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szebbecskén vmivel szebben; mai frumos cu ceva; etwas 
netter/schöner. 1748: miolta Ferenczi Uramhoz ment férj-
hez, az ólta maga szebbetskén jár, mint az előtt [Torda; 
Borb.]. 

szebbedkén kibetüzhetőbben, olvashatóbban; mai citeţ/ 
lizibil; leserlicher. 1670: Uram, én nem bánnám, bár maga 
írna, mert talám még is valamivel kevesebbet írna, csak ír-
na egy kevéssé szebbedkén, ne kelletnék oly főtöréssel el-
olvasnom [TML V, 5 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

szebben 1. ízlésesebben; cu mai mult gust; schöner, ge-
schmackvoller. 1699: Ezen epületeket penigh minél 
jobban, erőssebben, szebben és Tisztessegessebben, ugy 
ŭgyekezzenek el kesziteni, es sietny az munkával, hogy az 
hydeg őszre ne szorulljo(n) az munka [Kv; BLt 7]. 

2. olvashatóbban; mai citeţ/lizibil; leserlicher. 1672: kér-
lek, édes Komám uram, mikor írsz nekem, íij szebben, le-
gyen lesibilis [TML VI, 279 Naláczi István Teleki Mihály-
hoz]. 1676: Szebben is íijon Kegyelmed, mivel énnekem 
mostan csak egy szemem vagyon s el nem olvashatom 
[TML VII, 205 Bánfi Sigmond ua-hoz]. 

3. művészibben; mai frumos/artistic; schöner, mit mehr 
künstlerischer Begabung. Szk: ~ esik. 1636: Peldákot-is 
láttunk", az Maria Propheta aszszonyban, az ki az ŏ meg 
szabadulásokért... az Istent ének szóval ditsérvén, egygyik 
kezében dob volt, és hogy az rhythmussok végei szépben 
essenek [ÖGrAj 8. — "A hangszeres zenével való istendi-
cséretre] * ~ játszik. 1823-1830: estve a Nemzeti Teát-
rumba mentem" s néztem egy olasz operát, neve Spiegel 
von Arkadien, ezt Bécsben is láttam volt, és ott bizonyoson 
szebben is játszották, mint itt [FogE 176. — "Prágában 
1796-ban]. 

4. jobban; mai bine; besser, schöner. 1638: A Czeyt haz 
boltozasa allapottyatis ertyŭk ... el szedetven alolla az ar-
kusokat kgd, az felseŏ reszet teŏltesse meghis, hogy az eles 
szebben allyon benne [KCsl 142 a fej. Kemény Jánoshoz]. 

5. emberségesebben; mai omenos; mit mehr Herz, 
menschlicher. 1664: (A regnikolákkal) hogy szebben bán-
janak és az várakban való bejárásokat is mint alkalmaztas-
sák, én általam külde ordinántiát Cob uram [TML III, 91 
Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 1761: A körtvélyesi 
Zsellérek ezen esztendŏb(en) meg szedvén egymást, hogy 
Sárpataki László Uram szebben bánnyék véllek szolgájokat 
ne veije, 7. Márjást küldettek Zegrán Juvontol eö kglmének 
[F.körtvélyes SzD; BK. Molduván alias Bosor György (44) 
zs vall.]. 

6. tisztességesebben; mai frumos/respectuos; artiger. 
Szk: - szólhat. 1573: Mond arra Tompa Istwan te Bestie 
kwrwaffy zebennis zolhatnal Nekem [Kv; TJk III/3. 77]. 

7. rendesebben; mai frumos/îngrijit; schöner, anschauli-
cher. 1811: Az Özvegy ... álmába mind a' Féijit láttya ... 
Egyszer kezdi látni a' Féijit gyérebben, Néha már moso-
lyog, 's öltözködik szebben [ÁrE 203]. 

szebbik care este mai frumos; der/die/das schönere. 
1633: monda Giarmati Marto(n) Szabó Jacabnenak hogi az 
keglmed ladajaba(n) uagio(n) ket szaru(m) ... arra monda 
Szabó Jacabne, en az szebbiket uesze(m) el [Mv; MvLt 
290. 124b-125a]. 

szebeni a Szeben tn -i képzős szárm.; derivatul formát cu 
sufixul -i al toponimului Szeben/Sibiu; mit dem Ablei-

tungssuffix -/ gebildete Form des ON Szeben/Hermann-
stadt. 1. Nagyszebenben élő/működő; din/care trăieşte ín 
Nagyszeben; in Nagyszeben/Hermannstadt/Sibin lebend/tä-
tig. 1559: Haller Peter Zebeny kyral byro [Vizakna AF; TT 
1881. 189]. 1566: Balas phyl raway, Zebeny polgár mester 
Jobagya [Rovás NK; NszALt Lad. 63. Nr 672 Nova col. 
post. — Dani János kijegyzése]. 1592: Wst Giarto Georgi 
Coloswari ... vallia ... Topanfalui olahok ... feier onnotis, 
vgimint fel masat adanak el az Zebeni kannagiartoknak 
[Kv; TJk V/l. 240]. 1677: A* Szebeni Király Biro, tan-
quam Comes Universitatis Saxonicae, sót a* tób Király Bi-
rák-is a' Szász gyalogokkal edgyút a* Hadban tartozzanak 
el — menni két két Polgár emberekkel edgyút, kik a* Feje-
delem mellet legyenek [AC 95]. 1704: Ugyan ma holt meg 
az szebeni folnagy, amaz igen híres feleségű Frank [WIN I, 
77]. 1710: a lutheránusok közül a szebeni királybíró, Véber 
Péter" [CsH 425. — "Lett egyike a tizenhat főből álló gu-
bemiumi testületnek]. 1711: az szebeni Polgár mesterrel 
Írattam az beszterczei birora az interesem iránt [Ks 96 Kor-
nis István feleségéhez]. 

Szk: - szász. 1677: A szebeni szászok gyalogi felől is ír-
nak nekem szebeni polgármester uram, de mások is sokat 
[TML VII, 457 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

2. Nagyszebenből származó; care este originar din Nagy-
szeben; aus/von Nagyszeben/Hermannstadt/Sibiu (stam-
mend). 1597: Zebeny Kannagiarto János [Kv; TJk VI/1. 
37]. 

3. Nagyszebenben lévő; care se află ín Nagyszeben; in 
Nagyszeben/Hermannstadt/Sibiu befindlich. 1694: Az sze-
beni statioban quarteljozo Hajszter Regjmenţje szamokra 
Aprilisre disponaltatott bor árráb(an) ... administrált Szép-
lak" fi. 20//48 [SLt AQ 34. — "KK]. 1818: a' Szebeni Pia-
tzan [M.fráta K; KLev. 11]. 

4. Nagyszebenben gyártott/készített; care a fost fabricat/ 
fâcut ín Nagyszeben; in Nagyszeben/Hermannstadt/Sibiu 
hergestellt. Szk: ~ bokály. 1743: Egy pár fris Szebeni 
ejteles kék mázu bokáj ... Nro 2 ... Három fertállyos kerek 
széllyes ugyan szebeni mázos bokály ... 1 [Szászerked K; 
Ethn. LXXIII, 134 gr. Lázár Ferenc örököseinek javai kö-
zött]. 1748: Cserép Edények Vinczi és Szebeni bokáj 16 
[Vargyas U; CsS] * - condra. 1806: szŏkŏtt-el egy verhe-
nyes Szebeni avatag Czondrában [DLt 638 nyomt. kl] ^ ~ 
cserép. 1710 k.: én a szebeni cserép drága vecturájától 
akartam megmenteni az ecclesiát [BÖn. 889] * ~ cseresz-
nyéskosár. 1746: Szebeni Cseresnyés Kosár [Marosszt-
király AF; Told. 19] * ~ előruha. 1768: Kqlosvári égy 
szolgáló ... Égy fôre való keszkenőire Dr 48 Égy szebeni 
rása előruhára Dr. 84 [K; DobLev. 11/390. 20a]. 1778: 
adtam altal ... Szedeijes Szebeni Rosás elő Ruhát egyet 
Fekete elöruhát vaszonbol valõt egyet [Agárd MT; Told. 8] 
* - faggyúgyertya. 1845: Szebeni fagygyu gyertya [Dés; 
DLt 440] * - fazék. 1763: Szebeni Veres Nagy Fazék Nro 
000 Kissebb Főző Fazakak Nro 5 [Pókafva AF; JHb 
XXV/77. 2]. 1812: Egy szebeni Fazék xr 6 [Mv; MvLev. 
Szürtei József hagy. 7-8]. 1815: Rozsa Leveles hasadozott 
szebeni fazék [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50] * -
flanelt. 1796: (Vett) 1 V* Sing Szebeni flanelt 1 Rf 03 x 
[Mv; DE 3]. 1801: Szebeni flánel 1 Rf 25 xr [Déva; Ks 
120. III. 7]. 1829: 1 Sing Szebeni fláner [CsS] * ~ gyertya. 
1771: Fejér V(a)r(me)gyei Jószág Tisztye Cseh Mihálly 
Ur(am) ... költött a Temetésre ... égy mása Szebeni gyer-
tjára tokostol 1820 „68„ [Kendilóna SzD; TL. Teleki Pál 
hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 1796: Vétetett egy 
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fertály mása Szebeni gyertya, fontya 13 xr [Déva; Ks 95]. 
1816: küldöttek ... 2 font Szebeni gyertyát [Bh; KLev.] * 
- hám. 1837: Egy pár két lóra való Szebeni hám [Mv; DLt 
nyomt.] * ~ kartos. 1753: Szebeni tsős kartos N 5 [Ma-
rossztkiråly AF; Told. 18] * - kosár. 1850 k.: 2 szebeni 
kosár [Pk 2] * - kupa. 1783: Szebeni Kúpával két vedres 
Csebreketis mérvén [Mv; Told. 20/5] * ~ pokróc. 1787: 
Egy Szebeni fejér Pokrotz [Mv; MvLev.]. 1789: Egy sze-
beni fejér Pokrotz Hf 3 Dr 60 [Mv; i.h. Nagy György hagy. 
lelt. 4] * ~ posztó. 1647/1648: az eoregh haz ... vagion 
abban ... Egy festett Aztal; egy darab Szebeni pozto raita 
[M.királyfva KK; BK 16]. 1656: Szebenj poszto tizen hett 
singh ... ulnae 87 no. 17 [UF II, 17] * - posztószoknya. 
1736: ha penig egy rühös alávaló asszonyt vagy leányt 
akarsz fogadni szolgálónak, ne is emlits neki brassai vagy 
szebeni egyszer ványolt posztó szoknyát vagy mentét, ha-
nem jó féle rásábol valót [MetTr 345] * - rása. 1720: 
Szebeni rását sem(m)i félét nem tanaltom most jűven be az 
Rasa Csináló 3. hétig keszit kék rasatis előb nem [Nsz; Ks 
96 Bornemisza Imre lev.]. 1745: egy sing Szebeni rása 
[Torda; TJkT II. 101] * -sajt. 1798: 1 Szebeni sajt 15 xr 
[DobLev. IV/800] * ~ sváb rosta. 1774: vagyon ... egy 
Szebeni Sváb Rosta is [WLt] * ~ szoknya. 1764: A' Leány 
kőzep rend Staturaju hymlő hellyes, orrában szollo nyunyő-
gö (!) vékony szollasu Szebeni'kék rása szoknyája [Torda; 
SzúvLt] * ~ szűr. 1668: Egj végh Brossoj szűrtől f — // 20 
Egy Végh szebenyi szűrtől f — // 15 [BfN Vect.]. 1683 k.: 
Egy Végh szebenyi szűrtől f — // 15 [Mv; MvRK Vect. 8] 

~ talpbocskor. 1845: Debretzeni vagy Szebeni jo talp 
botskorok 12. hüvelyk szélesek és 14 hüvelyk hoszak [Dés; 
DLt 440]. 1847: 250 pár Szebeni vagy Debreczeni jo 
talpbocskorok [Szúv; KLev.] * ~ túró. 1798: Déván Udvar 
Számára 10 font Szebeni Túróért per 7 xr 1 Rf. 10 xr [H; 
Ks 108 Vegyes ir. 79] * ~ véka. 1711: Az ország egy kö-
böl búzát melylyel az katona jó (!) élhet és az magazinun-
ban is bérelhető az szebeni vékával elütve és nem tetézve 
administráljon [SzO VII, 177 Steinville erdélyi föhadpa-
rancsnok latin nyelvű rend-ének ford.]. 1745: Vásárbíró 
ur(am)ék ... à piaczra ... ollyan vékát mérni ki adtanak, 
melly à Szebeni vékával nem edgyezik, hanem nagyobb 
[Torda; TJkT II. 25]. 1785: Hány és minémű Hold Szántó 
földgye és Rettye vagyon egy egész Ház hellyes Gazdának, 
és hány Szebeni Vékát Véthet egyik egyik hold Szántó 
Földgyében? [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 14b vk] • ~ 
zabola. 1768: Paripa jártatni való kantár szebeni zabolával 
[Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb] * -zár. 1763: Ezen ... 
Házból ...jo Szebeni zárral meg erősíttetett duplas Ajtó 
nytatik (!) bé a belső Tüzes Házba [Hortobágyfva Szb; 
Born. XXIXa/9 néhai Hortobágyi Gergély György conscr. 
27]. 1797: Az ebédlő palotárol nyílik a' nappali házba egy 
fenyő deszkából készült festetlen ajtó ... régi modi Szebeni 
zár rajta, koltsával, bé rántojával együtt [Ajtón K; CU IX/2. 
10b]. 

5. Nagyszebenben v. környékén termesztett (almafajta); 
varieta te de mâr din ţinutul Sibiului; in Nagyszeben od. 
Umgebung wachsend od. gezüchtet (Apfelsorte). Szk: ~ 
tángyér(alma). 1802 k: A* Szatsvay Sándornál találtató 
oltványok(na)k Specificatioja. Paris alma ... Masántzker 
alma ... Szebeni Tangyer, Fekete Tangyer* [Kv; IB. — 
"Folyt, a fels.]. 

6. Nagyszebenben történt; care a avut loc ín Nagyszeben; 
in Nagyszeben/Hermannstadt/Sibiu geschehen. 1662: hogy 
a felesége9 Dévában, a szebeni obsidió, szorulás alatt meg-

holt volna, magát újabb házasságra vette vala [SKr 637. — 
"Barcsai Ákosnak]. 1680: Komsa Fraczilla még a Szebeni 
obsidiokor ment volt Fugitivi [A.porumbák F; Urb. 44]. 
1722: A' kik a Lazaretumok(na)k való Intimatiot a köze-
lebb való Szebeni Gyűléskor nem vették ... a Gubemium 
ezuttalis com(m)unicallya [Ks 83 gub.]. 1756: (Az arany-
gyűrű) meg került volt még szebeni incaptivaltatása előtt 
[Kv; Mk IX Vall. 88]. 

Szk: ~ sokadalom. 1573: Gaspar deák Azt vallia hogy 
... tawaly vyzkerestbe mykor az zebeni sokadalomra 
Mennenek, Emlekezyk eo neky gergel deák Illen zowal ... 
[Kv; TJk III/3. 155]. 1632: Azt is tudom, hogy ez az 
asszony az hűtős urának inget s lábravalót küldött szebeni 
sokadalomból [Mv; MvLt 290. 94b átírásban] * ~ vásár. 
1705: Mind a két disznódi embereknek, amely igen rakott 
nagy két falu volt, amelyek tartották a szebeni vásárt, meg-
parancsolta a generál, hogy ide béjüjjenek mindenestül fog-
va, minthogy ott a kurucoktól meg nem oltalmazhatja őket 
[WIN 1,478]. 

7. - sing egyharmad ölnyi; cotul de Sibiu; szebener/her-
mannstädter Elle. 1732: Minden Orgiakban avagj egy egy 
ölben három Szebeni Singet kell érteni [O.bogát AF; JHb 
XXV1/59]. 

szecernál elválaszt; a despărţi; sezernieren, absondern. 
1766: a földeket borozdárol borozdara meg visgállyák 
... és valami ... végső executioban vétetni parantsoltatott; 
azt a' többitől secemallyák [Kp I. 240 gub.]. 1771: mind 
ez ideig azon rész a melj a Feivinczi, Szentpáli és Bálpa-
taki részekre jutottak, nintsenek Secemalva, és distingvál-
va edgjik részre is [Girbó AF; JHb Vonja Rula (46) jb 
vall.]. 

szecernáltatik elkülöníttetik; a fi separat/despärţit; abge-
sondert werden. 1828: a' Reformàta Eccl(esi)a javai, az 
osztály alá menendőktől Secemáltassanak, azok édgyik 
osztállyos Vérnek is, nyiljába ne tétetődgyenek [Cege SzD; 
WassLt]. 

szecesszus árnyékszék; closet; Abort, Abtritt. 1676: Nyí-
lik innen az secessus függő labokon állo deszkás tornáczára 
vas sarkon, pánton, egy kis feketén festett béllet ayto [Fog; 
UF II, 726]. 1680: Az Pitvarból is ... nyílik bé az seces-
susra ... bellet ajtó, mely secessusban vagyon két ember,ala 
való szék hozza való apparatussával [A.porumbák F; ALt 
Inv. 11]. 1694: Ebből az hazbol az Lapos fele nyílik ki az 
Secessusra egj felszer Ajtó [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1714: 
Török Sátor ... Más secessusn(a)k való Török Satorotska, 
Pamuk Vaszonybul, mar szakadozott [AH 47]. 1744: A 
nagy Udvarháznak egj része ... egj Palota. A Palotanak se-
cessussa régen el romlott [Csicsó Cs; Ks 65.44.12]. 1750: 
Videmann Mihálynak az Secessus ki rakásáért HFlor 7 d 44 
[Ks 70. VIII. 19]. 1756: a Secessus ... Alsó részin kettős 
űlö hellye áll Gyalult fenyő Deszkából | Ezen három Pitvar, 
Bolt, és Secessus nem lévén a Pintze felet épitetett különös 
Fundamentumra hasonlo köböl és Téglából [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 22-3]. 

Szk: deszkás 1676: Nyílik ezen házbul egy deszkás 
secesusra vas sarkon pánton egy parkányos fejer retezes 
ajtó [Sárkány F; UF II, 754] * kettős 1694: egy Deszka-
zatlan Karfas Folyoso ... az Közepi fele Kőzönseges kettős 
Secessus megyen ki az Faljan [Kővár Szt; JHb Inv.] # 
kõbõl rakott 1676: Nyílik ezen házból kőből rakott sece-
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susra egy fel szer vàs retez fejes ayto [Sárkány F; UF II, 
754] * közönséges 1680: Ezen el eb menvén az Szugo-
lyaba(n) vagyon suppos fedél alat boronábol fel rova egy 
kŏzŏnseges secessus [A.porumbák F; ÁLt Inv. 25]. 

szecska, szacska tocăturä, furaje tocate mărunt; Häcksel. 
1840: Orsova ... Gyalagassai öllfát és szatskát vágtak [MT; 
Bom. G. XXIVb]. 

szecska metélő I. mn a szecskavágóhoz való/tartozó; 
pentru/de tocat nutreţ; zum Häckseln, Häcksler-, vom 
Häcksler. Szk: ~ kasza. 1648: Szeczka metéleö kasza nro 3 
[Komána F; UF I, 928]. 1735: Két szecska metéllŏ kasza 
[Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * - láda. 1681: Szeczka 
metelŏ Láda, kaszaja nélkül Nro 1 [Vh; VhU 505]. 1685 e.: 
Szacska metellŏ láda Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 
15] * - vas. 1744: Szatska metéllö vas egy pár [Szentde-
meter U; LLt Fasc. 67]. 

II. ſn szecskavágó eszköz/gép; tocător, maşină de tocat 
nutreţ; Häcksler, Häckselmaschine. 1647: Vágjon egi 
Szaczka metelö ahoz való eszközzel [Marosillye H; VLt 
55/5415]. 1648: Vagyon az hazuk heyan ... ket zetska me-
telleö vas nelkwl idest nro. 2 [Porumbák F; UF I, 889]. 
1732: Találtunk ... három kés nélkül való szacska metellőt 
[Kv; Ks 40. XXVIIIc Néhai gr. Komis Zsigmond lelt.]. 
1735: két Szacska metelö kasza nelkült való fával [Kv; Ks 
40. Varia XXVIIIc]. 1747: Szacska metélő Vasaval edgyŭt 
2 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1753: Szacska Metéllö 
nro 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

szecska metsző szecskavágó; tocätor, maşină de tocat 
nutreţ; Häcksler. 1749: Szacska Metső 1 [Királyhalma NK; 
Ks 23. XXIIb]. 

szecskavágó I. mn 1. szecskavágásra való; pentru/de 
tocat nutreţ; Häcksel-, zum Häckseln. Szk: ~ gép. 1848: 
Egy nagy szecska vágó gép [Bilak BN; LLt]. /850: Egy 
darab szetska vágó gép — Kolozsvárrol hozatva, srof kul-
tsal, s késekkel egészen felszerelve új 115 vtflt [Algyógy H; 
Bom. F. Ii]. 1858: Egy uj szecska vágó gép [Nagynyulas 
K; TGsz 1] ~ masina. 1810: Egy Szatska vágó mosina 
vasával égyŭtt Rf 2 xr 2 [Mv; MvLev. Trincséni Mihály 
hagy. 18]. 

2. szecskavágó géphez/eszközhöz tartozó/való; de la to-
cător, pentru/de tocat nutreţ; zur Häckselmaschine gehö-
rend. Szk: ~ deszkaláda. 1820: Egy Szatska vágó deszka 
Láda [Koronka MT; Pf| * ~ kapa. 1796: Egy Szatska Vá-
gó kapa [A.preszáka AF; MkG] * ~ kasza. 1770: Szatska 
vágó kasza Nro 1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1837: 
Egy Szatska vágó kasza [Szentbenedek SzD; Ks 73.55] * 
~ kés. 1848: Szacska vágó kés három ... 1 rft 12 xr ... 
Szacska vágó késhez való olyan kerék, mint a' Cséplő gépé 
... 2 rft [Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVd] * - láda. 
1812: Egy hitvány Szatska vágó Láda vas nélkült [Kört-
vélyfája MT; LLt] * - szék. 1842: egy otska szatska vago 
szék [Csekelaka AF; KCsl 3] * ~ vas. 1788: 1. Szatskavá-
go vas [Szentmargita SzD; Ks 67. 47. 27]. 1848: Szacska 
vágó vashoz való fa tengely régi egy ... 48 xr [Görgényszt-
imre MT; Bom. G. XXIV d]. 

3. a szecskavágó működtetésére, a szecskavágásra szol-
gáló; ín care se ţine maşina de tocat nutreţ (pentru vite); zur 
Betätigung des Häckslers gehörend. Szk: - szín. 1847: egy 
szacska vágó szín [M.fenes K; KLev. 18]. 

II .ſn szecska vágó gép/eszköz; tocätor, maşină de tocat 
nutreţ; Häckselmaschine, Häckselmesser. 1737: Szecska 
văgō [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1746: A belső pin-
czében ... Egy szacska vágó [ Vargyas U; Dániel Ad 259]. 
1782: Egy Szacska vago kaszájával (!) együt [Nalác H; 
CsS]. 1788: Két Szatska vágó minden készületi vei, az har-
madiknakis kaszája s villája [Mv; TSb 47]. 1804: Egy 
Szatska vago kasztrástol (!) [Borosbenedek AF; SLev.]. 
1816: Szatska vàgo ... 1 Rf 6 xr [Kv; Born. IV. 41]. 1827: 
A' Konyha Hiján ... Egy transerozo Asztal, egy szatska vá-
gó [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1840: A Gabonásnal ... 
Szatska vágó [Mocs K; Told. 36]. 1849: Vagyon egy jo 
Szatska vágó — hozzá tartózó eszközeivel [Somkerék SzD; 
Ks 73/55]. 

szed 1. gyüjt(öget), szedeget; a aduna/strînge; pflücken, 
klauben, abreißen. 1572: Markos Antal ... vallya ... Seres 
Martonne ... tanitya erre ... hogy zedye(n) három Zemeten 
három kapza foltot es főzze Meg a leüeŭel Mossa a faya-
dalmas helt" es Az kapczat kösse rea [Kv; TJk III/3. 86 c. 
— 'A lábán]. 1629: En nem lattam soha Szabó Andrasné-
hoz semmi boszorkánsagot, bübajosságot, sem nem hallot-
tam ... hanem láttam hogy apro gyermekeket gyogyitott ftí-
vel mit szedet | en semmi boszorkansagot hozzá nem lat-
tam, hane(m) hogy süly ellen zedet füvet s azt teorte hajban 
[Kv; TJk VII/3. 116-7]. 1734: Barany ürmöt eleget szet-
tünk [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 1736: az Spárgát is 
még galamb ganeztatom csak hogy Sparga magotis szé-
dgyenek [Ohába F; ApLt 4 Apor Péter feleségéhez]. 1785: 
E' mellett kell szednünk minden esztendőben s.v. Seg va-
karot két kupát, vad almát négy vékát. Kértek Gyöngy virá-
got, Magyarot, Komlot [O.zsákod KK; MvALt Úrbéri 
összeírás 154.9]. 1800: Feleségét ... midőn ... kertyében 
... orvosságnak vgy nevezett Annyok = Laput szedett volna 
én magam fogtam el [Décse SzD; Ks Vegyes ir. 92]. 1806: 
Az erdei gyümöltsöt, ès Makkot, valaki a* fel szabadittásig 
szedi 's hordgya 3 MForinttal és 25 tsapásokkal büntetöd-
gyék [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 1825: Mikor a' kömény 
virágzik aztis szedjenek 's a' Felesége gyuija bé viznek: 
kömény magvatis felesen szedjenek [Kv; IB gr. Korda An-
na lev.]. 1841: Egy a Tavaszon készitendö eleven kerthez 
ákátz magot szedett 2 Napszám [Pókafva AF; Bom. F. O. 
un. 

Szk: galambbegy ~ni. 1585: Zemet Adam es Warady 
Imreh chaplàrok valliak ...Menenk ky vasamap io Reggel 
Hassongartba p(rae)dicatio Alat Galamb begy zedny [Kv; 
TJk IV/1. 391]. 

Sz: Isten vki könnyhullatását tömlőjébe ne ~je. 1678: én 
az én Istenemet azon kérem, hogy ellened való sok sűrű 
könnyhullatásimat tömlőjében ne szedje, hanem legyen ir-
galmas, kegyelmes [TML VIII, 107 Teleki Jánosné fiához, 
Teleki Mihályhoz] * a maga/(a) más kosarába az) 
eperjét a maga/a más hasznát nézi. 1658: én nekem volna 
jobban tetszésemre, hogy jobb volna az magad kosáijában 
szedned az epeijét, sem mint az máséban [TML I, 309 ua. 
ua-hoz]. 1667: Most is valóban háborgat minket az persua-
tio, más kosárába epeijét nem szednénk örömest [TML IV, 
43 Bethlen Miklós ua-hoz]. 1670: Úgy látom, maga kosará-
ban kívánja szedni az epeijét [TML V, 88 Bánfi Dienes ua-
hoz] | nem kell az pápista uraimnak hinni, mert ők az ma-
gok kosarában szedik az epeijét [i.h. 148 Bornemisza Anna 
ua-hoz] ~~ik az ugorkát közösülnek. 1635: látám hogy ... 
az kertben, az edgik Kathona ezzel az Azzonnyal nylván 
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páráználkódek és én be menek es mondek ... Uraim ide 
hátrá ige(n) szedik az ugorkát [Mv; MvLt 291. 51a]. 

2. (össze)gyüjt, összeszed; a strînge/aduna; (ein)sam-
meln, einbringen. 1583: Margit Tordaj Antalne vallia ... 
Az teó zeoleò keózt karót zedwe(n) meg Rakodanak es vgy 
viwek haza [Kv; TJk IV/1. 161]. 1586: Az melj Talakot 
Kendj Sándor vram meniekzeoiere zettwuk vala vgian azon 
Talakot Bochikaine Azoniom leania hazasitasara vittek 
vala [Kv; Szám. 3/XXIV. 71]. 1597: Fogattuk meg Dabo 
Leorinczet es Vas Leorinczet hogy Az baczy torokban keo-
uet szednenek tiz zekereuel egy forintért [Kv; i.h. 7/V. 2]. 
1606: Hasongarti zeŏleöhöz az Jspotaly beli zegeniek zed-
tenek, haytani ualo uezzŏt [Kv; i.h. 12a/l. 41]. 1752: Olo-
ján Tivadar nevű Diosadi Csordástul, hallottam mondani 
hogj egj alkalmatossággal, Furu Gyömé Veres Ersebet 
Aszonj az Diosadi Csorda előt a mezőn mezitelen szedte az 
harmatot [Diósad Sz; Ks Varga András (52) ns vall.]. 1763: 
akkor forgácsot szedtem az udvaron [Mv; Told. 16/51]. 
1776: parontsolt nékünk ... Vlásza Ignáth, hogy szolgálat-
ban szednénk Szöllō kötő veszszõkōt ... szedtünk [Mihálc-
fva AF; MvRK]. 1807: a Bányai Ur, kertjébeis bé mentünk 
... hangya tojást szedtünk [Dés; KMN 366]. 1823-1830: 
(A szerzetesek emberei) a hajó oldala mellé menvén, a ke-
zekben lévő rúdra kötött zacskót bedugván a hajó ablakán, 
szedik az alamizsnát [FogE 262]. 1840: a' Feleségem Test-
vére Molnár Tamás hozzám jőve ... el kellett véle menem 
a' Tora vérszipot szedni [Homoródsztmárton U; KLev. 
Szász István (30) szabad székely vall.]. 

Szk: fe jébe -i a dolgot. 1570: Heltay Gáspár ... vallya 
hogy Mykor Eotet Segeswary Damokos Betegh voltaban 
... kerte volna azon hogy megh Jma az eo akaratyat ... az 
mynt feyebe zette wolt az dolgot, hazahoz Ment es itthon 
megh Jrta [Kv; TJk III/2. 130b] * lajstromba -. 1636: az 
irott Graduált... sok helyeken meg jóbbitám ... az ki hányt 
fogyatkozásokot lajistromba(n) ne(m) akarom szedni [ÖGr 
Aj. la] * summába -i a dolgot. 1619: en azt akarom, hogy 
minthogy immár ennyi rövid summába szedtük ennyi be-
széd után az dolgot, erről való választ nagyságod tulajdon 
szájából halljak, mit mond nagyságod az hatalmas császár 
akaratjából?" [BTN2. — "Borsos Tamás szavai a török ve-
zérhez] * testimonium -ni. 1843: Kegyelmed ... a 
Kertsedi Fogadoba Éjszakának idejen testimonium szedni 
Regiusokat vitt ki [Bágyon TA; KLev.] * vérszípó -ni. 
1840: a Sogorom Molnár Tamás ... vér Szípo Szedni hívutt 
engemett [Homoródsztmárton U; KLev. Szász István (30) 
szabad székely vall.]. 

Sz. 1717: Semmi újsággal pedig nem udvarolhatok az 
Asz(ony)n(a)k, hanem Simon pál Ur(am) begyébe Szedvén 
az újságokat ... elé fogja Számlálni [Nsz; ApLt 2 Haller 
János Apor Péterhez]. 

3. (búzát) szemenként (ki)válogat; a selecta griul; ausle-
sen, nottieren (Weizen betr.). 1753: Az búzát nagyon sze-
dik máris, de nem kenyérnek, hanem Sernek [Szászváros; 
Ks 96 Baló Antal lev.]. 

Szk: -ni való buza. 1684: Szedet buza vagyon Sax Cub 
10. Szedni való buza vagyon Sax Cub 14 [Ebesfva KK; 
UtI]. 1688: Szedet buza vagyon S. cūb 10// — Szedni 
Fejernek való buza vagyon S. cūb 20//— [uo.; UtI]. 

4. (nádat) szed; a culege stuful; Schilf/Rohr schneiden. 
1731: Az halaszatrol ír Ngod hogy varsával es vészszel 
Probállyak varsakkalis ... veszet Most nem Csinál az em-
ber ha Télben nem széd nadat [Gyeke K; Ks 99 Biró János 
lev.]. 

5. (kukoricát) szed; a culege porumbul; Mais brechen/ 
emten. 1731: Somkut fele fordulob(an) lévő Tőrőbuza sze-
dés determináltatott holnaphoz két hetre ugjmint ad 22dum 
8bris addig Senki ne mereszellyen szedni [Dés; Jk 422b]. 
1757: mondom miért hatalmaskodnak, s miért szedik az eó 
Natsága törők búzáját [Omlásalja SzD; Ks 19/IX. 12]. 
1765: az el mult Esztendőben az Törög buza földön volt 
szedve egy kevés Törög búzám [Marosbogát TA; Mk V/V. 
97 Komári (?) Komán (28) jb vall.]. 1793: láttam hogy a' 
Tőrőkbuzát egészszen szedi semmit sem hágy el benne 
[Mezőbánd MT; MbK XII. 94]. 1804: Kádár Kretsun ... az 
ö Nsga több embereit fel gyűjtvén, azokkal együtt a' 
Bozintán Kosztán Maiéját szedték és elis vitték [Berekszó 
Sz; BfR III. 12/7 Pagyina Györgyi (40) col. vall.]. 1808: én 
a' Feijemmel edgyütt a' magunk Málé Földünkbe Faszujka 
Szedés végett menvén ... zsákokba Málét Szednek [Felőr 
SzD; BetLt 6 Zsiczelár Marinka cons. Timár Kertész Vo-
nuk (20) zs vall.]. 

Szk: kukorica -ni. 1782: ritkán esett meg az is ... hogj 
hetességre kukuruza kapálni vagj szedni, vagy széna tsinál-
ni ki mentenek az apróbb tselédek [Torockó; Thor. XX/5]. 
1782/1799: Szöts Getzi Nénnjét ... le hagyta volt ö 
Nagysága, de Praefectus Uram elé vette, 's az őszszelis ku-
kuriza szedni hajtotta [uo.; TLev. 5/16 Transm. 389] * 
málé -ni. 1808: Tőrőkbuza Szedés idején parantsolván né-
kem a' Földes Uram ... hogy ide vagy harmad magammal 
Málé Szedni jönék — ki [Felőr SzD; BetLt 6 Zsiczelár 
Todor (36) zs vall.] * törökbúza -ni. 1782 k.: Urszuj ... 
Alakor Gyomlálni 4 Nap ... Ujfalub(a) Törökb(uza) szedni 
... Szőlő szedni ... 3 Nap ... Törökbuza Szedni ... 2 Nap 
[Ne; DobLev. III/567. lb]. 

6. leszed; a culege; (ab)pflücken. 1606: Gagjon keóuy] 
az Hegjreòl kialta megh illyen zoual János vram jeöjen ki 
kegd mert zedik az keòrtuelt [UszT 20/196 Blasius Kouacz 
de Rugonfalúa lib. vall.]. 1664: Ladtam ... hogy szedi vala 
az Szilvát [Keresed TA; Borb.]. 1674: enis harmad iden 
òszzel latta(m) Fodor Marczit ... hogi ... Letai Istva(n) 
Ura(m) tulso kertib(en) ... körtvelyt szedet [Asz; Borb. I 
Rákosi Vagias Miklós (18) ns vall.]. 1772: égy Vasárnap 
Egres szedvén a Czicz hegyb(en) ... [Dés; DLt 321. 76a 
Petrus Etsedi (45) ns vall.]. 1803: a* Testvér Hugóm 
Henter Márisko ... a* kapun belől fuszujkát szedett [Dés; 
DLt 82/1810]. 1814: a' Kőz Kertre fel mászván, a' Megy 
fákról Medgyeket szedtem [Dés; Ks 79. 29. 795]. 

Szk: ſuszulyka -ni. 1803: Magamis jelen voltam a* Czitz 
Hegyin fuszujka szedni [Dés; DLt 82/1810] * gyümölcs 
-ni. 1782: odajár gyümölcs szedni [Buza SzD; LLt Csáky-
-per 187. L. 9] * körtvély -ni. 1596: megjek uala az 
meszôre keörtúelj zedni [UszT 11/7] * szilva -ni. 1779-
Székről mentem vala Apahidára, hogy Zsigmond fiammal 
holmi dolgomról <beszéljek>, de nem találtam se magát, se 
ángyomat; szilva szedni jártak Csepegőmacskásra [RettE 
402]. 1844: Parajdrol fel jöttem" szilva szedni egy kis 
jószágunkra [DLt 1441. — "Sófalvára U] * vackor -ni-
1792: ezen jószágra bé mene Sz. Ersébethi Szabó Mihálj 
egy tarisnya Vatzkor szedni [U; Borb. II Olésza Tamás lib-
in M. Sákod residens (80) vall.]. 

7. felszed; a aduna de pe jos; aufheben, aufklauben. 
1690: lattam tavaly az Borbély Istva(n) Ur(am) Gyümol-
czős kertib(en) vaj almat szedet a födön [Aranyosrákos TA; 
Borb. I Komaromi Ferenc (13) ns vall.]. 1768: vad alma 
fájáról a vad almát verte kosztolta a* Leánykája pedig a 
földön szedte [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 3a]. 
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8. szüretel; a culege via; lesen, fechsen. 1588: Az Zwret 
dolgarol zolwan ... vegheztek hogy az zedes Ne halaggion 
towab hanem ezen kedden ky keolteozzenek az Alhegiekre 
• es zereda(n)" zeggyenek [Kv; TanJk V\. 87. — "Szep-
tember 21-én]. 1599: Amy nezy az zeoretnek dolgát ... Js-
potaly mester Vram az vy calendarium zerenth való zent 
mihaly nap vtan való zombaton Jdest 2 die 8 bris zedgyen 
[Kv; i.h. 344]. 1606: Az Hasongarti zöleöreöl semmit 
ne(m) zedtwnk, mert mind le uezet uala rolla meg Egres 
koraban [Kv; Szám. 12a/l. 46]. 1607: Zekely moyses el 
veszesse utan megh zettek az szeöleöt, de nem tudgia ki 
zette ki zedette [Dés; Ks I. 20]. 1636: Szent Mihály napja 
előtt másfél héttel szedtenek, úgy megért az szőlő [Kv; 
KvE 169 SB]. 1752: ezen szölök(ne)k termésé (!) ... két 
esztendőben olly bŏv volt, hogy egész két hetekigis minde-
nik esztendöb(en) meg erte szedni [Backamadaras MT; 
Told. 37/44]. 1806: mitsoda hatalamnál fogva szedi ... 
egyedül a' szöllőt a' terminált idő előtt [M.sáros KK; 
DLev. 4/XXXV11I]. 

Szk: szőlő-ni. 1782 k.: Urszuj ... Újfaluba Törökb(uza) 
szedni ... Szölö szedni ... 3 Nap [Ne; DobLev. III/567. lb]. 

9. rekvirál; a rechiziţiona; requirieren, einnehmen. 1564: 
felit az Iw feieknek w felsege hadaba külte és feliuel az ze-
giny nip között iart es hodoltatot es maganak louanak elest 
zedet" [Cssz; SzO II, 180. — "Marton Peter]. 1621: Jeo-
uenek Enjedi Mészárosok kiket G.V. eo Naga kuldeot az 
falukra Teoreok Czazarnak hogy olczo barmokat zednenek 
az falukon az eles melle, melliet az Orzag kuld [Kv; Szám. 
15b/IX. 64]. 1647: Mikor zabot zednekis az joszagon az 
szolga renden leveök, mint egyeb szabadosok es Boerokis 
nem tartoznak administralni az parasztsagal együtt [Fog; 
UF I, 830]. 1704: Az éjszaka a kurucok Kistorony és Disz-
nód nevü falukra ütvén, amely marhákat az militia számára 
az országon szedtenek volt, elhajtották egynéhány száz ju-
hokkal együtt [WIN I, 94]. 1705: Havasalföldében erősen 
szedik az árpát, zabot és egyéb gabonát a béjövő armada 
szükségére [WIN I, 585]. 

10. begyűjt/szed; a strînge/aduna; abliefern heißen, ein-
nehmen, eintreiben. 1638 k.: Panaszolkodnak keozeonse-
gheskeppen hogi az tisztarto mindenteöl egi egi meh kosart 
szedet szokás kiueol pénz nelkwl [Szászfenes K; GyU 36]. 
1640: mikor ő Nagok Fogarasban jönek az tisztek imposi-
tioia szerent szednek ellest raytok" [Betlen F; UF I, 693. — 
aA betlenieken]. 1642: Szokás keozteok, hogy Zwretkor 
mindenik Vr reszen az Gonduiseleo eliaria eoket es kiteol 3 
kiteol 6 kiteol penig leg felyeb 10 veder bort szednek az Ur 
szamara [Bh; GyU 73]. 1661: asszonyomnak mondtam, 
nem ártana kiküldeni bérest keresni s tyúkot szedni s kacsát 
[TML II, 132 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1664: Az Ta-
tár Chamnak az orszaghba jarasa utan pedigh rendeltetet 
vala hogy minden jobagy egy egy tyúkot adgyon, de mar az 
első rendelés szerint kel szedni [UF II, 290]. 1677: kereske-
désre való mézet és viaszszat ez Országban senki szedni és 
venni, annál inkáb ki-vinni ne mérészellyen Fejedelmek en-
gedelmek nélkül [AC 230]. XVIII. sz. eleje: vajat, mézet es 
egyéb Culinárekotis szoktak rajtok" szedni [BfN Kszegi cs. 
— aA jobbágyokon]. 1729: az első Fatens ... ugj igazított 
belé, hogj miképpen szedjen falu szeriben ä Kapitánj Kony-
hájára való Culinálékot [Sövényfva KK; TSb 51]. 1735: a 
Culinarekot most szedik mihent be hajtathatom mindgyart 
meg tudgya Ngd [Imecsfva Hsz; ApLt Imecs Antal Apor 
Péterhez]. 1760: (Sándor uram) a' Faluból szedett bor Inte-
rest ... de hogy meg elegyítette, vagy más által meg zagy-

valtatta volna eo Keglme nem láttam [Gógánváralja KK; 
Ks 92]. 1809: Tétsi és Kŏvendi is vittek Nagy Bányára sza-
lonnát, melyeket imitt amott szedték (!) [Szu; UszLt Com-
Gub. 1753u]. 

11. adósságot, adót, bért, bírságot, váltságdíjat, vámot 
behajt/szed; a percepe/încasa; eintreiben, kassieren, behe-
ben. 1571: Keijk azon eo keget az tanachbely vraimat hogy 
zedyek waloba az adot [Kv; TanJk V/3. 40b]. 1590 k: en 
szom utan megh gondoltak magokat az fel peresek es egy 
mason ugy zedtenek teob adot [Szu; UszT]. 1591: farkas 
... az bironak ... aztis mo(n)da hogy sokat szettel az varos-
so(n) kit nem kellet volna szedned [Szkr; i.h. Berczikj (!) 
Mate fej-i jb vall.]. 1603: Meg ertettek ô Kk eztis Biro 
W(ram) szoabol ... hogy szorgalmatoson zedgyek mind az 
Satz adot, mind penig az fel vetet adot [Kv; TanJk 1/1. 
450]. 1658: Az mely rabok váltságára való pénzt mostan 
szednek közönségesen az országban, cselekedjék Kegyel-
med okossága és bölcs ítéleti szerént úgy, hogy az szegény 
uram is azzal változandó raboknak számok közül ki ne re-
keszttessék [TML I, 161 Bornemisza Judit Teleki Mihály-
hoz]. 1660: Bartsai fejedelem íija Erdélyben, hogy az adót 
szedjék ugyan, de az meddig az portáról athnamét nem 
hoznak, addig el ne küldjék [TML I, 545-6 Rhédei Ferenc 
ua-hoz]. 1677: A' Dézmások per abusum magoktol talált 
szeginység terhére, a* Fiscusnak-is semmi hasznára való 
egyéb abususokat le-tegyenek, nevezet szerint, a* mellyet 
ŏk szoktak hini, keresztyén pénznek, aszak pénznek, penna 
kévének, pennabornak; nékiek való gazdálkodáson kivül, 
tyúk, kenyér, fűszerszám, avagy azok helyén, pénzt szedni 
[AC 217]. 1739: Vámos K. Szűcs Mihály atyánkfia ö ki-
gyelme ... a Nms Városhoz nem Hites Személlyel szedeti 
az Hidvámot; melly a Nms Városnak nem tettzik; azért, ő 
kglme, a vámot... maga szedje [Dés; Jk 518a]. 1746: Négj 
Utza kapitány 8 tizedessel kik fizetetlenek es portiot szed-
nek s rolla ratiotinalnak [Kv; Ks 12. XLVI. 25]. 1784: az 
Thorotzkai Birák ... Deliberatumokot is ... executioban 
vésznek: Büntetnek, mulctáznak és Birságiumokat szednek 
[Torockó; TLev. 2/6]. 1803: Midőn a pásztorok bért szed-
nek, ha akárki is olyan kenyeret vagy gabonát fizet, ame-
lyet a pásztor elégségesnek lenni nem ismér, háborúságot 
ne szerezzen [M.hermány U; RSzF 192]. 1823-1830: A 
híd" igen pompásan s jó móddal kikészítve s kifestve, rajta 
egy kis ház, melyben a vámos szedi a vámot [FogE 167. — 
"A Dunán, Budapesten]. 

Szk: adósság ~ni. 1588: 18 Marcy Zaz Georgy witte 4 
Loúon az Teorokeot (!) kyk az Adósság zedny voltanak 
Hunyadra atta(m) f. 2 [Kv; Szám. 4/III. 50] * exekúcióval 

1786: az Szegenység ... az Királlyi adot se fizetheti 
könnyön ámbár Executioval szedik [Torockó; TLev. 4/13. 
29] * szedten 1602: Az Sattcz Adónak restantia fel ze-
desere rendeltek eo kgmek varosul ket vraimat az ket Na-
tiobol, Intikis eo kgmeket hogy szorgalmatoson mélynél 
hasznosabban lehet zetten zeggyek [Kv; TanJk 1/1. 403]. 

12. (fel)vásárol; a cumpăra/achiziţiona; kaufen, ab-
nehmen. 1595: 24 Octobris ... Zettem volt az piatzo(n) 
Tyúkot, mellyet bizon igen vekonya(n) hozanak az taiban | 
ekkorba fogya el az varos Tyúkya, az mellyet Azzonnyúnk 
ö fge ide jöúet szettem vala [Kv; Szám. 6/XXVIIa. 22, 
190]. 1596: Zekel Tamas vrunk zamara vizén Tordaigh 
hars dezkat az kii ittegieten (!) az Aztalosoktol zedtek ... 
vizi 12 Eokreon f i d 50 | Talan vegbe sem vihettwk volna 
az sok kufaroktol, ha Biro vram erejewel hazrol hazra nem 
zettwnk volna eggjet mast [Kv; i.h. 6/XX1X. 25, 114 Bachi 
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Tamás sp kezével]. 1740: Kurtány Istokot esmértem ... 
hallottam hogj tavaly nyárba ... Tordán őkrőtt szedett a' 
vásárba [Cege SzD; WassLt Szekely alia(s) Gavrila Tógjer 
(50) zs vall.]. 1764: perceptor koromban kétszáz forintot 
adtam, hogy ökröket szedjünk s eladjuk [RettE 172]. 1793: 
Gubitsot... a' Jószágban égy égy Garasson vékáját, eleget 
próbáltam, de a szopori Hutánál egy Sido mostis szedvén 
vékáját egy egy petákon, oda hordják a* Gubitsot és az a 
Sido meg gátolt, hogy nem szedhettem [Hadad Sz; JF 36 
LevK 371 Benkő Elek lev.]. 1818: Az idén is alkalmasint 
termet Gabona ... de mihejt szedni kezdették a' pálinka 
főzők, mindgyárt fel hágatt [Fog.; Konst.]. 

Szk: gyapjú -ni. 1777: Egy ide való ember ... Gyapjú 
szedni ment vélle" [Kincs SzD; KS. Bájes Vaszilie (40) zs 
vall. — 'A lóval] * pénzen -. 1704: Ma egyéb újságot nem 
látunk, hanem a szegénységnek szörnyű romlását a vecturá-
zás miatt, kiket Graven uram szekerestül, ökröstül behajtott 
volt felesen, kikkel is a szomszéd helyekből szénát, szalmát 
és a vámtól fogva militiának való sok havasalföldi búzát és 
árpát, kit is pénzen szedtenek [WIN I, 309]. 

13. toboroz; a recruta; (an)werben, rekrutieren. 1745: 
Thordai István vr(am) ... a Ns Vármegye számára Militiát 
szedvén assistentiaval vólt, és Sokat faradott [Torda; TJkT 
11.51]. 

14. elvesz; a lua (cuiva ceva); wegnehmen. 1767: Len-
gyelországban a muszka rútul gazol, a templomokat, 
melyek régen a protestáns és görög valláson valóké volta-
nak, szedi s adja azoknak vissza [RettE 212-3]. 1783: To-
rotzko igen meg lévén terhelve, a Creditoroktol a Just 
szüntelen szedik [Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb kezé-
vel]. 

15. (madarat) fog, fészekből kiszed; a prinde păsări; aus 
dem Nest (Vögel) holen/nehmen. 1735: Szőcs Janosnit va-
ló Nemetnek a ki madarat szedet attunk enek bort [Kvh; 
HSzj]. 1806: tsoka fiakat szedtünk, kürtöltünk [Dés; KMN 
319]. 

16. (fejet) levág, lefejez; a tăia capul, a decapita; (jdm 
den KopO abhauen, köpfen. 1653: És mikor immár, a mi 
volt, öttek volna, inné! nagy hirtelenséggel némely gonosz 
székelyek megüték őket, és mind fejedelmestöl fejeket sze-
dék [ETA I, 53 NSz]. 1680 U1715 k: A hízelkedő Táncz, 
dolorral tőr fejet Harczon vitéz kardgya honorral széd fejet 
[Rosnyai, HorTurc 174]. 1685: az jeneiek, az árulók, meg-
érdemlenék, hogy mindegyik fejeket szednék [TML I, 275 
Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1710: A fejedelem pe-
nig Carafa intimátiójából commissáríusokat küldvén Bras-
sóban, akik indítói valának a dolognak, megfogdosák, tör-
vényt látának rájok s fejeket szedék | Rákóczi Ferenc is 
arany numismákot verete, Herculest íratván rája, a hétfejű 
hidrának mint szedi a fejeket [CsH 210-11,361]. 

17. (húst) lemetél/vág; a tăia bucäţi (din carne); schnei-
den (Teile aus Fleisch). 1689: az Bárány húsnak javát Ap-
ropecsenyet nem szedven rolla, kilencz kilencz penzen ad-
gyak, az alabb valojat hat hat penzen. Pünkösd után pedig 
apró pecsenyet szabad legyen szedni [Dés; Jk]. 

18. kioperál/vág; a îndepärta (ceva) prin operaţie; her-
ausschneiden, entfemen (dunch Operation). 1594: Borbeli 
Georgi, Borbeli Peter zolgaia vallia: Tudom hogi Baba fe-
rencznek veseouet vestek az feiet, es vgi zedet chontot az 
vram az feiebeol [Kv; TJk V/l. 253]. 

19. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~z a 
lábát lépteit szaporázza; devine mai sprinten; rennen, sich 
auf die Beine machen. 1807: Az el-lopott Kantza Lo ... lé-

pésben nem sebess, de kivált tropba lábait jol szedi [DLt 
674 nyomt. kl] * külön - elkülönít; a separa; absondern, 
separieren. 1654/1696: Leveleimet látogassák meg bizo-
njos hü emberek, az melljek praecise engemet és gjerme-
kimet illetik, és az melljekben libera dispositiom vágjon, és 
lehet, azokat külön szedvén Regestrum szerén Feleségem, 
és az kit Törvénj szerént illet gjermekim közül az tartása; 
az tartsa [Medgyes; BálLt 46]. 1730: Néhai Cziko Páll 
Atyánkfia Felesége Veres Ersebeth Aszszony kézinél mara-
dott mindenféle levelek(ne)k regestralására ... delegáltat-
nak, Nztes Zilahi István, Nótárius Dobolyi István és Pap 
Ferencz Atyánkfiai eō kgl(me)k azokat regestrálván külön 
szedvén a Cziko familiat illető leveleket administrállyák 
Cziko János Atyánkfia(na)k [Dés; Jk 405b] * örökségre ~ 
örökül hagy; a läsa moştenire; als Erbschaft hinterlassen. 
1735: Ebben az esztendőben kezde megromlani az 
ezüstkohó müveltetése, az erdőt is örökségre szedték (így!) 
[Torockó; Jankó, TAszT 189] * ráncba - a. redőz, ráncol; 
a plisa; in Faltén legen, plissieren. 1761: Kovács Ágnes 
aszszonj ... égy megy szin bársonj szoknját tudom hogy 
vitt volt el azt magam szedtem volt ránczban [Mezőbánd 
MT; MbK IX. 28]. — b. megreguláz; a puné (pe cineva) la 
punct; sich jmdn her-/vornehmen, imdn aufmöbeln. 1763: 
eza ráncbaszedte volt gróf uramat, igen éles, nagy nyel-
vű, nagy haragú, magát férfi módon viselő, kemény 
asszony lévén [RettE 156. — "Halász Borbála. bTeleki 
Sándor] * rendbe - elrendez; a aranja, a puné ín ordine; 
ordnen, in Ordnung bringen. 1768: Leveleimet is jó rend-
ben szedtem, Fasciculusok szerint Regestráltam [Kp III. 
149 Havadtűi Máthé Izsák kezével]. 1843: Varga Katalin 
... azt adta elő a falusi közönségnek, hogy már minden 
leveleket rendbe szedett, s azok készek a felküldésre 
[VKp 92] * szert - sorrendet megállapít; a stabili 
ordinea/succesiunea; die Reihenfolge bestimmen. 1574: 
Pitter Bemük (!) Júrat(us) fass(us) est: ... Az korchioman 
Lang Symoniss ot wolt: mikor Estvere kelnek zert kedet 
(!) zedny Lang Symon Az Töb vraimon Es nem Erik volt 
el az zert menyere zette volt [Kv; TJk III/3. 389] * 
versbe ~ versformába önt; a transpune ín versuri; in Verse 
setzen/bringen. 1777: Kinek® aktáit, jeles tréfás mondásit, 
ha voltak, ha nem, versekbe szedvén Kolumbánb kinyom-
tattatta Károlyban [RettE 381-2. — "Vida Istvánnak. 
bKolumbán János]. 

szedál lecsendesít; a calma/potoli; beruhigen, besänfti-
gen. 1676: Én már péntekre convocáltattam az egész széket 
annak az commissiónak promulgálására, mely felett is elhi-
szem nem kevés zajgás lészen, noha én, a mint lehet, addig 
is sedálom az dolgot [TML VII, 287 Nemes János Teleki 
Mihályhoz]. 1761: Zalakna körül több hatezer oláhnál verte 
öszve magát, kiket hogy sedáljanak, a méltóságos guberná-
tor úr s thesaurarius Bornemisza Ignác úr együtt elmentek 
volt, de semmit sem tehettek velek [RettE 117]. 

szedálódik lecsendesedik; a se calma/potoli; sich be-
ruhigen, besänftigt werden. 1752: a két végin és közepi*1 

meg mérék ezen két földeket, és minthogy egyenlő szélles' 
ségüek(ne)k találák azon meg nyugovának, és kőztök való 
Controversia sedalodék [Nagylak AF; DobLev. 1/251 Mol' 
duván Paschuly (35) jb vall.] | velem perlekedvén nevezett 
Néhai Nemes Gábor, én sokszor objiciáltam néki szem-
b(en) Jobbágyi sorsát ... nem perelhetvén Jobbágy min* 
Felperes Nemes emberrel, melyre nezve nemis perle velem 
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tovább se maga, se Gyermeki nemis kerese(ne)k meg en-
gemet ezen objectiomért sem Jószág iránt felesége jussán 
ellenem formált p(rae)tensiojáért, sőt még ezekkel seda-
lodott [Menyö Sz; Ks 101]. 

szedáltat lecsendesittet; a dispune sä fie calmat/potolit; 
beruhigen, zur Ruhe bringen. 1748: Nem tagadhatom So-
kakban Sokakból lett diffamatiomat, mellyeket az urnák is 
repraesentaltom vala, ezeket az Úr az Én Felséges Aszszo-
nyomhaz való hűségemért illő hogy sedáltassa [TK1 gr. 
Teleki Ádám lev.]. 

szedegél szedeget; a culege pe îndelete/încet/ſàrä grabä; 
sammeln, klauben (ohne Rasch). 1800: Zilahi Juliánnát ... 
a Szekely András kertibe Annyok = Laput Szedegélt volna, 
el fogak [Décse SzD; Ks 92 Vegyes ir.]. 

szedeget 1. szedegél; a culege pe îndelete/încet/fărä gra-
bă; langsam sammeln, lesen, pflücken. 1629: en semmi bü-
bajossagat nem lattam sem hallottam, hane(m) füvet lattam 
hogy szedegetet es gyermeket mit keoteozgetet velle [Kv; 
TJk VII/3. 117]. 1729: en is az magam szüksegemre asszu 
fat szedegettem nyersetis mikor kaphattam [Karácsonfva 
AF; Told. 31]. 1756: az njergesröl ... két ember egj nap v. 
kèt nap sem tud egj szeker fat v. tsepleszt szedegetni [Me-
legföldvár SzD; SLt XXXVII]. 1790: Semmiféle Finakok, 
Gyermekek, vagy Léányok sőt még nagy emberekís ... Vi-
rágot Gombát vagy akár mínémü leg kissebb ott lévő Dol-
gokat, a más Szőllőjében Szedegetni s, abban járni ne mé-
részellyen [Nyárádkarácsonſva MT; Told. 76]. 1800: Varga 
Jánosné ... orvosságnak való fílvet Szedegetett volna [Dé-
cse SzD; Ks 92 Vegyes ir.]. 

Szk: embercsont ~ni. 1724: montam Pekri Ur(amna)k, 
mi Szüksége vólt kgld(ne)k, h(ogy) a Klastromba ment em-
ber tsont szedegetni, ezt felelte ezért Szedtem, m(ert) né-
kem orvos(sá)g(na)k kell [Nyárádsztbenedek MT; BK. Bu-
tze Gergelyné (56) ns vall.]. 

Sz. 1811: Egrest szedeget a* szúrós tövis közül, A* buja 
életben a* ki ebül őszül [ArÉ 32]. 

2. toborozgat; a recruta din mai multe locuri; werben, 
rekrutieren. 1662: Barcsai Gáspárnak parancsolta vala", 
hogy együnnen, is másunnan is az ott benn való várakból 
vagy háromszáz gyalogot akárhogy csak szedegetvén, Vá-
raddá éjjel-nappal küldene ki [SKr 561. — "Barcsai Ákos]. 

szedegetett összegyüjtögetett; adunat/cules cu migală/ 
perseverenţă; gesammelt, entnommen. 1753: az Nagy 
Anyám Kis Dobai Dobai Péter Fej érvári Captalanbol sze-
degetett annotatiojibol lattam, hogj Catharina Fejedelem 
adta ... Zacharias Istvannak az Almás vize mellett való Fa-
lubeli portiokot [JHb XXX/9 Steph. Rettegi de Kis Budák 
jur. not. com. Dobocensis (39) vall.]. 

szedegethet következtethet; a putea deduce/trage o anu-
mitä concluzie; entnehmen können. 1662: Mindezekbül 
nem egyebet szedegethetnek vala, hanem hogy mentül to-
vább azon sáncban múlathatnának, annyival közelebb jutna 
az ármáda romlásához [SKr 252]. 

szedegettethetik következtethetik; a puta fi dedus/con-
cluzionat; lassen sich entnehmen, sind zu entnehmen. 1662: 
Barcsai öregebb gróf Csáky Istvánnak írt leveléből 
magamentő punctumi Rákóczi fejedelemnek ellene való 

vádjai ellen, Rákóczi fejedelemnek azon 29 vádoló punctu-
miból többek között micsoda dolgok is szedegettethetnek 
[SKr 459]. 

szedegettetik egybeszedettetik/gyűjtetik; a fi adunat; 
(ein)gesammelt werden, zusammen getragen (werden). 
1802: 1780ba Februariusi Holnap 27kén ... hasznos, és 
igen ditsèretes Constitutioink jo rendben szedetettetvén az 
Mlgos Familia általlis Aprobáltattak s meg erősíttettek [To-
rockó; TLev. 9/35]. 

szédeleg 1. szédül; a fi cuprins de ameţeală, a simţi o 
ameţeală uşoară; Schwindel habén. 1620: Enis othlen al-
ua(n) az hazba(n) ... beteges allapattal valék, es feyemis 
szedelegni kezde, ki menék az hazbol [Disznajó MT; TSb 
21]. 

2. kóvályog; a umbla ameţit; herumschweifen, taumeln. 
1570: otth zedelegh volt az eb az vchan, Azonba az zeoch 
peter felesége, Az hazbol kezdi kywe hogy my choda chi-
gan Bestie kwrwafy wtthe Megh az Ebeth [Kv; TJk III/2]. 
1802: ki is jőve a' kortsomábol Forro Lajos, de ... ugy meg 
üti főbe ... eő Nagysága kotsissa ... hogy a' Fején nagy 
hasadás lett ... szédelegve haza menegetet [Mv; Born. 
XXXIX. 53 St. Buzási (29) vall.]. 1853: En és Trézsi a' sok 
nyugtalanság, álmatlanság miatt bizony alig állunk a' lá-
bunkan, szédelgünk ide tova mint a' legyek [Kv; Pk 7]. 

3. ténfereg; a-şi pierde vremea umblînd fără nici un rost; 
gammeln, herumlungern. 1806: G. Betlen Josef nállunk 
volt ebéden, mi külön ettünk, amíg p(e)d(ig) a többiek ettek 
az asztal körül szédelegtünk nyalánkottunk 5tig [Dés; 
KMN 327]. 

szédelgés szédülés; ameţeală; Schwindel(gefîlhl). 1671: 
Naláczi uram ír most nekem ilyen szóval: „Most is írhatnék 
egy emberrül, de az fejem szédelgése miatt sokat nem írha-
tok ..." [TML V, 475 Bán fi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1705: Én maga is az érvágástól fogva szörnyű főfájás és 
szédelgésben vagyok [WIN 1,429]. 

szédelgős kerge; capiu, căpiat; närrisch. 1754: a Szovai 
quartélyos Katonák egy Szédelgōs erdőben el maradott ju-
hot is hozának [Marokháza K; Ks 5. IX. 4 Marsinan Nisz-
tor (40) zs vall.]. 

szedelőzik (fel)készül, szedelőzködik; a face pregătiri 
pentru ceva, a (se) pregäti; sich aufraffen, sich verbereiten. 
1710 k.: Apor István ... jött ki Háromszékről Búnra Beth-
len Gergelyhez, és annak a dolgot úgy adta fel, hogy szede-
lőzzék, mert maholnap egynéhányszáz vagy ezer székely 
lészen vendége [BÖn. 698]. 

szeder, szederj mură; Brombeere. 1725: (Az Oltnak) 
mikor az innetső ágán által usztunk Szedeijért vagy vad 
Szőlőért nékünk Gyermekek(ne)k azt mondták; Bizony 
meg vér a' Tisztartó [Hévíz NK; JHbT]. 

Hn. 1734: Az Szedeij bérein (sz) | Az szedeij mezőb(en) 
(sz) | Az szedeij oldal nevű hejben (sz) | az szedeîj oldalán 
(sz) [Oltbogát NK; EHA]. 1864: Szeder Pataka tartománya 
[Gyergyócsomafva Cs; EHA]. 

szederfa szederbokor; mur; Brombeerstrauch, Maulbeer-
baum. 1787: Itten a Szederfák plantalása nem usualtatik 
[HSzj selyem-bogár al.]. 
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szederjes I. mn 1. szederszínü; de culoarea murei, mu-
ríu; dunkelblau, bläulich, verförbt, schwarzblau. 1530: 
Ittem suba pantherina tecta cum Erews szederies [Vh; MNy 
XXXI, 125]. 1567: in Veste zederyes, alol fekethe kek [Kv; 
TJk III/l. 27]. 1588: Egy Selyem Imegh zederies f 4 [Kv; 
Inv 1/2. 14]. 1597: Kis ferenczne Orsolia wallia ... mikor 
az giermek halwa fekzik wala ... Lattam az testetis hogi az 
eoweteol fogwa az terdeigh tizta zederyes wala az teste 
[Kv; TJk VI/1. 40]. 1625: Az vargamesterekről miképpen 
adják el az sarukat ... Egy asszony-embernek való sarut, 
jót, juh, vagy czapbőrből csináltatottat, verest feketét vagy 
szederjest, két talpút, 75 pénzen [Gyf; EOE VIII, 277-8 
árszabályzatban]. 1660: egy hitvan szokniat szederjest zá-
logul ad van ... nem akarvan ki valtani [Kv; TJk VII/3. 
304]. 1685 k.: Zarnoczi megh erkezett hozott illyen Orvos-
ságok (!) ... Szedeijes Viol(a) olajat p f. 1" [UtI. — "Fels-
ból kiemelve]. 1688: Türkéses Aranyos Palloss ezüstel 
borítva szedeijes Bársonyos [Bom. II. 28 Mikola László 
inv.]. 1710: Mikor a jámbor császár1 meggyónt volna, és 
már a páter a mérges ostyát elévenné, hát a méregtől meg-
szederjesedett ... nem akará az ostyát acceptálni, látván 
mely szedeijes [CsH 94. — aI. Lipót]. 1766: annyira meg 
volt Tététől fogva talpig verve ... Sáfrános Palkó Gábor, 
hogy a hol a pálcza erte, mindenüt szedeijes volt a teste 
[Koronka MT; Told. 3a]. 1790: Egy kaput Szedeijes [Ki-
rályhalma NK; Ks 67. 46. 24c]. 1804: Gáspár András ... 
nadraga szedeijes, flanerrel bérelve [DLt nyomt. kl]. 1807: 
el fogattatásod után meg mutattad éppen az ütésnek vak, és 
szedeijes hellyét [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1809: Mihály 
György(ne)k és Feleségének Mihók Borinak Léanyok Ilona 
meg halt 8 napra születése után Szedeijes pokol var szök-
vén ä feje lágyán [Nagykapus K; RAk 11]. 

Szk: ~ aba. 1629: Egy vég szederies aba tt f. 3 d. — 
[Kv; RDL I. 146] * ~ angliai süveg. 1723: Szedeijes Ang-
liai nusztos süveg. Férfinak való [Koronka MT; Told. 29/2] 
* ~ angliamente. 1734: Egy rongyos Szedeijes Anglia 
mente 15. apró kerek ezüst gombokkal [Kv; Pk 6] * - ang-
liaposztó-kaput. 1790: Szedeijes Anglia poszto kaput két 
Szinü vékony nyári Arany poszomántba szegett 1 [Sv; Ks] 
* - atlaszdolmány. 1651: Vagyon egy szedeijes tóltót, 
Atlatcz Dolmani [WassLt Wass Judit kel.]. 1674: Vagyon 
egy szedeijes töltőt, atlacz Dolmány mely az Apámé volt 
[Beszt.; i.h.] * - atlaszszoknya. 1598: Balassy Thamas ... 
vallia ... nallunk vala egy veres Attlaz es egj zederyes 
Attlaz Zokniak [Kv; TJk V/l. 253b] * ~ bagazia. 1739: 
Egy hollo szin Kamuka szoknya ... szederjes bagazia az 
bérlése [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * ~ bársony. 1627: 
Egy darab szederies Barsoni virágos Egy sing Egy fertalj 
[Kv; RDL I. 132]. 1651: Vagyon három Kesztyüczke, 
edgik Szedeijes Bársony, az Másik Med szin Barson, az 
Harmadik Zóld Arannyas Terczinilla [WassLt Wass Judit 
kel.] * - bársonygaland. 1652: Egy Megj szin Kamuka 
szoknia ket rendel Czipke premes, Az valla szederies 
Virágos barsoni galannal czifrazot [Mihályfva NK; JHb 
XXII/41] * - bársonymente. 1670: Egy szedeijes bárson 
bellet mente [WLt]. 1759: Égy szedeijes sima bársony 
Aszszonyi mentét, széles ezüst csipkével, meg varva, és 
szép uj nestekkel prémezve s meg bélelve, s ezüst szkofium 
gombocskákkal meg gombozva [Nsz; TSb 7] * ~ bársony 
misemondó ruha. 1576: Zederyes Barson Mysse mondo 
Rwha [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 9] * ~ bársonyos 
kard. 1688: Egy szedeijes bársonyos, ezüstös Aranyas kard 
Bathori Andrásé volt [Bom. II. 18 Mikola László lelt.] * -

bársonysuba. 1633: Egy szederies Barsoni kis Suba szeles 
Arani premes Nuztal bellet [Ks Vesselini Kata kel.] * ~ 
bársonyszoknya. 1608/1610: Mjkola Ersebett Aszonj ... 
Mjkola vramnak hagya ... az szederies Barsonj szoknjajatis 
[M.gyerőmonostor K; JHbK XLVII/49]. 1673: Egj 
szedeijes bársonj szoknya palástjával edgjüt 
[Marossztkirály AF; IB] * - bécsi moldon. 1833: 11 Sing 
Szedeijes bétsi moldon ... 13 Rf 45 xr [Kv; Bom. Ia] * ~ 
cafrang. 1759: Egy szedeijes s Angliai posztora arany 
fonallal és szkofîummal gazdagon ki varrott fecske farkú 
magyaros czafrangot [Nsz; TSb 7] * ~ csemeletdolmány. 
1655: Egy szedeijes czŏmõlyet dolmanj. — f. 12 [Kv; RDL 
I. 29] * ~ csemeletmente. 1651: Edgy Szedeijes Czemelyet 
Mente Király szin kamukaval bellet [WassLt Wass Judit 
kel.] * - csemeletszoknya. 1627: Pozto Ruhazatbol, Jutott 
Sofianak Egj szederies chomoliet szoknia aestimatu(m) ad 
f. 16 [Kv; RDL I. 134] * ~ csizma. 1679: Kirem kglmedet 
edes Ura(m) csinalytasson Kglmed énnekem egy szedeijes 
Czizmat [Ajtón K; WassLt Ebeni Éva féijéhez] * ~ 
dolmány. 1628: Egy uiselt Zederiez moly eötte Dolomanj 
[Gyalu Kv; JHbK XII/44. 11]. 1747: Pap Mihály ... falum-
béli ... szedeijes dolmányban és mentében Veres hoszszu 
kalpagban öltözve vala [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII] * 
~ faji and is dolmány. 1628: Egy kis hituan szederiez fai-
landis Dolomanj [Gyalu Kv; JHbK XII/44. 7] * -ſajlandis 
mente. 1637: Egy szederies failandis menteböl ... Jutót Pe-
ternek Penzbelj resze ... [Kv; RDL I. 24] * ~ ſaj land is 
szoknya. 1651: Tudok egi Szedeijes Fajlandis szoknját az 
mely(ne)k az allja(n) 3 rendel volt Bárson Perem [Borb. I. 
UárfTalua(n) lakó Aytony Jstua(n) Nemes szêmely Felesége 
Czok Ersebet (25) vall.] * -fejtő. 1746: Egy tángyér alá 
való Szedeijes fejtövei vetegetett gyapot vászon asztal 
keszkenő [Zalán Hsz; SVJk] * ~ felsőruha. 1658: 
Vagyo(n) egy Sedeijes Granat félszer felseò ruha(m) [Mv; 
Nagy Szabó Ferenc végr.] * —frakk. 1823-1830: 
Juniusnak 29ik Napján Posonbol el indultunk, adván az 
Ötsémnek egy igen fáin szedeijes Frackomat, melyet még 
Lipsiába tsináltattam volt [FogEK 465]. 1839: Egy 
szedeijes frakk, fényes gombokkal, bársony gallérral 
[KLev. 12] * - francia posztónadrág. 1760: Edgy szeder-
jes Frantzia Poszto Nadrág [Mv; TSb 2] * - gránátdol-
mány. 1628: Egy viselt Zederies granat Dolmány [Gyalu 
Kv; JHbK XII/44. 13] * - gránátköpenyeg. 1628/1635: 
Egj zederies uiselt granat keoppenegh tizen egj ezüst 
go(m)b rajta [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.] # ~ 
gránátposztó. 1619: eoteod fel sing szedeijes granat pozto 
[Hidvég MT; LLt Fasc. 70] * ~ gránátsüveg. 1637/1639: 
1. szederies Granat nústal bellet sweg aestjm(áltuk) f. 12 
[Kv; RDL I. 111] * - gránátszoknya. 1674: Egy Szederje5 

gránát szoknya, zöld prémes az válla" [Szászvárosi ref. 
Halics Mihály lelt. — "Fels-ból kiemelve] * ~ hernác-pō' 
lást. 1589: Egy zederies hernacz palast mind vegigh Arany 
parthas f. 12 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 34] * ~ kakader. 
1811: Lázár Deutsch Lébel nevezetű 'Sido ... szederjes 
Kákádért visel [DLt 46 nyomt. kl] * ~ kamuka. 1576: 
Wagion ket Singh Jgen zep zederyes kamoka [Szamosfva 
K; JHbK XVIII/7. 7]. 1651: Edgy Zöld Jskallat Mente 
Szederjes Kamukaval bellet [Wass Lt Vass Judit kel.] * “ 
kamukadolmány. 1595: Egj zederjes Halhew (!) kamuka 
dolmanj pupplikan zjneo zeold tafotawal bellet veres 
Atlach keoreolle ... f. 26 [Zsombor K; SL. Sombori reg]-
1629: Egy szederies kamuka kurta dolmanj [Kv; RDL I-
143] * - kamukasuba. 1562: Az ruhakrwl walo ozlas. Egy 
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zederyes Kamoka Nesth swba8 [K; KP. — 'Fels-ból ki-
emelve] * - kamukaszoknya. J560: Az ket kys Leannak 
amely marhat az annyok hagyoth ... Egy zederyes kamuka 
zoknya weres atlach az allian" [JHb QQ Temeswary János 
reg. — "Fels-ból kiemelve]. 1661: hagiok ... Az Kis 
Leanianak Pannanak egi szederies kamuka szokniamat, vi-
seltest [Kv; BLt 1 Maitoni Andrásné végr.] * ~ kanavász. 
1811: 1 darab szederjes kanavász [CU 113. 1]. 1830: 15 
Sing Szederjes kanavátz 12 Rf [Kv; Born. la] * ~ karboná-
ri köpenyeg. 1827: Szedeijes kárbonári köpönyeg mellynek 
gallérja fekete matska bőrrel volt prémezve [DLt 1156 
nyomt. kl] * - karmazsin. 1678: Lelkem Uram, ha a sze-
deijes carmasint kihozzák, küldjön nekem [TML VIII, 62 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz] * ~ karmazsinkapca. 
1654: Adtam Auner Gáborné asszonyomnak egy szederjes 
karmazsin kapcáért az lábára8 fl. l„ 35 [Kv; EM XLVII, 
136. — "A halottéra] * ~ katonasüveg. 1812: szedeijes 
aranyal bordirozott Katona süveget visel [DLt 684 nyomt. 
kl] * - katrinca. 1762: láttam ... egy bélletlen mentet is a' 
Ládája fenekén ... Szedeijes karintzában vala takarva [Olt-
szem Hsz; Mk IX. 109] * ~ kazimir. 1806/1818: 1. Sing 
Szedeijes Kaszimir [Mv; Told.] * - kissubaš 1628/1635: 
Az Zegeny Azzonj" eolteozeti ... Egj zederies ... kys Suba, 
ket rend aranj perem rajtab [Bodola Hsz; BLt 5. — "Néhai 
Béldi Kelemenné Bánffy Mária. bFels-ból kiemelve] * ~ 
kitnicer. 1628/1635: Egj uegh zederies kitniczer [Bodola 
Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.] * ~ kozáksapka. 1823: Jár 
... szederjes kozák Sapkában [DLt nyomt. kl] * - köntös. 
1747: Pap Mihály nevü katona ... katonás szedeijes kön-
tösbe hosz(sz)u veres kalpagban ... kevés ideig nállom mu-
latott [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII] * ~ köpenyeg. 
1798: egy szedeijes ujjas Köpenyeg [Drassó AF; TSb 24]. 
1845: Duduj Annis ... visel ... szine hagyott szedeijes kö-
penyeget [DLt 52 nyomt. kl] * - közposztó. 1701: az Sze-
deijes köz Posztot ne légyen szabad az meleg Sajtóban ten-
ni, és kétszer ványolt Poszto gyanánt el adni, azon Posztó-
nak el vesztése bŭntetésse alatt [Kv; PosztCArt. 10] * ~ 
kreditor-szoknya. 1790: Egy rendbéli szedeijes ereditor 
Szoknya vállostol ezüst kötéssel [A.jára K; BLt II. 12] * ~ 
lájbi. 1820: Szökött el ... egy szedeijes: schirmlederes sap-
kába, szederjes kerek lájbiba [DLt nyomt. kl]. 1831: Szol-
gálatombol hátra maradott béremet ... egy Debretzeni 
szederjes Lajblit és égy Kalapomat kértem ki adni [Dés; 
DLt 439] * ~ landis. 1687: küldtünk Segesvári órás Janós-
nak négj sing szederjes Landist ull 4 [UtI] * ~ lazûr. 1637/ 
1639: aestimalt(uk) ... Hett sing szederies Lazúrt, 1 p. f. 3 
Vi f 24 d. 50 ... masfel sing szederies lazur nadragnak ualo 
— f. 6 [Kv; RDL I 111] * - lazúrnadrág. 1628: Egy 
Uiselt Zederies Lazur Nadragh" [Gyalu Kv; JHbK XII/44. 
10. — "Fels-ból kiemelve] * ~ lazŭr-papdolmány. 1629: 
egy szedeijes Lazur pap dolmant, kek bagaziawal bellettet 
... orszagh teoruenye szerent rea eskünni keszek [Kv; TJk 
VII/3. 171] * ~ lepedő. 1759: Egy pár szedeijes és fejér 
Selymes Lepedőre való hajtást, hasonio égy pár párna hajra 
valóval edgyütt [Nsz; TSb 7] * ~ leptika-párna. 1733: 
Edgj viseltes szederjes Leptika párna [Marossztkirály AF; 
Told. 2] * ~ lincercáj. 1804: 3 Sing Szederjes Lintzertzáj 
[Kv; CsS] * ~ lovaglónadrág. 1802: visel hammu szin ke-
rek Köpenyeget, kék viseltes Láiblit, szedeijes Lovagló-
Nadrágot, le-türt szárú Stiblit és kerek Kalapot [DLt nyomt. 
kl] * ~ lusztrinszoknya szeder színű fényes félgyapjúszö-
vet-szoknya. 1773: Szedeijes lüsztring Szoknya arany 
kötéssel keskeny Paszamántal, ához való vállal mejtartojá-

val szeles arany kőtesel [RLt Salánki Ráchel lelt.] * ~ ma-
gyar lájbli. 1845: Szamosfalvi Nyikuláj ... öltözete volt... 
kolozsvári gombos szedeijes magyar lájbli [DLt 515 
nyomt. kl] * - mellény. 1839: Farkas Mihály ... visel ... 
magyarországi kotsisok öltözettyek szerénti hányatos sze-
deijes mellyent [DLt 120 nyomt. kl] * - mellrevaló. 1778: 
adtam altal ... Szedeijes melyre valót Barany bőrei pre-
mêzvĕ [Agárd MT; Told. 8]. 1802: a' vèlle el-szökött Fele-
sége ... járt fekete Darotzba oláhos szedeijes mejre valóba, 
Vászon-fersingbe, és Csizmába [DLt nyomt. kl] * ~ mente. 
1603: Talala meg dienes georgy Egj zederies mentet [UszT 
17/22 Koronkai Peter Etedi Zabad Zekel vall.]. 1799: Deák 
Thodor, vagy Szőts Miklós ... mintegy 22 esztendős ... 
szedeijes rövid mentébe jár [DLt nyomt. kl] ~ mohar-
szoknya. 1573: (Az apa lányának) adot egy Zederyes Mo-
har Zoknyat es egi veres Iglert [Kv; TJk III/3. 193] * — 
moldon. 1840: Egy lékri szedeijes moldonbol [Dés; DLt 
1590] * ~ mor. 1770: 3 Vi Sing Szedeijes Mor [Gyf; Berz. 
7. 69/1 ] * ~ mundér. 1747: Láttam ... két katonát ... égy 
forma szedeijes Mundérban valanak [AlŐr SzD; Ks 27. 
XVII] * ~ nadrág. 1614: 1. Rozzas szederyes Nagydragh 
[Kv; PLPr 1612-15. 114]. /805: 'Siboi Tiszt Buzgó János 
... visel ... Győngyszin kurta Kurkát ... néha fekete, néha 
Gyöngy szin, hol pedig szedeijes Nadrággal [DLt nyomt. 
kl] * - pádovai posztó. 1733: Edgj Sing Szedeijes Padvai 
poszto [Marossztkirály AF; Told. 2] * - palást. 1625: az 
edes aniamtol sebe giörgynetol marat ... egy szederies pa-
last, mely megh ert uolna f. 9 [UszT 8a] * - paplan. 1789: 
egy szedeijes mór közepü kitsin paplan [T; LLt]. 1805: 
Egy Szedeijes Trakét közepü paplány [M.macskás K; RLt 
Majteni Istvanné Rettegi Sára kel.] * ~ perkál. 1854: 4 
s(ing) Szedeijes Percál ... 3„ 23 [Kv; Pk 6] * -perpeta. 
1627: Egj vegh szederies perpeta [BLt Béldi Kelemen inv.] 

-perpétadolmány. 1637/1639: 1. Szederies viselt perpe-
ta dolmány — aestjm(áltuk) f. 8 [Kv; RDL l. 111] * ~ 
perpétaszoknya. 1627: Egj sederies perpet (!) szoknia, 
ezwst premes [BLt]. 1673: Egj szederies viselt perpeta 
szoknia vàl nélkül [WassLt Borsai István hagy.] * -
posztó. 1688: egy Tőrök nyerégh csák pusztán szedeijes 
posztoval boritot [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 1817: 3 Sing 
Szedeijes poszto [Mv; DE 3] * - posztómente. 1793: sze-
deijes mellértes fain poszto mente [TL]. 1824: Szedeijes 
poszto mellértes kèszületü görény prémmel való mente 
[Fugád AF; HG Mara lev.] * ~ posztónelson. 1803: egy 
szedeijes fáin poszto nelson [Felőr SzD; BetLt 7 Wass An-
na kel.] * ~ posztósisak. 1811: Egy arany paszamantos 
szedeijes poszto Sisak [Görgény MT; Bom. XXXIX. 43] * 
- posztószoknya. 1679: Brassai, szedeijes, viseltes poszto 
szoknya váll nelkul nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 79] * ~ posztós szék. 1753: szedeijes posztós szék 
N 1 [Marossztkirály AF; Told. 18] * - rásaszoknya. 1648: 
Az leaniok Szokniaja ... Szedeijes rassa Szokniak kek 
selie(m) premes Nr 3 [Mk Kapi Klára kel. 5] * ~ rózsájú 
szőnyeg. 1628/1635: Zeonegek ... Egy zederies rosaju fejer 
zeonegh" [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv. — 
"Fels-ból kiemelve] * ~ selyem. 1574: Vagion Egy viselt 
mereö Jngual zederies Seliemmel [Gyf; JHbK XXi/12. 5]. 
1700: Egy Szedeijes selyemmel varrót ágyra való [Hr 1/20] 
* ~ selyemzsinór öv. 1698: Egj szedeijes sellyem sinor õ 
[Kőröspatak Hsz; HSzjP] * ~ sapka. 1837: Keresztúri 
Dávid ... Elszökött ... szedeijes sirmes sapkában [DLt 111 
nyomt. kl] * ~ skarlát. 1688: Egy Szedeijes skárláttal 
boritott varrott Katona Nyereg [Born. II. 108 Mikola 
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László inv.] * ~ skárlátmente. 1627: Egi szederies eoregh 
galléros Skallat mente nestel bellet [BLt 1 Béldi Kelemen 
inv.] ~ spencel. 1823: Lájos Úrfinak egy szedeijes 
spentzel várni való Sejjemél juk varróval egjütt 1 Rf [Kv; 
Pk 6]. 1840: visel ... magyar szedeijes spenczelt [DLt 221 
nyomt. kl] ~ suba. 1614: 1 Zederyes hattal bellet Súba 
[Kv; PLPr 1612-15. 114] * ~ surc. 1852: Egy házi szőtes 
és egy szederjes surczok Becsű ára váltóban 2 flo [Zabola 
Hsz; HSzjP] * ~ szín szuperlát. 1748: Szedeijes Szín 
virágos, aranyos, ágy eleib(e) való supellát [Ks 8. XXVIII. 
5] * ~ színű atlacdolmåny. 1611: Ferkeönek iutot egj 
zederies zineo attlacz kúrta dolman meljet beczwltek — f. 
3 [Kv; RDL I. 88] * ~ színű selyemkeszkenő. 1728: egj 
elegjes kek es szederjes szinu sellyem keszkenő Boga An-
nok collatuma [Uzon Hsz; SVJk] * ~ szoknya. 1572: latta 
hogy az Menegzeo eleot egy zederyes zoknyat kwldeot ne-
k / Eotthues Janosb [Kv; TJk III/3. 42. — aA menyas-
szonynak, Bonchoknenak. — bpaxay Tamasne Anna vall.]. 
1629: Vagio(n) Egy fay londis szederies szoknia melynek 
az Allian haro(m) rendel Zeold Barsoni prem [Kv; RDL I. 
146] * - tafota. 1615: Vagion Negy singh szederyes 
Taphota, es egyeb dolmanj ala való dupla tafota ueresis ... 
f 1. [Kv; i.h. 96b]. 1654: Vőttem 3 fertály szedeijes tafotát 
vánkosnak ... fi. 2„ 25 [Kv; EM XLVII, 136 temetési 
jegyzék] * ~ télikabát. 1850: egy szedeijes viselt téli kabát 
15 f —“ [Algyógy H; Bom. F. Ii. — 'Fels-ból kiemelve] * 
~ török mente. 1637/1639: 1. Roka hattal bellet szederies 
lazur teoreok mente — f. 16 [Kv; RDL I. 111]. 1642: egy 
hiúz labbal berlet szederjes granat Tórok mente [Koronka 
MT; Told. la] * ~ uniformis. 1806: Okrugich Illyés, Fö 
Furir ... visel ... szedeijes Uniformist [DLt 295 nyomt. kl] 
* - verítékfogó. 1754: Baro Radak Lörintz Umak ... Nye-
reg szerszámai. Egy arannyal varrót szederjes veriték fogo 
[Nsz; Told. 19] * ~ zsakétli. 1788: Fekete szőr matéria 
szederjes flanérral bérlett Sakétli [Mv; TSb 47]. 

Sz: olyan, mint a ~ máj. 1716: az szemérem teste ... 
szinten ollyan vala mint az szedeijes májj [Nagyida K; 
Told. 22] * olyan, mint a ~ posztó. 1779: (A jobbágyot) 
vitték el Csesztvére az hol miképpen bántak véle a feneke 
meg bizonyítja, mert mostis ollyan mint a fekete vagy a 
szedeijes poszto [M.lapád AF; Mk 5/3 Bolha Anniska cons. 
Tzigány alias Kovács Peti (19) jb vall.]. 

2. szederbokros; acoperit cu rugi de műre; mit Brom-
beersträuchen bewachsen. Hn. 1391: ad qua(n)dam vallem 
vlgo Zederyeswelg appelatam [Körösfő K; KHn 65]. 1455: 
vnum vallem Zederyes wewlg appellata(m) [uo.; KHn 66]. 
1639: Szedeijes áj véginél (sz) [M.köblös SzD; DHn 47]. 
1676: az Szederies völgyen altal [Körösfő K; KHn 66] | az 
szederies oldal (e) [Melegszamos K]. 1758: A Szedeijes 
völgyben (sz) [Sárvásár K]. 1762/1779: A Szedeijes mezőn 
(sz) [M.csaholy Sz]. 1763: A szedeijes Bértz alatt (sz) 
[Backamadaras MT]. 1797: Szedeijes padban (k) [Tordát-
fva U]. 1802: a Szedeijes Vápában (sz) [Meggyesfva MT]. 
1823: Szedeijes mezein (sz) Szedeijes mező oldalában (sz) 
[Szépkenyerűsztmárton SzD]. 1863: Szedeijes domb alatt 
(sz) [Etéd U]. 

II. ſn szederbokros terület; desiş cu rugi de mure, muriş; 
Brombeer Gebüsch; Stelle, wo Brombeeren wachsen. 
1662: A Szedeijessen (k) [Csicsómihályfva SzD]. 1654/ 
1789: A felső Szedeijesben (sz) [Dálnok Hsz]. 1656: Az 
szederiesben (sz) [Kézdisztkereszt Hsz]. 1665/1753: Az 
szedeijesben az felső Feőlt [Dálnok Hsz]. 1697 k: Szeder-
jes alatt (sz) [Makfva MT; MMatr. 189]. 1720: Nyomás 

szedeijesen [Baca SzD]. 1767: a Szedeijesbe egyenes kö-
zönséges hellyen (sz) [Pókakeresztúr MT]. 1795/1807: A' 
Szedeijesbe (sz) [Kispetri K]. 1799: A Szedeijes nevű Láb-
ban (sz) [Csomortán Hsz]. 1823: A' Szedeijesbe (sz) [Ma-
rossztkirály AF]. 1825: Szomszédjai ... a Szedeijesre járó 
ut [M.felek U]. 1855: a' Szedeijes felé Forduloba Gálgya 
mezőbe (k) [Újszékely U]. 

A szócikk fon-ásjelzet nélküli adatai az EHA-ból valók. 

szederjesbeli szederszín öltözetű; îmbrăcat cu haine de 
culoarea murei; dunkelblau gekleidet. 1747: jött által az 
számoson két szederjesbéli sárga sinoros, es rez gombos 
köntösű katona [Mikeháza SzD; Ks 27. XVIIb]. 

szederváll szederszínü ruhaváll; umär de rochie de culo-
area murei; dunkelblaues Skapulier. 1778: adtam altal ... 
Szeder (!)a vallót Sárga premel egyet [Agárd MT; Told. 8. 
— "Alább szederjest ír]. 

szedés 1. gyümölcsszedés; culesul fructelor; Pflücken, 
Obstlesen. 1596: Vaida Peterne monda nekünk hogy az 
keortuelyre ne menyünk ... En azért oda mentem vala de 
ne(m) Jeóúenek el a' zedesre [UszT 11/8]. 1797: a Fejér és 
azon apro fekete Szilvának a szedését ma és holnap el fog-
juk végezni a kit pedig eddig szedtünk 272 véka [Szilágy-
cseh; IB]. 

2. kukoricaszedés/törés; culesul porumbului; Maisemte. 
1854: A Törőgbúza alá való földekben ö" köteles mag Tő-
rögbuzát adgyon fuszujkát vessen az ugar földekben az fele 
részben én adgyak magot, az Törögbuzát szedéskor rakja 2, 
egyenlő részre [Egerszeg MT/Mv; DobLev. V/1773 Dobo-
lyi Bálint kezével. — aA haszonbérlő]. 

3. szüret; culesul strugurilor; Weinlese. 1571: az petres-
fifaluj plébános hordaton horgia az Mustot mj helt nyomiak, 
kinek nem kellene lennj addig amig az zedest el nem vé-
geznek [Kentelke SzD; BesztLt 3572 Joan. Thorma provi-
sor Caspar Zwch beszt-i főbíróhoz]. 1582: Az waros borát 
teoltette(m) meg az zedes eleoteol fogwa zent marto(n) 
napig keolt rea d. 28 [Kv; Szám. 3/V. 29 Lederer Mihály sp 
kezével]. 1584: Anna Zekeres Mihály feleseghe Magdaléna 
Nyary Barthosne Rosa Gazdagh Georgne egy Arańt valliak 
hogy Zedeskort estwe Jeonek volt az Mesgyen [Kv; TJk 
IV/1. 227]. 1593: Az zwret dolgát eo kegmek vegeztek 
jeoueo pintekre, hogi Jspotali mester vram az nap kezgiel 
(!) el az zedest [Kv; TanJk 1/1. 222]. 1600: Az három hold 
zeoleore ... Leweleszesere, Keoteoszesere, es keúeresere, 
zedesere, Mechesere, es elfedesere minde(n) Myewel egye-
temben) keolteottem f 57 d 68 [Kv; Szám. 9/XIII. 3 Da-
mokos Máté isp.m. kezével]. 

4. begyűjtés/hajtás; percepere, strîngere, adunare; Ein-
sammeln, Einbringen, Lese. 1571: ele zamlalhatatlan rajtok 
való ado es birsag zedes ... nagy sok kylemb, kilemb es 
giakron raitok való eles zedesek ... parnaba való tollaknak 
is zedesse ... kasaknak víkankint keoblenkint való zedessek 
es mak viragnak keresesse es zedesse varba vitele [SzO H> 
329-30 a székely nemzet foly. az ogy-hez]. 1592: Talalta-
nak ez eztendeo altal az Ado Zedesben defectust, az Satz 
adónak hertelen Zedesse miath f 9/58 [Kv; Szám. 5/XI. 8]. 
1604: mikor valami zedes vagio(n) mj egy egy rezt adánk, 
az eò hazarúl ne(m) adnak egy rezt [UszT 18/63]. 1664: én 
az ország végezésébül ezen holnap indulok Máramaros felé 
az adónak szedésére [TML III, 82 Teleki Mihály Kászonyí 
Mártonhoz]. 1666: Császár adója szedésének csak neve 
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forgott most is, mint másszor, hanem magoknak húztak, 
vontak az ebek [i.h. 632 Bánſi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1843: Mely ilyetén ingerlő és csábító beszédjeit Varga Ka-
talinnak a királyi ispánságnak feljelentvén, azon parancso-
latot kaptam, hogy újabb rendelkezésig a globák szedésével 
hagyjak fel [VKp 71-2]. 

5. toborzás, katonafogás; luarea tinerilor ín armatä (cu 
forţa); Rekrutierung. 1772: Eza ugyan nem úgy folyt éppen, 
nehogy onnatb vettnek mondassék, hanem többire a régi ró-
maiaknál és görögöknél micsoda szokás volt a katonáknak 
szedésében [RetţE 280. — "Szathmári Mihály gyászbeszé-
de gr. Bethlen Ádám temetésén. — hVerestói György be-
szédéből]. 

6. nyomdai szedés; text cules, zaţ; Schriftsatz. 1896: Hálá-
val venném, ha a korrektúrát elküldhetné Méltóságod, hogy a 
szedést javítsam át [PLev. 176 Petelei István Gyulai Pálhoz]. 

7. vminek rendbe való ~ vminek rendbe tevése; punerea 
la punét a unui lucru; Ordnen, Zurechtlegen. 1776: a' Con-
stitutioknak is rendben való szedésit meg újítását munká-
ban vévén edgy rövid terminusra el készityűk [Torockó; 
TLev. 7/5]. 

szedés-vedés, szedés-vevés 1. adóbehajtás/begyűjtés; 
strîngerea impozitelor; Steuereintreibung. 1599: Az hete-
seknek, kiknek continuè kellet iamiok az fertallyokat, mint 
illye(n) hadas időben, az sok szedes Vedŏs (!) közt, hollot 
az kösseg ne(m) tutta Birajatol hadnagyatol, aúagy Ado 
szedőktől halgasso(n) ... költöttünk f 18 d 72 [Kv; Szám. 
8/VII. 7]. 

2. adózás, (pénzbeli v. egyéb) szolgáltatás; plata impozi-
tului, prestaţii (ín bani sau ín natură); Abgaben, Tribut. A. 
1604: az Actoris forgattia hogy Regen eleg zolgalat volt ar-
rúl az hazrúl most is mi(n)d kert chinalasba, zedes vedesbe 
egyenleó terhet vonnak [UszT 18/64]. 1605: kertek mago-
kot eoreok Jobagyul ... ugy hogy w kinekis hadakozastol 
es minden zedesteol vedesteol meg oltalmazzak es gongyo-
kot visellyek [Vécke U; BálLt 61]. 1661/1681: Naja Far-
kast, es hazat... az Alszegh Uczaban ... mindennémü ado, 
szedés, vedes, dézma es kilenczed adas alol Immunitáltak 
[Vh; VhU 259]. 1676/1681: Dan Milotin nevü és örökös 
őstül marat jobbagyunknak ... hűséges szolgalattyat ... 
megh tekéntvén, ez ideigh való Jobbagyi es paraszti alla-
pottyabul eximalvan immunitalom, hazatis ... Haczogi 
Varosomban az praetitúlalt varmegyeben ... mindennemű 
adozas szedes Védés alol eximalom [Vh; VhU 367]. 

B. 1590: Lukaczj Janosnakis ninczien egez nyla Zondj 
Janosnakis ninczien az Bereczjki János hazarais ninczie(n) 
meljben mi nekeonk ado ado Jobbagiünk vagion es az falu 
mellet falu hataranak megh óltalmazasara minden szedes-
ben vewesben falu mellet vagion [UszT]. 1592: Az Mo-
nostory hegien való zeoleink ... dezma kyweol való zedęs 
Wewesek miatt puztulni kezdettenek [Kv; KvLt Diosylnd 
43]. 1604: hazam uagio(n) fanczjalban ... mely hazbol 
enys mindenben egjenleo terhet uiselek az falual (!) min-
den) zedesbe ueuesbe, mind ueteskapu czjnalasba [UszT 
18/63]. 1606: Deliberatúm Az Actor bizonicha meg felele-
ty zerenth hogj az ö Jobagian Selleren az falú keozj való 
zedesbe veuesbe az eo erdeme zerent vöttek raita [i.h. 20/ 
9]. 1610: az mig ele Pal Gergj ha szwksige volt a falunak 
nagi iszák kenieret rákot fel sert, s penztis, uit minden 
szedesben ueuesbe [Farcád U; i.h. 37c]. 1648: Ez ideigh 
semmi szedes ueues nem volt raytok, mellyet necessario 
administralni kellet volna [Porumbák F; UF I, 853]. 1664/ 

1681: megh tekéntvén Vajda Hunyadi Kloka alias Miklós 
Deaknak, Vajda Hunyadi Várámban, es ahoz tartózó Josza-
gomban ... jámbor szolgalattyat... az mely hazban mostan 
lakik ... mindennemű paraszti szolgalat, ado, szedés, véves 
dézma és kileczed adas alol ki veszem, es örökös Nemes-
seggel megh ajandékozom [Vh; VhU 267-8 Zolyomi Dá-
vid ad.lev.]. 1711: a sok szedes vevest es Falu kőzi való 
sok adást, es az Ur eő kglme szolgaiatyát, ha az Ur eő 
kglmé még nem orvosolia ne(m) subportalhatom [Impérfva 
Cs; BCs]. 

Szk: aprólék 1603: Myert hogy ez napokban sok Ap-
rólék zedesek vedesek voltanak: Tetczet hogy afifele Apró-
lékoknak zamadasara valaztassanak negy Vraim kik ... 
Ieowendeo gywlesre referaliak az varosnak [Kv; TanJk l/l. 
447] * közönséges 1677: A' Székelységen lévő Egyházi 
rendek, kik magok személyekre nézendő külső joszágokat 
és örökségeket bírnak, azokrol, a' faluval értsenek edgyet, 
a' közönséges szedés, vévés, és egyéb szükséges köz dol-
gokbol [AC 10]. 

szedéses színes pamuttal mintásán szőtt, szedettes; care 
este întreţesut cu fire colorate de bumbac; bunt durchwirkt. 
1710: Vagyon egy szedéses gyapottas szőnyeg Maros Vá-
sárhellyi Miklós Kovacsne adta [Nagyemye MT; MMatr. 
281]. 1730: Egy vánkos haj sződeses [Kőrispatak U; Pf|. 
1737 k.: Edgy veres Szedeses Lepedő ... 1 Szedet kendő 
[Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1756 k.: Kŏvendre" vit-
tem egy Fejér lepedót szedésest [Borb. — aTA]. 

szedesz ámyékszéki ülőke; scaun, loc pe care stä la 
closet; Leibstuhl. 1589: 26 Febr. ... az nagy arniek zeke 
frankennek kylen chinaltatúnk egy sedest, Arra való retez 
es lakatal attúnk f. — d. 12 [Kv; Szám. 4/IX. 11-2]. 

szedet 1. gyűjtet; a puné (pe cineva) să stringă ceva; 
pflücken lassen. 1659: szóljon Kegyelmed Kaszáné asszo-
nyomnak, hogy szedessen ü kegyelme köszvénytül való 
füvet [TML I, 420 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 
1664: Posta mester uram is nádmézes étkekhez szokván ... 
Kegyelmed, ha másszor beküldi, adja idején értésemre, 
hadd szedessek egy falka fejér eb szórt ... nádméz helyett 
számára, mind hogy bőviben vagyon a féle Erdélyben 
[TML III, 316 Naláczi István ua-hoz]. 1822: Borza Virá-
gott Szekfii Virágott szaraztott Comlottis felesen szedessen 
[Mv; IB gr. Korda Anna lev.]. 

2. leszedet; a dispune sä fie cules; abnehmen/pflücken 
lassen. 1596: az alperes mind hattal ma wal zette zedette" 
[UszT 11/5. — aA körtét]. 

3. összeszedet/gyűjtet; a puné (pe cineva) să adune/sä 
stringă ceva; sammeln lassen. 1679/1681: à havasoko(n) à 
szokás szerint fenyő magot, es fenyő szurkotis szedesse(n)' 
[Vh; VhU 673. — "Az udvarbíró]. 1710 k.: Saláti András 
tiszttartóm tíz, tizenkét szekér követ, azt mondta, az utcán 
szedette volt csak a Maros partjáról [BÖn. 905]. 1736: hét-
főn Fejer Szamuel uram Zendey Szeget Szedetet [HSzj bá-
rány-címer al.]. 

4. szüreteltet; a puné (pe cineva) să culeagä strugurile; 
(Wein) ernten/lesen lassen. 1598: forgott elseoben eo 
kgmek eleott az zeoretnek dolga ... Tetczet azért eo 
kgmeknek hogy ez Jeowendeo penteken zobaton (!) Espo-
taly mester vram zedessen [Kv; TanJk 1/1. 321]. 1806: mi-
kor szedette Agg JosefT Ur a' szöllöt miért nem kiáltott 
Tolvajt, 's miért nem köttette meg [DLev. 4]. 
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5. lenyeset; a dispune să fie tăiat (cîte o ramură tînără); 
beschneiden lassen. 1724: mind itt az városson valahol 
tudtam kedves izŭ és szép gyümölcseket termő fákot, azok-
rol oltó ágakat szedettem [Ne; Ks 95 Brulljai György lev.]. 

6. rekviráltat; a dispune să fie rechiziţionat; verlangen, 
requirieren, abfüllen lassen. 1705: az kurucok ... szedetik 
és hordatják a bort [WIN I, 586]. 

7. (adót, pénzt) beszedet/hajtat; a dispune sä fie strîns; 
eintreiben, zahlen lassen, erheben. 1571: az Iflfyw Zaz 
vraim az ely oslasnak vtanna Mindiarast zálogot zedesse-
nek azoktwl kyk wakmereoszegre vetyk magokat [Kv; 
TanJk V/3. 31a]. 1590: az waros Énnekem az ado elrendeö-
lest Irúa atta, es az mint otth meg Jrtak az registrómban en 
azra zeödtem es zeödettem [Szu; UszT]. 1620: Eznap 
beszéllek azt is az divánban, hogy ... egész Kanizsa felé 
való holdott falukon urunk élést, pénzt szedetett az had né-
pének [BTN 396]. 1829: a mostoni Nótáriusunk ... gyakor-
izben szedetett a Kis Bírákkal költségre való pénzt, de me-
nyit, és azokat hová költették s tették, nem tudom [Mezö-
kölpény MT; TSb 48]. 

8. (pénzt) összegyűjtet; a puné pe cineva să strîngă/sä 
adune (bani); einsammeln, zahlen lassen (Geld). 1847: 
Annyit hallottam, hogy Varga Kata többször szedetett 
pénzt a három helységekben lakó emberektől [VKp 241]. 

9. toboroztat; a dispune să fie recrutat (cu forţa); Soldaten 
anwerben (lassen)/ausheben. 1596: 14. Octob(ris) Boczkai 
W. mikor az Legenyeket szedete az Tatarok eleiben. 200 
puskást: Biro W. nem akara hogy el oszolyanak ő km(e)k 
Tanaczúl [Kv; Szám. 6/XXVII. 19]. 

10 . fejét lefejezteti; a ordona sä fie decapitat; köpfen 
lassen. 1614: Az szegény ártatlan haza fiainak s ország 
gondviselőinek <nevek>, kiknek az kolozsvári perengér 
alatt fejeket szedeté", ezekb [BTN2 40. — "Báthori Zsig-
mond, aki kivégeztette a törökbarát főurakat. bKöv. a nevek 
fels.]. 1705: eddig is megérdemlettek volna, hogy mind 
megölette volna a generális őket", de az hatezer forint meg-
legyen estére, azt mondotta nekik, mert bizony fejeket sze-
deti [WIN I, 577. — "Az Inczédieket és Toldalagiakat, 
állítólagos rebellió indítása miatt]. 1710: A rab uraknak" 
azért hóhér által fejeket szedetik | holmi egyéb malefactió-
ért erdélyi várakban levő rabokot válogatván ki, azokot ka-
tona köntösben öltöztetik, s ... fejeket szedetik [CsH 96, 
147. — "Zrínyinek, Frangepánnak és társaiknak]. 

11. szedettesen szőtet; a dispune persoanei pare ţese să 
facă un material întreţesut; (mit Gold und Silber) 
durchwirkt. 1574: vagion második ingual teöreők varrassal 
varroth ezwst Arannial gazdagon vagion zedetue [Gyf; 
JHbK XXI/12. 5]. 

szedethet 1. leszedethet; a putea/reuşi să culeagä cu 
muncitorii săi; kann/mag pflücken/lesen lassen. 1716: az 
Ménji épeijet, szédéthéte(m) ... borso, es égrésély égyütt, 
alá Küldőtém [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

2. (adót) beszedethet/hajtathat; a putea dispune sä fie 
perceput/încasat; eintreiben (lassen). 1590: ez waros ez 
myreöl ennekem registrumotth adotth ez kwwl en nem zeö-
dethettem wala" [Szu; UszT. — "Adót]. 

szedetik 1. beleszedetik; a fi cules; (ein)gesammelt/ein-
gebracht werden. 1806: Azon edények mellyekben szede-
tett a' Szőllő bizanyasan el nem voltanak készítve [DLev. 
4. XXVII]. 

2. (vám) behajtatik; a fi perceput; eingezogen/eingetrie-
ben werden. 1784: Most Gorbon sem Határán Vám soholtis 
nem szedetik | Vám az én értemre elsöb(en) itt a Falub(an) 
szedetett, annak utánna égy Dimbu gyelá várna nevű helly-
re vitetett a* Vám szedés [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 25-
6,48]. 

3. feje ~ lefejeztetik; a fi decapitat; geköpft werden. 
1662: mind kik az országnak ollyan bástyáját pogány kézbe 
akarták adni, megsententiáztatván, egy hajnalban a kastély 
kapuja előtt fejek szedetett vala" [SKr 651. — "Radnóton 
(KK) kivégezték Fodor Jánost, Jánosi Istvánt, Rafai Tamást 
és a dévai prédikátort, akik Dévát török kézre akarták ját-
szani]. 

szedetlen I. mn leszedetlen; necules; ungelesen, nicht 
eingebracht. 1688: Az eo Felsege Taboranak első bejöve-
telekor, szedetlen szőlóimet szedetlen kelletven hadni, kitys 
az eo Felsege hadai el praedaltak [Kv; UtI]. 1778: Azt is 
beszélik, hogy egy szász valahol Segesvár felé, minekutána 
... még sok szőleje volt szedetlen, nekibúsult, hogy mitévő 
legyen s ... magát felakasztotta [RettE 392]. 1790: a' 
Szőllő Pásztor ... mind végig a Szedetlen és hátra maradót 
Szőllöt, mig meg Szedődhetik, a Kártol őrizni és oltalmazni 
köteleztetik [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1791: Ö Nga sze-
detlen Máléja éppen a' tarlók szélib(en) volt [Almásgalgó 
Sz; JHb 1/23]. 1805: Nagy ho esett, a Szőlőt mely még sze-
detlen volt oda lepte [Dés; KMN 35]. 1846: emberei sze-
detlen Törökbúza földein hatalmasúl keresztül úsztatott 
[KLev. 13]. 

II. hsz leszedetlenül; (rămas) necules; ungepflücht. Szk: 
~ hagy. 1688: Az eo Felsege Taboranak első bejövetelekor, 
szedetlen szőlóimet szedetlen kelletven hadni, kitys az eo 
Felsege hadai el praedaltak [Kv; UtI]. 1778: Bor pedig 
mindenütt annyi termett, hogy nem találták helyét, sok 
helyeken szedetlen hagytak sok szőlőket [RettE 392-3]. 
1804: betsŭltetett a' kár négy szekér Máléra ... mert ... az 
uton fel 's alá hullatták, szedetlenis hagyták [Berekszó Sz; 
BfR 12/7 Avasán Szimu (60) col. vall.]. 

szedett 1. kiválasztott; ales, selectat; entnommen, aus-
gesondert. 1656: Marhak ... jószágból szedett fejeős tehen 
nro. 2. kiknek ez idej tehen borujok (!) nro. 2 [Fog.; UF II. 
149]. 1718: azon pusztát... szépen megtisztittyák, megver-
melik és magok szöllöjökböl szedett jó szép kés allya fák-
kal béültetik [MNy XXXVIII, 53]. 

Szk: külön 1594: vittek egy nehany altalag külön sze-
det Bort, Wrunknak ö fgének Thordaig vittek [Kv; Szám-
6/III. 18]. 

2. begyűjtött/szedett; care a fost perceput; eingebracht, 
erfaßt. 1572: Vegeztek volt eo k. Arrolis hogy az Adoert 
zedet zalogokat meg kyaltanak és hagiot Napra ky meg 
Nem valtana ely adnak [Kv; TanJk V/3. 66b]. 1663: higgye 
Kegyelmed, ha az kevés vidéken szedett élést az magyar 
praesidiumtól elfogják, mentest ki kell innét az gyalogság-
nak <vonulni> [TML II, 654 Teleki Mihály Bánfi Dienes-
nek]. 1700: feles emberei voltanak eö keglmének ... min-
dennek kinek Légejje, kinek penig egyéb edényetskéje volt 
és azokat mind meg töltögették az Aszony eő Nga számára 
szedet Borbéli Interesből [Szászörményes KK; Ks 92]. 

3. toborzott; care a fost recrutat (cu forţa); ausheben/zutfl 
Kriegsdienst herangezogen. 1677: Torma Mihály uramnak 
is vagyon még három zászló alja új szedett katonája, azok-
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nak is és a többinek is, a kiknek ki nem telik, mibül fi-
zessek? [TML VII, 535 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

4. szedettesen szőtt; întreţesut; (bunt) durchwirkt. Szk: ~ 
abrosz. 1725: Egj szedett kekes abrosz [Bikfva Hsz; 
SVJk]. 1744 e./l770 k.: conferalt ... Füzesi Szabó Mihály-
né egy kék fej tó vei szedett három nyüstős Abroszt [Fekete-
lak SzD; SzConscr. 109] * - ſestékes. 1653: Vagion Egj 
falra való uy Giapju festekes, Vagion Egj uy aztal felöl 
szédet festekes (így!) [Ilencfva MT; DLev. 1. 11-2 Szeles 
Mihály árvája, Szeles István javainak inv.] * ~ ing. 1629: 
Egy szép Aranias szedet Jngh alliastol tt f. 3 ... Egy 
vyotlan szedet Jngh tt f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 132] * ~ 
ingváll. 1627: Egy szedet Jng vál, Alliastol tt f. 2 [Kv; i.h. 
132] * - kendő. 1728: Vágjon ... Edgj himes abrosz; edgj 
kendő köteses ... Más szedet kendő kék veres fejtõs 
[Mogyorós Hsz; SVJk]. 1748: Egy veres fejtŏvel szedett 
kendő [Koronka MT; Told. 11/92] * ~ pántlika. 1761: Öt 
darab szedett pántlika, mellynek szélin arany és ezüst 
botokán vert kőtésetske vagyon [uo.; Told. 8] * - rokolya. 
1737: az en Uram el menven el hoza Marti Janosnenak egj 
szedet rokolyáját [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Beretzk 
Istvanne Kata (30) jb vall.]. 

5. szemenként kiválogatott (búza); care a fost ales bob cu 
bob; auserlesen. Szk: ~ búza. 1684: Szedet buza vagyon 
Sax. Cub. 10 [Ebesfva; UtI]. 1689: Szedet buza vagyon 
Sax cūb 5//—Szedni Fejernek való buza vagyon S. cūb 
20//— [uo.; UtI]. 1690: Szedet mosot Buzat Sax Cub 1 
[BK Kentelki inv. 4]. 

6. elrendezett; care a fost aranjat ín ...; (an)geordnet. 
Szk: ábécé után 1710 k.: (Keresztúri Pál) egy nem tu-
dom micsoda írást ada kezünkbe, abc után szedett vagy írt 
vocabúlákból állott [BÖn. 536-7] . 

7. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ráncba ~ 
ráncokba rakott; plisat; in Faltén gelegt. 1736: Nem volt 
akkor ránczban szedett egész mellyü ingek az asszonyoknak, 
hanem az ingek elől meg volt hasítva, annak kötője volt s úgy 
kötötték meg az nyakoknál [MetTr 342] * rendbe ~ rendbe 
hozott; înzdrăvenit, care a prins puteri; in Ordnung gebracht. 
1811: A' rendbe nem szedett hitvány rüdeg Lóba, Által látni, 
mire van hajlandósága? Jó, roszsz leszsz, durva leszsz, vagy 
leszsz fáinsága? Ez a' mesterség! [ÁrÉ 153]. 

szedettet 1. leszedettet; a dispune să fie cules; pflücken/ 
lesen lassen. 1811: A közelebb volt Hetfön mult egj Hete 
kezdette mü velünk Sellerekrûl szedettetni vereni a Szilvát 
[Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

2. rekviráltat; a ordona sä fie rechiziţionat; requirieren 
lassen. 1663: az németség ő felsége profontjával élt, a ma-
gyaroknak az vidéken szedettettem egy keveset, avval élt 
[TML II, 470 Teleki Mihály a fej-hez]. 

szedettetik 1. törettetik, leszedettetik; a fi cules; geern-
tet/abgenommen werden. 1791: az Urunk eő Nga Allodiális 
Törökbuzája még nem szedettetvén, a * tarló sem szabadul-
hatott meg [Almásgalgó Sz; JHb 1/23]. 

2. beszedettetik/hajtattatik; a fi perceput/încasat; einge-
trieben werden. 1786: A Taxa ... szedettetett, szokás sze-
rint a* Tisztartok által, admonéáltatván arra a* Lakosok az 
Szabadosok által [Torockó; TLev. 4/13. 55]. 

3. gyűjtetik; a fi adunat/strîns; gesammelt werden. 1831: 
A* Salisburgi Trauni Austriai kerulletekbe az idő Mostoha 
járás miatt nagyon meg károsodott Lakosok számára Ala-
misna szedettessék [Nagykapus K; RAk 40]. 

4. rendbe ~ elrendeztetik; a fi pus la punct; wird in 
Ordnung gebracht/geordnet. 1753: (A) Sessiok után ... fe-
les Mezei örökség lévén másoknál zalogban, minthogy 
azon el zálogasitatt Földek meg ez előtt régestráltattan(a)k 
és rendben szedettettenek volt, azon Regestrum az Váral-
lyai Lakosoktol mostan is approbáltatott [Bálványosváralja 
SzD; JHb IV/12]. 

szedhet 1. szüretelhet; a putea a începe culesul, a putea 
culege; lesen/ernten können/dürfen. 1587: Az Zwret Napiat 
... vegeztek eo kgmek hogy ezten vasarnap del Vta(n) ky 
keolteozzenek, hetfeón az A1 hegieket Zedhessek az eleob-
bi hatarígh [Kv; TanJk 1/1. 55]. 1671: Ide, Uram, nehezen 
szűrhetni; délig olyan az szőlő, mint az csont, úgy fagy 
meg, délután ha megolvad, úgy szedhetnek [TML V, 638 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. beszedhet/hajthat; a putea percepe/încasa; eintreiben 
können. 1584: Az Sellerek Adaya mindenesteol fogwa az 
eot fertaljban Akit Zedhettenek teot, Summaba f 536/50 
[Kv; Szám. 3/XIV. 8]. 1585: Zedhettenek ezen fertalyban 
mindeneosteol az Sellereken mind Lakosokon s mind Bü-
dösökön In Summa f 56/93 [Kv; i.h. 3/XXIII. 1]. 1592: 
Zedhettenek ez fertalyban" lakos es Budoso Sellereken az 
Ado Zedeo Vraim f: 100/66 [Kv; i.h. 5/XI. 1. — "A Monos-
tor utcaiban]. 1710: En mitt atta(m) mitt nem aszt nem tu-
dóim) hallotta(m) Zugolodot akkori Biro hogy nem szedhe-
ti" [Aranyosrákos TA; Borb. I Székely Miklós (30) ns vall. 
— "A szolgáltatást]. 1780: mig Szebenböl Ordert nem vé-
szen, addig nem szedhet [Baca SzD; TSb 24]. 

szedíció lázadás; răscoalä; Aufstand, Aufruhr. 1705: Az-
mely kuruc trombitást tegnap felakasztata, azt beszélik, 
hogy azért akasztották fel, hogy a generálisnak szóló leve-
leken kívül más seditióra való leveleket hozott volna a Gu-
bemiumnak, a statusoknak és a szászoknak Rákóczi uram-
tól [WIN I, 565]. 

Szk: ~ban részesül részt vesz a lázadásban. 1671: Ta-
lám, Uram, nem árt ezeknek kedveskedni ő nagyságának, 
mivel híven eljüttek és az seditioban is részesülni nem 
akartanak [TML V, 554 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * 
-/ moveál lázadást szít, lázít. 1671: (Az alperesek) az el 
mult napokban ... (con)tra decreta Civitatis et edicta in Ar-
(ticu)lis Albae Iuliae emanatis, magok kőzöt titkos tanáczot 
forralva(n) rebelliot és seditiot akartanak movealni ez vá-
rosba(n), kötelességek ellen [Kv; TJk VIII/11. 145]. 

szedő I. mn szőlőszedő; de cules struguri; Weinlese-; 
Trauben fassend. Szk: ~ szerszám. 1596: Hogi az kadokat 
zedeo zerzamot haza hozattatúk fizetúnk teolle f — d 28 
[Kv; Szám. 7/II. 43]. 

II. ſn 1. szőlőszedő munkás; culegător de struguri; 
Weinleser. 1580: Zeódeonek bot hordonak es niomonak 
senky Zolet ne aggio(n) hane(m) el vegiek Idege(n) zedo-
teol Bot hordotol es Niomotul Az kapuk alat [Kv; TanJk 
V/3. 230b]. 1587: Az Zeoleokre walo keolchyegh Ezten-
deotth altal. Hasongarth ... Három Zedeonek attam 1 d. 4. 
tezen d. 12] | Az Kayanto wty Zeoleohez walo keolchyegh 
... Három zedeonek attam ... d. 12 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 
4-5 Zabo György isp. m kezével]. 1595: Bot hordonak, ze-
deonek, niomonak senki zeoleowel ne fizessen [Kv; TanJk 
1/1. 263]. 1606: Szwreth 3 8bris Szedtem megh az Szent 
Györgj hegj es kayanto utbeli zőleöt ... Szedeöim voltak 
hato(n), atta(m)... d 18 [Kv; Szám. 12a/I. 45]. 



szedőkanál 206 

Szk: napszámos 1588: 1588 Eztendeoben Keouetke-
zik az Zeoleore úalo keolchieg ... Az Zeoleinek megh Ze-
dése ... Voltanak napzamos Zedeok 6 fizettem ... d. 24 
[Kv; i.h. 4/V. 17 Gr. Veber sp kezével]. 

2. betűszedő; culegător, zeţar; Schriftsetzer. 1881: Egy 
éjjel született8, s a szedők darabonként kapkodták ki a ke-
zem alól | A Rétivel való ostoba tréfámat a szedő rontotta 
össze. A levél alá R.L. volt jegyezve, ami azt is teszi, hogy 
r.l.: rendes levelező, meg azt is, hogy Réthy Lajos. Aztán a 
barmok R.K.-t szedtek [PLev. 86, 89 Petelei István Jakab 
Ödönhöz. — aA levélíró egyik novellája]. 

3. '?' 1805: Tíz kupa pálinkát elküldvén a szedőben, el-
adta [HSzj kupa és pálinka al.]. 

szedőkanál merőkanál; polonic; Schöpflöffel. 1849: Egy 
Szedő kanál [Dés; DLt]. 

szedő-vedő, szedő-vevő 1. (pénzbeli v. egyéb) szolgálta-
tás; prestaţii (ín bani sau ín natură); Leistung(en), Prästa-
tion. A. 1582: az Doctornak ... az Boltot megh aggyak 
neky, es az haz bert fizessek megh erte, azonkywol adotwl, 
es egieb zedeo vedetwl zabadsagba tarchyak [Kv; TanJk 
V/3. 251b]. 1596: Az három falunak yeowedelme mind 
adobol maiorsagbol, dezmalasbol es egieb zedeo wedeobol 
ez eztendeob(en) kit penze teottenek tezen f 253/82 [Kv; 
Szám. 6/XIX. 17]. 1597: Gergh Alcznernek az Gorbo vi-
dekj iozagrol való zam adassa. Ez iozagnak zokot adaya es 
egieb zedeo wedeö ez eztendeoben mindenesteol tt f 314// 
84 [Kv; i.h. 7/III. 20]. 1615/1616: Monda Gaspar Uram8 

bezzegh az nem leszen, Jőznenk (!) mj Esztendőnként mis-
silesre költenünk, annelkülis elegh szedő vedö vagyon az 
szegeny varosson [Kv; RDL I. 100. — aA kolozsi esküdt]. 
1626/1681: Erdöhati Porkolabnak Esküttei ... mi örökké 
azt tudtuk s tudgyuk hogy mind az előtis kenésségekkel 
szolgáltuk mind ez oraigh, semminemű szedő vedővel, sem 
semminemű dézma adassal nem tartoztak sem nem adtak 
mind ez oraigh [Vh; VhU 349]. 1643: az haznak adaiat fi-
zessek ketten egj arant ... ha mi Epites penigh az házon 
keuantatik, es minden szedeo vedeotis ketten egj arant 
Epitsek, fizessek [Kv; RDL I. 131]. 1654: Szedő Vedöjek 
az szerent mint az töb olah faluknak [Nagyoroszfalu MT; 
Ks Bánfi Anna urb.]. 1689: Következendő István király na-
pi Desi sokadalomigh az Sellerek(ne)k is az portiob(an) 
vagy egyeb szedő vedőben contribualtak az Desi Borok-
(na)k arultatasa megh engedtetik [Dés; Jk]. 

B. 1615: Kováts Gergely ... erős hittel meg esküvén kö-
telezi magát ... a Nyárádtői Templomhoz jobbágyságra ... 
ă Megyével édgyütt a Templom(na)k épitésib(en) munkáló-
dik, ha mi szedő vévő à templomhoz lesze(n), abbanis 
édgyet ért a Megyével [Nyárádtő MT; MMatr. 6]. 1623: az 
székelségen semmi szedő vevő ne legyen [Usz; SzO VI, 
15]. 1666/1681: Faczadrul Török főidérül ki bujdosot Hu-
nyadi Városomban ... bizonyos ideigh Taxa adozasba(n) 
lakot Sebessan alias Racz Janosnak ... Házát... az Görõgh 
Uczaban ... mindennemű adozas, dézma, kilenczed, szedő 
vivő külső vagy paraszti szolgálat alol eximalom [Vh; VhU 
258]. 1671: (A) Hazheljeket... minden Ado es szedő vévő-
től rendes es rend kivül való Adózástól ... kgleségünkből 
üressekké tettük és meg-nemessitettük [Berz. 17b Borne-
misza Anna ad.lev.]. 1688: Varosokon való sok aprolekos 
szedő vevőbenis s nemellyek vonogatnák magokat [Dés; 
DLt 449]. — L. még UF II, 502. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szolgáltatásbeli; de diferite prestaţii; prästand, 
leistungspflichtig. 1649/1681: Haczok nevű Varosomban 
megh telepedet Jövevény kereskedő Görögöket es Olahokat 
... minden paraszti szolgalattul, adozastul, szedő vévő expen-
saktul egyéb arant Immunitaltam, hanem czak esztendőnként 
négy négy forint Taxat tartozzanak adni, es ket napi aratassal, 
egy napi kaszalással... szolgálni [Vh; VhU 311-2]. 

szedria 1. törvényszék; tribunal; Gericht. 1734: Litiga-
lodvan az I. az Actor ö kglmével ennek előtteis ezen Repul-
siojaért assignalt ratioit ezen sedrian proponalta, az mely 
ratioirol judiciumotis vévén acquiescalt ... dolgát halni 
hadta [Torda; TJkT I. 39]. 1737: Minthogy az Inctának az 
elsőbb Sedriánnis volt Constituált Plenipotentiariussa ... 
ugjan azonn sedrián(n) jelen volt, még is a Caussahoz nem 
szóllott; most azért, második Sedria lévénn idejét el múlat-
vánn az Incta a Pár kéresnek. Pár nem adatik [Dés; Jk 
252a]. 1738: Dilatiot kivánok a Ns Sedriátol minthogy Pes-
tises a Városunk az én Causam(na)k tueálására (!) bé nem 
jöhetet Procuratorom [Torda; TJkT I. 154]. 1743: Termé-
szeti szokása lévén ezen sedriának, hogy az ollyan gaboná-
nak való oppignorált vagy quoquo modo elocalt szántó föl-
deket régi usussa és praxissa szerint, akkoron szokta az le-
gitimus Praetendensek(ne)k adjudicálni, midőn az gabona 
belőllök fel takarodik, nem pedig medio tempore, az mikor 
az Zálogosító Fél ki adott pénze iránt periclitálodik és Eco-
nomiájábanis meg fogyatkozik [Kv; TJk XVI/3. 90]. 1784: 
még a Sedria is egy Esztendőre való árandat itélt [Msz; 
MbK XI. 71]. 1815: a Fejerik pere a Sedriara Apellalodott, 
és már responsiora szoríttatunk [M.köblös SzD; RLt O. 1 
Rettegi Miklós lev.]. 1823-1830: Aki prokurátor akart len-
ni, annak Kolozsvárt az universitásnál kellett cenzúrázni-
Ezen a sedrian csupáncsak a peres dolgok folytak, egyebek 
a tisztségen vagy offîciolatuson [FogE 92]. 

Szk: generális 1748: Certificalam meg ... Olajos Ju-
dith Asszonyt az Exponens ő kglme nevével N(e)m(e)s 
Maros szek(ne)k Mvásárhelyen kőzölöb Celebralando G(e-
ne)ralis Sedriajára ad 8vam Diem Törvényre mint Evic-
trixet [Mv; SLt 16 MV. 20]. 

2. ítélőszék/bizottság; judecătorie; Richterstuhl. 1823-
1830: egy alkalmatossággal az oeconomust (ma appanitort) 
reánk küldik, hogy fizessük meg a 60-60 pénzt8, melye* 
nem akarván, sedriába provocáltak [FogE 127. — "Bünte-
tésként a meg nem tartott órákért]. 

3. tanácsülés; şedinţă de consiliu, sedrie; Sitzung des Se-
nats, Ratssitzung. 1723: az Exponens eő kegjelme Kegjel-
medet Citaltattya ... az N: Enyedi Nemes Tanács eleiben 
... Nemes N.Enyed Várossának leg kőzőlőb Celebrálan-
dó Sedriájáre [Ne; DobLev. 1/104]. 1746: Ezen Causa a jö-
vő Sedr(ian) ele vétetődik [Torda; TJkT III. 98]. 

4. tanári és tanítói értekezlet/gyűlés; consiliu profesorali 
Professoren Konferenz, Konferenz/Beratung des Lehrkör-
pers. 1870 k./1914: Sedria: iskolai törvényszék, mely 
gyelmi esetekben Ítélkezett. Hivták conferentiának is; de & 
inkább a tanári s tanítói didaktikai értekezletek neve volt 
[Mv; MvÉrt. 43]. 

szedukál elcsábít; a seduce; verführen, verleiten. 1781: 
Mi oktol viseltetuen, és kicsoda seducalta ezen ifjabb ÎUJ 
mus Adamot nem tudom [Vingárd AF; Mk 34 Michae' 
Faknersen. (72) jb vall.]. 
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szeduktor csábító; seducätor; Verführer. XVIII. sz. v.: a' 
Nagy Grófné és Ngtok közt eddig folyt minden versengé-
seknek nem más, hanem a' kis Grófné az fö oka és B. Ze-
berg a' Ngtok Seductora, rósz Tanátsloja [GyL N. Solymo-
si Kontz József lev.]. 

szédül 1. a avea ameţeli; Schwindel habén. Szk: ~ a feje. 
1600: Volphgangus Balogy recognovit ita: ... az meg holt 
embernek fia Jeowe hozzam ... mondwan lm vgimond fe-
lette megh nehezedem ... zedeol az fejem [Kv; TJk Vl/1. 
497]. 1676: Úgy szédült az fejem, hacsak írást kezdettem is 
nézni, mintha az ház kerengett volna, másképpen bizony 
Kegyelmednek való válaszomot el nem halasztottam, annál 
inkább el nem mulattam volna [TML VII, 260 Rhédei Fe-
renc Teleki Mihályhoz]. 

2. (juhnak) szédülése van; a prezenta semne de ameţeli; 
drehkrank sein. 1821: a' káptya az Mikor a' Junok olyan 
nagy fő fájása van hogy szédül s nem lát belé ... kovájog 
míg el gyengül s el vesz [LLt]. 

szédülés ameţeală; Schwindelanfall. 1879: Nem szabad 
semmit dolgoznom. Bolond szédüléseim vannak [PLev. 38 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szed-vesz elszed/vesz; a lua/confisca; wegnehmen. 1766: 
Siskovics generális ahol akarja, ott viszi el a lineát, akinek 
a jószágai abba esnek minden törvény nélkül szedi-vészi 
[RettE 196]. 

szeg1 ige 1. beszeg; a tivi, a face tiv; (ein)säumen, einfas-
sen. 1700: Egy Veres bársony Melyre való keskeny Ezüst 
Csipkevei merőben Liliomoson Czifrázva körül ezüst galan-
doson szegve nestel berlet [Hr 1/20]. 1793: egy ... nyereg ta-
karó Karmasin szin skarlat posztobol, ezüst s arannyal ki vár-
va, a' széle poszamantba (!) szegve, molyette [TL Conscr.]. 
1798: Ígértem" ... egy Ujjas komodlit Flanerből azaz Mol-
dombol pantlikaba szegve [Banyica K; IB. Gombos István 
lev. — "A frájnak fizetésibe]. 1803: Vagyon égy Len gyolts 
Keszkenő, két végin égy eló Araszni Tóth tsípke kesken tsip-
kéb(en) szegve [Nagyteremi KK; UnVJk 203]. 1850 k.: égy 
fekete bujbelé bársonyba szegve parkét bélléssel [Pk 2]. 
1864: a melyet (!) a vállig veres hárásszal kivarrott ingelő ta-
kaija alól kék muszuj (fersing) alján öt ujjnyi szines posztó-
val szegve [Nagypetri K; NrÉrt. XXXIII, 273, NNy 299]. 

2. (követ) fejt/vág; a extrage/seoate (piatra); (Stein) 
hauen. 1581: Az keo Banya felòl penig A honna(n) az ko-
wet kellie(n) zegny vegeztek hogy Biro vra(m) az kómy-
wesseket hywassa, es twdakozzek tol lek es a mint lehet kó-
zólbe(n) zegessek a' kowet [Kv; TanJk V/3. 238]. 1585: 
Nagy János vallia ... eokis mondák hogy egiebwwe Nem 
vizik Az keowet Azért senki zamara Ne(m) zegtek hane(m) 
a' varosserah [Kv; TJk IV/1. 458]. 1586: keó zegeó Jstvan-
nak, es Szász Christophnak, hogi az keozép kapwhoz eoreg 
padimentom keoveket zegnenek, melliet mégis zégtenek, es 
haza is hoztanak hat zekerrel benne adtam az keozegeok-
nek f 3/50 [Kv; Szám. 3/XIV. 41]. 1589: 20 (Septembris) 
Zektek volt 12 zeker keovet az hid kapuba az be hozásáért 
fizettem f. 3/ — [Kv; i.h. 4/X. 37]. 1591: 25 May. Az keo-
zegeoknek az kyk Monostor kapwhoz keowett zegtenek 
padimentomnak való keo hanyastwl attam f 1 d 75 [Kv; i.h. 
5/X. 20]. 1597: Kerestelnek Az keozegonek attunk f 6 ... 
Az kaianto veolgyben zeget padimentom es fondamentom-
ba való keoet (!) [Kv; i.h. IN. 2]. 

3. levág; a tăia; (ab)schneiden. 1583: eg' kis darab karót 
... hulladékot veot ot az arant fel, de hwthire monta hog 
semmit Nem Zeget sem teoreôt Maga, hanem Amit teorte-
net zeri(n)t el hullatot benne az veotte égkor fel ot eleo 
Mentebe [Kv; TJk IV/1. 162]. 

4. elválaszt; a despărţi; (entzwei) trennen. Szk: kétfelé 
1844: a' meg nevezett két Falu* határait egy mástol kétfelé 
szegi az ... ugy nevezett Gorbo-pataka [Km; KmULev. 11 
Opra Vaszilika (41) col. vall.]. 

5. vmerre folyik; a curge într-o anumitä direcţie; (in eine 
Richtung) fließen, verlaufen. 1592/1593: látom hogy ki za-
rada az viz ... az porond melleol, es az dirik viz, vgy kezde 
inkab ide zegnj Zent Benedek fele való hatarra [Szásznyí-
res SzD; Ks]. 

6. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: kedvét 
~i elveszi a kedvét; a-i lua/tăia cuiva pofta; einem die Lust 
verderben. 1614/1616: Nem akarvan azért ez dologban 
igassagok mellet kedúeket szegni, az dologhra igy emleke-
zünk [Kv; RDL I. 100]. 1665: Az huszti praesidium dolgá-
ból, úgy remélem, talán nem fogja Nagyságodnak kedvét 
szegni [TML III, 374 Teleki Mihály a fej-hez] | nem (aka)-
rám Kegyelmednek kedvét szegnem [i.h. 536 ua. Kapi 
Györgyhöz] * nyaka nyakát töri; a-şi rupe/fringe gîtul; 
sich den Hals brechen. 1742: az eö kglme lova ugj szőkék 
ki alolla, az miként nyaka szégék eö kglmek [Mv; Told. 
15/24]. 

o Sz. 1662: addig rugánk port az őfelsége szemibe, hogy 
ím, valóban szájunkba kezde szegni nyakasságunknak íze 
[SKr 697]. 

szeg*ſn 1. cui; Nagel, Stift. 1565: Pentek Janosnak ma-
ratak adossa hogy w felseghenek mywelt zeghet patkot ... 
hf 2 d 96 [Kv; Szám. \ſVUl 179]. 1582: Az kowach hog' 
meg' forraztotta az kerek Talpan való wasatt es zegekethis 
vertt fizettem f — d. 25 [Kv; i.h. 3/VIII. 30]. 1587: Napon-
kent az Cziganoknak zegek Egiengetesereól fiszettem — 
/88 | Szegek olaioszasara aprónként attam —/14 [Kv; i.h. 
3/XXX. 19-20 Seres István sp kezével]. 1599: Az Czigany 
giermekeknek attam hogy az Szeget kiuontak es igazgattak 
d 20 [Kv; i.h. 8/XIII. 25 Szabó András sp kezével]. 1604: 
walamy lön aso, wesō furu, chiak Egi zögygis mindent be 
hordata wellwnk az tizt tartó [UszT 18/138 danka marton 
kerezturfaluj lib. vall.]. 1703: Az varbelj kapura Gemre 
ajtókra szegnek vettem ... vasat fi: 3//6 [Szu; UszLt 
XIII/94]. 1756: Patkó, és más egjébb szegek(ne)k való 
forma 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 15] | csak ... vasat 
veretünk száljában, és azontúl abból egy szeget sem tudunk 
csinálni, hanem azt benn a* Városban a Mihalybeli ková-
tsok, és Czigányok készittik [Torockó; TLev.]. 

Szk: -be hág. 1581: Az Taligas lo egy zegben hagot volt 
giogitassara fyzettem d. 14 [Kv; Szám. 3/III. 7 Chyanady 
Thamas mb kezével] * ~et ver. 1582: Attam az Chigannak 
hog' zegett wertt es meg' liggatta az vasatt f. — d. 8 [Kv; 
i.h. 3/VIII. 45-6] ~et veret. 1625: az ó vasak igen rosz-
szak uoltak szegét verettem belōlle [Kv; i.h. 16/XXXIII. 7] 
* ~ hordani. 1621: Egi nap Zamost kellet az Aczok mellet 
tartanu(n)k Lecz, Zaru fa, Sendelj Es Zegh hordani [Kv; 
i.h. 15b/IV. 22] * - kenni. 1581: Esmeg Olayt voettúnk 
zeg keny d. 2 [Kv; i.h. 3/IV. 12]. 1585: olaiat zek kennj 
hozattunk p(ro) f 0 — d 3 [Kv; i.h. 3/XIX. 38] * apró 
1618: Az aiton alloknak attam egj szing uasat apro szeget 
czinaltak beleölle d. 8 [Kv; RDL I. 103]. 1684: Hintóhoz 
való apro szögekre adtunk ... f 8// — nyólez forintot [UtI] 
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* apró szárú 1609: Attam ... ket darab vasatt d 10 mel-
liekbol az Sylithez chinaltattam Apró zaru zegett [Kv; 
Szám. 126/IV. 64] * aprószerű 1593: attam az Czigan 
waidanak hogy az zwczy gaspar kertinel walo palohoz apró 
zerü zeget Czinallion kiwel az dezkakat le zegezek ... d 16 
[Kv; i.h. 5/XXI. 30] * arany/aranyosſejű 1736: az ko-
porsót ezüst, aranyos fejű szegekkel igen gazdagul külyel 
bé verték, és hogy az aranyos fejű szeg jobban kiadja ma-
gát, a koporsót fekete biborral vonták be s azt szegezték az 
koporsóra az arany fejű szegekkel [MetTr 404] * bogláros 

1652: a Tarhaz ... avatag bellet, gyalult, ritkán bogláros 
szegekkel vert, vas sarkon pánton forgo retezes retez fejes 
ajtaja [Görgény MT; Törzs] * egy ~et érő. 1748: Eltetö 
Ur(am)... az harangot reãm felre vereti, mellyre a* Falu fel 
kelvénn ... égy szeget érö Kárt sem találtanak, még is a Fa-
lut reám lázzasztotta [Szentegyed SzD; WassLt Pap Pétre 
(33) zs vall.] * fekete 1711: 1 kŏtes hintóba való fekete 
szeg 1//80 [ApLt 5 Apor Péter inv.] * gombos 1592: 
(Vettem) Darabos Janóstul 69 Gombos szeget kiért atta(m) 
f 1/38 [Kv; Szám. 5/XÍV. 376 Éppel Péter sp kezével] * 
gömbölyeg 1632: Vagion raita" fejer berlet parazt ayto 
geömbeöliegh zegekkel vert, záros kolczios uas sarkos 
pántos kilinczes [Fog.; UF I, 135. — "A szuszékon] * 
hólyagos (fejű) 1623: Zep bellet az vagy keczeres kaputt 
keth fele nylot gyalult dezkaboll mellyet zep megh onno-
zott eoreg hollogos feyw zegekkell veressen megh swreön 
[BGU 123]. 1656: Ezen süteö hazbol nilik az első kaso-
matara egy vas sarkos panthos holliagos szeggekkel vert 
bellett vas retezes retezfejes ayto [Fog.; UF II, 96]. 1676: 
Jnnen eléb menvén nyílik az udvarbirák házok félére vas 
sarkon pánton holyogas szegekkel vertt, béllet Béczi záros 
ajtó [uo.; i.h. 711] * láncos 1667: Tengely vegiben való 
lánczos szegek nro. 26 [uo.; i.h. 340]. 1753: Béres Joszip 
szekeri(ne)k ... Rud végin való marok vas hatlo lantzos 
szeggel edgjűtt [Mezőzáh AF; Told. 18] * lapos (fejű) 
1590: veottem 3 vassat chynaltattam belől le Lapis zeget f. 
— d. 90 [Kv; Szám. 4/XX. 10 Hooz Lőrinc sp kezével]. 
1592: Az Monostor Kapuban az Keó kert aitaia el romlot 
vola ... Peter kowachi chinalt 32 lapos few zeget fizette(m) 
f 0 d 16 [Kv; Szám. 5/XIV. 140 Éppel Péter sp kezével]. 
1780 k.: A* Frajjok kotsijának ... a* pakjára" 4. lapos fejű 
szeget belé igazítottam Xr. 12 [Szászváros; BK. — 
"Négyszer is így, de nyilván bak h.] * nagy 1796: Az 
alsó Csűrnél lévő kotarkanak vagyis Törokbuzás kas meg 
erŏsittésére nagy szegekre ... 19 Vas [Déva; Ks 95] * öreg 

1587: weottem ... Eoreg Zegnek 6 Apró vassat f. — d. 
48, vgian Azon vasból Chinalt Georgy Kowachy 24 Eoreg 
zeget attam Nekje f. — d. 22 [Kv; Szám. 3/XXXIII. 15]. 
1676: filegoria ... czővekjei, awagy lábjais sűrű kőtessek-
kel vadnak megh erősítve, jo eőregh szegekkelis szegesz-
tettek kötési [Fog.; UF II, 698] * réceorrú 1851: A' ma-
lom hijján egy avatég kéregben találtatott 255 káva készen 
és hozzá való récze orrú szeg [Erdösztgyörgy MT; TSb 34] 
* sárga (fejű) 1717: En Brassaj Szent János uczában 
lakó Hintó csináló András alkuttam meg Tek(intetes) Nem-
zetes Uzonj Béldi Kelemen urammal hogy készitek ö K(e)-
g(ye)l(me)nek egy fél hintott tizenkilencz forintért illyen 
conditioval, hogy ... belől sárga szeggel verjem meg [Bras-
só; BLt 1]. 1732: ezen Palotában találtunk Asztalt nro 
négjet, az edgjiken ... egy darab virágos viaszszos törők 
vászon Sárga szeggel rá szegezve [Kv; Ks 40 Varia 
XXVIIIc]. 1748: Veres kordovánnyal bé vont, s körűi sárga 
fejű Szegekkel meg vert, töltött Széke, vagy-is térdeklő [Ks 

8. XXVIII. 5] * satus 1656: Jnnett... nilik be job kezre 
rosas vas sarkon pánton forgo, kívül bellöl partazatosson 
rákot reghi festett bellet ayto az melinek praenotalt rosas 
pantia sutus szegekkel vagyon az ajtohoz foglalva [Fog.; 
UF II, 120] * srófos 1788: Dirib darab Vasak, srofos 
szegek, karikák, és más hulladék vasak [Mv; TSb 47]. 
1849: két muteres srofos szeg hidhaz valók [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55] * szorító 1609: Vottem Egj kus Vasat 
zoritto zeghnek d 10 [Kv; Szám. 126/IV. 64] * vasfejes 
1694: ezen Gem" is hátulsó ket Agu fa oszlopaban nagy 
erős Vas fejes Szegen forog [Kővár Szt; JHb Inv. — "A 
kapu levonó gémje]. 

Sz: ~et üt a fejébe/az elméjébe. 1664: Híreivel, hidgye, 
itt nagy szeget ütött az emberek elméjében" [TML III, 341 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — "Egy Moldovából jött 
lengyel püspök]. 1671: az is nagy szeget ütött az én fejem-
ben, hogy az gyalogok felől ő nagyságok nekem semmit 
sem írtak volt [TML VI, 617 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 1823-1830: E" nagy szeget ütött az apámnak fejében 
[FogE 82. — "A hír, hogy felesége megcsalja] * ~re téteti 
vkinek a süvegét ellátja vkinek a baját. 1592: Zabo Marton 
... vallia ... Mikor teoruenire ki hoztuk volna Lukachot, 
megh lata Niari Martont, es monda, megh lad te Niari Mar-
ton hogi megh azt a zep bellet swweget, ki fedbe vagion, az 
zegre tetetem [Kv; TJk V/l. 201] * hegedűvel kőfalba ~et 
ver. 1702-1764: Senki hegedűvel nem ver szeget kő falban 
ha vas ütő nincs kezében [Torockó; MNy IV, 234]. 

2. zsindelyszeg; cui pentru şindrilŭ; Schindelnagel. 1582: 
három leginjnek hogj három napra Segytthenek. Seńdelt 
hordanj, es zegett kywonthanak attam d. 36 [Kv; Szám. 
3/VII. 9]. 1697: a harangláb fedelérül levert zsendelyeknek 
öszvehordásáért és a szegeknek kiszedéséért adtam két nap-
számosnak ételével együtt két napra den. 48 [Kv; ETF 107. 
13]. 1699: vagy hat embereket, vagy nap számosokatt adas-
so(n) Béldj Ur(am), segitenj ... sendelyezés(ne)k jdejen, 
sendely fel hordani, szeget fel vinnj [Kv; BLt 7]. 1855: a 
palotának nintsen nagy baja, Sajgó malmának van a Fede-
linek, azt a monár megdugdosa, Vit Szeget, zsendejt [Etéd 
U; NkF]. 

3. szaruszeg; cui pentru căpriori; Sparrennagel. 1585.Ě Az 
Achoknak ... Zarú Zeget attúnk tizen eotet, akywel az ge-
rendákat az zarū faban be zegeztek, eoregh zegh, az arra f 0 
d 20 [Kv; Szám. 3/XIX. 35]. 

4. lécszeg; cui pentru şipci; Lattennagel, Brettnagel. 
1823: bé ment a ház hata megi ... és onnan a* Kamara esz-
terhejá(na)k a' Letzei(ne)k szegeit fűrészel el vagdalta [Fir-
tosváralja U; Borb. II]. 

5. pántszeg; cui pentru fixarea benzilor; Bandnagel. 
Fischbandstift. 1592: Vóttunk az Jllies Vaida fiatul kctt 
panth vasat aitora valót, sarkaual zegeuel eggiut f. 122 [Kv; 
Szám. 5/XII. 10]. 1593: lakatos balintnak fizettem hogy az 
waras Jstaloia kapuiat fel Czinalta, az sarkanak az Eoreg 
keowet altal fwrta, az Retezt masua Czinalta es az pántok-
hoz zegeget (!) Czinalt f — d 50 [Kv; i.h. 5/XXI. 64]-
1656: vagyon ... egy agosos vasas loszeker elejben való 
rud, kinek vas rud orara való pantia megh vagyon szege 
nélkül [Fog; UF II, 105]. 

6. (kocsi/malom kerékszeg); cui pentru (fixát) cercuri fla 

roţi); Radnagel, Lünse. 1591: Gaal kowachy wasazot ko-
chyi kerekett ò wasal attam f — d 32 Kett wossalt ZeeghoZ 
f — d. 16 [Kv; Szám. 5/1. 19]. 1592: Az Malomhoz ... Bff 
kerekre ket wy falt Chinaltanak vonatta(m) Reyaya, három 
Óh wassat attam Zegre 2 Apró wassat f — d 18 [Kv; i-k 
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5/XlV. 38-9 Éppel Péter sp kezével]. 1594: Az malomhoz 
... Az kerekheoz Attam zegnek 4 Apro wassat... d 32 [Kv; 
i.h. 6/VII. 5]. 1600: Hogy az bel kereknek az zeghe el teö-
reöt, aztis Jakab molnár chenala megh [UszT 15/265 Ko-
wach János Lengyelfalui Lofeö ember vall.]. 1621: Az oh 
vasat adta(m) szeghnek es karikanak es kerekagyra [Kv; 
Szám. 15b/V Voghner Mihály mb szám.]. 

Szk: vassrófos 1840: A Henger tengelyit közvetlenül 
forgattya, egy sok fa fogakkal el látott fa kerék a melynek 
kaláts és kereszt fait 24 vas srofos szegek foglallyák őszve 
[Km; KmULev. 2]. 

7. nyúj tószeg; cui la inima carului, cuiul inimii; Lünse. 
1587: Az Nywtoba es tengel vegere való zeget Chinalta-
ta(m) f. — d. 8 [Kv; Szám. 3/XXXII1. 20]. 

Az idézett forrásban a nyújtószeg összetételre is van adat: 1585: az malom 
zwksegere ... Veottem egj Apro vasat egj Nyuto zegnek es az Tengely vegere 
egy zegnek p(ro) f — d. 8 [Kv; i.h. 3/XXI. 3-4], 

8. tengely(vég)szeg; cuiul osiei carului, cocoşel; Achsna-
gel, Achsenstift, Lünse. 1587: Az Nywtoba es tengel vege-
re való zeget Chinaltata(m) f. — d. 8 [Kv; Szám. 3/ 
XXXIII. 20]. 1637: uagyon kett eökeör szeker; eggiknek 
elseö vas derek szegh, es három tengely uegeben ualo 
szegh hiya uagyon [Fog; UF I, 418]. 1667: Eöt tengely vé-
giben való szegh [UF II, 336]. 1679: Tengely tövire való 
viseltes marok vas, szeghestöl nro 4 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 71]. 

9. patkószeg; caia, cui de potcoavă; Hufnagel. 1586: 30 
die decembri (!) az kowachj legenieknek fizettem hogj ze-
gett ereztettenek az lowak labakba [Kv; Szám. 3/XXVI. 1]. 
1628: Egy kis Vendely teli Patkoual szeggel [Kv; JHbK 
XII/44. 13]. 1707: egy pár lora való patkó felverve szeges-
től 30 d. [HSzj]. 1780: A Barna lovakra két patkot vertem 
fél magam szegemel 24 Dr. [Gyulakuta MT; GyL]. 

10. boronaszeg/fog; dinte de grapă; Eggenzinke. 1782: 
egy huszanhat fogú vas Borona is maradván, a Boronát fel 
hasagatván, szegeit mind el vitték [M.fodorháza K; KvRLt 
VII. 27 Pop Nyisztor (50) zs vall.]. 

11. csörlőszerszám-szeg; cuiul sucalei; Windenarm. 
1804: kétt pár tekerő Ketske azon Csöllö szerszám 8 Szegei 
(így!) [HSzj tekerő-kecske al.]. 

12. vadászpuskaszeg; percutorul puştii de vînătoare; Bol-
zen, Hahnbolzen. Szk: általjáró XVIII. sz. v.: Esmet ho-
zót az jáger ... egy kis flintátskat melnek egy által járó sze-
get csinaltam [Kv; BK. Gyarmati Sámuel lakatos kezével]. 

13. zsilipszeg; cui de scîndură folosit la stăvilarul morii; 
Schleusen(brett)nagel. 1579: Az 27 May eg schyn (!) vas-
sott wettetem kyboll Erók zegekett chenaltatam az Tora 
walo Sylybre [Kv; Szám. 1/XVIII. 16]. 1592: Chynaltta-
to(m) Kis Petter kouachyal, 180 Silip Zegett, Egyk zektól 
fyzette(m) az koûachynok p(er) d 3 tt f 5 d 40 [Kv; i.h. 
5/XlV. 271 Éppel Péter sp kezével]. 1600: Az Silip dezkay 
fél zakadoztak Eoregh zegnek veottem Egy Apro vassat d 
12 [Kv; i.h. 9/VIII. 5]. 

14. akasztó/kampósszeg; cui de care se atîrnă ceva, cîr-
Hg; Riegel | fogas; cuier; Kleiderhaken, Haken. 1568: Cate-
"na c(on)sors blasy grúz, Jure fassa est, Az porozlo bene-
dek felesege ... egy palastot wőn le az zegról es el viúe 
[Kv; TJk III/l. 153]. 1585: Zeold Markos vallia ... be Ieo-
We az Lazlo zolgaia Pal es veon egy fegywert le az zegreól 
••• ket pallossá vala Nalla(m) az zeghen [Kv; TJk IV/1. 
532]. 1621: az Tüz miat ... Biro vram eő kglme czinaltas-
son húsz Beőr vidret az keözeőnsegesbeől, melliek itt az 

Varos hazanal az kapuk keőzeöt alat rŭdo(n) vagj szegeken 
legienek [Kv; TanJk II/l. 319]. 1654: Miha(ly) deák az 
szegről egi kardot le kapa, az Kiralj biro elejbe alla, s nem 
boczatak ki [Ksz; BLt 7 Mihály Andrasne Katha Asz(ony) 
(32) pp vall.]. 1668: szegre való kendő tiza [Szentsimon Cs; 
CsALt F. 1 1/27. — aFels-ból kiemelve]. 1681: Vajda Hu-
nyad vára ... Bethlenek" czimere, deszkara ki meczve, a 
szegen Nro 1 [Vh; VhU 502. — "Az Iktári Bethlen csalá-
dé]. 1704: Nékem is itt a szegen állván egy nyusztos süve-
gem, a feleségemnek is egy nyusztos kozák süvege [WIN I, 
232]. 1724: mikor Néhai Idösbik Jérémiás ki hala az kér-
désben) forgo Kö köböl uczai házból ... egj legenj fel 
akasztá az Czeglédi Szabó Mihálj pallosát egj szegre [Ne; 
DobLev. 1/106. 7a Sára Kis rel. nob. quond(am) Stephani 
Berzi (!) (54) vall.]. 1779: Fegyver elég van a szegen, de 
számát nem tudom [A.csernáton Hsz; HSzjP Agneta Mol-
nár (14) jb vall.]. 1823-1830: Viselt" rókatorkos prémmel, 
bőrből bérlett hosszú tógát és három egyenlő szegre fel-
akasztott kalapot [FogE 75. — "Kovásznai Sándor mv-i ref. 
kollégiumi prof.]. 1829: el külde engemet... hogy a musi-
kásokot vinném a Vardára, a musikájokot akaszszam fel a 
Szegre [Szárhegy Cs; LLt]. 

Sz. 1678: az muszka ... készületi a táborra oly nagy, 
hogy még soha olyan nem volt ... midőn objiciáltam ... 
minek való az nagy haszontalan költség, ha az békesség 
meg lesz, azt felelték rá: noster imperátor et bellandi sem-
per promptus et pacificanti paratus, talál más szeget is ha-
talmas császár maga kardját az hová függessze [TML VIII, 
72 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

15. cövek; ţäruş; Pflock. 1617: Tudom azt hogj a To el 
uagasert az szent simonj Lofeyek s Veres drabantok Any 
feöldet fizettek uala hogj megj Ion s egj szekeren eligh hoz-
tuk uala kj a fa szegeket, eö magok mutogattak ki — hogj 
wsd ide az szeget, mert en attam azt kgnek azonkeppen ren-
del minden Emberek feölde uegibe egj nap estig teöbet szaz 
fa szegnel, Nyir mezeön kezdtek el ... azért ez feoldeket 
Cziukas feöldnek hittük [Szentmárton Cs; BLt 3 Blasius 
Debreczj de zent Marton pix. vall.]. 

16. tutajheveder-ék; pană pentru plutä; Floßverbandkeil. 
1840: Szeget hoztak a Tutajakhoz [Hodák MT; Bom. G. 
XXIVk]. 

17. zászlószeg; cui de prins pînza drapelului de prăjină; 
Fahnennagel. 1586: Feier Zazlonak wŏttem az Toronyban 
7 Vi szing Trupay Giolcsot f. 1 ... Zegre es bőrre Attam az 
Trombitásnak hogy megh Czinallia f. — d. 4 [Kv; Szám. 
3/XXVII. 15a]. 

Szk: fényes 1848: Fényes Szeg az õr Sereg Zászlójá-
hoz [Dés; DLt]. 

18. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: mind 
egy az utolsó szálig; pînä la ultima bucatä; bis auf 
einen. 1785: a Homorodiak a Nsgtok szőllője körül a kertit 
és a szŏllŏ karót mind egy szegig el hordottak, keresztül 
kasul járnak rajta [Szászváros; BK. Bara Ferenc lev.] * az 
utolsó ~ig az utolsó szegbeverésig; pînă cînd va fi bätut şi 
ultimul cui; bis auf letztes Nageleinschlagen. 1846: Minden 
szükséges repárátiot az utolsó szegig en tartozom ... meg 
tétetni [Kv; KmULev. 2]. 

Vö. kerék-, léc-, pánt-, patkószeg. 

szeg3 1. terület, földdarab, település része/vége; capâtul 
terenului/parcelei/aşezării; Feld, Ortsteil, Flecken, Schlag. 
1626: Hallek dobogást... fel futanak az en kertem mellet, 
az kert zegihez, enys oda fűtek az kert melle beleöl 
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[Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1736: adank ŏ kegjelmenek egj 
darabocska gaz erdőt ... az alsó hatara egj kŭs patakacska, 
a felső határat tartja az szanto föld, es az kőszikla az meleg 
oldalrol egj kŭs foljam tartja az alsó szegit [Gyertyános 
TA; Bosla]. 1738: mostoha Fiam ... azzal fenyegetözett, 
hogy addig nem nyukszik, mig Bándot a'négy szegin meg 
gyujtya [Mv; MbK XI. 68]. 1811: A* régi szőlőnek szegi-
néi kezdettem, 'S Kertel az itt Dombot körül kerítettem | A' 
főid négy szegibe négy vén Bábák álnak [ÁrÉ 46,162]. 

Hn. 1407: in cacumine unitus collis Keselzeghalma vo-
cata ... eundo quandam vallem Kesel vocatam [MNy X. 
372]. 1435: virgulto Thewlghzeg vocato et piscina Galya 
app(e)llata [Radnót KK]. 1465/1539: sub monte farzegewa-
rahele sita [Bh; KHn 5]. 1508: Insulam nostram Keskenzeg 
appellatam prope illud oppidum nostram" [Dés. — "Ti. 
Dés]. 1547: fluuium feketeyg pratum quoddam Syposmyk-
losszeg (így!) appellatum [Márkosfva Hsz; SzO III, 283]. 
1573: ky mene<n>k az föld zynyre ... kit To földinek Gatt 
zegnek kendeor foldnekis hjnak [Nagyemye MT]. 1582: 
Mel darab feoldnek hatara es Zomzedsaga Nap tamadatrol 
az Ispotal feolde kit Baratok zeghének hinak [Dés]. 1598: 
út, ki kijő a Harokallj pataka mellett a Harminczember-
-erdeje szegire [Dálnok Hsz]. 1613: Zegben (sz) [Ne]. 
1615: A Bartak szege uege felöl [Szentsimon Cs]. 1627: 
Almás szegetis tudom hogy kaszaltatta [Gyszm] | Az Uarga 
szegit tudom hogy ide szántottuk [Ditró Cs]. 1636: Víz 
elwe az Kupán zegiben (sz) [Uzon Hsz]. 1646: Az 
Berekbe, János kouacz szeghj eleott [Aranyosgerend TA]. 
1663: Kut szegheb(en) is (csűrös kert) [Gyalu K]. 1669: 
Alsó hatarban Czeijek eosvenje szegin (sz) [Szentivánla-
borfva Hsz]. 1671: Pal szegiben egj küs fundus [Szentimre 
Cs]. 1674: Nadas szegh elej nevű heljben egi rét [Kóród 
KK]. 1695: Az Nagy Szegben (k) [O.csesztve AF]. 1696: 
Akasztó szegben való Főid [Szeszárma SzD]. 1718/XVIII. 
sz.: Veresszeg tavánál (k) [Sülelmed Sz]. 1730: Keresztur-
szegiben (sz) [M.décse SzD]. 1734: Bogát patakáb(an) az 
nagy szegben (k) [Oltbogát NK]. 1751: a Szeg Cserénél 
(sz) [Szentháromság MT]. 1752: Zeg Erdőnek nevezünk 
(e) [M.nádas K; KHn 222]. 1768: Az oltovány szegb(en) 
(k) [Sarmaság Sz]. 1772: Zsidó szegben (sz) [Tusnád Cs]. 
1780: Akasztott szegben (sz) [Szentimre Cs]. 1791: Kerülő 
szegen (sz) [Uzon Hsz]. 1801: Tószegbe (ke) [Bibarcfva 
U]. 1816: Az árok szégbe (sz) [Hídvég Hsz]. 1818: Oltár 
Szegbe (sz) [Szemeija Hsz]. 1820: A' Jeger Szegbe (sz) 
[Baca SzD]. 1826: A Szórós zegben [Datk NK]. 1838: Há-
rom szegibe (sz) [Kissolymos U]. 1847: a' Szunyogszeg 
uttza nyugati során (telek) [Ákos Sz]. 1859: Az orotás szö-
gén (sz) [Bodok Hsz]. 1875: a kökényszög nevezetű helyen 
(sz) [Backamadaras MT]. 1882: Boijuszeg (sz) [Csokfva 
MT]. 1891: Szénamezőszeg [M.bikal K; KHn 72]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

2. sarok; colţ; Ecke, Winkel. 1585: Monta Mihály, Mi-
choda pénz ez ... Az pénzt Az Aztal zeghire vete [Kv; TJk 
IV/1. 532 Filep Georgy vall.]. 1600: Az Baratok molnath 
tudo(m) hogy zinten az bastia alat wolt, mostis ott vagyo(n) 
az zeghe [UszT 15/263 Nicolaus Jakab Primipilus Farcza-
diensis (60) vall.]. 1629: Az Farkas Ferencz majoija nevő 
csűrös kertben Vagyon egy négyszegű lészás búza aszt(ag), 
egyik szegit megtépték [SzO VI, 102 Székelytámadt vár 
lelt.]. 1759: felele Bartók Mihályne Aszszonyom én bizony 
fiam nem attam1 ott hanem tsak az h<á>z szegiig [Albis 
Hsz; DobLev. 1/292. 3a. — "A jószágból egy darabot]. 
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1781: láttam szemeimmel mikor az Aszszony a maga fa-
lattyát edgyik Asztal szegiröl a másikra által nyújtotta" 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Koszti Istvánné Fazakas Susa 
(30) jb vall. — "A tiszttartójának]. 1811: Vagyon égy Ház, 
szegén a' ki-menő köznek Melyben az el-menő szemek 
meg-ütköznek [ÁrÉ 28]. 1850: az Unitárius Tiszt Cántor 
pajtája szeginéi [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

szeg4 I. mn barnás (ló); de culoare murgă; braungelb, 
braunfarbig. 1665: vitt el Széplaki Istvanne Szeplakrul ... 
kett lovat edgi szegh holdost s edgj Vercze kik lovat [CsV]. 
1673: gyermek Lovak ... Szegek: 2 Szegh ló [UtI]. 1679: 
Tavali Csődör Csitko ... Szég, fejér az Csiklob(an) az 
egyik laba [Fog.; UtI]. 1692: Öregh kancza Szegh. serenye 
farka fekete, béllyeges | öregh kancza szegh hodos, serenye 
farka hasonlo, bellyeges [Mezőbodon TA; BK Inv. 17, 20]. 
1811: a' Gróf. . . mondá ... Ménesembe legyen a' Faj há-
rom; A' fel tett szándék nem sokára halada, Gróf Bethlen 
Gergelynél égy Lóra akada; Szeg vólt, Bethlen Páltól való, 
és Spitz fajta [ÁrÉ 139]. 

Szk: ~ gyermekló. 1755: adott vala eŏ Nsga innen az Is-
tállóból edgy szép Szeg Gyermek Lovat Cserébe, edgy Bar-
na pej Spanyol metzetlen lóért [Gernyeszeg MT; TGsz 35 
Alexander Varró (24) jb vall.] * ~ kanca. 1684: Pej 
Kancza no 2. Szeg Kancza no 2 [Fog.; UtI]. 1696: Öregh 
szégh kancza [Gyeke K; LLt Fasc. 75]. 1786: Három esz-
tendős Szeg kantza [MkG] * ~ kancacsikó. 1676: Tavalyi 
kancza csikók ... Egy szegh tavalyi kancza csikó [A.szom-
batfva F; UF II, 763] * ~ló. 1659: Az szeg lovamat gyó-
gyíttatnád édes Sófikám, mert nem igen leszen paripám 
[TML I, 472 Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Zsófiához]. 
1681: Posoritai János szeg lovai nro. 6 [UtI]. 1684: Szürke 
lo. Az Uercze lo. Az szegh Szarkalábu lo [UtI] * ~ ménló. 
1719: Az Szeg Sikari Spanyol Mén Lo, le tette officiumat 
és ă mint ă Számtarto iija mégis nyúzták [KJ. Rétyi Péter 
lev. Ebesfal várói]. 1820: Szeg Menlo Nagy Csézás 2 
[Born. F. Ig]. 

II. fit barnás ló; murg; Brauner, Falber. Án. 1659: Az lo-
vaimra gondot viseltess, kiváltképpen az Szegre, gyógyít-
sák [TML I, 459 Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Zsófiá-
hoz] | Az Kegyelmed lovai jól vannak, az Szeg is nem sán-
tái annyira [i.h. 465 Pekri Zsófia férjéhez, Teleki Mihály-
hoz]. 

szegbástya sarok/szegeletbástya; tum de colţ; Eckbastei. 
1605: Az Szegh Bastiaban uagion 27 cziupor Puska por, 
vagion wres czuprok Mumero (!) 100 [Gyalu K; Sennyei 
11/17 fej-i inv.]. 

szegbeli földvégbeli; de la colţul pămîntului; örtlich, im/ 
vom Dorf, markseitig. Hn. 1608: az Cziato zegbeli eoróg-
seg az fel labban (sz) [Szentimre Cs; EHA]. 1694: A' Nagj 
szegbeli széna Fü berkevel együt Tilalmas [O.csesztve AF; 
EHA]. 1699: Az Nagj Szegbeli Szenafll Berkivel edgjütt 
[uo.; EHA]. 

szegcsinálás szegkészítés; fòcutul cuielor; Nagelschmie-
den. 1582: Attam zénre az czyganoknak zeg' chynalastol es 
az wasak igazitasatol d. 14 [Kv; Szám. 3/V. 19 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1792: Az árkosi közönséges falugyülé-
siben feles panaszok adván elő magokat a kovácsoknak fe-
lettébb drágán való munkájokért. Mely szerint közönséges 
egyezésből mindennemű munkáknak árok a régi usus sze-
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rint való árokra meghatároztatott eszerint ... szegcsinálás 
egy párba den. 6 [Árkos Hsz; RSzF 292]. 

szegdarab szegtöredék; bucată ruptă dintr-un cui; Nagel-
stück. 1840: Az elromlott Hidasból ki szedett szkábák és 
szeg darabok [Dés; DLt 87]. 

szegecske kis szeg; cuişor, cui mic; Nägelchen, Stift. 
Szk: rezes 1714: Ló szerszám barsonnjal buritott és 
atzéljos halhéval rezes szegetskékkel, három darabbul állo 
flHung. 12. —[AH 22]. 

szegedi a Szeged tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu 
sufixul -/ al toponimului Szeged; mit Ableitungssuffix -i 
gebildete Form des ON Szeged. 1. Szegedről származó/ 
való; din Szeged; aus/in/von Szeged, Szegediner. Szn. 
1453: Nicolaus Zegedy [Kv; TT 1882, 528]. 1591: Szegö-
dy Gaspar [Kv; Szám. 5/1. 17]. 1593: Zeögedi Gaspar. Ze-
gedy gergelne. Zegodi Gergi [Kv; i.h. 5/XIX. 2, 10]. 1597: 
Zegedy Gaspar [Kv; TJk VI/I. 63]. 

2. Szegeden készült; (care a fost) fàcut la Szeged; in Sze-
ged erzeugt. Szk: ~ bokály. 1714: Simon Mihályné egy zöld 
selyemmel varrott kendőt, s székely terítőt, s ón fedelű sze-
gedi bokajt, s fehér csipkés kendőt adott [Désfva KK; NrNyt 
VII, 126]. 1753: Szegedi onos fedelű tarka Bokaly N 1 [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18]. 1756: Szegedi Bokály 1 [Bra-
nyicska H; JHb XXXV/35]. 1761: Kék mázu tarka szegedi 
bokálj [Szentmargita SzD; Ks CII. 16 gr. Komis Ferenc kú-
riájában]. 1787: 10. szegedi fedeletlen Bokaj" [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 6. — "Az árverésen darabja 20-20 dé-
náron kelt el] ~ kancsó. 1747: a Tisztarto uram mostani la-
kó Házában ... találtunk ... Szegedi Kantsot Nro 3 Ezek-
(ne)k kettejének a szája el romlott, az harmadik rosz ónn fe-
deles [Spring AF; JHb XXII/88. 3]. 1754: Szegedi kantso nro 
10 ... egyik ón fedeles [Borsa K; Told. 51]. 1761: On Fedelű 
fél ejteles szegedi kancsó 1 [Kéménd H; JHb XXXV/39. 28]. 
1787: három on fedeles szegedi Kantso Dr 90 [MvLev. Nagy 
György hagy. 3]. 1804: ónfedeles szegedi kancsó [NrNyt 
VII, 126]. 1818: szegedi kancsó [i.h.] * ~ kanna. 1804: 
Vagyon égy Szegedi kanna onos fedelű [Szentkirály Hsz; 
i.h.] - tányér. 1799: Egy szegedi Tángyér, egy finsia 's két 
kis kantso [M.igen AF; DobLev. IV/795. 1]. 

szegegyengetés szegegyenesítés; îndreptare de cuie; ge-
rademachen von Nägeln. 1592: Trimbanok attam Zeg 
Jgyengetestol es az Zeg kywonastol f — d 6 [Kv; Szám. 
5/XIV. 265 Éppel Péter sp kezével]. 

szegelet, szeglet 1. tárgy sarka/pereme; colţul/marginea 
unui obiect; Ecke. 1585: Anna Aztalos Imrehne vallia ... 
My ... Negyen Az twz eleot Wleonk vala, Tapazto Istwa(n) 
penigh le Wle az Aztal zegeletire [Kv; TJk IV/1. 536]. 
1648: Az Oltvizen egj eoregh hajó ja r . . . az negy szegele-
tin negy vas karika, s — negy foglalo vas pant [Porumbák 
F; UF I, 902]. 1656: az Olahokat Ozdy Tha(m)as ... ur(am) 
hazahoz hiuatua(n) ... az asztal szegeletin keresztet met-
czet, es kezwnkeöt ra tetette, es magáis ra teötte, es mun-
keŏt magahoz még eskuttetet, es eö magais Ozdy Thamás 
nekwnk még eskwt [Kv; CartTr II. 904 St. Razmany alias 
Ada(m) (41) vall.]. 1676: egi eőregh masa, melynek kétt 
felől vagion két mérő őszve szegezet deszkája, azoknak 
nyolcz szegeletin vadnak nyolcz lánczocskak [Fog.; UF II, 
708]. 1679: öreg Láda, egi másb(an) téve nro. 2. az ŏreg-

bik(ne)k szegeletin foglalo vas pánt. 8 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 22]. 1726: (A) belŏll szenelŏ kemencze 
... tűz helly párkánya fából van czifrán tsinálva, és az sze-
gelete vas kaptsokkal ōszve kaptsolva [Görgény MT; Bom. 
G. VII. 23]. 1767: Egy béletlen, és bōretlen, négy szegele-
tin való karika forma vasakkal, régi féle nagy karos szék 
[Marossztkirály MT; Berz. 5. 38. P. 2]. 1816: A' Prédikálló 
Szék felett való Szegelet bŭtujén [Csittsztmárton MT; 
UnVJk 140]. 1840: Ezen két táblák(na)k" 4 szegeletei 4 kö-
telek által akasztatnak a compona karjainak 2 végei(hez) 
[Km; KmULev. 2. — "A kompona tábláinak]. 1852: a pit-
var ... ablakai mind jok csupán egy üveg tábla szegelettye 
hibázik [Marosfelfalu MT; DE 4]. 

2. (abrosz, keszkenő, takaró) sarka; colţ; Ecke, Rand, 
Zipfel. 1666/1687 k: Vagyon egy tsellyán Gyolts keszke-
nő, kinek a négy szegeletin tenger szin selemből varrót him 
vagyon [Moson MT; MMatr. 262]. 1699: Ket keszkenyõ 
egyik ... A másikon puplikany szin sellyemből s arany fo-
nalból kötőt szegeletek vadnak [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
150]. 1714: Tőrök Nyereg takaró Skarlat Posztobul kömjül 
aranj szivekkel és virágokkal 4 szegletin ki varrott fl. Hung. 
15 [AH 15]. 1721 e.: Galambfalvi György Deák adott ä 
Gegesi Ecclanak égy gallér gyolcs keszkenőt az Ur asztalá-
ra, mely(ne)k négy szegeletin vagyo(n) szkophiummal var-
rót, négy gazdagon varrott ág [Geges MT; MMatr. 173]. 
1732: a' Keresztet... kezében vévén meg hajta, és a* Kesz-
kenő(ne)k szegeletib(en) jol viszsza kötötte [Kv; MvRK-
Lev.]. 1747: Conferála a Bői" Refr Ecclesiában az Ur Asz-
talára ugyan Bői Györfi Márton Uram egy gyolcs keszke-
nőt; melynek négy szegeletin karmasin szinŭ sellyemmel 
égy virág van varva arannyal elegj [MMatr. 264. — "MT]. 
1751: Meltgs Groff Úrfi Rhedei Mihály ... Conferált a 
Samsondi Ref. Ecclesiab(an) az Ur Asztalara egy patyolat 
Keszkenőt, mellynek negj szegeletin aranj és ezustel varva 
van négy nagy ág, a széllye körül aranj várás van [Mező-
sámsond MT; i.h. 384]. 1788: az Erdő Sz: Györgyi Praedi-
kator Tisztel. Tudós Décsei Sámuel uram ö kglme ada az 
Ur(na)k asztalára egy Stkofiummal mind a négy szegeleti-
ben varrott potyolat keszkenőt [Erdősztgyörgy MT; i.h. 
45]. 1816-1817: Vagyon egy 3 szélybŏl tót kötésekkel egy-
be foglalt kotzkás kender Abrosz, melynek egyik Szegele-
tén veres fejtŏvel illyen varrott Betűk találtatnak: „ M. J. 
Iy. D: B. M [Szentgerice MT; Palotay 21]. 

3. sarokcsempe; placä ceramică pentru colţ; Eckkachel. 
1780: Husz ./. 20 paraszt kájhát küldettem, nyoltz kájhát 
Laposat zödet. nyoltz párkányt, Nyoltz szegeletet [Kv; SLt 
XXXIX Fr. Ferentzi lev.]. 

4. (könyv) sarka; colţul unei cărţii; Kante/Ecke des 
Buchdeckels. 1758 k.: A* Graduálrol le szakatt ègy 
szegelet, ezüst szegjeivel égyütt [Kv; KvRLt X. H. 43c]. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: -ekben 
beró szögletesre beró; cu colţurile crestate; eckig einker-
ben. 1756: vágjon a Majorságnak való Rekesz mely Bikfá-
bol alacson módra szegeletekben bé rova [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 25] * -re metszett négyszögletűre metszett; 
tăiat ín formă pătrată; viereckig geschnitten. 1736: Veres, 
és Arannyos Fenekű szegeletre mettszett virágos borotvál-
kozni való tálotska 1 [Mikefva KK; CU XIlI/lŝ 157]. 

6. épület/épületrész sarka; colţul unei clădiri/părţi de 
clŭdiri; Ecke des Gebäudes, Hausecke. 1570: Es latta hogy 
az Molnár az azzony allatot Beh vontha egy zegeletbe az 
Zakók keozze [Kv; TJk III/2. 83]. 1597: Chizar ferencz ... 
wallia ... mikor feizeyet az zeglete(n) megh pergete, ackor-
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is veressel fenyegeti wala az feleseget [Kv; TJk VI/1. 74]. 
1637: Az bastya epp s jo, az keöfalan vagyon 31 teölteöt 
kas, az szegelyetin egy kws, keöbeöl eppittett uigyazocsyka 
[Fog.; UF 1, 395]. 1638: az Lakatos Giörgj Talpfaja killieb 
Csuszot anira hogy az haz szegeletiböl ugia(n) ki látni [Kv; 
MvLt 291. 163b]. 1669: Ezen haz szegeletiteöl fogva az 
derek hazok alat való pincze torkaigh vágjon sindeljes pa-
lankal altal rekesztve [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 
1679: Pohár szék. Az Erkély szegeletiben egimashoz va-
gyon ragasztva nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 50]. 1716: ezen haznak del felől való szegeletin egy ár-
nyék Szék [Grid H; BfN 92/4]. 1748: égy nagy Hintó Szin 
... Gabonás felől való Szegeletib(en) vagyon Czipò tartó 
égy nyári Kamarácska [O.kocsárd KK; Ks 8. XXVI. 5]. 
1765: A Lo Oskolának Dél és Nap Nyugot közire néző sze-
geletiig, mellynek ujj suppal kötött magos ép fedele [HSzj]. 
1799: az Emberek kender földeinek felső széle bé rúgott 
régen a tájáig az hói most a Dominalis Biro által lakott 
Háznak alsó szegelete vagyon [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 
1845: Húsvét harmad napján estve a Madarasi Ádámné 
háza szeglete meg gyújtásáról mit tudsz és ki gyújthatta 
fel? [Dés; DLt 502. 2-3 vk]. 1852: Az Udvarháznál 
fogyatkozik két kő gomb, és i* szegeletnél egy pár Téglais 
hiányzik [Backamadaras MT; CsS] | A malom viz felöl va-
ló falai, és szegletei hasadozott és süllyedő állapotba van-
nak [Km; KmULev. 2]. 

7. (bánya)sarok/zug; colţ, ungher (într-o mină); Gruben-
anteil, Bergeck. 1743: a megh irt Istallyosi Czimbora Ven-
ditorok adának ... Bartók Andrásnak Nagy Istallj nevű Bá-
nyában 's annak alsó felső torkában annak minden szegele-
tib(en) és résziben a' kõzönségésbŏl egy bánya reszt pro. 
fh. 80 ./. nyolczvan Magyar forintokért [Torockó; Bosla]. 

8. kiszögellő föld/terület; teren ín forma unui unghi pro-
eminent; keilförmiges Grundstück, Landteil | szélföld; par-
celă märginaşă/lăturalnică; Handtuchfeld. 1684: Az Bor-
bándi patak mellet egj szegelet [Borbánd AF; Incz. V. 59a]. 
1701: az Nagj Ajtai Határból az Patak tőnél való heljből 
edgj darab szegeletett az Ólt el Szakaszta az Apáczai Határ-
hoz [Miklósvár Hsz; BNB Joh. Gyenge pp vall.]. 1719/ 
1730: A Nagi rétben a Vizén tul Geléncze felöl való Szeg-
let, es Haralj felöl való Szegletet hagjom az Eclesianak 
Imecsfalvinak meg irt Zallagjáig [Imecsfva Hsz; Borb. I]. 
1777: ezen Irtásnak ... Szegeletiben láttam ... Kretson 
Trifúlt, ã kivel itt aláb Bányászkodtam, irtogattam [Dupe-
piatra H; GyK]. 1801: egy szeglét részetskéjét a Falu Kö-
zönséges Helljéből fogta bé az Mis Béldi Részhez [Nagy-
nyulas K; DLev. 5]. 

Hn. 1582: az bozay zegeletiben (sz) [Borsa K; BHn 
108]. 1620: attam el egy hazat az Alperet szegeletin az en 
io akaró Bizodalmas Vramnak [Kv; RDL I. 110]. 1663: az 
Szegeletnel (sz) [Egrestő KK]. 1665: Az To kózót egy sze-
gelet (berek) [Vaja MT]. 1672: az szegelet kútban (k) 
[Sztána K; KHn]. 1692: az Apor molnan fellyel Szegelet-
b(en) (sz) [Toija Hsz]. 1711: a Szent Egjház erdeje szege-
letin (e) [Mezőmadaras MT]. 1718: A Szegelet Toora (sz) 
[Szélszeg Sz]. 1722: A' Bod Egriben a' Kozma szegeletin 
[Zágon Hsz]. 1738: Északon az két árok kőzōt való Szege-
let (sz) [Bözödújfalu U]. 1744: Kert szegeletinél (k) [Szé-
kelyszállás U]. 1746: a Csere szegeletnél [Nyárádsztlászló 
MT]. 1761: A Szurdok Szegeletiben (sz) [Maroskisfalud 
MT]. 1764: A Csere alyán alol a Szegeletben (sz) [Szövérd 
MT]. 1772: Az Szegeletben égy Szegletben (sz) [Bánfva 
Sz]. 1773: A Tompák szegeletiben (sz) [Ditró Cs]. 1783: A 

Körtvéj fáknál való szegeletek (k) [M.köblös SzD]. 1813: 
A' Locch Hidjánál a' szegelet (ke) [Vista K; KHn 272]. 
1817: Rétbeii kis szegelet [Bádok K; BHn 28]. 1825: A 
Cserépi Szegelet [Válaszút K; BHn 172]. 1826-1827: A' 
Malom Szegeletben (sz) [Szamosfva K]. 1836: A Falu alatt 
a' Teleki Tanorokja alsó és belső szegeletinél egy nyíl (k) 
[Makfva MT]. 1859: A barkutz szegeletébe (sz) [Kiseskül-
lö K; BHn 75]. 1864: Cseresznyész szeglet (k) [Etéd U]. 
1877: Szőlő szeglet (sző, sz) [Marosújvár AF]. 

Szk: -et csinál. 1766: a Poklostelki' határ szél felöl 
tsappanolog jővén le az erdő, a széle ... nagy szegeletet 
tsinál [Mk III. 30. —"SzD]. 

9. (kert) sarka/széle; colţul unei grădini; Ecke des/eines 
Gartens. 1636: Ezen tul az kertnek másik ueghseö szegele-
tiben egy Jegh uerem [Siménfva U; JHb Inv.]. 1680: Va-
gyon ezen Csŭres kertnek Olt felöl való szegeletben fűré-
szén meczet, tölgy fa deszkával fel róva egy szép eleven 
forrás [A.porumbák F; ÁLt Inv. 34]. 1694: Hogy pedigh az 
határ(na)k osztásához közőnsegesen nyultunk ... egy dara-
bot köz hely(ne)k hadtak, mely(ne)k is barazdalása kezdő-
dik az üdősbik Vas György Ur(am) csűrös kertinek felső 
szegeletin kivül [Mezőméhes TA; WassLt]. 1732: a kert 
szegeleti felé menvén egj Sövényből font s.v. kopok ollya 
[Buza SzD; LLt 244]. 1738: Ezen Vetemenyes kertnek az 
Felső résziben ... egy szegletben van egy Méhes Kertecske 
[Szászvessződ NK; Bom. XX. 12]. 1780: estve az akkori 
Óreg Aszszony a kertnek az uttza felőli való szegeletin a 
Sido felőli ki hágott [Bethlen SzD; BK. Anna Lakatos (39) 
conj. St. Érsek vall.]. 7860: Kámány árka bükkes erdő a' falu 
erdejétől csaknem a' járásza (!) szőllő felső szegeletéig teijed 
... alsó része ... kigyeritett, vesszös erdő [Szentdemeter U]. 

Hn. 1763/1779: A Szőlő Szegeletnél (sz) [Marosbogát 
TA]. 1769: a' Szőlő Szegeletire [Székelybos MT]. 

10. (erdő) sarka/széle; colţul/marginea pădurii; Wald-
şaum, Waldrand. 1807: ezenn Erdőnek ... talaltatott ... az 
Északi oldala, minthogy hajioson jár, a' szegeletin lévő 
Métás Vad alma fától, a* ... Gyulai rész erdő Szegeletin 
allo keresztes Vad alma fáig 81 ölnek [Harasztkerék MT; 
MMatr. 475]. 

Hn. 1820: a' Lábokán a* Nagy mérézt vagy az ugy neve-
zett érdő szegelettyinél (sz) [M.fodorháza K; BHn 155]. 

11. udvarsarok/szél; colţul curţii; Ecke des Hofs, Hof-
rand. 1676: az szegeletiben az udvarnak bornakbol fel rótt 
jo sendelly fedel allatt egy sütő ház [Fog.; UF II, 737]. 
1694: az belső Var Udvaranak az felső szegeleti mellet va-
(gyo)n egy Kősziklából ki vagot Kut [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
1783: az Udvarnak Nap kelet és Észak felöl való szegelete 
jó tágoson valami hitván gyalog kertel rekesztetett el [Mocs 
K; JHbK XXXI/1.7]. 

12. tér/utcasarok; colţul pieţii/sträzii; Straßenecke, Ecke 
eines Platzes. 1615/1628: Vagion egy Ház Hyd uczaban az 
Kapu(n) beleöl ualo szegeleten [Kv; RDL I. 96c]. 1623: az 
Kodor ucza Zegeletinel [Dés], 1669: Catharina Epeijesi 
teszen tisztaságot... Czipô Szabó Miklósnak Kolosvárat az 
kerítésen belől Sz: Egyház Ucza szegeleten leveő házára 
[Kv; TanJk II/l. 437]. 1691: az Varczogás utcza Castel fe-
lől való szegeletinn [Ne]. 1710 k.: Kolosvárott a híd-utca 
szegletén akarának a miéink egy templomot építeni [BÖn. 
888]. 1737: ennek előtte való számos Esztendőkkel is mos-
tann sollicitált Hejeken árultanak Pap Dávid és Pap Ger-
gely ő kglmek; melly Helly vágjon Nms Dés Városa Piat-
tzán(a)k Dél felőli való részinn, a kalodánn alóli, a szegele-
tenn [Dés; Jk 484b]. 1751: Piaczi Szegeleten [Ne]. 1779: 
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Kolozsvárt a Király utcára menő sikátor szegeletire ezek az 
haszontalan paniperda minorita monachusok ... két házat 
magokévá tettek [RettE 403]. 1823-1830: gróf iktári Beth-
len Sámuelné gróf Korda Anna hívni kezdte az apámat lak-
ni a Szent György utcabeli házához, mely volt a Rózsa 
utcában bemenet a bal felől való szegeleten [FogE 99]. 

13. városszél/vég; marginea/capătul oraşului; Stadtrand. 
1653: Városunk bírája volt Nagy Szabó Mihály uram; csi-
náltatá a szegelet-bástyát a patak felöli ... és a város felöli 
való szegeleten is egy fa-bástyát csináltata" [ETA I, 124 
NSz. — "1620-ban]. 1659/1799: a Toldalagi Mihály ha-
láláért segesvári négy szász embert itt a városnak négy sze-
geletin keresztül vonattattak az nyársban Barcsai Gáspár 
akaratjából [Mv; EM XV1I1, 453]. 1662: a városnak dél 
felől való két szegletin, mellynek napnyugot felől való 
szegletiben az fejedelmi udvar és házak foglaltatnak vala, 
két igen nagy, hosszú szárnyas bástyákat téglából meg is 
építtetett vala | Kolozsváratt a napkelet és dél felől való 
szegeletben régtül fogva pusztában állott öreg egyházat ... 
nagy szép veszszős faragott kövekre merőn megboltoztatta 
[SKr 96, 293]. 

14. országsarok/szél; colţul ţării; Eck, Winkel (als Lan-
desteil). 1660: Én csak arra vigyázok, mit fognak ő kegyel-
mek mívelni, én is ahhoz szabom magamat, ha látom, hogy 
ugyan elmennek, én is valamely föld szegletire elmegyek 
[TML 1, 511 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1662: Itt, 
Uram, mi éjjel-nappal félünk s rettegünk, az török alá s fel-
jár minduntalan a Tiszáig; félő, ez eddig megmentett sze-
gelet is oda ne legyen [TML II, 379 Bánfi Dienes ua-hoz]. 
1823-1830: Ennek fundamentoma vettetett meg 1780. és 
építtette II.József császár Csehországnak egy szegeletére 
[FogE 177-8]. 

15. zug; locşor, ungher; Winkel. 1879: Azt hiszem, 
szüksége volt tárcára", s valamelyik szegeletből elérántottab 

s el sem olvasván lenyomtatta [PLev. 65 Petelei István 
Jakab Ödönhöz. — "Ágai Adolfnak. bA régi írást]. 

16. åtv búvóhely; ascunziş; Schlupfloch, Winkel. Szk: 
szubtilitåsok ~e. 1710: A császári sas nem fog legyeket, és 
a császári szent szókat szentül és helyesen s kegyelmesen 
kell magyarázni, nem penig olyan subtilitások szegeletibe 
szorítani [CsH 86]. 

o Szn. 1640: Szegelet Szabó István [Mv; MvLt 291. 
233a-251a átírásban]. 1641: Szegelet al(ia)s Nagi Szabó 
Istua(n) [Mv; i.h. 291.289b]. 

A szócikk jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók 

szegelet-almárium sarokszekrényke; dulăpior de colţ; 
Eckschrank. 1810: Egy szegelet almárium ... Xr 50 [Mv; 
MvLev. Trincseni Mihály hagy. 19]. 1817: Innét bé men-
vén az hátulsó v(agy)is cseléd Házba ... vagyon még égy 
ſégi avatég szegelet almárium, 3 Rekeszszel kolcs nőikül 
[Ordöngösfüzes SzD; ÓrmMuz. 3]. 1840: Egy szegelet al-
márium [Mocs K; Told. 36]. 

Szk: kisded 1848: A nagy palotán ... Egy kisded 
szeglet almáîjom [Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVd] 
* üveges 1846: a Palotárol nyilik egy jol készült ajtó az 
eö Nagysága szállására — Vannak benne ... egy üveges 
Meglét almarium" [Szászerked K; LLt gr. Lázár László ud-
varházában. — "Fels-ból kiemelve]. 

. szegelet-asztalocska sarokasztalka; măsuţä de colţ; Eck-
tischchen. 1819: egy szegelet cserefa kis asztalacska, rajta lé-
v ö kétfelé nyilo ajtajuk kitsi tékátskával [Baca SzD; TSb 6]. 

szegeletbástya sarokbástya; turn de colţ; Eckbastei. 
1653: Városunk bírája volt Nagy Szabó Mihály uram, csi-
náltatá a szeglet-bástyát a patak felöli, és akkor még a 
palánk vala; és a város felöli való szegleten is egy fa-bás-
tyát csináltata, és azt földdel megtöltette | Nagy Szőcsi Ist-
ván volt ez esztendőben városunk bírája, és a szőlő felé 
való szegelet-bástyát — ki most a kádár uraimé — rakatni 
kezdé | Én is a görgényi szegeletbástyát continuáltam 
épitteni [ETA I, 124, 144, 148 NSz]. 1662: Ezen kőkapun 
kimenet a kőfal előtt jobb kézre térve szintén a szegeletbás-
tya előtt a derék Körösön is ... egy négy kőre forgó igen 
derék fő malom vala építve [SKr 418]. 1676: az szeghlet 
boltos Bastiara [Gyalu K; EH A]. 1681: Vajda Hunyad vára 
... Nap nyugot felöl való szegelet Bástyaja ... Ez alsö felső 
Contignatiojaval együtt köböl eppettetett [Vh; VhU 5021]. 
1743: Az épületnek, a szőllő felől való részében egy Ujj 
szegelet Bástya rakatik fel a fundamento [Déva; Ks 107 
Vegyes ir.]. 1777: a mig ... Féljem Turbán járt Pakuláros-
kodni ... a kapu felől való szegelet Bástyában ... estem 
meg ... Filep Antal Uramtol [Szentbenedek SzD; Ks 30. 
28]. 1785: Ezen felső tractuson nagyobb és kissebb Szabák 
a Palotákkal, és a Szegelet Bástyákban lévő házakkal ed-
gyütt tiz ... házak vagyis annyi Szobák vágynák, mellyek 
bolt hajtásos házak [Szamosfva K; Bom. XXIXb. 20 Kor-
nis Krisztina conscr. 13-4]. 

szegeletbástya-ſorma sarokbástya-forma; de forma unui 
tum de colţ; ein Art Eckbastei. 1681/1748: a* Liszt tartó 
bolt égy szcgelet Bástya forma, vagyon égi szép bolt ár-
nyékszékivel edgyütt [Balázsfva AF; KvAkKt Mss lat. 
236]. 

szegeletbeli 1. sarki; din/de la colţ; in Wandeck befind-
lich, Eck-. Szk: ~ ablak. 1710 k.: Az asszony Telekiné 
házában szėgeletbéli ablaknál keresztülvont supellát alatt 
volt a szembenlétel tisztességesen [BÖn. 752]. 

2. kb. szélföldbeli; din marginea unui teren; am Ortsen-
de/Ortsrand liegend, Saum-, Rand. Szk: - rét. 1844: Sze-
geletbeli rétek [Gemyeszeg MT; EH A]. 

szegeletbolt sarokbolt; prãvälie amplasată pe colţ/la col-
ţul unei clădiri; Eckgewölbe, Gewölbeecke. 1684: Az Tőm-
iöcz Kapun belől job kéz felől egj szegelet bolt, melyb(en) 
sidok árulnák [Gyf; Incz. V. 60a]. 

szegeletbongárd szélső gyümölcsös; livadä de pomi de 
la marginea unui teren; seitlicher Obstgarten. 1779: az édes 
Anyánk Allodialis nagy Bongardjának két Részit... hadják 
a* második Nyílnak. Azon Bongard(na)k innetsö harmad 
Részét pedig az első Nyilhoz u. m. a* Dombiék Házáhaz ... 
A* Tsuppon lévő Kis Szegelet Bongard maradván az har-
madik Nyilhaz [Szászzsombor SzD; RLt O. 4]. 

szegeletcserép kupáscserép; olan; Nonnenziegel, Grat-
ziegel. 1849: Fedélre való szeglet tserepek [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 

szegeletecske 1. szélföldccske; parcelä micä lăturalnicä; 
Handtuchparzellc. 1643 U./1770 k.: A* szőlő alatt való kút-
nál vagyon egy szegeletetske [SzConscr.]. 1667: az Kápol-
nán küül, az ket vt kózőtt való szegileteczike ez marada 
közre [Imecsfva Hsz; LLt]. 1676/1687 k.: volt Pápai Péter 
Vr(amna)k égy ülés helye rajta való épületeivel édgyütt ... 
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égy kis szegeletecske, mellyet ő kglme ada a* megyének 
örökösön hogy legyen a Schola Mester lakó helye [Mező-
csávás MT; MMatr. 412]. 1739: adattatott égy darabotska 
rét, égy Szegeletetske, minthogy a jövö járóktól Semmikép-
pen azon szegeletetskét meg nem tarthattuk ... azon Vámo-
sok vagy Révészek usualtak eddigis [Dés; Ks 28. V]. 1757: 
Vágjon egy kis szegeletetske mint egy Fertály szekér szé-
nára váló [Szentmihály Cs; SándorConscr.]. 1782: azon ... 
retnek tsak egy szegeletecskéjére tétetet az eö Naga Malma 
[Torockósztgyörgy TA; Thor. XX/2 Ványa Gergely tt lev.]. 
1796: Vagyon még más Káposztás Kertnek usualt egy Kis 
Szegeletetske [O.solymos KK; Told. 39/30]. 1826 k.: a 
Kelementelki Csulak agy nevil Patak ... a Gyalakuti hatá-
runknak csak egy szegeletetskéje mellett a téren follyván 
... a Természettol jo ágyába ... Nap nyugot felé folly [Gya-
lakuta MT; GyL]. 

Szk: bokros 1733: Az Nyárád marton egj kis bokros 
Szegeletecske [Lőrincfva MT; EHA] * kopaszos 1768/ 
1801: egy kis rövid suhartzos kopatzos szegeletetske 
[Timafva U; Pf] * puszta 1780: vett Cserében ... Búzás 
Besenyőben" egy puszta szegeletetskét [DobLev. III/550. 
la. — aKK] * suharcos • kopaszos ~ * telekbéli 
1776: a' Porondi felső sikátorb(an) ... lévő kis Telekbéli 
szegeletecske részecske [Ne; DobLev. II/484. lb]. 

2. (erdő)szélecske; bucăţică (de teren) de la marginea pă-
durii; Waldramm, Lisière. 1785: Az Sorostelyi Erdőből 
Farkas el adott egy szegeletecsket 55 M forinton [Nsz; TSb 
13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. 

szegeletecske-erdő szélerdöcske; parcelă mică de pădure 
la marginea terenului respectiv; Randgehölz, Waldparzelle. 
1775: Maradat Magyar Peterlaka felöl egy kiss szegletetske 
erdő [Körtvélyfája MT; LLt]. 1818: a mostani vágás alatt 
lévő Táblában fel járó uton alol lévő szegletetske erdő 
adattassék által, ugy mindazonáltal hogy az a helybéli Is-
pány által mutattassék ki a Bácsiaknak [Kv; KmULev. 3]. 
1823: a' kitsin szegeletetske erdőnek fele [Kakasd MT; 
DLev. 1. II. 19]. 

szegeletecske-föld szélföldecske; parcelă mică de la 
marginea unui teren; Handtuchparzelle, Feldstreifen. 1845: 
a' Sospatak hidja végénél lévő Szegeletetske főid [Dés; 
DLt 657]. 1848: égy darabatska Füzessel bé nőt Szegele-
tetske főid [Dés; DLt]. 

szegeletecske-hely szélföldecske; parcelă mică de la 
marginea unui teren; Bodenfleckchen, Randstück. 1716: 
egy küs szegeletecske helyet adtak [Erdőcsinád MT; Told. 
52]. 1758: egj kis szegeletetske tizen négj ölni helj vágjon 
[Nyárádkarácsonfva MT; Berz. XXVII/11]. 1852: égy 
Szegeletetske heljet két kupa tőrokbuzát vetett [Magyaró 
MT; LLt] | az maiam ősvenye mellett égy Szegeletetske 
helj [uo.; EHA]. 

szegeletecske-jószág szélbirtokocska; moşioară mărgi-
naşă; kleines Gutstück. 1810: azon Kŭs Szegeletetske jó-
szág [Tarcsafva U; Pf]. 

szegeletecske-szénaftí szél-szénafilvecske; fîneaţă mică 
de la marginea unui teren; Heu vom Feldrand. 1717: ada ... 
egy köblös földecskéjét ... és három szegeletecske széna 
fövetis [Pálos NK; Hr 1/42]. 

szegeleterdő szélerdő; parcelă de pădure la marginea 
terenului respectiv; Saumwald, Randteil des Waldes. 1718: 
A' Köböl kutba(n) egy darab Szegelet erdő [Udvarfva MT; 
EHA]. 1723 k.: A* Párgyán a* nyilak végében egy Szegelet 
erdő, mellyet Néhai Tövissi Mihály és András testvér Atya-
fiak adtanak a Bodoni Megyének örökösön [HbEk]. 1823: 
egy darabatska szegelet erdő [Dés; DLt]. 

szegeleterdőcske szélerdöcske; parcelă mică de pădure 
la marginea unui teren; Randwäldchen. 1756: engedők az 
Néhai Horváth Bodisar Posteritási rész nyilnak ... az felső 
bütŭin az bérczen az ket utak kőzött lévő három szegü kis 
szegelet erdőtskét [Széplak KK; SLt 20 Sz. 14]. 

szegeletes, szegletes szögletes alakú; pătrat; eckig, kan-
tig. 1714: Egy fa Pálcza ... meg aranyozott keszötskekkel 
fa futralban, mellyn(e)k a gombja Cseh országi Szegletes 
Adamas köbül való fl. Hung. 8 [AH]. 1724: (a föld) felső 
fele szegeletes levén duplaztatot, jutót az Pap rétiig [Tűre 
K; Told. 21]. 1764: Egy ablak rámákra szegeletes Sorko-
kért, által foglalo vesszőkért, kivono gombocskákkal és be-
záró fordítókkal 1 Rfl. 8 Xr [HSzj által-foglaló — vessző 
al.]. 1772: Szegeletes ónba foglalt üveg karikákból allatta-
nak Ablakai [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1806: 
Edgy Setét zöld festékü koppadtotska (!) rostélyos Scripto-
rium szegeletes négy lábakon [Ne; DobLev. IV/837. la 
Árva Szántó Sándor lelt.]. 

Szk: ~ almárium. 1841: Égy Körisfábol készült szegele-
tes üveges almáriom [Egeres K; Ks 89] * ~ asztal. 1713: 
egj szegeletes ládás asztal [HSzj ládás-asztal al.]. 1726: 
kisded hársfa deszkából tsinált szegeletes fias asztal lábas-
tól [Görgény MT; Born. G. VII. 23] * ~ asztalka. 1724: 
egy szegeletes fias asztalka [Koronka MT; Told. 29/12] * 
- bástya. 1679: szegeletes apro bástyák [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv.]. 1758: Szolgák házából jöttünk 
szintén mostan Jnspector Ura(m) által oratorium(na)k két 
felé kö fallal szakasztott szegeletes boltos bástyába [Déva; 
Ks 76. IX. 8] * ~ csésze. 1743: On szegeletes Csésze Nro 
3 [O.fenes K; JHbK XXIX/28] * - csövű. 1782: Egy 
kopot damaskos szegeletes Csőü ezüstel munderozott 
könnyebbszerü flintátska [Mv; NkF] * ~ fenyőfa-
almárium. 1790: Szegeletes Fenyő Fa Almárium 1 [Sv; Ks] 
* ~ föld. 1655: engede eő Kegle az maga hatarabol bizo-
nyos darab szegeletes feőldekett, azon Tatrangh uize arka-
nak igyeneseben való el asasara [Hsz; BLt] * - fűtő. 1732: 
zöld mázas kájhákbol csipkésén szegeletes füttővel együtt 
rákot kemencze, het kőlabakra egj singni magossagulag all 
[Nagyida K; Told. 11/70] * ~ gerezd. 1757: Rakatatott az 
Istálo Rakofábol, Szegletes Gerezdekben rotatván, Köze-
pette Sasok között [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129] * ~ 
gyémántos gyűrű. 1648: Egy Szegeletes hoszu giemantos 
giürü [Mk Kapi Kata kel. 2] * ~ kaszáló. 1751: A* Czine 
hegye Gödriben az Erdő felé tsappanólag fel menő szegele-
tes darab kaszáló [Koronka MT; EHA] * ~ kemence. 
1816: Egy zöld kályhás szegeletes Kementze [Varsolc Sz; 
Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 1836: Vállal-
tam fel, hogy készítek Három kerek kementzét... és három 
szegeletes kementzét... a szegeletes kementzéknek két-két 
vas ajtojok legyenek [HSzj kemence al.] * - keszkenő. 
1629: Egy Aranyas szegeletes kez keneo ér tt f — d. 50 
[Kv; RDL I. 143] * - kisasztal. 1744: Szegeletes kis 
Asztal [Branyicska H; JHb 103/151 Jósika László conscr.] 
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* - kristályüveg. 1694: az Palota Haznak három Ablaka 
va(gjo)n ónban foglalt szegeletes Kristály Üvegekkel 
[Kővár SzD; JHb Inv.] * ~ láb. 1803: Egy Bikfa szegele-
tes Lábakon állo jo ki huzo ágy [Ne; DobLev. IV/858. lb] 
* ~ (ón)palack. 1648: Gerezdes sarga s fejer palaczk nro. 
110 ... Nagiub fejer szegeletes palaczk nro. 48. Apro sarga 
szegeletes palaczk nro. 40 ... Negy szegeletw palaczk nro. 
8 [Porumbák F; UF I, 892-3]. 1685 e.: nyilik az nagy házra 
Záros bellet ajto. Melyben vadnak Eöreg Pohár Szék Nro 1 
•.. Szegeletes on palaczk Nro 3" [Borberek AF; MvRKLev. 
Urb. 12. — "Fels-ból kiemelve]. 1730: Ket Szegeletes 
Palaczk, edgyik Herbathaenek a' más Badiannak való [Kv; 
Ks 15. LVIII. 6] * ~ rét. 1789: A Bosi patakon tul való 
szegeletes rét [Koronka MT; EHA] * ~ szék. 1857: 
Szegletes kartalan szék [Bodola Hsz; BLt II. 11] * ~ 
tányér. 1688: Juhar fabul csinált szegeletes Tan gyér no 19 
[Kozmás Cs; Eszt. Inv. 3] * - üveg. a. kb. szögletes üveg-
palack. 1813: Egy szegeletes hasatt üveg 1 [Veresegyháza 
AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. — b. szögletes üveg-
tábla. 1756: Három ablakai ... 4. 4. Táblákból álvan szeg-
letes Üvegből ōn kozé foglalva, minden Tábláit két két vás 
Rudatskák üveg karikáihoz Ónnal ragasztva erösitik [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 20]. — c. '?' 1848: Üveg Némük. 
Egy göz főző szegeletes üveg 1 [Szászerked K; LLt]. 

szegeletesen négyszögletesen; pătrat; viereckig, vierkan-
tig. 1679: a Bástya. Az Udvar Kerétésenek Tó felől való sze-
geletiben, del felől szegeletessen éppettetett [Uzdisztpéter K; 
TL]. 1732: a ... hazak oldala, kivül, belől szépen meszelt, 
szegeletei fokonként fekete festékkel szegeletesen alternatim 
czifraztattak [Nagyida K; Told. 11/70]. 1756: a kapu Nap 
kelet felöl való sorkánal ... a kert szegeletesen vitetett [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 11]. 1768: A falu szabad gyepei e 
szerént következnek ... A Sárfalva felől való mezőben a 
Bardócz gyepe 12 öl, a Hosszú gyepe 12 öl, a Csegelyen való 
gyep szegeletesen 19 öl [Oroszfalu Hsz; RSzF 134]. 

szegeletſa-mérték sarokfa-mérték; vinclu; Kantholz-
maß. 1777: Szegelet fa mérték Nro 1 [Mezőméhes TA; 
WassLt]. 

szegeletſoglaló vas sarokszorító vas; fier-colţar (pentru 
consolidarea colţurilor cercevelei ferestrei); Winkeleisen. 
1810: ezen Istállón ... vas sorkokon forgo Ablakok, vas 
horgotokkal, kihuzokkal, Szegelet foglaló Vasakkal [Dobo-
ka; Ks 76 Conscr. 31]. 

szegeletföld szélföld; parcelă mărginaşä; Ranafeld, 
Randstreifen. 1618: attam volt Egy Darab Zegelet feoldet 
kin lovakath tarthot az en meg holt atthyam Donát János 
atta volt Neky [HSzj ló al]. 1648: attam egi küs szegelet 
födet [Doboka; Mk Reg. III. XXXVIII. 999. 19]. 1655: 
adának az prásmáriak újonnan egy jó darab szegelyet föl-
det, úgy hogy az is legyen jure perpetuali incorporalva az 
nyéni határhoz [Uzon Hsz; SzO VI, 202]. 1700: Ez nagy 
ſöld mellett az Kükőllő felől való Szegelet főidnek az belső 
r*sze [Kelementelke MT; EHA]. 1720/1770: A' Melly da-
ſabb haszontalan szegelett földgyek vagyon a' Szt Lász-
loiaknak a Széplaki révnél, hol a ' Széplaki hajó jár azt 
adgyák a' Széplakiaknak [KK; SLt évr. Transm. 236]. 
^40 : alsó hatarb(an) a vizre Jaro nevü helyben a Nyárád 
v'2c kerületib(en) egy darab Füszfás szegelett Földe [Lő-
r,ncfva MT; EHA]. 1752: Tkts Ribiczei Albert Uram Expo-

sitioja ... Beksza György, Beksza aliás Hendru Peter, Bek-
sza Vaszilia, és Beksza Danila ... azon Szegelet főldgye-
ket, mellyis vagyon az Bradi és vályebrádi Határok kőzött 
6 Esztendőkre 8 vonás forintokban nékem által adták [Vá-
lyebrád H; Ks 62/22]. 1762: a két hidnál egy szegelet föld 
[Szentháromság MT; EHA] | az felső végében ezen ... 
hellynek a mint a számos el szaggatta vagyon egy kis sze-
gelet Föld [Virágosberek SzD; SLt XXIV. 6]. 

szegeletföldecske szélföldecske; parcelä micä la mar-
ginea unui teren; kleiner Randstreifen, Handtuchfeld. 1751: 
a' Szőlőre ki járó úton alól lévő szegelet Főldetskével 
együtt [Koronka MT; EHA]. 

szegeletſtt szélső szénafű; fîneaţă la marginea unui teren; 
rand-/saumseitige Heuwiese. 1685/1792: Az Daru árkánál 
egy darab szegelet fö [BLev. Transs. 14]. 

szegeletgyepü szélső határsövény/kerítés; gard de hotar 
din nuiele la marginea unui teren; äußerer Hag, Seitenhek-
ke. 1752: (A földnek) az allya Északról ütközik az Sztánts 
Vonul irtott kaszálójában az innetsö alsó szegelete jő a Sző-
lők alsó oldalában lévő szegelet gyepŭig ... az tulso alsó 
szegelete pedig ütközik egy mieletlen szántó Földre (!) 
[Káptalan AF; DobLev. 1/248. lb]. 

szegeletház 1. sarokház; casă de colţ; Eckhaus. 1584: 
Eothweos Pal Boncziday Gergel zolgaia vallia ... Monda 
Mikanda ... haza keserlek en ... Mikor igy eleob eleob 
Mennenek Az Balassy Lazlo zegelet haza féle vgy leót 
ozta(n) az vagas Istwan deákon es eoche(n) [Kv; TJk IV/1. 
311]. 1597: Laurentius Hoz ... fassús est ... mikor en ado 
zedeo walek az 93. es 94. eztendeobeli adaiat az zegelet 
haznak Lukach vram fizette [Kv; TJk V/l . 125]. 1618: az 
piaczon az Szentegihazra meneó üczia menteben Szegelet-
ház [Alvinc AF; EHA]. 1625: vindanj Ferenczj Monostor-
ral vyolagh az Harminczad Zaszlott ala hozta, es kjüwl 
keözep vcziaba(n) az szegelet haznal kj teöte [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 241]. 1629: Jantsi ... Annak az megh mondot 
szegelet haznak az ket reszet biria [Kv; RDL I. 132]. 1631: 
Eŏzuegj Borbély Lukaczne az Nagi szegelet haznal az 
eösueőnjben megien vala [Mv; MvLt 290. 50b]. 1653: Rá-
kóczi György fejedelem Zólyomi Dávidot arestáltatja ... és 
ide a szegelet-házamhoz ... a maga szállására kisérék a né-
met és magyar gyalogok [ETA I, 144 NSz]. 1844: Vartzá-
gas Uttzai szegelet Háznak Contractussa [Ne/Nagylak AF; 
DobLev. V/1248]. — L. még BÖn. 981; ETA I, 16, 140; 
SzO VI, 96-8; UF I, 930,931. 

2. sarokszoba; cameră de colţ; Eckzimmer. 1629: az de-
rék várkapu felől végső szegelet-haz. Ajtaja fejér béllet, jó 
ép kiléncses zár rajta | ő Felsége ebédlő háza ... Azon belől 
az szegelet ház [Szu; SzO VI, 96 Székelytámadt vár lelt.]. 
1648: Ezen describált szegelet házbolis, nylik be egy keö-
zep házra, zeöld festekes, ezeleött emiitett aytohoz hasonlo 
ajto [Komána F; UF I, 930]. 1758: mentünk az Virágos kért 
felől való szegelet házba, mellynek ... jó erős Záros, kol-
csos jo státusban lévő ajtaja vagyon [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

szegelethely sarkon/szélen levő földdarab, szélföld; par-
celä mărginaşä; seitliches/äußeres Feldstück, Randfeld. 
1625: uagion ennekem egy kertem ... gîepw neuu zegelet 
helybe(n) [UszT 64a]. 1742: egj kis Szegelet hely ... vá-
gjon a verő fény soron az Baczka szőlő végire ki járó Falu 
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Uttya mellett [Backamadaras MT; EHA]. 1765: a' Csorgo-
ra jaro ut mellett a' mely ... darabotska puszta Szegelet 
hely vagyon [A.szovát K; JHb Vl/16]. 1790: Lévén ... Mo-
gyorosi László úrnak ... Dupe Rity nevezetű hellyen egy 
szegelet haszon vehetetlen oldolos hellye [O.asszonynépe 
AF; DobLev. III/673]. 1832: A' Szent Péter Hegyin a* Prá-
gai Gödre, és az én szöllöm Teteje között vagyon a' Nemes 
Városnak egy szegelet tövisses hellye [Dés; EHA]. 

szegelethelyecske sarkon/szélen levő földdarabocska, 
szélföldecske; parcelă mică de la marginea unui teren; 
Feldstreifen, Fleckboden/Grund. 1727/1790: tudgyaé a Ta-
nú ... hogy az mely kûs Szegelet helyetske vagyon az ola-
hok Templomán alol ... ezen kis helyetskére ... ki engedel-
méből csinált egy kis házat egy Gyermány nevű Ember 
[Ádámos KK; MvLev. vk]. 1803/1804: Hát azon kis ut-
tzatska, melly a' Refor(matum) Templom alatt lévő Kolosi 
Farkas Ur veteményes kertye és a' kérdésb(en) ki tett Sze-
gelet helyetske kőzött megyen fel; falu uttzája volt é eleitől 
fogva... ?[Kv; RLt vk]. 

szegelethomp sarkon levő határhalmocska/dombocska; 
movilă de hotar la marginea unui teren; Erdhügel als Mark-
grenze, Hottereckhügel. 1790: a To mellett egy tövis bokorra 
hompot tsinálának a felső Nap keleti vegin ... meg állván ottis 
egy szegelet hompot tsinálának [Kebelesztiván MT; CsS]. 

szegelet-jószágocska széljószágocska/birtokocska; mică 
proprietate funciară la marginea unui teren; Grundeckchen, 
Randparzelle. 1803: áltăl adom örökös birtokába Tks Dosa 
Gergely Urnák ... azon kis szegelet joszágotskamot [Ka-
kasd MT; DLev. 1. I. 6]. 

szegeletkályha sarokcsempe; placă ceramică pentru 
margini; Eckkachel. 1595: Az Tanaczhaznak alsó Zobaia-
ban czjnaltattam 1. kemenczet... Czinalta Zakmaij fazakas 
János ... f 1 ... zegelet halyat adot hozza p(er) d 10 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 54 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1737: 
szegelet kájhákkal zöld mázu kájhákbol, Koronakkal és 
Csipkekkel ékesŭlt föttös Kementze [Széplak KK; CU]. 
1745: Kementzéhez való ... Nagj mázos ujj Szegelet kály-
ha nro 5 XA. Item egj avatég oldal kályha nro 1 [Marossztki-
rály AF; Told. 18]. 

szegeletkemencécske sarokkemencécske; sobä (de cără-
midă) instalată ín colţul unei camere, colţar; Ecköfchen. 
1697: Melly házban vagyon egy zöld tserépból kerekdeden 
tsinált szegelet kementzétske az első része egy vas lábonn 
áll az Szemôldókeis vas [O.brettye H; Born. XXIXa. 2 
néhai Bodoni Balázs conscr.]. 

szegeletkert szélső kert; grädinä aflată la marginea unui 
teren; Eckgarten. 1665.š vagyon Hídelvén az Szabó Gáspár 
uram majora mellett egy kertecském, szegletkert [Kv; KvE 
199 U]. 

szegelet kertecske szélső kertecske; grădină mică aflată 
la marginea unui teren; kleiner Eckgarten, Gartenwinkel. 
1775: szegelet Kertetske [Dés; Pat.]. 

szegeletkő sarokkő; piatră fasonată de colţ; Eckstein. 
1585: Chaplar Illies vallia ... Az vczan lengielek egy Ne-
hania(n) tamadtanak Rea ... Az égik lengiel zinte elis Ery 

volt, de egy zegelet keobe botlot megh, es el eset [Kv; TJk 
IV/1. 534]. 1591: 6 die July Zegelett kewet Zegödett Biro 
vram, hogy hordyanak zekerett p(ro) d 45 [Kv; Szám. 5/1. 
101]. 1597: Az Fenesi Keo zegeoteol Lenart Tamastol 
veottwnk 45 Darab keouet f 4 d 50 Az szegelet keoueket es 
az kapu mellieket Es ket hozzu kapu mellieket f 1 [Kv; i.h. 
IN. 5]. 1656: Ezen p<a>lank vegeben vagyon rósz reghi 
sendeli hejazatt alat bastiaban való szegelett es partas keő 
egi rakasban [Fog.; UF II, 142]. 

szegelet-kőbástya sarok-kőbástya; turn de piatră ampla-
sat la colţul unei fortăreţe; Eckbastei. 1681: Vajda Hunyad 
vára ... Délről való Szegelet kö bastyaja ... az vár hidgya 
felől való oldala ighen el hasadozott, ki felé kezdett dűlni 
[Vh; VhU 502-4]. 

szegelet-kőſal sarok-kőfal; zid de piatră la colţul unei 
construcţii; Eckmauer. 1662: Az már leírt cajt- és élés-bás-
tyaháznak is a külső öreg bástyán felül való eminentiájá-
nak, magasságának szegletit Újbécs utcán való egy sáncbul 
nagyon megrontották vala, úgy, hogy a cserepes héjjazatjá-
tól fogva alá, míg az külső bástya miatt hozzáférhetnének, a 
nagy temérdek szegeletkőfala egész a boltozásáig nagyon 
leszakadozna [SKr 597]. 

szegeletmérték szögletmérő, rég vinkli; vinclu; Winkel-
maß. 1816: Egy szegelet Mérték ... Egy Átsi véső Fejsze 
[Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 
1850/1851: Két vono, két Szegelet Mérték [Kv; Szathmári 
lev. asztalosszerszámok között]. 

szegeletpánt sarokpánt; balama-echer; Winkelband, 
Scharnierband. 1825: Azon Királyi Sos Hajok(na)k 's Ha-
jokbéli Requisitumoknak ... neme és Száma ... s azoknak 
árra ... Szegelet pánt [JHb ad 215 Jósika János főispáni ir.]. 

szegeletrét szélső rét; fîneaţă la marginea unui teren; 
Wiesenrand/-saum; seitliches Wiesenteil. 1724: egy kis 
szegelet rét a reŏ helynél [Középlak K; JHb VI/3]. 

szegelet-szántóföld szél-szántóföld; parcelă mărginaşă; 
äußeres Ackerfeld, Ackerrandparzelle. 1836: Egy szegelet 
Szántóföld [Vámosgálfva KK; Ks 78. 21. Conscr. 9]. 

szegelet-szarufa sarok-szarufa; căprior de colţ; Grat-
sparren. 1766: A Szarvazatya a* ... külső nagyobb Háznak 
és Konyhának áll hat pár oldal, két pár szegeket és egy pár 
far szarufákból [Hosszútelke AF; Kath.]. 1825: Vékonyabb 
fák 4 darab Szegelet Szarufák (Gradsparen)... Fiók Szaru-
fák (:Schiftsparen:) [Dés; DLt 3]. 

szegeletszorító vas ablaksarok-leszorító vas; colţ încas-
trat; Fensterscheinhaken, Fensterscheinecke, Fensterhaspc. 
Haspe. 1810: (Az ajtó) ablakjai ablak bérlessel, párkány-
nyal, vas sorkokkal, két két vas horgotokkal, Szegelet szo-
rító vasakkal [Doboka; Ks 76 Conscr. 24]. 

szegelet-szőlő szélső szölö; vie mărginaşă; seitiger Weg> 
1815: edgy Darabotska Szegelet Szőlőm [Backamadaras 
MT; Hr 1/9]. 

szegelet-út szélső út; drum lateral; Seitenweg. 1760: az 
erdollő Szegelet Utig [Jedd MT; EHA]. 
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szegelet-utca sarokutca; stradä laterală; Seitengasse. 
1740: az belső Hidra járó kis Szegelet uttza [Dés; Jk 348a]. 

szegeletű szögletü; cu colţurí lucrate într-un anumit fel; 
mit ...-ecke/-haue/-seite, ...-seitig/-randig. 1734: Egyezüs-
tes szegeletű ezüst kapcsos Psalterium [Kv; Pk 6 néhai Pá-
kei Jànosné Almási Judit javainak memorialisa]. 1736: Ve-
res, és Arannyos Fenekű szegeletű mettzett virágos beret-
válkozni való tálotska [CU]. 1761: eö Nga ... Frantzia 
szarvazatú cserép fedél alá extruáltatott párkányozott olda-
lú és szegeletű ... szép Uri Udvarházat [Szászvessződ NK; 
JHbK LXVIII/1. 210]. 

szegély szélföld; parcelä mărginaşä; Winkel, Randstück 
(eines Grundstücks). Hn. 1694: Az ravasz lyukban egy kis 
szegely 3 vékás (sz) [Mocs K; JHbK XLIX. 25]. 

szegélyföld szélföld; parcelä mărginaşä; Randteil (einer), 
Rand-/Seitenparzelle. 1590 k: az oztas kúl maradtanak oz-

tatlan zegely feoldek az uaros zamara melliet tu fel Peresek 
uaros hirenelkul fel oztottatok magatok keozeot [Szu; 
UszT]. 1678: Az köles földön ... egy Darab szegely föld 
alol az patak" [Kocsárd TA; DobLev. 1/26. — "Annak 
szomszédságában]. 

szegélyke szélföldecske; parcelä micä la marginea unui 
teren; kleiner Feld-/Grundstreifen. 1758: ada ... ket darab 
Szanto földnek a lábján egy kitsin Szegeljket [Hsz; Hr 
194]. 

szege-lyuka zege-zuga; ungher; Ecken und Winkel. 
1662: Nehéz volna leírni, még aki benn lakott volna is, 
minden szegelyukát", mindazáltal, amint lehet, rövideden 
illetem | Melly két bástyák között való egész oldalceigház 
••• meg is rakatott vala ... minden szegelyuka vas lapták-
kal, kapákkal, nagy sok vas láncokkal ... és várbanb kiván-
tathatandó mindenféle szükséges matériákkal [SKr 259, 
298-9. — "Lichtenstein hercegének várában. bA váradi vár-
ban]. 1673: az haznak minden szege lyukat el jarvan, es 
ultro citroq(ue) jol meg ruminalvan annak mostani ŭdö sze-
rem való arrat ... aestimalok ... ad fl. 300 [Kv; RDL I. 
154]. 1836: sokat pásztorkodván a' Hatodon igen jol esme-
ſem minden szege jukát, nagyon derék hely [Szárazajta 
Hsz; HSzjP G. Bogdány senior (60) col. vall.]. 

szegélyű szélű; cu un anumit fel de margine; ... beran-
det, -randig. 1862 L: Dessertes kékszegélyű tál 60 kr [Kv; 
SLt Vegyes perir.]. 

szegény I. mn 1. särac, nevoiaş; arm, mittellos. 1585: 
Angalit Zaz Georgnę Vallia, Zentkiraly Andrást Ne(m) es-
mertem, hane(m) eozwegy koraba(n) a' feleseget esmer-
te(m) De zegeny Azzony Vala, Giakorta kert Az Attiamtol 
egy kis gyermechkeyewel fat tely wdeobe(n) es kenyeretis 
[Kv; TJk IV/1. 426]. 1614: Teczet orzagul hogi Publicum 
Aerariumot Institualliunk, meljben minden vr, es Nemes 
Ember eő Maga, nem az Jobbagi, minden ado fizeteo ka-
Puiatol ket ket forintot adion ... Az egi hazi Emberek keoz-
2wl à kj maga biro, adgion niolczuan pénzt, a' kj penigh 
Jeginieb adgion Negiuen pénzt [Ks 87 ogy-i végzés]. 1649: 
Tudom azt hogj az szitajak" Egj Nap arattanak Jt Nagj 
Debrekenb... klakaban az szeginy Eczetj Orbán Buzajaban, 
32 kalongia Buzat [Kv; RDL I. 135 Nagj Debreki Marosan 
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Jonas (45) jb vall. — "Szita (SzD) lakosai. bSzD]. 1718: 
Minémű utolso allapottjáb(a) Legjen szégénj székünk még 
jrtuk ... az Vad almából, Cseremakbol ki fogyván Mogjoro 
rügyre, Lo húsra, s macskákra is jutott ... az Militianak 
sem pénz, sem naturalek jrant nem satisfacialhatunk [Som-
lyó Cs; Ks]. 1734: En nem Tudom ki Pusztította ki nem" 
azt latom hogy bizony most tehetetlenebbek és szegényeb-
bek az Jobbágyok mint Néhai Idvezűlt ur idejében voltanak 
[Kővárhosszúfalu Szt; TK1 Zombori István (50) zs vall. — 
"A jószágot]. 1751: a Sellérek ... mind szegény allapotu 
emberek voltanak hanem három volt kőztök tehetősebbets-
ke [Székelybos MT; Told. 29/51]. 1755: énnékemis elég 
tribulatioim vadnak Szögény öreg szüleimmel együtt [Ken-
dilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz]. 1780/ 
1804: Jó Rendtartás nem lévén mind eddig elé a* Vas-kö 
vásárlásában, hanem a' Verŏs Kovátsok egymásnak, söt 
mások is kik soha Verŏs Kováttságot nem folytatnak a* 
szegénnyebb Verős Kováts rendnek nagy praejudiciumáţa s 
kárára, még előre kereskedés végett a* Vas követ meg 
vásárolván, igen drágították [Torockó; TLev. 9]. 1786: 
vadnak olly Szegeny állapatban hellyhesztetett emberek 
hogy némelly Esztendőkben el marad nállak az Vass Déz-
ma ... az kinek modgya nincsen az meg adasba azt meg 
zálagallyák, s mind addig Zalagjat oda nem adgyuk, míglen 
az nalla heverő restantia Dezma vasat bé nem fizeti [uo.; 
i.h. 4/13. 24]. 1788: Tavaly abba(n) edgyeztünk vala meg 
ketten, hogy attól fogva a' szegény Erdély ne küldgye a* 
gazdag M. országra maga pénzét, hanem itt fordittassék az 
a* szükséges hellyekre, a' jószág gyarapitasara etc. [Sztré-
zakercisóra F; TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. Te-
leki Józsefhez]. 1817 k.: Nagyságos Grofî Ur ... az embe-
rek ugy anyira meg vágynák szorulva, hogy sokan még Ur-
dolgára sem jöhetnek, de hát még a* szegény Tzigányok, 
ezek igazán szegények, mert soknak még egy hétig sintsen 
egy Kalán Puliska, sem egy falás kenyér a' házánál [Héder-
fája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 1866: nemzetünknek kiváló 
elönnyére van ha mentől több szegény ifiu tanul, és emel-
kedik ki tanulása által a* porbol [Gyalu K; RAk. 122 püsp. 
kl]. 

Szn. 1559: Georgius Zegen [Kv; TanJk V/l. 59]. 1602: 
Zeögen István darabont [Nagyborosnyó Hsz; SzO II, 201] | 
Szögén István szab. Szögén Demeter szab. [Ozsdola Hsz; 
SzO V, 187]. 

Hn. 1678/1773: Szeginy szerben (k) [Mezőpanit MT; 
EHA]. XVIII. sz. köz.: A Szegeny szerben (k) [Gyalakuta 
MT; EHA]. 1761: A szeginy szerben (k) [Náznánfva MT; 
EHA]. 1761/1818: A Szegény Szerben (sz) [Kisfalud MT; 
EHA]. 1781/1818: A Szegény Szer (sz) [Náznánfva MT; 
EHA]. 1792: A Patákon tul a' Szegény Szérb(en) egy nyi-
lotska kászálo [uo.; EHA]. 1824: a Szegény Szerben a 
térben (sz) [uo.; EHA]. 1884-1887: Szegén Szerbe (sz) 
[Etéd U; EHA]. 

Szk: ~ ember. 1564: hirünknelkwl el Iwnek es ... reggel 
mingiarast roia az zeginy nipet, es ilien modon roia hogy az 
mely zeginy ember meg holt, az vagy az mely meg nem ad-
hatna mingiarast az zeginsig miat annak öröksigyt es mar-
hachikaiat el foglalia, es maganak nemesyty es földön lakot 
hoz reaia [Cssz; SzO II, 178 a cssz-i közszćkelység panasza 
a fej-hez a tisztviselők és főemberek törvénytelenségei 
ügyében]. 1568: Az Lewelet az Zyghyn Emberek zabad-
sagrwl (!) három Eztendeigh Zabadsagoth hogy adoth Ky-
ral, azth Chyaky wramtwl Nagy Neheze(n) Nagy wezellyel 
zerzem ky [Torda; BesztLt 31 Lucas Pysthaky de Bon-
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garth" a beszt-i bíróhoz. — "BN]. 1666: szeginy emberinket 
mostis fogdossák, büntetik birsagollyák, hat forintra, 
nyolczra es Tizen kettőre is megh büntetik őket [Thor. ÍII/3 
Thoroczkai Mihály, Péter és István a fej-hez]. 1687: Mikor 
Vár szükségére, az Nemes V(árme)g(y)e fel vetése szerént 
valamit kévánnais Hadnagy Vr(am), ha azt mondgya az 
szegény ember, nem mehetek, mert az Ur dolgára vetettek, 
nem bántya, se nem bünteti érette [Szilágycseh; GramTr 
VIII Somogyi István (50) a szilágycsehi lovas sereg zászló-
tartójának vall.]. 1807: Mi Vasmivesek, és Vasakkal keres-
kedő Szegyén (!) emberek Vagyunk, Torotzko Sz: Győr-
gyen lakunk, Földes Uraságot Szolgálunk, a kőz tere Vise-
lés alatt Nyomorgunk [TLt Bír. ir. Torockói jb-ok perei föl-
desuraikkal] * - gazda(ember). 1723/1770 k.: a' Vajda-
-Kamarási Unitaria Religión való kősség el-fogyatkozván, 
és már tsak három vagy négy szegény gazda Emberre ma-
radván, a Templomjokat, Parochiat, Czintermet, nem lehet 
conserualniok [Vajdakamarás K; SzConscr.]. 1817: Én 
Nagy András Urammal az V. Sz. Iványi Járásb(an) találta-
tó, és éhell halásra jutó szegény Gazdákat fel irtuk [Póka 
MT; TLt 542 belekeverve az 1317/817 jelzetű csomóba] * 
- jobbágy. 1508: Az Zegen Jobagok wĕgĕnek Zabod (!)" 
[Kv; EM XXIX, 261, 263. — "Értsd: zabot]. 1580: Gábriel 
vram ... azt monda en chwdalkozom hogi illien nagi falu-
ban illien zeginy iobbagim iütanak en nekem [M.palatka K; 
JHbK XIII. 29]. 1748: Lévén kétt szegény Jobbágyom ... 
Kézdi sz: Léleken, kiket is ez adóval ... a' betsületes falu 
igen meg terhelt, ugy az extraordinarium Servitiummal is 
feletéb aggravaljak [Csekefva U; ApLt 1 ] * ~ kézzel van. 
1607: János deák taplalta ugia(n) eóket, Mert Mezaros 
Balintne zegeni kezzel vala [Mv; MvLt 291. 438a] * ~ 
köznép. 1788: Instályuk ... a' Ttts Officiolatust, bőlts itél-
letek szerint találjanak olly utat 's modot azon restantiank-
n(a)k ki potolására hogy se mik", Se a' Szegény köznép ne 
agraváltassu(n)k ki fizetésével, hanem azon Summa Falu 
pénziből ... hadd pótlódjék ki [Nagyalmás K; Somb. II. — 
"A folyamodó falusbírák] * ~ közönség. 1843: Egyszers-
mind meghagyá az alolírt alispány, hogy senki a csábító 
Varga Katalinnak, ki a szegény közönséget saját pénzéért 
vezeti veszedelembe, kemény büntetés terhe alatt szállást 
adni ne meijen [VKp 108-9] ~ közrend. 1737: mint con-
servaltassék a' Nemes Székelly Natio között a' Szegény 
kōz rend, az illyen Vakmerőségben el bizalkodottak ellen, 
emlekezik az App. P. Tertia Tit. 74. Art. 4to [Darlac KK; 
ApLt 2] * ~ község. 1571: az zeginy keosseg is vgy annyra 
meg predaltatott hogy vagion testek es lelkek kiknek fobaz-
kodassok az hatalmas Istenhez fel hatott, feleo hogy az 
vristen zemyeo vezedelmes ostorát ne bochassa orzagunkra 
[SzO II, 323]. 1580: Az my az Dezmalast illety Miért hogy 
ez Ideig az dezmanal Idegen es Nemes deákok woltak 
vgya(n) az quartasok ... ekedig is az zegeny keóssege(n) 
sok kwlen kwlen sarc esset [Kv; TanJk V/3. 228b]. 1677: 
mind a' szeginy kösség, s' mind pedig egyéb rendbéli em-
berek, a' magok dolgokban járó avagy küldöző emberektől 
ne terheltessenek [AC 244] * ~ legény. 1570: Margith 
Hennúegh (?) Jakabne, Es Orsolya fodor Janosne ... hallot-
tak Nagy Nestetwl az Zabo Balintne Marhaia vezesekor, 
hogy azt Mongia volt hogy Amaz zegen legen Meltan 
kereskedhetik raythunk [Kv; TJk III/2. 66b]. 1591: Adóiján 
Gergelj zegénj legeni vala, my teóllúnk kere pénzt vgj 
kezde perleni Tatar Miklostul az eórekseget [UszT]. 1823-
1830: Azonban az úrfi zsimbelt, hogy miért csináltattam 
posztóból, hiszen abból csak a kocsisok viselnek, De én 
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mint szegény legény azt gondoltam, hogy örökké csak 
posztót kell viselni [FojgE 169] * ~ nemes(ember). 1619: 
Erre mondott a követ: En egy szegén nemesember vagyok, 
én nem ígírem, hogy megvendéglem nagyságodat [BTN2 

260]. 1721: méltóztassék ezen vásárlást ugj moderálni, 
hogj miis szegeny Nemes emberek ... magunk kevesünk-
(ne)k birodalmában meg maradhassunk [Gyula K; Ks T. 
24]. 1744: N. Bihar v(a)r(me)gyéb(en) ... a Generális 
Gyűlésen, viritim fel kiáltottak minnyájan, hogy Fegyvért 
fognak s fel ülnek mind Mlgok Fő Rendek s Szegény Ne-
messekis nagy készületben vadnak [Déva; Ks 101 Pogány 
József Komis Antalhoz] ~ nép. 1573: Philep Ghereb 
zekely Jllyes Jobagy ... walla, hogy Mykor az Ambrws 
zegyny Nepe az Santha Menhartt hazahoz Mentek (!) wolt, 
Akkor Almady Andrást zemewel sem lattak [Simontelke 
BN; RLt O. 5]. 1765: (A regius perceptornak) reményked-
vén, hogy ne facultállya ennyire az Executor Commissarius 
s Executorokot, mert elszenvedhetetlen hohérságot visznek 
végbe a szegény Contribuens népen, de azt felelte: jól te-
szik ... s még keményebben bánnak velünk ha a portio ad-
ministratiojával késünk [O.gorbó AF; Eszt-Mk Vall. 304] 

~ rend. 1652: igerenek ... Halott felett való praedikalla-
sert Flór Nro. 1. Az szegeny rendek penigh a* mint alkhat-
nak s adhatnak [Borzás Sz; SzVJk 47] * - rendű. 
1589/XVII. sz. eleje: az az igassagh, hogi az szegeny rendű 
mesternekis, az ki az Cehet edgi arant tartia, iussanak, adat-
tassanak szemely valogatas nelkul Legenyek es Jnasok 
[Kv; KőmCArt. 20] * ~ sorsú. 1810: az Szegényebb sorsú 
Emberek kéntelenittettenek, a legroszszabb metallumu Bá-
nyákonis egy egy Lo tereh követ két Magyar forintyával 
meg venni, az magok károkrais [Torockó; TLev. 9/44]. 
1862: komoly felelőség terhe alatt hagyatik meg a Czéelöl-
jároságnak: lo Mind a hely béli rom: katolikus mind az év: 
református vasárnapi iskolában járandó szegény sorsú ina-
sok számára ... a szükségelt könyveket és író eszközöket, a 
czéköltségén ... múlhatatlanul bévásárlani [Kv; ACLev.] * 
~ szolga. 1584: az felseged regy zolgakhoz zokoth kegyel-
mes yo akarathja kjth remjllek hogy felseged en thewlemjs 
zyginj regy zolgayathwl meg nem wonzon [Komlód K; 
WLt Petrichewich Kozma lev.] * ~ zsellér. 1640: Desertae 
et fugitivj et jnquilini ... Ztan Maria p. h. Ebbenis edgi 
szegeni szelliel kuldulo seller lakik [UF I, 761]. 1772: Sza-
bó Mihálly ... Egésseges szegény Hurubás Gazda ... Varga 
Paall ... Egésseges szegeny Hurubas seller [Szászfenes K; 
BethKt Mikes conscr.] * partikuláris ~ gazda. 1700: a' 
Militia defectust ne szenvedgjen, és sem a* Particularis sze-
gény Gazdákon élődni, sem a szegenységet Executiokkal 
terhelni ne kénszerittessek [UszLt IX. 77. 9 gub.]. 

Sz: ostor a ~ legénynek egy rossz feleség. 1794: Ostor a' 
szegény legénynek egy rossz feleség [Gyarmathi, Nyelvm. 
II, 145] * ~ háztól ösztövér bárány. 1710: Nagyságos 
uram, szegény háztól ösztövér bárány, azt szokták monda-
ni, egyebem nincsen, amivel nagyságodat megajándékoz-
zam, hanem ez a kis könyvecském [CsH 102]. 

2. szánni való, szerencsétlen; biet, sărman, nenorocit; 
arm, armselig, bedauernswert. 1555/1560: kerem Mykola 
Ferenczet az En Jámbor wyr szerint walo Attyamfyatis 
hog' ... legien mynden Otalommaly es gond visellessely, 
az eo. k. szegen Apro Arwaymmal egyete(m)be (ígyO 
[Zsuk K; SLt A. 33]. 1557: asz szegeny wyfalwyakon tyz 
foryntoth wónek es dwlanak [Nagyfalu SzD; BesztLt 70] I 
Az zaz Wraym azon keryk Byro wramoth hogy mind az 
eges thanaczawal kyralne Azzonhoz mennyen, Ees aggyak 
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eleyben mynemew therheth wyselth wyselys, az zegen wa-
ras ... Ees valamy kor walamy gonoz hyr wagyon az zegen 
Mywes Nep(ne)k Thomokba kel zolgalny ees wygyazny 
[Kv; TanJk V/l. 19], 1606: az Vrist(en) keglmes feyedel-
met mutatua(n) es rendelue(n) eleónkbe(n), eó fel(se)ge is 
az zegeny megh romlott magiari nemzethnek kegyes indu-
lattiat es keglmesseget megh mutatua(n), minde(n) rendek-
nek olly leüelet es gratiat adott" [Káinok Hsz; UszT 20/13 
St. Bedeó trium sed. sic. capitaneus aláírásával. — "Köv. a 
részi.]. 1636: az szíginy Vr egy nihanjszor beszelgette elö-
ţem" [Jára MT; Told. — "Köv. a nyil.]. 1658: Parancsollyuk 
igen serio kegld(ne)k ... Marus Vasárhelljen jelen lenni el 
ne mulassa, hogy szegény hazánk(na)k vegseŏ romlásának 
megh eleŏzesere való dolgok feleol Consultàlkodhassunk 
Kglddel [WassLt fej.]. 1699: Kérem Isteni Szent Felsége-
det légyen ez az én Rendelésem, szent Felsegednek nevé-
nek ditsiretire, és az én szegény Lelkemnek üdvességére és 
csendességere Amen [Megyesfva MT; BálLt 93]. 1733: 
Sok Kárát tapasztalta a szegény Város sokadalmi alkalma-
tossagokkal, ugj akama időbennis, hogj sidok(na)k és akar-
mely külső Emberek(ne)k az Egetbor, Palinka árulás meg 
engedtetett [Dés; Jk 436a]. 1794: ez a' szegény Nemzet"... 
a' tudatlan parasztság előtt olly iszonyú gyülőlségnek és 
tsufoltatásnak vagyon kitéve ... hogy velek a' Keresztyén-
ségbeli parasztok társalkodni, együtt dolgozni vagy mulatni 
is iszonyodnak [Mv; Berz. 8 Fasc. 71. — "A zsidóság]. 
1817: mikor már a tŭz a mü uttzánkann végig futott pusz-
títva, le jödegeltem az uttzánn a Szegény el pusztultak Ká-
rait nézni [Torda; AkLt 368]. 1823: Ma egész nap azután 
jártam, hogy a' szegény Tehenet menthessem meg azon 
huntzvutnak körmei közül, de híjába [Ne; DobLev. V/1077 
Dobolyi Sándor a szüleihez]. 1861: (A vádlott) a* forrada-
lom idején mint hallottam Hunyad megyébe 's egyebütt 
nyuzogatta a' szegény magyar embert [Msz; TSb 38]. — L. 
még Barabás, SzO 391; CsH 94, 301; MetTr 437; SKr 456; 
TMLI, 137,565. 

Szk: ~ feje. 1689: Isten itiletibül súlyos adózás s nagy 
tereh levén Országosul rajtunk, nem csak szegény fejinken, 
hanem kőzönsegessen minnyajunkan is [Nagybarcsa H; 
WassLt Barcsai György nyil.]. 1794: Hájduné reményke-
dett Korponai Vramnak hogy ne veije a' Féijét, mivel be-
teg szegény feje [Ne; DobLev. IV/728. 2a Groszuj Josi (47) 
vall.]. 

3. halottal kapcsolatos jelzőként; (despre morţi) biet, re-
gretat; (auf Verstorbene bezogen) arm. 1552: az zegyn wra 
ew thewlek foglalta wolt el" [Tompa MT; AkLt. — "A 
jószágot]. 1555: En Komlo<d>y orsolya ... adom mynde-
neknek tvtara hog az ky Leveleket az en meg holt zeghyn 
vram meg eltyben haghot volt Bezteren (!) Zyvcz Lenart 
Vramnal azokat az en Kezembe attya (!) mynden kar nelkvl 
[Beszt.; BesztLt 23]. 1630: Tudom Bizonioson azt, hogj az 
zegjn megh holt czegej Vas Gyeōrgj Vramnak ... ada az 
Fejedelem Bathori Sigmond az Balashazi Doboka varme-
gjebeli rez Jozagot [WassLt Gr. Somaj de Apathi (60) ju-
dex nob. com. Dobocensis vall.]. 1661: az uj akkori dona-
tiot magamis latta(m), kezembe volt nagy hartyara vala irva 
• • • szegeny Attya(m) Vra(m) vötte volt ki az kaptala(n)bol 
[Sófva BN; Ks 41. K]. 1674: Mivel az Vr Cornis Gaspar 
Vr(am) eo kgme szegeny megh holt feleseginek minde(n) 
nemű Iouaiban tertialitast harmadossagot praetendalt ... 
engedett oda" [Szentdemeter U; Ks 90. — "Köv. a fels.]. 
1712: az Grofságot ... még az szegény Attyánknak atta 
meg szegény Leopoldus Császár [Meggyes; Ks 96 gr. Hal-

szegeletecske 

ler Gábor lev.]. 1719: Minek okáért Kglket mint Kedves 
Sogor Vrajmat nagj bizodalmason kėrém ... szegény 
Feléségém még hidegült Tetemit el késérni ne terheltessék 
[Gyergyóalfalu; Borb. II Solyom István lev.]. 1734: hallot-
tam gjakran szegény Idvezült Urtol ... hogj panaszolkodatt, 
micsoda kárával esik az itt való konyha tartás [Kv; TK1]. 
1746: Relicta Dános Maria* ... a több egyet mását az meg 
hólt Uramnak Leánya Boja Mihályné magához vette, alle-
galwan hogy szeginy Uram halálakor neki hagyta volna 
[Radulest H; Ks LXII/23. — "Exponálja]. 1854: Szegény 
édes Anyám temetésére tett költség ... Egyházfiak jutalma 
[Kv; Pk 4]. — L. még BáthoryErdLev. 31; WIN I, 279. 

4. udv rendsz levélzáradékban; ín formula de încheiere a 
unei serisori; (formelhaft in Briefen) untertänigst. 1575: 
Nagodnak zegyn alazatos hyw zolgay Kereztury Jakab Hu-
nyad warmegye feö byraya, es Kereztury miklos azon var-
mege vycebyraya [JHbK XIII. 35]. 1584: yrtham Komlo-
do(n) okthobernek 22 napya(n) 1584 felseged zegyny regy 
alazathos zolgaya Pethrythjeuyth Kozma mp [Komlód K; 
WLt]. 1615: Szolgalatunkatt Áyanlyŭk kegielteknek mynt 
fó Ispán vrainknak, uieze Jspanoknak, fó zolga biraknak, 
uice zolga biraknak, es az tób Zeek wleó nemes vrainknak. 
Kegielteknek zegeny Zolgay Balas Deák Doboka uarme-
gyének egyk hwtueós (!) uice biraia, es Sos Mihály Kidey-
ek [Törzs]. 1636: Nagodnak szegeny, Alazatos, legh Kus-
sebik szolgaia Tekey: Dezmas Simon György mp [Teke K; 
BK]. 1659: Kegyelmednek szeretettel szolgál, míg él, sze-
gény atyjafia Apafi Mihályné Bornemisza Anna mp [TML 
I, 410 Apafi Mihályné Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz]. 1759: maradtam Mgos Groff Gratis ur Ngodnak alá-
zatos szegény szolgája Zágoni A. György [TL. Zágoni 
Aranka György ref. esp. gr. Teleki Ádámhoz]. 1771: ma-
radván Excellentziád alázatos szegény szolgája Gyulai Ist-
ván, Monai vacans Mester [Monó Sz; BfR]. 1776: magun-
kat pedig kégyes jó indulattyában ajálván vagyunk a* Te-
kentetes Urnák alázatos szegény szolgái a* Thorotzkai 
Communitas [Torockó; TLev. 7/5]. 1794: vagyok Natsa-
godnak alazatos Szegén Szolgaja Fogarasi István m. pr. 
[Szilágycseh; IB]. 1810: melly alazzotos jelenteseim utăn 
alandoul vagyok es maradok Á Tekintetes Prefectus Umak 
alázzotos szegény szolgaja Bukur Juon [Mezőrücs MT; 
Borb. II]. 1817: midőn Feleségemmel együt Nagyságod ke-
zeit tsokolnám kegyes váloszát el várva kegyes Graciájába 
alázatoson ajanlott maradtam Kegyes Patrona Aszszanyom 
Nagyságod alázotos Szegény Szolgája Szmiklosi István 
mp. SzSombori R. Pap [Szászzsombor SzD; IB. özv. Tol-
dalagi Lászlóné gr. Korda Annához]. 

5. kb. gyenge; slab, föră putere; hinföllig, etwa: kraftlos. 
1807: egész nap igen szegény és sovány voltam majd sem-
mit sem tanultam mert nem volt kedvem [Dés; KMN 372]. 

6. ~ szállás menhelyi/szegényházi szállás; azil/sälaş pen-
tru săraci; armselig, dürftig (Asyl). 1703: ugyan ked már 
Directorságra menendő, mindazaltal alazza meg mágát az 
szegeny szálláson jo szivei láttyak kegyelmedett [Ne; Mv-
RKLev. Alvinczi Mihály lev.]. 

7. szegénynek való; pentru săraci; für Arme, Armen-. 
1821: A nem régiben kegyetlenkedett el felejthetetlen éh-
ségben" nem győzvén a korpa és csusza szegény eledel 
mellett a rendetlen és sullyos szolgálatot instántiánkal fo-
lyamodtunk eo Ngáhaz [K; KLev. — "Az 1817-1818 táji 
szörnyű erdélyi éhínségben]. 

8. vkire hivatkozó kif-ben; ín construcţii care se referă la 
cineva; (mit bescheidenes Selbsterniedrigung) arm. 1800: 
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a* Borbol még kostolot-is előre küldeni méltoztatot! Meg is 
kostoltuk kedves Feleségemmel együtt ... azon kedves 
Italt; és ollyann(a)k talált(am) hogy ha az én Szegény Geni-
usom jelen-lett — volna ann(a)k ki-választásan, ennél Gus-
tusommal egyezőbbet az sem találtatot volna [Mv; IB. 
Borosnyai Lukáts Simeon ref. pap lev.]. 

9. gyengén termő; neroditor; mager, wenig fruchtbar, 
karg. 1748: adott ... két darab szántó földet ... az másadik 
... vicinussa fejül az földek bütüje, aloll pedig egj kis darab 
Szegénj [Mezŏmadaras MT; IB]. 1756: Minemű Szegény 
légyen az Határunk fellyebb is elé számlálok minemű Nyo-
morúsággal a Hegjeknek tetején és Meredékény sovány 
oldalain Ásóval kapával lehessen valami kevés Tavaszt, 
vagj Törők Búzát vernünk [Dumest H; JHb Conscr. 91]. 
1774: Szegények nállunk az Földök nem Búzának való (!) 
[Tálasfva SzD/Mocs K; KS Conscr.]. 

10. gyenge (gabonatermés/vetés); (despre recoltă, semä-
nături) slab; (Ernte/Saat) mager, karg. 1597: Zabo Damo-
kos ... wallia ... az teobit azútan nem segitette(m) chepelni 
hogi ollian zegenyewl erezt wala. Thúdom ... ige(n) ze-
geny búza wolt mert en segitette(m) aratnys de ige(n) vado-
czos zegeny búza wala [Kv; TJk V/l. 140]. 1606: 94 ka-
longiat, es 16 keuet, el cziepeltetŭen, mint hogj zegeny ap-
ro gazos töuisses buza uala ... igen zegeniwl erezte [Kv; 
Szám. 12a/I. 5]. 1674: az szeszermi hataron az falun alol 
való buza igen szegeni azmint az tavasztol mutatja magat 
iobnak itiltem vona lenni [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mi-
hály Béldi Pálhoz]. 1748: az őszi vetések ... igen szegé-
nyek voltak, egészszen Tővissig el láttzott a' mák virág a jo 
buza földeken [Marossztkirály AF; Told. 56]. 1753: min-
den féle gabona ki mondhatatlan szegény volt kivált kép-
pen az Zab olljan szegény volt hogy egy részit ugj njőtet-
tem mint a kendert [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1756: a 
Tavasz buza igen Szégénj el borsosodott volt [Kiskend KK; 
Ks 71. 52 Szám.]. 1774: azon irt darab gabonák, hogy Sze-
genyebbek voltak az Javát körül le aratván az többi oda 
veszet [Mocs K; KS Conscr.]. 1792: fellyebb jővén a Papá-
ja Veröfényire ... ez t . . . meg betsültetvén, szegény termése 
miatt tsak annyi termést adnak a mennyi mag belé vettetett 
[Msz; MbK XII. 87]. 1797: minthogy már a hordás ideje el 
következett volt, meg kaszáltatta a hol jobbacska volt 
(:mint hogy igen szegény tavasz vetés volt benne:) azt bé-
kességesen haza is vitette, a mi pedig felette gyenge volt ott 
hagyta [Ne; DobLev. IV/790. 2b Timár Silip (40) zs vall.]. 
1817: Járásomba az egy Gorgenyen kivül Árpát egy Faluba 
Sem vetnek, ot is Keveset, és az is Szegény ... A Török bú-
zák, minden határon, lévén egy egy darab Szegenyeb is 
kőztek, de ugy mondják ... jok [Oroszfalu MT; TLt 1470]. 

Szk: - állapottal van. 1737: mar minden órán az aratas-
hoz fogunk de igen Szegenj alapotal vadnak a búzái Ngod-
nak [Noszoly SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péterné-
hez]. 

11. gyenge minőségű; de calitate slabä; minderwertig, 
schlechter Qualität. 1583: Senky keth fele bort egy czeger 
alath eg mas Vthan Ne merezellien ky korchomarlany, 
Awagy az Jo vtan hithwant meerny Vag' a' Jot mas zegeny 
borral vag' Vizzel meg Elegytheny husz forint bwntetes 
alath [Kv; KvLt Vegyes 1II/2]. 1596: mint hogi az piaczrol 
való kinier igen zegini volt, hoztak az piaczrol az 
leginieknek kinieret Tolnai Boldisarnetol 2. vam kinieret d 
44 [Kv; Szám. 6/XXIX. 168 Bachi Tamás sp kezével]. 
1598: Thawaly oh bor Vm(arum) 290 de igen zegeni ege-
reslew [Kv; i.h. 7/XVI. 67]. 1621: az Jo Buzanak kalongja-

jatol teőbbet senkj ne adio(n) d 2. Az Keőzep rendw Buza-
nak kalongjajatol d 2 l/2 Az igen szegenjteől d. 3 [Kv; 
TanJk II/l. 236]. 1695: A Dezmában jutót Borokrais szor-
galmatos gondviselessel legyen", a* dezmalasnak idején a' 
dézma mustot ... jó és tiszta hordokban egy aránt töltse, 
nem tévén válogatást benne egy felé szegényebbet más felé 
jobbat töltetvén [Kv; SRE 36. — "A kvártás]. 1705: a rabok 
... már éhei halnak meg a szegény kenyértől, mert csak 
gazból sütik, és olyan volt, hogy a falhoz mázolhatták vol-
na [WIN I, 468]. 1740: vágjon Remetén Jutót igen szegén 
Csenkeszes rostalotlan buza [Szakatura SzD; TL]. 1798: A 
Pálinkának való Gabonát... itten tanáltam; ä melly nagyon 
szegény, tele vagyon minden fele fű maggal, ä mi pedig 
buza vagyon benne aztott a* Buza féreg meg ette [Roskány 
H; Ks 75. VII. 279a]. 1813: a midőn vitték a Búzát ki a 
mezőre kádakban ... meg Nézém, hát, ollyan üszöges, kon-
kojos, és Rosnyokos Szegény Buza [Killyén Hsz; Mv-
RKLev.]. 1814: A Gabanás hijján 80 azaz Nyoltzvan véka 
Csős tőrőgbuza mely nagyon Szegény [Mezősályi TA; 
RLt]. — L. még AC 106; RettE 417; TML II, 646, III, 42. 

Szk: ~ szabású. 1592: Az Piaczy haznal 1590ben ter-
meth bor Zegheny zabasu vagion Vr. 80 [Kv; Szám. 5/XI. 
17]. 

12. gyenge (vásár); (tîrg) slab; schwach besucht. 1796: 
mint hogy már a Marhák döge miatt egy néhány Faluk bé 
vágynák tiltva igen Szegény vásár leve [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

13. nem haszonhajtó; nerentabil; unrentabel. 1775/1781: 
mig idősbb Néhai Kun Miklós ur miveltette azon Bányákot 
sokáig mind nagy haszon vehetők voltak, igaz az hogy 
mostanság mind Szegények [Nagyalmás H; JHb LXXI/3. 
414-5]. 

14. ~ állapottal van gyenge állapotú; a fi ín stare slabă; 
in schlechter Verfassung sein. 1637: Kosár mehek Mond-
ran es Fogarasban Vagyon Mondran alu. ... nro. 38 kiknek 
negye igen szegeny allapattal vagyon, az teöbbi jobbak [UF 
I, 426]. 

15. (pénzben) kevés; (cu bani) puţin; arm an Geld, 
schwach bezahlt. 1823-1830: eddigelé az alsóbb classisbeli 
praeceptorok a rhetoricáig csak esztendeig, a rhetoricától 
fogva pedig a többiek két esztendeig viselték a praeceptor-
ságot. Ezeknek 50 mf. az alsóbbaknak 40 mf. volt a fizeté-
sek a kollégiumtól. Minthogy pedig az utánunk való gradus 
nagyon szegény volt, azért ebből némelyeket a második 
esztendőre is vagy meghagytak, vagy feljebb tették [FogE 
125]. 

16. szegényes, szerény; särăcăcios, modest; ärmlich, 
dürftig. 1787: Midőn ... szegeny Qvartejamra meg erke-
zém ... midőn már futtatnám eszemet a jon és a roszszan 
... Aszszony Anyamnak egy mosajgasabol minden jot ho-
zek ki [Kackó SzD; Kp II. 27 Újfalvi Sámuel Máthéné Új-
falvi Krisztinához]. 

17. '?• 1806: délelőt sovány voltam a fordítást meg sirat-
tam, a Letzke szegény, az írás rut volt [Dés; KMN 206]. 

II. fn 1. szegény ember, szegények; (om) sărac; Armer, 
armer Meusen, arme Leute. 1558: az en Jegy Rwhamat ky 
Jth Engem Jllethne hagyom három fele, Eggy rezet ózzak 
az Segenyeknek [JHbK XLIII/21 Mikola Ferencné Melyk 
Anna végr.]. 1569: az w felge jobagia dolga felwl ... ker-
temis kgdet hog kgmed zegenth elegyttetne meg az w kárá-
ról [Görgény MT; BesztLt 81]. 1592: Az tőbjt penig az ki 
az Büzaban az odorbaliba meg marad, ózzak ki az szegé-
nyeknek [UszT]. 1677: Az Országnak közönséges és 
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egyenlő akaratból való végezésit, Articulusit, maga-is meg-
tartya, másokkal-is meg-tartattya, szegénynek boldognak 
személy válogatásnélkŭli igaz törvényt szolgáltat [AC 22]. 
1692: az megye bíróságnak ... tisztiben ... megye székiben 
igaz tőrvént szolgáltacz szegénnek, boldognak [Kozmás 
Cs; SzO VI, 432]. 1716: A várasnak minden törvénykezé-
sében impositioknak reparatiojában benne légyen, arra vi-
gyázván, hogy ... a szegények az elsőbb rendektől, bíráktól 
el ne nyomattassanak erejek, értékek felett ... ne bírságol-
tassanak [Kraszna Sz; BfN Krasznai cs. Rhédei Pál ut. 
Mészáros Ferenc krasznai ub-hoz]. 1780: a* tehetősek ... 
elveszik a' szegénynek kenyerét ... meg válik osztan két s 
három száz szegény Jobbágy miként szolgálhat Királyt és 
Földes Urat *s miként élhet [Torockó; TLev. 9/16]. 1789: 
Minden Falu tartya a maga Szegénnyeit ... történik mind 
azon által néha, néha, hogy ... idegen koldusok vetődnek 
bé a Faluba [Kobátfva U; UszLt XIII. 97]. 1816: Bulzesd, 
Grohot, Ribitsora, és Uj-baresd falukban ... a' leg szegé-
nyebbek nagyon el széledtek élelmek keresése végett [Ribi-
csora H; Ks 118 Vegyes ir.]. 

Szk: földhözragadott 1823-1830: itt már ostromolni 
kezdett az ötsém a' köntösnek valónak vételéért, pedig 
főidhez ragadott szegény voltam [FogEK 464] városi 
1602: az kwldus gyermekek ... a' kyk varosy zegeniek 
azokat az Ispotalyban helyheztessek es Az Jdegeneket 
Abarcealiak [Kv; TanJk 1/1. 422]. 

Sz. 1855: Szegény vagyok mint a templom egere [Bonc-
hida K; BetLt 4 Grois Károly lev.]. 

2. (szegényházbeli/ispotálybeli) szegény ember; om să-
rac (dintr-un azil de noapte); Armenhäusler. 1574: az meg 
holt Espotal Mester keotelezte volt Minden Marhaianak ket 
Reszet az zegenyeknek [Kv; TanJk V/3. 96b]. 1586: Zabo 
Lenart Vram Resignalwa(n) Az Alsó Espotalybeli gond-
wisseleset, Tablara Iarwa(n) eö kgmek varosul mind az ket 
Nemzet Voxa zerent Valaztatoth a' Zentlelekbely zeghe-
nieknek Gondwiselesere az Vnionak tartasa zerent es az 
Wdeonek valtozasa zerent Zabo Georgy Vram [Kv; i.h. 1/1. 
40]. 1589: Az Zamwewo vraim ... Az Alseö(!) Ispitalban 
Meg latogatwan az Zegeniekett Taltanak (!) Eokme (!) 
Jllien Jossagott" [Kv; Szám. 4/VIII. 3. — "Köv. a fels.]. 
1590: Keouetkezik az 1590 eztendeóbeli keölchegh az Ze-
geniekre ... Januariusba keölteöttem mind húsra halra es 
olayra ... fl. d. 31" [Kv; i.h. 4/XIX. 8. — "Folyt, a fels.]. 
1658: Az Marus Vásárhely Segenyek(n)ek hagyok hogy az 
akkori Espotaly Biro, Jo lelki íszmerete szerent, az kik ak-
kor Nyomorultabbak lesznek, oszsa azok(n)ak haro(m) feő 
Innepeken fl 12 [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1685: (A 
tehenet az) Ispitalyban való szegenyek szamara hadgyuk 
[Dés; Jk]. 1803: A' Spotállyban lévő Szegények kőzzül mi-
dőn valamellyik meg-halálodzik el ne mulassa az Ispány a 
'Spotálly Papjától a' meg-halálodzás Napjáról Testimoniu-
mot venni [Kv; AggmLt A. 117]. 1859: Tamás Zsófia öz-
vegy Czako Jánosné ... végrendeletében megnevezett fel-
kelhető javai ... az egyház biztosai által el árvereztetvén, 
tőkésittessék, az egyház fő pénztárába ... kezeltessék s ka-
mata évenként az egyház felügyelete alatti aggház szegé-
nyei közt egyenlően osztassék ki [Kv; Végr.]. 

Szk: ~ek barma. 1587: 24. 7br. Az zegynyek barmat 
haytottak volt be az Bamasibok attam teole d. 34 [Kv; 
Szám. 3/XXXIV. 14 Zabo György isp.m. kezével] * ~ek 
boltja. 1675: Az Szegenjek buzaiat palloltatva(n), rostaltat-
Va(n), az Szegenyek boltjabais hordottak [Kv; i.h. 35/1. 33]. 
!829: A* Szegények Boltyában áruitattak el ... Gyapot 

Strimfli 7 pár ... Gyapot rékli 2 darab [Kv; BLt 12] * ~ek 
bora. 1675: Az Szegenjek bora ... töltöttem azo(n) borb(a), 
ismét ket Eytelt, apadasara f — d 20 [Kv; Szám. 35/1. 30] 
* ~ek búzája. 1606: Swttette(m) megh az szegeniek bu-
zaiaban, három köbleöt tt cub: 3 [Kv; i.h. 12a/I. 15]. 1675: 
Az Szegenjek buzaiat palloltatva(n), rostaltatva(n), az 
Szegenyek boltjabanis hordottak [Kv; i.h. 35/1. 33] * ~ek 
dinnyéskertje. 1587: 15 Iuny. Az zegynyek Dynnyes kertet 
keuerte megh 3. Ember, kiknek attam d. 30 [Kv; i.h. 3/ 
XXIV. 12 Zabo György isp.m. kezével] * ~ekfölde. 1606: 
Harmadzoris szantatta(m) megh az szegeniek haro(m) kõb-
leös földet [Kv; i.h. 12a/I. 33] | cziepeltettem el az szege-
niek földeben termet buzat [Kv; i.h.] * ~ek háza. 1591: Az 
Zegeniek hazaba ... Ket harangochka [Kv; AggmLt A. 53]. 
1829: Juh Gyapjú ... A* Szegények Házában ványolatlan 
vagyon 112 Darab [Kv; BLt 12] * ~ek intézete. 1849: A 
Szamos Újvári Szegények Intézetének örökös fundatioul 
ajállok 100 - Száz pengő forintot, hogy ennek évenkénti 
kamatja, a Szamos Újvári Szegények közt osztodjon [Km; 
Végr. Tamás Bogdán végr.] * ~ek kasszája a szegények 
pénzalapja. 1823-1830: elmentem a prorektorhoz", Meiners 
Károlyhoz ... és ott immatriculáltatván magamat ... mint 
theologiae studiosus úgy subscribáltam, fizetvén az immat-
riculálásért 4 tallért 10 jó garast, a szegények kasszájába 
pedig 4 jó garast [FogE 210-1. — "A lipcsei egyetemen] * 
~ek kerte. 1600: Beoyt keoszep vthan való hetfeon Attam 
az zeginiek kerte keorwl való Seowennek chinalasaert, es 
az fwz fa le vagasaert, es kertt Jrtasertt f 3 d 80 [Kv; Szám. 
9/XIII. 3 Damakos Máté isp.m. kezével] * ~ek ládája. 
1606: Husuet napiara oztōttam ki az szegeniek ladaiabol az 
Jspotalybeli szegeniek(ne)k Eggik azzonnak attam egj hit-
úan alsó Inget... egj hituan keczelet" [Kv; i.h. 12a/I. 49. — 
"Folyt, a részi.] * ~ek pincéje. 1587: az Zegeniek Pincze-
iekbeol vonattam egj hordo bortt kj az Jspûtaljhaz zukse-
gereh [Kv; i.h. 3/XXVI Suweges Gergely isp.m. kezével] 

~ek sütőháza. 1600: Az Király Vchabely zeginiek swteo 
hazaban chinaltatta(m) megh az kemenche fenekett [Kv; 
i.h. 9/XIII. 4 Damakos Máté isp.m. kezével] * ~ek szőleje. 
1600: 15 May Kezdettem az szegyniek szeoleit homlittatni 
[Kv; i.h. 9/XII. 81 ígyartó Simon isp.m. kezével.]. 1673: 
fogattam uolt az szegennyek siday szöleyehez egy balas 
Istuan Neuü uínczelert [Kv; i.h. 34/LII. 7] ~ek tésztája. 
1757: A Szegények Tésztájokbol három, vagy négy vaka-
runál többet nem sütöttünk [Kv; AggmLt C. 20] * ispo-
tálybei i 1596: az zent Ersebet Espotalliabely zeginyek 
[Kv; RDL I. 65] | (Hagyok) Fejervári Ispotalybeli sze-
genieknek ötven vidres bort [Adámos KK; BálLt 93]. 1703: 
Isputállybeli Szegenyek(ne)k napjában Köz czipott nro 11 
[Fog.; UtI]. 1855: halt meg Csehi Sámuelné Zágoni Katalin 
ispotálybeli szegény 60 éves korában süjes betegségben 
[Dés; RHAk 67]. 

3. szánnivaló, szerencsétlen ember, állat; bietul om, ani-
mal; arm, bedauemswert (Mensch o. Tier betr.). 1571: Az 
Wram kowachianak wala walamy pery Moldoway wayda 
elóth egy Attyaffia halala felól, Jw wolt Az wton Az 
nazodiak az kegtek Jobbagy Jgaz wtaban Megh fogtak, es 
haborgattak ... Kegtek Ne Nyomorgassa Bochiattassa ęl, 
merth Semy Gonozban ne(m) Jaarth zigin [Szeszárma SzD; 
BesztLt 3522 Fr. Lippainus Caspar(us) Zwch beszt-i judex 
regiushoz]. 1586: Sophia Tot Matiasne vallia Az Arwak 
gazdagh Attiafiay Ne(m) foganak az Arwakhoz, hane(m) 
ez Mihály Mester tarta fel zegenieket [Kv; TJk IV/1. 542]. 
1632: ha Farkas Gaspame mellette ne(m) lót uolna pat-
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ta(n)tiusnenak az nvuekis megh óttek uolna szegint [Mv; 
MvLt 290. 106b]. 1653: a közlegényekben ... ott, a hol a 
mezőben megszállottak vala ... ki aludt, ki mit csinált 
szegényekben — mint vert, futó és fáradt had dolga szokott 
lenni [ETA I, 64 NSz]. 1717: nemis tudtam hogj himlőznek 
ã varoson ... ha Isten éltet az után sem hagjom el szegí-
nyeket mert magamis sok betegségeket kostoltam [Usz; 
ApLt 2 Répás/ Apor Péternéhez. — 'Csak így!]. 1798: 
Nagy nyomorúságba estünk a Szegény Szarvas Marhákra 
nézve mert a Lább fájás és a Szájj fájás meg ütötte; ugy 
hogy egy némely Szegény két nap sem eszik, mert a 
Nyelveröl a forroság mián mind le koppad a Bör és az 
orrárol [Mezőbodon TA; IB]. 1853: szegény Lajos éppen 
vigasztalhatatlan — féltem szegeny hogy ekkora tsapást 
meg nem fog lábolhatni [Kv; Pk 6]. — L. még ETA 1,47. 

4. megboldogult személy; persoană răposată; arm, dahin-
geschieden. 1657: szegény atyám ... buzgóságos imádko-
zása közt holt meg, s én szegént halva találtam [KemÖn. 
131]. 1674: Szegény Forgács uram halálát bizony szomo-
rúan értem. Isten nyugoszsza meg szegényt [TML VI, 591 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1705: Ugyan mára lévén 
terminálva a szegény kisleánykám koporsóba való tételé-
nek napja ... Ki felett énekelték Christushoz készülök, sze-
relmes szüleim, aki ugyan igen reája illett szegényre egész-
ben [WIN I, 564]. 1760: Kolumbán Mihály is ... meghala. 
Ennél jobb barátom s Keczeli Andrásnál soha sem volt. 
Isten adjon boldog feltámadást szegényeknek [RettE 108]. 
1778: Ez az Bornemisza Pál második feleségétől, Haller 
Borbarától való volt. Nem is maradott volt több gyermeke. 
Derék úriember volt, Isten nyugossa szeginyt [i.h. 386—7]. 

o Szk: házi ~ ? koldus. 1604: Az Niomorult hazj Zege-
nyeknek niomorgho ehelholtaknak, kik az kúldulastis Ze-
gen ylik (!)", az Tanach Commissioia, es magok io lelkj es-
meretek Zerentis ezen ieouedelembeolb dispensalhassanak 
[Kv; RDL I. 77. — "Olv.; szégyenlik. bAz egyházfiaktól 
adott pénzből]. 1682: hadtam ... Az Ispotálybeli szegé-
nyeknek két forintot ... Az házi szegényeknek égy forintot 
[Kv; i.h. 160]. 

Ha. 1552: Zegyn [Bő MT; KvAkKt 344]. 1564: zeginy 
nip [Cssz; SzO II, 180]. 1570: zygyn [Dés; BesztLt 17 
Joanes Ewtwes Judex constitutus ceteriq(ue) Jurati ciues ... 
Zewch Gaspar beszt-i bíróhoz]. 1571: zeginieknek. zegin 
[Retteg SzD; BesztLt 3514 Barius János Rettegj porkoláb a 
beszt-i bíróhoz]. 1576: Zegyn [Szamosfva K; JHbK XVIII/ 
7. 4]. 1584: Zegent [Kv; TJk IV/1. 281]. 1590: zegini 
[UszT]. 1591: szegini [Déva; JHb 53f]. 1593: zegin [Dés; 
DLt 241]. 1597: zeginy Zegenyek [Kv; TJk VI/1. 39-40]. 
1598: szegin [Pálfva Cs; BálLt 81]. 1599: szegeny zegin-
nel. zegent [Dés; Eszt-Mk]. 1602: zegennek [Kv; RDL I. 
73]. 1604: Zegin [UszT 18/125 Török Balint nagj kedey Lo 
fw Ember vall.]. 1622: Zeginj [Mihályfva NK; JHb LXVI/ 
11]. 1623/1624: szegint [Medvés AF/Gyf; KCs IV/103]. 
1628: szeginieknek [Kv; RDL I. 138]. 1644: Zegin [Mv; 
MvLt 291. 425b]. 1651: zeginj [Torda; Borb. I Simo(n) Ist-
ua(n) (50) vall.]. 1656: szegen [HSzj becsü-marha al.]. 
1669: szegént [Dés; Jk]. 1670: segín [Gyógy H; Bom. 
XXXIX. 51 Űdósbyk Waduduary Jstuan nyil.]. 1690: sze-
geny. szeginy [Szelecske SzD; Borb. I]. 1697: szeginyek 
[Szilágycseh; BK. Kümíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
1710: szégjen (!) [Szentkirály Cs; BCs] | szeginy [Aranyos-
rákos TA; Borb. I Vagyas György ns relictája, Szép Kata 
Aszszony (30) vall.]. 1716: szegént [Nagyida K; Told. 22]. 
1724: szegént [Hidvég MT; Lúdvegi Ferentzné (48) ns 

vall.]. 1731: szeginy [Ne; DobLev. 1/142]. 1739: szegin 
[Csesztve AF; Ks 99 gr. Esterházi Kata lev.]. 1745: szeginy 
[Ujbárest H; Ks 62/3]. 1817: szeginy [Kötelend K; SLt 
évr.]. 

szegényápoló szk-ban; ín constnicţii; in Wortkonstruk-
tionen: - intézet szegényház; azil pentru săraci; Armen-
haus. 1863: (A) pénz tőkésittetvén, annak évenként folyó 
kamatja a nevezett mindkét Ecclesia" kebelében 's közvet-
len felügyelete alatt fen állo szegény ápolo intézetben fel-
vett legnyomorultabb szegények ápolására és élelmezésére 
fordittassék oly móddal, hogy ezen segedelem azoknak ha-
vanként szolgáltassék ki [Kv; Végr. — "A ref. és luth.]. 

szegénybeli szegényházbeli; dintr-un azil pentru săraci; 
aus/in/von einem Armenhaus. 1587: Fizettem esmeg az ze-
genbelj feozeonenak (!) megh az eo megh zegeodeott rúha-
zattiaban 1 fersó Jngett, 1 arso Jngett. 2 feore való giol-
chiott, veottem p(ro) d. 40 | Az Zegen beli feozeonenak (!) 
fizettem az eo megh zegeodeot fizetésiben f. 1 d. — [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 54,60 Suweges Gergely isp.m. kezével]. 

szegényecske 1. kevéske; cam puţin, puţintel; ärmlich, 
ein Bißchen zu wenig. 1758: monda Udvar Istvánné Asz-
szonyom: Iuana ha sütöttél vólna adnál nékem egy Kis 
kenyeret ... mellyre én mondék: Jó szivei én Aszszonyom, 
tsak hogy bizony szegénetske a' kenyerem [Bethlenszt-
miklós KK; BK. Farkas Juana cons. providi Vintilla Petre 
(32) vall.]. 

2. a szokottnál kisebb; mai puţin ca de obicei; ziemlich 
klein. 1807: dél előt szegényetske Repetitiot mondottam 
[KMN 220]. 

szegényedés (el)szegényülés; sărăcire; Verarmung. 1597: 
Nyreö Miklós Coloswary ... wallia ... En Elek Janosnak 
sem kazdagsagat sem zeginseget ne(m) thúdom ... hanem 
wagy zeginyedet wagy kazdagodot de ennek az mostani 
relictajanak ídeiebe(n) volt mind kazdagúlassa zegenyedese 
[Kv; TJk VI/1. 16]. 

szegényedik (el)szegényül; a săräci; verarmen. 1592: 
Báthory Istwan lewele kiben az Magwa Zakattak Jowait è 
varosban Coloswarnak donalta ... Memoriale. Ezt à lewelet 
violagh kel impetralny amit it è varosban gywteot, az vgian 
à varosnak maraggion ... mert az egy nehany eztendeoben 
ez varos effele Jeoweweny marha kereseok miath zegenie-
deth [Kv; Diósylnd. 44]. 1597: Nyreö Miklós Coloswary 
... wallia ... en Elek Janosnak sem kazdagsagat sem zegin-
seget ne(m) thúdom ... hanem wagy zeginyedet wagy kaz-
dagodot de ennek az mostani relictajanak îdeiebe(n) volt 
mind kazdagúlassa zegenyedese [Kv; TJk VI/1. 16]. 1736: 
mentől inkább szegényedünk, annál nagyobb titulusra és 
czifrább paszamántos köntösökre vágyunk [MetTr 315]. 
1823-1830: Vajda Sámuelnél ... több jó órás nem lévén 
Marosvásárhelyt, a mestersége jól folyt, amit kért az óra-
igazításért, azt fizették. Utoljára szegényedni kezdett volt 
[FogE 274]. 

szegényen szűkösen, szegényül; ín (maré) sărăcie; dürf-
tig. 1823-1830: (Borosnyai) az úgynevezett ispotály-temp-
lomban Vásárhelyt pappá lett, ahol a fizetés 80 forint s nem 
tudom hány véka gabona volt, ahol igen szegényen élt 
[FogE 68]. 
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szegényes 1. egyszerű; sărăcăcios, modest; armselig, ein-
fach. 1894: Én vettem Szovátán egy fészket ... szegényes 
székely házikó. Mindenestől együtt pár száz forint [PLev. 
167 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. gyenge; slab; schwächlich, nicht reich. 1751: a' ter-
més ... mindenkor a' későség miá Szegénes volt [Maros-
sztkirály MT; Told. 29]. 

szegényke 1. sajnálni való (kis)gyermek; sărăcuţul de 
copil; das Ărmste, armer Kerl. 1662: ez a gyermek oly 
nagy szopható, hogy ugyan mód nélkül vagyon. Egyébaránt 
nem aránszom szegénykének semmi nyavalyáját [TML 11, 
242 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1670: Az én fiam, Uram 
igen elnyomorodék ... jártányi ereje sincs ... sőt az sárga-
ság is látszik rajta ... ha az Isten nem könyörül szegénkén, 
én nem tudom, hova leszen [TML V, 407-8 Bánfî Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1717: En ... Tednap (!) del után erkez-
tem haza bekével másként bizony igen vékony egéssegbén 
hattam lègfőkepén Josephet, Jankoczka Ugyan jobbáczkán 
vagyon Istennék hálá elég nagy Sirva maradának el Sze-
genkék [Altoija Hsz; ApLt 2 Káinoki Borbára féijéhez, 
Apor Péterhez]. 1851: kitsi Ti ti is mostanság mind beteg 
volt el van pusztulva, féltünk hogy el veszessük szegénykét 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. halott gyermekre von.; referitor la un copil răposat/de-
cedat; das arme kleine Verstorbene. 1660: Én, édes Sógor 
uram, szegény édes kis fiacskám halála történvén ... tegnap 
temettetém el szegénkét [TML I, 555 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1705: Ugyan a szegény kisleánykám testét 
bétöttük a több testekhez az Ötves házába, holott is már 
négy koporsó vagyon téve: Székely Ádámné asszonyom 
teste kisgyermekestül, az úr kisfia teste, a Józsefé, és az 
enyémé, szegénykéé [WIN I, 565]. 1777: Ez igen okos 
gyermek volt szegény ... Nem hihetni el micsoda sírást és 
szomorúságot vittek végbe szegénykének az halálán | Mi itt 
kesergünk felette szegénykének*, ő pedig, tudom, a meny-
nyeknek országában örvendez [RettE 375-6. — "Az em-
lékíró kis unokájának, Epeijesi Juliskának holtteste felett]. 

szegénylegény közkatona; oştean, ostaş; Landsknecht, 
Landser, Gemeiner. 1662: akik azelőtt a törökkel való ha-
dakozást olly nagy fennen kivánák (ó, csak lenne török az 
ellenség ... nincs illyen üdöben ... előmenetele, becsületi a 
jó szegénylegénynek! stb.), ímhol mostan bátorságokat Is-
ten mint elvette! [SKr 446]. 1663: Hiszem édes Asszo-
nyom, ha ... én soha Erdélyben be ne mehessek ki ... noha 
tudom, ilyen szegény legény nélkül egynéhány ezer nélkül 
el is lehet mind az a szegény haza, mind annak méltóságos 
fejedelme, de mintsem bestelenségre menjek, inkább kul-
dulok ide [TML II, 425 Teleki Mihály Teleki Jánosnéhoz]. 

szegénylegény-dohány kapadohány; tutun de calitate in-
ferioară, mahorcă; Bauemtabak, Knaster. 1719: Valamikor 
Hazabol Dögös időben Emberek kőzi kimegyen az Ember 
Szegeny Legeny Dohant. Basalicumot, mellyet biszioknak 
is hinak vagy örmény Gyükeret, vagy Livisticum Gyükeret 
vagy tsak Fenyő magot ropogasson [Ks 54. 84 Medica in-
structio]. 

szegénység 1. szegények, szegény lakosság/nép; sărăci-
me; die Armut, arme Leute. 1557: ty keg'elmethek emle-
kezhetyk Rola hog* Alsó Borgon å ty keg'elmetek zegynse-
ge között es à myeyenk közot wala nemynemö egyenetlen-

szegeletecske 

seg [Apanagyfalu SzD; BesztLt 63 Blasius miko lev.]. 
1580: Megh ertettek eo kegmek az Ispántól az három fa-
lwn" való zegensegnek nagy terhes es swllios adayat az Co-
numeratio myat [Kv; TanJk V/3. 232b. — "Asszonyfván, 
A. és F.fíllén (TA)]. 1631: illien conditioual hagyom az fell-
iül iedzet ioszaghimot, hogi ... az szegenseghet ... ne há-
borgassak, se semmi praetextus alat mas vallasra ne kenze-
ritsek [Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 7]. 1668: az Váradi vi-
tézek ... minden meghatàrozásnelkül akaijak az Szegény-
ségét Sanczoltatni, kenozni, már lopvais ki csapnak az sze-
gen ysegre, rabsagrais vittek mostansag bennek [KJ. Szé-
kely Moyses a fej-hez Drinápolyból]. 1671: Mivel sze-
génységink sok károkat vallanak a' Máramarosi Atyánkfiai 
miatt... Végeztük egész Országul hogy ennek utánna ö ke-
gyelmek ... senkit-is a' szeginység közzül igassagos dol-
gában kárának keresésében meg ne gátollyanak [CC 45]. 
1703: ha ki penig ollyat hirdetne, és az embereknek elmeje-
ben roszsz conceptust csinálna, az Szegényseget el ijeszte-
né, csalardul el szöktetné, el futtatná, compertâ rei veritate, 
ha kesöre tudodikis ki; pro calitate delicti igen keményen, 
sőt halállalis meg büntettetik [UszLt IX. 77. 61 gub.]. 
1717: mint hogj pedig az njámak hevsegé miatt az fíí el 
pérgelōdött, és saiju ném volt s jó füvet ne(m) vihetett az 
szégénység, még vérték, rongálták mellette ... executorok 
ménvén utánnok, vértek, Taxálták, és szántalan zabot pénzt 
Ţjukot, Vajat húztak, vontak érette [INyR Cssz, Gysz és 
Ksz panasza]. 1719: az étlenség miatt megdöglött marhák-
nak húsát a szegénység az éhségtűi kényszeríttetvén észi, 
úgy a ló- és macskahúst [Cssz; SzO VII, 257]. 1765: Bor-
bándon lakós Sárdi Szabó Samuka nevezetű Executor 
Commissarius ... felettébb abutált kőtelességivel, mert po-
gány modon kötözvén, satzolván minden uton modon ké-
nozván a szegénységet [Vajasd AF; Eszt-Mk Vall. 202]. 
1782: a hellységnek az eleje pro lubito pusztította a sze-
génységet nyomorgatta, húzta vonta, a mint Tavally is 
esett, hogy harmintz forintnál is többet húztak a szegénysé-
gén, s azt az Elől járok meg itták [Torockó; TLev. 4/6]. 
1786: azt tudam s hallattam hogy nemely kegyetlen Dara-
bantaknak kegyetlenségekért az Szegénység szollot és Zu-
galodott, elegetis panaszaltanak terhes hurtzoltatásakért és 
szolgalattyakért [uo.; i.h. 4/13. 51]. 1819: a * Szegénységet 
hurtzollyák vonszollyak a* Királyi adományért, krumpli, 
árpa. árrát kész pénzt, mellyet az éhség idején vettek, most 
egyszerre kell meg fizetniek [Vályebrád H; Ks 118 Vegyes 
ir. Gencsy Aloysius krájnik kezével]. — L. még AC 10,14, 
50-1,54,71, 117, 128,218, 247; BGU 118; BOn. 901; CC 
30, 55; CsH 376; Hurm. XV/II, 859; KemÖn. 197; RettE 
218; SKr 337,443,445; SzO II, 329, VII, 401; TML 1,370; 
VI, 403; VIII, 259; UF I, 333. 

Szk: a ~ nyakán van a szegénységet sújtja. 1708: váár 
eppittetes, epületre való és Tűzi fa hordás, fÖ hordás szün-
telen a' szegenység nyakán vágjon [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev.] * adminisztráló ~ beszolgáltató szegénység. 
1691: Ha kik azon Statiobeli Commissáriusok közül ... az 
Administralo szegénység(ne)k az méresben, vagj egybe 
másba kárt tennének, azokat p(rae)missa admonitio(n)e ér-
demek szerént et cu(m) contento quaerulantium megh bün-
tesse [Kv; Törzs. Militia-fôinsp-i ut.] * falubeli/falusi 
1691: az Romai Császár eő Felsége, mostan Quartelyra fel 
menő Német vitézi, az mely Falukban meg szállottanak ... 
az Falu béli szegenységnek reájok micsoda Expensai és 
Kárai lehettenek [M.bece AF; Told. 25]. 1778: mind éle-
tünk táplálása, mind ruházotunk meg szerzése, mind a 
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Királyi adónak fizetése egyedül tsak a' Falu közönséges 
erdejének Fabéli hasznából tölt ki; melytől minek utánna a' 
Falusi szegénység meg fosztatott, kĕntelenittetett, azokat 
marhája fajzásíbol ki potolni [Bányabükk TA; BLt 11]. 
1812: Mivel tapasztaltatott ... hogy a' Mester emberek a' 
falusi szegénységet felettébb terhelték, ennek megzabolázá-
sa véget hozatott ezen határozás [F.rákos U; Falujk 74b Se-
be János pap-not. kezével] * hódoltságon lévő-. 1677: A* 
hódoltságon lévő szeginység fél adót adgyon Kapu szám 
után való adót, az honnan ad suos terminos, administrálni 
el-mulatnák, processus és poena [AC 261] * ispotálybeli 

1678: Küldtem Eoreg Aszszonyomtul az Enyedi Isputaly 
beli szegenysegnek ... f. 5//69 [UtI]. 1696: az Colosvári 
Ispitalybeli Szegenysig [Kv; AggmLt A. 108] * jószågbeli 

1679/1681: Az Jószágbeli szegenysegnek sok igye baja 
esvén, sem idegenek(ne)k sem utanna való Tiszteknek azo-
kat húzni vonni eő kglme megh ne engedgye [Vh; VhU 
676] * közönséges 1585: Biro vra(m) ... Az Juh dolga-
rol ... igiekezzek vrunk eó Nganal minden keppen panazt 
tenny, hogy az Iuh Iarasnak miatta Az keozeonseges Ze-
gen yseghnek Barma Ne fogiatkozzek [Kv; TanJk 1/1. 16] 

városi 1580: Az my az Dezmalast illety Miért hogy ez 
Ideig az dezmanal Idegen es Nemes deákok voltak vgya(n) 
az qartasok ... ekedig is az zegeny keóssege(n) sok kwlen 
kwlen sarc eset kewannyak azért eó kegmek hog ennek 
vtanna, e ne legien hane(m) Jámbor varassunkbely fiakat is 
talalnak eó kegmek, kiket oda wltethetnek, kik ... az varos-
si zegenseget ne(m) sacioltattya mod nelkwl [Kv; i.h. V/3. 
228b]. 1817: A városi szegénység, mint más helységek 
nyomorult lakossai az utolsó inség, és éhei hálás torkába 
senyvedeznek [DLt 213]. 

2. szegény állapot; săräcie; Armut, Armsein. 1564: hi-
rünknelkwl el Iwnek es ... reggel mingiarast roia az zeginy 
nipet, es ilien modon roia hogy az mely zeginy ember meg 
holt, az vagy az mely meg nem adhatna mingiarast az ze-
ginsig miat annak öröksigyt es marhachikaiat el foglalia, es 
maganak nemesyty es földön lakot hoz reaia [Cssz; SzO II, 
178 a cssz-i közszékelység panasza a fej-hez a tisztviselők 
és főemberek törvénytelenségei ügyében]. 1570: Martha 
Veres Antalne ... vallya ... Az Nagy dragaba ... Thartotta 
Markos Antal az attiaffiayt es Nagy zegensegebe taplalta 
Ewket [Kv; TJk III/2. 137]. 1616: adtam eórőkeős Jobagiul 
magamat az vitezleő Suki Benedek Vramnak ... miuel 
Hogi w kegielme az en szeginysigemnek Jdein megh segit-
tett ket keőből buzaual es fel keőből arpaual [Melegföldvár 
SzD; SLt EF. 3]. 1677: Látván az szegény jobbágyok(na)k 
ügye fogyot, allapattyakat, Szegénységeket, kölczőn osztat-
tam ki nékik hogy el ne bujdossanak buzat Cub sax no 7 
[Usz; UtI]. 1678: eo néki sem Szekely mojsesék, sem pe-
nigh Szegediek, sem az többi edgyis kōzüllök sem Eorökōs 
sem penigh fejek kötőt Jobbági ninczen czak édgyis, hanem 
segénységekben meg adosodván hozzája, eletéig fogották 
hogy szolgállyák [Cserefva MT; Ks]. 1735: Nyirö Marton 
Deák elegtelen leven, mind Szülei Szegenysegek mia, s 
mind egjeb akadalyok mia, hogy az Remekit B: C: artiku-
lussa szerent el keszithesse [Kv; ÖCJk]. 1786: ha az 
Taxasak az Taxát az kézi Munkások s mások valami terhes 
okok mián, vagy az Szegénység mián nem praestalhattak s 
praestalhattyák mikor annak ideje, tehát lovát el veszik, 
magokat arestomban Szent Györgyre" ki viszik az Udvari 
Tisztek [Torockó; TLev. 4/13. 13. — "Torockósztgyörgyre 
(TA)]. 1804: szájából hallottam Drentye Mitrujnak ... azt 
a' fogásomat ugy mond Dotyiának adom, mert az Apánk 

Marhái kŏzzūl ötet is illette vólna egy Tehén, de a' 
szegénység tŏllem el húzta, el adtam [F.berekszó Sz; BfR 
III. 12/7 Pogyina Györgyi (40) col. vall.]. 1849: Mig Far-
kas Károly Ur az Andrád Doktorné Házához nem 
következett, adig az emiitett Doktorné és unokája nyom-
maszto szegénységbe éltek [SSzgy; HSzjP Gyárfás Ist-
vánné Márton Rosáli (46) vall.]. 

Szk: ~gel van. 1629: igen szegenysegel valanak mikor 
eözue keölteznek vala, fazakas Gasparral azal az Borbély 
Kataval (így!) [Mv; MvLt 290. 168a]. 1754: oly Szegény-
séggel volt Lajos Ur, hogy az én Házamból is vitetett ke-
nyeret magához nem lévén mivel éllyen [Gemyeszeg MT; 
TGsz 16] * ~re jut. 1607: ha Az Jsten Cseffej Margit Az-
zont ... Hazas társul eö kemenek nem rendelte volna Az 
sok kar vallasok es fogiatkozasok miatt... eö kemenekis ... 
vegseö zegensegre kellet volna Jutnj [Ks NN 30]. 1761: 
(Barcsai János) minden jószágából kipusztítá magát ... 
Utoljára oly nagy szegénységre jutott, hogy fejér cérnával 
volt megfoldozva az uniformja [RettE 118] * a ~ viszi 
arra. 1746: kérdi az Atjám ... Bodoni Miháljt mért atta 
volna el azon földet mondotta hogj az szegénység vitte arra 
[Szőkefva KK; Ks 91]. 

Sz. 1764: Mind a gazdagság mind a szegénység külőm-
ben az Úrtól vadnak, Gazdag az aki meg nyukszik az I(s-
te)n akarattyán, s a maga kevessét haladatáson (!) költi 
[Középlak K; BfR]. 

3. mulasztás; neglijenţä; Versäumnis. 1699: Nééb (!) Ist-
ván Mester mivel hogy ennek előtte feles üdőkkel keszitet-
te el remekjet, es az B. Cehnek articulussa szerent nem mu-
tatta be mikor rendi lőtt, hanem eddigh differalodot azért az 
B. Cĕh tekitven (!) szegenysegit ... büntetik ad fl. 1 [Kv; 
ACJk 27]. 

Ha. 1585: zegensegben [Kv; TJk IV/1. 429 Teomeoswa-
ry Balintne vall.]. 1614: zeginsegh [Lisznyó Hsz; BethU 
231]. 1707: Szegenjseget. Szegensegehez [Csehétfva U; 
Pf]. 1724: szeginseg [Ne; Ks 83] | szegënség [Veresegyhá-
za AF; Ks 95 Borsaj N. Pál lev.]. 1731: szeginysegnek 
[Varsolc Sz; Ks 83 Dacz Péter lev.]. 1838: szegensĕg [Usz; 
Pf. Matefi Károly lev.]. 

szegénységi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ bizonyítvány certificat/act de pauperitate; Armuts-
zeugnis. 1869: a kérelemmel" kellett egy szegénységi egy 
papi egy oskolai egy erköcsi bizonyítván és egy apai beié-
egyezés [Kv; Pf. Pálffi Károly lev. — "Katonai szolgálatra 
való felvételi kérvény]. 

szegényül hsz 1. szegényen; ca un om sărac; armenmä-
ßig. 1847: Az utazási költségeket ... a községek nagyon 
csekélyül fizetvén ... Én nagyon szegényül utaztam, több-
nyire gyalog [VKp 170]. 

Szk: - él. 1572: Sofia Zabo Janosne ... twgia hogy Eleg 
zegenywl elt germekestwl Rwhazatiais zegenywl volt myg-
len Eozuegi volt" [Kv; TJk III/3. 142a. — "Ti. Bonchokne]. 
1585: Ilona Somkadj Matiasne vallia ... Zentkiralj And-
rastis esmere(m) ... lowas legeny Vala, zegenywl ele [Kv; 
TJk IV/1. 426]. 1823-1830: Jánó József ... belészeretett 
egy teátrálistánéba, azt elvette, melyért szüleitől holtáig is 
meg volt vetve, szegényül élt [FogE 79] * ~ élhet. 1833: a' 
nagy nyerességen nemis álmodazunk", tsak tsupán, hogy fá-
radságos Munkánk* s hurtzolodásunk után miis napról nap-
ra igaz szegényül élhessünk [Torda; TLt Praes. ir. 1534. — 
"A kenyérsütő-áruló kofák]. 
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2. szűkösen; relatív puţin, prost (din punct de vedere 
cantitativ); dürftig, ärmlich. Szk: ~ ereszt. 1597: Zabo Da-
mokos ... wallia. Legh elseoben en chepelte(m) el az 
Jspotali búzaiaban hatwan niolcz kalongiat ... abból het 
keobeol búza leon ... az teobit azútan nem segitette(m) 
chepelni hogi ollian zegenyewl erezt wala [Kv; TJk V/l. 
140]. 1606: 94 kalongiat, es 16 keuet el cziepeltetŭen, 
amint hogj Zegeny apro gazos töuisses buza uala ... igen 
zegeniwl erezte [Kv; Szám. 12a1\. 5]. 

szeges1 szegezett; ţintuit; genagelt, mit Nägeln. 1697: 
Egj mark (!) vasos szeges lo szekérb(e) való Rud s egjéb 
szekérhez való fa egjet mások s eszközök [Borberek AF; 
Mk Alvinczi Péter inv. 5]. 

Szk: hólyagos ~ kb. nagyfejű szeggel szegezett. 1694: 
vas sarkas, pántos, fa hevederes, borított záros, vas űtkőzős, 
hojagos szeges, bellett Ajtó [uo.; BfR néhai ifj. Bálpataki 
János kúrialeír.]. 

szeges2 1. szegletes, szögletes; colţuros; eckig, unrund. 
Szk: - csésze. 1627: Ezwst Miuek ... Egy szeges Cziesze 
az Keozepibe Egy nyul forma nyom m. 3. p. 28. aestimal-
tuk tt. f. 89 d. 56. [Kv; RDL. I. 131] * ~ ſe l ső jű ſ indzsa . 
1846: égy Szeges felsőjü, aranyozott szélű bildöskö színre 
festett virágos findsia tálastol [SLt 17] ~ kályha. 1586: fa-
zakas peterteól hordottak volt paraszt kaljhakat ... Jllien 
Jegszest kwldeòt ream hogi ez zerent veszi meg raita(m), 
zeges kaljhak, ket ket penszesek 45 teszen —I 90 formás 
kaljhak, haro(m) penszes 38 tezen f 1/14 [Kv; Szám. 3/ 
XXIV. 72] - lakat. 1587: 28. 8br. Veottem keet eoregh ze-
ges Lakatotth eggyet p(ro) d. 20 ... d. 40 ... Chynaltattam 
meg vizontak egy Eoregh zeges Lakatotth meg (így!) d. 10. 
[Kv; i.h. 3/XXXIV. 14-5 Zabo György isp.m. kezével] * -
nyelű kalán. 1637/1639: 4. Szeges nyelű kalanok ember feo 
ſaita ... f. 17 d. 32. Ittem. 4. szeges nyelű Lengjel forma 
kalanok emberfeos ... f. 17 d. 32 [Kv; RDL I. 111] * -
Palack. 1589: egy zeghes palaczk [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 

~pecsétnyomó aranygyűrű. 1627: Wicey Mathenak 
adtunk .,. Egy szeges pecziet nyomo Arany giwrwt mell-
ben kęk keo vagio(n) [Kv; RDL I. 132]. 1629: adtunk ... 
Egy szeges pecziet nyomo Arany giwrwtt ... Egy befogla-
latlan teorkest [Kv; i.h.] * ~ próbakő. 1637/1639: Egj 
Ezüst próba teo, egj szeges próba keouel egjütt aztis az 
gjermek(ne)k hattuk [Kv; RDL I. 111]. 

2. recés szélű; zimţat; geriffelt, gerändelt. Szk: - tallér. 
1 659: Az Ur Kemény János Ur(am) eö Nga paranczolatt-
iábol Percipiáltunk Komis Ferenczi Ur(am) eő Nga Sattzá-
b(an) való pénzt ... Gréczi Egész Tallérokat száz hetuen 
nyolczat ... Imperialis egész Tallérokat négi száz eöt Tal-
lért ... Szegesz (!) egész Tallérokat hármat [Fog.; Ks 90]. 
1662: 31 1/2 oroszlanios Tallér pro d(en) 180 f 56 d. 70. 10 
szeges tallér 3/4 f 20 d. 50 9 Imperiális tallér f 18 [Kv; 
KvRLt X. A. 25]. 

szegés 1. fejtés; extragere; Ausbrechen, Steinbrucharbeit. 
1590: Az warosnak owarban fokhazanak Epiletire expen-
saia ... 13 May vettünk az Epiletnek Zwksegere ... 11 ze-
ker keowet ... az arra f. 4 d. 40. Azoknak zegessetol attunk 
K f 2 d. 42 [Kv; Szám. 4/XIV. 1]. 

2- feltört földdarab/rész; pămînt desţelenit; bearbeitete 
Bodenfläche, zertrümmerte Scholle. Hn. 1617/1687 k.: A* 
Gyep szegésben (sz) [Kövesd MT; MMatr. 395]. 1715: Az 
Széna fűben az Uj Szegésben (sz) [Pálos NK; EHA]. 

1815/1817: Az Ujj szegesbe (sz) | Az Ujj Szegésen kűjjel 
(k) | A Gát Szegésbe (sz) [Miklósfva U; EHA]. 

3. nem megtartás, megszegés; încălcare; Brechen, Ver-
letzen. 1620 k.: Zent leorincz napia(n)"... senky ne kazaly-
lyo(n), hogj az Isteny Myltosagh az Innep Zegessere my 
ellennwnk haragra fel ne geijedgye(n) [Cssz; Ks 90. — 
"Augusztus 10]. 

szeget követ kifejtet/termeltet; a puné pe cineva să extra-
gă/scoată piatra; Steinbrucharbeit machen lassen. 1581: Az 
keo Banya felòl penig A honna(n) az kowet kellie(n) zegny 
vegeztek hogy Biro vr(am) az kómywesseket hywassa, es 
twdakozzek tollek es a mint lehet kózólbe(n) Zegessek a' 
kowet [Kv; TanJk V/3. 238]. 1593: Az bekas patakj kw 
hidhoz zegetet biro ura(m) keowet az kw zegeokel [Kv; 
Szám. 5/XXI. 25]. 

szegetlen beszegetlen; netivit; nicht eingesäumt. 1754: 
egy Csinálatlan vagyis szegetlen vég Abroszt ki vettenek 
[Gemyeszeg MT; TGsz 33]. 

szegett1 szegélyezett; tivit; eingesäumt. XVII. sz. m. ſ.: 
Egy Bársony Palást téli petymettel béllett nyuszt az Elein 
Arany S ezűstel egyvelegh egy Sor tenyémi széles csipke 
az allyan Arannyal galandal szeghett [EMLt Klobusitzky 
lev.]. 1657: Vagion egj megj szin Arannias Terczalla val-
nelkúl való szoknia, az allia galonnal szegett [Mihályfva 
NK; JHb XXII/42]. 1664: Egy fekete virágos bársony 
muntlit, galonnal szegett mereon nestel bérlett [Beszt.; SL]. 
1710: Egj Király szin dufla Bársony, arany galadb(an) sze-
gett szoknya [Told. 19]. 1767/1770 k.: egy arannyal szőtt, 
's körödes körül arany rojtba szegett keszkenő [A.szovát K; 
SzConscr.]. 1803: Pánkán Avrámnál ... tanáltatott ... egy 
ujj pántlikában szeget kalap [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

szegett2 (használat, megművelés céljából) feltört (föld); 
(pămînt) desţelenit (cu scopul de a fi lucrat); bearbeitet (mit 
Egge u.dgl.). Hn. 1689: Szegett nevű helyben (k) [Sze-
meija Hsz; EHA]. 

szegez 1. megszegez, szegei; a bate/fixa ín cuie; (fest)na-
geln. 1591: Az zekrent zegezny kyben az kűpakat Roktak 
attam f — d 1 [Kv; Szám. 5/1. 14-5]. 1850: a* régi lájsz-
nyikat újra szegeztem és fodoztam [Kv; KLev.]. 

Szk: apródeszka ~ni. 1585: Vettem Letzeget Apro dezka 
zegenj p(ro) f. — d. 10 [Kv; Szám. 3/XXI. 4] * hajódeszka 

ni. 1598: uottem ... 16 apro uasat f 1/60 az hayo dezka 
zegiezny [Kv; i.h. 7/XVI. 119] * padlások -ni. 1593: az 
toromba padlasok szegeszni az felseo rendbe vettunk lecz 
zeget p(ro) f — d 3 [Kv; i.h. 5/XX. 122]. 

2. (szeggel) vhova rögzít; a ţintui/fixa de ceva cu cuie; 
annageln, (mit Nägeln) an/auf etw. befestigen, annageln. 
1573: Anna Zentlazlay gergelne, latta hogi Balasy Gergel 
az haz eleot al volt es kyalt volt Imre deaknenak kwld Ide 
vgimond az vradat az califactor kursva fiat, mert az fwro 
lykba zegezem zakalat [Kv; TJk III/3. 232]. 1590: Attam 
Az Georgy kouachynak hogy az Sarkokat Chinalta, es az 
Chyatornara zegezte f. — d. 15 [Kv; Szám. 4/XX. 18 Hooz 
Lőrinc sp kezével]. 1629: Egy regy formára czinalt Lo nya-
kaba való Ezwst remekek uadnak szyara szegezve [Kv; 
RDL I, 132]. 1679: Páripak hátulsó labara való panyva fe-
jes lancz, egi gerendaban szegezve nro 9 [Uzdisztpéter K; 
TL 89 Bajomi János inv.]. 1680: ez kamaraban vagyon ba-
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kokra szegezve ket szal deszkából hosszú asztalka [A.po-
rumbák F; KvLt 29 Inv.]. 1732: a palota ... ket záldog 
deszkából tokos ablak rámái Csere ablak keresztekre van-
nak szegezve [Nagyida K; Told. 11. 70]. 1756: a Vetemé-
nyes kertben bé szolgálo Ajto ... Ajto Táblája áll Hársfa 
Deszkából két Cserefa hevederekhez fa szegekkel szegezve, 
melly is két fa sarkokon fa kilincsel Nyílik be a Veteményes 
kertben [Branyicska H; JHb LXX/2. 29-30]. 1766: egy hosz-
szatska régi fogass a' falra Szegezve [Hosszútelke AF; 
Kath.]. 1790: A' Pitvarban is három hitván festett fogas és 
égy paraszt a' falba szegezve [Mv; MvLev. 2 özv. Cimbal-
mos Ferencné hagy.]. 1817: a konyhabéli Kereszt Gerendá-
haz vagyon égy Deszka polcz szegezve [Ördöngösfüzes SzD; 
ÖrmMúz. 2]. 1842: A papiros malom ... Az első kád mellett 
van egy Sajtó, mely két felfelé álló vastag tölgyfa oszlopok-
bol, és három keresztül álló tölgyfa darabokbol áll, alsó és 
felső Darabjai vastagok az alsó földben van helyezve, a fel-
sőn négy vas abrants van és két erős srofos vas szegekkel a' 
felálló két oszlophoz van szegezve [Km; KmULev. 2]. 

3. beszegez; a închide (ín ceva) bătînd ín cuie; zunageln. 
1586: vagy Capitanok altal vagy mikeppen az Varossy 
tellies keosseget ereós bwntetes alat megh Intesse biro 
vra(m) hogy az holt testeket Ne tarchak sokara, hane(m) el 
siessek temetny seot mingyarast ladaba zegezzek [Kv; 
TanJk 1/1.31-2]. 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ágy fe-
nekébe ~ ágyba fekvésre kényszerít; a ţintui (pe cineva) 
la/ín pat; an etw. festnageln, wie festgenagelt haltén. 1766/ 
1800: az Istennek ő Felségének súlyos és latogato keze en-
gemet az ágy fenekében szegezett, a' Feleségemis világta-
lan lévén [Harasztkerék MT; Told. 30]. 

5. vki/vmi felé irányít; a ţintui asupra cuiva/a ceva, a în-
drepta către cineva/ceva; auf jmdn/etw richten/zielen. 
1664: Urunkkal és sok számú hadakkal menvén Kassa 
megszállására, kilenc nagy ágyúkat vonván az kassai tégla-
színhez az városnak szegezvén [Kv; KvE 174 LJ]. 1776: 
Kurtyán Petru melyembe szegezvén Vasvillaját, s azt kíál-
tya káromlással, hogy ha el nem botsátom mindgyárt raitam 
által Veri [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 

6. vmerre irányul; se îndreaptă spre o anumitä direcţie; 
gegen etw. gerichtet sein. 1820: A Sópajtáknál levő hajós 
Malomnak kereke alol le tsapo viz arolrol (!) az útnak sze-
gezvén magát kerengőt tsinált [DLt]. 

7. - / magát (vki ellen/vmi ellenére) szembeszegül, ellent-
mond; a se împotrivi la ...; sich gegen etw. stemmen. 1786: 
Az Hetenként szolgálok vagyis kézi munkás Thoroczkai 
Lakosok közül egyet sem tudak, nemis tapasztaltam, az ki 
maga Szolgálattyát el vonta volna, vagy annak ellenére sze-
gezte volna magát | hogy kezünk alatt lévő Emberek közül 
valamellyik Vakmerő képpen szegezte volna magat az 
Taxanak meg nem fizetésere vagy a kézi munkának nem té-
telére egyis nincsen [Torockó; TLev. 4/13. 29, 62]. XVIII. 
sz. v.: T. Gyujto ur ... miképpen szegezte akkoris magát 
Ngtok, mint hàlàdàtlan, fiak ellen, azt én le nem írom, 's 
nem is akarom [LLt N. Solymosi Kontz József kezével]. 
1825: Dómján György Ur — Interimalis Fö Hadnagy 
Aty(a)nkfiát — külömb külőmb féle illetlen molcskokkal 
— illetve — vakmerőül magát ellene szegezvén — az em-
legetett Határozásnak leg kevésbé sem engedte eleget tétet-
ni [Torda; TLev. 252/825 Közig. ir.]. 

szegezés ţintuire, fixare ín cuie, bätutul ín cuie; Nage-
lung. 1597: Az kozeb (!) kapwban az kwlso kapwnak az 

allia el bomlot wala wiob deeszkat faragot lwkacz Mester 
helieben Annak az fal zegeszisire adtam 1 Apro wassra ... f 
— d 109 [Kv; Szám. 7/XIV. 104 Th. Masass sp kezével]. 
1859: Egy bekötőre fot és fel rántó 20 xr ... Egy fakó 
kantárra strupli ... Egy pár fakó sarkantju szija 20 xr. Egy 
prits nyeregre három Darab és szegezés 20 xr [Kv; Újf. 
1/1]. 

szegezett, szegzett 1. megszegezett; ţintuit, bätut/fixat ín 
cuie; genagelt. A. 1632: Az hid padlót, karos, gombos, uas 
szegekkel szegezetth [Fog.; UF I, 130]. 1648: Az megh irt 
czywrkertbeöl nylik az majorhazra, egy fa sarkon forgo fa 
szegekkel szegezett félszer ayto, a' fele sendelyes, körwl 
mind jo lészás támaszos seövényel kerítve [Komána F; UF 
I, 936]. 1656: Az Sárkány patakja feleöl való rend hazak-
nak megette vagyon egy rekesz kert, mellyre nyilik be bal 
kezre, fa sarkon forgo, fa szegekkel szegezett fel szer ajto 
[Fog.; UF II, 176]. 1667: Egy tölgy fából csinált, vas sze-
gekkel szegezett rostély vas sorkokkal edgyütt [i.h. 336]. 
1677: Nyári ház ... vagyon minden felől fa szegekkel sze-
gezet fenyő deszkákkal alól és fellyül meg padlót kötéses 
oszlopokon álló egy tornácz, melyből nyílik a nyári házra 
... egy fél szer ajtó [Madaras Cs; CsVh 51]. 1736: Három 
kis szegezett fogasok az falloldalan egy Szarazto rud [HSzj 
tüzelőház al.]. 1741 /XVIII. sz.: Szegezett Vas Karikátskák 
[Somkerék BN; Berz. 7. 68. 280]. 

B. 1761: földben ásott, tsere Sasokhoz, fenyő fűrész rŎ-
könyŏdött deszkából, vas szegekkel szegzett, hulladozott s 
meg rothadott égj rend sendely fedelű kert | Vágjon ... tiz 
tsere ágasokra szarvazott sövény lészával padlott, szalma 
fedelű, fenyő fűrész deszkából vas Szegekkel szegzett de 
meg hulladozott oldalú, cir. nyoltz Lóra való dibdáb Istálló 
[Szpring AF; JHbK LVIII/1. 501,502]. 

2. vhova rögzített/erősített; fixát ín ceva cu cuie; (an 
etw.) angenagelt/befestigt. A. 1589: Vagyon egy Nyelbe 
zegezet Reez medencze kit patellanak hynak [Kv; KvLt 1/2-
65 Vegyes ir.]. 1656: Ezen hazban fén az falban szegezett 3 
darab szünjegh fügezteö partazatt [UF II, 165]. 1676: Vad-
nak az falon negy fejer fogasok, azon főlyül szőgjőgek alá 
való nyolcz darab falhoz szegezett festet párkányok [Fog.; 
i.h. 727]. 1688: Nyilik ezen Gabonás házra Tölgy fa heve-
derekhez fa szegekkel szegezet fellyŭl fa horogb(an) alol 
peniglen vas csapon es serpenyőben jaro vas karikas sarkon 
fenyő deszkákból való öreg kapu, melly egy örög retez fön 
járván által hozza való lakattya es kolcsia is meg vagyon 
[A.porumbák F; KvLt 20 Inv.]. 1697: vagyon három fenyő 
Deszkából való falra szegezett fejir párkány fogas 
[O.brettye H; Bom. XXIXa. 2 Néhai Bodoni Balázs 
conscr.]. 1736: Hintó Szin ... fa szegekkel Csekelly Heve-
derire szegezett kaputskája két felé nyilik [Várhegy MT; 
Conscr.]. 1743: a kapu ... jobbkéz felől való cserebábra 
szegezett, eléütő fazáral, vagyis gerezdes kolcsal jár [ErdŐ-
sztgyörgy MT; ETF 108. 14-5]. 1768: Vagyon egy ••• 
agyaggal mind két felől meg tapasztatott, és mészszel kivŭj 
belől fejéritettet, fenyőfa szarufához szegezett közép szerű 
Sendeljekkel bé fedett épület [Backamadaras MT; Ks 74/55 
Conscr. 75]. 

B. 1757: a Kapu ... Bal kéz felöl lévő Két Kapu felei kö-
zött Szolgál bé Fa sarkokon három fa hevederekhez Szeg' 
zett Fenyő Fűrész avatag Deszkából való két felé nyilo K®' 
pu Levele vagyis Táblája [Budatelke K; LLt 129]. P61 : 

Szolgál az ... ország Vtyárol avatag Sendely fedél alaţt le-
vő galambugos tserefa kötéses zábék kőzött hevederfáih°z 
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avatag fenyő deszkákból szegzett, vas sorkokon ket felé 
nyilo nagy kapu [Pagocsa MT; JHbK LXV11I/1. 12]. 1763: 
(: Az udvarházhelyre :) vastag csere fákból faragott, s cziff-
rán kimettzett, Veres festésű galambugos Zsendelly fedél 
alat lévő kapu Zábék kŏzŏt csere hevederekhez Lapos sze-
gŭ vas szegekkel gyalult fenyő fűrész deszkákból szégzett 
... közönséges jóságú Kapú szolgál be [Szászvesszöd NK; 
JHb LXVIII/1. 197]. 

3. vki ellen ~ vki ellen felhasznált; (care a fost) îndreptat 
împotriva cuiva; gegen jndn richten, jndm zufilgen. 1807: 
ezen Admonitiora tett feleletembe is az Levelek ki adását a' 
Törvény értelme szerént ajánlottam; sőt hogy Sombori Far-
kas Ur ellenem szegzett alkalmatlanságaitol menté tétethes-
sem Readmonéáltattam az Levelek által vételére 15. napo-
kig [F.esküllő K; Somb. II]. 

szegezget a bate ín cuie rînd pe rînd; der Reihe nach 
nageln. 1592: A trombitásnak az toromba zegezgetni At-
tunk lecz zeget 40 tezen az arra f — d 4 [Kv; Szám. 5/XIV. 
28 Éppel Péter sp kezével]. 1600: Esmett veottem az Zenas 
kertt kapuiara szegett. Mint hogj az Olahok le vagdaltak 
vala, es Vyolagh kellett zegezgettne(m). veottem szegett d 
15 [Kv; i.h. 9/XIII. 4. Damakos Máté kezével]. 

szegezgetés bătutul ín cuie; Vernagelung. 1590: Lecz 
zeget allasnak vettünk es egietmas zegezgetesse zwksegere 
200 p(ro) f. — d. 24 [Kv; Szám. 4/XIV. 10-4]. 1618: Az 
deskas szanak szegesgetesere attam Lecz szeget 50 ... d. 62 
[Kv; RDL I. 103]. 1654: fizetet ... valami szegezgetestol 
egy kóbõl buzat hat forintban [Kv; ACJk 67a]. 

szegezgettet megszegezgettet; a puné pe cineva să bată 
cuie ín ceva pentru a întări/consolida; Vemagelt, Beschla-
gen. 1599: Az kis templúmban ualo statusokban zegezget-
tetúnk valamy zeket meg fizetünk attól fl — d 9 [Kv; 
Szám. 8/XVI. 41]. 

szegező retesz; zăvor; Riegel, Sperre. 1587: Bornemisza 
Vramtolis kertem vala egi ladat az szegeszeoiel el loptak 
rolla az fedeletis meg czinaltatta(m) ... /8 [Kv; Szám. 
3/XXX. 43 Seres István sp kezével]. 1595: Lakatos Bene-
deknek attam, hogy az közép kapúbelj örüze hazra az 
Zárnak 1. zegezöt czinalt It(em) egy három szegú lakatnak, 
atzelyat, zaryat czjnalta ... d 17 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 136 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1599: Fejerdi Ach János 
Borsowaj Sigmond Jobbagya fatetur ... eo az keolseo Ajtó 
mellet fekeott es eo verte volt az Zegezeojetis be [Kv; TJk 
VI/1. 316]. 1609: Mester vram haza kemenchyeinek 
Aytaiara zegeozeót chinaltata(m) Lakatos Adammal fizet-
tem f —- d 25 [Kv; Szám. 126/IV. 126]. 1636: Egy kapunak 
felseő sarka foglalója szeles vas kapocz vas kapczios rudas 
szegezeŏ rayta [Siménfva U; JHb Inv.]. 1647: Ebbeol az 
elseo hazra nap nyúgotra, egy parazt, bellet aito, vas sarkú, 
pantú, fogontoju, rosz tolyo Zarú beleöl rajta ket vas pant, 
szegezeonek való [Meggykerék AF; BK 48. 16]. 1656: Az 
kerengő gradiczrol közép rend hazak eleöt való bolt 
pitvararrol jeöven az első hazra, nilik be balkezre az elseo 
hazra, rosas vas sarkon panthon forgo reghi kivül belől 
partazatos ayto 4 vas retezfejevel, keö melljekeben csinált 
vas ütközöjevel együt, zamelkül zegezö nélkül [Fog.; UF 
H, 120]. 1675: Ezeknek az haznak (így!) közből vagyo(n) 
egy pitvara ennek ki jaro ajtaja nap nyugotra vagyo(n) ... 
eze(n) pitvaro(n) vagyo(n) égy nagy keö ablak, ennek ajtaja 

fel szér ajtó ket vas sarkokon pántokon forogh vas kilincze 
szegezője [Dés; Borb. II]. 

szegezőgerenda ? szegélygerenda; grindă marginală de 
centură; Streifbalken. 1647: Maga az Uduarhaz ... Az gra-
diczrol nylik egy kis Tornaczra, egy festekes bellett boglá-
ros, vas sarkú pantú vy aito, az mellyeke fa, kereztwl altal 
egy szegezeo gerenda iar vas kapczokban [Mezőkirályfva 
KK; BK 48]. 

szegezős reteszes; cu zăvor; mit Riegel, verriegelbar. 
1638: Az tornaczbol be menven az pitvarban, vagj Uduarlo 
palotaban, nilik rea eggj bellett festett aito, vas sarkos, pán-
tos, szegezeös kilinczjes, vonitos es vas ütkeözös [A.po-
rumbák F; UF I, 660]. 1648: Harmadikrais nylik felszer 
deszkás fa sarkú szegezeös ajtó, hasonlo mint az másik, 
gyalulatlan deszkából az padlásá [Komána F; UF 1,924]. 

szegezővas vasretesz; zăvor metalic; Riegel, Riegelstift/ 
-stáb, Sperrstange. 1595: 5. Juny. hogi az scolaban a kapwt 
meg chinaltattuk ... Hogi az vas sarkokat hogi teortenek 
vala es es (!) az zegezeo vassot maskepe(n) chinaltattúk 
Attúnk Georgi koúachnak f — /12 [Kv; Szám. 6/XIII. 38]. 
1677: Vagyon ... egy fürész malom, melynek tőke tartó 
nyolcz karikás szekere, ... kupás jó víz kereke, hozzá való 
fűrész vasa, vas esztekeje, szegező vasa no. 2 és kaptsa sze-
gezeővel egygyütt meg vágynák [CsVh 54]. 1693: Czital-
tatta(m) az I t . . . oka czitatiomnak az hogy égy fürész vasa-
mot hadtam volt az hazanal mely az Ura(m) fürészíre való 
volt két szegező vasat is az mellyet mégh kértem tőrvényré 
kérésén mégh ném adta [Szentegyházasoláhfalu U; Törzs]. 
1694: Ket felől az fel vono Kapun vono vas Lanczocskak 
függenek es az mellet ket felől ket Vastag Vas Retez, 
mellyek(ne)kis Retez fejei az Kapufelben allanak, mellye-
nekis fellyül kőzep tajba(n) negj negj szemből allo Lan-
czocskakkal függő Szegező Vasak allanak [Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 

szegeztet 1. szegeltet; a puné pe cineva să bată cuie ín 
ceva pentru a întări/consolida; festsitzend machen, umzäu-
nen lassen. 1597: B.V. hagiasabol zegeztettem es chinaltat-
tam az Tanachihaznal az alsó házbeli padzekeket, mégis 
festetettem giontaroztattam [Kv; Szám. 7/XII. 21 Filstich 
Lőrinc sp kezével]. 1819: a kertyit szegesztette, és duggatta 
a kert Deszkáiba volt Gőtsők hellyeit [Kv; Pk 2]. 

2. vhova szeggel rögzíttet; a dispune să fie fixát cu cuie 
(de ceva); annageln, mit Nägeln an/auf etw. anbringen las-
sen. 1592: Zabo Ferencz ... valia, En az Aztalos Mihalne 
Jnassa voltam, Azzoniom oltalmaztatta velem az kèo falt 
dezkakat zegeztetet velem az falra hógy az viz ne archion 
az falnak [Kv; TJk V/l. 277]. 1595: Az feredös akarúan 
feredöt czinalni, az viz merőt az Ghem meg ranttya mind 
vedrestől és czak alig hogy le nem esset ... És szegesztet-
tem az Ghemen felyül egy tiltó Altal fat az Ágashoz, alat 
azonkeppen [Kv; Szám. 6/XVIIa. 250 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1623: Jo eöregh vas karikakott zegeztesse az lab-
fakban kikhez louakott keötteözhessenek [BGU 124]. 
1649: Safar Polgár Ur(am)... ket szál padló fŭ t . . . szegez-
tetet az Fördöhaz kutianak Agassahoz [Kv; Szám. 26/VI. 
559]. 1662: És hogy a vezér Szejdi passa kétrendbéli hitle-
vele is kopjára szegeztetvén, a Veres toronybástya oldalán 
kitétetvén, azt is egyszer a közelebb levő sáncból lelőnék, 
mellyet más kopjára szegeztetvén, újabban annál fellyebb 
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szinte a torony tetején tétetett vala ki [SKr 598]. 1705: Ma 
az úr beszélé, hogy Forgách uram azt íija, hogy ... amely 
leveleket az urak Pekri uramnak és Mikes uramnak irtanak, 
az akasztófára szegeztetné, hogy ugy akaiják az embereket 
fascinálni [WIN I, 462]. 

3. vmire irányíttat; a dispune să fie îndreptat ceva asupra 
a ceva; auf/gegen etw. richten (lassen). 1657: Oda azért 
béférkezvén és az városra lövőszerszámokat szegeztetvén, 
ijesztém őket tűzzel, fegyverrel is [KemÖn. 194-5]. 

szegeztetés vminek vmire irányíttatása; dispunere de a fi 
îndreptat ceva asupra a ceva; Anzielung, Richtenlassen 
gegen etw. 1662: A várbéliek látván a nagy faltörő álgyúk-
nak a vár oldalára való szegeztetéseket, látván a temérdeki 
sokságos ellenséget is ... azzal annak a sokaságnak, temér-
deki jancsárságnak, lovagnak, csak mi részének is resistál-
hatna, ellene állhatna, de hogy csak meg is próbálhatná, le-
hetetlennek állítják vala [SKr 430]. 

szegeztetett vmire irányíttatott; care a fost îndreptat 
asupra a ceva; auf/gegen etw. gerichtet. 1736: Vagyon a* 
Küküllő parton egy darabotska puszta Telek ... mind az 
küküllő éppen vgy foj réjá, és annyira vágja mint valami 
vár oldalának Szegeztetett ágyú [Mikefva KK; EHA]. 

szegeztetik 1. szeggel rögzíttetik, rászegeztetik; a fi ţin-
tuit/fixat de ceva cu cuie; festgenagelt werden. 1645: (A 
fogolynak) az plenger alat nyelue kj vonattassek es à plan-
gerre szegeztessek; Miuel penig ereos gyanuia vagyon reaja 
hogy Nem maga fejeteol czielekütte cziak ez nagi dolgot* 
azt kewannya hogy megh mondgya, aloqim per torturamis 
examinaltassék [Kv; TJk VIII/4. 12. — "Az árulást]. 1647: 
az Actort J Eb lelkűnek Eordeögh lelkwnek Eordeogh 
Aniatol fajzotnak, fel faszszal czinalt Esse lelek fianak 
szidalmazta ... megh keuannia à jure si juris In exemplu(m) 
aliorum az nyelue ki uonattatua(n) kj meczettessek s az 
pellengerre szegeztessek [Kv; i.h. 216]. 1662: És hogy a 
vezér Szejdi passa kétrendbeli hitlevele is kopjára szegez-
tetvén, a Veres toronybástya oldalán kitétetvén, azt is egy-
szer a közelebb levő sáncból lelőnék [SKr 598]. 1676: va-
gyon jobra az ... filegoria, melynek vizben alo czővekjei, 
avagy lábjai, sűrű kőtessekkel vadnak megh erősítve, jo 
eőregh szegekkelis szegesztettek kőtesi [Fog.; UF II, 698]. 
XVIII. sz. v.: Valahol marhadögi hallatik Súkséges hogy 
minden nap a* Marháknak, égetett so adassék, és meg nem 
betegednek, Varas béka Cseber fenekére szegeztessék s 
feljül Vászonnal a béka bé borittassék és a marhákat arról 
itassák [UszLt X. 80]. 

2. ágyba ~ ágyba fekvésre kényszeríttetik; a fi ţintuit ín 
pat, a fi obligát să stea la pat; ans Bett gefesselt. 1853: mi-
nő keserves dolog lenne égy tartós súlyos betegség által 
ágyba szegeztetni, távol mitőlünk, s nélkülözni kényeztetve 
a' mi ápolásunkat, dajkálodásunkat [Kv; Pk 7]. 

3. vmi felé irányíttatik; a fi ţintuit/îndreptat asupra unui 
lucru; auf etw. gerichtet/gezielt sein. 1662: Mindez akadá-
lyokra nézve azért, avagy hogy annak is a falnak erejéhez, 
mellynek a lövőszerszámok szegeztettek volna, hogy csak 
egy lövést is elviselhetne, csakugyan nem bízhatnának 
[SKr 431]. 

szegfakó barnás fakószínü (ló); şarg; braunfalb. 1692: 
Öregh kancza szegh Fakó [Mezőbodon TA; BK. Inv. 17, 
20]. 

szegfejező szegfejkészítő szerszám; cäpuitor de cuie; 
Nageldocke, Döpper. 1635: adtam mwszert nekj ... Egy 
Eoregh pörölt, egy fél kéz vereot, kett fogott, egy Ljukasz-
tott, kétt szegh fejezött [Uzon Hsz; BLt]. 1681: Szeg feje-
ző, edgy nro 1 [CsVh 93]. 1849: Egy Szeg fejező [DLt]. 

Szk: három lyukú 1741: Egy Három lyuku Nagy Szeg 
fejező [Kv; TL 90 lak.] * kettős 1840: Egy nagy kettős 
szeg fejező 20 xr [HSzj kovácsműszer al.]. 

szegfúró burghiu pentru cuie; Nagelbohrer. 1782: Egy 
kis szeg furu Kilencz apro furu [CsS]. 

szegfű, szekfű 1. Dianthus; garoafå; Nelke. 1682: Meg 
adák kgd levelét mind az füvekkel edgyŭt ... ugyan ezen 
füvek felét ha meg virágoz(na)k ismét kŭlgyön elegendőkép-
pen télre kötözni valót, mivel pedig az Tisztesfîí, és székfíí 
már meg virágzik kgd minél hamaréb kŭlgyön [Ebesfva; 
UtI]. 1814: Szégfú cserépbe 102 [Mv; Told. 18] | A Felső 
Virág Házba találtattak ezek a Virágok ... Rosmarint Cse-
répbe 42 ... Rosmarint Ládába 15 ... SzégfÜ cserépbe 102 
[Szászvessződ NK; Told. 18 gr. Toldalagi Kata lelt.]. 

2. szegfűszeg; cuişoare; Gewürznelke. | szegfűbors; ieni-
bahar, cuişoare engleze; Nelkenpfeffer. 1591: 21 die Ja-
nuary, Indűltt el B. vram es kyraly B. vram feyer varah Az 
vy Ezttendeo Ayandeka(w) vettem ... Szeőkfywet... d 50 | 
Zeeg fyett vetem f — d 12 [Kv; Szám. 5/1. 7-8, 46]. 1594: 
keöltettem fú zerzamot... giembert zek füett f— d 48 [Kv; 
i.h. 6/VIII. 95 Caspar Semel sp kezével]. 1597: Veottem ... 
Almát az fekete lehez ... d 1 1/2 Diot . . . d l . Zekfwuet a' 
fai tiúkhoz ... d 2 1/2 [Kv; i.h. 7/XII. 34 Filstich Lőrincz sp 
kezével]. 1609: Sáfrány, Geomber es zekfw d 22 [Kv; i.h. 
12b/IV. 359]. 1625: Az minemű oda való elest keszitettem 
itthon ... Szereczie(n) Dio viragott Lott 2 ... d 50 Szek-
fwvet Lott 1 ... d 25 ... Lemoniatt ... d 45 [Kv; i.h 
16/XXXIV. 237]. 1657: 2 Januar(ii) Balpataki Ur(am) co 
kglme haza jüue(n), vettem szek füuet, saffrant, per fi. —H 
60 [Borberek AF; WassLt]. 1670: Adtam Borsolo Mathe-
nak ... szekfuvét egi fontot ... Adtam Gilanyine Aszo-
nyo(m) szamara ... Két lot Szekfuet [UszT 10]. 1681: Fel 
font szekfúvet Flo: 2//80 Medgyesse(n) võttem ... har-
mincz font ris kását Flo: 1//80 [DLev. 2]. 1741: Colonelus 
Uram konyhajara ... szekfüvet szerecsendivot, borsot, sáf-
rányt d. 29 [Kvh; HSzjP]. 1745: testinek egész béborítására 
hosszú párnát készíttettem ... mely párnákot töltötték meg 
ő kegyelmek az következendő jószágú kertbéli füvekkel; 
úgymint ... mirhával, asszú rózsával, majoránnával, aspiki-
nárttal, székfüvei, bisziokkal [Ne; DanielO 226 Dániel 
István apósához, gr. Teleki Sándorhoz]. 1802: 1/4 loth bors 
... 2 Loth Szekfö [Déva; Ks 120. III. 8]. 1808: 1/8 Font 
száraz Kapornya ... 2 Loth szekfü ... 2 Lott mindenféle 
szer [Mv; Told. 22]. 

Szk: fonott 1599: Pataky János Hozot Crakaj Marhatt 
... 14 Fonutt zekfiett... //42 Egietmas Crakaj aprolekott ••• 
—//96 [Kv; Szám. 8/XIV. 7 hj]. 

szegfűs szegfîímintás; cu model de garoafe; mit Nelkcn-
muster, mit Nelken. 1611: Egy zeolden festet zckfeöues kar-
zek oloz korsos [Kv; RDL I. 88]. 1633: Egi giapot va(n)kos, 
veres fonállá varrót szekfws f. — d. 70 [Kv; i.h. 103]. 

szegfűszín szegfüszínü; de culoarea garoafei; nelken fai*" 
big, nelkenrot. 1530: Ittem tunica de panno purpian szek-
fewszyn. Ittem una suba mardurina tecta cum panno pur' 
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pian szekfw szyn [Vh; MNy XXXl, 276]. 1629: Egy szek-
fw szyn kamuka dolman aestim: tt f. 28 [Kv; RDL I, 132]. 
1634: Egy szegfű szín kamuka Zoknya az allyat het rendel 
Zeold bársony prém az valla ninczien [Kv; i.h. 105]. 1688: 
Kanavácz Szégh fű szin szoknya válástól egy rend ezüst 
kőtes az allyan [Beszt.; Ks Miss. 27]. 1705: Edgy szekfű 
szin aranyas matéria szoknya elō ruhástul vallastŭl fűzőstül 
[Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György ke-
zével]. 1723: Egy szegfű szin Angliai Posztó Dolmány, fe-
jér bogár hátú sinorral harmintz apró ezüst gombok s mak-
kos gombházakkal [Koronka MT; Told. 29/2]. 1728: Egy 
tarka szekfū szin sarga csillagos sellyem keszkenő [Gidó-
fva Hsz; SVJk]. 1748: Sellyem öv Szek fű szin szkófium-
mal gombozott [Vargyas U; Sándor conscr.]. 1755: adok 
által... Lukáts Kata Öcsém Asz(szonyna)k ... két mely fű-
zŏt egyike Szekfű Szin az másik karmasin szin [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II néhai Székely György özvegye Csipkés 
Borbára végr. Szaniszló Zsigmond kezével]. 1850 k.: 
Miklós almáriumában 1 szekfüszin uj poszto gérok [Pk 2]. 

szegfüves 1. szegfűvel beültetett; plántát cu garoafe; mit 
Nelken (bepflanzt). 1692: Ezen vetemenyes kert ajtajan 
belől ket szek füves tabla, kürül szalyaval beültetve [Gör-
génysztimre MT; JHb Inv.]. 

2. ~ lé szegfűszeggel v. szegfüborssal ízesített mártás; 
sos condimentat cu cuişoare sau ienibahar; nelkenwürzige 
Soße. 1595: Sütnj ualo Zamos halath zekfűes lere fl —//13 
I Negiedik tál etek swlt zek fwues lewel: 3 Fogoly madarat 
veőttem f — d 30 [Kv; Szám. 6/XIV. 15, 6/XVI. 3] | 7 
January ... Ez Ebedre hittak vala az Birak Wraimat... ehez 
az fekete lewhez és az Zekfües lewhez ... d 25 [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 16 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1621: azon olah 
keoueteknek konyhaiakra gazdalkotta(m) ... Ket ludat 
szekfwes lehez ... d 20 [Kv; i.h. 15b/XI. 18]. 

szegfűvirágos szegfümintás; cu model de garoafe; nel-
kenartig gemustert. Szk: ~ abrosz. 1837: Szekfüvirágos 
rostéilyos abrosz [Szentbenedek SzD; Ks 88. 7]. 

szegfüvíz szegfüvei illatosított víz; apă cu miros plăcut, 
preparat din garoafe; Nelkenwasser. 1648: Ezen hazbannis 
vadnak az falokon négj darab fogasok o szerüek ... kiknek 
az kettein vadnak illyen fwvek és virágok vizei. Elseö lapos 
wvegh palaczkban szekfw viz. 2. palaczkbannis szekfw viz 
... 8-dik palaczk szekfw viz [Komána F; UF 1,931]. 

szeghaj sötétbarna színű haj; păr castaniu; (kastanien)-
braunes Haar. 1795: Egy törpe termetű barna szeg hoszszu 
hajat béfonva visel [DLt nyomt. kl]. 

szeghely szeg ejtette sebhely; rană cauzată prin împunsä-
tură de cuie; Nagelstelle, Nagelwundfleck. 1710 k.: a kezén 
semmi sebhely nem vala ... kinyújtá a köntöse alól a bal lá-
bát mezítelenen, nézem, hát ott a szeghely kicsidég veres 
[Blm. 1028]. 

szeghet kifejthet/termelhet; a putea extrage/scoate; hauen/ 
brechen können. 1592: az Monostory hatarban Annyę 
keoweth zeghessen Coloswar, amenyt akar, mindenkor 
[Kv; Diósylnd. 56]. 

szegholdas barnás homlokfoltú; cu pată brună ín frunte; 
mit Blesse. 1587: duo equi curriferi, vnús gradarius, zegh 

holdos paripa vocatus [Gyf; GyK]. 1680: Ez idej egy szegh 
holdos kancza csitko [Radnót KK; UtI]. 1684: Négy Esz-
tendős Gyermek Lovak ... Szeg hodos szár lábu nro 1 
[Fog.; UtI]. 1692: Öregh kancza szegh hodos [Mezőbodon 
TA; BK. Inv. 17, 20]. 

szeghordó szeget vivő személy; persoană care transpor-
tă/duce cuie (la locul indicat); Leute, die Nägel brachten. 
1621: Nap Zamosok, mez keóueròk kó hordok Lecz, Zarŭ 
fa, es Zegh hordók voltak Heten ... d. 91 [Kv; Szám. 
15b/IV. 20]. 

szegkivonás szegkihúzás; scoatere de cuie; Herauszie-
hen der Nägel. 1592: Trimbanok attam Zeg Jgyengetestol 
es az Zeg kywonastol f — d 6 [Kv; Szám. 5/XIV. 265 
Éppel Péter sp kezével]. 

szeglet 1. szegelet 

szeglyuk kis hely, zug; ungher; Winkel, Ecken und Win-
kel. 1662: a gyalogság bétódulván, a várbélieknek nagy 
veszedelmek esett vala, mert minden szeglyukakat, főkép-
pen a székelység, hogy a palatínus bágyadt legyekhez ha-
sonlította volna és azzal igen felgeijesztette volna őket, 
szorgalmatosan felbújván, valahol kit bennek kaphatnának, 
mind levágják vala [SKr 231-2]. 

Vŏ. a szege-lyuka címszóval. 

szegmérték szögmérő; vinclu; Winkelmaß. 1655/1754 
k.: Szükség azért hogy az el készült Remekre a Remekes 
Legény Lineat, Czirkalmat, Szeg mértéket, horgas mérté-
ket, rá tégyen; ha pedig az Asztal valami más műszerrel 
nyilik azis rajta légyen, a' melyei a' Látó Mesterek visgálá-
sára vihessék az el készített munkát [Kv; ACJk]. 

szegmérték-fa szögmérő-fa; vinclu; Schrögmaß, hölzer-
nes Winkelmaß. 1656: Ezen saffar bazban vagyon egy 
negy szegre csinált asztalos miszerszam tartó lada, kiben 
vagyon miveleö ezköz ez szerint: Eoregh gyalu nro. 8 ... 
Szegh mertek fa nro. 8 [Fog.; UF II, 114]. 

szegnyi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
egy ~ egy szeg méretű; de märimea unui cui; (als Maß-
/Mengenbezeichnung) ein nagellang/-wert. 1787: minden 
Verös Kováts a mennyi vasat a mivén tsinál, azt mind és 
egészszen tartozzék a rendelendő Vas valto házhoz az 
Administratorhoz meg mérés vegett bé vinni, és abból a 
mérés előtt, ne legyen szabad senkinekis semmi szin és 
praetextus alatt meg tsak egy szegnyitis el rejteni [Torockó; 
TLev. 9/25]. 

szegő kőfejtő/vágó; pietrar, spărgător de piatră; Stein-
hauer. Szn. 1603: Nic. Szegő ppix [Jobbágytelke MT; SzO 
V, 258]. 

szegőd 1. szegődtet, szolgálatra felfogad vkit; a tocmi, a 
angaja ca slugă/ca lucrător; (ver)dingen. 1587: 3 Die 
Janŭary Zegeottem egj leantt kinek Ersebett newe. p(ro) f 7 
d — 1 arso Jng, 2 ferseo Jngh, 3 sing gallér giolch, 1 feie-
reh való giolch, 1 kéz Jgler frish, 1 Barson Parta, 1 vy sarw 
5 Die Janûary Zegeottem esmeg egj Fözónett az Zege-
nieknek p(ro) f 4 d — 1 Arso Jnng, 2 ferseo Jngh, 1 feiere 
való giolch, 1 Czondora [Kv; Szám. 3/XXVI. 13 Suweges 
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Gáspár kezével]. 1595: Biro W. szegödöt vala Síposokat* 
az gyalog népünk közzé, egynek adata ö kme d 16 [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 201 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — "Alább két 
név szerint és egy névtelenül felsorolt sipos és járandósága 
jelzésével]. 1651: szegőttem ... het Camarakat öreg desz-
kaval padolni fl. 6. den. 50 [Kv; EM XLVIII, 353]. 1673: 
Anno 1673 Karacson harmad napjan Szegöthünk egy szol-
galo leant Aknán lakó Kis Peter leányát Catat [Kv; ACJk 
15b]. 1684: Szegóttünk egy Szolgalot Klara nevűt Kövendi 
leant Szabó András leányát, igirtunk karacsonigh fîzetesebe 
egj köz perpeta Szokniat egy inget alyastol gioltz inget per-
peta ruhát, egy hetven penzes partat [Kv; ACJk 82b]. 1742: 
Szegötem lovásznak Molnár Praekup fiát Gávrillát Kará-
csonig fizetek e szer(int) Egj posztos szokmányt egy pár 
szőr és egj par vászon harisnyát egj pár csizmát, két véka 
buza vetést egj fekete Süveget egy pár ing lábravaló 
[M.köblös SzD; RLt 18 Rettegi István kezével]. 1751: Die 
8 Septembris Szegődtem Béres Inasnak, Martin Gligort 
kinek fizetése lészen tizen egy Maijás, egy szűr egy pár ha-
risnya nadrág [Ne; DobLev. 1/246]. 1787: Jelentem aláza-
toson aztis, hogy a szászvárosi Bironé felett alkalmatlan 
gazdaszszonynak ismérvén, egy obsitos káplárságot viselt 
embert szegődtem feleségestől együtt hellyéb(e) [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1830: A két Esketést be vivén a 
Feliperes Ur Enyedre ... Procuratort szegődött, és ekkor 
praenumeralt 5 Rfot, jŏvō, menő, helybéli költség 3 napo-
kot vévén feli 6. Rft edgyŭtt Rft 11 [Ne; DobLev. V/l 165. 
lb]. 

2. szerződést köt vmire/vmi elkészítésére; a face o co-
mandă pentru diferite obiecte/lucruri; bestellen, in Auftrag 
geben. 1583: Az Hid kapwhoz 20 Junj az feierdiekkel ho-
zattattam zegeoduen padimentom keoweket Eoregeot el-
seoben .6. zekerrel hoztak .33. [Kv; Szám. 3/XXIV. 32]. 
1652: Szegőttem Radicius Mathene Azonyomtol egy festet 
iratos menyezetet [Kv; ACJk 55a]. 1669: Edes Batyam 
vr(am) kerem kidet szegödgyön kidgyelmed egy bokor kést 
nékem az kidgyelmed kése formajara [Novaly K; Ks 41]. 
1716: az hidasnál való rét(ben) hidasnak való fát szegőttem 
[O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1749: Az Apa-
hidi Malo(m) Mester menven Malom kőueket szegődni 
Cziczion, kert tőllem szent Miklós penzre kett forintott, 
melliet adot az keovagoknak Id est f: 2d — [Kv; Szám. 
26/VI. 484]. 1781: Requirálván benŭnket Titt. Nagy Sá-
muel Ur(am) ... Groff Consiliarius Kendéffi Elek Ur eö 
Nagysága Nemes Hunyad Vármegyéb(en) lévő Jószágai-
ban) Udvarbírája ... hogy Hoffmáer Joseff kő faragó Mes-
ter emberei bizonyos munkát szegődvén ... O. Boldog-
fal(vi) részit számba venűk, és meg néznük [O.boldogfva 
H; Kf\ě 

3. állatok őrzését elvállalja; a se tocmi ca păstor; sich als 
Tierhütes/Hirt/Schäfer verdingen. 1761: Tudom hogy az el 
mult esztendőben őszszel valami Juhokat szegődött Iván a' 
Falusiakkal együt az Határban, de Havazás következvén, 
leg ottan ä Juhokat innét elvitték [Bukuresd H; Ks 113 Ve-
gyes ir.]. 

szegődendő elszegődendő, elszegődésre készülő; care 
urmează să fie angajat ca slugă; sich verdingend. 1590: 
Amy penyg az zegeodendeo Zolgaknak leányok dolgát Ne-
szy Az varosnak Elebely vegeszese maragyon megh, hogy 
Efifele zolga Rendnek szabadsagok myatt az gonossag ne 
neúekegyek [Kv; TanJk 1/1. 121]. 

szegődés 1. szerződés; tocmeală, învoială, contract; Ver-
dingung, Dienstvertrag. 1570: Thwgia hogy Zabo János 
ketzeris volt az Thoromba vendegzegbe Trombitás Deme-
ternel mind felesegestwl zegedwseokis volt vgi laktak | Or-
solya Zas orbanne Azont vallya mint az elseo az zegeodest 
(!) feleol hogy fely Eztendeo ely teluen fele beryt leh tegye 
[Kv; TJk III/2. 20,140]. 

2. szerződéskötés; încheierea contractului; Verdingung, 
Schließen eines Dienstvertrags. 1579: Az Nagy harangot 
vegeztek eo kegmek hogy meg chinaltassak, Az zegódes 
penig legie(n) Byro vram elót tanachyawal [Kv; TanJk V/3. 
193a]. 1655/1754 k.: A' szegődés után tartozik az az Ifjú a 
két Czéh Mestert Notáriussával és akiket az öreg Mesterek 
közül mellejek hivatnak egy asztalra tisztességes collatio-
val és szabad borral megvendégelni; és szolgályon négy 
esztendőt ha idegen [Kv; ACJk 13]. 

szegődéspénz (inasi) beszegődéspénz; bani de angajare 
(ca ucenic); Lehrlingslohn. 1693: Szegödtetet bé a Becsüle-
tes Céh előtt Bágyoni Konya Jancsi ... Apród esztendőkre, 
adott szegődes penzbe f 2//16 [Kv; ACJk 14]. 1694: Ba-
rothi Joseph ... adot szegődes pénzt be f 2 d 16 [Kv; i.h. 
18]. 

szegődetlen I. mn szegődés nélküli, beszegődetlen; care 
nu este angajat; unverdingt. 1592: Vegheztek eó kgmek 
hogy valamely zolga vagy zolgalo 15 Napigh Matol fogva 
el Ne(m) zegheodik, Ereós Adot vegyenek rayta ... Az Ado 
zedeo vraimis Az zolgak Altal ighen megh Circaltassak az 
illie(n) zegeodetle(n) zolgakat zolgalokat [Kv; TanJk 1/1-
206]. 

II. hsz szegődés nélkül, beszegődetlenül; fåră sä fie an-
gajat/tocmit (ca ucenic); unverdingt, ohne Verdingung-
1655/1754 k.: Ha valamely Ifjú az Asztalos Mesterséget 
akaija meg tanúlni, ... hiteles és petsétes levelet hozzon 
hazájából a' hol született; Ez ilyen Ifjú két hétnél továb ne 
lakhassék szegödetlen, hanem á Czéh-mesterek előtt bé-
szegödtessék [Kv; ACJk 12]. 1819: Ha a Mester Ember a 
próba hétnél tovább az Inast Szegődetlen tartaná 2. Rftal 
büntettessék [Kv; MészCLev.]. 

szegődhetik a se putea tocmi/angaja (ca lucrător); sich 
(als Arbeiter) verdingen können. 1795: már annyira ment 
az állapot, hogy a' leg alább valóis ajándék nélkül szolgáim 
nem akar, ennek számát p(edi)g annyira felvitték már, hogy 
egy Kovács(na)k Esztendei ajándéka a' negyven művelő 
het szerént ha nem többre, leg alább Negyven Rhenens fo* 
rintokra fel mégyen, a' kik p(edi)g Rendelesekbe szegőd-
hetnek azok(na)k discretioja a' 80 Forintokrais könnyen tó 
mégyen [Torockó; TLev. 9/29]. 

szegődik 1. elszegődik, szolgálónak áll; a se tocmi/anga* 
ja ca slugă; sich verdingen, in Dienst treten (bei jmdm)-
1571: Az feo emberek vag* lo feyek zolgay keozzol az kyn 
zegeodwe es fyzetesertt zolgallyak Vrokat, chyak azok ke; 
rewllyek el a rawast, De a kyweol wag* zabadoswl wagj 
altalomert, wagy egiebert, nem fyzetesert zolgálljak, azok 
meg rotassanak, ky az rawok hyt zerént érchyenek meg 
[SzO III, 335 fej.]. 1593: Tudom azt hogy Simo János 
ige(n) mo(n)dotta hogy ha megh ieóhet az fejedelemhez 
megie(n) Gegeó Balinth ura(m) hazahoz sem megie(n), 
en neke(m) azt ne(m) m(o)ndotta zegödŭe volté vagy ne(flv 
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[UszT 13/37 Michael Jone de Cichio pp vall.]. 1603: Az 
Sum(m)anak fel zedesse felöl ... vegeztek v klms Varossúl 
. . .Az mely Azzonyallatok és Leányok, bizonnyos embe-
reknel zegödúe laknanak, Azokatis magok visselesse és rú-
házattyokban való larassokbol, Ezekenis az ö erdemek sze-
rent vegyenek [Kv; TanJk 1/1. 454-5]. 1649: Szegödött 
hozzám ömbózi (!) Cata ... igirtem neki egy bagaszia men-
tet uy belessel, megenten egy gioltz inget [Kv; ACJk 61a]. 
1802/1816: ami Meti Nagy Sándort a Lázár Kis Aszszo-
nyoki, szegödék szolgálatyát ősszel fel hagyá [Dálnok Hsz; 
Kp IV. 317 Péter Anna (38) vall.]. 

Szk: béresnek 1780: Egy Bukur János nevű Feleseges 
gyermekes ŏs Jobbagyom ... hon nem letemben hirem s 
akaratom ellen Gagyban Miklósi Mihály Uramhoz szégŏ-
dŏt esztendeig beresnek [Bözödújfalu U; Pf] * ~ szolgának 

1738: László Pista al(ias) Máté az Pálfí János Ur(am) 
Udvaráb(a) ment, és oda szolgá(na)k szegődött az mostani 
Feleségével edgjŭtt [Ádámos KK; Ks 17/LXXXII. 2] * 
szolgálónak 1747: Kerekes Susi ... szegődvén szolgalo-
(na)k ... Lovas al(ia)s Kuti Gyōrgj étszaká(na)k idején 
szüntelenül hozzájárt [Torda; TJkT III. 184] * taksára 
1770: én Czigány Andris Taxára voltam szegődve, de az 
Taxamra fejül szolgáltam leg alábbis 15 napokat, de sok-
szor tőbbetis, ugy meg szoritat [Mosóbánya Sz; BK]. 

2. szerződést köt; a încheia un contract, a contracta; 
einen Vertrag schließen, eine Vereinbarung treffen. 1570: 
Zeoch Benedekne Katalin ... valya hogy az lean ketzeris 
tartót zallast hazanal, Mégis akarta fogadny ez zegŏdny ve-
le [Kv; TJk 111/2. 87]. 1582: Az kayantho patakara eó 
keglmek chinaltasson eg keó hidat Zegeoggiek eg' vag ket 
keomiwessel, kik mind keowenek Mezenek viselliek 
gongiat es Rakasanak [Kv; TanJk V/3. 253a]. 1590: Felseo 
Jaraban Zegeottem Az Kowachyal Chinalya az Perpenczet 
Serpenyőt es az Korong vasat, fizettem Neky f. — d. 55 
[Kv; Szám. 4/XVI1. 9]. 1591: 6 die Jûly Zegelett kewet 
Zegődett Biro vram, hogy hordyanak zekerett p(ro) d 45 
[Kv; i.h. 5/1. 101]. XVII. sz. m.f.: az Aszony ö Naga nalam 
létékor szegödöt velem egy egyes szeket az ö Naga czime-
rere kifaragva azt is megh kezittettem az aranyozasigh [Kv; 
ACJk 52a]. 1651: csinaltam egy Kalmar ladat szegődve f. 
12 [Kv; i.h. 74b] | Szegöttem enis ugy mint Varadi Miklós 
es Szegedi Gergely Deák fő patrónus Urammal, tölgy fabol 
nro 35 darab müvet [Kv; EM XLVIII, 350]. 1672: Kovaz-
nai Püspök Ur(amma)l es Budai Mihály Fö Hadnagy es 
Hosz (!) Pal Uraimekkal Szegöttem [Kv; ACJk 66a]. 

Szk: cserép ~ni. 1600: hogj mind ketten cherep zegeodni 
mentwnk Bezterczere Az pwspeok három lowatol kochiatol 
fizettwnk teolle fl. 5 [Kv; Szám. 9/IX. 38]. 

szegődlen szegődés nélkül, beszegödetlenül; (care lu-
crează) fără contract; ohne Verdingung, unverdingt. 1752: 
mely mester Ember az Legényeket szegődlen (!) Muhelyi-
ben tartya s Ché Atyahoz nem küldi, annak pöenája, hogj 
aban az Esztendőben Tseléd nem engedtetik [Kv; KCJk 
17b németből való ford.]. 

szegődött 1. elszegődött; care lucrează cu contract; ver-
dingt. Szk: - béres. 1701: A Bihalárt Pogány Andrást 
hozassa le ő kglme ... szegődött Béres volt mostis a Biha-
lok mellett [H; UtI] * - hegedűs. 1767: (A korcsomában) 
Kis Vaszilia, és Telegucza Juvon ... erővel el akarván ven-
ni a mi Hegedűseinket mik nem engedtük mivel nékünk 
szegődött Hegedűseink voltak ezek, nékik pedig más sze-

gödett Hegedűssei voltak [Betlensztmiklós KK; BK. Kádár 
György (20) jb vall.] * - kocsis. 1644: egy Horuat Mihály 
neúú szegődött koczissa [Czege SzD; WLt 8]. 1685: Tu-
dom hogy az Apám Bartha Bálás szabados ember lévén 
Káinoki Jánosné Aszsz(onyo)m(na)k szegődött koczissa 
vólt, s nem töltötte ki az esztendőt [Altoija Hsz; BS II] * ~ 
kovács. 1810: Mellyeket" minek utánna minden renden lé-
vő dolgosok, ál(ta)l láttanak, hogy Senki az Tŏrveny(ne)k 
al(ta)l hágásaért meg nem büntettetik, ezen abból bátorsá-
got vettenek, és ujjra az Verŏkb(e) Szegődött Kovácsok, 
nagyon erőltetik az Veröss Kovács Gazdákot, az három 
poltra fizetésen felyülis az vasnak meg adására [Torockó; 
TLev. 9/44. — "Ti. az előbb előadott visszaéléseket] * ~ 
míves. 1780: Morosus Mívesekről és Szolgákrol. Amelly 
Gazdának Szegődett Mivesse, és fogadott Szolgáia, min-
denkor maga <i>dejében, a Munkára el nem mégyen, 
hanem gazdájával Veszekedik, morosuskodik, és a* Mives 
ollyan Vasat nem készitt, a' millyent Gazdája kiván, az 
illyen Mivest és Szolgát a* gazda minden kedvezés nélkül 
a' Bíráknak deferállya [uo.; i.h. 9a] * ~ pakulár. 1682: 
Stephán Iuon szegődött pakuláija volt Diosi János Ur(am-
na)k szám ádatlan szökött, égy ideigh oda tekerget [M.köb-
lös SzD; RLt Nagy Ferencz (60) jb vall.] * - pásztor. 
1596: zegödeth paztoromoth kj mind az falúnak bardocz-
falúanak zegödöth chiorda paztorúnk volt kinek Tóth János 
wala neúe, meg feniegette s meg is zidogatta [UszT 11/70] 
* ~ szolga. 1570: Kerekes gal ... valla, hogy varga tamas 
Kadar petemenel lakoth es Kadar ferenchnel, de ó nem 
túdya zegődótth Zolga volthe auagy nem, de mykor Kadar 
ferench testamentomoth thótt akkor ó testamentomos volt 
[Kv; TJk III/2. 124a]. 1593: Malomfalui Galfi Mihalnak 
zegődett zolgaiath ... kezeben tartozik Adni harmad ezten 
nap [U; UszT]. 1677: Szegödöt Szolgák esztendejeket jám-
borul el-tōltvén, Testimonialissal bocsáttassanak-el Urok-
tol: Alioquin akarmely tisztektöl-is meg-fogattathassanak 
... Szegödöt Szolgák jámborul szolgálván, s' fizetések de-
negáltatván, a' Tisztek contentáltassák [AC 269] * ~ szol-
gáló. 1689: ennek előtte két esztendőkkel szegődött szolgá-
lója voltam Mihály Deák Ur(amna)k az Udvarában [Kopá-
csel F; BK. Vlád Muntyán Leánya Alixa (18) zs. vall.]. 

2. szegődéssel dolgoztató; la care este angajat cu con-
tract; mit Verdingung beschäftigt/arbeitend. 1622: tenek 
my elettwnk illien wigezest ... Kowach gergely maga gon-
dolatlansagabol talta (!) wolt el hozny egy zegedett wranak 
kett lowatt [Hsz; Kp]. 

3. szegődésben meghatározott; care a fost prevăzut/stabi-
lit ín contract; in der Verdingung festgelegt. 1648: <Ame>-
lyik mesterember az másiknak egy céhet tarto<zik> mester 
ember társa ellen szegődött munkájában magát nem egyen-
lítheti, mert ha az ilyen dologban valamelyik mesterember 
tudva azt cselekedné, valamint az ilyen munkáért fizetné-
nek, azzal büntetödik [Dés; DFaz. 13]. 1684/XVIII. sz.: 
mester ember társa ellen szegődött munkájában magát nem 
egyeliti [Dés; DFaz.]. 1769: Kelementelki Petrás Sigu 
GrofT Lázár Antal eo Nga Jobbágj Czigánja ... az Szegő-
dött Taxát az egj Aranyot minden esztendőb(en) ... betsöl-
lettel meg adgja [Msz; Ks 67. 48. 31]. 1789: én a szegődet 
munkákat el nem végeztem volna [Dés; DLt]. 1864: Fö-
Czéh-Mester Kedves atyánk fija elé Teijeszti hogy mivel 
már Nadudvari Györgynek az szeggődöt ideje eltölt tehát 
most ulyjaban Kel gélét hordot fogadni [ZFaz.]. 

4. szegődés szerint adandó; ce i se cuvine cuiva conform 
contractului; laut Verdingungsvertrag leistend. 1756 k: 
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Történhetik az is hogy az Hontárnak (így!), és gondviselet-
lensége miat bé esnek 'a Bánya, melly miat az Hon tár akár 
szakaszszávai, akár nap számmal szegődet hant köveit ki 
nem adhatná, ollyankor tartozik mind az Hontár, mind a 
Bányász 'a hetet vagy restantiat ki potalni [Bom. 
XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 1771: az 
Kundi és G. Varalyai Lakosoknak a Titt. Simeny András 
uram Malmában ... akkoris mar meg volt volna azon sze-
gödöt kōvŏk szegődve [Széplak KK; SLt évr. G.Sárdi (47) 
pastor eccl. nn. vall.]. 

5. megegyezés szerinti; care a fost stabilit/fixat pe bază 
de înţelegere; vereinbarungsmäßig. 1764: Jósika Imrének 
gr. Székely Lászlónéval szegődött napja s órája lévén, Ala-
morraa megyen éjszaka be az házba, hát a cigánylegény az 
asszony mellett nyújtózik [RettE 163. — aAF]. 

szegődözik egyezkedik, alkudozik; a se tocmi/tîrgui; 
handeln, feilschen. 1693: hallottam edgjszer hogj edgj ve-
ka buza felett szegõdoznek vala, az molnár hetven Penzen 
tartja vala az buzat, de Sorbán aszt mondgja vala hogj 
masuttis megh veheti ugj [Berz. 7. LXV. 38] | Nagj János 
vr(am) is ... Szegődőzőtt az Tavaly szolgájaval Földi 
Istvánnál hogj egj kiss házat csinál neki afféle fából [A.szo-
vát Sz; SLt 30 Domokos Benedek (36) vall.]. 1721: Tar-
tarian penig hogy meg fogatott menten szegŏdőzni kezdett 
a karossal ... marhaiból a károsnak contentumat tett [Ne; 
Ks 95]. 

szegődség 1. megállapodás, szerződés, szegődés; tocme-
ală, învoială, înţelegere, contract; Vereinbarung, Kontrakt, 
Abmachung. 1573: Veres Jacabne Borbara ázzon ... vallia 
hogi ... ott kezdyk Bezelleny hogi Ely zeoket volna Myhal 
... De eo Nem ertette zegeotsege Es fyzetesse Mint volt 
[Kv; TJk III/3. 76]. 1586: Az zeghenieknek Zamatt megh 
Jelenchie Regestumaban" Az Lowazoknak, Barom pasto-
roknak, Juhaszoknak mind Szamokat, s mind zegeodse-
geket rendel meg Iria [Kv; PolgK 20. — "Az isp. m.]. 1595: 
Közép útzai kapúnak czinaltatasara költettünk ... Az Zeget-
seg" felet Kömies Peter haza elöl 1. horogh követ hozattak 
el, es czjnaltak feli [Ky; Szám. 6/XVIIa. 241 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével. — "Értsd: szegődség]. 1606: megh ki-
vanom az szegeczeget es ell varja ezten Napigh [Nagyajta 
Hsz; HSzjP]. 1656: Más az pedig, késő szegődség ez az 
gerezna s még mikor hozzá ki [TML I, 34 Teleki Jánosné 
Teleki Mihályhoz]. 1777: Anno 1777dik die 9 9bris öreg 
gyűlése lévén a Nemes Céhnek, amikor Getse János őkgl-
me inasságra ... bészegődtette ifjú Székelyhídi Sámuelt az 
maga költségén ... tehát reá s szegöccségére tett költséget 
tőle nem reportáljuk [Dés; DFaz. 29-30]. 1780: Ha valaki 
egyszer egész esztendőre mivest vagy Szolgát szegődett, 's 
ezt más szegődttség után idő közben valami factioval el-
hodittani, vagy Udvar erejével el-venni attiutállya (!) ... az 
illyen flór. 12. büntettessék, a* mives pedig azon Esztem-
dőben mellyre bé szegődött legelső gazdájánál maradjon 
[Torockó; TLev. 9b]. 1793: a' mi szegődségŭnk eö kelme-
vei nem ugy volt hogy Dézmát adjunk a' földről ... hanem 
egy részit lábán mas részit le aratva ... el adtam ... Nagy 
Marton Györgynek hatod fel forintba [Mezőbánd MT; 
MbK XII. 98]. 1810: olly dologra ... soha magúnkot sze-
gődségűnkel nem kőtőlőztűk [Adámos KK; Pk 5]. 1819: 
Ha valamely Inas Mesterét ... elhagyná ... s azután újra 
kivánná Inasi Esztendejét follytatni, az illyen Inas újra Sze-
gődjön s a Szegŏdtségért meg határozott taxát újra tegye le, 

és az Inasi Esztendeje az utolszori szegődéskor kezdődjék 
[Kv; MészCLev.]. 

2. megállapodásban/szerződésben rögzítettek; plată/retri-
buţie stabilită la tocmeală/învoială; Vereinbartes, wie aus-
gemacht. 1568.ĕ Valentin(us) Kozta, iur(atus) fassus, Mikor 
az Vicey János kezetçl az Johoth kezbe veúek ... az en 
legenemet fogada meg demyen melleye, azon zegQtsegre 
... f. Iliig, 1 guba, 1. Jug, 2 halyosnyaba [Kv; TJk III/l. 
183]. 1584: Hannes Daurer vallia hogy semmy bizoniost 
Nem tud Orsolia a' felesege vallia ... egy Sophia Neweó 
húgomat tartam vala hazamnal, Az labat meg vesztek es 'a 
kezeis el zarada az ereyet el veottek vala, kerem ez Katalin 
Azont hogj meg giogicha harmad fel forint león a' zegeod-
segh [Kv; TJk IV/1. 256]. 1590: Zegeotsege orasz mester-
nek eztendeyg f. 32 fyzettem f. 24 [Kv; Szám. 4/XXI. 68-9 
Kis István sp lajstr.]. 1598: Vettünk Diczegy Istuannak es 
Jgiarto Georgnek az zegedsegre 2 keoból buzat ...f 4 d 50 
[Kv; Szám. 7/XVI. 45]. 1606: Tapaztattam megh az Jspo-
taly hazat az czinterem feleöl, zegödseg zerint az Tapaztok-
(na)k Egj Nap hogi az Agiagotis eök niomtak megh attam f 
1 [Kv; i.h. 12a/I. 31]. 1618: Az sátort, Kegyelmes uram ... 
megvevők, de valamint adták volt Nagyságodnak értésére, 
mennyibe volt az szegődség, és mennyit adtunk volt meg 
benne ... én az kéneső árából 28 ezer oszporát adtam neki 
[BTN2 163]. 1629: Louas András segeotczekbe ... Kisni-
czer Dolmani. Ket ingh labra valeo (!) saru meni kel [UtI]. 
1770: Bodó Páll el árvásodván nem volt modgya, hogy .. • 
Testvér huga szegôtséget a Melgos Udvarnak meg fizethes-
se kéntelenittetett azon ... pártikula jószágotskát Örökös 
fundusábol kiszakasztatni [Madéfva Cs; Ks 65. 44. 139]. 
1810: Zselleri Őrőksegekbe ugyan Zselléri kitsin szólgálat 
mellett lévén szegődségünkis mérsékellve tsak felettébb ke-
vés [Ádámos KK; Pk 5]. 1821: Anno 1821 die 28 Oktobris 
Duplán Joseff ... Fekete Josit őtt Esztendőkre feli Szegőtet-
te, A mellet az fel tétel mellet hogy az őtt Esztendők el 
telése allat minden ruhazatyát meg adja Duplán Joseff 
Uram, Azon három Rénes forintokot az meljet Duplán Jo-
seff Uram az Inasért le tett, Segőtséget tartazik az Inas Le-
génségibe le dolgozni ha az Edes Attya inasságába meg 
nem fordittya az Meiszterinek [Kv; KCJk 112a]. 

3. szegödés/szerződéskötés; încheierea contractului; Ver-
trags(ab)schluß, Abschluß des Vertrags. 1571: az kypyr° 
... az kyt w Ennek(em) mivelt Czzak (!) tizen ket forintal 
sem Jr fellieb Jm az zegoczzig leueletis be kwldott(em) az 
mitn az zegin vramal volt az zegoczzik [Buza SzD; BesztLt 
3499]. 1593: Margit Keomiwes Esaiasne vallia, Az en 
vra(m) zerzette Maytini Istwant kochisnak Dániel deákhoz, 
de az zegeodsegbe(n) ot ne(m) volta(m), Mind az altal In-
nét tudhatom hogy zegčdeot zolgaia volt. Mert eómaganak 
Jstwannak zajabol halla(m) ezt [Kv; TJk V/l. 361]. 1633: a 
mikor Vagasi Jstua(n) meg szegòdek azzal az Czauasi 
leannikaual, eztendeig szegòdek, megh uelle, es keòz igler 

szokniat igire uala neki, az szegeódczcg penig st Leórincz 
nap uta(n) uala ket hettel [Mv; MvLt 290. 132a]. 1764: 
Hozzá adatván az főcéhmester és öregek propositiójokra ez 
is, hogy megigazíttassék, hogy tudni illik eddig az inasok 
szegődségéből esni szokott jövedclmecskéknek felosztása 
az nemes céhben közönségessé tétetett vola (!), mely ennek 
utánna abrogáîtassék [Dés; DFaz. 23]. 1770: 1770 die 
2Ima (!) inasszegődség celebráltatván közöttünk a céhmeS' 
ter Madarasi János uram házánál a fenn megírt excessuso' 
kat megújította, azon szegődségben részeg fővel jővćn ^ 
[Dés; i.h. 28]. 
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szegődséglevél szegődés/szerződéslevél; tocmeală ín 
scris; schriftliche Vereinbarung, Vertragsschreiben. 1571: 
az kypyro ... az kit w Ennek(em) mi veit Czzak (!) tizen ket 
forintal sem Jr fellieb Jm az zegoczzig leueletis be kwldot-
t(em) az mint az zegin vramal volt az zegoczzik [Buza 
SzD; BesztLt 3499]. 

szegődségpénz a szegődésben/szerződésben meghatáro-
zott összeg; suma stabilită ín contract/la învoială; ausbedin-
gene Summe. 1595: kerenek az Aaczok ö kmektöl borra 
való pénzt: panazolkodúan hogy ök kart vallottak volna, 
mert az szegetseg penzel fel nem erúen, az önmagokét kel-
lett volna el költeni az hid czjnalaskorth [Kv; Szám. 6/ 
XVIIa. 141 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

szegődségtaksa szegődés/szerződéspénz; taxă de angajare 
(plătită breslei); Verdingungslohn/-taxe. 1840: Teslák Pál 
szegődtség taxája 3f | Szathmári Gyurika szegődtség taxája 3 
f I Mezei Andris szegődtség taxája 3 f [Kv; ÖCLev.]. 

szegődtet (inasnak) be/elszegődtet; a tocmi/angaja ca 
ucenic; (als Lehrling) dingen/aufhehmen/anstellen. 1635/ 
1650: valamely Eotues Mester Inast akar szegóttetni, az 
Eotves mwnek tanulasara, Elseoben azt tudakozza megh az 
Mester szorgalmatosson mikor hova fogadgia, ha nem Job-
bagy fiue, ha nem budoso, es ha jo nemzet, az Ceh Meste-
rekis ezeknek vegere menven vgy szegóttessek be az Inast 
[Kv; ÖCJk]. 1641: Thoroczkay Borbély Istuant ... az Attja 
Borbély Gergely ki Galffi Janosnak Borbéllyá volt, ugy 
szegōttette penigh mint maganak szabadost, es senkihez 
nem kötelest [Kv; Thor. XV/8]. 1655: Kouats Szabó Istuan-
hoz szegeődtetteönk egy Inast Uyska fiat, Gábor Simont [Kv; 
SzCLev.]. 1662: Lengyelországban sok ezer forint summá-
ban szegődtetett vala, mindenestül fekete, fejér és veres 
márványkövekbül igen szép köfaragásbéli mesterséggel, 
angyal- és emberképekkel megékesíttetett monumentum csi-
nálására [SKr 305-6]. 1778: Szalma István szegődtette Szal-
ma Marczit [CsCJk I. 177a]. 1794: Kovats Marton szegőd-
tette Kovats Andri-t (inas) [MészCJk 1700-1835. 33a]. 1809: 
Kerekes Istvánné Blága Mária ... felel a kérdésekre. A kér-
dezett legényt" az Apja Conventiora szegődtette az Ifj Asz-
szonyokhoz s ugy is szolgált [Homoródsztmárton U; UszLt 
1749 ComGub. — "Oroszhegyi János fiát, Gyurkát]. 1838: 
Szegőttette Gyulai Sigmond Bodnár danit ... Szegőttette ... 
Esztergárus Kováts petit [Kv; ACSzám. 118]. 

szegődtetés (inas-)beszegődtetés; angajare, tocmire ca 
ucenic; Ansteller. 1702: mikor penig az szegöttetes leszen 
tartozik az Inas a Czehnek kezest alitani Tizenhét Magyar 
Forintig, hogy apród Esztendeit jámborul el tölti [Dés; 
DLt]. 1748: Inas szegōdtetésekor adatni szokott négy tál 
étkek(ne)k edgj veder bor(na)k s edgj forint(na)k Taxaja ... 
az Czéhnak szokott adattani [Torda; TJkT III. 223]. 1823-
1830: szombaton ... haza nem bocsátott, ott voltam vasár-
napis, és így odaragadván, elmúlt a szabóinasnak való sze-
gődtetés [FogE 88]. 

szegődtető a szegődést végző; care face angajarea (unui 
ucenic); Ansteller. 1628: Nagy Szabó Istvánhoz szegődték 
be inasságra Telegdi Mátyást 3 esztendeig szabó műre. 
Szegődtető mesterek voltak Szabó Ferencz és Fekete István 
[Mv; EM XVIII, 401]. 

szegőpántlika szegőszalag; panglică de tivit; Borte, 
Säumchen. 1832: 10 Sing Szegő pantlika ... 50 xr [Kv; 
Born. I]. 1847: Szegő pantlika nll vatta a kaputba és 
láijbiba //18 [Kv; Pk 6]. 

szegőszalag szegőpántlika; panglică de tivit; Borte, 
Säumchen. 1859: Újfalvi őnagysága részire Egy feketerok 
kijavittása 1 f. hozzá való uja béllés szegő szalag és gom-
bok 1 f [Kv; Újf 1]. 

szegregál 1. különválaszt, elkülönít; a segrega/separa; 
aussondern, (aus)scheiden. 1661: egy leveles ladat hazam-
hoz hozatva(n) ... az leveleket segregaltuk ... es az Kö-
vesdhez való jószágról való leveleket, Bojer Ura(m) ... ke-
zebe(n) adtam [Kv; Ks 41. 1 Val. Benkő lev.]. 1722: az 
Komani Gyermek lovakkalis dolga ván, azok szapomiczá-
sok, vagy hármat segregaltunk közzűlök, de félő hogy az 
tŏbbys el ne tölték legye(ne)k" [Fog.; KJ. Rétyi Péter lev. 
— "Szapomyicával]. 1743: mind két félről Arbitrálának 
bennünket, és authoralának e végre: hogj decidalnok és 
dirimalnok, mellyek legjenek Lazarianum Bonumok és 
mellyek Csizériánumok ... Miis ... a Bonumokat revideál-
ván ... ez ide alább megirt mod szerént Segregálok [Msz; 
Ks 15. LXIII. 16]. 1789: meg magyaráztatott, és formais 
adattatott miképpen vigyék a Protocollumokot, az aktákot 
hogy segregállyák, hogy conservállyák [Csehédfva U; 
UszLt XIII. 97]. 1804: kiki T. Professor Uraimék közül a 
maga spártájához tartozó könyveket segregállya, külön 
loculusokba egymás mellé a lehetséges legszebb renddel 
helyheztesse el [Mv; CsÁLt VI/14. 17 szu-i Ref. Kollégium 
lt Kuratori jk 1804. V. 31-i 17. sz. bejegyzés. — Jakó 
Zsigmond kijegyzése]. 

2. elválaszt; a despărţi/separa; separieren, trennen. 1798: 
Az Fogadonak belső Fundussa ... egy része Veteményező 
kertnek tsak könnyű lészattlan sövény Kerttel vagyon az 
Udvartól segregálva [Brád H; Ks 76. IX. 27]. 

szegregált különválasztott; despärţit, separat; gesondert 
genommen. 1826: A Jósa György Ur részire Segregált Jok 
ezek [Szászrégen; Bom. XIII. 40]. 

szegről-végről végül is; ín cele din urmă; obenhin (etwa: 
letzten Endes). 1705: Ma felmenvén az úr és az asszony, 
szegről-végről magam is a generálhoz ebédre Szent Erzsé-
bet napjára, a devotio végbenmenvén, a koldusoknak is 
szokás szerint ebédet adának [WIN I, 599]. 

szegsárga sárgásbarna; şarg; gelbfalb. 1704: Desen lakó 
Vízaknai István Vr(am) Laszlo János Vr(am) Fiának Már-
tonnak egy szeg sárga gyermek lovát magáénak fogván ... 
magáénak lenni meg nem bizonyíthatta [Dés; Jk 344a]. 
1757: Egi 8 es(ten)dōs szeg Sárga, Szőke szorenyu (!) kan-
tza a pej paripa Csikójával [Mezőpagocsa MT; Berz. 3. 1. 
9]. 1794: Világos Pej Kantza ... Szeg Sárga Csitkaja [Zen-
telke K; CU]. 1839: Mintegy 9. vagy 10. esztendős szeg 
sárga, kevéssé hodos, mind két hátulsó lábai a' siklojokbol 
fejérek [Dés; DLt 233 nyomt. kl]. 1849: Szeg sárga ló 
[Kvh; CsS]. 

Szk: - szín. 1861: Egy szeg Sárga szín Igás 12. Eves ke-
kes Kantza [Marosbogát TA; HG] * - szőrű. 1815: azon 
Szeg Sárga Szörü Lovát tudakoltam; hogy el-adnáé [Dés; 
DLt]. 



szegszőrű 234 

szegszőrű barnás szőrű; cu părul negru-roşcat; falb. 
1627: Az Meneseknek szamok ... Harmadfw szwrke kek 
gjermek lo Nro 2, eggik Pey, másik szegh szeorw [Rűcs 
MT; BLt 1 Inv.]. 1761: Negy Ménlo ... Egy almás szürke 
szőrű Butzéfahos nevű ... Más Szég szőrű Anglus több 
husz esztendősnél. Harmadik ugyan szeg szőrű görbe hátú 
Törők közéi 1 negyven esztendős [Spring AF; JHb XXIII/ 
31. 34-5]. 1775: 1 Pej Szőrŏ kantza Rf 5. 1 Szeg Szōrõ 
kantza Csitko Rf 4 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1805: egy fe-
letlen jármos Bival Vfr. 60//... égy szeg szőrű 3. Esztendős 
Kantza Csitko Vfr 60 [M.köblös SzD; RLt]. 

szegte kifejtette/termelte; (care a fost) extras/scos de ...; 
(aus)gehauen. 1598: Coloswary fekete Pal eo maga zegte 
parlag keoúet hozot [Kv; Szám. 7/XVI. 53]. 

szegtekerő szegcsavaró; un feldesculă; Schraubenzieher. 
1741: Egy Hat lyuku öreg Szeg tekerő 1. Ket kíssebb Szeg 
tekerő 2 [Kv; TL 90 lak.]. 1742: Egy szeg Tekerő [Kv; i.h.]. 

szegül-végül végső soron, végül is; la urma ürmei; 
schließlich und endlich. 1665: Quo ad me, mind hazámnak, 
nemzetemnek, vallásomnak vagyok olyan igaz jovát kívá-
nója, mint az kik oly igen pengetik az szájokban az mások 
bestelenítését, szegül végül az enyimet is [TML III, 445-6 
Teleki Mihály Kende Gáborhoz]. 1672: ha eddig is Kegyel-
mednek mind maga személye s gyermekinek veszedelme s 
árvaságra való jutása nem forgott volna fel, szegül-végül 
mireánk nézve is félvén az ilyen esettől, könnyebben eddig 
is mi is hagyhattuk volna [TML VI, 307 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: nem is lön semmi derék dolog 
belőle, mert úgy volt a dolog intézve, hogy a haereditaria 
provinciákból, a niederlandiakból és Magyarországból és 
szegül-végül én is Erdélyből együtt conferáljunk de isto 
commercio Levantico [BÖn. 921]. 1759: Temettetett Ko-
lozsvárott dicsőséges halotti solemnitással, az holott ma-
gam is szegül-végül szolgálatban voltam, a többi között ke-
servesfogó, s fogtam br. Wesselényi Polixéna kisasszonyt, 
kit is br. Kemény Simon úrfi mátkásított el [RettE 85]. 
1762: Lett candidatio is, az holott én is szegül-végül viceis-
pánságra candidáltattam [i.h. 132]. 

szegvágó szegvágásra/készítésre használt szerszám; scu-
lã de tăiat/făcut cuie; Hauer, Nagelhauer, Stockmeißel. 
1756: Az Kováts Méhelyben ... Szeg vágó allyastól 1 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 14-5]. 

szegvég 1. faluvég; capătul satului; Ortsende. 1603 k: 
János Gerébteól hallotta(m) trefaba hogy Czialokafalwanak 
mo(n)dotta az Alsó zeghwégeth [UszT 16/65 Georgius 
Zabo de Vdúarhely (50) judex oppidi vall.]. 1751: Negjven 
negj esztendők el fojtában ezen Controversiáb(an) forgo 
oldalt (!) alatta levő Seppedékkel edgjütt a Falu nevezete 
alatt tartatott ... nyárban a Szeg vég ludai, disznai élöttek 
rajta [Kóródsztmárton KK; Ks 17/LXXXI. 18]. 

2. a faluvég lakói; persoanele care locuiesc la marginea 
satului; die Bewohner vom Ortsende. 1751: a' más ösvé-
nyén is nem az egész Falu, hanem az ott lévő szeg vég járo-
gatott [Koronka MT; Told. 14/46]. 

szegvégföld végföld; pămînt la capătul unui teren; Grund 
in der Gemarkung/am Ortsende. 1835: egy néhány dirib 
darab, szeg vég földei [Dés; DLt]. 

szegvonás szeg(ki)húzás; scoaterea cuielor; Nägelzie-
hen, Herausziehen der Nägel. 1587: 12 Julj az Varos fog 
hazahoz vitettem ket zekert rendelt ... Az meg heiaszasara 
keolteottem f 1/75 szég vonastol fiszettem — /12 [Kv; 
Szám 3/XXX. 21 Seres István sp kezével]. 1597: Hogy Az 
Estallorol es az hátulsó hazrol az Achyok le vertek az 
zindelt Az szeg vonastol Az cziganoknak es megh egienge-
teseteol attunk f 0 — d 25 [Kv; i.h. 7/V. 9]. 

szegzett 1. szegezett 

szegy levágott szarvasmarha mellrésze; carne de la piept; 
Bruststück. 1596: Hus vetel. Hozzu Peterteöl hozattam egy 
fel elejt, fel vtoliat egj zegiet merettem fel f 2 d 28 [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 153 Th. Bachi sp kezével]. 1597: hozattam 
... a' Vasar biroúal Egy tag húst es fel zegiet f 1 d 83 [Kv; 
i.h. 7/XII. 130 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1621: 20 May 
... Aldozo Napian el erkezuen az vy kereztyenek ... Vagat-
tam fel keozikben hust három tagot, és Egy szegyett, 
melliek Niomnak Libr: 269 ... tézen f 2 d 69 [Kv; i.h. 
15b/XI. 46-7]. 1680 k.: Komanarol hajtőt Ekrőtnro 1. Eből 
vittek ... Szegjet ketőt, Nyakat Felet, Lapaczka szélből ket 
ket vagast. Far tóból negj vagast [UtI]. 1737: Kalnaki urni 
egy szeg(y)et vettünk [Kvh; HSzj bog al.]. 

szégyell, szégyenl 1. szégyent érez; a se ruşina, a-i fi 
cuiva ruşine, a fi cuprins de ruşine; sich schämen, (wegen 
etw.) beschämend fühlen. 1570: Zeoch Gčrgh ... vallya, 
hogy ... ferdeos kelemen, kwlte volt hozzaya Eotet Zeoch 
Myhal hogy zolna Neky hogy Megh Bekelnek vele Mert 
eomagais zegenly hogy wgy ezzet az dologh keozth [Kv; 
TJk III/2. 186]. 1597: Simon János ... wallia ... hiwa 
egizer eleombe Sardine az leankat, monda neki ... mond 
megh az gazda eleot mit chelekedet az vrad veled ... ne ze-
gienlied [Kv; TJk VI/1. 95]. 1632: Szabó András mondgia 
uala Kômies Istua(n)nak azt hog megh teis puskát hozs ki 
azt czudalo(m), csak az farodhoz kellene verni, czuda hog' 
ne(m) segienled [Mv; MvLt 290. 91b]. 1679: talan Kgl-
medis meg hallotta az Enyedi pap dolgát azt bizony 
valob(an) szegyenle(m) s Bisztelensignekis (!) tartom hogy 
ollyan Besztelenül bant hitvan Gyermekimel [Ajtón K; 
WassLt Ebenei Éva lev.]. 1724: Az Umak tőllem illy 
Sokszor való busittatását mind levelemb(en) mind 
praesentiámb(an) majd immár szégyenlem [Sorostély AF; 
Ks 95 Bethlen Imre Komis Istvánhoz]. 1774: Király Biro 
Vr(am)... igen Szégyenlette, hogy ă Faluk bé nem jártanak 
ă Conummeratiora [Kisajta Hsz; INyR Huszár János (52) 
ns vall.]. 1782: azon Contractust repetálták ő kglmétöl 
szégyeli ha ott fogják meg kapni [Torda; KW]. 1818: 
szégyellem hogy a* Nsagod porontsolattyát illyen kesőre 
tellyesíthetem [Szemerja Hsz; Eszt-Mk Bora István gr-
Mikó Györgyhöz]. 1853: szégyeltem hogy oly kentelen 
tsinált mindent [Kv; Pk 6]. 

2. magát vmiért szégyenkezik; a se ruşina/a-i fi ruşine 
pentru ceva; sich schämen. 1618: Ezután mene az maga 
zsoldja felől való beszédre, és Görcsi Mehmet pasa szinte 
azonokat beszél lé ő magának is, azkit azelőtt való nap be-
széllett vala Azkin Kamuti uram felette búsula, és szégyen-
lé magát, hogy ott kérkedstsége elö nem mene [BTN2100]-
1640: Hallottam azt is Sombori Istvántól, hogy mondta 
neki Vas János, hogy „az essez leánya nem adott senkinek, 
hanem csak Gulácsinak". Ugyan magam szégyenlem [Mv; 
MvLt 291. 233a-251a átírásban]. 1665: Isten úgy áldjon 
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meg, én magam szégyelem, a mennyi ízben vádolnak ben-
nünket ez előtt, az méltóságos úr előtt állhatatlansággal 
[TML III, 359 Teleki Mihály a fej-hez]. 1710: Bizony ma-
gunk szégyenlettük a németektől, mert negyvenhat musko-
télyos volt a várban, azok közül is néha-néha, de nem 
sokszor, tíz-tizenöt kijött velünk ellenkezni a kurucokra 
[CsH 349], 

3. átall, restell; a se ruşina/jena/sfii (ín faţa cuiva); sich 
scheuen, sich (nicht) entblöden. 1632: erre monda Szakol-
czaine hog' czudalo(m) hogi ne(m) szégenled mondani, 
szakalod vagio(n) s miért ne(m) beczóllód meg [Mv; MvLt 
290. 94a]. 1662: Ne hagyja kegyelmed urunkat csak maga 
akaratjára, ne szégyenlje submittálni magát, kinek Isten 
hatalma alá vetette [SKr 389]. 1724: Susi beszélte nékem, 
h(ogy) Pekri mint akar véle bánni ... és mondottam egykor 
a kertb(en) Pekrinek, Ugyan Ur(am), nem szégyenli é kgld 
oly tatskó gyermekhez" magát tenni [Koronka MT; BK. 
Csáki Ferencné (50) ns vall. — "A leány 14 éves volt]. 
1736 u.: Ó mostani felfordult világ! egy nyomorult fő em-
berecske nemhogy más ember jobbágy asszonyát, de magát 
is jó nemes embert vagy annak gyermekeit szégyenlené 
atyafîának mondani [MetTrCs 481]. 1751: It az s.v. serté-
sek me judice drágák voltak ... nem szégyenlettek kérni na-
gyab szérűért hfo. 8 s még 9 for. [Borbánd AF; Ks 83 Bor-
bándi Szabó György lev.]. 1799: őtet mind Őrőg Embert ta-
lám szégyenlette meg verni [Náznánfva MT; Berz. 4. 31. 
27]. 1805: (Az) egyenetlensegek nem volnánok ha a Veros 
kovats Gazda ă fogo Nyelit nem szegyenlené meg fogni de 
ma a Verőskovacsok közül edgy sincsen a ki a tulojdon 
mesterségét Tudni ne szegyenlene [Torockó; TLev. 9/41]. 
1832: Erezvén a nagy Terhet — és az alatson vádosko-
dasokat — volt eszembe — hogy Instályam elbotsáttatá-
somat de Szégyellettem csak oly rövid ideig állani ki a sárt 
— 's oly hamar elébb állani [Torda; BfN Demény János 
udv. tiszt kezével]. 

szégyellhet 1. szégyent érezhet vmi miatt; a se putea ru-
Şina pentru ceva; sich wegen etw. schämen müssen/können, 
sich einer Sache schämen müssen. 1662: Holdolását is az 
haza nem szégyenlhetné, holott azt nálánál nagyobb és 
sokkal erősb népek is megcselekedték [SKr 489]. 1667: Én 
örömest serkentgetém az igírt néhány pénz megszerzésére; 
ha ők hazugok, mi is nem szégyenelhetjük az sollicitálást 
[TML IV, 243 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: 
Szégyenlhetné ezt sok keresztyén had és annak tiszti; negy-
venezer magyar vagy német között ki keresné az olyat fel 
• • • azért hogy nem akaiják, nemhogy pogánynak, de a ma-
gyar nemzetének, hazafiainak, keresztyéneknek sem [BÖn. 
735]. 

2. szégyenkezhet vmit megtenni; a se putea ruşina; sich 
schämen können/müssen etw. zu tun. 1665: Ezekben Ke-
gyelmed én nállomnál tudósb lévén, az dolgot inkább által-
értheti; kételenítettek elrontásának annuálni, így abban 
szolgálni senki sem szégyeneiheti [TML III, 370 Teleki 
Mihály Boldvai Mártonhoz]. 

szégyen 1. szégyenérzet, szégyenkezés, megszégyenülés; 
ruŞine, simţ al ruşinii; Schamgefîlhl, Scham, Beschämung. 
1574: Ersebet oswald kowachne azt vallia ... hogy Mytwl 
fogwa eo Margitot esmerte Jo hirben Newben volt, hane(m) 
Mytwl fogwa ez Istvánnál Esmerkedet az myat keolt szok 
Rea való zoban zegenben" [Kv; TJk III/3. 382. — "Olv.: 
szégyenben]. 1676: Mint egy kicsiny szégyen forog is 

benne, ha már egyszer conclusumban ment s el nem 
követjük, mindazáltal Kegyelmed tudhatja jobban, az a föld 
mennyire nem lehet el oda ki való járás s kereskedés nélkül 
[TML VII, 177 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: 
Es immár ebből látszik ki, hogy a Mózes írása nem fabula, 
a köntös nemcsak hideg, meleg, hanem a szégyen ellen va-
ló találmánya is Ádámnak [BOn. 428]. 1736: hallottam az 
régi emberektől, hogy mikor valamely leányos házhoz 
leánynéző ment, tyúktojást fôztek s az legény eleiben tet-
ték, azt három szégyen nélkül kellett megenni. Elsőben azt 
kellett megtudni, híg-e vagy kemény, mert ha az híg tojást 
kemény gyanánt, vagy az keményt híg gyanánt bontotta fel, 
első szégyen volt" [MetTr 377-8. — "Köv. a második és 
harmadik szégyen leír.]. 1758: Jelentém, hogy két eszten-
dőtől fogva mind ott járt az eszem, hogy tanulni visszamen-
jek a collegiumba, noha egy kis szégyen nélkül meg nem 
esett volna [RettE 66-7]. 1765: A szegény Máriaffi Dávid 
decrepitus öreg ember lévén, nem várhatta halálát, hanem 
tízezer forinttal kicsinálá <az> udvarnál a Kolozs várme-
gyei föispánságból, azután csak hamar meghala, siettetvén 
szegénynek halálát a szégyen is [i.h. 194]. 1819: A Miolta 
azon rósz unokám iránt intézett Tudosittásodat vettem, — 
azolta az érette való igen keserves bánátim, nagyobbára pe-
dig a' szégyen, sem álmot nem engednek szemeimnek, sem 
pedig az étel nem kell [M.régen MT; Pf]- 1823-1830: Erre 
én semmit sem szóltam, nagy szégyennel kimentem az ház-
ból, amikor engemet a grófné mosolyogva küldött ki, mert 
mikor jobban haragutt, akkor mosolygott [FogE 158]. 

Szk: ~ben marad. 1827: immár ollyan dolgaim adták elé 
magokat, hogj ma éppen semmit sem tudnék készülni, és a* 
Halgatok előtt szégyenben maradnék ... Béis vagjok reked-
ve [Nagykadács U; Pf] * ~ére esik. 1778: Utoljára meg-
mondották neki expresse, hogy ne opponálja magát, mert 
annak bizony meg kell lenni s azután nagyobb szégyenére 
fog esni a dolog [RettE 386] * ~ ér vkit. 1812: tiltotta a 
Gróf hogy a Leánnyal titkos szővettséget és társalkodást ne 
tartsok 's kerüljem hogy szégyen ne éljen [Héderfája KK; 
IB. Varró György (29) grófi kocsis vall.] * gyalázat. 
1762: Az Örőg Aszszony beszél ... de az mind tapasztal-
tam igen jol el szokta az fűzfa Sujkat hajtani ő kigyelme ha 
meg tudná gondolni bizony szégyen gyalázot őkîgyelme-
nek olyan Szokal dicsekedni az kinek hire sem volt [Gyeke 
K; Ks I Bíró János lev.] * csinál vkinek/vminek. 1817: 
(öcséd) azt is tekintse, hogy mitsoda sok Gavallerak közt 
idegenek közt lévén, se Hazájának, se Familiájának, se né-
kem Szégyent bút, bánatot ne tsinályan, hanem őrömet 
[Kv; Ks 101 gr. Komis Imre fiához, Lajoshoz] ~t tesz 
vkin/vmin. 1573: Aztis vallia Eottues Georgne ... egy le-
geny ... Mongia Az Zomzedsagnak ... az en Vra(m) es Az-
zoniom Jámbor hazais Jámbor, De lm egy Ember zegent 
akar vala rayta tenny [Kv; TJk III/3. 67-8]. 1635: meny el 
mert ne(m) bekellem, mert nagy szegent tői ma en rayta(m) 
[Mv; MvLt 291. 39b]. 1658: Igazán nagy szégyent tett raj-
tam Annucza, hogy olyan rosszúl mérte meg az lábomat 
[TML I, 145 Bethlen Mihályné Bornemisza Kata Teleki 
Mihályhoz] *-tűz vkin/vmin. 1797: instálom Ngodat alá-
zatoson, mint oly Gratiosus Patrónus Vramat ... Executio-
val, a melyre Törvényes uttya vagyon, rajtam és Házomon 
valami szégyent üzzen, mert azt Ngodnak se Természete, 
se születése nem dictállya [Gógánváralja KK; Ks I] * 
vall. 1570: Myklos Nyrew Ambrus zolgaia, Orsolya olah 
Myklosne, Erzebeth Rez Janosne ... vallyak ... Thamas 
deakne ezt Montha Zabo Balinthnenak, Esmet ely kezdetet 
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The zabo Balintne Az thawaly dolgot zabo balintne Mond 
Michoda tawaly dolgot, azt hogy leanyomat hytegeted De 
byzon zegenet vallod [Kv; TJk ÍII/2. 191]. 1589: Énnekem 
hagi bikit mert ezennel bizonj kiáltást tizek Nagi zigient 
vallaz [Dés; DLt 226]. 1723: Tudom kértem kölcsön desz-
kát Lukátol, de azt monta hogy az Aszszonyăe, számb(a) 
kérik, szégyent val nem adhatt [M.hodák MT; VGy. Buta 
Flóra (50) jb vall.] vminek a ~e rajtamarad vkin. 1892: S 
látja, Zoltán úr ... én nem tudom most ezt a dolgot eligazí-
tani. S a szégyene rajtam marad [PLev. 158 Petelei István 
Ferenczi Zoltánhoz]. 

2. szégyellni való dolog; lucru ruşinos, ruşine; Schande, 
Schämenswert. 1597: Cathús kadar Mihály iegiesse ... 
wallya Egizer Margit az veres pal zolgaloia ... monda hogi 
... nehezes wagiok, de nem thúdom nekheme nagiob ze-
gien awagy vramnak mert eowe [Kv; TJk VI/1. 84]. 1653: 
megjelentének — noha egyébképpen búsultam rajta — de 
másképpen semmiképpen nem mentegettem magamat, mert 
szégyennek tartottam [ETA I, 125 NSz]. 1679/1681: meg 
hányva(n) eö kglme à kezes leveleket, valamelj jobbagi à 
kezessegh utan el szòkőtt, annak kezessei ellen obligatiojok 
szerint procedallyo(n), aszt penig eò Kglme el se mulassa; 
mert mind szégyen s mind kár azt csak ugi mulatni [Vh; 
VhU 678]. 1705: Bethlen Sámuel uram ... részegen ment 
Graven uramhoz ... és részegen mondotta neki ... hogy 
szégyen egy obersternek szalmáért járni, hanem keresse 
ellenségét magának, és azt igen aprehendálta [WIN 1,403]. 
1724/1779: András fel menetelikor vitt fel hirem nélkül 
egy satsko borsot mennyen vegire kigyelme ki adta néki, és 
ki hirivel vitte fel adgyon számot rolla Szégyen az vén Ku-
tyának hogy mégis lop [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes 
Székely Ferenc sajói gondviselőhöz]. 1757: Nem tsak sze-
gjen, sok buslodassal, böjti napokon hal után nyargaltattni 
[Déva; Ks 92. I. 23]. 1789: ugyan nagy szégyennek tartom 
azt hogy ugy kerestettek Ferentz otsèmet minden felé ezzel 
foguk Fejerit ki mutatták [Bolya NK; IB gr. Toldi Zsig-
mond gr. Iktári Bethlen Sámuelhez]. 

Szk: ~ esik. 1662: imez elhívén, hogy gyaloggal is való-
ban megerősíttetett volna, és ha Kassa várasa alatt nem suc-
cedálna is, következnék is kívánatosan a dolog, az nagy hí-
res — nevezetes erős váras lévén, sem magoknak, sem az 
ármádának olly nagy kisebbségére, mint imez egy uraság-
hoz való váracska alatt, esnék a szégyen [SKr 225] * 
tesz. 1573: Anthonius aztalos Iuratos fassus est ... az Kap-
pa Myhal haza eleot ket legenj al ... Az egyk ... Mond 
hogi lm az vram hazanal egi Nemes Ember vagion zegient 
akar vala tenni az vram hazanal az azzony Emberre Ment 
vala [Kv; TJk III/3. 49]. 

szégyenít megszégyenít; a face (pe cineva) să se ruşine-
ze; beschämen. 1599: az legeny Bochy Georgy ky vra(na)k 
hazat zegenitette (!) Agyas hazatt paraznasagawal meg 
zepleositette, az perenger ala vitessek, es ott mindeneknek 
peldaiokra feje el eottessek [Kv; TJk VI/1. 372]. 1663: 
Bizony dolog, nagy örömmel értettem mind Forgács 
uraméknak jó és istenes resolutiojokat ő felségéhez és ő fel-
ségének nagy készségét az megsegítésre ... tovább is Isten 
szégyenítse az pogány ebeket, ő felségét minden igyekeze-
tiben boldogítsa [TML II, 614 Teleki Mihály Kászoni Már-
tonhoz]. 1668: Egyébiránt szolgái, nem tudom, színbül-e, 
avagy realitásbúi, gratiát sollicitálnak. Isten szégyenítse az 
gonoszokat [TML IV, 294 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1679: adjon Isten Nagk szent fiáért elégséges erőt és 

hazánk s nemzetünk javára s szerencséjére számos eszten-
dőkig jó egésségben éltesse, gonosz akaróit s ellenségit szé-
gyenítse [TML VIII, 428 Teleki Mihály a fej-hez]. 

szégyenkedés szégyenkezés; ruşinare, ruşine; Ver-
schämtheit. 1815: 12. Esztendeje hogy ezen Nemes Torda 
Vármegyében ... mint Procurator szolgálok ... több Esz-
tendőket ... Majd minden napi szégyenkedéssel keserűség-
gel ... töltöttem el [TLt Praesidialis lev. Csipkés Albert pa-
naszos kérése gr. Teleki Domokos főispánhoz]. 

szégyenkedik szégyenkezik; a se ruşina; sich schämen/ 
genieren. 1583: Kakas Andrasne, Es Sarlay Miklós deakne 
valliak ... Egzer Megien hozza (így!) Gergelj kowachne, es 
Inthik volt arra hogy meg Bekelliek Balas kowachnewal, 
mit zegienkednek [Kv; TJk IV/1. 150]. 1634: kerem arra az 
Kōrtōuelyfai Martho(n)t, hogy ne szegenykedgiek, hanem 
menyen haza az Urahoz | enneke(m)is it kel szégyenked-
nem ... egy penztis nem költöttem [Mv; MvLt 291. 4a 
26b]. 1635: Én egyebet dolgában nem tudok, hanem ez ma-
gam szállómtól hallám, hogy mondá hogy pirongatom vala, 
miért szégyenkednek [Mv; i.h. 50a átírásban, Selye Ferenc 
vall.]. 

szégyenkezik megszégyenül; a se face de ruşine; sich 
schämen, beschämt werden, es schämmt jmdn. 1896: Hát 
ha valakinek szólnál a könyvről nem szégyenkeznél vele, s 
ha valakinek kellene, elküldeném az elbeszéléseket össze-
állítva [PLev. 177 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szégyenl 1. szégyell 

szégyenlés szégyenérzet, szégyenkezés; ruşine, simţ al 
ruşinii; Schämen, Schandgefühl. 1710 k.: bűneinek Isten és 
emberek előtt az ítílet napján való kinyilatkozása és annak 
irtóztató szégyenlése, mint búkált Ádám a fák között | Kí-
vánék a fejedelemmel való szembenlételt gráciája megkö-
szönésére supplicatio által, de rettenetes nagy méltatlanság-
nak proportionalis szégyenlése, és megháborodása miatt azt 
a választ írá; Más házunknál jó szívvel látjuk ö kegyelmét 
[BÖn. 466, 690-1]. 1823-1830: mikor a praeceptorunk 
éneket tanított, én nem tudván hozzá, Jánó engem minden-
kor lekacagott, melynél fogva belém olyan szégyenlés és 
félelem támadott, hogy belőlem soha egy hangot is kivenni 
nem tudtak [FogE 79]. 

szégyenletében 1. szégyenében, szégyenkezésében; de 
ruşine; vor Scham, sich schämend. 1619: Azután soha 
üdőnk nem lön hozzája, hogy csak megpanaszoljuk is az 
pasának, hanem szégyenletünkbe egynéhány napig csak ar-
ra az útra sem jártunk, maga az volt volna igaz utunk az 
pasa Kapujára [BTN2 285]. 1631: Szalontaj Gergely •• 
fogdossa az Czeczemett, es masua is kezde niulni ... ereös-
sen pirongatak az emberek ... oztan szigienletiben ki mene 
az hazbol [Mv; MvLt 290. 237b]. 1662: Visszavárván azért 
az sáncból visszaszaladott főrendeket és kevés népét, szé-
gyenletiben a tractát Tokajba rendelvén ... maga az urakkal 
felmene nagy szomorúsággal [SKr 141]. 1742: nem lévén 
a' Béres Legények honn, ott hatta az vr(am) szégyelletiben 
a' szekeret szénástól édgyütt [Buza SzD; JHbB]. 1756: bé 
nézék ... az ablakon, s hát Molduán Vonya ... az akkori 
Joseff nevü Tisztarto Feleségivei az ágyban ... hírtelen 
viszszá fordultam szégyelletemb(en) [Galac BN; WLt Kiri-
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búi Györgye (45) jb vall.]. 1777: azonn Jirina igazán meg 
válva nagy Ringyó lévén azon Feije Gligor szégyenletiben 
el hagyta volt [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 1804: instá-
lok ne légjen kérésem meg vettettetve az Urak előtt, mert 
vgj osztán egészen meg búsúlva az Urakkal találkozni sem 
kivánok szégjelletembe [Ádámos KK; Pk 5]. 1814: Dobai 
Mihály Uram Horváth Josefet az egész Czéh előtt le gazol-
ta, fattyú Gyermeknek nevezte, mellyért Horváth Joseff 
szégyelletiben el butsuzván el ment a' Czéhből [Dés; DLt 
56. 4]. 1823-1830: (Reméltem) hogy ha már annyi eszten-
deig idegen földön lakott, tsak okosodatt, és haza jővén; 
szegyenletiben is el hagyja a' korhelséget [Fog. EK 462]. 
— L. még ÁrÉ; RettE 155. 

2. åtv. 1884: Hó a kerten, napsugár a faágon, verekedő 
varjúk a kútkáván, verebek a fedelen ... s a Mikszáth köny-
vének csak egy lapja sem mozdult meg az asztalomon 
szégyenletében [PLev. 110 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szégyenlő szégyenkező; ruşinos, care se jenează; scham-
haft, sich schämend, verschämt. 1761: Nemesembert sze-
rető s azokkal conversálódni nem szégyenlő úri ember, ne-
kem is jó méltóságos uram vala [RettE 120]. 

szégyenség szégyen; ruşine; Schimpf und Schande. 
1619: Hanem ugyan magam kérlek, hogy add bé azt az pa-
naszt az dívánba, de az egész díván előtt megmutatom, 
hogy minden dolgotok-panasztok hazugság, szégyenség 
[BTN2 232]. 

szégyenpolc pellengér; stîlpul infamiei; Pranger. 1840: 
ha Csatoné és Gyurka nem keritgette volna" a' Szégyen 
Poltza ki nem tétetett volna [Dés; DLt 277. — "Assszonyra 
von.]. 

szégyenvallás megszégyenülés; ruşine, ruşinare; Bloß-
stellung, Zuschandenwerden, Beschämtwerden. 1629: az 
isten ne mencze nagiob szigien vallastol [Mv; MvLt 290. 
34b]. 1662: És hogy hát megöl is a tisztviselőktül mégis 
"agyon urgeáltatnának, kénszeríttetnének, a kőfalakról is 
kénszeríttettek vala a városbéliek puskákkal jól megingatni 
őket is jól el hullatni bennek, s azok is úgy kénszeríttettek 
vala dolgokban nagy szégyenvallásokkal s sok károkkal tá-
gítást tenni [SKr 683]. 1676: Ha Kegyelmednek kedve len-
ne hozzá, hogy megismertetnék Béldi urammal, nem Ke-
gyelmed miatt esett ebben ... mert mind Kegyelmed dolgá-
nak hiszik, Isten mindezeket megcsendesítené és az kik 
ezeket practikálták s practikálják, szégyen vallásra jutnának 
[TML VII. 260 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

szegyszíj szügyelő; trăgătorul şeii; Brustriemen. 1843: 
Egy nyerget meg reparaltam 1 Rf 20 xr ... Egy nyeregre 
Szegy Szijat tettem 30 xr [Kv; Újf Nemessányi András 
S2'gyártó szám.]. 

.. kéjjel 1. két v. több irányban/helyre; ín mai multe direc-
tü/locuri; hin und her, überallhin, auseinander. 1585: Mi-
koro(n) az olahokat fogwa kj hozak, Akoron Intek oda 
izomban my le wlenk zellel, az horwassokra (!) az 
Sebesseketis oda hozak [M.valkó K; KP. Jakab Boldisar jb 
VaU.]. 1613: jutottunk Nikápolyba ... minden élést, fát, mit 
Jgyebet szamáron, öszvéren, lóterhében, vizet tömlőkben 
Jordanak az városba széllel [BTN2 67]. 1631: az az Cziszar 
Miklós fia ... eleget niargaldoza szeliel az uczan megh 

kergetekis az emberek [Mv; MvLt 290. 50b]. 1632: Az 
mikor ez az Boros Istua(n) ot az mezítelen szabliaval iar 
vala az ucza(n) ... latam hogj ot jar szeliel czapkodoz vala 
szeliel [Mv; i.h. 290. 83b]. 1640: Opra Kompost p.h. 
Szegeni ember leven el budosot szelliel kuldulasaval elt de 
a mint referalliak megh holt felesegeis regen niomorgh 
ninczen semmieis [A.ucsa F; UF I, 806]. 1657: az evange-
licus ember vala, s megmondá titkon, hogy viselnénk gon-
dot magunkra, mert fejedelmünk táborának kevés voltát (az 
mint hogy az fűvelés miatt széljel el is oszlottak vala) és 
kedvetlenségeket s minden alkalmatlan állapotúikat jól 
tudnák [KemÖn. 210-1]. 1704: Ma küldék el a pátenseket 
széjjel az országba [WIN I, 232]. 1705: a vízaknai káplán 
... beszélé az úrnak, hogy Vízaknát, Alamort és mind a 
körül levő falvakat a kurucok egészben elkergették, úgy-
hogy egy ember sem lakja, hanem csak eloszlottanak 
széjjel, ki hova mehetett [i.ü. 414]. 1712: egy Széki Szabó 
Ferentz nevű Ember ... adig ny(ar)g(a)lodzot az erdőn 
szellyel; hogy az Utromb(an) forgo Ur ö kglme joba-
gy(ana)k marhait Találta ... és el hajtá [Páncélcseh SzD; 
WassLt Dienes István (34) ns vall.]. 1740: Nms Várasunk 
Lakosi kőzzül, mindenek ... mindenféle marhájokat, kit kit 
maga Csordájáb(a) adjanak, imitt amott Széljel ne 
koboroltassák 's jártassák [Dés; Jk 599a]. 1756: a Falu 
Kapitanya Keregutz György és a tőbb Falusi Esküttek ... 
Istrangokat vivén magokkal, a Szegény Falusiaknak Lovait 
el fogdosták azokan szejjel a mezőn nyargodoztanak 
[Bencenc H; BK. Sámuel Noptsa (34) ns vall.]. 

Szk: ~ való. 1657: Mindazáltal ezekben való állíttatásom 
közt is gyakrabban az udvart és szélyel való küldöztetést 
continuálnom kellett, hol tolvajok, csavargók s néha pa-
rasztság, néha téli időn csak farkasok miatt is ez ilyen pos-
tálkodások közben bizony sokszor szerencsém maradt éle-
tem meg [KemÖn. 106-7]. 

2. különféle helyeken; ín diferite locuri; überall, hier und 
dórt, durcheinander. 1569: Erthwin hogy ty .k. panazolkö-
döt volna ew felsegenek hogy Az en zolgaim Az .k. falwin 
zellel Jarnanak es Mindent pinz nekwl vennenek el, ky ha 
Jgy vagyon Nem En akaratombul celekettek, merth En meg 
hattam uala Nekik hogy swkrwl" sayorab menyenek [In 
Arca.Hunyad; BesztLt 5 Christophorus Hagimas de Bereg-
zo gr. Dawm beszt-i bíróhoz. — "Valamelyik Zsuk (K), 
bNagysajó]. 1574: Karaznay János Azt vallia hogi egi Zom-
baton vele volt ferench az Zeoleoben, vasamap hallotta 
hogi meg vertek volna, Az vtan való penteken meg holt 
azkor latta hogy Mind zellel ely kekwlt volt az teste [Kv; 
TJk III/3. 391]. 1584: Chizar Mihály vallia egy lud miat 
megh haragwek a* vargane Annia Az Apamra ... Es fenie-
getes vtan Másod eyel illy dolgh esek a' Zegeny Attiamon, 
hogy eyel kialtany kezd, Es monda, lm Az essez Az var-
ganę Annia Ream Ieowe es a' hiwelket A' Zememnek vete 
es ky tolia a zememet Mas Nap viradoglagh latok Az zemet 
hat mind el dagat zellel [Kv; TJk IV/1. 281-5]. 1594: 30. 
Septemb(ris)... Ez el múlt Eyel öltek vala meg az Apahidj 
Iobbagyiukat: Zamosfalúan, az Gyilkosokra vittek az szol-
ga Birakat, azokat szeliel kerestek Csanig, és ott szeliel 
postalkottak kerengettek [Kv; Szám. 6/III. 13]. 1604: Az 
medúe vere(m) patakba is szeliel jartúnk s birtúk valami(n)t 
akartuk [UszT 18/106 Franciscus Koúachj de S. Marto(n) 
(75) vall.]. 1638: latta(m) az aratas eleöt hogi ez az Csiszár 
Ferencz fia hajadon füuel czak szőrén egj lovon ereössen 
niargal uala, néha le esset s néha ismét fel keölt tapottatta 
az buzat szeliel [Mv; MvLt 291. 137a]. 1668: ők osztan él 
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ménténék ... Béréndré hogh osztan anyra nòtténék ott szol-
galgattanak szillel, annyra hogh marhara kaptanak [A.hagy-
más SzD; Ks 9. XXXIII. 4]. 1690: Joannes Georgius de 
Begmansfelt suae Caesariae Majestatis officialis es ... az 
Méltoságos Badensis Fejedelemtől el bocsáttatván az or-
szágba^) Szelyel koborlo, es pusztitto Kuruczoknak fel 
keresésére, es meg fogására, azok kőzűl depraehendalt eő 
Kglme ittis szekünkbe bizonyos szamu Kuruczokat [Szár-
hegy Cs; LLt]. 1710 k.: Sőt valamíg Németországban s 
széjjel peregrináltam, noha bizony sokat nyargaltam, éjjel 
is bolondul postálkodtam, de csak egyszer sem estem el 
[BÖn. 569]. 1752: Várczán Páskuj ... szellyel imide amoda 
is eleget járt [Bikácz Sz; BfR Hodor Ursz (28) zs vall.]. 
1790: az számadások(na)k el vitelere még az mult Péntekre 
rendeltem volt égy lovas embert, a kiis az le tett Plájások 
Kompániájából való volt, és eddig széllyel keringett, most 
tsak ugyan elé kerülvén ... küldöm [Sztrézakercsesora F; 
TL. Wesselényi Dániel gr. Teleki Józsefhez]. 1811: Ugy 
hogy, már mint Asudát, ugy beszéllik széjjel, A* ki sok bort 
iszik, 's mégis él-sok téjjel Bizony jobb lett volna a* Bort 
oda hadni [ArÉ 78]. 1843: (Varga Katalin) csak oda csep-
pent egyszer a faluba valami három évvel ezelőtt, és onnan 
járogatott széjjel a három falu kerületeiben [VKp 106]. 

Szk: ~ való (...) 1600: az iffyakat biro vram coercealtas-
sa zorgalmatoson mind az eyelly zellel való farsangolastol 
rezegeskedesteol torbezolaskodastol, de legh kiwaltkeppen 
eodeo vtan fegiuerrel való zellel Járástól [Kv; TanJk 1/1. 
353]. 1667: Az miolta itthon vagyok, házamnál nem sokat 
nyughatom szélyel való járásom miá, úgy annyira, hogy az 
szolgáim lovai többire elálltak [TML IV, 81 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1703: kőzóttők régtől fogva uralkodo 
Egyenetlenség és széllyel imide amoda való Csapongás mi-
att sok kára s hátramaradása lett közöttök vala kitsiny Re-
formata Eccla<na>k [Selye MT; MMatr. 217]. 1784: 
Rendeltetik azért ezen szükségtelen költségnek is el távoz-
tatására, hogy valamint más Hellyeken ... az efélék a Lako-
sok által sora praestaltassanak. Nem suffragálván az abéli 
Mentség hogy Télben az Bányászok, nyáron által az verős 
kovátsok mesterségek által az kereskedők pedig minden idő 
tájban az széllyel való járással akadályoztatnak [Torockó; 
TLev. 2/6. 3a]. 

3. a szokottnál nagyobb közt hagyva; depărtat; (weit) 
aus-/voneinander. 1697: azon jószág igen szellyel, és távul 
van egj mástol [Marossztgyörgy MT; BálLt 53]. 1747: a 
Sz: Mihalyfalvi lakosok sok számból állo nagj sereggel fel 
készülvén, botokkal, vasvillákkal, tséppel, és hajgálo kö-
vekkel magokat meg rakván, és magokat széllyel a' bok-
rokban meg vonván ... elsőben edgy Tordai ... ember(ne)k 
egj posztomén tej it a' vágás széliből alattomb(an) s, himél-
kül el lopták [Torda; TJkT III. 165]. 1811: Fülei nem hosz-
szak, inkább rövidetskék, Nem szélesek, hanem keskeny 
hegyessetskék Állanak nem széljel, sőt öszve a' fejin [ÁrE 
155-6]. 

4. elszórtan, összevisszaságban; împrăştiat; durcheinan-
der. 1573: (Az) Eóczem faya zelel fekszik wala az nagy ho 
alat; es az hawat ki hordattam es onnat zettem az Eó fayat 
Eózze [Kv; TJk III/3. 198d]. 1598: Seress istüan wram By-
rosagaban Megh iszene w kegelme hogy az Cyganok az 
dog wontatatast nem gioszik, hanem walami olahok igirtek 
Magokat el horgiak wontadtak el ma az temetokert elol es 
szillel az mit Talaltak az zabok Tornia felöl az zanto feol-
dek koszot czinaltak egy wermet 11 dogtwl ... d 88 [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 57 Masass Thamás sp kezével]. 1634/1667: 

egy Eél (!) Bálint nevű vér szerént való Báttya ... defíciál-
ván ... minden jovai ... gondviseletlenül széllel maradta-
nak [Ks N.N. 25 fej.]. 1651: az Tatrangh vize ebbe az Ve-
res erbe eset itt folt szellyel ala [Lisznyó Hsz; BLt]. 1675: 
itt Colosváratt ... fenn járt széllyel, s részegeskedett [Kv; 
TJk VIII/11. 366]. 1692: Pávák felessen vannak; de mivel 
nyári idő lévén mint teli időm enni ele nem jünek széllyel ä 
Gyümölcsös kertekb(en) Szőlő hegyen, és a Gazon szellyel 
az udvarhaz tájékán elődnek s kŏltnek, mellyért számban-is 
nem vetetödhette(ne)k [Mezöbodon TA; BK Inv. 26]. 
1705: Maga pedig Forgách, azt mondják, hogy Vásárhe-
lyen vagyon, Pekri uram Nádason, a hadak pedig ott körül 
széllyel [WIN I, 367]. 1715: Az Bunda Szalavesztra Szol-
gajanak búzáját... én arattám volt megh; mellyetis vatsora 
korra végezvén el fel sem gyűjtöttem volt hanem szellyel 
kevert kévéjében reggelre kelven az szolga kiment hogy fel 
kapangyálya de már el hordottak volt azon etczakán [Kö-
zépfva SzD; SLt 29. J. 24 Mester Ursuly (40) jb vall.]. 
1758: Kotsis Dani éjjel nappal sokat kallangott széllyel, 
Kortsomákon ivutt részegeskedett, kéttség kivül az Mlgos 
Udvar híre nélkül, mert az gazda nem azért fogadgya az 
Cselédet hogy szellyel kallangyon, ha nem hogy hasznát 
vegye [Kál MT; Berz. 12. 92. 61]. 1767: imit amot az tisz-
tássán két három borozdát fel szaggattatott igen hibáson s 
hellyen hellyen buza szemét is láttunk, szellyel az bokorban 
s szántásban egy vekanit el vethetett [Hidvég Hsz; Eszt-
Mk]. 1771: (A fa) itt hevert imitt a' mott széljel [Ádámos 
KK; JHb LXVII/168]. 1784: Még az Ürmös borokat nem 
küldettem bé a Vármegye tiszteinek, mert alig tudtam áta-
lagokat szerezni, és már mig bé nem gyűl a Tábla, nem kül-
dem hiába mert széllyel vágynák [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1797: az Udvaron Széllyel imitt, amat" 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 18. — "Köv. a fels.]. 

széjjeliraszt szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ja magát szétömlik, szétfolyik; a se întinde curgînd 
ín toate părţile; überströmen, sich anseitsergießen, überlau-
fen. 1826: Ezen Nemes Megyében (így!) a' Kelementelki 
és Gyalakuti határ közt a* Csukoláj völgyéből lefolyó zápor 
és nagy esső vize ki tojulása 's azzal való szélyel omlása, 
az ezzel szembe levő szántó földekbe, és kaszáló helyekbe, 
valamint az Ország útjába is, a ' melyen szélyel szokta ma-
gát árasztani minémü tetemes kárt ... okozzon, annak mü 
... eztet tapasztaljuk [Msz; GyL]. 

széjjelbocsát kb. széjjelnéz; a se uita (uimit) de jur îrn-
prejur; (die Augen) herumschweifen lassen. XVI. sz. v.: Mi-
koron az asztaluál ül", szépen viselljen (!) magát, ... oko-
san, szemeit csatára széllyel ne bocsássan (!), az vitéz kap-
panban vagy pecsenyében legelői ne ökleilyen, sem aláb-
valo konczokkal ne vagdalkozzék [Hsz; Barabás, SzO 349-
— "A diák]. 

széjjelfolylk szétfolyik, szétömlik; a se întinde curgînd 
ín toate părţile; auseinanderfließen, zerfließen. 1592/1593: 
en zamtalanzor iartam eórlenj az Rethi Malomba, elejn, de 
az a* porond zygett... Rigen ... tizta feouen* volt, chiak az 
Ludis talam rajta eleget nem ehetet volna, Mert az Kvs za-
mos mikor megh aradot valamenyre azon folt zillel [Szász-
nyíres SzD; Ks]. 

széjjelfut különböző irányba fut, szétfut; a fugi ín toate 
direcţiile/părţile, a se împrăştia fugind ín toate părţile; aus-
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einanderlaufen. 1630: Kekedi Sigmond Vram ... Kukura 
Thamast... kéményén vereti à szolgaiual ... mi azt latua(n) 
à falubelj emberek, kik houa láttunk mind zellel futank 
[Czeged"; WassLt Gierman Juzup (40) jb vall. — "Mező-
cikud TA]. 1710: Vellenstein minden tartózkodás nélkül a 
hajdúk sáncához felmene gyalog, mihelt a granatérosok 
hánni kezdék be a gránátokot, az a sok tolvaj, akasztófára 
való ezer hajdú megijede, fegyvereket, köpenyegeket elhá-
nyák, s az erdőben széjjelfutának [CsH 428-9]. 

széjjelfutkos szétfutkos; a fugi ín toate direcţiile/părţile; 
hin und her laufen, herumrennen. 1637: az Cziganiok kez-
dének szelyel futkosni [Noszoly SzD; WassLt Vajda Ba-
lintne Borbára Aszszony (50) jb vall.]. 

széjjelfutos szétfutkos; a fugi ín toate direcţiile/părţile; 
auseinanderstrebend. 1600: Zyu Balas ... vallia: Ammine-
meo baromnak megh vetele es Arwja feleol engem Hozzw 
János vram Akar thwdakoztattny en Abban egyebet nem 
thwdok ... megh az vtunkban Boldocznal az chany olahok 
hajtanak negy eokreot el minthogy zellel futostak vala a bú-
zában, en vthana sem menek [Kv; TJk VI/1. 467]. 

széjjelfuttat szétfuttat; a face să fugă ín toate direcţiile/ 
Pãrţile; in alle Winde zerstreuen (lassen). 1771: tudgyatok 
meg hogy ugy meg persellek titeket, hogy még à gyerme-
keiketis Széllyel futattya [Bukuresd H; Ks 114. 61. 115]. 

széjjelgazol széthány; a împrăştia (aruncînd ín toate păr-
We); zertrampeln. 1748: edgj nagj kaszaly szalmát azon 
sertések széllyel gazoltak [Torda; TJkT 111. 240]. 

széjjelhány 1. széthány; a împrăştia (aruncînd ín toate 
Pärţile); durcheinanderwerfen/-bringen. 1586: latam hogy 
ez peres feoldeón Az Agasokott ky astak es zyllel hantak 
[Ugra KK; JHb XX/48]. 1665: Jtt is, Uram rettenetes idő 
'őn az éjjel; egy asztagot kezdtek volt tegnap, bezzeg annak 
megadta, kalondgyáimat mind itt, Czégben széllel hánta s 
az házam tetejét egészen elvitte Czégben [TML III, 493 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1749: azok a* Legények 
hányták Széllyel a' Szénát a* kiket megvert a' Tot, bősz-
ósággal tselekedték [Szentbenedek SzD; MvRK]. 1754: 
láttam hogy Jépura az Ur Lugosi László Ur(am) Jobbá-
gyival és Sellérivel reá menének fejszékkel és kapákkal, s 
Széllyel hánták, ezek mellett botokat és Vass villákotis vit-
tenek volt magokkal hogy ha valaki fel kél resistálhassanak 
[Tóhát AF; JHb Avrám Szász (40) zs vall.]. 1761: A Palánt-
á t , és Veteménnyit pedig gyakor izben ki szaggatták, és a' 
Mezőn Tiz Kalangya búzáját ... széjjel hánták [Szász-
sztiván KK; BK. Laurentius Kólcsár (68) jb vall.]. 1771: 
találtuk az általa le aratott és kalongyákbais rakott zabját 
széllyel hányva, és egybegázolva [Grohot H; Ks 80. XL. 
l2l 1802: Cir(ci)t(e)r 18. kötés 'Sendelly, mellyböl néhány 
Jötet szelljel van hányva [Ne; DobLev. ÍV/858. 9a]. 1844: 
Szalantai Ferentz és Szalantai Sándor mesterek kötelesek a 
Négy látó mesterek napi diját meg fizetni hogy azon hely-
ről agyagot vajtanak, — valamint Szint az ot kivájt agyagot 
S2éjel háni [ZFaz.]. 
„ 2. (robbanás következtében) szerteszór, szétrobbant; a 
'mpräştia/risipi (ín explozie); zersprengen, in die Luft 
sprengen (durch Explosion). 1653: die 14. Augusti délesti 
két óra tájban a goromba pattantyúsok ... aminémü port 
Cs,náltak, azt próbálgatják ... az egész azon cajtházbéli 

minden edényekbeli porok, számtalan tüzes szerszámok, 
gránátok nekigyúladván, az egész várnak rettenetes meg-
rendülésével azon bástya, cajtháznak s azon felül való egy 
singnyi temérdekségű boltozatú élésháznak sürü ablakos 
külső felét, a belső kőfalaktol fogva egész a földig csodála-
tos nagy romlással széllyelhányta s öszrerontotta vala [SKr 
602] | salétromot teremtett volt abba Isten a lyukas kőbea, 
és a gyúlt meg abban az időben, és hányta szélyel azt a 
kőhegyet, semmi nem egyéb annál [ETA I, 154 NSz. — aA 
tűzhányóba]. 1779: 15. Junii Bécsben a puskaport tartó 
nagy machina épületben casualiter a por fellobbanván, 
irtóztató romlást tett. Sok épületet széjjelhányt, 400 embert 
találtak halva [RettE 398]. 

3. szétbont/szed; a demonta/dărîma; zerlegen. 1729: Az 
Kakas hegj ellenib(en) s allyáb(an) az kik Házakat epitette-
nek ... harmad napok alatt amoveállják Hazokat, külöm-
b(en) Hadnagj Atyankfia eö kglme egy Tizedet reájok 
küldvén, az jövő hetfűnn ... az eddig tött epiteseket szellyel 
hánnyák [Dés; Jk 384b]. 1776: A faluban is nagy lárma 
esett, a sógorék Szentkirályi József és Szathmári József is 
odamentek ..., hogy valamiképpen igyekezzenek abban, 
hogy a házat hányják széjjel [RettE 369]. 1783: Csüret ... 
az Grohoti Lakosok le rontottak, és széjel hánták oka nem 
egyéb volt le rontásának, hanem az, hogy az Falunak továb 
nem szenvedhette és várhatta az közte és Ribitsora között 
azon darab helly felett való controversiat [Grohot H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1840: Egy Eszterga Masina szerszám szé-
lyel hányva, eladatott 2 f. 4 xr [HSzj eszterga-masina al.]. 

4. szétosztogat; a împărţi; aufteilen. 1671: Bál Pataki Já-
nos könyörög ... Kgls Aszszonyom ... Házammal által 
ellenben Borberekben vettem vólt egj szegenj nemes 
Asszontol egy kis paraszt Fundust; melljnek már az előtt 
utánna lévő minden földeit Zalogb(an) széllel hánta ... az 
én kezemmel ket kőből buza alá való földetskenel több 
utánna nintsen [Törzs]. 

5. szétkerget; a împrăştia/alunga; auseinander jagen, 
zerstreuen. Sz. 1823-1830: Most mindjárt emberhalál lesz; 
ragadja a villát a szolga kezéből, messze elhajítja, maga 
pedig megyen a tépelődökhöz, mind debrecenieket, mind 
tótokat mint a pisleneket széjjelhányja, s vége lett az üstö-
kös harcnak [FogE 264]. 

széjjelhányat 1. szétrobbantat; a face (ca ceva) sä fie 
distrus prin explozie; zerstreuen lassen. 1662: mindenféle 
temérdeki sok gabonát szekerekre rakatván és belőle kita-
karíttatván, hogy ugyan valóban hírét hagyhassa Pocsaj 
várán, az földbástyáit rútul levonatta és széllyelhányatá, az 
kőből mind boltozatokra építtetett, veres cseréphéjjazat 
alatt levő igen gyönyörűséges fejedelmi friss házakat is 
egész félig | De az igen nagy erő ismét mind sáncával, lö-
vőszerszámival úgy nekifeszül vala az mieink őellenek 
építtetett erősségeknek, hogy az rettenetes lövéssel a várbé-
li bástyákon építtetett erős sáncokat egynéhányszor semmi-
vé tennék, erős gerendákbul való épületit diribről-darabra 
szakgattatván, földtöltésit széllyelhányatnák [SKr 546, 
595]. 

2. szétromboltat; a dispune/face să fie dărimat; zerstören 
lassen. 1754: a Funtine hellyben a melly Kerte vagyon Jo-
sziv Buzillának azt ö s Szüléi békességesen bírták mind az 
idénig, hanem tavaszszal a Serbán Buzilla fiai Házat épít-
vén réa az Ur Lugosi László Ur(am) az ide való embereit 
mind fel költette Jobbágyait és Selléreit ... szellyel hányat-
ta [Tóhát AF; JHb Gávrilla Aldgye (50) zs vall.]. 
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széjjelhányatik szétromboltatik; a fi dărîmat; zerstreut 
werden. 1792: a' Kővári erősség ... széllyel hányatván, 
már most azoknak hellyeken tsak a' falok, és épületek han-
tyai [Berkeszpataka Szt; TKhf 242. 50/1]. 

széjjel hányattatik szétromboltattatik; a fi dărîmat; zer-
stört werden, niedergerissen werden. 1662: a kasamáta* 
erős földtöltéssel ugyan megújíttatott és jól megcsináltatott 
vala, kívül is annak ablakai elől az kőfalnak nagy romlása 
vas lapátokkal széllyelhányattatván [SKr 600. — aA váradi 
várban]. 

széjjelhányt szétszedett; démon tat, desfăcut; ruiniert, 
zerfallen, demoliert. 1755: Jól el készült félviseltes Szekér 
cum apper(tinentiis) 1. Romladozott széllyel hánt fakó Ko-
tsi 1 [Batiz H; BK 1020 Naláczi conscr.]. 

széjjelhasad széthasad; a se crăpa; platzen, aufreißen. 
1807: A Fütö mind széjjel van hasadva a flitö szája alat 
való vas nints [DLt 44]. 

széjjelhinteget elteijeszt; a răspîndi; verbreiten, unter 
die Leute bringen. 1648: lllien oko(n) kellet citaltatno(m) 
az Inctat, hogi ... azt mondotta es hintegette szelliel, hogi 
három szolgalomot bocziatotta(m) volna el terhesen ha-
zamtol [Kv; TJk VIII/1. 266]. 

széjjelhintetődik åtv széjjelszóródik; a se împrăştia/risi-
pi; voneinander wegkommen. 1703: Mihalyfalvárol jütem-
b(en) voltam szemben Fosztone ocsem Aszszonyal beszéllé 
az szegény árva ocseim mind szellyel hintetőttek ... az Kis 
Sándor ... Héderfajan mezit láb rongyosan az Jobbágy 
Gyermekek közőt tegéreg [Székelykocsárd TA; ApLt Kor-
da Barbara Korda Zsigmondhoz]. 

széjjelhordat széthordat; a face/dispune să fie dus unde-
va; wegschaffen (lassen), (irgendwohin) verschlagen wer-
den. 1784: a Várhegyi hegjen néhai Szabó Mihallynak itten 
laktában Bongorttya volt ... azután Cserébe menvén ... a 
Hegj élit felszántat<ta>, szelljel hordatta, mig szép térséget 
készitetett <bel>ölle [Várhegy MT; MNy XXXIII, 337]. 

széjjelhordoz 1. széthordoz; a distribui/duce; (Briefe) 
austragen, zubringen. 1663: Az oda beváló leveleket Ke-
gyelmed én kezemben dirigálja; most is nekem írván Cob 
uram, Szamosújvárban küldték, onnét paraszt embertül, ki 
én reám nem akadván, elhiszem, az levelet szélyel hordoz-
za [TML II, 626 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 1671: 
Iiják nekem is Szamosközből, hogy az németek hirdették, 
az hajdú városokat is feljárták, leveleket hordozván széjel 
[TML V, 492 Gyulaffy László Teleki Mihályhoz]. 1719: 
Az Pestisről ... Minden nap az lakó Házakot meg kell füs-
tülni lángolo Tűzzel, aprón vagdalt faragott fenyő Tövisset 
vagy aprón darabolt s meg hasogatott Kőris fát jo aszszu ... 
meg lyuggatott Serpenyőben vagy Vas melegítőben kell 
rakni, meg gyújtani es Szellyel hordozni az Hazban migh 
elegh [Ks 58. 84 Medica instr.]. 

2. sokfelé/mindenhova visz; a duce/cära peste tot/în tot 
locul; da- und dorthin bringen, vielerorts zustellen. 1584: 
Keomiwes Imrehne Ersebet Es Eotwes Peteme Anna val-
liak ... Ezeket mikor a' varganę Annia meg bezellette vol-
na, Nagy Haragal ugj zola ez vallóknak: De meg zoktátok 
thy hogy giermekteket eoletekbe kapiatok, zellel hordozza-

tok, es mikor a' chorda be Ieó Altal vizitek keozteok, es 
igen art a' giermeknek [Kv; TJk 4/1. 280-1]. 1642: Azt jól 
tudja az jó Tolvaj Mihály hogy ő hordozta szekerén széjjel 
sokadalomból sokadalomban, s ö tudja, hogy micsodás volt 
ez az asszony [Mv; MvLt 291. 318a]. 

széjjelhordoztat széthordoztat; a face să fie dus ín locuri 
diferite; vielerorts hinbringen lassen, vertreiben. 1677: 
Ugyanis nem kellett volna az urunk ő nagysága titkon írt 
leveleit ő kegyelmének szélyel hordoztatni [TML VII, 511 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

széjjelhullik 1. szétesik, a se desface; zerfallen. 1697: én 
mondám hogy ha az a' sajt kezemben uolna ugy vemém az 
földhöz hogy mind szellyel húllana [Kotormány Cs; CsJk 
2-3 Peter János (37) vall.]. 1736: egy füst fogo Ház ... fe-
lett nyúlik ki Magossan, két kö kémény, de edgyik kémé-
nyének Sipja töb(en) le törött, és Széllyel hullott [CU]. 

2. széthasad; a se crăpa; sich spalten, auseinanderfallen. 
1718: az Ur Jósika Sigmond Ur(am)... szidni kezde s aszt 
mongya hogy te igen prókátoros vagy de az fejedet szellel 
vere(m) evei az nad palczaval az mig szellel hul az palcza 
az Utan fordítom az nagyob veget is azzal is addig verem 
az fejedet az mig szellel hul az fejed böri [Branyicska H; 
JHb Fülei Csak Ferencz gondviselő vall.]. 

széjjelhullólag szétesőben; care este pe cale de a se dărî-
ma; zerfallend. 1782: a' Kapum belől vala egj régiség miá 
széljel hullolog el romlott félben való konjha [Ádámos KK; 
JHb XIX/22. 41]. 

széjjeljár sokfelé/mindenfelé jár(kál); a umbla peste tot; 
herumgehen. 1637: Many Pistyan ... Maga szellel jar kol-
dulni ... Opre Monyé ... Ez is hasonlo allápotu kodus em-
ber [Netot F; UC 14/42. 111]. 1659: én hat hétig laktam né-
némasszonynál, addig ü nagysága mind Déván lakott, mi-
kor én eljöttem, akkor ment ü nagysága Désre, én sem kés-
hettem tovább ott, mert szegény árva asszony vagyok, ha 
csak szélyel járok, bizony rosszúl bánkódom utána [TML I, 
368 Árva Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1676: Arti-
culussa lévén (: tudgya hüségtek :) az nemes orszagnak ar-
ról, hogy az ollyan idegen kereskedök(ne)k az országb(an) 
szabadosan szellyel járni, ne legyen szabad, hanem bizo-
nyos helen meg állapodván ha kik(ne)k eladó marhajok lé-
szen az ott kőről valok(na)k, vigyek oda az hol megh 
állapottanak [BesztLt 45 a fej. a beszt-i főbíróhoz]. 1705: 
Aminthogy kezesekül fel is izentünk az úrnak, hogy izenjen 
őnagysága a generálnak, hogy ne legyenek kétképpen 
fogva, hiszen aki kezesség alatt vagyon, eléggé fogva va-
gyon. Azért hadd legyen szabad belől a kapun széllyel járni 
[WIN 1,461]. 

széjjelkerget szétkerget; a împrăştia; vertreiben. 171U 
az széki katona m(eg)haraguvan ... utana rugoszkodek az 
sz Egyedi szekerek(ne)k, az embereket szelyel kergetek, az 
szekerek elől [Szentegyed SzD; WassLt Moldovan Pavel 
(40) vall.]. 1766: Jósika Imreh Uram ... fél éj tájban maga 
mellett lévő feles számból állo emberekkel fegyveres kéz-
zel ... Udvarházomra és Curiámra ... réá ment ... és bé 
menvén ott lévő embereimet szélyel kergette [H; JHb 
XXX V/54]. 1803: a' Remeteiek loháton Fegjveresen . . .a ' 
Ploptyisba jöttek; a' mikor ezeknek dobogásokot az Ötsém 
észrevette, a' Juhokot széjjelkergette, 's vgj elis szélesztet-



241 széj jeloszlott 

te, tsak egj néhánjot kaphattak elé [Toplica H; Born. XVc. 
1.115 Nátye Vászilie a* Ilii (40) col. vall.]. 

széjjelkoldul mindenfelé koldul; a cerşi peste tot; sich 
bettelnd herumtreiben. 1640: Bunul Muntanul, maga szell-
iel kuldul, p. all [UF I, 720]. 

széjjelkolduló mindenfelé kolduló; care cerşeşte peste 
tot; überall bettelnd. 1640: Desertae et fugitivj et jnquilini 
... Ztan Maria p.h. Ebbenis edgi szegeni szelliel kuldulo 
seller lakik az el mult eoszel iut ket fiai maratak budosnak 
[UF I, 761]. 

széjjellézeng szerteszéjjel kóborol, kószál; a hoinări, a 
umbla haihui; herumlungern, gammeln, sich herumtreiben. 
1593: Vasamap pedig mierthogi mind p(rae)dicatio alat s 
mind egieb wdeoben sok hiuolko (!) iffiusagh, es egieb 
rendbeli hituansagh zellel zokot, mind itt ben, mind zeo-
leokben, kertekben, kertek keozeot lezzegni, es egieb leder-
seget wzni, es aual az vmak napiawal gonozul elni, eo keg-
me biro vram teob sok gongaj keozeot erejs visellien gon-
dot [Kv; TanJk 1/1. 220]. 1677: Urunk ő nagysága nevével 
egy levelet kellene írni, a ki szólana az ónodi kapitány, 
Tállyai, szendrei kapitány, Uri uraméknak alattak levő had-
nagyokkal együtt, hogy tartanák egy csoportban a végbe-
lieket, ne engednék szélyel lézengni se nőtelenjét se nőssét, 
valaki ellenkezőt cselekeszik, megfogják [TML VII, 435 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

széjjellyuggat szétlyuggat/lyukaszt; a găuri ín mai multe 
locuri; durchlöchem. 1705: Az aranyos palotának mind a 
felső, mind az alsó padlásdeszkáit leszaggatták, a falakat 
széllyellyuggatták, kincset kerestek [WIN I, 655]. 

széjjelmegy 1. szétmegy/fut; a se împrăştia, a fugi ín to-
ate părţile; auseinanderlaufen/-gehen. 1749: én mondám eŏ 
kglmé(ne)k hogy üssön jót a korbatsal reájok s majd 
széllyel mennek [Szentbenedek SzD; Ks]. 

2. rendetlenné válik; a se desface, a deveni dezordonat; 
durcheinanderkommen, in Unordnung kommen. 1823-
1830: A fésűvel gyakran kellett simítani, újra meg újra 
egybefoglalni, mert az elülről hátra fésült rövid haj gyakran 
kibújt és széjjelment, és ezt a nyírást nevezték calamistrálni 
[FogE 108]. 

széjjelmenő széteső; care se descompune uşor; ausein-
anderfallend/-gehend. 1775: Ezen Vas Hámor ... oly rósz 
v*sat ád melynek hasznát nehezen lehet venni mivel rósz 
Szemlekes töredező, az Pörő alatt Szellyel menő és morsa-
l°do erőtlen vas [Lövéte U; Mk]. 

széjjelmetél szétvág; a tăia ín bucăţi; zerschnippeln, 
(klein) zerschneiden. 1811: Progné a' Testvérem boszszu-
Val meg telve; Fogta Isis fiát 's azt széljel metélve Meg-
főzte, sütötte, Féîjével étette, Melyel minnyájunknak végét 
siettette [ÁrÉ 107]. 

széjjel morzsolódó szétmálló; friabil, care se fòrîmiţează 
u?or; zerbröckelnd. 1775: Ezen Vas Hámor... oly rosz va-
Sat ád melynek hasznát nehezen lehet venni mivel rosz 
Szemlekes töredező, az Pörő alatt Szellyel menő és morsa-
lodo erőtlen vas [Lövéte U; Mk]. 

széjjelnéz szétnéz; a privi/a se uita împrejur; sich um-
schauen, umherschauen. 1811: 's a' mi nagyobb, szenve-
déssel Járó munka alól, fel-kél, félemléssel A* Csitkó, szél-
jel néz, és leg-szebb állásba, Emelvén lábait, indul szala-
dásba [ÁrÉ 147]. 

széjjelnézel széjjelnézeget; a privi împrejur pe îndelete; 
Umschau haltén. 1662: Napkeletkor egy lovas a városból 
kijővén ... a kerteken kívül levő két halmoknál megálla-
podván és széllyelnézelni kezdvén, a kertekben levő feles 
kopjás népet meglátván, azonnal visszarugaszkodván, na-
gyon utána valának, hogy elkaphatnák [SKr 413]. 

széjjelnézhet szétnézhet; a putea privi împrejur; sich 
umschauen können. 1614: Sem általmenet, sem visszajövet 
nem nézhettem széllel a tengeren, hanem az hajó szélire 
borultam le és rettenetesen okádtam [BTN2 71]. 

széjjelomlás szétömlés/folyás; împrăştiere/curgere ín 
toate părţile; Flut, Schlammflut, Murgang. 1826: Ezen 
Nemes Megyében (így!) a' Kelemen telki és Gyalakuti határ 
közt a' Csulokáj völgyéből lefolyó zápor és nagy esső vize 
ki tojulása 's azzal való szélyel omlása ... minémü tetemes 
kárt ... és az Ország útjába való járhatatlanságot okozzon 
(így!)... mü ... eztet tapasztaljuk [Msz; GyL]. 

széjjeloszlattatik fel/szétosztatik, a fi împãrţit; zerföllt. 
1811: A' hol e'a nints, vége ott* a* bóldogságnak; Minden 
Ország, a' mely nem égyes magába, Szélyel oszlattatik; e' 
van Bibliába [ArÉ 101. — "Egyezség]. 

széjjeloszlik, széjjeloszol 1. szétszéled; a se împräştia/ri-
sipi; auseinandergehen, sich aus dem Staub machen, aus-
einander/davonlaufen. 1572: Rusa Mathe ... Ezt wallia 
hogy Mykoron Az háborúság Jndultatoth wolna ... teob 
Neomeos wraymatys Lattam, kyk az olahokath wyzza ver-
tek hogy Zellel Ne ozlananak, Es hogy mynketh tewlok 
Megh oltalmazhatnanak [Zentelke K; KP]. 1612: eo Fge en 
altala(m) kegielmeteknek azt parancziollia hogi kegielme-
tek legie(n) ueztegsegbe(n), es egi keues ideiglen uario(n) 
eö Felsegetül, mert ez mostani allapot ne(m) szenvedi, hogi 
az kik az eö Fge hadaiban fel uadnak, azok szeliel oszlanak 
[JHbK XLII/11 Wesselényi Pál lev.]. 1671: Itt Huszton is 
az kik vadnak, mind széllyel oszolnak, nem tudnak mivel 
élni, elfogytak [TML V, 609 Gyulafi László Teleki Mihály-
hoz]. 1704: Ugyan azmely ember jött volt Fehérvárról azt 
beszélte, hogy nagy hadak Fehérvár körül nincsenek, ha-
nem széjjeloszolva vannak [WIN I, 142-3]. 1784: a Bor 
ívok szélyel kezdettek oszloni [Szászerked K; LLt]. 

2. szétoszlik/osztatik; a se împărţi; auñeilen. 1595: ke-
rem azonís w keglmet hogi w kegielme ne haggia az en ap-
ro Aruaimat se penigh marhaiat se Jozagat az en Attiamfiai 
kezekben szeliel ozlani [Diós K; JHbK XXIII/42]. 

széjjeloszlott szétszéledt; împrăştiat, risipit; zerfallen, 
verstreut. 1679: Addig is, míg én kimehetek, ő nga ... kül-
dötte ki közikben becsületes úr hívét, régi tanult vitéz em-
bert, tekéntetes, nemzetes Ispán Ferencz uramat egynehány 
becsületes főrendekkel, hogy az én kimenetelemig a széllel 
oszlott magyarságot egyben gyűjtvén, hatalmas császárunk-
túl adatott quartélyokban beszállítsa [TML VIII, 404 Teleki 
Mihály az egri és váradi pasákhoz]. 
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széjjelosztás szétszélesztés; împrăştiere; Verteilung. 
1774: nem maradtanak ... aratatlan a Földek, de ugyan 
Csak, hogy annak Ideiben le nem aratták az dolgosok széjel 
osztása mian Csak volt fogyatkozás eresztésiben [Mocs K; 
KS Conscr.]. 

széjjelosztogat szétosztogat; a împărţi; verteilen. 1590: 
Ayandekoknak oztogatassa — Melyet en Hooz Lorincz 
Saphar Polgár Byro Akaratiabol oztogattam zellel [Kv; 
Szám. 4/XX. 32 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1629: lakozas 
sem volt hanem hogy az kinél kalacz volt abban oztogattak 
szellel azt eottek [Kv; TJk VII/3. 104]. 

széjjelönt szétönt; a vărsa; verschütten, vergießen. 1573: 
Garadicz Matias Azt vallia latta hogi az Korchoma haznal 
az peter Bort Eontet zellel az hazban [Kv; TJk III/3. 202]. 
1801: az kortsomárosné a mint a kalakássinak főzött a 
husrol le szedet Sírt rőstölőstül kezébe vészi ... 's az röstől-
lőbe szedet Sirt széjjel önti a Setét pitarban [Kajántó K; 
FiscLt Latzi Samu (50) cig. vall.]. 

széjjelpozdorjázik apró darabokra törik; a se rupe ín bu-
căţele, a se rupe ín surcele; zersplittern, zerbröckeln, zu 
Staub werden. 1592: Grúz Marton ... vallia ... Az chatlo 
kupa vgian pozdoriazott zellel, vgi vertek velle" [Kv; TJk 
V/l. 247. — "A céhmestert a szekeres legények]. 

széjjelránt széthúz/ránt; a desface trăgînd; auseinander-
reißen. 1811: Apolló serkeny-fel már nyugodalmadból Moso-
lyogva tekints ki ágyas házadból, Oszlasd a' felleget előtted, 's 
az éjjel' Homályát okozó kárpitot rántsd széjjel [ArÉ 117]. 

széjjelrázogat szétrázogat/szórogat; a împrăştia; auf-
schütteln, zurechtschütteln. 1693: az be kötőt sákb(an) levő 
portekaimat ... ki oldozta, kioldozván pediglen szellyel ra-
zogatta [Dés; Jk]. 

széjjelroncsol széttör; a sfărima/fărîmiţa; zertrümmem. 
1815: Ha a' fészek helyén lévő föld dorontsos lenne, és 
elég puha nem volna, kapával a' dorontsokat szélyel kell 
roncsolni, 's a ' földet egy jo kapavágásig meg puhitani, 
hogy a' mag krumpi alatt-is légyen párás föld [Kováts Sá-
muel, Utasitás a ' Krumpi termesztésre. H.n. 1815]. 

széjjelszaggat szétszaggat; a sfîşia, a rupe ín bucăţi; zer-
reißen, in Stücke reißen. 1794: Veres György ... meg vert 
és Ingemet széllyel szaggatta [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 

széjjelszaggattatik széttépetik; a fi sfîşiat/sfirticat; zer-
reißen, zerrissen werden. 1811: Diocletianus e' tájban ada-
tott Keresztyének ellen égy parantsolatott, Alexandriába 
mikor el-hatott, Ott' Sz: György Püspöktöl széljel szaggat-
tatott [ÁrÉ 87]. 

széjjelszáguld szétszáguld; a alerga/fugi (ín toate părţi-
le); hin und her rasen. 1599: Az uta(n) ugy kezde az falún 
zellel zagúldanj, Jobbagyt ugy gytę fel, Az vtan zolgastol 
jobbagyostol fegyúeres kezzel úgy Jeóúe az Nagy János ha-
zara [UszT 13/106 Catherina Consors ns Imrę (?) Veres de 
Ders vall.]. 

széjjelszakadoz szétzilálódik; a se împrăştia; zerreißen, 
rissig werden. 1677: Istenért kérem Kegyelmedet, vigye 

végben azt, hogy ő nagysága parancsoljon a végbelieknél 
is, jöjjenek mellém minél hamarébb, ne legyünk ily szaka-
dozva szélyel, mert bizony egészen elveszünk, ha ily meg-
oszolva leszünk [TML VII, 530 Wesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 

széjjelszalad szétfut; a se împrăştia/a fugi ín toate părţi-
le; weglaufen, davonrennen. 1703: azok közül" elvivén ... 
magával a német, azokkal űzetteb, akik némelyek el is ér-
ték, de széjjelszaladtak, egy esett csak el a mi embereink 
közül, a többi visszajött [Kv; KvE 277-8 SzF. — "A ma-
gyarok közül. — bA kurucokat]. 

széjjelszórat szétszórat; a face/dispune să fie risipit/îm-
prăştiat; zerstreuen (lassen). 1847: A tanú" megnyervén a 
felséges kincstartótanácstól az aprósó-árulást, még azt is el 
kívánta tőle tiltani, az parancsolván, hogyha még vagy egy-
szer aprósót fog vinni Pojénba árulás végett, azt mind széj-
jelszóraţja [VKp 188. — "Kolbászi Tamás (58), a bucsumi 
növendékek tanítója]. 

széjjelszórattatik széthányattatik/szórattatik; a fi îm-
prăştiat; zerstreut werden. 1662: az bástyák felhányattatá-
nak, úgy hogy ... a földnek nagyobb része pedig a pornak 
rettenetes erejébül a legmagasabb épületek felett az éltető 
égbe ragadtatván s széllyel mintegy eső módjára szóratta-
tott vala [SKr 606]. 

széjjelszórt szétszórt; împrăştiat; verstreut, da und dort 
befindlich. 1843: Figyelmet érdemelvén még az is, hogy az 
annyira elszórva és egymástól távol lakó emberek az úri és 
vármegyei szolgálatra nagy bajjal állíttatnak ki, igen kívá-
natos és célszerű lenne a hat kerületekben széjjelszórt bu-
csumi lakosokat a lehetségig két vagy három kerületekben 
központosítani s az egész határt közöttök célszerűbben fel-
osztani [VKp 124]. 

széjjeltapod széttapos; a strivi cälcînd ín picioare; 
zertreten, zerstampfen. 1630: aztis lata(m) hogy mind az 
Csűr fiaba(n), mind penigh az ket aztagbol vontak vala bu-
zat s ot tapottak vala szelel [Mv; MvLt 290. 222b]. 

széjjeltekint széttekint; a privi/a se uita împrejur; um-
herblicken. 1584: Varga Georgy vallia Aluzom vala eyel, 
fel serkenek ... Es tekintek az hazban zellel, hat Zakaztot 
ollia(n) testw es Abrazatw Azzony mint ez Lakatosne az 
twzhelien wl [Kv; TJk IV/1. 262-3]. 

széjjelterjed szétteijed; a se răspîndi; sich ausbreiten/ 
verbreiten. 1762: A. intette, és okoson tiltotta az I. eőke-
gyelmet, hogy ne gyújtana meg az bokrot, mert az tűz 
széllyel teijed, a' mint mégis esett [Torda; TJkT V/104]. 

széjjelterűl szétteijed; a se întinde (tot mai mult); sich 
ausbreiten, aus-/verbreitet sein. 1811: Ama csillagot jötibe 
Ugy nézem mint Vénust a* menyegzöibe, az ö ortzájának 
pirossága terül Széljel, oh mely szépen ama Hajnal derül 
[ÁrÉ 120]. 

széjjelfltöget szétütöget; a lovi ín stînga şi ín dreapta; 
zerschlagen, mit der Hacke traktieren. 1597: Ifiabik Zigiar-
to Balint Coloswary ... wallia ... chiak nagi hirtelen leön 
hogy Sarkeozi János fel kelue(n) az chiakannyal kezde az 
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Vraim keozeòt zellel ewteogetny, eleozeor Gal lanoshoz 
ewte, ew az bottal vete ellent [Kv; TJk VI/1. 29]. 

széjjelvagdal szétvagdal; a tăia ín bucăţi, a face bucăţi; 
in Stíleké (zer)schneiden. 1773: Pedig ezelőtt valami hét-
-nyolc esztendővel reámenvén elszökött cselédjei és jobbá-
gyai, úgy megkínozták, hogy holt számban hagyták, sőt ha 
tudták, volna, hogy meg nem holt, széjjelvagdalták volna 
[RettE 299]. 

széjjelver 1. szétver; a împrăştia/risipi; zerschlagen, zer-
schmettern. 1662: Az drabantok rájok ollykor érkeztek 
vala, egynéhányat már egymás között szembemenvén, rútul 
megsebesítettek volna. Az drabantok széllyelvervén, ker-
getvén és elszélesztvén őket, a katonákba és sebesekbe a 
várba be is ragadtak vala [SKr 629-30]. 1718: az Ur Jósika 
Sigmond Ura(m) ... szidni kezde s aszt mongya hogy te 
igen prokatoros vagy de az fejedet szeliel vere(m) evei az 
nad palczaval az mig szeliel hul az palcza az Utan fordítom 
az nagyobb ueget is azzal ís addig verem az fejedet az mig 
szeliel hul az fejed böri [Branyicska H; JHb Fülei Csak 
Ferenc gondviselő vall.]. 1769: ritka akár mifele gyülekezet 
volt, melyben ők jelen lévén fel nem háboritották, s széjel 
nem verték volna [Bukuresd H; Ks]. 

2. kb. összetör/ver; a bate foarte taré; zusammenschla-
gen, verhauen. 1599: Kowachj Janosne Anna azzony Imreh 
kowach zolgaloia ... vallja ... az à Taligasne engemet(is) 
eolessel feniegetett ... engemet kergetetis fawal zellel ver-
ny akarwa [Kv; TJk Vl/l. 310]. 

széjjelverettetés szétverettetés; împräştiere, risipire; In-
die-Flucht-Schlagung, Niederlage. 1662: Végre egy bizo-
nyos napra a viadalra úgy rákészülnek vala, hogy ha a vár-
ból eloszlattatásokra, széllyelverettetésekre feles gyalog ki 
nem küldetnék, alig egynéhány emberhalál is közöttök esni 
nem talál vala [SKr 629]. 

széjjelvet szétvet; a despica; sprengen. 1811: valamint a' 
Menkö tüzesen Le üt, hogy égy magos Cserfát szélyel ves-
sen ... Ugy jö az ártatlan emberre, gonosztól, Véletlen a' 
veszély [ArÉ 94]. 

szejkés salétromos/timsós vízzel teli; plin cu apä minera-
là puturoasă; salpeter/Alaun enthaltendes Wasser fílllend. 
1 775: A Kováts Patakánál" ... Vicinussa ... fellyül égy in-
goványos Szejkés árok [Oklánd U; Mk. — "Egy szántó-

szejmény 1. szemény 

szejminpasa (török) gyalogos zsoldosok vezére/pasája; 
Paşã al seimenilor; Befehlshaber türkischer Söldnerinfante-
rie. 1619: 17 die FebKuarii> adának az dívánba 50 csorba-
cŞiára 50 kaftánt és az szejmin pasának, kiket imide-amoda 
kiosztának ez nyárra. Az szejmin pasát 12 ezer jancsárral 
ſendelék Budára magát, az hadába kit Kanizsára, Tömös-
várra, az többit kit Miszirbe, kit Jeminbe, kit Bagdadba 
süllel [BTN2 255]. 

szék1 1. scaun; Stuhl, Sessel. 1569: Aztal zek nyozolya 
keth fele oztassek kŏzteŏk [Mányik SzD; 1B VI. 225/13]. 
1570: Blasius czigan hity zerent vallya hogy ez ely Mwlt 
lapokban Menthenek volt Zabo Andrassal az Bwdakame 

hazahoz korchomara Es hogi otth leh wltek volna egy zek-
re, lat Mas Zeketis otth Zabo András kerdy Bwdakamet ky 
(!) volna az zek. Mond hogy Nem Enim hane(m) az Anyá-
mé, Mind Jarast Twdomant tezen ez vallónak es azt Mon-
gia hogi eowek az zek az eo beliege vagion rayta [Kv; TJk 
Ili/2. 198]. 1594: Mikoron az legeniek es Eothwes Jnasok 
en nallam mulatanak regélő hetfeon", valami talneros iate-
kot indítanak keozteok, teonek egi zeket le, es azt kezdek 
altal vgrani [Kv; TJk V/l. 457. — "Vízkereszt utáni vasár-
napra következő hétfőn]. 1597: Az scholaba(n) a* mely ka-
marakat mostansag fel tiztittatatunk volt chinaltattunk egi 
Aztalt ket zeket, attunk az chinalassátol Aztalos Lukachnak 
f —/69 [Kv; Szám. 7/III. 23]. 1630: Zalaj Gieorgy Arczul 
czapa janos Mestert János mester letaszita az zekről [Mv; 
MvLt 290. 205a]. 1672: Mihók igen nyargalodzik az szék-
kel; immár az asztalhoz is tud mosdani [TML VI, 188 Veér 
Judit Teleki Mihályhoz]. 1710: Két székre való viselt szőr-
bárson [DánielAd. 88]. 1732: Valami aprolekom Vasnam 
Fonalom Talom Gyolcsom Szekem Pornam mindenfele 
Abrolekom Valamim Vagyon azokat... Eöcsem Uramnak" 
[Marossztkirály AF; Told. 18. — "Hagyom]. 1757: ami 
özeket vad ketskét nyúztak s fognak ide hátrébb is nyúzni 
az öz böreket irhanak, veressen Székek bő vonásokra, vad 
ketske bört kordovannak ki keszetessenek, és mind le nyirt 
marhák Serennyit ugy a* börök le tisztított Szöröket meg 
gyűjtsék Székek töltésekre [Déva; Ks 92. I. 23]. 1759: 
Kibédi István Uram fel kapa egy Széket, ... s a Házból ki 
döfölt [Maroscsapó KK; Berz. 1. 10/38]. 1798: A Nagysá-
god parantsolatyát vévén a* N. Sojmosi Asztaloshoz el 
mentem ... most előttem arra igiré magát hogy a* 12. szé-
ket a' kanapé eleibe való Asztalt, ugy a kanapét is Húsvétra 
meg kesziti [IB. Létzfalvi Tsákány László nagysolymosi 
ref. pap lev.]. 1804: a széken fészkelődvén el estem székes-
től [Dés; Jk 41]. 1821: a' Tkts Fö Biro Ur adsistentiájával 
el vétettetett K Monostoron lakó Fusser Richter Miklós ál-
tal készíttetett 2. garnetura Székek és Kanapék [Kv; 
ACSzám. 5]. 1844: A' Palotán egy veres festékü börös Ca-
nape hozzá való ött Székekkel [Egeres K; Ks 89]. 1870 
k/1914: A hetvenes évekig a contra-szolga volt a tanulók 
réme, mert megtörtént, hogy naponta 5-6, 8-10 alka-
lommal suhogott kezében a székrefektetett nebulók nadrág-
fenekén a hajlós nádvessző [MvÉrt. 8]. 

Szk: borítatlan 1836: Egy kanapé hozzá tartozó Négy 
boritottlan Székekkel [Szászerked K; LLt] * borított 
1798: Három borított Szék ugyan romladozott borítékjával 
[Vingárd AF; KCsl 5] * börös 1772: Azon Udvarhazok-
nal ... minémü Házi Portékák, nevezetesen pedig Asztalok, 
Posztos és Bőrös Székek, vgy Fa Székek, Kanapék, Ágyak, 
Almáriumok, Pohárszékek ... meg vadnak-é, mostis, vagy 
hova lettek ? [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1845: 
a börös székeket pediglen összetörve rontva ki hagyitottak 
az udvarra [Kiskapus K; HG Br. Diószegi lev.] deåki 
1823-1830: Basa István ... Három esztendeig délelőtt min-
dennap egy-egy órát, mind csak dogmatikát tanította ... 
maga mint praeses a katedrán ült, a defendens a katedra 
előtt egy kis asztal mellett állott, az opponensek pedig ob-
jekciojokot a deáki székekből ülve mondották elé [FogE 
140] * egyes 1637: Az Eoregh palotaba(n) ... Negy 
giontaros karos szek, es egy kiczin egyies szek [Teremi 
KK; Ks 69. 50. 44]. 1727: két karszék és két egjgjes szék, 
az edgjik egjgjes szeknek kaija ki törött [DLt]. 1803: A 
Sárga kanapéhoz hat sárga posztos edgyes székek [Ne; 
DobLev. IV/858. 1] * egyes-ülésū 1813: Tizen két veres 
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festékü bükfa ántic (!) lábra tsinált fenyő deszka edgyes 
űlésű székek [Folyfva MT; Told. 18] * faragott XVII. 
sz. m.f: Komis Gaspar Uramnak fogattam ismegh uyabban 
hat faragot szekeket aranyosson aszokal egyut megh ara-
nyozom aztisa [Kv; ACJk 52a. — 'A bejegyzésben emiitett 
másik széket] * festekes 1656: Egy gyontaros festekes 
szek [Dob.; Mk Inv. 5] * festett 1799: 12 Kradlival bo-
rított tötött és festett Szék [Doboka; Mk] * gyontáros 
1656: Egy gyontáros festekes szek [Dob.; Mk Inv. 5]. 
1815: Tiz Gyontáros Szék [Nsz; Told. 19] * hanyatlás ~ 
hintaszék. 1656: a padimentumozason vagyon ... egy egy-
szek haniatlos szék [UF II, 134] * háromlábú 1648: 
Csinaltam ... egy három labu szeket [Kv; ACJk 60a] * 
hasas 1835: Egy böros s 3 tarka iberzugu ócska hasas 
Szék [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * hosszú 1594: Az 
Maior haz zobaiban vágjon aztal No. 1. Keőreős keőreől 
wadnak pad zekek Ismét vagion Hozzu zeek No 2 [Kraszna 
Sz; UC 78/7. 19]. 1637/1639: az szobaban vágjon az ablak 
alat ualo fal mellet egj hoszu szek [Kv; RDL I. 111]. 1869: 
Az ócska fogadó ház ... az ivo ház ... Két hosszú deszka 
ivo asztal és három hosszú Szék mellettük [Somkerék SzD; 
Ks 73/55] * karatlan 1656: Egy karatlan egyes szék 
[Fog.; UF II, 108]. 1745: Hoszszu karatlan romlott szék nro 
2 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1813: Karotlan rósz Szék 
1 ... Karotlan edgyes Szék 1 [Veresegyháza AF; i.h. 18 
Toldalagi Kata lelt.] * kecskelábú 1779: Ketske lábu 
Zold pámaval való székek [Szu; UszLt XII. 87]. 1788: 
Fekete borított viseltes Ketske labu Szék Flór 4 Den. 80 
[Mv; TSb 47]. 1810: Egy bŏr alá való ketske lábu szék R ſ 2 
[Mv; MvLev. 18 Trincseni Mihály hagy] * kisded 
1753: Kisdeg Tekenyö ... Kisdeg Szék [Buza SzD; LLt]. 
1813: küsded székek Koporso alá szolgálók ... égy Keser-
vesek alá való hoszszu Pad [Betlensztmiklós KK; UnVJk] 

öreg 1583: 10 february ... aztalos Benedeknek az Is-
cholaban: a lectomak chynaltatt (!) es aztalt es keőtt orog 
zeket tezen f 1. d. 20 [Kv; Szám. 3/IX. 12]. 1621: Egj Aztal 
fedelet, es Egj Eóreg Zeket [Kv; i.h. 15b/IV. 24] * pántos 

1666: Csinaltam egy egez deszka hoszany pántos szeket 
d. 22 [Kv; ACLev. 80a] * politúros 1849: Egy körül 
karolt politúros tábori szék [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] 

politúrozott 1849: A Malombol Sánta Vaszi egy 
pulitérozott széket, egy udvari Ágyat, hogy el vitt láttam 
[Héjjasfva NK; CsZ. Pap Ferencz (33) jb vall.] * posztó 
1763: Két posztos kaijos szék Floh. 15 [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 1797: Három avatag Zöld posztos szék [Náznán-
fva MT; Berz. 4. 22/22]. 1810: Egy Zöld Kanapé, hat Posz-
tos Székekkel [Mv; DLev. 2. XIXA] * tábori 1681: Ve-
res bagazias Tábori szék, onos apro szeggel czifrazot Nro 1 
[Vh; VhU 545]. 1735: Tábori Veres bőrös szekek nro 6 
[Királyhalma KK; Ks 23. XXIIb]. 1849: Egy körül karolt 
polituras tábori szék az ülete hárasztbol, rósát képezett 
virággal, ki varatt [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * tarka 

1791: Egy régi módi Teve szőrös tarka szék [Nagyalmás 
K; JHbK XXIX/37] * tarkás 1849: három karas tötött, 
tarkás és rózsás virágú massával be húzott székek politura-
sak [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * teveszőrös -—• tarka 
~ * töltetlen 1788: Fejér töltetlen Szék No 1 Flór. 1 
[Mv; TSb 47] * töltött 1799: 12 Kradlival borított tötött 
és festett Szék [Doboka; Mk]. 1823-1830: volt minden 
szobában egy kasztén, egy kanapé, egy asztal és hat töltött 
szék [FogE 225]. 1849: Négy totott székek veress virágú 
massával bé húzva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * vag-
dalótábla-forma 1720: vagyon ... az Pitvarban egy 

kőzőnseges Sütő Kemencze, főző Tűzhely előtte, edgy 
közönséges vagdaló tábla forma szék [Alparét SzD; Ks 35. 
IV. 1 ] * vállvető 1589: Borbély zerzam ... Egy valwe-
theo zek minden Zerzamawal Lanczostul [Kv; KvLt Ve-
gyes ir. 1/2. 71-2]. 

Sz: két ~ között a földön marad. 1670: ha ezt is postha-
bealja ö nagysága s onnan sem leszen az segítség, két szék 
között, félő, az földön ne maradjanak [TML V, 388 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz] * két ~ között való földön mara-
dás. 1663: Az Isten úgy áldjon meg, lelkem Uram, ha 
tudom, mint vagyok búmban. Az szükség, igyefogyottság, 
ez nagy dolgoknak bizontalansága, az télnek reám való kö-
vetkezése és mindenképen való dolgaimnak, állapotocs-
kámnak függőben való létele, az két szék között való föl-
dön maradásomnak reménysége környül vévén, nem tu-
dom, mit kell mivelnem [TML II, 571 Teleki Mihály Bánfi 
Dieneshez]. 

2. láb alá való ~ lábpihentető zsámoly; taburet, scăunel 
pe care îşi poate ţine picioarele; Fußraste, Fußkissen. 1652: 
csinaltam egy labala való szeket d. 15 [Kv; ACLev. 50a]. 

3. templomi ülőhely; bancă (într-o biserică); Chorstuhl, 
Gestühl (Sitzplatz in der Kirche). 1584: Értik varosul az 
pechy Istwan vra(m) panazat is ... amikor magiar a Biro 
akkor az Magiar Nemzete legien az Nagy templumnak do-
miniuma, es akkor az Zaz Nemzet ot Ne dominallion se 
maganak eossiteol maradót zekitis el Ne foglalhassa [Kv; 
TanJk V/3. 278a]. 1636: Haliam hogy monda Jstvan Uram, 
Tasziczy ki a székből, czio ki, czio ki az Isten házából [Mv; 
MvLt 291. 67a]. 1664: az Orbay széki Baratosi Templom-
ban ... ollyan szeket tetetet be, a ki az en szekemnek ut-
czaiaban vagyon [Páké Hsz; HSzjP]. 1681: Kápolna, vagi 
réghi Templom ... Leány Aszszonyok s más rendbeliek 
szekys deszka könyöklőjével együtt, három rendbeli [Vh; 
VhU 525]. 1692: A Nyolczadik s kilenczedik rend ma-
radgyon kőzőnsegesse(n), hogy a' kik(n)ek székek nem lé-
sze(n) az első rendekben, mennyenek azokban, mind az ál-
tal illyen rendel, hogy a' melly Aszszony elsőben bé me-
gyén a' Templomba(n), mennye(n) a fal felé mind addig 
mig üresség lésze(n) | Á Második rend szék" Bán Miklósé, 
azontúl a' Praedikátoméjé | sokaknak most hellyek az 
Templomban nem leven meg engedtetett az Ecclesianak 
hogy ujjalag az szekeket oszszák fel, és az kiknek most 
székek nincsen adgya(na)k széket [Galambod MT; MMatr. 
421-2. — "A templomban]. 1734 k./1770 k.: (A templo-
mot) tsaknem ex fundamento fel-épitette, bolt hajtással 
ékesítette, és pádimentommal nagyobbra faragott kövekből 
valóval, ujdon uj szekekkel, karral és a' Templom körül 
való Czinteremmel el — készíttette [Vajdakamarás & 
SzConscr. 145]. 1823-1830: Szokásban vagyon az is, hogy 
egy rúdra zacskót kötnek, melynek aljában egy nagyon 
kicsiny csengettyű vagyon, azt a székekbe benyújtják az 
hallgatók eleibe a prédikáció alatt, aki észre nem veszi, 
megzörgetik az orra előtt, némelyek vetnek belé valamit. 
... más. . . azonban semmi alamizsnát nem ád [FogE 239]. 

Szk: a ~ homloka. 1776: A' Templomban taszigálódó 
Iffjuságnak rendeletlenségérol rendeltetett: Hogy mától 
fogva soha ezen tul egy is vállát bé ne vesse, Székbeli ulo 
társát meg ne taszigállya; hanem kaijait a' Szék homlokára 
ki tegye [Torockó; TLev. 16/1] * asszonyember I694.ĕ 

adának az Baczoni Templomban levő Aszszony ember szé-
kek közül egy Classist cserében [Nagybacon Hsz; HSzjP] 
* asszonyi állatok ~e. 1641/1687 k: A Templom ujjitása 
után a Szék hellyeketis meg ujjitsák ... Az aszszonj állatok 
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széken felől penig ez a végezés: Mivel hogy falu közönsé-
gese^) tsinált ülő helyeket gerendákból, ki ki ülő helyét 
váltsa fel; mellyet ha valaki violálna vagy a* 
Ţemplomb(an) vagy a czinteremb(en) valami zugolodást 
indittana Az az ország decretum szerint flór. 20. marad-
gyon [Sóvárad MT; MMatr. 209] * első ~ első templomi 
széksor. 1551: En nem tudom hogj Sugo Mihaljnak allo 
helje löt volna az első szekben az fal mellet az hoz az Áz-
zon nepek allnak [Angyalos Hsz; HSzjP Agh Tamás jb 
vall.] * férfiak ~e. 1595: Az kichin templumba az ſirfíak 
zekinek meg zegezessere vettunk letz szeget p(ro) f —12 
[Kv; Szám. 6/XÍIÍ. 34-5]. 1598: Az kiczin templumba hogi 
az firfiak zeket meg foldaztattuk fizettünk Aztalos Istwan-
nak f — d 10 [Kv; i.h. 7/XVI. 28]. 1681: Vajda Hunyad 
Vára ... Kápolna vagi régi Templom; Kő bóltos; Ajtó felett 
•evő Keresztül való Chorus (:meljb(en) regenten az Urak a 
cultust giakorlottak:) ... Férfiak széki három rendből allo, 
Könyöklős dezkaival együtt [Vh; VhU 502, 525] * 
templombeii 1697: Mint hogy Isten aldasabol Só Varadi 
Uraimek annyira meg szaporodtak hogy elönkbe nagy 
veszekedes jött az Templom beli szekek mia ... Mentenek 
azért eő keglmek kozonseges meg edgyező akaratból arra 
hogy az Templombeli szekeket mind fel bontsák, és az 
melly szekek szelessebbek egyenlökke tsinallyak ... ugy 
hogy meg egy rend szekkel az szekek meg bovüllyenek 
[Sóvárad MT; MMatr. 210]. 1749: Conferált a' Mester 
Templombeli Székireis Sőltyős Mihallyne egy viseltes 
kecsét [Bodola Hsz; SVJk]. 1801: Elé vétettetett ... a 
Templom béli Székek felett való Controversiájak [M.köb-
lös SzD; RLt]. 

4. szószék; amvon; Kanzel. Szk: Isten ~e. 1705: Zilahi 
uram ... az urakat igen kiprédikálá ... az egészben célzott 
az gubernátorra ... Kin az úr igen haragszik ... azt mondja, 
hogy nem igazat, hanem hazugságot mond az Isten székiből 
[WIN I, 547-8] * papi/papok ~e. 1798: a' Kis Templom-
ban a' Papok Széken állott ... dirib darab Posztokbol egy-
b(e) varratott Takarót, adtuk az O Fenesi Matrizaltatott 
Nascens Ecclesianak [Kv; RGyLt I, B. 1. 319]. 1811: a' 
külső Nemzetek most-is ezen Famíliát mind így nevezik: 
Bethlehem; sőt a' Besztertzei Templomban lévő Papi Szé-
ken-is igy találtatik égy Bethlen Abbának a' neve [ÁrÉ 
!91]. 1823-1830: 1790-ben innen épülvén Marosvásár-
helyt a várbeli templomban az orgona, Bertalan ... azelőtt a 
Papok széke előtt énekelt a földről [FogE 74] * prédikátor 

1643/1770 k: Vagyon a' Prédikátor székin egy tarka 
Keczeczke [Bethlen SzD; SzConscr.]. 1735 k./1770 k: 
Tiszteletes 's Tudós Igó György Uram a* Prédikátor szekire 
adott egy szőnyeget [Szék SzD; i.h.] * templomi szónoki 
1834: ajandékozá meg Sz. Eklánknak templomi szonoki 
székét Özvegy Török Jánosné Kalo Kata égy ég-szín se-
'yem takaróval — mely is Került 55 Rh ftokba [Nagykapus 
K; RAk 41]. 

5. imazsámoly; scăunel foarte scund pe care stã ín ge-
nunchi persoana care se roagă; Fußschemel, Schemel. Szk: 
^rdeplő 1849: A Kápolnába Egy térdeplő szék 
[Somkerék SzD; Ks 73/55] * vecsernyemondó 1862: 
becsemyemondó szék behúzó damaszk fl. 2 [Bács K; 
&kAk 233]. 

6. vmiféle szék, állvány, asztal, pad; un anumit fel de 
Scaun, suport, masă, bancä; Ständer, Stuhl, Stütze, Tisch. 
í 767: A' Fal alatt Só orlo Székivel együtt [Marosszkirály 
^T; Berz. 38. P. 2]. 1797: Szüretezni való 4 szekékre a' 
nVomo Kádak alá 1 Tutajfa [Déva; Ks 96]. 

Szk: edénytartó 1679: Vagyo(n) ezen Kamoraban 8 
szál deszkabul való Edény tartó szek fôldb(en) vert fa lába-
kon allo nr 8 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János Inv. 58] * 
fúvótartó 1677: Vas verőház ... vagyon az kő kémény 
mellett fuvó tartó szék minden pertinenciaival kettő no 2 
[Madaras Cs; CsVh 50] * húsvágó 1656: vagyon azon 
saffar hazban ... négy 4 labakon allo hus vago szekek, 
melinek keotelen fűgheö szkabas fa mertekje merő serpe-
njeoje keö goliobis apro 6 merő fontjaival 's kétt tizenket 
fontos vas goliobisaval egy darab vas karikas negy fontos 
vassal njeles hus vagho bardal [Fog.; UF II, 113]. 1725: 
egy húsvágó vastag Szék [Pókafva AF; Told. 18]. 1756: Az 
Ujj Pintzében Hus vágó vastag szék [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV/35. 17] * kerékfalazó 1826: Egy kerék Falazó 
Szék, láb nélkült [Szentdemeter U; Told. 41]. 1865: Egy 
kézvono bak, két kerekfalazo szék [Szárhegy Cs; LLt] * 
koporsó alá való 1747: Koporsó alá való Szék [Borsa K; 
Told. 24] * művelő 1676: Vagyan att kerekeseknek való 
művelő eöregh szék [UF II, 740]. 1680: ezen szeker szín-
ben be lépvén, talaltunk abb(an) kerekesek(ne)k eş acsok-
(na)k való mivelo szekeket no. 9 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 
25] * szedő 1840: A Kolos Monostori Pappiros Malom-
nak ... Inventariuma ... Terito szék 14 ... Enyvező Láda 1 
... Szedő szek 1 [Km; KmULev. 2] * terítő ~ —• szedő ~ 
* túrónyomáshoz való/túrónyomó 1679: Vesling Turo 
nyomáshoz való deszkás szék nro 1 | Vesling Turo nyomo 
szék nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 63, 
154]. 

7. székféle kőműves állvány; capra care serveşte la susţi-
nerea schelelor de lucru; Rüstbock, Maurergerüst. 1761: 
kelletvén csak nem szüntelenül Állásokat, Kőmiveseknek 
kívántató kecskéket, vagy amaz magas lábu Székeket ... 
csinálni, Dolgoztanak ... Hatvan napokig [Mv; Told. 15/ 
53]. 1780: Az kőméveseknek Kévántato Szekeket vagyis 
Ketskéket egyéb azokhoz kévántato és Átsi Mesterségit il-
lető dolgokat el kisziti [Déva; Ks 78. 20/10]. 

8. árusító pad; tejghea; Verkaufstisch, Budel. 1594: 15 
Januar(y) Biro vram es az Éghez Thanacz Akarattiabol czi-
naltatak az vasar Biro vraim az kenier Swteoknek zekeketh, 
kin az kenieret Arulyak attam az chinalastol f — /20 [Kv; 
Szám. 6/VI. 5]. 

9. muzsikáló ~ zenészek emelvénye; pupitru; Pult, Musi-
kerpult. 1724: Musikáló szék; és azon két deszkában sze-
gezett gyertya tartók [Koronka MT; Told. 29/12]. 1746: 
Felső Palotán levő Musikalo Széken vagyon szál dészka 7 
[Marossztkirály AF; i.h. 19]. 

10. árusító bódé, kalmárszék; gheretă; Verkaufsbude, 
Marktstand. 1598: Tudom, hogy az Kozák János hazahoz 
való birodalom az kalmar szek, melj feleöli perelnek ... 
Thudom, hogy Kaidiczfaluan laktaban ellenzik uala varosul 
Zabo Emrehet, hogj az kalmar zeket bírna, de mind az altal 
vgian ala jart és árult benne ... Nyreö András Wasarhely 
Nemes Ember flde mediante fatetur En azt tudom az dolog-
ban hogy miolta en Embery Emlekezöteth Emliteök azolta 
Zabo Imreh birta azt az peres zekeoth meg az mikor Ka-
dichfaluan lakotth Zabo Imreh meg az kor is eo birta | Az A 
p(ro)curatora forgattia hogy eő királybíró Vr(am) pechetie-
uel megh tiltotta volt hogy ne Arullyanak az Zekben, Az ti-
lalom ellen ben(n)e Árult az eggik J Varga Ambrus ... De 
Ahogy megh vallyak hogy ez A hazahoz való birodalom 
volt az zek eó hogy az hazat el Statualtatta az A es ne(m) 
c(on)tradicaltak, per hoc megh Jtely az teorueny az kalmar 
Zeket az Actomak biria mi(n)t eoúet [UszT 12/8,13/59]. 
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11. mészárszék; măcelărie; Metzgerei, Fleischbank. 1573: 
Valaztottak eo k. keozzwlek Negiet az vraimba kyk Meg 
lassak az Mezaros vraim paytayt Mayoryt Miért hogi azt 
Mongiak hogi nem volna Barmok es azért Nem vaghatnak 
hwst az Zekekre | Niolcz zekre tartozanak eokreot vagny az 
Mészárosok es az niolcz zeken való hwst zabadsagok legen 
teob zekekre oztany tagassagnak okaert [Kv; TanJk V/3. 
79a, 84a]. 1579: (A hentelerek) tartozzanak ... az marhat 
hizlalt barmot is az varas zwksegere behajtani es az 
Mezarzekre le wagny My keppe(n) penigh ennek előtte is 
varosul el wegeztek volt es privilégiumba is be helyheztet-
tek volt hogy minde(n)nap egez Nap estik niolcz zeke(n) 
elegendő keppen es bowe(n) hus legien ... fogiatkozasnel 
kwl [Kv; i.h. V/3. 191a]. 1595: Minden Mezaros, Amely 
barmot Az Coloswari hataron vezen, azt addegh sohowa se 
ez varos Mezeyere se masuwa Ne haythassa, hane(m) eleob 
az lato Awagy beliegzeo Mesterrel megh beliegzettesse, es 
soha el ne Adhassa teosemek, hane(m) az zekre le vagia, 
mestersegenek el veztesse alat [Kv; i.h. 1/1. 259]. 1782/ 
1799: Prefectus Dési Uram ... minket Mészárosokot el til-
tott, hogy a' Széket ne biijuk és ne nyuzzunk árenda nélkül, 
vgy kellett ő kegyelmével alkalomra mennünk, Ígérvén fél 
esztendőre Hetvenöt Nimet forintot árendába [Torockó; 
TLev. 5/16. 378]. 1819: a Székállo Czéh Mester kötelessé-
ge a' Székállo Legényekre ügyelni, hogy azok a magok kö-
telességeket hiven, és az ahoz megkívántató tisztaságai 
tellyesitsék, a hust vásarlokkal méltatlanul és gorombán ne 
bányanak ... senkit ... a Székből haza utositani meg ne 
Szenvedjék [Kv; MészCLev.]. 

Szk: hátulsó 1774: a' mit Macellaltattat a' Hátulsó 
Székben distraháltassék a' felett pedig a feles két féle Mili-
tia az első Székben a' Querulata Czéh által excontentaltas-
sék [Kv; i.h.] * mészárosok ~~e. 1694: az Város 
kőzőnseges Mészárosok szekib(en) rut illetlen mocskos 
szókkal szidalmozat [Dés; Jk]. 

12. átv is trónus; tron; Thron. Szk: a ~(é)be ül. 1562: 
1527 esztendőben Ferdinandus egy néhány uraktól béhoza-
ték Magyarországba a királyságra János király ellen, és 
nagy erőt inditván, magát megkoronáztatá Székes Fejérvá-
ratt és Budába székébe üle [ETA I, 12 BS]. 1653: lön Ha-
vasalföldében ilyen dolog: Mikor elméne Mihály vajda a 
császárhoz, egy Ráduly vajda üle helyette a székbe, melyet 
megértvén tatár, hogy némethez tartaná magát, legottan ki-
veré onnat a vajdát | végbe menvén a gyűlés, elmene a bas-
sa haza a törökkel, és Bethlen Gábor székibe üle a puszta 
országban [ETA I, 62, 115-6 NSz] * (a) ~(é)be ültet. 
1562: 1529 esztendőben Szulimán török császár, mikor 
meghallotta volna, hogy János király országából kifutott 
volna ... igiré arra magát, hogy őtet esmét székibe ültetné 
[ETA I, 13 BS]. 1658/1794: az sokaságú török tatár 
Havasalföldét elrabolván, más vajdát ültettek a székbe [EM 
XVII, 451] * császári 1662: Mert a mi kegyelmes 
császárunk kegyelmességével szokta azokat éltemi, akik 
szabad jó akaraţjok szerént az ő császári székihez folya-
modnak [SKr 427] * fejedelmi 1636: Istent ... minden-
napi alázatos könyörgésimben kérem, hogy Nagyságodat 
... Fejedelmi székit oltalmának istápjával minden felől 
támogassa [ÖGr Aj.]. 1653: Mert már őtet' fejedelemnek 
nevezik vala a Fejérvár megvétele után, mert ott volt a feje-
delmi szék — csak hogy igaz pusztaszék volt [ETA I, 79-
80 NSz. — "Székely Mózest]. 1661: eddigh való Szokás 
kívül Fejedelmi Széket küldött [KJ] * királyi a. vall 
királyi trónus. 1710 k.: Egykor álmomban szót hallék ... 

Nem ládd-é ? ... Mit ? ... A Jézus Krisztus, nézd hol ül. 
Fordítám a szememet balkéz felé, hát ott ül egy majd ölnyi 
szélességű királyi székben, a fejében majd három fertály 
singnyi magas aranykorona [BIm. 1027]. — b. királyi hata-
lom. 1562: Mátyás király halála után a magyar urak mind 
Rákosra gyülének", hogy királyt válaszszanak, holott néme-
lyek választák a királyságra ... a lengyel Kasimir királynak 
a nagyobbik fiát. Kit jól lehet azok béhozának, de a királyi 
székbe be nem ültethetek [ETA I, 10 BS. — "1491-ben]. 
1662: Második tulajdona a jó magistratusnak az igazság. 
Igazsággal erősíttetik meg a királyi szék [SKr 691]. — c. 
római pápai hatalom. 1776: Groff Lázár János Urffi ö Nga 
... a' mi több füleim hallatára mondotta: hogy ezen Mlgs 
Kis Aszszont el nem hadgya, készebb inkább azért a' Ki-
rállyi, és Romai Szék eleibeis menni, Semmi költségnek 
nem kedvez [Egrestő KK; GyL. Jos. Szalai (45) vall.] * 
vajda ~e. a. az erdélyi vajda birósága/törvényszéke. 1553: 
ha pedigh semy modon Bykesegh nem lehetne ... esmeth 
Az vayda z(eky)re tart(oz)n(an)ak [Kv; BfR VI. 295/1]. — 
b. a moldvai vajda trónusa. 1634: az Vayda szekeben va-
gion Iaszvassart Vaszillie Vaydanak hijak az eleb boiersa-
gaban Lupul Mehedinczulnak hittak es az Aron Vayda fiá-
nak mondgiak lenni [Hurm. XV/II. 1005 Besztercei Igyarto 
Mihály jelentése]. 

13. árnyékszék, illemhely; privată, latrină; Abort. 1817: 
a gabanás falához vagyon ragasztva az Amyek Szék, 
mellynek kö falait, zsendelly fedél fedezi, a két ülése fenyő 
Deszkából készült, és ugyan tsak fenyő Deszkákkal el vad-
nak egy mástol választva ugy, hogy két különös Székek 
formáltattván, külön külön lévő fenyő ajtokan járnak bé 
[Ördöngösfüzes SzD; ÖrmMuz. Conscr. 3]. 

14. bíróság, bírói/törvénykezési testület; scaun de jude-
cată, instanţă judecătorească; Gericht, Gerichtsstuhl. 1557: 
Er(them) hogy kthek en vellem az Zeken perelny akar . 
en kkel Zeken nem perlek sem akarok kwltenem heyaba 
hanem az ktek penzetth megh adom es az Jozagnak helyet 
lelem ezerth en bozzoth nem akarok wallany [Apanagyfalu 
SzD; BesztLt 70 Apaffy lazlo nagyfalwrwl a beszt-i tanács-
hoz]. 1562: az kegelmetek dolga Megy haladékba wolt az 
Zeken ha az vristen megy meg gogyttya az kegelmetek pró-
kátorát kegelmetek Bochyassa ala az Jowo zekre ez ki 
chothortok Jw az harmadikon lezen [Szúv; i.h. 67 Joan-
Thorma comes com. Zolnok interioris Gr. Timar beszt-i bí-
róhoz]. 1592: Hogy az Coloswary Emberrel, Minden rend 
bely Nem egieb zeken, hanem a* Coloswary Biro eleőtt pe-
relhessen, s ha itth nem teczik a* teorweny, Beztercere, es 
onnat Zebenbe appellalhasson [Kv; Diósylnd. 16]. 1604: 
mely pénzt vgyan az szeknekis be hoztunk volt, de az Ideo-
nek háborús volta mija noha az pynz kezwnknel maradót 
volt [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1640: Cziomaj Mihály 
Boncidaj Predicator Protestál az Sz. Eccl(es)ia eleőt. Ud-
uarheli Miklós Sz. Margitaj pastor ellen, fia, Cziomaj Ba-
lint ő ellene az Nemes szeken feien maradót volna, de re-
mittalta sok fő nemes [SzJk 47]. 1667: Dali Miklós es Nagi 
Istwan mindgiárast az Kirali Birotol Tilalomra torvent ke-
renek, es szokot jussát az Kirali Bira(na)k megh advan •• 
vegezetre azt mondák hogy arra az Szekre tilt(na)k az 
mellien az az Causa forgot, melliet mys megh értvén hogi 
belseö szekre tilt(na)k igi sistalank es az executio tetelb(en) 
cessalank [Asz; Borb.]. 1675: Tudom hogy egy Komán 
Gőrőgh nevű ember hozott vala Cancellarian költ nóvumot, 
de ezen az szeken megh nem engedék az véle való élést, 
vetvén okul azt, hogy itt nem szokás egyéb féle nóvummal 
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élni, hanem ollyannal mellyet az Szék notáriussátol vesz-
nek ki [Fog.; UF II, 666 Egregius Gábriel (33) Literátus de 
Fagaras altér vice judlium Fagarasiensis Sedriae superioris 
vall.]. 1677: Mivel némely Vármegyéknek és Székeknek 
Fŏ Tisztei Udvari Szolgák lévén, gyakrabban a' Fejedel-
mek mellet kelletik mulatniok ... midőn Törvényes Székek 
celebráltainak, edgyik Fŏ tiszt mindenkor hazabocsátassék, 
hogy azoknak absentiajok miat a' Székeknek celebrálása el 
ne mullyék [AC 175]. 1725: Eleitől fogva Szokása volt 
ennek az Széknek az Perfolyta minden levelekből párt adni 
azt kiváno felek(ne)k [Kv; TJk XV/4. 174]. 1745: en ... 
Sem magamra Sem Hugómra fel nem czifraztam a Szek 
penzit... tollem se Hugóm, se frajam se szolgalom a Szek 
penzit el nem keritette [Árkos Hsz; ApLt Benkő Raphael 
Apor Péterhez]. 1749: 17 Esztendők alatt Exponens az 
Nemes Szeket hun Hazugsaggal hun pedig Postasaggal 
szolgálván mentette magat minden tereh viseléstől [Ke-
resztúri! szék; Sf). 1844: meg hagyatik a Nemes Széknek, 
hogy ... legalább a népes helységekben ezen idves intézet 
létre hozatalát munkálni és eszközölni törekedjék [Usz; 
ALt XI. 85/1.44]. 

Szk: ~ asszesszora bírósági/törvényszéki ülnöke. 1800/ 
1802: A' ... Contractus költ 1800 ba November 26 kán sz. 
Imrén8 ...Sellyei Katso Mihály és sz Imrei Meggyes Imre 
szék Assessorai, Regiusságok alatt [MMatr. 240. — "MT]. 
1814: Egy, a Sinfalui közönséget a Betsü mellé hivató Ad-
monitiorol való Relatoriát" ... Szék Assessora Rákosi Ne-
mes Borbély János Ur Regiussága és Petséttye alatt költet 
[Asz; Borb. II Kövendi Létai Péter hütes asszesszor kezé-
vel. — "Juttatott kezünkbe]. 1823-1830: mégiscsak járkált 
elé az anyámhoz, kivált mikor vette észre, hogy Szék ad-
sessorai jöttek oda, már mindjárt feljött s ő felelt a regiu-
soknak [FogE 83] * ~ gyűlése. 1678: Az mi az Fejedelem 
eo Nsaga paronczolátţjá(na)k fel ne(m) olvasását illeti, az 
napról más napra azért halada el, hogy az szekgjŭléseb(en) 
kevesen valánk [Alfalu Cs; LLt]. 1727: Kovásznán lévén 
Szék Gyűlése hallattam", hogy sokan azt ágálták volna hogj 
a derék szék költségit a Jobbágyság fizette meg [Zabola 
Hsz; Ap 1. — "Ti. gr. Teleki József]. 1744: a' Tavasszal 
Miklós várán Nemes Szék Gyűlése alkalmatosságával ... 
Adózó Rendül beszélgetvén ugy edgyezénk meg, hogy ha 
'tt ă Székben ä mi dolgunk meg orvoslodik, el küldünk Sze-
henbe a' Mlgos Regium Guberniumba [Bölön Hsz; INyR 
Kis György Mihály Junior (47) ns vall.] * - hagyása. 
1592: az fanczialy rezis tudom hogy eoreoksegre eowek tu-
dom hogy egyezer János Gereb ment vala fel oda hatar 
Igazitani az szek hagiasabul [UszT] * - nótáriusa. 1710: 
Fel Csík Széki Domokosi Iffiabbik Sándor Mihály Nobilis 
azon Széknek hütös Nótáriussá [BCs] * -re apellál felieb-
hez. 1600: Cziki Simo ... epellala (!) az Zekre tv kegtek 
eleibe [UszT 15/21] * -re apellálhat. 1665/1793: Ha kik 
Pedig törvényt mozdittanának az illyen dologban egy forin-
tig való dolgot s pert Székre ne apellálhasson alioquin 
[A.csernáton Hsz; SzékFt 27]. 1790: Akár Törvényes, vagy 
akár mi némŭ dolog légyen igazittásra való mellyek a szől-
őkben tőrténtenek, mind azoknak meg orvoslá(s)a és Deci-
sioja a Szőllős Gazdák előt mennyen végben Ugy pedig 
h°gy annak el igazitatt voltat a Szőllős Gazdák elől se 
Székre, Sem akármelly Tisztnek is ítélet tételire ne apellál-
hassa sem Szőllős Gazda, Sem Pásztor akár mi némŭ Tse-
kkedetiért [Karácsonyfva MT; Told. 76] * -re citál tör-
vénybe/bíróság elé idéz. 1670/1740: Közönséges falu 
dolgáról való Szekre Citálásrol. Végezék azt is hogy ha va-

laki falu káraért való dologért az Szekre" Citálná a falut egy 
forintra bűntetōdgyék mégis a pör viszahozatodgyék falu 
eleiben [Homoródsztpál U; WLt. — "Ez falusbíróság] * 
-re citáltat. 1616: (a föld) Zalagiaual kenaltatta uoltis 
Barabassy Peter Glesan Judith azzont es hogy ki nem 
bochiatotta volt, az Zekreis citaltatta volt [Mikefva KK; 
Berz. 3. 53/1] * -re hív. 1589: Fanczali Peter az mint az 
fanczialiakat vrunk Jobbagit hitta volt ide zekre, part veott 
az Alperes, az zek el zabaditotta teorwenj vege zakattaigh a 
ki mit bir az eleott való eztendeoben abban [UszT]. 1604: 
be(ne)dek wramat Zekre hittak s azt akarnok eo kegielme-
teol meg tanulnj ha It lehetne zekes helwnken torueniwnk 
auagi oda fel kel wduarherre az törwinire tartoznunk [i.h. 
18/185] * -re int törvényszékre idéz. 1592: az Zekre in-
teotte Istwan deákot [Péterlaka MT; BfN] * -re megy. 
1595: Tilalmath teöttem uolt ez alperes ellen ... hiuanak 
chikba az sperest (!) szekire en arról teok Illien ualazt hogy 
enneke(m) szekem uagio(n) kapitano(m) tisztartom 
uagio(n) es esperestem uagion It az szeken azok eleőt kesz 
uagiok teóruent allani de mas szekre nem tartozom menny 
[UszT 10/95] * -re mehet. 1590: Mihalj Kouach ... Azt 
monda hogy te az zekre ne(m) mehettel volna panazlany 
mioltha ennek ez ket falunak vegezese vagio(n) hogy az Bí-
rák az hat eskettek előtt legie(n) teorwenj Effeli (!) dolog-
ban [UszT] * -re (rá)idéztet. 1590: zent András nap eleőt 
való Zombaton keretett volna valast az zek teorwínye es 
modgia Zerint Zent Demeteri birank Rosa Benedek altal es 
vgian aszón Rosa Benedek altal rais ideztetett volna az 
szekre, az ide ala megh Irt helyeknek oszlasanak nem enge-
desierth [Usz; Eszt.]. 1594: Mikoron my ez el mwlt napok-
ban gywlteőnk wolna uylakra, mely wylak wagion Crazna 
varmegyeben, wgy myntt Kóz Birak ... Nemynemeó 
egyenetlensegnek el igazitassaert ... kyertt Bathori Gaspar 
ez Crazna warmegye zekyre ideztetwe(n) Zilagy Barbara 
Azzont Theorwennyel kereste wolna [WLt] * ~ szabadosa 
a széknek szolgálattal tartozó személye/küldönce. 1710: 
Gergely Deák Vr(am) repaltialt vagy két Falut, eő kglme 
ugy akar (!) a Falukra ki ménnyek es bé hajcsam", hiszém 
ne(m) vagyok én a* szek(ne)k szabadossa, hane(m) ha eó 
kgimé be hajtattya bé mérésire es el takarítására gondot vi-
selék [Vacsárcsi Cs; BCs. — "A „falu-őrző" zabot] * al-
só/alsóbb - alszék (parciális szék). 1668: Az Fogarasi fö 
kapitánságh után járandó jövedelmek ... Az alsó széken 
esett birságoknakis két része [Fog.; UF II, 441]. 1677: Az 
alsob Székeken indíttatott causakban, ha ki uj itilettel akar 
élni; minekelőtte a* Transmissio ki-adatnék, annak előtte 
élhet vele | Semminémü Causakat... a* peremptoriakon kí-
vül, az alsó Székről Táblára ne bocsássanak [AC 184,187]. 
1758: Minnyájan mi nékünk kezet adának Sub Vinculo flr.: 
hg: 20 hogy minden itéletunk(ne)k, általunk Celebralando 
Divisionak meg állói lésznek ... hogy ha Valamellyik 
félnek ítéletünk nem fogna tetzeni az említet Szék(ne)k irt 
Törvényes Alsó Szekire Apellálhassa [Asz; Borb.]. 1807: 
mind a Forum, mind az alsó Szék által in merítő cassalt 
Zállogos Processus ezen Törvényes Királlyi Tábla által 
meg állíttatik ... egész Per follyás a további follytatás és a 
Meritumban hozando ítélet végett az alsó Törvényes 
Székre viszsza utasittatik [Mv; DobLev. IV/908. lb] * 
árvái - gyámhatóság, árvaszék. 1830: A* Lutzai Elek 
defectussával Szállót M. és Ola Dellön fekvő Jok(na)k ... 
Conscriptioját 's az ebben végb(en) vitt Osztályról Szollo 
Levelet két exemplárokb(an) Árva Szekünkre be adja, az 
egyik párnak ... Árvái Székünk Levél Táijáb(an) léendő bé 
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tétele vegett [Ne; i.h. V/1856]. 1831: Hogy ezenn Réges-
trum ... Tar Áron Urnák kérésére a Nemes Aranyas széki 
Árvái Szék Leveles Tárából — az ottan pro Archivo depo-
naltatott eredeti Regestrumbol ... Íratott légyen ki tulajdon 
nevem ala Írásával és szokott petsetem rea nyomásával ... 
az érdeklett ... Kérésére Kiis adtam Bontza Sámuelnek ... 
Nemes Aranyas Szék Árvái Székenek valasztott Biraja s 
Actuariussa [Bágyon TA; Borb. II]. 1846: Néhai Szilágyi 
Gábor Jovainak Curatora Féljem Nagy Sigmond Ur hellyé-
ben mi után Curatomak Tektes Szabó Josef Ur neveztetett 
ki ... minden javakat a tisztelt vj Curator Urnák, az Árvái 
Szék akkori Bíráinak közben jöttekkel számba adtam, tör-
vényesen mindeneket transponáltam, a' Számadásomat ... 
37 darab eredeti Záratékokkal bé adtam ... a' Tektes Árvái 
széknek [Ne; DobLev. V/1258 Nagy Sigmondné kezével] 
* belső ~ kebeli/saját bíróság. 1667: Dali Miklós es Nagi 
István ... azt mondák hogy arra az Szekre tilt(na)k az mel-
lien az az Causa forgot, melliet mys megh értvén hogi bel-
seö szekre tilt(na)k igi s instalank és az executio tetelb(en) 
cassalunk [Asz; Borb.]. 1790: Irta be" ezen Vallomást Mik-
lósfalvi András mtk A belső Szék hites Not. [Havadtő MT; 
MMatr. 146. — "A MMatr-ba] * bíró ~e szabad/kiváltsá-
gos település bírósága. 1615: A. cum protestatione: lm, érti 
kegyelemtek és az biró uram széki, hogy az mire kikéred-
zettŭnk (volt), az sorokra, mindeneket világoson meghbizo-
nyitottunk [Gyf; GyfJk 310]. 1642: Tudom aztis, hogj 
More Laszlo vram Fodor Istuantol az Fodor Pal fiatol igaz 
teorueny szerent nyert el, ez megh neuezet Nagj Keo Ba-
nyanak fele Részét ahoz való Retsegeyuel es Stompiayual 
egyetemben az Perch mester az hogj az Veres Patakj Bá-
nyászok Biraja szekin mint igaz veris keres [Abrudbánya; 
Törzs. Rapolti András (70) vall.]. 1652: Nyelv Birsag f. 
12/50 harmada a' Nyert fele, a ket resze az Biroké ha az 
Biro szekin megyen veg(ben) [Km; GyU 134]. 1733: Jöve-
nek mŭ elonkben ... Varosunkban lakó peres szemelljek, 
kiknekis leven valami külső ŏrŏksegh felett valami Contro-
versiajak, az melljis az beczületes Birak szekin megh for-
dulván, az iránt való törvenj ott nem teczczven appeláltatott 
volt az kőz emberek eleiben [Torockó; Bosla]. 1816: Te-
szik panaszokat a szárhegyi nemes biró széke előtt gyer-
gyószárhegyi Gáli Ferenc és Gáli Márton ... az kárért lett 
kezes Magdás János a gróf úr tiszttartója és ez mai napon 2 
die May (1)816 az provintsiális (!) Illyés Ferenc utána 
menvén, hogy előálljon a bíró székire, és tett ilyen feleletet: 
én a királybíró parancsolatja nélkül egyszer sem megyek a 
biró székire [Szárhegy Cs; RSzF 95-6] * dominålis ~ 
úriszék. 1748: Déván ... Haller János Ur eő Exja Középső 
Malmában lakó Molnár János, tégedet... az ő Excellja Fel-
ső Malmában lakó Molnár Joszivot ... legitimo Certifical-
tatt . . . Dominalis Szekire ... tőrvényre [Déva; Ks 112 Ve-
gyes ir.]. 1778/1779: A Jobbágyimnak hibás tselekedetiért 
megengedem hogy az Udvarba Dominális szék Celebráltas-
sék [Kv; Ks 65. 44. 19]. 1797: Az Uradalmi (:Dominalis:) 
székekre tartoznak Azon Törvényes ügyek, a' mikor vala-
kinek paraszt cselédje más ellen vét, és azért a Földős Ura-
ságtol Törvény kéretik" | Hogy ha pedig történnék hogy va-
lamelly Criminalis Actust cselekedő személly az Uradalmi 
(:Dominalis:) széken pereltetnék ... köteles a* Földes Ur 
azon szeméilyt (in vinculis) fogva tartani a' Causának fel-
sőbb kérdőre való vitele után is s kezességenis el nem bo-
csáthatja [Mv; MbK XII. 113. — "Folyt, a részi.] * falu/fa-
lubeli ~(e) falusi bíróság/törvényszék. 1651: tudo(m) hogi 
Budatelkj Bese Peter el lopot ket Eokrej feleől perle Kata 

Istuannal Farkasai ... mégh Niere az karos ember az falu-
beli széken hogi 15 napra megh fizessenek az karos em-
bernek [Füzkút K; WassLt Fodor Jakab (50) jb vall.]. 1746: 
Tudom, hogy Triff Mihaila Surdi Tómat mind itt a' Falu 
Székin 's mind az két oklosi Székeken perlette [Runk AF; 
SzentkGy Sztrotya Nyikula (50) jb vall.]. 1804: Panaszolja 
a nemes falu széke előtt gyergyószárhegyi Bartalis Imre 
gyalog katona, hogy a közelebb elmúlt nyáron 9 kalangya 
zabját a marhák elkárosították ... Bartalis Imre nem várá a 
nemes faluszéke ítéletit, hanem magának bírája lett [Szár-
hegy Cs; RSzF 99]. 1821: Mint hogy a fennebbi ítéletbe 
iffiabb Noda Máté vagyon inferalva, a nélkül hogy ő sis-
taltatott volna a Falu Itélö Széke eleibe, s meg tehette volna 
a maga reflexióit, tehát ezen Itelet visza vettetik a Falu szé-
kére [F.rákos U; Falujk 114 Könczei Beniamin szb kezé-
vel] felső ~ fellebbviteli/másodfokú úriszék. 1657: Foga-
rassi feö udvarbiro N. Berivoi Nemzetes Bóér István Uram 
tiszti szerint protestaltat a' Fogarasi fiscalis procurator 
Illyés Deák uram altal, hogy mivel az eo Nga felseő széki 
egeszen nem consentialt az immediate praemittalt delibera-
tummal, hogy ha az mi Kgls Aszszonyunk eo Nga mas jus-
titiariusok altal akarnak ezen dolgot ujjolagh való revisio-
ban Vetetni, keseö ne legyen, hanem valamikor eo Nganak 
fogh tettzeni, salvum legyen megh cselekedtetni [Fog.; UF 
II, 190]. 1689: N. Boér Thamás, és B. Péter Uraimék Pro-
ponálva^) az eo Ngok Fogarasi Felső Székin Felső Veni-
cei joszagokba(n) sokkeppe(n) való meg bontodasokot, in-
stálták mi előttünk kőzönsegese(n) [Fog.; Szád.] * ßliális 
~ vármegyei alsó bíróság, a nemtelenek bírósága. 1744: az 
paraszt emberek ellen, akár Communitas légyen, akár pri-
vata Personák, nints más Competens fórum, hanem a* Ne-
mes Vármegyének Filialis Széke, melly vulgo Ispán Széki-
nek szokott hivattatni [WassLt Czegei Vass Ádám kezé-
vel]. 1812: már hova hamarébb Filialis Szék lesz [Torda; 
Bosla] * földesúr ~e fellebbviteli/másodfokú úriszék. 
1752: hallottam hogy Csehben az földes ura Székin törvé-
njesen prosequaltatot valamelj dolgáért Várczán Páskuj [Bi-
káca Sz; BfR Szász Gyurka (38) jb vall.] * generális ~ de-
rékszék, a vármegye első fokú fellebbviteli főtörvényszéke. 
1701: Tekintetbe vétetvén ... Groff Al-Torjai Apor István 
Vr ō Nga Arucularis (!) maga mencsége hogy az eö Felsége 
és az Nemes Haza szolgálattyában való ö Nga Sollicitusko-
dása miat mostan az Nemes Vármegje törvényes Generá-
l is) székin nem compareálhatot [Dob.; WassLt]. 1719/ 
1724: mikor ... nemes Torda Vármegyének Generális tör-
vényes széki volt mind untalan járta akkor Pesti Mihaljne 
Szilágyi Sophia Aszszonj Bánháziné Aszszonjomat, hogy 
alkudgjék meg vélle az iránt az Szindi, Indalji, Bölyi por-
tiok iránt [Torda; JHb XIV/6. 58-9]. 1749: nékŏmis igen 
jól esött volna ha maga ideiben kezemben jőhetött vólna 
mivel éppen most érkóztem meg Nemös Kólós vármegje 
Generális székiről ottis eö Excellentia Causait fojtatván 
[Gagy U; Ks 83. — "Péterfi Sándor lev.]. 1840: Tisztán le: 
het látni Tektes Generális Szék ezekből, hogy az alperesi 
kívánságnak helye nintsen, mint olyannak, melyei a* Felpe-
res semmi tekintetben a* fennebbi meg mutatások szerent 
nem tartozik [Dob.; Somb. II] * kolozsvári ~ kolozsvári 
városi bíróság. 1571: Vegeztek ... hogj eo kege Byro vram 
Zokatlan Birsagal Neh Terhelyek az Theorwenbe az pere-
seket, Az fele patthwart es annak Birsagat semmy keppen 
Zenwedny nem akaryak eo k. Mert az koloswary Zek soha 
ez eleot pathwaros Nem volt ez vtan sem akaryak hogj 
legien [Kv; TanJk V/3. 29b] * közemberek ~e választott 
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közbírák fóruma. 1747 u.: Minthogy eddig is a' Bánya, Ve-
rő, koho dolgáb(an) az Torotzkai Fórumról masuva apellal-
ni nem volt szabad, hanem Birák eloll Koz emberek széki-
re, onnan az Familia eleiben, Tehát ezután is Var(me)gyere 
ne legyen szabad apellalni [Torockó; TLev. 2/1] krajni-
kális ~ krájniki ítélőszék. 1818: a' Krájnicalis Szék: Fodor 
Joseff vólt Nótárius Actuariussága alatt minden részre 
hajlás nélkül ítélt [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ír.] * kül-
ső - úriszék. 1667: egienesen executio tetelre el indulank, 
melliet eszekb(e) veven Dali Miklós es Nagi István, mind-
giárast az Királi Birotol Tilalomra törvent kerenek es szo-
kot jussát az Kirali Bira(na)k megh advan első szekre el 
Tilta(na)k, de külső avagi belseö szek legiene azt nem ape-
rialtak [Asz; Borb. I] * osztályos ~ osztoztató testület/bíró-
ság. 1807: Rákosán az osztallyos széken Nemes Aranyas 
széki Csegezi Nemes Biro Jánosnénak Székelly Sofianak és 
Biro Sigmondnénak Csipkés Katának mint Pretendens Fel-
pereseknek Rákosi Nemes Székelly Márton mint Al peres 
ellen való pretensioi ezek szo szolloja Balla Mojses [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II] * őfelsége ~e vármegyei bíró-
ság/törvényszék. 1599: az eo felsége zeky akkori theorueny 
titelt leis zallitott [Dés; Eszt-Mk] * őfelsége ~e eleibe 
szólíttat a vármegyei bíróságra/törvényszékre beidéztet. 
1699: Causa ... Elisabethae consortis Nob. Johannis Laszlo 
de Deés uti A ... Ez okon kellett ... Nemes Regeni Sophia 
Aszszonyt Nemes Dosa Mihalyne Aszszonyomat az eö Fel-
sege Széki eleiben Szollittatno(m) ... mivel micsoda okok-
tul viseltetve, bőcsületemet eltemető mocskos szókkal dif-
famalt es mortifîcalt eő kme [Dés; Jk 299] parciális (tör-
vényes) ~ alszék. 1667: Certifîcáluán Nemes Maroti Pétert, 
az Nemes Colosvármegjének közelebbik pártiális törvényes 
szekire', avagy gyűlésére [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1741: Som-
lyai Nemzetes Szilágyi alias Lakatos Mihály, András es 
János Uraimék ... Meltoságos Groff Uramat, Széki Teleki 
Adám Urat ... modo legitimo Citaltattyak ... N(e)mes Ka-
raszna Var(me)gyenek leg közelebb es akár holott Celebrá-
landó partialis Tŏrvenyes Szekire Tōrvenyre [Somlyó Sz; 
ŢKl]. 1806: midőn ezen Nemes Doboka Vármegye Partia-
lis Székére Privilegizált Széék Várossában őszve Gyüle-
kezve volnánk — ... lépém Tit. Pávai Vajnya István Úrral 
ily meg másolhatatlan edgyezésre [Szék SzD; BetLt 3 K. 
Orbók László kezével] pénteki ~ Torda város pénteken 
ülésező alsó biróság(a). 1740: ezen Tktts Ns Penteki szek 
authoritasa penig tsak 12 for(intra) extendalodik az ítélet 
tételre, azért a* modernus A Causája(na)k incompetens fó-
ruma ezen Penteki Processus [Torda; TJkT I, 184] * pre-
ſectus ~e jószágigazgató bírósága. 1677: Jószág, eorokség 
és halálban járó causakon kívül az hámorosoknak minden 
egymás közöt való törvényes controversiojok az hámori 
tiszt előtt szokot agitalodni; a falukban való Ítélet tétel pe-
nig ha kinek nem tetczenék, appellalhattya praefectus uram 
székire [CsVh 57] * rögtönítélő ~ statáriális bíróság. 1849 
u"' a nép ingerült allapota miatt a rögtön itélő székek birái 
kéntelenek itelet hozatalokba nem mindég meg gyöződésö-
ket követni [EM XLIX, 548 Zeyk Károly kezével] * szom-
bati ~ szombaton ülésező várkapitányi bíróság. 1598: Fel 
Peres fekete Isteuan farczadj porokatora weres balas ... 
köuetue zollok Tudomány tetellel azért hiuatam tóruenyhőz 
az Alperest kapitan wramnak eő kegielmenk (!) zombati 
zekyre It Vdvar heli zekeben martonosy Jozagiarol wgy 
mjnt az berenys (!) Tőruenyre mely dolgyokot Az al peres 
czelekődőt en raytam [UszT 13/1]. 1677: a' Város keríté-
sén belől eset potentiák, diffamatiok és egyéb aprolékos 

dolgok, a' Vár Szombati székin agitaltatik ... tartozzanak 
minden ot lakos rendek ... magokat az 1641. Esztendöbéli 
Articulusokhoz tartani, a régi usus, és a' Kapitányoknak 
authoritása in vigore maradván, és a' kerítésen belől, 
akarmely rendtől történt dolgokat Szombati Széken deci-
dáltassanak [AC 226-7] * törvényes 1613: az Sepsi zeki 
teorvenies Zekis eo kmnek itilte [Kisborosnyó Hsz; 
HSzjP]. 1757: Die 17 Ianuar(ii) lőtt törvényes széktől 
Egjenlŏ akaratból oculatorokat kértünk s ... mégis muto-
gattuk mind két banyáb(an) az difſicultasakat az mely iránt 
lőtt az Controversia [Torockó ; Bosla]. 1815: a Ladotz ... a 
Szeredö nevü Erdős Hellységtől ezen Törvényes Szék által 
meg külömböztessék és ki halmoztassék [Lisznyó Hsz; 
LLt] udvari ~ úriszék. 1825: ők a földgyeiket ki nem 
mutattyák ... ezek még Sárdnakis resistáltak, már Udvari 
Széket ültetek reájok s ítélet mellett büntettetem meg [Mv; 
Told. 7] * uradalmi • dominális ~ * uradalom ~e 
úriszék. 1791: elő vetétődik ezen haz per a Mlgos Dévai 
Uradalom Székin [Déva; Ks 114 Vegyes ír. Jk 257] * úr 
~e 'ua.' 1553: ha ha (így!) valamely fel <E>len valamy 
foghas(t) tenne az mas fel Az keth By<ro>hoz menyen Az 
megh hagyot napra Es Az tyzen ötöd <nap>ra lewel<et> 
kyryen es Az vr Zekyre Jeoyó<n> [Kv; BfR VI. 295/1]. 
1554: ha hol ez felijwl el wegezet dolgokoth megh nem al-
lanak, az menemw keoteleth az Wr Sekj eleoth ö Mogok-
nak wottek wolth, wgijan azon kewtelen maragijanak [Bő-
lön Hsz; SzO II, 114-5]. 1667: Álljon elö az Alperes heted-
magával tizta szemellyekkel, mongjon rolla, hogj nem az 
rosz széna miatt holtanak megh az Juhok hane(m) czak 
dögj volt... A hit napja penigh eszten szombaton legjen az 
Ur székin Szolgabiro Vr előtt [Cege SzD; WassLt] * vár-
megye ~e vármegyei bíróság. 1585: Az Azzonffalwi kené-
zertt attam a' varmegie zekyn a* falut hogj meg ne dulliak 
az adoerth f. 1 d. 2 [Kv; Szám. 3/XVI. 38]. 1628: Beöyt 
mas hónak 20 napian ... Kereztesi Pal vram ... Citaltata ... 
az vitezleó Nemes Lenart vramot varmegie zekire Bachiban 
teórvinre ... Nemi nemw Leuelnek contradictioiaert [Haró 
H; JHb XXXVI/3]. 1762: magától is hallottam szolgabiro 
Uramtol onnan ki jővén, no Citálám Getzi László Uramat 
a' Vár(me)gye székire meg válik mi lesz belölle [Szent-
gothárd SzD; WassLt Kratsun Todor (32) jb vall.] * város 
~e városi bíróság. 1669: Város Székén Törvént állanj 
tartozék [Dés; Jk]. 1684: Ha történnék, hogy valamely 
mester ember egyik az másikat tolvajnak, gyilkosnak, lopó-
nak, paráznának, káromkodónak vagy hamis hütünek szid-
ná vagy kiáltaná ... az céh előtt megbékélhetnek ... de ha 
az megbántódott fél nem aka<má> az békességet ... elve-
heti az céh<ből> az nemes város székire az törvényit, <ha> 
akaija [Dés; DFaz. 13] * viceispán ~e vármegyei alsó 
bíróság. 1689: Kóródon lakó Kóvács Tamást ... Havaselvi 
lazlo es Havaselvi Balaz Certificaltattyák potentiara mivel 
az Papfalvi hatarra potentiose rea menven es eökegelmek 
megh csóvált meg tiltot hatarokon levő ösvent ki jrtotak 
csóvakot ki hányták, vice span Ur(am) eö kglme legh koze-
leb esendő szekire [K; RLt 1] * vicekirálybíró ~e széki 
alsó bíróság. 1590: az J ... Ittis az vice király birak szekin 
elő nem Jeő, nem Compareal, melyre az falús Biro bocza-
totta volth, sententian marad [UszT] & vizsgáló ~ számve-
vő szék. 1863: A vizsgáló szék föbb fel adata lejend az 
Egyházak minden fekvő es felkelhető javait őszve írni, vgy 
szintén a' Papi és kántori fizetéseket is ... Mind ezek a' 
visitatioig ki irandok az Egyház Jegyző könyviből a' con-
sistorium gyűlésibe vgy hogy a visgalo szék csak notifi-
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callya [Gyalu K; RAk 84]. 1868: Óhajtandó volna, hogy az 
uj év kezdetével ki indulandó visgálo szék arról szerezzen 
meg gyŏzŏdést, hogy az Iskolák virágzó állapotja ezen 
tudositásokkal ellenkezőt bizonyit [u.o.; RAk 140] * vki 
-ét (meg)követi (udvarias mentegetőzéssel) bocsánatot kér. 
1597: Ezért hitam az alperes aszont teorwenyhez hogy 
...kouetem az ktek szekjt sidot zidolmazot kuruazot mely-
ben en artatlan uetetlen uagjok [UszT 12/25]. 1606: Azt 
mongiak az fel peressek procatorok Bolgár gorgi altal, 
tudomant tezünk ... meg köuettiwk Ktek Zekit keso ne 
légin (!) az Ktek Zeki előt ha mit elsőben dolgainkban meg 
nem mondhatunk az wtanis meg mondhassuk [i.h. 20/23]. 

15. bírósági/testületi ülés; întrunirea scaunului de judeca-
tă; Gerichtsverhandlung, Sitzung. 1562: az kegelmetek dol-
ga Megy haladékba wolt az Zeken ha az vristen megy go-
gyttya az kegelmetek prokatorat kegelmetek Bochyassa ala 
az Jowo zekre ez ki chothortok Jw az harmadikon lezen 
[Szúv; BesztLt 67 Joan. Thorma comes com. Zolnok inte-
rioris Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 1591: Capitan vram Ellen 
János Balas olahfalj veot Jdeot valami teorwenj dolgabol 
miel hogj nem eo maga hane(m) fiaj chielekettek az facto-
mot az Eggik fia penigh feiedelem zolgalatiaba(n) vagio(n) 
Jllien okon hogj ez Jeoweo szekre ra tartozzék minde(n) 
dilatio nelkwl Jgj hogj megh eskeggiek az fia hogy vrunk 
Zolgalatiaba(n) volt [UszT]. 1607: Mierthogy az Articulu-
sok continentiaya ellen procedalt, mind otkún, mint it az 
zeken, mert az Articulus azt contineállya hogy az bizonsag-
gal az nap legyen Jelen, mind az ket fel [Torda; TJkT l, 
20]. 1620: tiltata en welem feö zolga biroual az uitezlö Sza-
lanchy Istua(n) uram ... Szalanczy Lazlo vramot az breuis 
szerint ... egy ugian Eormen szekesy ... Jobbagianak kesz 
megh keuert feoldenek hatalmasul be uetteteseyert az Jeŏ-
uendeŏ szekre [Örményszékes AF; JHb XXVI/14]. 1669: 
Második Szék el jőve(n), ésmét az Actor az Inctust procla-
maltassa, ha párt vőtt az Inctus, felelhesse(n), agaihasson 
[Dés; Jk]. 1780/1804: Szék el bomlása utánnis ha szinte 
appellálta volna valamely peres Causáját, remittálván az 
apelatiot, Transmissiot bátor vett légyen is, vgyan tsak 
négy poltrával a* Bíráktól Novumot vehessen [Torockó; 
TLev. 42]. 1803: most a Jővő széken a Reportátios Pered is 
elé vétetődik reméllem submittálva vagyon [Nagylak AF; 
DobLev. IV/870 Dobolyi Sigmond Dobolyi Istvánhoz]. 

Szk: - este. 1592: Az Actor Galyfi Jstivan mjert p(ro)-
testalt Az Zek esten hogy vadnak bizo(n)sagy kiket hitt, de 
betegek, s nemellyek pedigh hon ninchenek [UszT]. 1604: 
az al peresek ... haladekotis kiwananak, az törwinnek az 
tetzek hogi ha az Zek Estire Ele Jöttek wolna p(ro)testaltak 
wolna hogi ön magok auagi bizonjsagok hadban wadnak 
[i.h. 20/320] * ~et ül bírósági testület ülést tart, bíráskodik. 
1589: 27 May Ketszer vltek az Zeket kolt f. — d. 46 [Kv; 
Szám. 4/XII. 13]. 1674: Szék mikor leszen, én, Uram, bi-
zony nem tudom. Rédei uramnak irok; ha ö kegyelme nem 
ül széket, én tülem ki nem telik most [TML VI, 555 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1814: Más Czéh béli Mester 
Embereket hogy és miként ... gyalázott motskolt Dobai 
Mihály Uram én azt nem tudom, mivel nem egy Czéh beli 
széket ülünk [Dés; DLt 56. 11-2]. 1824: Sombori Falus 
Birák (!) ... Kotsis Gligorasnak a Horinkár Stefannak fia-
val Alekszával eredett Leanya meg paraznitása dolgab(an) 
fel vévén magatok mellé Helységbeli popotokat ... üljetek 
Biro szeket [Kispetri K; Somb. II] * -et ültet. 1731: ha 
minden héten szeket ültednénekis az eōk Pereknek Suha 
vége nem lenne [Pálos NK; Ks 83 Géczy László lev.] * -

ſelkelése/ſelkölte bírósági ülés feloszlása. 1604: Azon 
közbe az al peres El Erkezwen, az törwinnek felkelese Elöt, 
Erőtlennek monda az tiztasag adast, holot az zeknek fel 
keleseyg ra Érkezőt wolna, miért hogy tiztasagates ki nem 
waltotta [UszT 18/130]. 1616: Mivelhogy nem az Procura-
tomal hane(m) az fîanal Juhos Jánosnál, kit mostanis Urunk 
akarattyabol Jakab Deák hiút Feiervara, és annak kolcza 
kiben az all nala vagyon, és ha mostan nem prodúcal-
hattyúkis ez útanis salúúm legyen prodúcalnúnk. És ha az 
Aszszony hozza nyúlhat szęk fel költigh salúúm legyen 
[Kv; RDL I. 100]. 1746: Minthogy most de p(rae)senti az 
Inctus az repulsio meg fizetesere vagy pedig letételére elég-
telen ... a Széknek fel keléséig jo Kezest álittson [Torda; 
TJkT 111/60] * ~ megszűnése. 1606: Az chelekedet megh 
zynue(n) ne(m) kellet volna vizont rah temi ... kiket com-
p(ro)balu(n)k hogy az szek megh zynese vtan tamadott, 
mas emberek oltalmaztak megh [UszT 20/76] ~ napja. 
1597: Balathfy János Vra(m) kepebe Tiboldi Georgj Annak 
eleotthe ualo p(ro)curatora Agallya hogy Az zek napia(n) 
az mely dologh feleóll bizonsagra fogott volt Abbul eótet 
Reuocalta [UszT 12/120]. 1604: fel peres azony geörfi Ja-
nosne Ersebet azonj Bizoniczia azt hogi ugy hattak wolt, 
hogi walahol Elözer Zek napia lezen wagi Kerezturat wagj 
udvarhelt oda tartoznak az törwiniere [i.h. 18/128]. 1609: 
mind ez Iliién okokirt halogattuk negi uagi Eot Zekeonk 
napiamlis el az Inctusnak Simon Istuannak Instantiajat 
[Dés; DLt 317]. 1677: A' Mely peres ... a' specificalt Ca-
susokat Széken akaija prosequalni ... itt Erdélyben mind 
pedig a' Partiumban a citatiok Fŏ és Vice Szolgabirák ájtal; 
a* Székelységben pedig a ' Székeknek Eskuttei vagy azok 
nem lévén, Nemesember által, a 'Tiszt pecsétinek erejével 
legyenek Erdélyben nyolczad nappal, a' Partiumban tizen-
ötöd nappal a Székeknek napja elöt [AC 180] * ~ színe 
előtt/színén/szinére. 1570: Nagy Barlabas ... vallya, hogy 
Thawaly Eztendeobe hallotta Az zek zynen János deák vi-
chey Janosnak azt Montha volt Igen kerwleod az halót [Kv; 
TJk III/2. 172]. 1602: Kapitan wrunk ... zolitata az zek 
zenen, de az J. nullo causa non compariala, Ergo az A. za-
badsagot kiwana az zekteol, az zekis meg zabaditta benne 
[UszT 16/88]. 1730: adatik az Inctanak egy octava hogj az 
alatt azon ... keresztet ide a szék színire elő hozza [Torda; 
MvRKLev.]. 1798: Elekesen az Alperes Massae Curator-
nak kezében vagyon egy olyan ... Sessio, mely egyenesen 
engemet illet, azért az Alperest arról való Próba Leveleim 
közlése mellett mégis kinaltottam a' minor summával ... de 
nem remitalvan, most a* Szék szine elöt újra o f fera lom 
[Ne; DobLev. IV/805. la] * bósi -. 1758: az Bosi" Széken 
inhibealtattam a Ns v(á)r(me)gye érdemes Nótáriussá Titt. 
Columbán Mihálly Uram által hogy executiora ne menyek 
addig mig elsőben V. Ispány Uram nem requiráltotik mint 
elsőbb Tiszt [Légen K; SLt XL Bárotzi Gábor Suki János-
hoz. — "Bósban (K) tartott] * első - (napja) időben az 
első bírói testület ülése. 1593: ha meg alkothatnanak ••• 
napotis hagianak Az teorekeödeö wraink ... Az korj birunk 
Demeter djak eleibe hogy elseö zek napian teöruenj zerent 
meg lattassek eo kegielme elöth [Szu; UszT 9/47]. 1634: 
Citalliam Horuat Boldissart az Kolosuarmegiebeli elseo 
keozelbik Szekre az Breuis szerent [K; JHbK XXII/32]. 
1677: Paraszt ember, ha mi potentiát avagy kárt tészen, 
földes Urától torvényt kéljenek felőle, ki továbbá való 
halogatás nélkül Törvény Széket sem várván, egy Szolga 
biro elöt tartozzék törvényt tenni, nyolczad napra füstin; 
Magyar Országban tizenötöd napra, és minden bizonysági-
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val revidealtassék, ha ott nem tetczik a Törvény, Várme-
gyére Apellálhasson első Székre [AC 183] * kolozsvári 
1678: Nekem ugyan most mindjárt Gyógyra kellene Kun 
István Uramhoz mennem ... azonban pro 14. kolosvári 
székre is kellene mennem [TML VIII, 255 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz] * kompánia ~e a székely határőrezred-
beli század ítélőszékének ülése. 1777: Meghallgatván a be-
csületes Compania széke az nemes falusiak allegatióját ... 
magok között ökegyelmek nem tagadják, hogy a falunak 
nevezetes helyeken aszalási, orotási és pusztás marhalegel-
tető helyek nem volnának [Jenőfva Cs; RSzF 135] * ma-
gyaréi 1723: A Magyarai" Szék alkalmatosságával for-
dulék Magyaróra a Gábor Mátyás háza felében bé térék 
[Hodák MT; VGy. Nándra Urszuly (40) jb vall. — "MT] * 
őfelsége ~e vármegyei bírói/testületi ülés. 1571: myndenik 
fęl kęt kęt Zemelt fogianak Jamborokath ... ha azok el 
wegezhetik keozteok az dolgoth jo modal el wegezek, ha 
hol penig el nem vegezhetik, tehát ... Ide az eo felsege 
Zekyre Jwhessenek wele" [Mv; BálLt 79. — "A perrel]. 
1703: Az eö Felsége széki előtt nyilva(n) lévén az I. 
Perecseni István bestelenül való Lelkezödése; tetzett az eö 
Felsége szekinek hogy in f: 3// Convincaltassék [Dés; Jk 
342b] számoltató 1847: Nékem Berzenczei Jánosnak 
el halálozott számadó Tisztem, már néhai Gáspár Josef, 
miként számadásai mutatják, feles károkat tévén, elhatároz-
tam volt maradékai ellen számoltató széket tartani [Mv; 
Berz. 21] szerdai ~ (kolozsvári) városi bíróság szerdán 
tartott testületi ülése. 1697: Kgld Certficallya ratione 
praevia a' Kolosvári N(eme)s Tanáts(na)k lég közelebb 
következő Szeredaj Székre és az meg irt Summa(na)k fel 
nem vételéért tudni illik, és az Puszta Eoreokség(ne)k meg 
nem eresztéséért [Kv; KvLt 1/186 Thoroczkaj Szabó Mi-
hály kv-i hütŏs szb kezével] * tábori ~ katonai ítélőszék 
ülése. 1705: utazásáb(an) Istent s Felebarátit megbántó utá-
latos szítkok(na)k nemével szitkozodott, mellyért az Sza-
mosujvár alatt lévő tábori szeken kemény büntetesét el 
Wtoe [Dés; Jk II. 275b]. 

16. közjogi méltóság; demnitar; Stuhl, -stuhl, -sitz. Szk: 
~"ébe ültet. 1710 k: Én Istenem, mint vágád ki az én első-
szülöttemet életének közepében, mikor szintén szárnyára 
bocsátani és magam székemben akarom vala ültemi, meny-
nyit költék, fáradék híjában érette [BIm. 1023-4]. 

17. ~w/ a. bírói/törvénykezési testület akaratából, határo-
zatából, nevében; conform/pe baza deciziei scaunului de 
judecată; durch Gerichtsbescheid. 1590: Vgy teczik eő 
knek szekil hogy myert Annyra való aetassa minden A 
gyermeknek Nem keuanhattya most megh Azért megh ha-
gya Az Zeh Az Tutoroknak hogj zorgalmatosson gondot vi-
szelljenek felőlle | Talalkoznak néha egieb keözöseges zyk-
Segekis, kiknek vtikeólchegekbe hűl ket ket pénzt szoktak 
rendelni, zekwl az lofeiekre ... hul pedigh Annalis teŏbbet 
(UszT]. 1596: En Janosj geörgy Ezzel multiplicalom pere-
meth ... hogy Ennek előtte walo wdökben eö kemek zekwl 
meg Jzentek volt Janosj mihalytol az Jnek: hogy huzon 
negy gira birsag alath, ne feniegesse se Jobbagyomath se 
zolgamoth [i.h. 11/69]. 1630: egész székül ítelök azt, hogy 
az Posoriczai Boerok esküdgyenek meg ötvened magokkal 
videkunkbeli emberseges Boerokkal, hogy egesz Braza az 
jţ Boersagokon vagyon epitve [Fog.; UF I, 126]. 1659: 
Uyabbab való Adozasra rendetűk szekűl ... Eozvegy Aszó-
dok kiknek semmi marhaiok nincsen, hane(m) orsojaval 
gusallyaval el nyolczan adgyanak egy Tallért [UszLt 17]. 

b. a bírói/törvénykezési testületet illetően; referitor la 

scaunul de judecată; das Gericht betreffend. 1591: Talaltuk 
uolt megh ty Kegteket zekwl ez Alperesnek nemy nemy 
chelekedetyert melj chelekedetith rend zerint igj p(ro)p(o)-
nalliuk [UszT]. 1654: insztala azon Komanay Udvar biro 
Hidvegy Georgy Ura(mna)k es minekünk egesz szekul 
azon hogy eő Kglme ne pereilyen velle" hanem egyeb arant 
convenjallyon [Komána F; Szád. — "Sztan passaraval]. 

18. (földesúri) hatóság/magisztrátus; autoritatea/magis-
tratul (moşieresc); Patrimonialgericht, grundherrliche Ge-
richtsbarheit. 1737: Keleték Excellentiatak s Ngtok könyö-
rülő széki eleiben ez alázatos Instantiamat pándálnom [Vh; 
Ks 83]. 

19. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: fő-
igazgató -/főigazgató s kormányzó ~ erdélyi gubemium; 
consiliu guvemial/gubemial transilvănean; siebenbürgi-
sches Gubemium/Oberverwaltungsamt. 1794: minden hala-
deknelkül a Biro és Birak Instantiat porrigalván ahoz ertö 
Szemellyek jelen letiben aztat Expressusok altal a mikep-
pen az alkalmatossag engedi a Felseges Nagy Erdélyi Fő 
Igazgató 's Kormányzo Szék eleiben nyújtsa bé [Torockó; 
TLev. 9/26]. 1847: Nó már mit érdemel az a' ki égy or-
(szá)gos fő igazgató széket mér meg csalni hamiss elő ter-
jesztéseivel ? [Kv; ACLev.]. 

20. (ref.) egyházi bíróság/törvényszék; scaun de judecată 
preoţească; geistliche Gerichtsbarheit, kirchliches Gericht, 
Kirchenrat | a testület ülése; întrunirea scaunului de jude-
cată preoţească; geistlicher Gerichtsstuhl. Szk: alpapi ~ 
(ref.) egyházi alsóbb bíróság. 1842: Birói telyes meg gyö-
zŏdesig bélévén bizonyosodva az Alperes félj nős paráz-
nasága — ezen alap okból az alpapi szék által hozatott — a 
Felperest az Alperestől örökösen elválasztó ítélet minden 
czikkekben helyben hagyatik megerösitetik [Kv; Borb. I] * 
egyházi 1591: S monda Berekzazi Mathe nekem, Jo 
Mathias vram ... lasd meg az protocolón kónyben (!), 
hogha az éghazi szek adotté libertást az ferhóz való 
menesre Chatalinnak [KvLt 1/60 Math. Albaregiensis vall. 
Petrus Talliany Enyediensis minister Colosuariensis ke-
zével] * eklézsia ~e egyházközségi bíróság. 1656: Stepha-
nus Zabolai pastor Ecclesiae Buzaiensis protestat(ur). Ma-
nyikon lakó Nemes Gaspar Ferentz az Ecclesia szekin en 
velem törvenykezven, immár ket szeken nem comparealt 
[SzJk 82] * magisztrátusok ~e egyházi hatósági bíróság/ 
törvényszék. 1679: Nimett György proponáltát felesege Sa-
lamo(n) Borbara ellen ... Mert ... Gyermeket el egette ... 
Az Magistratusok szekire bocsáttatva(n) hogy mentse ma-
gát ... az gyermek el egetese ellen nem purgalta magát [i.h. 
188] * papok ~e (ref.) egyházi alsóbb törvényszék. 1671: 
Ez el mult veszedelmes időkben jöt volt illyen alkalmatlan-
ságis bé kŏzinkben, hogy némely ember Feleségét, és fele-
ségeis Urát el hagyván ... hitekről meg nem emlekezvén 
ferhez mentek ... ha az Papok székin viszsza itiltetnek-is, 
hitek mellé nem redealnak [CC 3]. 1755: az Aszszony min-
den igaz ok nélkül el hadja néhai Atyankat, az Atyám ... 
gyakor ízben el válásra ... citáltatta, amelyről vagyonis per 
follyásunk a Papok szekin Nótárius kezénél [Albis Hsz; 
BLev.] * püspöki/püspök ~e (ref.) felsőbb törvényszék (sy-
nodus generális). 1591: Erról mikoron tóbbetis szolot volna 
Berekzazi Mathe, ada valami Jegzest kezemben, melinek 
tenora az vala hog eó kózótte es feleseghe kózót diuortiois 
p(ro)nuntialtatot pyspók vram szekin [Kv; KvLt 1/60]. 1628 
u.: az Jnak ... az pispeok vram zekjn az Eccl(es)ia ellen 
ualo synistra informatioia elucescallion [SzJk 34]. 1850: 
(A) Püspöki szék azt határozta vala, hogy Fő tiszteletű Püs-
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pök az, Esperes Csiszár Sámuelt meg szólítván, hogy ha is-
mételt hibájának semmi okát nem adandja, Esperessi hiva-
talából függessze fel a közelébb tartandó köz-zsinatig, és 
oda Generális Director az által évocáltassa [Nagykapus K; 
RAk 3] szent ~ 'ua.' 1600: az Zenth Zeknek peospeok 
vra(m) referálásából Azis constal hogy Gereb Marton fele-
segeteol nem absolualtatott volt az hazassagnak zabadsaga-
ra [Kv; TJk VI/1. 501]. 1657: Mivel Szabó Ferencznek pro-
positioja igaznak comperialtatik, Azért Matkajatul Sombori 
Annatul absolvallya az szent Szek [SzJk 81]. XVIII. sz. 
eleje: Megh visgálván az szent szék ezeknek az pereseknek 
Causájokat ... Szabó Judithot Vargyasi Balástol divortiall-
ya [Kük.; SLt AU. 14]. 

21. állás; post; Stellung, Stelle, Posten. Szk: tanítói 
1843: Bukovinának Isten segíts és András falva nevü hely-
ségeiben megürült két elemi Tanítói székek csőd utjáni bé 
töltése [KLev.]. 

22. széklet; scaun, materiile fecale; Stuhl, Stuhlgang 
1657: az doctorok tilalma ellen lőrét kezde sokat innya, az 
meginditván gyomrában az természetet, talán közel száz-
rendbeli széki volt, mig megtisztula" [KemÖn. 38. — "Ka-
muti Farkas]. 1704: Ma vöttem purgatiót Fogarasi uramtól 
reggel, és mind benn continualtam magamat egész két óráig 
Volt székem hatszor [WIN I, 96]. 1710 k.: A hasam rend-
szerént higan járt, és gyakor apro székem volt | gonosz 
diarrhoeám volt egynéhány hétig, az étel csak emésztetlen 
többre általment rajtam, mig Isten azt a Basiriust odahozá, s 
ő ada rebarbarumot, mely három vagy négy széken való 
tisztulás által helyben állitá az egészségemet [BÖn. 522, 
526]. 1826: A Gyomor erosito mixtúrát egy kis változtatás-
sal meg készíttettem, két óráb(an) kell belolle venni egy-
szer, v. másképpen 4-5 versen 24 ora alatt, azaz ha két 
oráb(an) véve legalább 2 széket nem tsinál 24 ora alatt, ugy 
kevesiteni kell a dosist [Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 

szék2 székely v. szász törvényhatósági, önkormányzati 
terület; scaun (ca subdiviziune a unui judeţ din ţinuturile 
locuite de secui sau saşi); (Verwaltungseinheit der Szekler 
und Sachsen) Stuhl. 1591: Kapitani uramat eö vrasagat 
szek nipeyuel egietemben kóuetem mint kegielmes kapita-
nunkat [UszT]. 1605: minden széken kicsintői fogva na-
gyig valakik fegyverfoghatók, az mi hűségünkre hüttel kö-
telezzék őket [Barabás, SzO 356 fej.]. 1608: Ö az Zekben 
lakó Jozagos Nemes ember [Csíkszereda; BálLt 41]. 1633/ 
1672: minden ... Székekben Iévojoszagimat, faluimat,por-
tioimat, praediomimat ... hagyom és vallom ... feleségem-
nek [LLt 159/4]. 1653: Azért azután a mint magokban tit-
kon elvégezték volt a székely fő emberek, egyszersmind 
egy nap rohantak minden széken reájok, és magokban 
ugyan felregistrálták volt, hogy minden széken kik és kit 
fogjanak meg | Másnap Kézdi-Vásárhelyre reggel jutánk ... 
És onnat kiki székibe, vármegyéjébe és városába haza oszla 
[ETA 1,46,139 NSz]. 1671: A Postákis kötelesek legyenek 
a' közelebb való székből viszsza botsátani a' Posta lovat 
[CC 30-1/1]. 1675: Voltam olyan reménséggel, hogy én is 
itt a székeket eljárhatom és felölem ide hozott sok rossz hírt 
jelenlétemmel elnyomhatom [TML VII, 56 Béldi Pál Te-
leki Mihályhoz]. 1710: az Approbátá szerint a fejedelmek 
adhatnak ugyan főkapitányokat", de a fökirálybirák válasz-
tása tulajdon csak a székek szabadságában áll [CsH 419. — 
aA székelységnek]. 1711: igen nagy bajoskodással lehetett 
csak a búzát is lé arattatnom, mivel szekünkbe feles Militia 
leven a szegeny Emberek(ne)k azokhoz sok bajoskodasi es 

rettentő fü hordási lévén, az I(ste)n tudgja mint vehettünk 
elé egy hétben ket vagy haro(m) aratott [Vacsárcsi Cs; 
BCs]. 1712: egj Var(me)gje vagj Szék vice Király biraja 
esküttye presentyajaval maga vagj arra rendeltetet embere 
Szolgája, megh dúlhassa dulathassa ezen írásunk ereivel 
[Mezőuraly TA; BLt]. 1719: ezen Székben Mindenik Falu-
b(an) im(m)ár még szűnt az Pestis [Újfalu Cs; Borb. II. So-
lyom István kezével]. 1764: (A szökött jobbágyok) most in 
p(rae)senti hol, melyik vár(me)gyéb(en), Székben, Város-
ban, Faluban és ki Fŏldin s Jurisdictiója alatt lappangjanak 
nem hallottuk [Aranyosgyéres TA; GyK]. 1809: Székünk-
ben tsak egy Processus sem fojt, egygy Dominale Forum 
sem tartatott [Bardóc U; UszLt ComGub. 1735]. 1845: 
Székünk igen oldalas és árkokkal, bövölködö Völgyeiben 
számtalan, és olly költséges Hidak és küpük kívántatnak 
[UszLt XI. 85/6. 19]. 

Szk: szász 1662: Portára is a vezér azonnal megiratta 
vala, az ország fejedelmének kit választott volna. Továbbá 
hogy látná a vezér, az országra vetett nagy summa még is 
odavolna, az kulcsos városokrul, szász székekrül honnét 
mennyi szolgáltatnék kezébe [SKr 665]. 1784: József csá-
szár nagy zűrzavart csinála az országban, mert nem gondol-
ván egynéhány saeculumoktól fogva az országnak várme-
gyékre, székely és szász székekre való osztásával, a várme-
gyéket, a székely és szász székekkel együtt, tizenegy vár-
megyékre, majd minden proportio nélkül, feldaraboltatta 
[RettE 425-6] * székely • szász 

A. székely székek; scaunele secuieşti; Szeklerstühle-
Szk: Alcsík 1700: Molduvai Sánta Péter névű oláh, ki 
mostan alla Csik Székb(en) Mindszenthen lakik kinek 
obligálta volt magát, és ki jobbágya lett volna [BálLt 85 
vk]. 1761: midőn válnánk N(emes) Ali csik székben sz(en)t 
Simonon [MNy XL, 76] * Aranyos 1652: Aranjas szek-
ben Rákoson lakó Fodor Tamas Ne(me)s szemely Felesege 
Palfi Sofia azony fel peres feleleti prokatora al(ta)l. Ugian 
Ara(ny)as Szekb(en) Varffalvan lakó Borbély Sámuel Ne-
(me)s szemely al peres ellen [Asz; Borb. I]. 1833: Nemes 
Aranyos Székben Sinfalván lakó Nemes Petki János Uram 
... arra kére, hogy Szokott jussom letétele mellett mennék 
el itten ... Lakó Nemes Pétki Sámuel Uramhaz [Asz; i.h.] 
* Bardóc(i) 1600: 1. Bizonjsagh Foszto Imre Fwlej az 
Bardoch szeknek hwtese | mikor egy Cheöteorteok nap 
Bardoch szekbe volnánk, Almasj Jstuan deák es Antónia 
Benedek teonek tudomant az vargiasiaknak hogy az Jeo-
uendeo kedre nap tamatkor tartozzanak az peres Erdeore (0 
szeniere [UszT 15/15, 16]. 1606: ennekem bardoczj zekben 
uicae (!) Kirali birom sos peter volt [i.h. 20/17] Csík 
1643: mikoron uolnank Czik szekbe(n) Lazarfaluaba(n) 
[BálLt 53]. 1671: Csik szeken kivül másuva is Daczo János 
Ur(na)k a Szek lakosi dologra ne mennye(ne)k [LLt 125]-
1746: Csik székbe a mint praemittáltam dögös marhának, 
és dögös bőrnek jőni nem szabad, de hogj Csik Székből ne 
legjen szabad az Brassai Mészárosoknak tiszta és egésséges 
Marhákot vásárolni senki nem arceálhattya [Somlyó Cs; 
ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev.] * Gyergyó 1634: Mi 
János Deák Száárhegien lakó, Gyergio szeknek Nótáriussá 
[LLt 160]. 1691: Mu Uyfalvi Solyom Thamás Gyergio 
Széknek hűtős Notariusa, Szent Miklósi Kemenes Jmreh, 
azon szeknek hűtős Asessora, mind ketten Gyergio szekben 
lakó Nemes szemelyek, kik az ide aláb meg irt dolgokba(n) 
kéz fogot birak vagyunk [BLt 4]. 1704: Szárhegy megye-
ben lakó megyes Pap Páter Győrgyfi Peter Vram Nemes 
Gyergio Szeknek erdemes Esperestye [LLt 71] * Három ~ 
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1626: Most mentében elkezdvén Marosszéken, azután Ud-
varhelyszéken, hasonlóképpen Háromszéken az hun szük-
ségesebbnek és alkalmatosának iteli ö kglme az havas alatt 
táborban szállítsa [EOE VIII, 357]. 1756 k.: Három szék s 
Miklós vár szék kozott fel allitando Cordonrol, melly is 
akkor mindgjárt effectualtatott [UszLt XIII/95] * Koszon 

1695: Kászon szekben Jmper falvaban ... Jmreh Deák 
Nobilis, ezen szek(ne)k vice király biraia ... nemes házánál 
generális mustra alkaímatossagaval ... tőnek előttünk ilyen 
meg hihatatlan Contractust [BCs] * Keresztŭr(i)/fi/fiú 
1603: mind az ket fel peresek laknak It wd(uar)hely 
Zekben, melj hiuatik Kerezturj fiu Zeknek | Fel peres Alsó 
bodog Aszonj falvj Mezeo Paine Ferenczj Borbara Aszonj 
• Alperes kobat faluj Kaczo Jakabne Kodaczj Katalin 
Aszonj, Mind az ket fel Peres (!) lakik Keresztúr székben 
[UszT 17/3]. 1665: Mű Bella András nagiob, es Török 
Gergely Udvarhelyszekb(en) Homorod szent palo(n) lakó 
Nemes emberek, es Medeseri Sámuel az megh irt szeknek 
filialissaba(n) Kereszturfiu szekb(en) Kŏrŏspatako(n) lakó 
nemes ember [BLt]. 1761: Nemes Vdvarhelj Alias Kereszt-
urfí Szekben Simenfalvan lakó Balint András es Mirtse 
Istvanne Bokor Sara ... adgjuk az mü igaz hŭtünk szerent 
való tistimonialis levelŭnkŏt [Sf] * Kézdi 1577: Ez ... 
Joszagoknak el osztasara penyglen my valasztok Damokos 
Istwant Damokos Tamasth Kyzdy szekben Al czyernaton-
ban lakokath [Uzon Hsz; BLt 7]. 1666: Hadi Győrgi Osz-
dolay primip(ilus) Kezdi széki és Danka Bálás Deák se-
n(ior) Alsó Toriay, Kézdi szék(ne)k hűtős Nótáriussá 
nobil(is) az két felöli ualo szeméilyek(ne)k közül fogott 
bíróy [Altorja Hsz; Borb. I]. 1711: az Néhay Mihálcz Mik-
lós Uram jussán ... falun, mezőn, erdőn, réten, mind Fejér 
megyéb(en) és Kézdi székben lévő bonumi az Mihálcz 
Miklós Ur(am) meg hagyatott özvegye, és két Agon lévő 
meg irt kilencz Gyermekey kőzött aequaliter Subdividaltas-
sanak [uo.; i.h.] Maros 1572: ky menenk ... Nagy 
Ernye hataraba maros zekbe ky volt az zenth Kyraly Reme-
tek feolde mely zent Kyraly wgyan ezen maros zekbe wa-
gyon [Nagyernye MT; EHA]. 1618: Mi Georgy Deák 
Maros vásárhely feo Biro, Borbély Georgy Nagy Szecz Ist-
uan Szabó Peter, Dániel Deák es Miklós Kovacz, Marosva-
sarhelt Maros szekben lakó eskwt Polgárok [Mv; DLt 340]. 
I802: Maras Székben Wadasdan bizonyas Toldalagiana 
Portiom ... adatatott volt Zallogba ... Száz ötven két Ma-
gyar forintokba [Vadasd MT; Told. 42] * Orbai 1620: 
Orbay Zekb(en) Gelenczen lakó Dok Matyas Ur(am) 
[BetLt 1], 1775: tudom bizonjos (!) azt is hogj deutralt Ko-
váts Péter és Jakab magok(na)k vettenek Feleséget Orbai 
székből Barátosrol [Hsz; Borb. II Adamus Tőrök de Felső 
Csernáton (50) ns vall.] * Sepsi 1614: Olah Katha Mar-
kos Janosne Nagy Borosniai Sepsi szekben lakó [BLt 3]. 
1781: Mostan nemes Sepsi székben Árkoson lakó nobilis 
Györké József alias Pap gyalog supemumerarius [Árkos 
Hsz; RSzF 270] * Udvarhely 1589: fiat falwan ... ky 
vagio(n) Ezeon wduarhely zekben [UszT]. 1632: Vitezleö 
Kenosi alias Gal Ferencz Uduarhelj szeknek feö Nótáriussá 
[Mv; Berz. LXIV/40]. 

B. szász székek; scaunele săseşti; Sachsenstühle. Szk: 
Beszterce 1725: Barna Birtolomély az eo Nsgok földek-
ről Circiter 8 Estendeje aufugialt és most Besztercze szék-
ben egy Sude Paskuly nevű Cumnattyoknál commorál 
[Körtvélyes SzD; BK. Buta Birtolomej (78) jb vall.] * Aſõ-
hcilom 1693: Kőhalom szekben Ugran Lakó mostani Fo-
nagy Pap Mihály hütes polgarival egyut [Ugra NK; Ks 67. 

46. 24b]. 1708: Kőhalom szekis allicson Plajást a* Manlsi-
nai Plajra [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.] * Meggyes 
1610: Meggyesy Polgár Mester Kwld Meggyes Zekbeol 
feyerwary hazunk szwksegere Eottve(n) hordo Bortth 
K(e)g(el)mednek [Sv; Törzs, a fej. rend. a szebeni bíróhoz]. 
1666: Mi Fekete György Folnagy es Veres János eskutt 
polgár mind ketten Megyes Szekben Baromlakán lakok 
[DLev. 2] * Segesvár 1600: Egy attiamfiatis Baba 
Orbán neweőt ... segeswar Zekbe hoztak Benebe [UszT 
15/53]. 1834: A seges vár Székben Segesd nevü faluban el 
égettek(ne)k ... kik mindenekből ki pusztultak ... alamisna 
szedés rendeltetik [Nagykapus K; RAk] * Szeben(i) 
1667: az Szebeni szék tehetne velünk jót, ha elhozatná* Fo-
garasból Szászsebesig vagy Szászvárosig [TML IV, 22 Ke-
czer Ambrus Teleki Mihályhoz. — BA vásárolt zabot]. 
1784: Tudgyae a Tanú nyilván és bizonyoson, avagy sze-
méllyesen üsmerié ... Nemes Szeben Székben Szelindeken 
Lakó Circumspectus Ventzel Győrgyet [Mk IV. 35. 6 vk]. 
1802: Szeben Székben Bolgats (!) nevezetű Falunak min-
den vagjonaitol meg fosztot lakosinak fel segeltetésekre 
Szolgalo alamisnalkodásra rendöltetet egesz Esztendő [Én-
laka U; Borb. II Galfalvi Pál esp. kezével] * Szászváros 
1740: elsőben az Commissarialis Marschuta szerint Dévá-
ról Szászváros Székben tettek volt statiot, azután érkezoleg 
lévén az Militia megváltaztattak és Szászváros széket által 
ugardván ismét Benczenczre és Piskiŭczre tették által 
[Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1750: Néhai Mgos 
Jósika Maria Aszszony ... egy nagy darab láb földet Szász-
varos székből való Intereses Laboratorokkal és Joszágbeli 
emberekkel irtatott [Folt H; BK. Tabák Iuon (60) jb vall.] * 
Szelistye 1667: Szelistye székben Tiliska nevü Faluban 
levő oláh Pap Tephan Popa nevü [Borberek AF; AnIIN III, 
564 Bánpataki János lev.] * Törcsvár 1603: Az hul az 
factum eset hiak Teórczuar zeknek Brassó tartomanianal 
[UszT 17/33] * Újegyház 1640: azoknak" az attiok Feólsó 
Bunrol El szóktenek es bujdostak vala ... annak utánna 
elsőben is Fejeregjhazrol innen vőn haza benne ... az többitt 
kitt Ujegihaz székből kitt innét kit amonnatt ugy hozatja haza 
[MúzBeth. 5465. — "Ti. román jobbágyoknak]. 

szék3 szikes föld, hely; pămînt/sol sărăturos; Szickbo-
den, Szikboden. Hn. 1474: Székfö = sáros hely [Páncél-
cseh SzD; SzDMon. V, 403]. 1599: az bwdes zek patakanal 
[Lengyelfva U; UszT 14/15]. 1639: Erős székiben (sz) 
[M.köblös SzD; DHn 47]. 1663: az Szek oldala patakán 
belől égy küs rét [Szováta MT; Berz. 11. 79/9]. 1681/1748: 
A Szék ágjban (sz) [M.péterfVa KK]. 1685: Szek alma neuü 
helib(en) egi feöld [Szemeija Hsz]. 1687: Kőszek nevü 
helyben (k) [Menaság Cs]. 1712/1784: A Szik aszóban (sz) 
[Galambod MT]. 1718/XVIII. sz.: Büdös Szék mellett (sz). 
Lövő széknél (sz) [Szilágycseh Sz]. 1725: a' Mátyás széke 
sűrűjén egy út [Tűre K; KHn 260]. 1740: A Gorbai és Mákai 
határok között vagyon edgy Szik n. Rét [Gyalu K]. 1748: a 
Soss Szék nevű helyben (sz) [Káposztássztmiklós MT]. 
1799: a nagy uton belől nagy Szék nevezetű hellyen (k) 
[Szemerja Hsz]. 1805: A* Fejér Szék Dombján (sz) [FiátfVa 
U]. 1810: A Részfün a Sziknál [Bibarcfva U]. 1818: A' Sós 
Székben ugar [Ne]. 1832: Széken a* Patak mellett (k) 
[Száldobos U]. 1834: A Veress Széken (sz) [Erdőszakái 
MT]. 1864: Fekete szék [M.décse SzD; SzDMon. II, 560]. — 
A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

A felsorolt hn-ek némelyikének kōznévi előzménye lehet egy R. szék 'cser-
jék, bokrok, fák szövevénye, gyepű' jel-ü szó is (vō FNEsz. ). 
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székácsló ? magcsődör; armăsar de reproducţie; Hengst. 
1627: Menesek(ne)k szama. Eoregh szamu kancza vagion 
Nro. 40 ... Harmad fw kancza vagion Nro 5 ... Giermeklo 
vagion Nro 11 mely(ne)k hetet meghhereltette(m), harmat 
szekacslonak hagiatta(m), eggiket hatas lónak hatta(m) 
[BLt Inv.]. 

székadta I. mn a szék által kiküldött/megbízott; care a 
fost trimis cu o sarcină de ordin public de scaunul respec-
tiv; vom Stuhl delegiert. Szk: ~ ember. 1591: Ebbeol pe-
nigh enneke(m) ... teorwenie(m) leot vala az vice király 
birak Eleot Capita(n) vra(m) akaratiabol mikor Nywtody 
Georgy Balasy Ferency szek atta Emberek valanak akkorís 
a' teorweny engemet benne hagiot vala [UszT]. 1597: Em-
lekezem arra hogy Kadaczy es Kobatffalva közt való gat-
lasra hittak es kertek volt az zekteól Gafalvi (!) Jánost es 
Antalfţj Mattiast, mikor azt az zek atta emberek azt el vé-
geztęk volna, az kis kobatfſaluiak ... panazolkottak volt az 
zekben hogy* ... az úiz ki vet rolla [i.h. 12/82]. 

II. ſn a szék által kiküldött/megbízott személy; trimisul 
scaunului respectiv; Delegierter des Stuhls, (eine) Stuhl-
sendling. 1590: Az Nehay Markos János lengelffalui halala 
Elótt hatta volt Az eó fianak Kis Markos Janosnak Tutorok-
kaa ... Azért megh hagja Az Zek Az Tútoroknak hogj zor-
galmatosson gondot viszelljenek felölte. Az Tútorok Azért 
Zek Attakot kerenek kik elótt szamot veszenek [UszT. — 
"Köv. a nevek fels.]. 1598: Dalijai Zabo Mihalj hitta az 
Dalliay lofeyeket, drabantokot vgymynth igaz teleire, nyl 
feōld feleóll, holott ennek elótte ualo 1596 eztendeŏben az 
teörŭeni megh Itelte volt hogj nylat adgianak, ky ne(m) 
attak, noha az zek attakot rah vitte [i.h. 12/131]. 

székálló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ legény húsvágó/mérő mészároslegény; calfã de măcelar 
care serveşte cumpărătorii cu camea cerută; Fleischerge-
selle, Stockbursche. 1829: A Czéh Mester Ur ... meg hagy-
ta volt a Székarló Legényeknek, hogy ... (a) büntetés pénzt 
viszsza fizessék a büntetett Személyeknek [Kv; Mész-
CLev.]. 1843: Mik pedig a' rántodni tett hus meghülésétis 
nem várhatva Szekálló Legény Pap Gábor már megsült 
húsához állottunk s abból falatoztunk [Dés; DLt 586. 23]. 
1847: a' ki pedig igy megvan bélyegezve mint székállo le-
gény; mit fogna elkövetni — mint Czéhos mesterember? 
[Dés; DLt 466] * - céhmester székálló legények céhbeli 
elöljárója; meşter încredinţat cu conducerea acestor calfe de 
mâcelari; Gesellenmeister. 1819: a Székálló Czéh Mester 
kötelessége a Székállo Legényekre ügyelni, hogy azok a 
magok kötelességeket hiven, és az ahoz megkívántató tisz-
taságai tellyesitsék, a hust vásárlókkal méltatlanul és go-
rombán ne bányanak [Kv; MészCLev.]. 

székás 1. székes 

székbell 1. mn vmely székben lakó/tisztségben levő; 
care locuieşte/deţine o anumitä funcţie ín scaunul respectiv; 
aus/in/von dem ... Stuhl, stuhlisch. 1600: az miképpen az 
mi Bizodalmas Vraink es Atiankfiay, az egesz Aranias 
Zeky vitezleö rend, mind lowagok es mind gialogok azon 
zekbely vrainkal egietemben ... giorsasagal es serienseggel 
Jüttenek mellenk [SzO IV, 141]. 1662: Az leányasszony* 
anyjának hírével esvén a facinus, csaknem hal vala meg 
keserűségében, ottan azon székbéli vicetiszteket maga mel-
lé vívén, hozzájok siete, leányát visszaadatni kívánja, és 

hogy tisztességében meg ne gyaláznák, mind Istenre, feje-
delemre, ország törvényére őket tilalmazza vala [SKr 159. 
— "Tamóczy Sára]. 1671: Ha Uram az dolognak meritumát 
kell pensitálni, mivel connumerálták volt is megyesi 
atyánkfiai inspectiojok alatt való két székbeli szegénységet, 
azoknak számokhoz képest az szokott gyalogok állítására 
... reá érkezhetnek úgy, mint másutt való szegénység 
[TML V, 546 A nsz-i tanács Teleki Mihályhoz]. 1677: Az 
Arenda szedők zálogos emberek legyenek ... Vármegyén 
Vice Ispán, Székes helyeken a' Székbéli Tisztek tartozza-
nak exequalni minden törvény folyás nélkül, és minden tör-
vénybeli remediumok ellen, melynek fele a* Fö és Vice 
Arendatoroké légyen, fele penig azon Vármegye, avagy 
Székbéli Fő Tiszteké, az Executorokkal edgyütt | Ha a jo-
szágok kŭlōmb kŭlömb Vármegyékben, vagy Székekben 
volnának, azon egy Vármegyének és Tiszteknek authenti-
cum rescriptumjokra, melyben a' dolog agitáltatot, más 
Vármegyebéli, vagy Székbéli Tisztek, avagy Mandatum 
mellet Itilö Mesterek, vagy Capitularis personák — is 
tartozzanak ki-menni és peragálni a* meg-itilt dolgot | Fö és 
Vice Tisztek a* Decretum tartása szerint azon Vármegyék-
béli vagy Székekbéli zálagos és joszágos emberek legyenek 
| Latrot exequáltatni más Vármegyékbéli Tisztek-is tartoz-
nak, más helyek, Vármegyék, Székekbéli Tiszteknek hit 
szerint való rescriptumokra [AC 78, 101, 116, 262]. 1726.ŝ 

az harminczadon által a molduvai marháknak behajtása, 
egy kevés cameraticai jövedelmecskének okáért szabados 
lévén, oly nagy kárt tészen székünkbeli lakosainknak, hogy 
azok miá semmi marhai az hazánkfiainak nem distraháltat-
hatnak [SzO VIII, 32 Cssz, Gysz és Ksz a gub-hoz]. 1744: 
Kőpeczi Nagy Márton és Bálás Istvánéknak fizettünk di-
versis vicibus f Hung. 20. az egész Székbéli adózó Kōsség, 
még annakutánnais fogtanak adni, de menyét, nem tudom 
[Bölön Hsz; INyR Rab Mihály (58) jb vall.]. 1809: N. Kő-
halom Széki Lakosok Szerfeletti fizetéssel magok hellyet 
Katonai assentatiora fogadnak Személlyeket... 9 Székünk-
béli Személlyek tanáltattak kik a* fel tett laistrom szerint, 
rendkívül drága fizetésért engedték magokot conducaltatni 
[UszLt ComGub. 1748]. 

2. vmely székhez tartozó falu; satele aparţinătoare scau-
nului respectiv; zum ... Stuhl gehörend, im Stuhlgebiet be-
findlich. 1744: Most p(ro)ximè Tiszt Vram és ă Nemes 
Szék parancsolattyábol János Deák Vrammal expediaitat-
ván ă Székbeli Falukra, hogy ammonealnok ă Contribualo 
Plebset ă Mlgos Regium Gubernium Confluxussára [Bölön 
Hsz; INyR Gazdag György Mediocris (45) ns vall.]. 

3. - főkapitányság vmely (székhely) széki katonai fô-
tisztség; funcţia de comandant militar într-un anumit scaun 
(secuiesc); Oberhauptmannschaft in einem Szekler-Stuhl-
1676: tekéntetben vévén Tekéntetes és Nemzetes Keresdi 
Bethlen Gergely Uramnak ... mi hozzánk s édes Hazájához 
is gyakorlott hűséges kedvességét... Udvarhelyszéki Szék-
béli Fö Kapitánysag(na)k hivatallyaval j u t a lmaz t ad^ 
kévánnyuk kglsségünkből: rendelvén Becsülletes Tanács 
Uri és Fő renden lévő Híveinket8... Kgltek éleiben való In-
stellátiójára [UszLt IX. 76/4 fej. — 'Köv. a nevek fels.]. 

II. fit vmely szék lakosa; locuitorul unui anumit scaun; 
Einwohner eines „Stuhls", Stuhlinsasse. 1715: Burucz Pé-
ter nevű, akkori szék Biró idejében, erre szakasztván a viz , 
réája haitotta az Székbélieket, hogy viszá vigyék az régi 
follyamattyára [Gyalmár H; BK ad nro 434. — 'A földet]. 
1803: azon hellyet mais a* Gyitraiak biiják, 's ezt foglalták 
el elébb a' Toplitzai határból a' Gyergyo székbéliek; az 
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után késő időig nem harapóztak osztán bellyebb [Toplica 
MT; Bom. XVc. 1/35 Molduván Szimjuon (90) col. vall.]. 

székbíró (szász/székely) bírósági/törvényszéki ülnök; 
asesor ín completul de judecată al unui scaun; Stuhlrichter 
(eigtl. Beisitzer bzw. Richter bei den Szeklern u. Sachsen). 
1666: Ngtok(na)k es Kglmtek(ne)k szeretettel szolgai az 
Szasz-Sebesi Király es Szék-biro Johannes Schnel et Ste-
phan(us) Simonius mp [Szászsebes; GyK 14/22]. 1704: 
Ugyan azt is ma hallám, hogy a szászsebesiek kiküldvén a 
papot és székbírót a generál eleibe, térdre estenek előtte és 
sem őket, sem a városiakat nem bántotta [WIN I, 226]. 
1715: Burucz Péter nevü, akkori szék Bíró idejében, erre 
szakasztván a viza, réája hajtotta az Székbélieket, hogy 
viszá vigyék az régi follyamattyára [Gyalmár H; BK ad nro 
434. —- aA földet]. 1807: Nagy Dániel gazdámmal egyben 
verekedvén, ott 25 páltzával a Szék Bírónál meg büntettek 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1863: A közelebbi Részletes 
Zsinatunkra ... helyül Gyalut tűztem ki ... hivatalosan hí-
vom az egész Fratemitáss és Szék biro urakat, a mikorra az 
administrandumokat jól felszámítva a rendes uton küldjék 
be [Szentlászló TA; RAk 136 esp. kl]. 1865: Hivataloson 
kéretnek a' T. Papok, különösön a* Szék Biro urak megje-
lenni8 [Gyalu K; RAk 103. — "A közzsinaton]. 1868: 
Részletes zsinat hivatik öszve ... székbírák választása fog 
történni [M.bikal K; RAk 166]. 

székecske scăunaş, scăunel; Stühlchen, kleiner Stuhl. 
1631: azon beleöl uagyon ... egy szekecsyke [Fog.; UF I, 
401]. 1637: Beczy vas záros sarkas pántos ayto, egy ház-
ban; egy aztal labastol benne, egy festet karos szek, kett 
kws szekecsyke | Onnatt bellyeb jeöuen ... az hazban ... 
barom aztal labastol, ket eczel szek, ket kar szek, kett nyo-
szolya, egy kws hituan szekecsyke [Fog.; UF I 408, 409]. 
1749: Kett Fejer Székecske [Királyhalma KK; Ks 33. 
XXIIb]. 

Szk: láb alá voló -. 1748: Lább alá való kicsiny Sze-
kecske [Ks 8. XXVIII. 5]. 1756: Láb alá való széketske 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 27]. 1805: Egy Kis láb alá 
valo Széketske [Szamosfva K; BLt 9] * pástétom alá való 

1679: Pástétom alá valo Labas apro szekecskék nro 26 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 55-6]. 

székely I. mn 1. székely származású, a székelységhez 
tartozó; secui, de origine secuiască; szeklerisch, Szekler-, 
szeklerstämmung | a székelység vmelyik társadalmi/katonai 
rendjéhez/rétegéhez tartozó; care face parte dintr-o anumitâ 
categorie socială/militară secuiască; Mitglieder eines szekle-
rischen sozialischen/militärischen Standes. 1593: die 21 
Maj ... zekel Jnast wertek kj derek zeget es egieb egiet 
rnast lopot wolt Czigánoknak fizettem f — d 60 Az poroz-
ó n a k fizettem f—d 50 [Kv; Szám. 5/XXI. 20]. 1631: 
latam az mi hazunk eleőt hogi alnak uala s hat be kezkeó-
neöttek s mondám nekiek hogy Istentelen kuruak ... ty 
°}egh sem keretietek egjmast, s monda az legeny ... meg-
l e s falua(n) eskette megh egj haromszeki pap ... kerdem 
aztis hogi ki kezkeneöde be s monda az az szekely Aszony 
h°gj en kezkeneődem be [Mv; MvLt 290. 246b]. 1644: ugj 
ütek ezt az szekeli legentt hogi mindgiart le eset cziak 
megh sem jajdulhata [Mv; i.h. 291. 412b]. 1671: Székely 
^yánkfiai-is jelentik, hogy eddig ŏ kegyelmek között, az 
hol elégséges Darabantok voltanak, azok viselték a' Falus 
Bíróságot, a' hol penig azok nem voltak az Primipilusok-is 

viselték | Voltak a' Székely Atyánk-fiainak-is illyen 
difficultasok az Approbata Constitutioban tellyességgel a' 
Condescensiorol való exceptiokkal hogy ne élhessenek 
Articulus íratott vólt, melly a' Nemes Országnak törvényé-
vel és az 1619. Esztendöbéli Articulussal is láttatott ellen-
kezni; hogy azért õ kegyelmek-is két hellyes exceptioval a* 
Condescensiorol élhessenek, tsak hogy valami frivola 
exceptiokkal ne fáraszszák a* Causansokat Nagyságod 
consensusábol végeztük [CC 36, 59]. 1705: Ugyan ma 
vötték eszekbe, hogy a háromszéki követ, Henter Ferenc 
uram, egy székely deákjával együtt tegnap este elszöktenek 
[WIN I, 382]. 1789: Nem el hiszem (így!) hogy Nsgodnak 
telyes contentuma lehessen ebbe a székely asszony gazd-
asszonyságáb(an), mert ha a kezeis olyon lenne mint a 
nyelve, ugy sokat érne de el hiszem hogy a székely 
asszonyok(na)k tsak a Salakja [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1801: commanderoztattam vala több Székelly 
Attyafiakal Pestre királlyi szolgálatban [Kvh; HSzjP]. 
1823-1830: Bécsben volt egy Bikfalvi Falka Sámuel nevü 
székely ifjú, aki itthon Erdélyben az úrfiak mellett szolga 
volt s tanulgatott is [FogE 171]. 1864: igen jo cserép és 
téglát készittenek melyből sok szegény székely atyafi tartya 
fent családját [Szárhegy Cs; EHA]. 

Szk: ~ darabont a székely gyalog(os) rend tagja. 1596: 
Biro vram paranchola, hogi az zekel drabantok hadnagya-
nak aiandekot vigiek [Kv; Szám. 6/XXIX. 95 Bachi Tamas 
sp kezével]. 1677: A' Maros Széki Székely Darabantok 
Görgény Várához valo szolgálattol eximáltattak, és a töb 
Székelyek közzé azon szabadsággal incorporaltattak [AC 
239] * ~ eredetű. 1793: Ezek voltanak Testvérek négyen 
u.m: Kaszoni Moses ..., István, Sámuel, és János ... sze-
kely eredetűek voltak az beszedgyekis szekelyes volt 
[Nagylak AF; DobLev. IV/722 Mich. Pál (60) col. vall.]. 
1854: Családom székely eredetű volt, bárha a hosszas kiin-
dulás után a székelyföldön levő birtokomon kivül niás 
összeköttetésem nem maradott származásom helyivel [ÚjfE 
7] * ~ főember. 1614: Innét a harcról elszaladván Báthori 
András fejedelem, minthogy az székely főembereknek fele-
ségek, pénzek Udvarhelyre szorult volt, mindazok látni és 
az fejedelmet is tanácslották arra, hogy arra menjenek, és 
ők Moldovára oly úton viszik által az székelységen, hogy 
bátorsággal elmehetnek, és Moldovából Lengyelországba 
könnyű menetelek lészen [BTN2 48]. 1653: Azért azután a 
mint magokban titkon elvégezték volt a székely főemberek, 
egyszersmind egy nap rohantak minden széken reájok, és 
magokban ugyan felregistrálták volt, hogy minden széken 
kik és kit fogjanak meg; és így estenden kimenvén reájok, 
az ágyokban lepték őket a kiket felírtanak volt. Minden 
széken így cselekedtek [ETA I, 46 NSz] * -gyalog. 1662: 
Szendrő alá Gyulai Ferenczet Gaudi Andrással, az hajdú-
sággal, magyar és német székely gyalognak, mezei fizetett 
hadaknak egy részével, elegendő faltörő álgyúkkal s né-
hány jó pattantyúsokkal, Regéc alá pedig Jármi Ferencet 
Mikes Mihállyal, hogy emez Szerencs megvételében is 
kedve szerint szolgált volna, ismét elegendő magyar, szé-
kely, német gyaloggal, lovas hadakkal, jó pattantyúsokkal 
rendelte és küldte vala | Mivel pedig a fejedelem már Dug-
lás generál által gróf Dorstensonnak minden disposítióit, 
rendelését értené, hogy ugyan Morvában Beren nevü igen 
erős várast megszállván, már bizonyos üdőtül fogva nagy 
igyekezettel vitatná ... Rákóczi Zsigmond mellé ... Dániel 
Jánost ... valahány ezer jó fizetett magyar és székely gya-
loggal ... rajtok valának [SKr 246, 255-6] * - gyalogez-
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red. 1845: Olvastatik a* Nemes 2dik Székely gyalog Eze-
red Kormányának folyó év és hó 2ról 735. számjai alatt e 
ns Szék Tisztségéhez intézett ... hivatalos átirata [UszLt 
XI. 85/6. 220 pont] * ~ gyalogezredbeli. 1846: Székely 
gyalog ezeredbeli Máthé Antal [Dés; DLt 1238] * ~ 
gyalogkatona. 1845: Harmadik felelő. Gidofalván lakó szé-
kely Gyalog katona Böjthe Miklós ... 41 éves ... felel [Fo-
tos Hsz; HSzjP] ~ had. 1662: Az fejedelem is látván a 
készületből az ellenséges bosszúra való igyekezetet, Er-
délyből feles székely hadakat hozatván ki, fizetett hadaival 
az itt kinn való vármegyéken tartatnak vala [SKr 138]. 
1710: De a hadnagyok és a nemesség, tartván jövendőtől, 
készek lőnek Bethlen Gergellyel elmenni, ő penig a som-
lyai katonákot küldvén a székely hadakra, mihelyt puskázni 
kezdének a székelyekre, mint olyan fő nélkül való had, 
confundálódik s az erdőn általmenének, de azon éjszaka 
mind egyig elszökének haza [CsH 196] * ~ hadnagy. 
1657: magam az dandárban maradván, véle bocsáttam vala 
egy háromszéki székely hadnagyot is, kik tanáltanak az el-
lenség zsákmányosára Lapispataknál [Kemön. 222]. 1662: 
Ugyanitt" való táborozása alatt gyarmati Balassa Ferenc, 
hogy magát nagy ellenségesen viselné, elfogatott és Szé-
csénbe hozatott vala, mellyet a fejedelem csak kicsin do-
lognak tarta, mindazáltal hogy vas üttetvén reá, Kassára 
felvitetnék, parancsolta vala. Ki mellé egy marosszéki Mó-
sa István székely hadnagy rendeltetvén késérőül mintegy 
száz lóval [SKr 219 — "Fileken] * - huszárregiment. 
1822: Kibédi Gergelyfi Beniáminnak hivattatom, az Nemes 
Maros Széki, Kibédi Nemes Ember vagyok, az Anglus Ki-
rály nevét viselő Huszár Regementbe, mint Kadét szolgál-
ván, ugy quietaltam, hogy ha Absittom meg jö, töstént a* 
Szekely Huszár Regementbe aiutalliroztassam [K; KLev.] 
* ~ jobbágy. 1677: A* Székely Jobbágyok a' Vármegyék-
ről, és egyéb helyekrŏl-is Mandatumockal repetaltassanak, 
sub poena ducentorum florenorum, a* szerint a' külső Job-
bágyok-is a' Székelységtöl, és Gyűlés alat valo Táblákon, 
Octavalis Terminusokon, prosequaltassanak [AC 204] * ~ 
katona. 1803: egy tisztás hellyböl, Pojánábol, valami hat 
vagj hét Remetei Fegyveres Székelly Katona a' Juhait ... 
Remete felé már hajtottákis [Várhegy Cs; Born. XVc. 1 
Juon. Dobrai (40) col. vall.] | könnyen háborgathattyák 
ezek a' Topplitzai Oláhokot, mert nem mérnek nékiek 
ellent állani: egj Remetei, vagy Székelly katona hat, 's több 
Topplitzai oláhotis könnyen meg futamthat [Gyszm; Born. 
XVc. 1/14 Zacarias Anisor alias Lázár (65) örmény keres-
kedő vall.] * ~ katonaság. 1792 k.: meg külőmbőztetvén a 
Székely Katonásogott (!) a Mezei katonaságtol, a melly 
többire Joszágtalan emberekből áll, és allyan állapotba va-
gyon, a ki a maga költségen nem élhet, annál fagva minden 
Fegyverit, mind kőntősit mind eleimit békesség és hazako-
dás (!) idejin, egy aránt a Fejedelemtől és országtol veszi 
[UszLt X. 80] * ~ község. 1571: Az niomorult zekel keos-
seg ... falunkent fogtak es bocsattak volt három három 
attiokfiayt Ide az gywlesbe kegielmetek eleibe az eo nio-
morusagoknak ele adasara es keonyergessert [SzO II, 328] 
* - lovag. 1662: Kemény János generálissága alatt Gaudi 
András ... egy rész magyar, német és székely gyaloggal, 
lovaggal, mintegy kilencezer néppel Szatmár megszállására 
rendeltettek és bocsáttattak vala [SKr 208] * - lovaghatár-
nok. 1844: Sepsi Kőkösi Székely Lovag Határnokok, Ki-
lyéni Péter és Ferencz [Sszgy; Kp V. 384] * ~ lovas. 1657: 
magam az dandárban maradván, véle bocsáttam vala egy 
háromszéki székely hadnagyot is, kik tanáltanak az ellen-

ség zsákmányosára Lapispataknál, mely zsákmányosoknak 
őrzésére voltanak valami másfélszáz gyalog muskétások és 
három compania lovasok. Az lovasát az mezei katonák 
felverek, az gyalogjára, vitézi vakmerőséggel kopjával mé-
né az székely lovas, és mindezekben igen kevés szalada el; 
szép szerencsével járánk [KemÖn. 222] * ~ lovaskatona. 
1843: meg tanála bennünket Egerbegyi Székely Lovas Ka-
tona Tolvaj Ferentz az iránt hogy az alább irt utasítással 's 
a' melletti közlő Levelekkel hivatalosan procedálnánk 's a' 
következésről adnok Relatoriánkat [Mv; Tolvaly lev. Haraji 
Fejér György hites assz. kezével] * ~ lovaskatonáné. 
1808: 1-ső Bizonyság. Serester Mátyásné Nagy Sára 
Székely lovas katonáné özvegy 77 esztendős [Kökös Hsz; 
HSzjP] * ~ nemes (ember). 1699: jött vala hozzám egj Ud-
varhellyszéki becsülletes Szekely Nemes ember jelentvén, 
hogy voltanak az Nsgtok földén nekie öt el bujdosott 
Jobbágyi [Kiskend KK; Ks 96 Bíró Sámuel Gyerőfi 
Borbálához]. 1743/1756: tudom hogy valamelly Szekelly 
Nemes ember deficial sine virili Sexu, s Leánya marad és 
ezen fiu Leánynak ha fia és Leánya marad sem a* Leányát 
hanem a* fiát minden Jószága illeti [Kökös Hsz; Kp I. 199 
Sámuel Sigmond (65) pp vall.]. 1765: De hogy a szomorú 
halálra visszatéijek, Gáborfi István uram is megholt 
Vásárhelyt. Ez székely nemesember vala, de tabulae regiae 
assessorságot ért vala, felesége Deserdin leány [RettE 182]. 
1815: Besenyei Marton Székelly Nemes vall a' kérdésekre 
következőleg [Marossztimre MT; BálLt] * ~ populé 
székely köznép. 1710: Bánffy Dénes ... elszalad, a 
feleségit penig minden vele valókkal együtt felpraedálják s 
elfogják, sőt meg is ölték volna azok a tatárnál kegyetle-
nebb székely popule, ha Komis Gáspár a magán levő hosz-
szú mentejivel be ne takarja s úgy ne oltalmazza meg [CsH 
117] * ~ regiment. 1780/1797: Rosnyai Sámuel mp A Ne-
mes 2dik Szekely Regementn(e)k Fő Hadnagya [MbK X. 
56] * - rend. 1671: Hoztak illyen alkalmatlanságot-is-bé 
némellyek, hogy közönséges Privilegiumokan kivŭl olly 
immunitást s' Privilégiumot extraháltak, hogy közönséges 
tereh viseléstől immunisok legyenek, végeztük azért Nagd 
consensusa-is ebbül accedalván: hogy az illyen noviter irn-
petralt magok hasznát, Privatumat kővető embereknek Pri-
vilégiumok cassaltassék invalidaltassék és annihilaltassék, 
's vonnyák és subportallyák az Ország Statusival a* terhet, 
a Székely Rend az ö Natiojával, egyéb Natio penig a maga 
Natiojabéliekkel [CC 41] * ~ szabad (ember). 1801: A 
Nagy Erdőről az Ujj-vágásrol hajtottam-bé a Kis Gergely 
égy Őkrit az harmot pedig a szolgája el-zakolta, székely 
szabad Ember [Koronka MT; Told. 10 Ginda Vaszilly (30) 
határpásztor vall.]. 1813: a ... Falu közönséges helyei fel 
osztásakor a Székely Szabadoknak jutott, vagyis első Táb-
lában [Szentháromság MT; EHA]. 1816: az Székely Szaba-
dok hellyeinek szomszédságaiban [Jobbágyfva MT; EHA] 
* - szabados. 1809: a* ... Falu közönséges hellyei fel osz-
tásakor a* székelly szabadosoknak jutott Táblához 
[Szentháromság MT; EHA] * - származású. 1850: 
Székely szármozásu Bara Joseff [Mv; DobLev. V/1303] * 
- születésű. 1804: Székelly születesŭ, melly beszédgyéből-
is ki-tettzik ... tiszta beszédű, tsak hogy székellyes Dialec; 
tussai vágynák [DLt nyomt. kl] * - úr a székely rendi 
náció tagja. 1554: Az Ado fizetesnek modgya az zekel urak 
közöth [Mv; SzO II, 108]. 1566: Az zekely uraim dolgáról 
eo felsege parancholatyabol ez vegeztetet, hogy az feo nep 
hazoktol mindenyk mint az Nemes vraim feyenkent o"1 

legyenek az hadban ew felsege mellet [i.h. 181 ogy-i 
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zés]. 1635: 15 Julii. Holt meg az nagyságos Mikó Ferenc, 
fejedelemnek fő tanácsa, székely úr, Gyulafehérváratt az 
maga házánál [Kv, KvE 167 SB]. 1635/1752: Mikor sze-
gény meg holt Gábriel Fejedelem ... a Székely Uraimot a 
Fogarasi Hidon generaliter meg mustrálá, ott voltam eő 
Felsége után énis Fogarasban [Miklósfva U; LLt]. 1770: 
Egyszóval világ csúfjára tétettetett a nagy méltóságos pa-
raszt székely úr [RettE 232],* - vitézlő rend. 1690: Mert 
Urak fö, s, nemes Emberek Özvegy Aszszonyok Arvak ud-
varházaira, Papok hazaira való szállás absq(ue) omni res-
pectu meg volt; akar mi rendbeli Emberek és az Szekely vi-
tézlő rendek Lovainak, marhainak postara való el vivese, 
uton jarok(na)k es egjeb artatlan emberek(ne)k fosztasa ... 
es az sok ingyen élődés, mellyekről Inquisitio lesze(n) és 
annak idejben à G(ene)ralnak ŏ kgl(ne)k p(rae)sentaltatni 
fog [Törzs. Bethlen Sámuel fej. ut.]. 

2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: - ge-
nerális a székely hadak főparancsnoka; comandantul su-
prem al oştirii secuieşti; General der Szekler. 1662: Die 4. 
Április 1634. esztendőben midőn reggel mind az marosszé-
ki tisztektől mezei kapitányoktól, hadnagyoktól, fö-főlegé-
nyektől, maga főember szolgáitól, mint udvari főkapitány s 
székely generális nagy comitívával, kísérő néppel udvarhoz 
felkísértetett volna szállásárul, már az udvari belső tisztvi-
selőknek ... tudásokkal lévén a fejedelem akaratja és pa-
rancsolatja [SKr 151] * - királybíró a székely székek fő-
tisztviselője; jude crăiesc/înalt demnitar ín scaunele secu-
ieşti; Königsrichter. 1566: Az zekel király Birak az király 
Birosagrol való zolgaykat az ew felsege fyzetessen walo 
zolgak nekwl allassak eleo az orzag zazloia ala, fel Akaz-
tassanak pena alat [SzO II, 182 ogy-i végzés]. 1704: Ugyan 
ma hallottuk, hogy Mikes uramat a kurucok ki akarnák adni 
a Brassóban fogva levő két székely királybírókért [WIN I, 

- náció székely rendi nemzet; naţiunea secuiască; 
die Szeklernation (als eine der drei „Nationen" in ständi-
schen Siebenbürgen). 

1671: Vadnak olly személlyek-is a' 
Székelységen kik ez háboruságos időkben extrahalt 
nóvumokat el-vesztették, végesztŭk azt-is Nagod kegyel-
mességébŏl, hogy a' Székely Natio kōzzŭl a' ki Nóvumát 
el-vesztette, ne incurrallyon calumnalis poenaban hanem kőztök 

lévő usus szerént remedealhassa dolgát, comperta 
tamen rei veritate [CC 42]. 1677: Tudgyuk azért kigl(tek-
ne)kis mint igaza(n) hazajat s maradekjat szerető Em-
berek(ne)k, ha nem annyi mertekb(en)is, mint nekünk szé-
kely natio(na)k, de sok dolgokb(an) es különb kŭlōmb for-
mab(an) tala(n) velünk egyt ert, közönsegesenis megbanto-
dasok nagyok, mellyek(ne)k el halgatasaval, ne(m) hogy 
szegény hazánk meg maradasara jo remenysegünk(ne)k 
uttya; sŏtt naponként sze(m) pillantásonként való közelitese 
veszedelem(ne)k lattassek [Maksa Hsz; PatN 67b Hsz 
J“endeinek nyil.]. 1710: Mégis, hogy ki ne tudódjék dolga, a 
fejedelem előtt kegyelmedet szüntelen avval vádolja, hogy 
kegyelmed fejedelemséget sollicitál magának a portán, és 
az egész székely nátiót a fejdelem ellen akarja fellázzaszta-
n i [CsH 110]. 1729: minekelőtte azon Controversia valósá-
gos reambulatio által végképpen sopiáltathatott vólna sze-
gény Itélő-Mester Sándor Gergely Vram, és a Nemes szé-
kely Natio részérül denomináltatott Commissarius idvezült 
Keresztúri Mihály Vram, eö kglmek medio tempore dece-
dálván ... méltóztassék ... más Commissariusokat denomi-
" á l n i [K; Ks 7. XV. 15]. 1749: Institutio pro Connumera-
j,0ne A(nno) 1749 ... 5to Az Controversianelkül immuni-
^(bann) levő Nemes Ember(ne)k az Nms Ország es Sze-

kelly Natio Conclusumi szerint Birájok, oszkotaijok enged-
tessek ... 8vo Jobbagjbol allo Faluk Pásztori eximaltatnak 
[Hsz; ApLt 3]. 1760: Azt is hallám, hogy a székely natió 
őfelségétől solicitálja a personalis insurrectiót csak adja 
meg régi szabadságokat, s amint a hír foly, nagy dolog, ha 
meg nem engedtetik nékiek [RettE 103]. 

3. a székely törvények szerinti, székely jogállapot/státus 
szerinti; care este făcut conform legilor secuieşti, care au la 
bază legile secuieşti; szeklerisch, gemäß der Rechtsstellung 
der Szekler. Szk: ~ fiat illető jószág. 1825: Ezen Uzoni 
Szekely, Fiat illető Jószág (így!) ... maradni kelletik a Tör-
vény szerint a Fiunknak Karolynak ebből és ezekből a Leá-
nyoknak tsupán tsak annyi Jussok vagyon, hogy illendöleg 
kelletik parafemizalni, a minthogy Ujjvara sine Kispál 
Ágnest Leányunkot ki is ruháztuk, ki vévén még az ezüst 
nemű meg adása boldogabb Időnkre halasztodot [Hsz; Kp 
V/347] * - fiúágon való csak fiú által örökölhetö. 1737: 
Sém Anyai Sém nagy Anyai Sém pedig Szülő Anyai Joszá-
gok<na>k nem hallottam, hanem ös örökös Szekely Fiu 
Agon valóknak hallottam, és tudom lenni az nevezett Jo-
szágokott [Illyefva Hsz; LLt Fr. Petko senior (70) vall.] * 
~ fiúleány fiúsított leány. 1854: kedves Feleségem Szabó 
Theresia székely Fiu-Leány léve (!) birom az ö Fekvő bir-
tokait a Szabó Jusson [Uzon Hsz; Kp V. 398 Kispál 
György nyil.] * ~ jószág. 1779: S minthogy a feleségem 
anyja ezen a tavaszon holt meg, az odabévaló gyermekei, 
Kandó Bálint s János, kijővén, hogy ami kevés jószága ma-
radott felosszuk, sokat kellett veszekednem vélek, mivel az 
odabé Udvarhely széki dályai jószágot nem akarták a leá-
nyokkal oszlóra bocsátani azt mondván, hogy a székely 
jószág nem illet leányt [RettE 399] * - jusson való. 1758: 
szerzet ... négj holdat mejnek ketteje Szekej jussán való 
[Asz; Borb. II Andreas Biro de Rákos (79) ns vall.] * ~ 
konstitúció. 1821: Mü alázatosan könyörgünk a nemes Ba-
tailons- és Regiments-Commandónak, hogy mivel mü a mü 
közönséges osztatlan helyeinket, nevezetesen Borszéket az 
hasonló hatalmas foglalások ellen nem oltalmazhatjuk és ös 
jövedelmeink ezáltal nagyon csonkítatnak: méltóztassék 
atyai fö vigyázatjánál fogva a mü jovainkat és abból jövő 
jövedelmeinket megoltalmozni, míglen azok a közönséges 
osztatlan helyek nevezete alatt maradnak, mivelhogy az a 
székely és országos constitutió szerént a közönséges osztat-
lan helyek mindenütt a commonitások vigyázaţjok alatt tar-
toznak [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 141] * ~ (nagy)gyûlés. 
1849 u.: Bethlen János későre érkezett arra, hogy a székely 
gyűlés összehívását meg gátolja, de ő és mások mindent el 
követtek, hogy a székelyek tömegestöli ki mozdítása meg 
ne történjék, de fájdalom! siker nélkül | Midőn ... Berzen-
czei székely nagy gyűlést hirdetett, mind nekem, mind töb-
bi társaimnak vélekedése az volt, hogy ... Bethlen János 
igyekezzék reá venni, hogy vegye vissza proclamatioját, gr. 
Miko pedig tiltsa be a székely gyűlést, melynek megtartása 
a hazát lángba boríthatja [EM XLIX, 548, 648 Zeyk Károly 
kezével] * - nemesi jog. 1844: a folyamodo kerésének en-
gedni, annyival méltábban el határoztuk, mentől nyilváno-
sabb köz tudatunkban vagyon az: hogy a Homorod oklándi 
Nagy néven lévő Nemzetség mindenkoron Székelly Neme-
si joggal, és kiváltsággal birt, 's bir jelenleg is [UszLt XI. 
85/1. 89-90] * ~ örökség. 1596: az zekely eréksegh nem-
zetsegreól nemzetsegre, Attiafyrol Atiafyra zall [UszT 
11/78]. 1610: azok az eoreoksegek az Reghi zabadsagh 
ideybenis zabad zekelj eoreogsegek uoltak ... Miertt pe-
digh enis eggyk fel peres ugia(n) áfifele eoreogsege(n) la-



székelységbeli 258 

ko(m) s azt bíro(m) az melle megh kíuanhato(m) [i.h. 24b]. 
1803: Ezen mindenik nevezett joszágott valoságos Székely 
örõkségneké vagy ellenkezőleg tudgya lenni a Tanú [Szent-
erzsébet U; Borb. 11 vk] | Az Exponensek Utrizalt Joszágo-
kot Cum appertinentiis Valoságos székely örökségnek tu-
dom lenni [uo.; i.h. Agilis id. Török János (71) vall.] * ~ 
vajda nem létező, de politikai megnyerés céljából felaján-
lott, az erdélyi vajdáéhoz hasonló tisztség. 1620: Te légy 
székely vajda, és te keresd meg az országban mind az ma-
gyarok közül, ki légyen a vajda és az szászok közül is1 

[BTN2 394. — aA mufti szavai Balassi Ferenczhez] * -
vajdaság nem létező, de politikai célból felajánlott saját 
kormányzati terület. 1620: Tefelőled penig megvolt az hír, 
hogy az székelység között tenáladnál nagyubb úr nincsen, 
és tenéked akarta adni az székely vajdaságot [BTN2 391] * 
(nemes) ~ szabadságnemesi szabadság a. az 1562-es 
székely felkelés előtti korszak, esetleg az 1599-es székely 
szabadságlevelek ideje. 1640: Az Alperesekis hasonlokep-
pen sokat bizonítuan, arról tudni illik hogi az A(ctor) prae-
decessori semmit ot ne(m) birtak volna, az mely az Zekely 
zabadsagkor megh zabaduit, es kinek kinek megh ment 
[Mv; DLev. 5]. — b. székely törvény/szokásjog. 1750: 
Mentünk a' Tserefalvi útnál a' Barta Tserére ki menő út 
mellett lévő Ló kőtő helyre, melly Ló kőtő hely marad 
ennekutánna is a* Nemes Székely Szabadsággal élő Lako-
soknak a' Mlgs Possessor Urakkal együtt [Koronka MT; 
EHA]. 1763: fegyvert adtak vala oly Titulus mellett hogy a 
Kurutz világ után Atyainktoll el vett Fegyver helyett adnák, 
Regimentekre, Companiákra ... fel osztottanak vala, páltza 
alá fogtanak, meg akárván fosztani ... Scithiáboll hozott 
őssünkről réánk Szállott Székely Nemessi szabadságunktól! 
[Hsz; UszLt 16]. 1776: Ezen Nemes Haza fiai közül Szé-
kely Szabadságai élő Születet Szabod Székelyek Szálván 
mi ki Maros Székben Magyarosb(an) Feleségeink ős Szé-
kely Jussokra ... már Jo időtől fogva ő Felsége Portiojat 
fizetyük [Told. 45/7]. 1780/1784: székelly szabadságai élö 
személlyeknek hivatallyakra az irt Szekben és Faluban ... 
megjelentünk volna [Galambod MT; i.h. 29]. 

4. székelyektől gyártott/készített; făcut de secui; von 
Szeklem hergestellt | székely szokás/gyakorlat/ízlés szerint 
készített; fàcut după obiceiul/gustul secuiesc; von Szeklem 
hergestellt, nach Szeklerart gefertigt/nach die Sitté der 
Szekler gemacht. Szk: - általvetõ. 1628: Egy eoregh szé-
kéi altal vető [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 2] * - deszka. 
1656: Vagyon koniha szekerben valo kett fenekes uy kás, 
szekeli deszka nro. 36, szel deszka nro. 25 [Fog.; UF II, 
148]. 1700: Nemzetes Szathmári Szilágyi Gjŏrgj Küküllö-
vári vdvarbiró vram Sz. István napi sokadalomkor adott vé-
kony székely deszkát a' Görögöknek nuon 109 ... négj négj 
pénzért. Item vastag deszkát 124 * száz húszon négjet hat, 
hat pénzért [Küküllővár KK; UtI]. 1702: a Nagy Házban ... 
vagyon 14 fennyes gerendákból állo gyalult Székelly desz-
kával padoltatott padlása ezen ... 14. gerendák 10. öreg vas 
Szegekkel vadnak a kŏzepin fel Szegezve [O.brettye H; 
Born. XXIX. 4]. 1743: Ezen nagj palotának felső padimen-
toma fenyő gerendákon ál, keskenj Székely deszkából valo 
párkányozásával edgjütt [Boroskrakkó AF; BfN] * - eke. 
1823-1830: írtam Beckmann János oeconomia professor-
ról, és hogy nekie egy székely eke modelljét ígértem, mert 
az európai nemzetek ekéi közül majd csak e nélküli szűköl-
ködik [FogE 217] * ~fenyődeszka. 1696: Ezen palotaba(n) 
vagyon Szekely Fenyő Deszka No 75 [Bethlen SzD; BK]. 
1813: Székelj fenyő Deszka [Veresegyháza AF; Told. 18] 

* ~ fest ékes. 1704 e./1770 k.: Székely István Ur(am) Isté-
nehez, Eklésiájához való szeretetiből conferalt és adott a' 
Sajó Keresztúri Prédikálló székre Chatedrára egy Székely 
Festékest, segillje többre Isten ő Kimét [Sajókeresztúr SzD; 
SzConscr.]. 1728: Egj kecse, (: szekely festekes :) Cathed-
rara valo [Besenyő Hsz; SVJk]. 1743: edgy szőr Szekely 
festekes [Emye MT; UnVJk 53] * - ßrészdeszka. 1585: 
Veottem esmeg 8 zeckel fw rez dezkat vgyan az Silipnek 
p(ro) f.—d. 56 [Kv; Szám. 3/XXI. 4]. 1647: Vágjon Uy 
Szekely fürez Deszka nro 45 [Marosillye H; VLt 55/5415]. 
1685 e.: Szekely fűrész deszka Nro 117. Hajó deszka Nro 
18 [Gyf; MvRKLev. Urb. 27] * ~ gyolcs. 1748: Elő ruha 
székely Gjoltsbol valo Nro 6 [Nagyida K; Told. 11/95]. 
1791: 277 Sing Székelly Gyolts ... 1 Vég s 34 Sing Brassai 
Gyolts [Mv; Mvlev.] * ~ huszárkard. 1823-1830: Máthé 
László az háznál felkeresett minket ... székely huszárkön-
tösbe s huszárkarddal volt, holott azelőtt világoskék kön-
tösbe járt mint kancellista és mint prokurátor is [FogE 85] 
* ~ huszárköntös —> ~ huszárkard * ~ kárpit. 1627: Egj 
szekelj Kárpit viselt f — d- 50 [Kv; RDL I. 134]. 1628: egy 
szekel karpitban be kótue uadnak ket vászon kendó" [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. — 11.— "Folyt, a fels.]. 1666: ada eő 
kglme ... egy falra valo szekely kárpitot [Kv; Berz. 7. 
LXV/28]. 1704: Egy rongyos fekete szőr Székelly Kárpit 
[Kv; WassLt Vass Dániel portékái közt] * - kávavéka. 
1805: Székely Káva véka ... Székely káva fél véka [Buza 
SzD; LLt Csáky-per 124. L. 31] * - kecse. 1726: Egy ve-
reses székely kecse [Szemeija Hsz; HSzjP] - kemence. 
1621: Az Gradicz alat ualo kamaraban fundamentomatol 
fogua Czinalt* Egj Zekel kemenczet p(ro) fl. 1. d. 25 [Kv; 
Szám. 15b/IV. 28 — "Fazakas István] * ~ kendő. 1807: 
Abadi Kata, Születésére nézve Nemes Háromszéki Zabolai 
... mintegy 45 Esztendős ... visel a fején hoszszú Székely 
kendőt [DLt 849 nyomt. kl] * - keszkenő. 1855: küld 
Feleségem Mimi Hugómnak a Jo nődnek egy Székely szöt 
téli keszkemjöt és egy véka köles kását [Uzon Hsz; Kp V. 
405 Kispál György Kispál Lajoshoz] * ~ kilim. 1719: Egy 
Szekel kilimet hagyok Kanyo Antal Uramnak [Eresztevény 
Hsz; HSzjP]. 1728: Egj viseltes portai szőnyeg. Egj szekely 
kilin (: vagj festekes :) [Réty Hsz; SVJk] * - láda. 1698: 
az kŏzepsö pinczeb(en) edgj kis szekelj Lada az ladan edgj 
lakat [Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1730: Egy Szekel Lada 
[Kőrispatak U; Pf]. 1736: Az Ur Házáb(an) ... Rosz üres 
Szekrény, vagy székelly Láda [Várhegy MT; CU XIII/1 
101] | Székelly Láda vagy Szekrény edgyiken lakat van, 
nem tudatik mi van benne [Martonfva NK; CU]. 1764: égy 
Székely láda vagy Szekrény Melyb(en) égy Réz Mosár 
ütőstöl, égy vas Kalány [Kál MT; Berz. 6. 54. L. 2]. 18tt> 
egy kis székelly lada [Jedd MT; LLt] * - öv. 1636: 
Eggietmás Aprólék kalmár marha ... Vannak szekeli Eőuek 
Nro: 13 Eggiet p(ro) d. 8 teszen ... f. 1 d. [Kv; RDL I. 109) 
* ~ padfedél. 1628: Egy uegh szekel Pad fedel [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 2] * ~ pálinka. 1765: el fogyván az 
Eget bor Vettem Székely pálinkát 14 kupát és felet a d. 24 
és adatatt kupája a d 36 ebből jőt haszan fl. 01 d 74 
[Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.] * - puska. 1647: Ket 
rosz Szekely puska No. 2 [Drassó AF; BK 48/16] * ~ 
sáhos abrosz. 1723: Székely Sáhos abrosz ulnae 6tod 
Más Székely Sáhos abrosz ulnae 5 [Koronka MT; Told. 
29/2] * ~ szekrény. 1629: Egj szekel szekreni retez fo rajta 
[Szentdemeter U; LLt]. 1658: Eoregh szuszekot, egy 
székely szekrent, egy ladam Vagyon az felesegem kezenel> 
azis legyen Eóve [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1694: 1 
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Szekely Szekreny l kocsiban való lapos láda [Torda; Told. 
11/34]. 1783: Székely Szekrény feneketlen [Náznánfva 
MT; Berz. 13. Vll/24]. 1811: Egj kis Székely Szekrény 
[Jedd MT; LLt] * ~ szőttes. 1845: Duduj Annis ... visel 
székely szőttes kék fejtős fersinget, kék kürtit [DLt 52 kv-i 
nyomt. kl]. 1850 k.: 4 derekaj uj gyapat tokkal székely 
szőttes haj rajtok [Pk 2] * ~ szuszék. 1717: Négy kōzep-
szerŭ székely szuszék ... edgjikében vagyon Fejérnek való 
mosott buza metr. 23 ... Az harmadik két fele rekeszes 
edgjik feliben ... kerti borso metr. 71/2 [Abafája MT; 
JHbK XXX1V/20. 2]. 1810: Egy Székelly Kis Szuszék 
[Jedd MT; LLt]. 1849: A Gabonásba ... Két otska székej 
szuszékok [Somkerék SzD; Ks 73/55] * - terítő. 1676-
1714: Simon Mihályné egy zöld selyemmel varrott kendőt, 
s székely terítőt ... adott" [Désfva KK; NrNyt VII. 126. — 
"Az egyháznak] * lábas ~ szekrény. 1675: Madarason levő 
Zálogos udvarhaz következik ez szerent ... Ket Labas 
szekely szekreni [Mezömadaras MT; Borb. II néhai Makai 
Mihály inv.]. 1677: egy Kópia és két Lábos Szekely 
Szekrin [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 

5. székelyes, a székelyekre jellemző; secuiesc, caracteris-
tic secuilor; szeklerisch, fílr die Szekler typisch. Szk: ~ for-
mát mutat. 1793: idősbb Kászoni István ... ugy hallottam 
hogy Székely földről Származott ki ide különbenis székely 
formát mutatót, Szekelyesen beszelt [Nagylak AF; DobLev 
IV/722 Opriska llia (50) col. vall.] * ~ módon. 1623: 
mind(en) keth Eölnere három három gerenda Jusson Ezertt 
hogy az louaknak zekely modon allasokott kell czyenalny 
Mely allasfakott az gerendakb(an) kelletik be vesny es ze-
gezny [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1825: A Csűr ... 
ezenn Csűrös Kertben vágjon Derék fenyő, jo, sima, rakó 
Boronabol való Székelly modonn keszittet ket odru melly-
nek mind ket felőli szelés Deszka Csűr kapuja vagj ajtója 
van [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 150] * ~ módra. 1671: 
Bezzeg, Uram, Béldi uram székely módra kezde velünk 
bánni [TML V, 453 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1785: 
Egy Csűr, melynek Székely módra két felől két Istállója, és 
azok felett, két gabona tartó Odra vagyon, Szalma Sub 
fedele, néhol jukatos, az két Istállónak Sem alol sem felyül 
padlása és ajtaja, vgy az Csűrnek is kapuji nintsenek [Szu; 
Ks 73. 55]. 1801: Székelly modgyára épült Csűrbe, 3 csép-
lő jo móddal tsépelhet [Nagynyulas K; DLev. 5] * - vágo-
vånyú székelyes vágású/formájú. 1760: Szintén az estve 
vészem Pap János által, az kgld ... Levelét az Dobolyi 
Vr(am)éval kedvesen; Az B. Kórda" székely vágoványu ter-
mészetű Praefectussa is irt egy Tőkéletlen Levelet, láttzik 
hogy az Vra ductussát követi; mert ők akartak meg csalni, 
még is minket vádolnak [Igenpataka AF; TL gr. Teleki Ádám 
aláírásával. — "Br. Korda György, a levélíró veje] * - vers. 
1896: Persze ha hever vagy egy lelkes székely vers s tán azt 
küldenéd el, jó lenne. Mindenesetre úgy tégy, ahogy jólesik 
neked [PLev. 182 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

Sz. 1680 kJ 1715 k: Ha a' kuvasz közt jársz, ne hadd el 
a* Füstéit Sok orozva marás, tészen Székely fortélyt [Ros-
nyai, HorTurc. 139]. 

6. székely tárgyú; cu tematica secuiască; aus der Kultur 
der Szekler (thematisch die Szekler betreffend). 1896: A 
program egy évre ez: szeptember 2-ik vasárnapon székely 
felolvasás lesz; balladák (szóban, nótában), rajzok, mesék. 
Reménylem, tűrhető lesz. Kiadjuk egy füzetben [PLev. 184 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

7. ~ fajú ló cal secuiesc; szeklerstämmiges Pferd. 1855: 
Két sovány székely fajú lovát egész ut alatt egy szem ab-

rakban sem részeltette, de a feneketlen sarakban mégis soha 
fenn nem akadtak, sőt rebenczességből néha meg is ragad-
tak [ÚjfE 153]. 

8. székelyek lakta; locuit de secui; von Szeklern be-
wohnt. 1598: Mikor az harcz megh león Moldúaba, en az 
Leng'elek kezebe estem uala, fel vynek Lengél orzagba, 
Veghre el zabadulek, Ala Jeoúek Moldouara Az Zekel 
videkre ieoúek [UszT 13/37 Martinus Sillo de Cichio pp 
vall.]. 

Hn. 1572: Zekelj Telek olda<l>a(n) [Bh; KHn 6]. 1590: 
Zekeli oldal oldala [Szentdemeter U]. 1592: Zekely oszo 
pataka mellet [UszT]. 1639/1687 k.: Székely élben égy 
tövisses pallag [Nagyemye MT; MMatr. 279]. 1647: 
Szekely Utza [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1697: Szekelj 
uton (sz) [Hidvég Hsz]. 1699: Székély oldal [Nagykend 
KK]. 1727/XVIII. sz.: Zilah Varossában Székely Vtszában 
[Zilah, Borb. II]. 1734: az Várfalvi Székellyvár oldalán 
való Lyukban [Várfva TA]. 1744: Szekel oldalon a To mel-
let (sz) [Szentdemeter U]. 1766: Székely Uttzában [Nagy-
falu Sz]. 1773: A Székelly Parlag Keresztfáján küjel (sz). a 
Székelly parlagon küllyel a kövesben (sz) [Alfalu Cs]. 
1785/1818: A Székely Rétben (k) [Marossztkirály MT]. 
1799: Székelly hegy (szö) [Ludvég K]. 1815/1859: a' szé-
kely út mellett (sz) [Élőpatak Hsz]. 1830: Székel ut nap ke-
leti felén [Hidvég Hsz]. 1835: A' Székely útba (sz) [Ára-
patak Hsz]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

II. ſn 1. székely ember; secui; Szekler, Szeklerin. 1554: 
Myerth penygh az Maros Zeken lakozo Zekely wraymnak 
az ló fewseghbewl kylemb Zokasok wagyon az töb zekely-
nel, ezeknek az kyknek lo fewseghek walamely falwban 
wagion, ezeknek az ew embery kyketh az ew ló fósegheken 
tartanak megh ne rothassanak [Mv; SzO II, 108]. 1590: Az 
Buza keömiwl asattam arkoth ... fizettem attól valami ze-
keljeknek [Kv; Szám 4/XIX. 17]. 1600: io reminsegwnk 
wagion az teöb zekeliek felöllis [Torda; DLt 263]. 1621: 
Novemberben az tatárokban egynéhány ezer Erdélyben ál-
taljőve Brassónál és Fogarasnál, Szebennél, Szászsebesnél; 
elkésérek Déva felé az székelyek és vármegyebeliek, de 
semmi kárt nem töttek [Kv; KvE 152 SB]. 1636: monda 
Koházi Kathalin Te ven szákálu szekely cziak heyaba(n) 
dűlz fulz, mert az migh elek addigh ne(m) czinalz ot házát, 
hane(m) ha megh halok, az uta(n) ha rad marad [Mv; MvLt 
291. 65a]. 1663: Higgye is el, csak most is az székelyektül 
és nemesektűi való dézma kívánása Hector uramnak nagy 
zenebonát csinált vala, de mégis ő felsége igaz hívei 
lecsendesedtek. Tudja Kegyelmed, az székely nehezteli 
affélét [TML II, 624 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 
1677: Mint egyebek, ugy a' Székelyek-is, ha mikor extra 
Regnum Fejedelmek, vagy a' Haza szolgálattyában küldet-
tetnek, elegedendő költség adassék nékik, a' szolgálathoz 
és úthoz képest; ide nem értvén a' rend szerint Oláh Orszá-
gokra, vagy másuvá való postálkodást, küldözést, vagy hi-
rek tudására, vigyázásra a' Tisztektől expediaitatni szokott 
embereket [AC 240]. 1704: Rabot többet nem hoztanak 
kettőnél, azok sem derék emberek, csak holmi dibdáb szé-
kelyek [WIN I, 296]. 1710 k.: Mü erdélyiek többen vol-
tunk, mint az említett nagy basa hada a szolnoki hídnál, 
hihető sok szökött volt már el, mert ahhoz a török jól tud, 
mint szintén a székely [BÖn. 731]. 1770: Bornemisza Ig-
nác ... A székelyt s a németet felette szerető ember volt. 
Nem soknak szolgált míg élt. Nem is szolgált valamire való 
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embereknek, hanem afféle alávaló, hitvány székelyeknek, 
mint Hodor Józsefnek, Fehér Sámuelnek, kik közül ezt ci-
gányok vajdájának, amazt kolozsi kamaraispánságra emelte 
[RettE 226]. 1771: Dobai Bálinttol hallottam hogy Had-
nagy Uramról azt mondotta hogy egy hitvan székely még is 
mindgyárt Hadnagyá lett [Dés; DLt 321. 47b]. 1792 k.: A 
székelek ... három rendre vágynák fel osztva, kik közül a 
kik első Neméseknek hivattatnak, mások az ők Nyelvék 
szerent Lőfi Székellyeknek ... a többik kősseg neve alatt 
tartatnak [UszLt X. 80]. 1793: Kászoni Istvánt értem ... 
hogy it Nagy Lakon Megyes Mesteris volt és Letzfalvárol 
Származót ki ide ... de enis ... tudakozottam egy Létzfalvi 
Székelytől ... hogy Kászoni Istvánnak az Attyafíai oda bé 
Létzfalvai Nemes emberek ... Létfalván Jószága vagyon az 
Attyafíai biiják ki származások utan Szekelyek(ne)k tartat-
tak itten [Nagylak AF; DobLev. IV/722 Lad. Bartha (48) 
lib. vall.]. 1800: bizattassék ezen dolog(na)k ki-hirdetteté-
se, rà politica linea, a' Dulo-Commissariusokra, (: igy ne-
vezi a' Székely a* Szolga Birákat:) a* kik ne tsak a G(uber-
nalis) Commissiot publicálják, hanem minden esztendő-
ben) midőn investigálnak kétszer, investigálják a' Praeva-
ricatorokat-is, akár a' Halgatok, akar a' Papok legyenek 
[Márkod MT; IB. Gombási István lev.]. 1803: a' többek 
között egy nyakos székelly fenyegetett hogj meg lö, s a* 
puskáját ollyan poziturábais tartotta [Szászrégen; Bom. 
XVc. 1/63 Joan. Frittsch (43) civis vall.]. 1823: minden 
törsökös Szekelj a kett szolgállo Ember ki allitásával tetető-
dett menté [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1834: kiáltotta, hogy 
Szőts Urunk apja-anya Czigányok voltak, és az apja az 
akasztófán holt meg; maga pedig puskakerülő székely lé-
gyen [KLev.]. 1843: a' meg öletett Székely testét ifj. Bottyán 
Minya egy kötélnél fogva a' Székely ingét kövei meg töltve 
beeresztette volna a' Bágyoni To tisztásában [Keresed TA; 
i.h.]. 1896: Azért legyen időd ... írd meg e pár sort addig, s 
írasd meg a másik székellyel [PLev. 179-80 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

Szn. 1453: Johannes Zekel [Kv; TT 1882. 530]. 1459: 
Mich. Zekel de Zenthywan [BfO II, 13]. 1482: Valentino 
Zekel jb [M.zsuk K; TelO II, 148]. 1491: Georgius Zekel 
[Dés; DLt 66]. 1520: Nicolai Zekel de Wayda Zenth Iwan 
[TelO II, 439]. 1554: Zekel paalne. Zekel anthal. Zekel 
balas. Zekel gergel. Zekel thamas [Kv; Szám. 1/IV. 18, 22, 
37, 42, 43]. 1564: Ladislaus Zekel [Kv; TanJk V/l. 71]. 
1567: Szekel Antalne [M.kikes'; BesztLt 86. — 'Kékes 
SzD]. 1568: Zekel János [Gyf; BfN 54/6]. 1572: Zekel 
Iwkacz [Dés; DLt 183] | Zekeol János [M.valkó K; KP]. 
1574: Zekel Myklos [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1575: Gre-
gorius Zekeoly Jüdex [Dés; DLt 188]. 1595: Zekel Moises 
[UszT 10/104]. 1602: Zekely Leorincz [Kv; TJk VI/1. 
571]. 1603: zekelj mjklos [UszT 17/81]. 1607: Zekely Mo-
ses [Mv; MvLt 290. 7b]. 1609: Zekeli Moses [Uzon Hsz; 
BLt]. 1610: Zekel Miklós [Taploca Cs; LLt Fasc. 155]. 
1614: Szekel Balas pp [Feldoboly Hsz; BethU 216] | Zekelj 
András pix. Zekelj Gaspar pix. [Havad MT; i.h. 72]. 1627: 
Szekel András [Várfva TA; Kp III. 94] | Szekely Pal kuldus 
[Bordos U; UszLt IV. 50/69]. 1641: Szekelj Istua(n) [Sajó-
keresztúr SzD; BfR]. 1657: Szekely Judit [SzJk 83]. 1664: 
szekelj giürka [A.szovát K; SLt R. 28]. 1666: Mi ... szekōlj 
Gaspar es szekölj Istvanj mind ketten torda Varmegyeb(en) 
Radnotfajan lakó Nemes szemiljek [BLt]. 1668: Székely 
István [Imecsfva Hsz; HSzjP]. 1685: üdősbik Szekel Boldi-
sar [Kilyén Hsz; LLt]. 1712: Szekély Ferentz. Szekély 
Miklós [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1713: Székely István 

[Dés; DLt 493]. 1731: Szekelly Sámuel [Kászonjakabfva 
Cs; BCs]. 1735: Székely Mihokné [Torockó; Bosla]. 1738: 
Groff Székely László Urfî [ApLt 5 Káinoki Mihály a gub-
hoz]. 1744: Szekely Samuéi [Kv; TJk XV/4. 22]. 1748: 
Idősb Szekelly Péter, Középső Székelly Péter, Székelly 
György [Marossztkirály AF; Told. 53]. 1762: Székely Fe-
renezné [Torda; TJkT V. 106]. 1763: Székelly László 
[Egerpatak Hsz; HSzjP]. 1782: Groff Székely Adam Vr eo 
Nga [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 57]. 1820: Székelly Rosi [Vár-
fva TA; JHb 48 id. Pálfj Tamás (57) ns vall.]. 1831: Szé-
kelly Farkasné [Torda; TVLt közig. ir.]. 

Hn. 1711: alol a* Székellyek uttya szomszédja (sz) 
[O.lapád AF; EHA]. 1731: Szekellyb(en) (sz) [Damos K; 
KHn 43]. 1773: a Székelly parlaga vápájában (sz) [Alfalu 
Cs; EHA]. 1799: Székelyek erdeje Székelyek tanorokjába 
(k) [Jobbágyfva MT; EHA]. 1816: A Székely útnál (sz) 
[Hidvég Hsz; EHA]. 1835: szomszédja sz: keletről a' 
Székely ut [Erősd Hsz; EHA]. 

Szk: ~ csinálta szőnyeg. 1632: Az Lakatos Gergely 
Aruáianak Istóknak, maradót az Anniatol kétt derékaly, kétt 
páma ... egy tarka székely csinalta rosz szeőniegh [Gyf.; 
EMKt VI. E. 2. 228a] * darabonti renden levő 1677: Az 
Hadban szolgáló Lofö és Darabanti renden lévő Székelyek-
nek, a* köztök lakó Nemességtől bántodását, és azok miat 
az Ország szolgálattyára való hadakozo népnek kevesedé-
sét látván boldog emlekezetü idösbik Rákóczi György Feje-
delem ... in Anno 1635 ... az egész Székelységnek álla-
pottyát szorgalmatoson perlustralta, minden Székekre Ne-
mes, Lofö és Darabanti renden lévő Vitézlő népeket felirat-
van, külön külön bizonyos Urbáriumokban consignaltatot 
... minden rendeket gyermekeivel és örökségeivel registral-
tatot [AC 151-2] * harisnyás 1776: Macskási Krisztina 
... csináltatott volt magának két leányt a Dósa neve alatt, 
kinek egyikét vette a mostani harisnyás székelyből lett Gál 
János nevü director, a másikat vette generális Macskási 
Farkas úr fia [RettE 365] * lóſő renden levő ~ darabon-
ti renden levő ~ * szabad 1599: Chortan Benedek, Pal-
falwy zabad zekely (80) vall. [UszT 15/194]. 1600: Bartha 
Marto(n), Malo(m)falui, zabad zekely (25) vall. | Zeöch 
Istwan Ethedi, Zabad Zekely, es Mihalyffi Martha valnak 
p(ro)katorul Koronkai Imreheth, Antalffy Thamast •• 
egyebekethis walakik erettek es mellettek zolnak | Zetelaka 
falwa Zabad Zekeliek p(ro)katort walnak Almassi Isthwan 
deákot [i.h. 15/106, 15/202, 15/226]. 1604: az zabad erdeo-
ketis vgy elhessek az mint eo magok az Zabad zekeliek 
[Mv; BálLt 57]. 1606: Hegy Janosne Bikafaluy zabad Ze-
kely Ersebett megh esküt [UszT 20/102]. 1607: Bozorad 
András Kereztur falui zabad zekeli Annor(um) 50 [i h 
20/351]. 1608: Az Pettkj János vram foglalasaban penig 
ennyit tud hogi egizer Komis Balas vram idejeben Mustra-
sok volt, akkor penig az Kornis farkas vram Musnaban lakó 
iobbagj es az szabad szekellyekkel az Mustrán valanak. 
Pettkj János vram az Regestromot veue, es az Komis vram 
iobbaginak neweket kj vonogala, es ezt monda nekik' 
Mennyetek haza, es az napsagtol fogva tudom hogi Dersbe 
hittak szolgalnj [Muzsna U; TSb 21]. 1619: bizonios 
sommá fizetesert keoteotte uolt magatt Eoreokeos 
bagiul, melly Kus János annak Eleotte Zabad szekelj uolt 
[Kál MT; Berz. 10. 77/13]. 1623: Pokol Ambarus Nem 
szabad szekólibeöl alló Jobbagia uolt [Oroszhegy U; Pír 
7 772: à Szarhegyi Kopias Mihály Szabad Székely nem^ 
embernek volt egy Dorottya nevü leanya arra Fiúnak † 
szállott Csomafalvabol olah Imre nevű Szabad Székely 
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[LLt Fasc. 152]. 1797: Első Valló. Iosa András 51 Eszten-
dős szabad székelly [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 1800/1827: a* 
szabad székelyek ... a' magok Irtásaiknak Rendében ki 
fízetödtenek [Erdősztgyörgy MT/Mv; TSb 51]. 1802: Az 
ESzGyörgyi Visita(ti)oba producaltaték előttünk az 
ESzGyörgyi Mlgs Possessorok(na)k és Szabad Széke-
lyek(ne)k a' közönséges helyek Osztájárol költ levelek ... 
melyben az ESzGyörgyi Refor. Ekkla számára közönséges 
még égyezésböl adattattak e' következendők, Örökös Jus-
sal" [MMatr. 146. — "Köv. a fels.]. 1826: Mŭ Sepsi Szent 
Iványi B Henter Jo'sef, Sárdi Simény György, ugy a* 
Kelementelki több bébirósok, birtokosok és Szabad Szé-
kely közönség, magunk és embereink nevekben és képek-
ben a' Gyalakuta és Kelementelke határán Csulokáj nevü 
hely közén le folyo viz árok egyenes vitele ellen Gyalakuti 
Grof Lázár István Urnák az Oculatoria Commissiohoz adott 
protestatiójára ezt reflectaljuk és ez ellen reprotestalunk 
[Msz; GyL]. 

2ã főleg tbsz-ban a székely rendi nációhoz tartozók és 
utódaik, a három erdélyi rendi náció egyike; secuii; (Ange-
hörige einer der drei ständischen „Nationen" eine solche 
„Nation") Szekler. 1562: így töretének és rontatának meg a 
támadásért akkor a székelyek a király fiától 1562-ik eszten-
dőben [ETA I, 20 BS]. 1571: Az minemew haborwsagy 
most az orzagyban wagyon tew kteknel az imar nylwan wa-
gyon, kyert mostis az Vr eo Naga hadath bochatotta, az 
Zekelyekre [Magyaró MT; BesztLt 3571 Paulus Banffy 
Lossonczy de Mogyoro a beszt-i bíróhoz]. 1573 k..Ě Az 
zekelek feli Tamadasakor hagiot volt eo Nala chiaky Myhal 
kwpakat es Eotthwen egy gira Ezwsteot egi Ladaban, Egi 
twrbaban haro(m)zaz Lisimachos araniat [Kv; TJk III/3. 
106b]. 1636: az elmúlt napokban miüdőn Ngod az szeke-
lyek közt jára s Czikban szeredaban is Ngod mustrála ... 
igasságomat nem producalhattam [LLt Blasius Balyko de 
Ditro nyíl.]. 1672: Mi megosztók magunkat. Kapi uramék 
mentenek az vármegyék közé, Rédei uramékat küldtük az 
székely közé [TML VI, 374 Bánfi Sigmond Teleki Mihály-
hoz]. 1736: Nem értem, de hallottam régi emberektől, hogy 
régen olyan szokás is volt, az mely most is az székelyek 
között a közrend között megtartatik, hogy az leánynézés 
után az leány apja két atyafiát elküldötte az legény házá-
hoz, azok háztüz-látóknak hívattattak [MetTr 376]. 1763: 
Generális Siskovics az őfelsége parancsolatjából Erdélybe 
17-ma Mártii 1763 beérkezett a székelyek között indult 
zenebona kezdőjének vagyis okának investigatiójára [RettE 
148]. 1792 k.: a' Székelyek még a' régi M. Királlyok(na)k 
idejébenis mind(en) Közönséges terű viselésektől üress, és 
mentseges szabadsagai birtanak, és Hazának oltalmára tett 
Törvényes Hadi szolgálaton és némely barombéli adomá-
nyokon kivül, mely Òkőr fizetesnek neveztetett, és a' mely 
Bonffmiusnak bizonyittása szer(ént) nem porontsolatbol, 
hanem mivel a' Székelek marhabéli Vagyonokkal bővől-
ködtenek önként való jóakaratból hűségének (!) Zálogául 
adatott, semmit egyebet nem adóztak [UszLt X. 80 Plánum 
a székely nemzet állapotáról]. 1809: kéttségben sem hoz-
zuk hogy a' Nemes Ország Rendei, azt ne munkálodták 
volna, hogy mŭis Székelyek, és Armalista Nemesek, hogy 
az adózás terhe alol ki menekedgyünk [Asz; Borb. II]. 

Szk: ~ek ispánja. 1572: Cemmentes János camora Is-
pansagaban Hozot vala zekesfeieruary andras deák vrunk ö 
Nagysaga akarattiabol aranyat zebenben Vrunk ö Nagysaga 
SB" Istuannak az erdely vaydanak es az zekelek Ispannya-
nak aranyot az Cemmentre [Nsz; MKsz 1896. 358. - -

"Somlyai Báthory]. 1574: somliay Bátor (!) Istwant ... va-
laztak erdelyben feiedeleme, vgy Mint erdely waydaua és 
az zekeleknek Ispannyaia [Nsz; i.h. 294]. 1638: az Tekinte-
tes es Nagos Rákóczy Georgy Erdeli orzagnak bizonios 
Feiedelme es Magiar orzagh Egi Rezenek vra szekelieknek 
Jspania [JHbK XII/24]. 1654: My Lorántffy Susanna az 
Néhai méltóságos Tekentetes es Ngos Rákóci Geörgynek 
Erdély Országának Fejedelminek, Magyar Ország reszei-
nek Urának, és Székelyek Ispánynyának etc. megh hagyatot 
eőszvegye [UF II, 89]. 1671: En Apafi Mihály Erdély 
Országnak Fejedelme, Magyar Ország hozzá tartozó részei-
nek Ura, és Székelyek Ispánnya; Esküszöm az élö Istenre" 
[CC 23. — "Köv. a fej-i eskü szövege]. 

3. tbsz a székely katonarendűek hada; oastea secuilor; 
das Szeklerheer, Aufgebot der Szekler. 1562: a király népe 
Vásárhelynél általkele a Maroson, és a székelyek után 
indulánaic, holott elérék őket a Nyárád mellett és szembe 
állának, és a székelyek Deus-t kiáltának és szembe Útközé-
nek; de a király népétől a székelyek megveretének ... A 
király akkoron nagy haddal készült vala a székelyek meg-
rontására ugy mint húsz ezer emberrel [ETA I, 19 BS]. 
1601: az Mihály vajda kijövetelekor mindeneket eldulták 
vala a székelyek, semmijek nem maradt valamivel éljen 
[Vargyas U; DanielO 8]. 1611: 21 Octobris. Az jovát hozzá 
esketé az fejedelem; az többit: az oroszokat, oláhokat, tóto-
kat küldé ismét Szebenbe a székelyekkel [Kv; KvE 144-5 
SB]. 1653: A székelyeknek Báthori a császár puskáit — kit 
akkor fekete puskáknak hívnak valamind oda közikbe osz-
tá, és igen szép hadat épitte belöllek [ETA I, 44 NSz]. 
1704: Ugyan ma hallottam azt a hírt, hogy 1200 rác jőne a 
kurucok ellen, kiknek azt ígérte volna a generál, hogy ha a 
székelyeket, kik már rebelláltak dissipiálják, a székelyek 
földét és örökségeket nekik conferálja in perpetuum, kik-
nek is úgy hallatik, hogy a kurucok eleikbe nyomultanak 
[WIN I, 85]. 1736: Az erdélyi régi tisztségekről ... Volt 
egész ország főgenerálisa, volt váradi generális, az széke-
lyeknek külön volt generálisok; az váradi generális volt az 
Partiumbelieknek generálisa, az székely generális az széke-
lyeket vezette | ha az székelyek generálisa elesett, igazgatta 
az egész székelységet az udvarhelyszéki főkapitány [MetTr 
411]. 1739: Midőn az el mult Rakotziana Rebelliio ... tá-
madott volt, s mikor az nyavalyás Székelyek ... Sz. Bene-
dek(n)él" le vágattattak akkor is ... a Sz. Benedeki kastély-
hoz biratotté ... ?b [BSz; Ks 28. V. vk. — "SzD. bA kérde-
zett rét]. 1764: Minekutána amaz nagy híres-neves comis-
sio nagy militare brachiummal s készülettel a székelyeknek 
felültetésére bement volna, amint megírtam feljebb Gyer-
gyóval a fegyvert felvétették. Onnat mentenek át Csíkba. 
Es ott is midőn sok helységekkel felvétették volna, gyülte-
nek volt Háromszékből, Gyergyóból és Csíkból feles szé-
kelyek az hegyek közé, egy bizonyos helyre ... és mind-
nyájan Madéfalvába beszállottak [RettE 160]. 1779: A 
minapiban a hátralévő székelyeket is kiindították volt, hogy 
az ármádára felvigyék [i.h. 395]. 

Szk: ~ek generálisa. 1736: ha az székelyek generálissá 
elesett, igazgatta az egész székelységet az udvarhelyszéki 
főkapitány | Vala az úr, az ki székelyek generálisa vala 
[MetTr 411, 416] * lovas 1599: Pathohazy Jstwan 
tizedes ... vallja En az legeniemel balagek az viz melle 
hogy valamy lowas zekelyekket onnét ky keolgyeonk [Kv; 
TJk Vl/1. 320]. 1625: Attam ... Barat Mihaljnak, es az 
mellette Leweő Tiz Lőass Szekeljnek ... vacziorara Hust 
... d 30 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 114]. 1642: Vitézlő Kis 
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Pal Balint hiuünknek, Haromszeke(n) bizonyos szamu Lo-
uasz Szekelyek hadnagyanak, ott valo Soffalui Aknánkról 
annuatim ki iart, annak most ötuen forintyat defalcaluan, az 
többit, úgymint az mas fel szaz forintyat durante benepla-
cito nostro angariatim ... ki akariuk szolgáltatni neki, 
ugyan ott valo Aknánk prouentusabol [Kp I. 56 fej.] * 
tizedalja 1598: B. Vr hagiasabol attam egj tized allya 
zekeleknek az kik az zeoleòk keôrŭl uígiaztak hogj az had 
nepe kart ne tegien ... f —//25 [Kv; Szám. 8/V. 68-9]. 

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

székelyes 1. a székelyekre jellemző (beszéd); (vorbire) 
care este caracteristic(ă) secuilor, secuiesc; szeklerisch, 
szeklerhaft, szekler (Mundart). 1793: Ezek voltanak Test-
vérek négyen u.m: Kaszoni Mózes ... István, Sámuel, és 
János ... szekely eredetűek voltak az beszedgyekis szeke-
lyes volt [Nagylak AF; DobLev. IV/722 Mich. Pál (60) col. 
vall.]. 

Szk: - dialektus. 1804: Székelly szűletesű, melly be-
szédgyéböl-is ki-tetszik ... tiszta beszédű, tsak hogy szé-
kellyes Dialectussai vágynák [DLt nyomt. kl]. 

2. a székelyekre jellemző módon készített/épített; se-
cuiesc, care este tipic ín secuime; nach Szeklerart gefes-
tigt/gebaut. Szk: ~ csűr. 1761: Ezen Csűrös kertnek köze-
pire tserefa talpakra, bukfa boronábol szalma fedél alatt, 
vágjon erigalva, régi de még meg szolgalható, egy fedél 
alatt kettős Székeljes Csűr [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 
49] * ~ léckapu. 1761: Székelyes ... létz kapun járnak bé 
szekérrel [Siménfva U; JHb LXVIII/1] * ~ sütőkemence. 
1761: az Malom árka mellett ... Sűtöház, benne levő 
főidből rakva szekelyes Sűtö Kernentzével [uo.; JHbK 
LXVIII/1. 48. 

székelyesen 1. a székely építészeti szokásnak megfele-
lően; potrivit obiceiului de construcţie secuiască; szekle-
risch gebaut, im Styl der Szekler. 1748: A Házak(na)k ké-
ményi nincsenek, hanem kementzékböl a kürtök tsak a 
hijjaban Szolgainak Szekelessen [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 79]. 1816: vagyon egy székelyesen építtetett Csűröts-
ke [Szentháromság MT; UVJk 119]. 

2. székely nyelvjárásiasan/tájszólásiasan; (exprimat) ín 
graiul secuiesc; in Szekler-Mundart. 1725: mely útról is a' 
Metalis hely le tér közép útúl (!) alá felé északra, és edgj 
darabig le mégjen mig az Exponens Mlgs Aszsz(ony) ö nga 
erdeinek (:székelyesen:) a' betűit két őszve folyó út ki 
hegjesitti ... Már onnat a * meg irt betűről meg tér ezen ō 
nagok erdeje széle, a délre fel menő erdölö úton fel felé, s 
mind addig megjen mig két út vége egjben foly [Ménes 
MT; BK]. 1793: idősbb Kászoni István ... Székely földről 
Származott ki ide ... Szekelyesen beszelt [Nagylak AF; 
DobLev. IV/722 Opriska Ilia (50) col. vall.]. 1830: beszéli 
magyarul székelyesen [DLt 785 kv-i nyomt. kl]. 1837: 
Batzka Madarasi Dállya Jó'sef ... beszéli csupán magyarul 
nagyon székelyesen | Csató Anna Dállya Jósefné ... beszéli 
tsak magyarul, ugyantsak székelyesen a' szókat nyújtva 
[DLt 107]. 

székelyfalvi az egykori Székelyfalva (MT) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szé-
kelyfalva; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 

ON Székelyfalva. 1. Székelyfalvához tartozó; care ţine/ 
aparţine de Székelyfalva; zu Székelyfalva gehörend. Hn. 
1582: Küs Falud es Zekely falvy hatar között az derek el-
vek [Mv; MvHn]. 1607: Zekelyfalui hataron [Mv; i.h.]. 
1702: az Szekeljfalvi határon levő ős retemet [Mv; i.h.]. 
1748: az Fazakas Uttza nevű Uttzának nap keleti Során ... 
egy Darab major kertyek az Marosvásárhelyi Székelj falvi 
Határ nevü Határán ă Székelj falvi kapunál ... egy rétes 
Csegelj fóldgje [Mv; EHA]. 1767: Az Székellyfalvi kapu-
nál a Rövidben [Mv; MvHn]. 1817: a* Szekelyfalvi határon 
[Mv; i.h.]. 

2. Székelyfalván levő; care se află la Székelyfalva; in 
Székelyfalva befindlich. 1775: A' Székellyfalvi örögség-
ben Remeteszeg előtt [Mv; i.h.]. 

Vō. Vigh Károly Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak. Csík-
szereda, 1996. 

székelyföldi 1. Székelyföldről származó (ember); care 
este originar din secuime; aus dem Szeklerland stammen-
d(er Mensch). 1572: Zekeol feoldy Kemeny Lazlone Joba-
gya Kys Lazlo Symon [Jákótelke K; KP]. 1775: Egy Márk 
István nevü székelyföldi, kolozsvári tógásdeákkal is rútul 
járt volt özvegykorában, aki is, nem tudom micsoda gondo-
latból elhitette volt magával, hogy a grófné bizony őtet 
szereti [RettE 353-4]. 

2. a Székelyföldön levő; care se află ín secuime; wer/was 
in Szeklerland ist. 1820: Fenyves Pataka árkán tull lévő 
Bikfalvi, Székelyföldi Erdők [Nyén Hsz; EHA]. 

3. Székelyföldön készített; care a fost fãcut ín secuime; 
im Szeklerland gefertigt. 1621: veottwnk ...Egj Zekereczke 
Zekel fóldi sendelt 3 Ezért 6 Zazaual p(ro) fl. 1 tt fl. 5 [Kv; 
Szám. 15b/IV. 21]. 

4. ~ módon székelyesen; ca la secui; ca ín secuime; auf/ 
in Szeklerart, szeklerisch. 1623: Juhokott Tarcsíon men-
teoll zepbeket Tarttson, de azokra viseltesse(n) valóban 
gondolt es Tarcsion oly gyuiteőkeőtt nekik Menemwek az 
Zekely feoldin vadnak Zekely feoldy modon Czynaliak az 
Saytokott teőmleőkeőtt ne ollian Vtalatos gialazattiara valo 
saytokott az menemweket Aztalunkra feli attak mostis kitt 
az ebwnk sem Eőtt megh [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

székelyné székely asszony/nö; secuiancă; Szeklerin. 
Szk: szabad 1637: Istua(n) Ferenczne Katalin Hoszuazaj 
most Szent Giörgio(n) lakó Szabad szekelne Annor(um) 60 
[Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 

székelyország Székelyföld, a székely székek területe; 
secuime; das Szeklerland, Gebiet der Szekler Stühle. 1572: 
Ez lewel adassék az my kegelmes feyedelmwnknek Somj 
lyay Batory Jstwannak, Erdely orzaganak, feo vaidayana* 
Zekely országnak Jspannyanak Mi nekewnk Nagysag°s 

Vrunknak kezeben [Sajókeresztúr SzD; BesztLt 3702]. 

székelység 1. a székely nép/rendi nemzet; secuii» 
populaţia secuiască; das Szeklertum, das Volk der Szekler-
1567: egienleo akarattal vegezek hog* az nemesseg 
Sebesnek epetesere az w Jozagokbol minden kapwtol hú-
zón eot eot pynzt, az mely nemes embernek penig Jobagy 
Rawason nem volnanak, azok eotwen eotwen pynzt, 
eghazhely nemesek kedig huzon eot eot pynzt aggian*K 

kikkel az Zekelseg is egienleo terhet veon magara [SzO 
212 fej.]. 1571: Zekelsegnek nagiob rizze hawassok keoz-
zeot es hawassok alat vannak es beowen walo erdeos fe°'' 
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dek, diznaiok tartassatol is meg puztultattak [SzO II, 330 a 
székelység foly. az ogy-hez]. 1592: Az Erdély három Nem-
zetnek bekeseg lewele melliet egibe giwlwen, Erdély Or-
zagnak vgimint patriaioknak meg maradasara a' Conuent 
eleot chinaltanak articulusokban Meggiesen Meliben meg 
iratik, michoda Conditiowal zaladhasson be a' warosokban 
theoreök Rablaskor az Nemessegh es zekelseg, mely condi-
tiokat ha ky megh bantana chak rez zerentis, erette megh 
eőlhessek, Dya három pénz legien, es minde(n) Joway ell 
veszszenek [Kv; Diósylnd. 43]. 1600: az Zekelysegnek 
alkolmas reze mellettw(n)k lezen [Torda; DLt 263]. 1604: 
ennek eleotte ualo ideokbe(n) mikor az zekelisegen az sok 
ado zedes uolt az Palfi Benedekne ige(n) meg zegenjedet 
uolt [UszT 18/19]. 1623: Az egesz Zekelyseget kegtek 
chiak haro(m) rend<ben> es karba(n) allasza ug<imi>nt 
Nemes ember, Lŏ<u>as Lófeó, és drabant rend legien az 
<G>ialogh lófeó és szabad szekely rend in perpetuum 
abólealtassek [Csíkszereda; Törzs] | az szász városokon, de 
kiváltképpen Brassóban az székelség gabonáját idegenek-
nek vételétől feltiltják (így!), ez alatt magok házoktól ez-
előtt beszedett gabonákat adják nekik nagy nyereségekkel, 
az székelségtől magok ólcsón szedvén be, melyről kegyel-
metek" provideáljon [Hsz; SzO VI, 74 követut. — "Ti. a 
követek]. 1653: Ez alatt Básta a székelységnek is levelet 
külde: „hogy semmit ne gondolkodjanak, mert a római 
császár kegyelmébe vette őket, legyenek vesztegségben" 
[ETA I, 61 NSz]. 1677: Minthogy mind a' Magyar Natio, 
's mind penig a' Szász Uraink s' Atyánkfiai magok Natio-
jokbol szoktanak magoknak fö Tiszteket, Ispánokat válasz-
tani, a Székelység-is nem utolso tagja lévén a' szegény ha-
zának, ō Nagysága Kapitányokat, Király Bírákat, Generáli-
sokat, magok nemzetéből állókat, és kőztök lakokat adgyon 
kŏzikben | Mivel pedig a Divisio processusában sokaknak 
nyilván való igasságoknak meg-tartására a' felettébb való 
haladék miat, nem kicsiny injuriák láttatnak lenni; tetczet 
hogy ennek utánna in divisionibus inter fratres et sorores 
camales, patrueles et matrueles fiendis, az Inhibitio ne ad-
mittaltassék; Excipialtatván a' Székelység, kik kōzŏt miné-
mŭ usus observaltassék a' Divisio dolgában, annak Seriesé-
ben meg-vagyon irva | Edictum LXIV. Ordinariè a' Szé-
kelység Fejérvárat gyalogot állami nem tartozik, sem só 
szállításra, vagy egyéb tereh viselésre ne kenszerittessenek 
[AC 33, 185, 240]. 1710: Ö magában sokat tanácskozván, 
nem tudá magát determinálni, mert a vitézlő rendek tanácsát 
sem jovallja vala, gondolván, hogy az egész székelység a fe-
jedelem és ország hüségiben lévén, azok ellen a fizetett had-
dal magát meg nem oltalmazhatja, és ha fegyvert fog az or-
szág ellen s succumbál, ugyan valóban rebellisnek pronun-
ciálţatik és condemnáltatik [CsH 118-9]. 1736: Forsángban 
Penig, kivált a székelységen, az atyafiak valamelyik atyafihoz 
gyültenek, onnét rendszerént ilyen cursust bocsátottak: most 
az emberség megindult és az embertelenséget felkeresi, s a 
hol feltalálja emberségre tanítja [MetTr 358]. 

Szk: adózó 1809: Istalunk alázatason Méltoságos 
Groff Fö Királly Bíró Ur Nattságadnak és Tekéntetes Már-
chiális Széknek, Méltóztassanak ... közüliünk Adozo Szé-
kelység és Armalistaság részéről is Deputatust rendeltetni 
[Asz; Borb. II]. 

2. székely had/katonaság; oastea/oştirea secuiască; 
Szekler-Landwehr. 1653: Báthori is hivatá a székelységet 
Dévához — mert Dévába vala Sigmond — és ugyan szép 
had gyűlt vala Dévához; de nem gyűltek vala fel szívesen 
mellette valami régi boszszuság miá | sem a hajdúk, sem 

nemesség, sem pedig székelység, sem senki nem mene 
takaroson és szívesen melléje", hanem csak imigy-amugy 
immel-ámmal | Die 7-a sept. meginditának Fogarasba. Te-
hát sok szekér vagyon immár ott. Tehát Krájnik László a 
generális ott a gondviselésben, és egy Tamás deák a szé-
kel ységtől viczéje [ETA I, 67, 113, 125 NSz. — "1613-ban 
Báthori Gábor mellé]. 1662: Mintegy hatezer jó lovag 
népet, mezei fizetett katonaságot és székelységet adván 
azért háportoni Kapronczai György mellé ... a fejedelem 
udvari szolgaságra kötelezte vala, nagyfizetése járván esz-
tendőnkint a tárházbul | Már az üdő jól kinyílván, azmelly 
napra a fejedelem vármegyéket, székelységet s egyéb hada-
kat táborban a Tiszaparthoz, Rakomazhoz parancsolta szál-
lani, mindenünnen jelen lévén, maga is Tokajba aláment 
vala [SKr 215, 249]. 1677: A' Székelységnek midőn fel-
kelletik ülni, ne a' Vármegyén, se a' Szászságon, hanem a* 
magok földén gyülekezzenek, excipialván a' szükségnek 
mivoltához képest, a* Fejedelmeknek affélékről való paran-
csolattyokat, altoquin a' Tisztek observáltassák sub poena 
florenorum 200 [AC 239]. 1705: Másfelől pedig az egész 
Erdélyben levő hadak és a székelység is mind a Küküllő 
melyékére gyűjtik nagymértékben magokat [WIN I, 425]. 
1710: Bánffy Dénesnek pedig megizenék, hogy ha magát 
megadja, törvény nélkül bántódása nem lenne, hanem or-
szággyűlésiben dolga eligazodnék. A végbeli hadak kik ad-
dig úgy gondolkodnak vala, hogy csak Béldi Pál magától 
költötte volna fel a székelységet Bánffy ellen, megértvén a 
fejedelem és a tanács akaratját, eloszlának Bánffy Dénes 
mellől, Bánffy Dénes penig árestáltatván, a felesége mellé 
Betlenbe vitetik [CsH 120]. 1710 k.: Nem küldé el Mikest, 
elébocsátá Guthit, elvárá, hogy rebelláljanak a vármegyék 
és a székelység [BÖn. 964]. 

3. Székelyföld, a székely székek területe: secuime, ţinut 
locuit de secui; Szeklertum, Szeklerland, Heimat der Szek-
ler, etwa: die Szeklerei. 1578: Eo Nagysaga ... valakynek 
valamy rez Jozagot, awagy Totális portiot donalt itt az 
zekelysegen, tahat az En eleottem walo Tyzt tartoknak es 
Capitanoknak megh paranchyolta Eo Nagysaga hogy 
kezebe bochyassak [SzO IV, 60]. 1614: Havaselfölde felől 
is jőve Báthori segítségére Omer pasával közel harminc-
vagy negyvenezer török, Tömösvár felől is jőve Szülfikár 
pasával tízezer török. Kit mikor Forgács Zsigmond és Rá-
duly vajda megértének, nem merék megvárni, hanem elha-
gyák Szebent és ezalatt gyűlést hirdetvén Medgyesre, hogy 
már gyűlésre indulnak, de az gyűlést is elhagyák, hanem 
igyenesen felfogának az Nagyküküllő mellett az székely-
ségre Udvarhely felé, hogy az székelységet megholdoltas-
sák. De az székelység, nemhogy megholdolt volna nékik, 
de inkább egybeverék magokat, és Báthori Gábor mellé 
menének Szebenbe [BTN2 59]. 1620: Teónek mw eleót-
twnk az mi TeôrekedeswnkTe illyen vegezest es Alkolmat. 
Hogy az mikeppen perlette es teòruen szerent kereste pal 
miklos mihalne aszonyo(m) az meg Jrt aszú Judith Azo(n) 
Keóuer Jstua(n) uramat Kizdi szekben Alsó Toria(n) sze-
kelysegben leueó resze szerent ualo Jószágáért ... az meg 
mondott peres aszonnak az eó edes Annyara kellet uòlna 
szállani [Kovászna Hsz; Borb. I]. 1632: Az Szekelisegbe(n) 
leveó Joszagh feleól semmj emlekezet ne(m) volt, nemys 
perlettek eó keglmeteól akkor [Borb. I Balthasar Szekelj 
vicejudex sedis siculicalis Kezdy (35) vall.]. 1640: Exhi-
beála ... ket rendbeli Articulusokat... melliekból azt muto-
gatta megh hogi az Zekelysegen leuó feo Emberek, az eo 
Vduarhazokat iozagokat, es egieb igazsagokat mind recu-
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peralhassak, az kiktól az zabadsagh ideien el foglaltak vól-
na [Mv; DLev. 5]. 1653: A székelységen — úgy hallottam, 
de nem láttam, — hogy mindenütt véres nyárson hordoztak 
akkoron a nép között, hogy felkeljen minden és az ellenség 
felé menjen [ETA l, 44 NSz]. 1657: Gyermeki az atyámnak 
voltak első feleségétől Lázár Annától, ki az székelységen 
nevezetes famíliából való volt, Kemény Péter és Anna 
[KemÖn. 14]. 1671: Ennek utánna Vármegyéken és Szé-
kelységen, a' törvényes Székek celebraltassanak, a* Fö 
Tiszteknek egymással való corresondentiajokbol rend-sze-
rént, hogy mindenikre el-érkezhessenek a' Procatorok-is, 
az Causansok perinek oltalmazására [CC 59-60]. 1677: A' 
Székelységen lévő Só Aknák Fiscus számára foglaltattanak, 
in Anno 1567: mindazáltal azoknak-is szükségekre elége-
dendő Só adattassék a* végezések szerint, melyről annak 
seriessében világosab irás vagyon | Ecclesiasticusok a* Szé-
kelységen külső örökséget birván, a* falubeliekkel közönsé-
ges dologban edgyet értsenek, egyébkint ne aggravaltassa-
nak | Székelységen mind Lo fök s' egyebek tartoznak cont-
ribuálni a' Gyűlésre menő Követeknek ... Székelységen a' 
postálkodásra bizonyos személyeket állassanak a' Tisztek 
[AC 149, 255, 269]. 1706: Széna fŭ vagyon a Székelységen 
és Varmegyen pro Cur. 94 [Hsz; Törzs Rákóczi inv.]. 
1710: Gróf Apor István a nagyanyámmal egytestvér apá-
val, az Apor família penig a Székelységen eleitől fogva ne-
vezetes régi úri família volt [CsH 78]. 

Hn. 1692: Kis Tónál à Szekelysegen (sz) [Toija Hsz; 
EHA]. 

4. a székelyek között, székely szokás/törvény szerint; 
între secui, după obiceiurile/potrivit legilor secuieşti; nach 
Szeklersitte, wie bei den Szeklern üblich/gehörig. 1604: az 
melj hazban most eo lakik Farczadba(n) ... Peresít Mate 
ugj mint Donatarius foglalt uala el, es eo atta uolt az J.nek 
miért pedig az donatio Zekelysigbe(n) Ereotle(n) Jozagok 
dolgaba(n), es eo az adomanyabol birta megh kiuano(m) 
magamnak az Eoreoksiget, az hazatis az uerre mert eo ehez 
idege(n) semmi Jussa ebben ne(m) uolt [UszT 18/79]. 

székelységbeli 1. székelyföldi, székely székekbeli; din 
secuime, din scaunele secuieşti; aus/in dem Szeklerland. 
1566: Felséges keg'elmes Vrunk es feiedelmünk Szekely-
sígbeli hyuey fŭ Vraink Lufeiek Felsigednek örökkeualo 
szolgalattiokat izenik mint keg'elmes feiedelmünknek [SzO 
II, 186 a székely főemberek és lófők a fej-hez]. 1571: 
Zekelsegbely niomorodot keossegnek Orzagnak való alaza-
tos keonyergessek [SzO II, 331]. 

2. székely székben levő; care se găsesc ín scaunele se-
cuieşti; im Szeklerland. 1577: Thowabba ezen keppen Sze-
kelsegbely Joszagok feleollys teonek Jllyen vęgezęst es 
rendelęst my eleottwnka [Uzon Hsz; BLt 7. — "Köv. a 
végzés]. 1632: az Szekeliseghbeli reszt nemis perlettwk 
mw ... s nemjs Iktattuk az szekelisegbelj reszt sohajis, 
hanem czak az Varmegjebebeljt [Zágon Hsz; Borb. I 
Balthasar Jankó de Szagon (34) vall.]. 

székelységl 1. székelységbeli; din secuime; aus/in dem 
Szeklerland, vom Szeklertum. 1677: Aknákról Székelységi 
darabantságnak só adattassék, durante princípium benepla-
cito [AC 252]. 

2. székelyföldi; din ţinuturile locuite de secui; szekler-
ländisch, szeklerisch. 1677: Székelységi Só aknai Tisztek-
kel ha mi per indul örökség dolgában, a' Székhez tartoznak 
[AC 269]. 

székelyszállási a Székelyszállás (U) tn -/ képzős szátm; 
derivatul formát cu sufixul -j al toponimului Székelyszál-
lás/Sălaşuri; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Székelyszállás: Székelyszálláson levő; din/care se 
află ín Székelyszállás; in/aus/von Székelyszállás. Hn. 
1746/1831: Erről fordultunk égy kicsinyég balra kész 
szántolag a' Székelly Szállási Erdő felé [Szentdemeter U; 
Told. 38]. 

székelyszekér székely módra készült szekér, a székelyek 
szokásos szekere; căruţă tipic secuiesc; übliches Fuhrwerk 
der Szekler, Wagen szeklerischer Art. 1777: kisded szekely 
szekér [Majos MT; Told. 26/21]. 1843: a székely szekeret 
Bottyán Mihálly hajtotta, Asztalos tsak fel csipezkedett réá, 
Gáboris, s a Czigányok a szekérbe ültek, a Székelly 
szekerét oldal félt állították a Szekerek mellé [Bágyon TA; 
KLev. Kis János (51) rétpásztor vall.] | A székely szekeren 
ült egy vén Czigány, egy szép Czigány Léány és egy Purdé 
[uo.; i.h. Csép Sámuel (28) vall.]. 1879: Mert hát, Jakab 
Ödön, házasságod előtt: poézis: (fiáker ruganyos üléssel): 
házasságod után: próza: (döcögő székely szekér) — így a 
rend! [PLev. 59 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

székelyszőnyeg székely minta szerint szőtt szőnyeg; co-
vor secuiesc; Szekler-Teppich, Teppich im Styl der Szek-
ler. 1615/1687 k.: Templom Eszközei ... Egy asztalra való 
Székely szőnyeg [Jedd MT; MMatr. 304]. 1629: egj roz 
szekel szeonegh [Szentdemeter U; LLt]. 1643 U./1770 k.: 
Gyekei Biró János Ur(am) adott Eccla számára egy asztalra 
való tarka Székely szőnyeget [Gyeke K; SzConscr. 112]-
1646: Egi falra való, Aztal komyül való egi vegh szekely 
szonyegh [M.bükkös AF; KCsl 2]. 1702: Egy paplant, egj 
kilimet, s egj székely szõnjeget [Marossolymos H; Told. 22 
néhai Barcsai Istvánné Jósika Borbála aviticalis bonumai 
között]. 1716: egj Székelj Szőnyŏg [Kv; Pk 6]. 1717: con-
ferált ... Szabó Klára az Ur asztalára 1 székely szőnyeget 
[Nagyadoiján MT, MMatr. 161]. 1724: egy hitván Székely 
szőnyeg [Koronka MT; Told. 29/12]. 1728: Egj Festékes 
(:szekely szőnyeg:) Barta Gjŏrgjne Asz(szony) conferalta 
[Nagyborosnyó Hsz; SVJk]. 1730 k.: Edgy meg rothadott 
dufla szőnyeg ... Edgy szekely szőnyeg M.Vas: Tárcsái 
Istvánné adta [Mezőmadaras MT; MMatr. 380]. 1731 e 
Győrfi György ... ajandekozot a Galambodi Templomban 
Praedikator szekire egy kis szekely szünyeget [Galambod 
MT; MMatr. 419]. 1733: Edgj Tarka Festekes al(ia)s 
Szekelly szőnyeg [Marossztkirály AF; Told. 2]. 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]. 

Szk: asztalra való 1697/XV1IL sz. közepe: Harasztosi 
Kis Katha adott egy asztalra való székely szőnyeget [Nagy' 
ölyves MT; GörgJk 180] * borshímes 1710: Vagyon 
más bors himes székely szőnyeg Emyei Horváth György 
conferalta" [Nagyernye MT; MMatr. 281. — "Utána vmivel 
későbbi kézzel: Ezt a szőnyeget az Eccla el adta] * ß r ( l 

való 1628: kárpit forma(n) zot tizenket zekely tarka bar-
ka falra ualo zeoneg [Bodola Hsz; BLt] * feketés I687 

u.: Vagyon à Csejdi Ecclab(an) ... Egy feketés székely 
szőnyeg is predikallo széken [Csejd MT; MMatr. 291] * 
vereses 1675/XVIII. sz. eleje: Templom eszközei ... Egy 
Feketés székely szőnyeg az praedikallo széken. Más egy 
veresses székely szőnyeg ... Major Thamas Ur(am) adott 
egy kis szőnyeget az Pap szekire [uo.; i.h.]. 
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székelytámadás az 1562-es székely felkelés időpontja; 
răscoala secuilor din anul 1562; der denkwürdige Szek-
leraufstand in 1562. 1595: az Attia ... fejedele(m) feòlde-
reòl menth oda Jóakarat zerent mėgh a' Zekel tamadas 
eleótt [Szu; UszT 10/7]. 1603 k: Giermek koromba mêgh 
az zekel tamadas előtt laktam en Betlenfalwan [UszT 16/65 
Paulus Keömywes de Vdwarhely (50) lib. vall.]. 

székely terminus törvényszéki törvénykezési ülésszak a 
törvénykezés tartásának időköze; scaun de judecată ţinut la 
secui; Zeitspanne der Rechtsprechung. 1621: mellj gju-
mōlcz kertet ... elis njert Uolt tŏrvenj szerent ... Mellj 
Causat Beke Martha nem acceptalvan appellalt az Szekel 
terminusra nyilvabb(an) valo megh latas(na)k okaert, de az 
tŏrvent hatra hagyvan sok Uraim(na)k törekedesekre méné-
nek az bekeségre mi előttünk illjen formán componalvan 
egjmassal megh bekellenek ugy hogj Thordai Borbelj Ger-
geljne Rákosi Beke Martha aszszony Vincze Andras(na)k 
••• ada 12 fl kesz penzet [Asz; Borb. I]. 1639: Director Sa-
rosi János vram eö kegielme neueuel az birot uargha mihalt 
szembe talaluan Beldi János uramot ad monealtuk certifi-
caltuk es euocaltuk, hogj eö kegielme az Nagod Tablaiara 
Segesuarra az mostanti szekely terminusra ra tartozzék, es 
okat adgia Daruas Georgieot merth keotte Jobbagia el nem 
boczjatotta iouait meg nem atta Protestáltunk, eö kegje(l)-
me uagj compareal auagj nem Nagod, Director uram Sarosi 
Janos instantiaiara teoruent szolgáltát [BLt 3]. 

székelyvásárhelyi a Székelyvásárhely (MT) tn -/ képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szé-
kelyvásárhely; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form 
des ON Székelyvásárhely/Neumarkt: marosvásárhelyi; din 
Székelyvásárhely/Tîrgu Mureş; aus Marosvásárhely/Neu-
markt. 1581: en megj gondolwan Keopeczj Janosnak szé-
kel wasarhelinek szolgalattiath pereimnek gongija visele-
seth Szegedy ferencz sogorom es egiebek ellenis [Mező-
bánd MT; BálLt 1]. 

szekér 1. căruţă; Wagen, Fuhrwerk. 1562: (Induljon) 
mynden ffele elessel otwen wagy hatwan zeker egyczyers-
mynd an(n)ak vtan(n)a negyed awagy otod nap Jndwlyon 
az tobys [Dés; BesztLt 13 Miko Balas Gr. Timar beszt-i bí-
róhoz]. 1565: Mynden Brassay, Lugassy, Awagy Karanse-
bessy, Akar honneth walo, ky halat hoz vag' chikot ide az 
Warosra ... Ezenkeppen Zylwat, Almath, Dioth es egieb 
giewmeólchyeót, kith Zanon es Zekeren hoznak, harmad 
"apigh tartozzék Nylwankeppe(n) Arwlny es Apronkenth 
e l Adny [Kv; PolgK 6]. 1579: orzagh Teorwenye zerent ket 
zeker egymás mellet kin el Mehet chyak annie tagassagot 
Engeggienek az vtnak [Kv; TanJk V/3. 187a]. 1599: ha 
hordanannak, es fatt vinnenek, az frathay János Vra(m) 
erdeyebeoll akar honnét az Gjroţj benedek vra(m) zopory 
Jobagy, vagy hato(n) terehben, Az vagy zekeren, vagy za-
nonnn ... az ky az karth chyelekedj, az erdeo byrsagott ... 
megh veh<e>sse [M.fráta K; SLt U. 41]. 1604: Mikor fel 
keólteztette magat, Akkoris Eotue(n) dezka metest (?) adott 
••• zeker mu(n)kajaba [UszT 18/43]. 1617: negj Ion s egj 
szekérén eligj hoztuk uala kj az fa szegeket [Szentsimon 
Cs; BLt]. 1625: 2 zeker eggik uas másik paraszt [UszT 8a]. 
1635: az karót hanni kezdette az szekerrŭl [KJ]. 1643: En 
magamotis szekeresteől ki akar vala igazittani onnét [Kvh, 
HSzjP Ud. Istók de Alsó Toria pp (35) vall.]. 1671: A kis-
sebbik hintót ... küldgje eo keglme Groff Csiaki (!) István 

vra(m) számára Szinér Várai Íjára ... mert igen kedves 
szekere [Ks 14. XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné Mintszenti 
Krisztina végr.]. 1677: Udvarhely Városán boroknak, és 
szekereknek valo által vivése és hordása senkitől ne impe-
dialtassék [AC 241]. 1699: Az Katonái közzŭl penig ezek 
voltak ezen szekerekkel [Beresztelke MT; Told. 25]. 1705: 
háromszáz muskotélyos is kiindulának minden cselédestül 
és egyetmásostul, szekerestül [WIN I, 603]. 1730: az alkol-
matlan ut mián ... azt tudtam egy falais meg nem marad az 
Szekeremnek [Somlyó Cs; ApLt 4 So János deák Apor Pe-
teméhez]. 1777: Flóra Kosztán ... a* Feleségével edgyűtt 
maga szekerin vitt holmi portekákot [Sajóudvarhely SzD; 
KS. Gaurian Vonul (70) zs vall.]. 1804: Mitsoda Hazi Mo-
biliak, és a külső Gazdasághoz tartózó iga vono, vagy más 
féle Marhák szekér, Eke, Borona, és egyebek maradtak? 
[Fejér m.; DobLev. IV/875. 2a. vk]. 1823-1830: Minthogy 
pedig külső Németországon a szekerek mind egy mértékre 
vágynák csinálva, tehát a szekeret megmérvén a rajta lévő 
terhével együtt, a szekér mértékét kivévén, ami megmarad, 
az a teher mértéke [FogE 241]. 1864: Minden igavonó mar-
haval biro gazda azon esetben, ha a kirendelt időre ekéjével 
vagy szekerével ... ekklai vagy papi dologra ki nem áll, 
egy frt 20 xrral büntetődik [M.bikal K; RAk 251]. 

Vŏ. a bivaly-, fakó-, hordó-, konyha-, ló-, ökör-, társzekér stb. címszavak-
kal. 

Szn. 1836: Ö a vén Szekér Pállal semmire sem mehet 
[Zsibó Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

Hn. 1728: Szekériben (k) [Aldoboly Hsz; EHA]. 1756: 
A' Szeker nevezetű helyben (sz) [uo.; EHA]. 1763: a* 
Marosra vagj Szekér révre Járó Uttzában (sz) [Udvarfva 
MT; EHA]. 1835: szomszédja ... a Szekér völgy vize 
[Bodola Hsz; EHA] | A Szekér völgy élin [Keresztvár Hsz; 
EHA]. 

Szk: A. ágyús 1849: az Agjus szekérhez egy rud 2 f 
— 30 x. egy sémelyt 1 f 15 x egy ~ 1 f. 50 x ket lőts 1 f 70 
x [Dés; DLt] * apró ~ kisszekér, szekerecske. 1603: ve-
geztek ő kk hogy az dezmalashoz ... az deszmas Wraim 
hozza kezdgyenek. Czepletlen buzat penig ö kk sem(m)j 
úton be hozatnj ne(m) engednek ... hane(m) az mennyere 
barmanak szükségé volna, Nyalabbal es apro szekerrel [Kv; 
TanJk 1/1. 448] * bagaricás 1668: Valamint eddig, úgy 
ennekutánna is nem tartunk ellent benne, adjanak sót az 
bagariczás szekereknek ugyan, de az ilyen csalárdságok 
miatt az ország kárt ne valljon, az minemű lucrummal tar-
toznának az dévai portuson az sótól, adja meg kiki az vá-
radjai hídnál, ott czédulát vévén az az harminczadostól, 
álljon szabadságában, meddig s hová viszi az sót [EOE 
XIV, 294]. 1676: Törökföldi bagaricás szekerekről. Hu-
nyadvármegye felől Török földéről feljáró bagariczás sze-
kerek az vámokon és harminczadokon megvizsgáltassanak 
[Gyf; EOE XVI, 375] * bagazsiás 7788; Egy nagy 
Bagásiás székért vettem 42 — ... a Bagasias szeker igazitas 
— 18 [WLt Cserei Heléna jk 18b-19b]. 1801: a' Bágásiás 
szekér indulása előtt instálom hadd tudhassam [Kv; SLt P. 
Horváth Miklós lev.]. 1823-1830: Bartók Ábelt magával a 
hintóba hordozta, engemet pedig a bagázsiás szekeren, me-
lyen holmi portékákat, mikor a királyi táblára beköltöztek, 
vittek be | Én, hogy engemet ne lássanak a bagázsiás szeke-
ren ülni, a város végén leszállottam, gyalog bementem a 
kollégiumba, a szekér pedig elment az urak szállására 
[FogE 111,113]* bivalyos 1750: Egy bialos szekerhez 
valo Kisded Láncz [Gyeke K; Ks 83]. 1757: a midőn az 
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Lovakat kŭn nem tartattuk ezen Réten, mindenkor Bihalas 
szekeren hordatták be a Fŭvit. . . a Gyekei Udvarba [Gyeke 
K; Ks 4. VII. 6 Lovász Kara (44) zs vall.]. 1864: Hordoskut 
... az ottan lévő ... feneketlen kútba el, bele sülyedt egy bi-
valos szekér hordoval együt [Vista K; KHn 273] * bőrrel 
borított 1586: 25 Martj Giwlaj Palnak visnek egi beórel 
bori tot zekeret tordaig Viski Jakab viszi .4. lovon attam f. 1 
valamj ladaual es talakkal [Kv; Szám. 3/XXIV. 49] * 
brassai 1744: innen két lovat el lopván ... egy Barassai 
szekérb(e) be fogta [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 1837: 
Vagyon egy viseltes Ló-szekér vasas jó készületekkel ... 
fedele Brassai szekér formára náddal és vászonnal béhuzva 
rongyollott állapotban [DLt nyomt.] * búzahordó 1679: 
Buza, s Széna hordo szeker nyomo rudgiahoz való hoszszu 
uj Kender kötél nro 11 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 62] * egėsz-vágås(ú) XVIII. sz. e. f : Három Eöreg 
egész Vágasu, Vasas kerekű, allyü, Füles, nyelves vas fo-
gantyūs rudas egész készŭletŭ Szekerek [Erdőcsinád MT; 
TGsz 42]. 1790: Mind két Szöllö Hegyekben lévő kőzensé-
ges Utakból Senkiis tsak leg kissebbetís elne foglaljon 
...ugy hogy míndenűt az egesz vágás Szekér kár nélkült el 
járhassan [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1797: vagyon ... az 
árva Kováts Sándornak egy egész vágás Szekere [Kőrispa-
tak U; Pf]. 1838: az egész vágású Szekér oszoljék kétfelé 
igyenlőleg [Malomfva U; Ben.] * egylovú 1570: Az My 
Marhachkaya volt egy low zekeren vyttek hoz Bartos haza-
hoz [Kv; TJk III/2. 155]. 1585: Kun Istua(n) vallia égkor ez 
Nagy Gergelljel Agjakert Menenk A* Mezeore, egy egy 
lowo zekerrel [Kv; TJk IV/1. 503] * ernyős 1591: 
Boitor Antal, Nadasi biro, vallia ... Latam hogi ez emieos 
zekerrel Nadason megh állották vala az kekbeli emberis ott 
vala, es egi veres zokniabeli azzoni emberis vala vellok 
[Kv; TJk V/l. 107]. 1618: Ezen nap hozák bé ide Gombos 
Andrást is, egy eleven őzet tart vala az ölében egy ernyős 
vacok szekeren [BTN2 174]. 1697: Azon szekerek mind 
legyenek hat hat őkrü jo ernyős szekerek, az minemŭt 
hoszszu útra szoktanak keszitteni [UszLt IX. 76. 27 gub.] 
* fedeles 1819: a' Szekér szin, mellyben alacsonyság 
miatt Fedeles szekér bé nem tér [Ne; Ks] * feles 1704: 
Ugyan ma hallottuk, hogy feles szekereket hajtottanak 
volna a németek bé, kiknek egy része a tanácsháznál, 
némely része pedig az ispotálynál vagyon bérekesztve | Ma 
is jöttenek feles szekerek Pekriné asszonyom alá, akiket 
mind megraktanak egyetmással, de nem indult még ma is 
ki innen a városból [WIN I, 126, 265]. 1710: Felesen 
j övének haza ebben az esztendőben is a kurucok 
Magyarországból, Molduvából, Havasalyföldiből ... sokan, 
feles szekerekkel [CsH 450] * félvágás(ú) 1730: Fel 
vagas Szeker minden keszűletivel [Körispatak U; Pf]. 
1736: Az meg irt Malom Gáttyán fellyül az Kükűllőn, által 
epittetett egy jo, erős gyakor tzővekekre fektetett Csere 
Gerendákra borogatott, Csere Gyertyán, és bikfa Deszkával 
padlott jo tágas palló, melyen fél vágású Szekér is által 
járhat [Mikefva KK; CU XIII/1. 180]. 1755: Egy fél vágás 
Szekér Marok vas rajta nro 16 [Udvarfva MT; Told. 69] * 
forspontozó 1741: Az Forspontazó Szekerek(ne)k fel 
álitások(na)k Com(m)odumi és módgya körül lévő csekély 
opiniom ez [H; Ks 101] * gesztenyés 1593: Catalin 
fazakas Janosne vallia, Gyertiaia vala estwe kesen a' Baniaj 
Azzonnak, es ez János deakne ot hagdos vala fel a* Ghezte-
nies zekerre [Kv; TJk V/l. 431] * gyephordó 1832: A 
gyephordo Szekerek tettek a gyephordással 35 napszámot" 
[F.zsuk K; SLt 22. — "A gátépítésben] * gyümölcsös 

1644: egi szeker giumeolcziŏs vala az ucza keŏzepin az 
Ázzon nepek el leptek vala, megh az ugia(n) el kerüleök 
hogi bele ne akadgion a mi szekerünk [Mv; MvLt 291. 
414a] * halottas 1857: Halottas szekér dijá ... 4 f [Kv; 
Pk 6] * háromlovú 1621: az Czinterem roz keô fala Ep-
pitesere Hordattunk Egi 3 loú Zekeren 21. Zeker Feouenjet 
... fl. 2. d. 52 [Kv; Szám. 15b/IV. 31] * hatlovú 1598: 
Vczjas Jakab hozot az Feredeo házhoz kouaczj keóueketh 6 
louo zekeren attam nekj f —H15 | Hendr (?) gergely uite 
Azzonjunk aitaian alloit ... Tordara 6 louo zekeren ... 
ata(m) ńekj f 1//50 [Kv; i.h. 8/V. 103, 161] * hatökrŭ 
1635: Nemeli eòreòk falon 6 eokru szeker ... kitérné oly 
res vagion [HSzj örök-fal al.]. 1664: Telonium. Vagyon az 
Olt vízen egy hidasis, az holot az Fogharasföldi jobagytul 
ez szerint veszik megh az vamot, ha eghisz terhel ket, négy, 
es 6 őkrű szekéren d. 3. Gyalogh embertül es lovastulis d. 
I. Jdeghenektül minden embertűi d. 1 es minden marhatul 
d. 2, hat őkrü szekertül d. 12 es mellette leveö minden em-
bertűi d. 1. Lovas embertül d. 2, mely jövedelemnek ket 
része eö Nghoke, harmada az rivisze [A.porumbák F, UF 
II, 291] * heti 1738: Ugy tapasztallyuk ... hogy Kgld 
ugyan ki költ a* Szegény Taxas Városok ellen, most ujjon-
nan ... Beretzk Várossát el akarja pusztítani, a' midőn az 
Ojtozi Passuson excubalo Militiának kívántató Servitz, 
Gyertya, Szalma, Só, Tálak s Fazakok heti Szekerek 
praestálását Profontyok vecturáját s Macellum folytatását 
a* nyakába vetette [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez] * jobbá-
gyi 1700: Én láttam is, mikor ... titkos vásárt csináltak 
... jobbágyi szekereken lévén a borok, észrevették, s én lé-
vén a kapitány az óvári fertályban, csakhamar sok embere-
ket gyüjték fel, akik a szekereket megtartóztaták [Kv; KvE 
272-3 SzF] * kasos 1662: (Báthori Gábornak) felmé-
szárolt teste annyiban is elég méltatlan gyalázattal illettetett 
a háladatlan világtól", hogy egy hitvány kasos szekeren két 
teheneken hurcoltatott Adoijánigb [SKr 90. — "1613-ban. 
bSzt] * két ló után való 1658: Vagion egy ket lo utan 
való szekerem [Mv; NSz végr.] * kétlovú 1591: Jwlafy 
(!) Lazlo keresere Adatot Byro vra(m) egy keett Low zeke-
rett [Kv; Szám. 5/1. 69]. 1633: Zabo András oda bé ment 
volt Zekely földire buzaert két louo zekerén [Gőc SzD; 
WassLt Ratony Anna Borbély Istuan felesége (40) ns 
nyil.]. 1783: a' veszszöt ... maga hozta el két Lovu Szeke-
rén [Kissáros KK; JHb XX/8. 14] * kétökrös/ökrü 1621: 
Dersi Jstuant ... viszi Tordajg ket eokru zekeren ... Nagy 
Benedek Í—/.25 [Kv; Szám. 15b/IX. 155]. 1763: Mányika 
Iuon ... Attyafíai is ... hoztanak két két ökres szekérrel ••• 
fát [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 23 Bába Györgye (36) & 
vall.]. 1806: A' Regi Palló helyett keszitetett Hidas akkora, 
hogy ket őkrü Szekeret bele lehetne szállítani; de ... Sze-
kerrel nem járnak rajta [M.régen MT; Bom. XVI Gorbai 
János (32) nyil.]. 1823-1830: Tordára megérkezvén, az 
ótordai refor. kántorhoz szállottam, s másnap hetivásár lé-
vén, egy mezőségi román kétökrü szekerével hozott el Ma-
rosludasra [FogE 268] * kisded 1774: Máttyás (!) nevű 
Jobbagynak Csak égy kisded Szekere maradat volt 
[Paptelke SzD/Mocs K; KS Conscr.] * kőhordó 1740: 
Mltgs Groff Komis Sigmond Úrfi ö Nga Méltóságos Re ' 
quisitiojára, a* Rósa Hegj oldalából, meg engettetik * 
Ngán(a)k, hogy köveket hordathasson, tali Conditione, hog) 
... a kő hordo szekerekkel, vagy szánokkal rétünket ö Nga 

ne tapottassa, hanem jáijan(a)k, a szokott közönséges úton 
[Dés; Jk 543b] * lajtorjás 1816: Egy Szekér Szénáért, 
és a Lajtoijás Szekérhez meg-kévántatott 8 Szegekért 
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Rf30 xr [Kv; Born. IV. 41]. 1842: A Lajtoijas Szekeret 
meg reparaltotam [Kv; Újf.] * lengyel 1827: Egy 
hitvány fedeles Lengyel Szekér meg avult; de kevés vassa 
hijánosságával [Koronka MT; Told. 34]. 7850: Egy sárgán 
festett lengyel szekér, két vas féderes ülésseivel ... jó 
saragjájával, és vászony kovorterével, veszszöböl kötött 
kassal [DLt 499 nyomt. kl] * lovas 1629: sok volt az 
szeker, es nem uettük eszünkben hogy eö hatul el maradót s 
ki ereztet. Holot annak eleötte megh az lovas szekerekbenis 
hatra hagjot egjnehanjat [Mv; MvLt 291. 149a]. 1798: 
Curiámon ... tartok egy Birot, a* ki Conventio mellett 
számadó szolgám ... Lovas szekeret tart, tehát nem Biro, 
hanem 'Sellér [Torda; Borb. I János Péter lev.] * mar-
suålis 1741: Felettébb incom(m)odál Sokszor a 
Marschus ordinatioja a Szegénység oeconomiájának etc. Ez 
illyen Marschualis ordinatio, az Márschualis Szekerek(ne)k 
fel alitássában Cessalván, respiriumot erezne magában 
minden Falu, és oeconomiájához akadály nélkül láthatna 
[H; Ks 101] * nėgymarhás 1819: 32 négy négy marhás 
Szekerek és 40 Tésolás marha assignáltatott vala a' mái 
naprá ide bé Tordára, az itten keresztül utazandó Katonaság 
számára, még tsak 21 Szekerek állottak elé [TLt] * 
négyökrös/ökrű1614: igirwnk ... minden kapuról egi egi 
Embert, Eót kapuról egi Negi Eokrw Zekeret [Ks 87 ogy-i 
végz.]. 1739: exhibeálandó Citatoriamból satis superq(ue) 
Constál, hogj mellyik Esztendőb(en), Napra, viradóra, ... 
minemű Potentiát patrált légjen az I. és minemű sellérünket 
••• négj őkrü szekerével el-vitte [Dés; Jk 212a]. 1811: Sz 
Almási Sugyé Lázárt fogtuk el egy Négy őkrős Szekérrel 
akit Messzūnnén kopátsálva, fa vágva meg halván, ide ... 
hozzá ki jöttünk, és meg láttuk [Déva; Ks 111 Vegyes ir.] 
numerusos 1807: egy numerusos Szekeren (Fiakkeren) 
••• szökŏtt-el [DLt 77 nyomt. kl] * nyolcökrû 
1614/1616: Szęna be hordatasban penig, minden egy Sze-
kertöl akkori szukseghez kepest fizettem huszonött penszt", 
de nyoltz öker volt az szeker elöt. Hasonlokeppen fa 
hozatasban minden egy nyoltz ökrü szeker fatúl fizettem 
húszonött penszt [Kv; RDL I. 100 Michael Kapussi de 
Zeek nob szám. — "A kolozsiaknak]. 1722: Az jövö héten 
a z Ujfalusi Borok után el kŭldek ... innét ... Sendeljt, 
Deszkát keveset edgy edgy szekeren el küldhetni, de aszt 
az terribilis őreg Gerendákat 8 ökrü szekeren kel vinni 
[pog ; KJ Rétyi Péter lev.] * ökrös 1699: vegeztük ... 
hogy ... a' Szamos mellett valo utat de novo reparalyuk ... 
nőikor mennyi ökrös es lovas szekerek kívántatnak Had-
nagy Ura(m) meghirdettetven mind marhás Ember szekeret 
elbocsassa [Dés; Jk 286a] * öreg 1587: 4. Augusti 
Veottem az Eoregh Zekerheoz az hordasra egy hozzw 
pywytotth d. 8 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 2-3 Zabo György 
'sp.m kezével]. 1685 e.: öreg Szekerben valo tengely Nro 
4 Agasostol Nro 2 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 10]. 
1779.- Széna pedig lett Limitatio szerint 17. öreg szekérrel 
°Hyannal, mint a' Mezőségen szokták hordozni, mellynek 
Egyikéből mint itten szokták hordozni lett két szekér 
[O.zsákod KK; LLt Vall. 200] * pálinkás 1746: Latam 
aztis midőn a Palinkas szekér a faluból ki haladott Csürke 
Upnuly visza térítette vala [Mocs K; JHbK XLVIII. 10] * 
Pénzes 1662: Az portuson való kereskedést a cellérektül 
• • és a kamaraispánok minden aknáról pénzes szekerekkel 

Csak a fiscus számára szállíttatják vala portusra, azhol a 
Portusi perceptor mind csak adton-adja vala a Maroson 
kikelettől fogva egész nyaratszaka szüntelenül jövő-menő 
hajókra [SKr 144]. 1717: én az 20 szály sás fákot meg bár-

doltatván ... pénzés székérekén akartam alá vététni [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1794: Igaz é, hogy 
a* miket itt Madarason az Exponens Gróf Ur építtetett, 
azon épületeknek fáit másunnan, meszszünnen hozatta, 
pénzen vecturáztatta, a' Tutaj fákat s egyebeket is Conven-
tios Béreseivel, pénzes Szekerekkel, Kalákásokkal, és a' 
Jószágbéli Emberek(ne)k szolgálatbéli Csonkulásokkal 
szerkeztette egybe(!) [Mezőmadaras MT; BKG vk] * 
portai 1676: Jbidem Portai kett viseltes szekereknek két 
vasas kerekek [Fog.; UF II, 740]. 1702: Egj Portai Szekér-
ben) valo vánkos haj [M.solymos H; Told. 22] * rást-
hordó 1820: az emiitett anya Gátra valo nézt fel számlált 
... 25 Rást hordo Szekeret [Kolozs; SLt évr.] * román ~*ş 
1823-1830: A marosludasi praefectus Veres Mózes rende-
léséből egy kétlovú román szekér vitt Bonyhára [FogE 272. 
— "Az eredeti kéziratban nyilván oláh szekér volt] * 
rongyhordó 1757: a Rongy hordó székerbol az útba egy 
kerek ki romalván a Kocsis a Rongy szedó emberrel ketten 
vettek egy uj kereket [Kiskend KK; Ks 71. 52 Szám.] * 
sós 1650: Az fegyver hordozást, az nagyságod kegyel-
messége is accedálván, az Szörény vármegyebéli s hódolt-
ságon lakó vláhoknak extra limites regni admittáltuk; egye-
bütt lévő oláhságtól indifferenter mindenféle fegyver hor-
dozást megtiltottunk; kinek executori az vármegye tisztei 
légyenek; excipiálván szabadosokat, bírákat, pakulárokat, 
sós-szekerekkel járókat, molnárokat, puskásokat, és az kik 
urokat fegyverrel szolgálják [Gyf; EOE XI, 72]. 1668: ez 
miatt az harminczad miatt az sós szekerek is annyira elide-
genettek, hogy igazsággal írom Kegyelmednek, most felé-
nyi szekér is nem jár, mint annak előtte" [TML IV, 324 
Bethlen Drusiánna Teleki Mihályhoz. — "Mm-ban] * 
szénahordó ~ —• búzahordó ~ * szilágyi 1797: Az Uj 
Béres Szekereket az igaz hogy a Vártzai Molnár el keszitet-
te de nem Erdei modon egész vágásra hanem fél vagásra 
mint a Szilágyi Szekereket Szokták késziteni [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.] * szuperlátos 1623: Az Zeker 
zennek ... kapuya es gerendazasa oly magas legyen hogy 
az superlatos Zekerek es tarzekerek be ferhessenek akadaly 
nelkwl [Törzs. Bethlen Gábor gazd.ut.] * tábori 1657: 
mihelyen bésütétüle, elsőben is az tábori szekerek és impe-
dimentumok az táborhelyről megindíttatának, azután az 
addig rendben állott seregek is [KemÖn. 72]. 1710: A csá-
szár pedig Lándorfejérváratt maradván, a fővezért azzal a 
barom táborral, amelyhez hasonlót Európában ötszáz esz-
tendők alatt senki nem látott és számtalan tábori szekerek-
kel, lövőszerszámokkal expediálja, hogy Bécset obsideálja 
[CsH 166-7] * terhes 1595: Propernek Biro W. hagya-
sabol attam, miért hogy ez volt az Terhes szekerek melletth 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 170 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1652: Vagyon egy fel Vám is. Gyalog Embertwl ketteőtwl 
1 penz. Egy terhes szekertwl 4 penz. Vrestwl 2 [Tűre K; 
GyU 97]. 1677: Terhes szekerek mellett menőkön vagy 
viszsza jövōkön ... kivül, egyéb rendbéli Oláhság ... 
fegyvereckel járni ne mérészellyen [AC 234]. 1771: az alsó 
uj rév felettébb Iszopos, és az észak felöli valo partyăt olj 
felettéb fel nevelte Iszoppal a viz hogy kivált terhes Szekér-
rel igen bajos rajta Iárni [Kük. KK; SLt évr.] * tizlovú 
1667: Az tiz lovu szekeret ezen alkalmatossággal megpa-
rancsoltam, Uram, hogy megvigye Nagy-Sinkrűl [TML IV, 
236 Székely László Teleki Mihályhoz] * tizökrű 1598: 
Zabo Mihály uitte Azzonjunk marhaiath 10 Eókreó zekeren 
Desre ... f 3//— ... Magiary Mihály uite Azzonjunk mar-
haiath 10 Eókrû zekeren Desre ... f 2//50 [Kv; Szám. 8/V. 
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154] tordai 1709: Gyütöttem az berencsi határon, az 
holott az négy legényim három nap kaszáltak, ha felvehet-
jük, könnyen hét tordai szekerekkel lészen szénám [SzZsN 
770] * úrdolgás 1842: 15ik Novemb: Török János (:Ka-
dét:) 45 éves — Gyaluba egy úrdolgás szekérrel menvén a 
Szamoson keresztül, a viz hirtelen meg áradván, a szekeret 
fel fordította és ö ötöd magával kik a szekeren ültek vízbe 
esett [Nagykapus K; RAk 10] * vasas 1573: Marta 
taligas Albertne, Azt vallya hogy Twgya azt mykor Veres 
Sigmond meg holt 18 Eokre vasas zekere es Egyéb Tehen 
Barma eleg volt [Kv; TJk II1/3. 165]. 1604: mikor gagibol 
az wasas zekeret el witete Zekel miklos akor ket Tömlö 
volt nagy rajta [UszT 20/319 Bolgár marton Zent abrany 
vall.]. 1723: eg jo vasas szekér ... Ferhelyce és kerékszege 
is vas [HSzj vasas-szekér al.]. 1824: egy félviseltes jo vasas 
szekér [Mv; Told. 45] * vasazott 1832: (Fiamnak) ad-
tam ... a' magam szerzeményimből jármos marhákot, vasa-
zott szekeret, ekét, boronát, egy néhány darabból álló Juha-
kot, házi portékákot [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186 
Bartók Ádám végr.] * vekturåzó 1782: az Ispány sokad 
magával a' Mlgs Bornemissza udvart invadalta ollyan ran-
corból mivelhogy Magyari Dániel uram a' Mlgs Püspökség 
zsellereinek egy, vagy két. . . vecturázo Szekereit bé hajtot-
ta vólna [LLt 1/24] * vízhordó 1699: egy hitvan paraszt 
Viz hordo szekér [Szentdemeter U; LLt Inv. 6] * vmi-
hez/vmire rendelt 1711: hallotta(m), hogy beszelte(ne)k 
hogy Ispán Ur(am) az Bonczidaj hídhoz rendelt szekerek-
ből, egyet ketöt maga ususara ís fordít [Gőc SzD; WassLt 
Nagy Ferencz (33) szb vall.]. 1738: a T. N. V(á)r(me)gje 
Érdemes Tiszttyei ő kglmek, a mostan Táborra rendelt 12. 
Szekerekből egjgjet és egj Embert repatrialtanak Városunk-
ra; holott à Memória Hominum, Városunk Nobilitáltatásá-
tól fogva Tábori Szekerek nem rendeltettenek s hasonló 
Gravamenekkel, mint a parasztok nem aggraváltattunk 
[Dés; Jk 501b]. 

B. ~be fog. 1589: fogtanak Masz Zekerben 2 Louat Az 
Tarka Loak keozibe [Kv; Szám. 4/VI. 114-5 Stenzely And-
rás sp kezével]. 1704: Az úr ottlévő babos lovait is egy sze-
kérbe fogván azt is hozzák, de az egy szekérnél több javait 
hozza-e az uraknak, azt maga sem ifja, ez a szász sem tudja 
mondani [WIN I, 257] * szekere elé rendel (lovat). 1678: 
Parancsollyuk kglsse(n) és ige(n) seriò Ngtok(na)k e' Com-
missionkat vévén mindgyárast rendeltessen az ö Kglme 
Szekerei eleib(en) s Szólgai alá elegedendö jŏ erõss posta 
lovakot Udvarunkig valo uttyak continuatiojara fogyatko-
zás nélküli [WassLt a fej. Besztercéhez] * szekeren szolgál 
vkit. 1604: gienge Jakab ... ugy Zolgalta ökrén, Zekeren, 
lörinczj benedek wramot mint Jobagy Zolgalta az wrat 
[UszT 18/168 Fodor János fiatfalwy vall.] * szekerén visz. 
1582: Az meg' itth voltt az Lengiell Vrr wiz hordo Thamas 
hozotth Nyolch altalag wizett, az Konihara 1 p(er) d 3 tt f 
— d. 24 ... weottem ... 20 karott ... viz hordo Thamas vit-
te ky zekeren lowan fizettem d. 12 [Kv; Szám. 3/VIII. 37]. 
1594: 1 die 7bris ... Nagy Mihali wite az vrunk Nierges-
seth, es zygiartoyth 4. louan zekere(n) Thord(a)ra attam f 1 
[Kv; i.h. 6/1V. 63]. 1625: Nagy Gaspar Hat Eokren zeke-
re(n) vitt V. eo. F: zamara Kapiakat ... d. 75 [Kv; i.h. 
16/XXXV. 131] * szekeret ad vki/vmi alá. 1585: 18 Aug: 
Hozanak egy Swtŏt Varadról az Gubernátornak wywek, 
Newe Barta János attunk egy zekeret Tordayg alaya 3 lo-
wal Pap Jánost fyzettem Tordayg d. 75 [Kv; Szám. 3/XXII. 
13]. 1670: Az feleségem ...azon kéreti Kegyelmedet, írjon 
egy kis czédulát Fordor Istvánnak, adjon a Kegyelmed bora 

alá egy szekeret, hadd küldje fel Kegyelmednek [TML V, 
98 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1740: az három oláh 
Popák szekereket adgjanak borok ala Igen patakáig [A.ár-
pás F; ŢL. Mohai Mózes Teleki Ádámhoz] * szekeret állít. 
1724: Én lévén Második biro a Falub(an), elsőben nékem 
parantsolt az Fö Strása Mester Vr(am) ö Nga Hopmestere, 
hogy két szekeret állicsunk [Melegföldvár SzD; Ks 4. VI. 
17 Moldován János (28) jb vall.] * szekeret fogad. 1551: 
azt yrya wram, hogy ...zekeret fogadni draga pynzbe telik 
[Nsz; LevT I, 90] * szekeret szereztet vki alá. 1579: Ertyk 
eo kegmek az vrunk eo Naga paranchiolattyat az vallató ze-
mellyeknek feierwarra valo menety felól vgy wegeztek eo 
kegmek hogy Byro vram eo kegme zereztesse(n) zekereket 
az zemelyek ala [Kv; TanJk V/3. 192b-193a] * szekeret 
vetet vmi alá. 1570: Thowabba mosta(n) az eo felsige akna-
yara chynaltatok valamy keotelet, Azért kerem kdet mynt 
Vramat hogy kmed adattna faggyat az keotel szwksegere 
penzwnkert es kmed vettettne szekerettys ala hogy my kor 
megh keszwlne hoznok el [Dés; BesztLt 56 Martinus 
L(ite)rat(us) Lyppay Camerarius Desiensis Casp. Zeochy 
beszt-i bíróhoz] * szekerével szolgál. 1571: ez az ember kj 
kigelmetek Szolgaia volt Tóth Simon ... Hiwsegesen es 
embersegesen louaual es Szekereuel Szolgait [Ne; BesztLt 
3550]. 1602: Feierdy Jakab ... vallja Ez Farkas Mihály az 
eo tizedeben lakot ... lowawal zekerewel zolgalt az varos-
nak [Kv; TJk VI/1. 622] | fodor marton ... loua hatan zol-
galta András gerebnek az attiat a mig Ele, az wtan hogi 
meg hala aczj Jánost zallittak oda eo penig a mig Ele zeke-
rewel Ekejewel zolgalt oda andras gereb wram nj (!) 
[Szentábrahám U; UszT; 17/38 nagi Balas Zent abranj za-
bád zekel (26) vall.] ~re adat. 1582: Eothweos Mihály 
vallia ... Eothweos Orbannę ... az boltbol Marhaiat ki hor-
data es zekerre Adata el Indita feyerwar fele [Kv; TJk IV/1-
116] * egy ~en járnak. 1570: Katalin Balogh Jakabne, Lat-
ta hogy egy zekeren Jartak, es az azzonnak Zowat fogatta 
zolgalt neky" [Kv; TJk III/2. 148. — "More Ambrus Racz 
Balintnénak]. 

C. a ~ farka. 1734: az Szekér farkáról leis döfének egj 
Ficsort [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP] * a ~ rúdja. 1726: Tor-
dai Marton ur(am) a szekér rúdját meg fogá Vanka János 
más Jobbágyokai edgyüt taszittá a szekeret [Mezőbánd 
MT; Berz. XV/14. 5]. 

Sz: csak ötödik kerék a -ben. 1670: az Trevirensis csak 
ötödik kerék a szekérbe [TML V, 372 Bethlen Miklós 
Bethlen Jánoshoz, Bánfi Dieneshez, Teleki Mihályhoz] * 
élete szekerének rúdját vmilyen irányba fordítja. 1880: Ele-
ted szekerének rúdját hadd hagyja abba az irányba fordí-
tani, melybe te szeretnéd. Madaras irányába [PLev. 83 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz] * kiáll szekere rúdja. 1696: 
azon időben szintén már attól az háztol szekerem rudgja ki 
állott [Mv; BálLt 85] * megakad a szekere. 1601: Itt bez-
zeg megakadott a szekerek" [ETA I, 89 NSz. — "A széke-
lyeknek a vásárhelyi vár fölötti vitában] * megépítheti & 
őnagysága szekerét. 1619: Azt látom, hogy megépíthetjük 
az őnagysága szekerét, de bizony valóban kell az tracta 
hozzája [BTN2 221] * szekere hátán van. 1670: Illye felöţ 
az szegénség mind szekere hátán volt [TML V, 354 Nalácz' 
István Teleki Mihályhoz]. 1671: Úgy adaték értésünkre, 
Moldva országának lakósa majd futófélben szekere hátán 
volna [TML V, 665 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1676: Itt 
Uram rettenetes félelemben vagyunk az égetés miatt; 
emberek inkább szekerek hátán vannak az nagy félelen1 

miatt [TML VII, 263 Nemes János Teleki Mihályhoz] 
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1703: Komis Sigmond bãr erre az főidre ne jüt volna mert 
vgy fel ijesztette eszt az népet hogy Szekere hătăn vadnak 
[Gyeke K; Ks 96 Komis István feleségéhez]. 1724: miné-
mő Lármák voltanak Vásárhelyen a' sokadalmi alkalmato-
ságal Szekere hátán volt az ember [Altoija Hsz; ApLt 2 
Apor Pétemé Káinoki Borbála féijéhez]. 1763: ez előtt nem 
régiben, mikor az a Tatár hir vala, ės kiki tsak nem szekere 
hátán volt, akkor szekerekkel vitt volna gabonát s egyebet 
- Mányika Iuon Gálfalvára [Záh TA; Mk V. VII/1. 16 
Sarmasán Gabrilla jb vall.] * a ~ ne haladja meg a 
lovakat. 1820: Válj azért Miklós jobb kömjül állasokra, ne 
siess ha nintsen modod benne, ă szekér ne haladja meg a 
lovakat ne terheld meg házotokat sem penig ă mi vagyo-
nunkat [Kv; Pk 7] * több lenne a saroglyában, mint a 
~ben. 1766/1802: Az Oculationak objectuma egyéb semmi 
pem lehetett, hanem tsak amint a Mlgs Actorak Instantia-
jakban feladtanak ... mert külőmben több lenne a sorogja-
ban mint a Szekérben [BSz; JHb LXVII/3. 15]. 

2. fürészmalom alkatrésze; piesă la joagăr; stămme 
tragender "Wagen" der Sägemühle. 1846: A fűrészelő gé-
pely egy ollyan négy gerendákból alakított szekeren műkö-
dik, amely 8 hengereket magában foglalo ágyon jár, és a 
metzésre alkalmaztatott Tönkökőt hordozza ... a szekér 
allya vagy ágya egészen bé deszkázva 3 henger persely hi-
bázik. A gépely járma, a most irt szekeren, es annak ágyán 
fel- s alá jár fenyő fából alakitott egy járom [Bács K; 
KmULev. 2]. 

Szk: tőketartó 1692: Fürész malom ... Egy őreg desz-
kameczö jo fogas vas fürész, vasfürész vono vas sikotyu 
karikaival, tőke tartó szekere uj, az holotis tanaitatot fenyő 
deszkanak való tőke nro 24 // [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: (vhány) szekérnyi; de cîteva căruţe; von einigen 
Puhren. 1573: Az plebanosnak agyanak 10 zeker Mogioro 
\esseot Az Eoswenien [Kv; TanJk V/3. 82a]. 1581: Hozat-
tunk Zekeres Gergeljel három zeker Agyagot Tezen d 30. 
[Kv; Szám. 3/IV. 13]. 1585: 17 Noue(m): ... hozot zenat 
esmet az boerhez egy zekeruel fyzette(m) d 6 [Kv; i.h. 
3/XXII. 25]. 1592: Az eôreksegról negy zeker zenat vitt el 
annak az fele enge(m) illetett volna [UszT 10/79]. 1625: 
Veőttem ismett egj szeker Sindelt, melliett az nagj 
Templomba(n) való szinbe(n) rakatta(m) le [Kv; Szám. 
16/XXXIV 247]. 1662: Kolosvár városa ezer tallér kész 
Pénzt, nagy sok vég és szekér posztókat, kenyeret, lisztet, 
hort, méhsert, szaladsert adni kényszenttett vala [SKr 440]. 
1666/1687 k.: Proventus Pastoris ... Bér ado ember, és 
annak Gyermeke ha meg házasul, a' Copulatiorol ..., ha a' 
jegyéből ki nem mégyen ád Den. 12. vagy egy szekér fa: 
ha penig ki ment a' megyéből két annyit kell adni [Havad 
MT; MMatr. 157]. 1688: három szekér szénámat a 
Montecuculli Ur(am) eö Nga Regyimentyébül való szállóin 
®J vesztegettek [Kv; UtI 2]. 1697: magam fel mentem vala 
Bányára volt tőb negyven szeker búzánál kásával edgyütt 
[Szilágycseh; BK. Kümíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
1718: az héten meg vitetém (!) Kolosvara 3 székér fat és 
*gy székér Dészkat az istalo hidlasozni [Szentpál K; TK1 
Mihály Deák Szénás Miklóshoz]. 1737: az juhok az mióta 
Szenara kőitek már meg ettek vagj 6 Szekér Szĕnăt 
[Noszoly SzD; ApLt 4 Hathazi Kristóf Apor Péteméhez]. 
1756: Molduán Vonya a' Falusiaknak leg alább hatvan 
szekér széna kárt causált [Galac BN; WLt Nagy Sigmond 
<54) jb vall.]. 1771: Csíktaplocai Simon Péter az falu 

helyett felfogadá a strázsálást újesztendő napjáig, hogy 
minden szabad ember adjon 6 ej tel gabonát s fél szekér fát, 
egy jobbágy személy 4 ejtelt, fél szekér fát [Taploca Cs; 
RSzF 94-5]. 1798: azon üdőben midőn férhez ment ... 
szalmául gabonát... el vitette de hány szekérrel nem tudom 
[A.csemáton Hsz; HSzjP Gábriel Kozma de Felső Toija 
(38) ns vall.]. 1824.ĕ akkorba egy szekér széna itt 12 
forintokot ért [Szentdemeter U; Told. 40]. 1836: (A) Ret... 
termik 16. székér szénát [M.péterlaka MT; TGsz 18]. 

Szk: vhány ~ kapacitású. 1762: A Gerendből vettünk ... 
egy kalangya Szénát, hat Szekér Capacitasut [Roskány H; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 

Sz. 1666: Egy szekér fazékhoz elég egy bot [TML III, 
610 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

4. területmértékként szk-ban; ín construcţii ca unitate de 
măsură pentru terenuri; in Wortkonstruktionen als Flächen-
maßangabe: vhány ~ (szénának/szénára)/~re való (ßld) 
vhány szekérnyi szénát/szekérnyit termő (föld); fîneaţă de 
pe care poate fi recoltat un anumit număr de căruţe de fîn; 
Wagen von Heuschlag eines Ackerlandes. 1592: mely 
heliet hinak nagy vez neuw helynek ... egy kewes feoldem 
... ket szeker szenara való [Kápolnásfalu U; EHA]. 1613: 
En Fogarasba(n) lakó Lezay Ferencz ... Rechiej Bojer Pe-
ter Vrammal igy componalta(m), miuel hogj Vrunk eő Fel-
sege ez eleöt ualo wdeokbe it az Fogarasy hatarba huz 
zeker zenanak ualo rete (!) kegielmese(n) neke(m) igirt uolt 
mely retreől ualo donationak extrahalasaba Bojer Peter 
Vramis faradot es keőltet, uegeztwnk azért igj hogj azo(n) 
retet kezemhez ueue(n) es bekesegese(n) birua(n) felet 
azo(n) remek zenajat eő kegis es maradekj ... bírhassak 
[Szád.]. 1640: Boyerok Sztoyke Bulié ... Az mint 
Referallia vagion bővőn mint (!) ket fordulóra mindenes-
teol 40 keobőlre való feolde az ohabai hataron. Reti 20. 
szekerre való vagion [Ohába F; UC 14/48. 36] | It Sinkan 
bir Boyersagotis mind ket fordulóra bir husz köbölre való 
feoldet 10 szekerre való retet [UF I, 716]. 1664: Prata foe-
nilia. Az Liszkoban vagyon egy 200 szekerre valo. Az fa-
lun fellyel es alol ket darab 50 szekerre valo, de mindeniket 
az erdő ighen fel veőtte, ha megh nem irttyak [Porumbák F; 
UF II, 293]. 1681: Szylvasi Vramtol ki valtot széna rét 16 
szekér szénára valo [Hátszeg H; VhU 148]. 1699: égy őrőg 
Szekérre valo Rét [Csíkfva MT; BálLt 50]. 1726: Gyermek 
koromban ... az az To helly ... az alsó vegin mint egy két 
szeker szenara valo tisztás volt [A.detrehem TA; Bom. IX. 
5 Padurán Ignát (45) zs vall.]. 1757: tsak két három Szekér-
re való helly vólt, a* többi mind erdő [Gyszm; DE 3]. 1767: 
két szekér szénára való kaszálót faglalt hatalmasul a falu 
[Gyurkapataka SzD; JHbK LIV/28]. 1793: a Comŭnitas 
erdejéből egy darabotska mintegy egy szekér szénára valo 
rétetskét mi irtottunk az Atyámmal [Kalotasztkirály K; 
KHn 54]. 1813: volt az Ecclésiának két Szekér Szénára va-
lo Réttye mellynek felét a Kalandos, felét pedig az Haran-
gozo használta [Gyalu K; EHA] * vhány ~ máléra való ve-
tés vhány szekérnyi kukoricát termő vetés; loc semănat cu 
porumb de pe care se poate obţine un anumit număr de 
căruţe de porumb; Saat fîlr gewisse Fuhren Mais. 1841: 
edgy Szeker maiéra valo Vetés [Törzs. Dési taxalisták]. 

A mértékegységre 1. Bogdán, MMćrt. 238-9. 

szekéradás (a fej-i futárok részére kötelező) szekérszol-
gáltatás; obligaţia de a da căruţă (pentru curieri); pflichtmä-
ßige Bereitstellung von Fahrgelegenheiten fúr die fílrstli-
chen Kuriere. 1671: Posta ló ökör és szeker adással s' in-
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gyen gazdálkodással s' tereh hordozásokká! kiknek tartoz-
zanak s' kiknek ne, söt maga dolgában árosak Salvus Con-
ductus-is hogy ne adattassék, ezekről való Articulus [CC]. 
1677: Az O Tordai Város, a' régi háboruságos időkben igen 
elpusztulván, és mind eddig-is magoknak épülést ne ve-
hetvén, végeztetet, hogy valakiknél arról valo Speciális 
Salvus Conductus, vagy Fejedelem czimere nem lészen, se 
posta lo és szekér adással, se ingyen valo gazdálkodással ne 
tartozzanak, Város Bírájának házára ne szállyanak [AC 245]. 

szekérágas a szekér elején a tengelyhez erősített, villa-
szerűén szétágazó két fa; furcă la car; Wagenschere, Gabel, 
Gabelschaft. 1681: Szeker Agos nro 4 [UtI]. 1699: Ezen 
pincze torokbol be menvén ... vadnak beres szekérb(e) va-
lo hitvánkerekek nro 3 ...Szekér ágas Nro 3 Kettei jó ten-
gejes az harmadik penig hitván [O.csesztve AF; LLt Gyu-
lafi László inv.]. 1753: uj szekér ágosok nro 3 [Mezőzáh 
AF; Told. 18]. 

szekérakasztó lánc szekérkötő lánc; lanţ de roată; Wa-
gen kette. 1741: Szekér akasztó Láncz 1 [M.nádas K; RLt 
Csekelaki Varsányi Benedekné Beszprényi Orsollya lelt.]. 

szekéralj szekérfenék; partea de jos a căruţei; Wagen-
(unter)teil. 1760 k.: egy Szeker aj hozza tartózó készuleti-
vel együtt, négy kerékre tiz fentőre ahoz valo első s hátulsó 
Fa Lőcseivel együtt minden vass, és Lajtoija nélkül 
[Branyicska H; JHb XXXV/39. 20]. 

szekérárnyék szekérszín; şopron (pentru căruţe); Wa-
genschuppen. 1700: az Istálló és payta között egy szekér 
Árnyék [Csicsó Cs; BálLt 71]. 

szekér bak szekérülés; capra căruţei; Bock des Wagens. 
1855: (A) hosszú fogason hatalmos medve bőr, uton szekér 
bakra használják, itthon pedig, ha több a vendég, földre 
terítve az ifjabbaknak hálóhelyül [ÚjfE]. 

szekérbeli 1. szekérbe való; pentru căruţă; Wagen-, für 
Wagen. 1816: Négy vasas talpú kitsin szekérbeli kerekek 
[HSzj termál.]. 

2. szekeret ért; care s-a produs la căruţă; den Wagen 
zugestoßene/-er/-es ... 1741: Az Forspontra adott Ökrök és 
szekerekbéli Sok károk, és azakból az Falukon emergalt 
Sok inconvenientiak s perlekedések meg szünné(ne)k; 
ugjanis az Beresek Conventionatusok lévén az Vár(me)gje 
ökreire gondot viselni adstringáltatná(na)k [H; Ks 101]. 

szekérbér fuvardíj; cheltuielile de cărăuşie; Fuhrgeld, 
Fuhrlohn. 1573: Iffyw Barat Istwan ... vallia hogy Ment 
volt hozza Az Maradék peter zekeresse Es zapolodot eo 
eleote Illen zowal ... Mynemew kart vallota(m) zekerem-
reol Ninch myt tenne(m) az mywel tartozta(m) (!) volna 
Maradék Peter" zeker berbe aztis Neky hagiom [Kv; TJk 
111/3. 118. — "A Peternek alakból javítva]. 1582: Biro V. es 
az tanachy Bochyatak Barat Peter Vramat feyerwan-a ... 
keolteot oda, mind zekerberel egyetembe f. 5/5 [Kv; Szám. 
3/V. 10 Lederer Mihály sp kezével]. 1587: veottem ... 19 
hayo dezkat 1 p(ro) 50 d. zekerberel egyette(m)be f. 9 d. 50 
[Kv; i.h. 3/XXXIII. 17]. 1598: B: wram ... megh hadgia 
hogy Mindgiarast Egy kalongia szynat wegiek az lowaknak 
az mig az szekeresek az w kelcsigeken woltanak twdtam ki 
nekiek belőle szekerbirekbwl f 1 d 75 [Kv; i.h. 7/VIII. 9 

Masass Th. sp kezével]. 1823-1830: Júniusnak 14-ik nap-
ján Eszényinek szekérbért fizettem 7 Rhf-ot [FogE 267]. 
1829: A* Szekereseknek Szekérbérbe a* kik Szamosujvárra 
gyapjat vittek, vagy pedig fonalat hoztak, a* pokrotzokot 
pedig a' Ványolokba, és onnét viszsza vecturázták, egyszer 
is mászor is fizetődött 115 Rf. 39 xr [BLt 12 a kv-i dolgo-
zóház nyomt. szám.]. 1849: Kelemen Béni ... a szekérbért 
és az általam nyittatott szoba utáni illetményt... ki is fizet-
te [Kv; Végr. Vall. 23]. 

szekérboríték szekérbevonó; acoperiş la căruţă, (un fel 
de) coviltir; Wagenbelagstoff, Überung für Wagen. 1647: 
Egy szeker borittekra valo fekete bakaczin [M.királyfva 
KK; BK 48/16]. 

szekerce 1. fokos; baltag; Beil | ácsszekerce; toporişcă; 
Axt. 1570: Kertes Jmreh, ezt vallya hogy mykor ew az 
korchoma házhoz Jwtot volna, Latta hogy az Kayantay 
legen az aztalnal fen al wolt es zekerche volt kezebe fely 
huzwa, chyuka Lazlo penigh az Tharsaywal al volt az az-
thal eleot, es Mond hogy hat kwrwa fyanak Zydal azonba 
vgy wtheotte az zekerchewel Archwl es azonnal ely Men-
thenek onnath [Kv; TJk III/2. 54]. 1588: az mint az teor-
weny talalta akkeppen sok Jámbor eleot kezembe twzet 
wowen, eowembe zekerczet, hatamra kapath wowen meg 
kereoltem az en eoreoksegemet [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
Barlas jb vall.]. 7590: kapa egy szekerezett a tizedes ereos-
se(n) wte oldalba Arbertott velle arezulis vere [UszT]. 
1634: latam azt hogy uizza tekintek, hogy fenlik uala Peter 
kouaczy kezeben az szekercze [Mv; MvLt 291. 28a-28b]. 
1716: Ruszkovai Nyikita nevű beres ... szekerczéjétt el 
lopták [Szurdok MT; JHbT]. 

Szk: ~ foka. 1568: az porozlo Lazlo, be vizy vala az ka-
yantay embert az toromba", es az ember el futankodek előt-
te, bezeg oztan Lazlo az zekerce fokaual es lapossaual egy 
nehanzor megh wthe [Kv; TJk III/l. 195. — "A városi 
börtönbe] ~ laposa —• ~ foka * ~t fognak egymáshoz. 
1582: Stephanus Takach fassus est . . . Neminemeó legeniek 
haborganak volt korchiomayan, es eg Máshoz Zekerczet 
fognak volt [Kv; TJk IV/1. 27] * -t fog vkire. 1830: a' 
Meiszterek ki kérdezésiért Fuscher Kováts István dolgába 
mikor a' Meiszterekre szekertzét fogott a* szolga Biro Ur-
nák égy írásért fizettünk 5 Rf [Kv; ACSzám. 87] * ezüstös 

1590: Chaki Gábor chinaltatot uelem ... egy mereo 
ezewsteos zekerczeth [Kv; TJk V/l. 19 Greg. Balasfy vall ] 
* ezüstös-aranyos 1595: Sombory Gabomak ... Egy 
ezwsteos Aranjas zekerche valamj theoredek kalamokkaţ 
[Zsombor K; SL] * fokos 1585: Gacho Istwan Bachj 
vallia ... hatra fordula Nag hertelen ez Caspar fogolj mas 
Egy Legenniel ... Caspamal egy Nagy Teolgy fa vala, Az 
Másiknál egy fokos zekercze [Kv; TJk IV/1. 478] * rövid 
nyelű 1574: Veres Lenardt ... ezt valla ... Es Zeochy 
martonys egy reouid Nyelw Zekerchet rant ky eowe me-
gwl, es fel alwan Mond Nagy Simonnak hogy the simon & 
lezen meg edes apad theneked es ez myat valaz meg vala-
mit [Kv; TJk III/3. 387] * topánfalvi 1603: Zakach Já-
nos varos hwteos zolga vallia ... a Rosasne fia kezebennis 
egy Topanfalvi zekerche leuen azon hertelensegben maga 
oltalmaban hozza wtte" ez vgy erte az feyet [Kv; TJk VI/1-
706a. — "A Drombame fiához] * vassal tekert nyelű 
1582: Michael Nag' ... fassus es t . . . vg haytanak hog a' f°J 
ka a* karomon es az Nyele a' tharkomon esek az wassa' 
thekert Nyelw zekerczenek [Kv; TJk IV/1. 100]. 
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Sz. 1657: hanem tandem Nemes Tamásnak, ki abban az 
tisztben vicekapitánya és szolgája rendű ember, ígírték az 
főkapitánságot, ki ma az mely vokson volt, holnap az tisz-
tért perdítette az szekercét [KemÖn. 166]. 

2. ácsszekerce; securice, toporişcă; Zimmer(manns)axt, 
Breitbeil. 1653: Egj kis szekercze ... Egj faragó fejze 
[Hencfva MT; DLev. 1 II. B Cs 12]. 1726: Egj székértse (!) 
••• Egj Uy kapoczka ... Egj jo Szekertse ... Három furu ... 
Egj karozo vas [Kv; Pk 6]. 1770: Rusz Alexa azonnal kezé-
ben lévő szekerczével ketté csapa egy jo vastag Csapó fát 
[Szásznyíres SzD; Ks 27. XVI]. 1798/1821: egy furu, égy 
Szekertze [Kv; Pk 5]. 

Szk: ácsnak való 1627: Achnak valo szekerche ketteo 
Uyak f — d 40 [Kv; RDL I. 134] * félkéz 1759: félkéz 
Szekercze 1 [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 81]. 1817: 
Fél kéz szekertze 1 Rf [Varsolc Sz; Born. IV. 41] * félkézi 

1787: égy fel kézi Szekertze [Mv; MvLev. 5 Tolvaj alias 
Varga Mihály hagy.] | Egy avatag fél kézi szekertze Dr. 24 
[Mv; i.h. Csiszár György hagy.] * karózni való 1789: 
Karozni valo Szekertze Nro 2. Nyelestől R f — xr 24 [Mv; 
ConscrAp. 7] * nyeles 1679: nyeles Szekercze nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 26] * zsindelyező 

1696: sendelyezŏ szekercze nó 2 [Bethlen SzD; BK]. 
l?U: 11 Sendelyezö Szekercze [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 
I744: Kisded Zsindelyező Szekertze edgy, hornyolgó (!) 
edgy [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1778: Egj Zsendely-
lyező szekercze [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 18]. 1799: Négy 
Sendeljezō Szekertzék [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: húsvá-
gó ~ húsaprító bárd; bardă de măcelar; Metzgerbeil. 1824: 
Egy Húsvágó szekertzét vet az Esperes ur [CsV] * kol-
bászvágó ~ kolbászhús-aprító bárd; bardă de tocat carne 
Pentru cîmaţi; Hackbeil zum Wurstfüllen. 1768: Kolbász 
töltő Pléh 1. ... Kolbász vágó Szekercze 1 [Mezösztgyörgy 
Ki Ks 23. XXIIb] * rongyvágó ~ (papiroskészítéshez való) 
rongyzúzó szekerce; bardă de mărunţit cîrpe (folosite la 
fabricarea hîrtiei); Haderhackbeil. 1692: Papiros Csináló 
Haz ... Vagyon it rongy vago Szekercze nro 1// Papiros 
nyiro ollo nro 1 // [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

0 Hn. 1807: A' Szekertze Nyilba (k) [Csíkfva MT; 
EHA]. 

szekercefok muchia toporiştii/securicii; Nacken eines 
öeils. 1572: Deseo Benedek, latta ... hogy zekerce fokis 
f°rog volt az feyen gasparnak [Kv; TJk III/3. 24]. 1582: 
Anna R(e)l(i)cta Emerici Aztalos ... fassa est ... ereóssen 
wzik vala Danchak Ianost ... be zaladd wala vg vagak à 
J^llat ...zekerche fokkal valo wthesys vagion az Ayto mel-
,e t valo dezkachkan [Kv; TJk IV/1. 9]. 

szekercés szekercével dolgozó (ács); (dulgher) care lu-
Cſează cu securice; Zimmerer, Holzföller, Holzhacker. Szn. 
{$54: Zekerczes peter [Kv; Szám. 1/IV. 41]. 1583: 
bérezés Catalin [Kv; i.h. 3/XI. 31J. 

Hn. •?• 1774: a' Szekertzés végben (sz) [Sóvárad MT; 
£HA]. XIX. sz. e.: A Szekertzésbe (sz) [Sóvárad MT; 
eHA]. 1815: Szekertzés oldala [Sóvárad MT; EHA]. 

szekéresatlás ? a szekér vashágcsója; scară de fier a ca-
Auftrittsbügel, Fußtritt, Aufsteigbügel. 1627: Egj Jo 

£hikoltiu f — d. 32 ... Egj kez vono, es Egj szeker chatlas-
h°2 valo vas f — d. 20 [Kv; RDL I. 134]. 

szekércsikorgás szekémyikorgás; scîrţîitul carului; Knir-
schen der Wagenrăder/von Wagenrădem, Wagenknirschen. 
1767: Tudom hogy egy éjtszakának idején Nagy hejegetés, 
hogatás s szekér tsikorgás volt a' hátam megett [Kökös 
Hsz; Kp IV. 243 Joh. Kováts (50) pp vall.]. 

szekércsinálás szekérgyártás/készítés; fåcutul carului; 
Wagenbau. 1589: Fizettem a' Kerekesnek Monostor wcza-
ba(n) Demeternek Zeker es Talyga chinalasert f. 6 d. 20 
Merth a' mikor kezembe attak semmi zerzama ne(m) uolt 
io [Kv; Szám. 4/XI. 45]. 1614: Nagy Gergely András Jst-
uan Nagy Jstuan Nagy Ferencz Judex Ezek Eleitol fogua az 
Capitanoknak szeker chinalassal szolgaltanak, most Petky 
Janosne szamara ereöuel akariak szolgáltatni eőket [Orosz-
hegy U; BethU 130]. 

szekércsináló szekérgyártó/készítő; rotar; Wagenbauer, 
Wagner. 1673: Kesz János szekér csináló volt, meg holt 
[Szentdomokos Cs; CsVh 44]. 1677: Miklós István szekér 
csináló [i.h. 59]. 1680: Barrabás Istvánt is tudom hogj 
szekércsináló vala az hámoron [Szenttamás Cs; i.h. 73]. 
1681: Balla Márton Balla Péter Siket János junior, czédulás 
Ezek hármon szekér csinálok fizetések semmi nem szokott 
jámi | Miklós István, szekércsináló | Török Mihály, sze-
kércsináló [i.h. 101,102]. 

szekérdékán '?' 1614/1616: vadnak az aknas hellyeken 
oly Condjtiok az melyekben nemünemü adomanyban nem 
kell missilis", mert az többj közöt az Akna Biraknakis De-
canyoknak és az Szeker Dacańoknakis (!) jar bizonyos szá-
mú sovok proúisioiok, de azokra ne(m) volt s<oha> szük-
seges azfele Comissio, missilis miezoda, mert azfele immár 
az regi Consúetúdobol, annyira úsusba ment, hogy minden-
kor hellye vagyon az szamadasban [Kv; RDL I. 100 Mich. 
Literátus Nyilas rationista salis fodinae Thordensis kezével. 
— aA fej-tői]. 

szekérderék 1. kocsiderék; dric (de car); Wagenkasten. 
1674: Három szekér derek kettei ökör az edgjiken lo utan 
valo szekerhez csináltatott [A.porumbák F; UF II, 600]. 
1797: Egy avadék Béres Szekér ... Szekér derékben járó 
hét vas Szegekkel [M.igen AF; DobLev. IV/777. 18]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: szekérderéknyi; de un dric; (ein/zwei/...) Wagen 
voll ... 1610: ennekem három szeker szenam volt ugian 
ezen Vagasi hatarban ... ki el ueszet ... gianakodom hogy 
az kgtek marhaia ette uolna megh, mert chak egi szeker de-
rekkai kaphattam megh benne [UszT 4/7]. 1763: Láttuk ... 
Komán Todor Tavally vitt onnan" egy Szekér derék Karótis 
[Gambuc AF; BK. Varga Szimion (23) jb vall. — "Az erdő-
ből]. 

szekérderéknyi vhány szekérderékra való; de un anumit 
număr de dricuri; (ein/zwei/...) Wagen voll. 1740: Vagyon 
... egy szekérderéknyi sásos széna [Algyógy H; Ks 89 Inv. 
62]. 

szekérdörgés szekérzörgés; huruit de căruţă; Wagenge-
rassel. 1776: hallék azután nem sokára valami Szekér dör-
gést, s, tekintvén, hát GrofT Lázár János Urffi õ Nga me-
gyen [Egrestö KK; GyL. Jos. Székelly (28) parochus cath. 
vall.]. 
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szekerecske 1. cărucioară, căruţă mică; kleiner Wagen, 
Wägelchen. 1748: volt két Lova, s, egy szekeretskéje [Tor-
da; Borb.]. 1750: Egy küs Szekeretske Nr 2 [Gyeke K; Ks 
83]. 

Szk: bånåtusi 1812: egy Bánátusi szekeretskét német 
hámokkal maga után hagyván el szökött [DLt 383 nyomt. 
kl] * egylovú 1582: Hallottam Zaiabol ez Ersebet Az-
zonnak, Mondwan ... ot à Zamos mellet, Veres Lukach 
Másod magawal eg lowo Zekerechkewel vagion, es azon 
tolnak eg wst pénzt fel a zekerre [Kv; TJk IV/1. 50] * fa-
hordó 1735: két alacson fa hordo Szekerecskébe való 
kerekek [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc] * lován, ~jén visz. 
1597: Zeifner Georgi Egy Loan zekerechikeien vit egj ber-
bentzet Egresre (!) [Kv; Szám. 7/XII. 55 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 

2. vhány szekerecskényi mennyiség; cantitate (de fîn) de 
un anumit număr de cărucioare; eine x-Menge Wagen voll, 
x-Wagen voll von etw. 1782: széna három kalangyátska 
maradott ... mindenik kalangyában volt négy négy szeke-
retske [M.fodorháza K; KvRLt VII. 27 Sztánka Tyifor (26) 
jb vall.]. 1802: Egy Szakaszotska Saiju melyben vagyon 
három Szekeretske [MkG]. 1831: a Széna Termést két 
Búgjába raktam, a mely átaljában, 2 Ökör után 3: Szeke-
retske lehetne [O.kocsárd KK; Pf Duka Szimion lev.]. 
1840: akkoron oda állított öt Kaszásim édgy Szekeretské-
nél több Saijut édgybe nem gyűjthettem [Dés; DLt 983]. 
1847: Széna a' két réten lett ...3 szekeretske [Kv; Pk 7]. 

Szk: vhány ~vel ad. 1805: edgy edgy Szekeretskével ad-
nak" ... Négy Négy Sustákon [Ózd AF; MúzRadák — "Fát] 
* vhány ~vel vitet. 1829: a Falus Biro egy egy Szál Gyü-
mőlts Fát le vágotatt s vitetett Rectificator Úrhoz .. .egy egy 
Szekeretskével [Mezőkölpény MT; TSb Fartzádi Márton 
(46) vall.]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: vhány szekerecskényi; de un anumit număr de 
cărucioare; Wagen voll von etw. 1621: veottwnk ...Egj Ze-
kereczke Zekelfóldi sendelt 3 Ezért 6 Zazaual p(ro) fi. 1 tt 
fl. 5 [Kv; Szám. 15b/IV. 21]. 1729: hoztam ... három sze-
kerecske aszú fat [A.karácsonyfva MT; Told. 31]. 1759: 
tett a' viz mint egy szekeretske széna kárt [M.zsombor K; 
SL]. 1778: Szokott ... B. Alvintzi Gábor Ur ő Nsga a' ma-
ga embereinek, az alább valo erdőből adatni két szekeretske 
fát annuatim egy-egy Gazdának [Bányabükk TA; BLt 11 
Molduván Ignát (60) zs vall.]. 1820: (A) kaszáló mind ad-
dig mig el nem suvadozott két szekeretske szénát meg ter-
met [Firtosváralja U; Pf]. 

4. területnagyságra von.; referitor la mărimea unui teren; 
Flächenmaß betr.: vhány szekerecskényit termő; de pe care 
poate fi obţinut un anumit număr de cărucioare de recoltă; 
Wagen von Ernte. 1727: az emlitet irotvány ... oly nagy 
mint most nem volt, mert akkor csak akkora volt hogj fél 
Szekerecske Széna termet rajta [Középlak K; SLt 29. J. 26 
Joh. Molduván (60) jb vall.]. 1770: Vagyon még ... ezen 
patak(na)k két felén és ezen Tanya körül ... egy darabotska 
kaszáló hellyetskéje ... mint egj szekeretske szénát termő 
hellye [Berekeresztúr MT; BetLt]. 1782: azt tudom hogy 
égy hellyetskét ... in vállyá Unguruluj nevezetű völgyben 
Pojáná Boldizsojenak hívják, melly Pojenitzát én tudom, 
hogy olly kitsiny helly volt ... hogy alig termett meg rajta 
égy szekeretske széna [Csákigorbó SzD; JHbK VIII/18]. 
1798: egy Szekeretske málét termő (föld) [Dés; DLtj. 
1804: Van 2 szekeretskére valo kaszállo is ezen fordulón, 
de ... ez a kaszállotska nem volt el foglalva a Fö Ispány Ur 

számára [Szásznyíres SzD; Ks 101 Jó János ref. pap 
kezével]. 1856: egy fél szekeretske széna hely [Csekelaka 
AF; KCsl 6]. 1864: egy szekerecske szénát termő hely 
[M.bikal K; RAk 250]. 

szekérekhó szekérernyő, táj kóbor; coviltir; Wagenplane. 
1848: Szekér Echo fél viseltes egy ...5 rft [Görgénysztimre 
MT; Bom. G. XXIVd]. 

szekérelő kocsielö, melyhez a szekérrúd kapcsolódik; 
partea de dinainte a căruţei; Vorderteil (eines Wagens). 
1668: vit onnét el szanan nagy Szamu marhak(at) egy kadat 
egy hordott ... egy szeker elótt alyastol [Szentsimon Cs; 
CsÁLt F. 27.1/27 Damokos Gergely (32) pp vall.]. 

szekeres I. mn 1. szekérrel fuvarozó, szekerező; care se 
ocupă cu cărăuşie; Fuhrmann. 1568: En fazokas mihal/ 
Egeresi fw Biro Leg eleozer hitit beh veottem az en 
Zekeres tarsomnak az mw lelkj paztorunknak hallasara es 
az hit utan vallasat az dolognak Annak utanna Enis ky Tars 
voltam Az Birosb Zekeressiglen, az en eskwtsigeomre 
melyre meg eskwttem mind zeginnek bodognak kiuel tar-
toztam az en isteneomnek az mith tuttam benne az w dol-
gukban meg mondottam [Egeres K; BesztLt 50. — "A nyi-
latkozattevő kezével. bOlv.: bírös?; értsd: béres?]. 1749: 
szekeres társa ... reccusalt hogj a' lovát etszakára pascua-
tiora ki ne vigje, de az I. majd mind edgj erőszakoson vitte 
ki [Torda; TJkT III. 263]. 

Szn. 1453: Stephanos Zekeres | benedictus Zekeres | Ze-
keres Peter | Zekeres Mehal | Zekeres lewrencz | Jóhannes 
Zekeres | Mathyas Zekeres [Kv; TT 1882. 531, 533-7]-
1554: Zekeres gaspar [Kv; Szám. IV/1. 36]. 1557: Zekeres 
Jakab [Kv; TanJk V/l. 80]. 1563: Caspar Zekeres [Kv; 
Szám. 1/VI. 2b]. 1568: Jacobus zekeres [Kv; TJk 74]. 
1569: Paulus Zekeres de band [Mezőbánd MT; VLt 7/692]-
1570: Zekeres Gergelne [Kv; TJk III/2. 89]. 1585: Zekeres 
Lenart [Kv; Szám. 3/XXII. 14]. 1597: Zekeres Janosne 
Borbara [Kv; TJk VI/1. 120]. 1614: Zekeres Miklós [Me-
zőbánd MT; BethU 14, 32] | Zekeres Keleme(n) jb [Olt-
szem Hsz; i.h. 268] | Szekeres János pp | Zekeres Mate 
szolga [Szenttamás Cs; i.h. 479-80]. 1717: Szekeres 
György [Dés; DLt 506]. 1790: Szekeres Kriska [Dés; DLt]-
1791: Szekeres Uraimék [Mezőbánd MT; MbK XII. 80] 
1816: Szekeres István [Jenőfva Cs; RSzF 96]. 1820: Szeke-
res Jud i t [ A r a n y o s r á k o s T A ; J H b 4 8 ] . 1852: Szekeres 
Er'sok [Bh; RHAk 71]. 

Hn. 1450 k./1761: Zekeres pathaka [TelO II, 43 Szaká-
csi" határában. — "Mihályfva (NK) táján]. 1578: Zekeres 
wcza [Dés; EHA]. 1604: Az Abastfalui hatarnak azért 
zall be az szekeres fejen valo bwkre az maczka vereoteó' 
[UszT 18/107 Paulus Vas de Zent Marton (50) jb vall- • 
1623: Szekeres Árok. Szekeres Árka [Bodola Hsz; EHAJ 
1694/1778: a' Kis Szekeres uttzáb(an) [Dés; EHA]. 1728: 
Nagj Szekeres utczáb(an) lévő Telekjen [Dés; Jk]. 1736: A 
Szekeres útnál (sz) [Búzásbesenyő KK; EHA]. 1822 k.: a 

Szekeres uttzáb(an) a Szajka patakra bé járó Sikátor 
EHA]. 

Szk: ~ ember. 1573: Kinces Ianos azt vallia ... vgi l ^ 3 

valamy videkbely zekeres Emberek fely Mennek volt & 
Apachak haza fele az Soros vton Allotak volt ky az Eos-
wenre az zekerrel [Kv; TJk III/3. 294]. 1609: VitetthemasZ 
scholaban egy szekeres Emberrel ket szeker Syndelt [Kv' 
Szám. 126/IV. 120] * ~ legény. 1578: wegeztek eo keg-
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mek eztis hogy a mely rideg es lezegeo legennyek vannak 
az varaso(n) kik senkit nem zolgalnak, vgymint zekeres le-
genyek míves legeniek es egieb effele vratlan zolgak ... 
mindenike(n) az eo Íteletek zere(n)t ky mit erdemei adot 
végienek [Kv; TanJk V/3. 167b]. 1621: Az melj kuczis 
penigh awagj Szekeres Legeny Jeőweveny nem regen vagj 
vghian mostanaba(n) Jeött az Uarosra Mindazonaltal tudós, 
az Lowakkal iol tud bannj, az Szeker mellet iol tud keő-
teőzgetnj es szerszamitis megh tűdgia czinalnj, hat avagj 
Negj Lóat hait teőbbet nekj ne adgianak f. 18 [Kv; i.h. II/l. 
313] * ~ magyar. 1742: Fenesrül sok ízben jüttek Taligás, 
Kabolás és Szekeres oláhok, s Magyarokis [Méra K; 
AggmLt] * - nép. 1572: Hallanak eo k. Nagy panast az ze-
keres Nepektwl Mynemw gonoz vtthok vagion az varas 
Mellet [Kv; TanJk V/3. 62a] * - oláh -> ~ magyar * ~ 
postaság. 1587.ŝ Zekeres Postasagh summaia f. 266/39 [Kv; 
Szám. 3/XXX. 66 Seres István sp kezével]. 

2. szekér elé való; de ham/tracţiune; etw. was vor Wagen 
gehört, Wagen-. 1852: itt afféle csítkos v(agy) csítkozo 
kantza, szekeres, nem szekeres, nem jár [Torda; BetLt 4 
Betegh Gábor lev.]. 

Szk: - gyermekló. 1621: Zent Iwani Ferencz Azzoniunk" 
zolgaia Ieoue(n) Vywarbol, Ázzoniunk(na)k hozuan hat ze-
keres Giermek Louat, az mellett hat Vywary Kathona leuen 
kesereo [Kv; Szám. 15b/XI. 180. — aA gubernátorné]. 
1747: A' mi illeti az eö Excellentiaja Menessiböl ki fogot 
két rendbéli Szekeres Gyermek lovakot, én az már eö Ex-
cellen(tiáj)a(n)ak száma nélkűlt meg irtam, mi rendűek 
[Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.] * ~ kanca. 1640: Az 
Hat Szekeres kanczaimat Monjas lovaimatis hagio(m) az 
fele(se)ge(mne)k [Törzs. Vajai Duczo István lev.] * ~ ló. 
1551: eg vasas Thar zeker, eg koczy, Ewth zekeres lo [Me-
zőszengyel TA; MNy LXVIII, 492 Gerendi Ferencné Die-
nessi Kata és gyerekei osztozólev.]. 1600: 19 Ap(r)ill He-
vítettem megh eggik szekeres lowat Miért hogy igen hara-
pós vala attam teolle Lazlo Cigánnak d 36 [Kv; Szám. 
9/XII. 66 Igyarto Simon isp. m. kezével]. 1627: Giermeklo 
vagjon Nro 11 mely(ne)k hetet meghhereltette(m), harmat 
szekereslonak hagiattam, eggiket hatos lónak hatta(m) [Bo-
dola Hsz; BLt]. 1729: az édes Annyoknak juta edgy szürke 
szoru Hámos avagy Szekeres lo [HSzj csábeli ökör al.] * ~ 
német ló. 1731: A hágatás iránt azt a rendet kel tartani 
tavaszkor, akit edig tartotta(na)k, hogy tudniillik a fekete 
kanczákat a fekete szekeres németh lovakkal kell hàgatni, 
reggel, és estve, egyszer egyszer [JF lovászmesteri ut.] * ~ 
Paripa. 1752: hintós és szekeres paripák [Backamadaras 
MT; Told. 37/44]. 

3. szekérhez való; pentru câruţă; Wagen-, für Wagen. 
Szk: - fék. 1593: bekes Jstwan zolgaia ... egj wj zekeres 
féket wont kj Az lűnak az feiebol [Kv; Szám. 5/XXI. 126]. 
1600: Veottem szy gyarto Balinttul egy szekeres fiket che-
res Beorbeol czinaltattat d 75 [Kv; i.h. 9/XII. 66 Igyarto 
Simon isp.m. kezével]. 

4. szekeres lóra való; pentru cal de ham; Sattel für ein 
Wagenpferd. Szk: ~ nyereg. 1589: Vas vetel es Egyéb Ap-
mlek ... Vóttem ket szekeres nyerget is Nyerges Petertól 
•• f. 1 d 40 [Kv; Szám. 4/XI. 45]. 1592: 25 die feb: ... B 

Vr(am) akaratyabol attam Zabo Palnak Egy zekeres Nyere-
gert f — d 40 [Kv; i.h. 5/XIV. 282 Éppel Péter sp kezével]. 
1594: 8 Die xbris kapaztak megh az zekeres nierget f 0 d 
50 [Kv; i.h. 6/XV. 29]. 1610: Horuat Christoph egy ken-
dgiel Syat vett az Zekeres Nieregben Kolosvarat pro d. 25 
[Gyalu K; Sennyei 47/11]. 

5. szekérárusító; unde se vînd şi se cumpără căruţe; 
Wagenmarkt. Szk: - vásár. 1604: az mostany nyawalyas 
wdeoheoz kepest egy kewes Jdeigh az Zekeres es barom 
vasar otkin legyen annak rendelt helyen ugimint az magyar 
vcha Kis ayto eleot [Kv; TanJk 1/1. 489]. 

II. ſn szekérrel fuvarozó, fuvaros; cărăuş, căruţaş; Fuhr-
untemehmer, Fuhrmann, Fuhrhalter. 1568: en egeresi fw 
Biro fazokas mihaly, az en tarsomai Sardj Leorinczel, vol-
tunk Sekeresj az Beztercej Nyz gergelnek, es az Seges wari 
Zabo farkasnak [Egeres K; BesztLt 50 Mich. Fazokas jud. 
prim. in Egeres a sv-i királybíróhoz és székbíróhoz] | az 
pinztis, egy debreczieny Embór atta megha, ez fwlóp giór-
giert, miért hogy filep Giórgy akkor debreczeny Embór 
szekeresse volt [Körösfó K; i.h. 98 Lüka János Kŏrösfwy 
biro lev. — aA megvásárolt lóért]. 1582.ñ Az zekeresnek 
wlncze Gaspamak hogy kilencz wtat teot az király retyre f 
2/25 [Kv; Szám. 3/V. 44 Lederer Mihály sp kezével]. 1591: 
Az Jeeg hordassatol az zekerehsseknek, fyzettem az: Zan-
nizlone, Toarol hordotak f 3 [Kv; i.h. 5/1. 13]. 1629: A 
mikor az az Uarga Mihaly leania megh ieött vala, az szeke-
ressel ... monda Nemes Mathene hogi rakiak le valahova 
az marhat kit hiúba s kit hova [Mv; MvLt 291. 172a]. 1639: 
ket s három mely feöldreis el megjünk eleól az szekeresek-
tül, sátor hely foglalni [Mv; i.h. 291. 186a]. 1677: A* Lam-
pérti vám azoktol vétessék — meg csak, kik azon határra 
reá mennek; más falu határára pedig a* szekereseknek elei-
ben ne mennyenek [AC 247]. 1728: lévén ... Szebenig két 
Lovaval szekerivel szekeresse [Dés; Jk]. 1744: mihent 
Isten kegyelmességiböl haza érkeztem, leghottan Tusnádi 
Györgyöt el küldöttem, hogj szekereseket ... keressen 
[Illyefva Hsz; ApLt 4 Bialis Ferenc valamelyik Apor fiú-
hoz]. 1799: egy idö vártatva fel serkenvén Bori látta hogy 
a' szekeresse el ment onnét [Dés; DLt]. 1843: a Szekeresek 
... a1 Létőnn tetőn tőllek elmaradtak [Bágyon TA; KLev. 
Bottyán Gábris (28) vall.]. 1867: ha reménségem ellenére 
nem jöhetnének el kérem ez alkalomtol értesíteni engemet 
hogy gondoskodjam szekeresről [A.siménfva U; Pf Marosi 
János Pálffy Lajoshoz]. 

Szk: kétlovŭ 1621: Zaz Teglat veottwnk fl. 2 — Mel-
liet kett louú Zekeressel hordattu(n)k fel az Czinterembe az 
Tégla Czûrteol Három úttal hozta fel ... d. 24 | kellet... ket 
louú Zekeressel fóuent hordatnú(n)k [Kv; Szám. 15b/IV. 
20] * kétökrű 1621: Egy kett Eókrw Zekeressel, az 
Czintere(m)bol hordattu(n)k ki 3 zeker Zemetet d 12 | 
Borbély Martonne Boltiahoz ket Eókrew Zekeressel hozat-
tuk fel Keömyes Mihaltol az ayto keòueket... d. 7 [Kv; i.h. 
15b/IV 13,17] * lovas 1594: Vgian ezen idefel megh irt 
louas zekeresek supplicaltanak Biro vramnak, es az eghesz 
Tanachnak, hogi az terhet nem bírnak el, vinni hatt hatt lo-
uon [Kv; Szám. IV/6. 14] * ökrös 1592: Az Eókreos ze-
keresek [Kv; i.h. 5/XIV. 170 Éppel Péter sp kezével]. 

szekeresféle fuvarosféle; un fel de cărăuş/căruţaş; eine 
Art Fuhrmann/Kutscher, Fuhrknecht. 1653: bémenet, Ba-
kón éjjel egy emberséges embert megölt volt egy székely 
szekeres-félea [ETA I, 138 Nsz. — a1621-be!i eseményre 
von.]. 

szekereskedés fuvarozási szolgálat; prestare de cäräuşie; 
Fuhrmanngeschäft. 1717: Kiváltképpén némelj részei szé-
kűnk(ne)k ugj mint Kászon ujfalu Kozmás, Tusnád, Dan-
falva generális marsusb(an) Levén az mindénnapi szekérés-
kedést, postálkodást kalauz adást számul sem tudgják tarta-
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ni, melj miá bujdosik lakóssa [INyR Cssz, Gysz, Ksz ren-
deinek panasza]. 

szekereskedik fuvaroskodik; a cărăuşi, a se ocupa cu 
cărăuşie; fuhrwerken. 1590: Kazaltatasra valo Zekeresseg 
Zente Balint 8 vtal zekereskedet fyzettem Bor kyviteleyert 
f. 2 [Kv; Szám. 4/XXI. 84a Kis István sp kezével]. 1593: 
Bosi Peter vallia: Mikor Kis Georginek az felesege el zeo-
keot, en velem eggiwt zekereskedet, kesen veotte eo ma-
gais ezebe mikor el zeokeot teolle [Kv; TJk V/l. 353]. 
1603: Coloswary János Deák ... vallia ... Vitéz Menihart 
... monda hogy No, János vram nekedis vagio(n) egi lo-
wad, ennekem ketteo vagion, de am kereskedgiel, zekeres-
kedgiel az nieresegeben adgy enneke(m) [Kv; TJk VI/1. 
642]. 1752: Mihallj Szekereskedik [Szentmargita SzD; Ks 
16. LXXVIII]. 1768: Mŭ gyakorta ezen helyen szekeres-
kedvén, bátorságoson ezeken 'a Cserefához ... feljŭl mar-
hainkot ki botsátottuk legeltettük [K; LLt]. 1797: Zemyesti 
András sokat szekereskedvén Száraz Ajtán esmerkedtem 
vél le [Bárót Hsz; HSzjP Bardotzi Nyika (23) vall.]. 1852: 
ha szekereskedni akarok más modot talalok réá [Marosbo-
gát MT; DobLev. V/1347]. 

szekeresség szekeres szolgálat, fuvarozás; prestare de 
cărăuşie; Fuhrwerken. 1582: Keowetkezik zekeresseg' es 
Postasagroll valo fizetes [Kv; Szám. 3/VIII. 5]. 1586: Pos-
tasag es zekeresseg tesze(n) eddeg az mint en meg vetet-
te(m) f. 293/74 [Kv; i.h. 3/XXIV. 66]. 1679: Olá László ... 
mikor a Törökök szekeressegeröl haza jove, hozzánk jőve 
[Sóvárad MT; Ks 18/LXXXVIII. 1]. 1769/1778: Szóigát 
tartottunk, és azokat ha kívántatott, azon idő alatt, mig mi 
Szekerességre vóltunk Vraság Szólgálattyára hajtották, és 
igy ollyankor is az Vraság Szólgálattyában, tsonkaság miat-
tunk nem esett, az is meg volt [Bagos Sz; BfN I. DDD/4]. 

Szk: ~re jár. 1781: szekerességre járván Szebenben 
deszkával, az inctus Szebenbe az maga szekereivel az pia-
con elhagyta az actornak fiát, Nagj Józsefet [Taploca Cs; 
RSzF 123]. 

szekéreszköz szekértartozék; piesä de schimb la căruţă; 
Wagenzubehör, Material für Wagenbau. 1788: a mindenna-
pi ház szükségét tselédeknek, szekér és eke eszközöket mi-
ből potoljunk? [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

szekér-eszközfa szekéralkatrészeknek való kemény fa; 
lemn (de esenţă taré) pentru piese de căruţă; Wagen(bau)-
holz. 1840: Kásova" Marhássai minden féle szekér eszkőz 
fákot és abrantsot hordtak | Szekér eszköz fákot faragot | 
Orsovab Marhássai szekér eszkőzfát hoztak [Bom. G. 
XXIVb. — * bMT]. 

szekerezés fuvarozás, fuvarozási/szekerezési szolgálat; 
prestare de cărăuşie; Fuhrmanndienst. 1580: eo kegmek az 
zekerezesról wegeznenek mintshogy (!) legien az keowek-
nek be hordassa [Kv; TanJk V/3. 209b]. 1582: Thimar Mi-
hály az Safar Polgár zam adasza ... Zekerezesre postalko-
dasra keolteoth egy Summaba f. 287/16 [Kv; Szám. 3/VI. 
10 Diósy Gergely not. kezével]. 1583: Nilwan vagion ... az 
keosseg panazolkodasabol hog Noha el nem veszik az Ado 
Zedeó vraim a ' keossegteol Adóba a* lengiel pénzt, De 
mikor eó nekíek zekerezosert vag egieb zolgalatert az safar 
vraim meg fizetnek Garassal fizetnek [Kv; TanJk V/3. 
274b]. 1585: Su(mm)aia Az zekerezesnek postasagnak 

tezen Vniuersal(ite)r f. 396/47 [Kv; Szám. 3/XXII. 29]. 
1592: Kewettkezík Az ZekerÖzesnek walo kelchyegeh [Kv; 
i.h. 5/XIV. 303 Éppel Péter sp kezével]. 1609: Köuetkezik 
az mit ez Eztendeo Forgasaban Vrunk eo Felsege 
Zekereszesere, es Postasagara Keoltettem [Kv; i.h. 12b/IV. 
257]. 1621: Eo kegmeket megh talalua(n) Tanachiul, Zabo 
Pal es Teóreók János, hogi hoszu Thamas vram maradót 
uolna nekiek adossa zekeresesből az mint zamueueo vraim 
fel talaltak be adot Regestumaba(n)... Fizettem megh neky 
... f 1 d 12 [Kv; i.h. 15b/XI. 244]. 1849: Maczek Floriánne 
és Krizsán Mária álhatatoson azt érősítették hogy két 
Szekérrél történt a' szekerezés [Kv; Végr. Vall. 81]. 

Hn. 1694: Az Szekrezes főben [Torda; EHA]. 1737: az 
Szekerezés vőlgjen [uo.; EHA]. 

szekerezhet szekéren közlekedhet/járhat; a putea circula/ 
umbla cu căruţă; mit Wagen fahren können. 1586: Az Vo-
sarnapnak illesereol zentelesereol ig' vegeztenek eo kgmek 
hogy vgmint kilencz oraigh az kapuk be theowe legienek 
Ne zekerezhessenek [Kv; TanJk 1/1. 34]. 

szekerezik 1. szekérrel utazik/megy; a călători/umbla cu 
căruţă; (mit Wagen) fahren. 1796: Nördenbe szekerezvén 
a' kotsisnak, és a' Fogadosnak 4 Rfl 54x [ETF 182. 33 
Gyarmathi Sámuel felj.]. 1846: Trefort és én Eötvös Pepi-
hez szekereztünk [Kemény Zsigmond naplója]. 1852: vitt 
el a' Grofne szekerezni is és G Teleki Pálnéhoz is el vitt 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. kocsikázik; a merge cu trăsura, a face o plimbare cu 
trăsura; herumspazieren. 1823-1830: egy reggel azt mond-
ja nekem Elek úrfi, hogy a kicsiny kocsit viszik a Szamosra 
mosni, menjünk el mi is szekerezni [FogE 158]. 

szekérfelhérc (ló)szekéren a rúdágasra v. ágasfára, hátul 
a nyújtóra keresztbe helyezett vasalt fa; crucea carului/că-
ruţei, cruce de căruţă; Bracke, Querscheit. 1798: Vasaltam 
egy uj Szeker Förhéctzet megy Nádoltam két csatlás pál-
czát és Fel Sötöttem egész Vasat két Tekerő pántat fel csi-
náltam réája [Déva; Ks 72. 54 kádár-számla]. 

szekérhát a szekér hátulsó része; partea din spate a căru-
ţei; Rückseite/Hintertei 1 des Wagens. Sz. 1662: Kegyelme-
teknek meg kellene Vallisnak vagy írni, vagy mondani Ke-
mény Simon urammal, hogy szekérháton ő kegyelme bi-
zony nem fog nyulat [TML II, 269 Ebeny István Teleki Mi-
hályhoz]. 

szekér hordó szekérrel szállító/fuvarozó személy; cărăuş, 
căruţaş; Fuhrknecht. 1673: Bara Péter, Peter István, Guzrán 
Máttyás szekér hordók ... Bőjte Imreh és Thamás János 
úgy állottak be, hogy esztendejek el telvén kiálhassanak 
[Szenttamás Cs; CsVh 45]. 

szekérjárás 1. szekerezés; umblatul cu căruţă; Wagen-
fahrt. 1638: Az talpfat mind azon altal ugi vettem eszem-
bein), hogi megh ugia(n) az Lakatos Giorgj feôldeben va-
gion ez Czeöpeögesen beleöl, ha ki czusatis az Talpfais, de 
az Czikor Giörgy szeker jarasa miat vagion | Azt lattam 
hogi az sok szeker jarassal gerezdelesel, mind el romlot az 
fal [Mv; MvLt 291. 162b-163a]. 

2. szekérút; drum de căruţe; Weg einer W a g e n f a h r t , 

Fahrwerksweg. 1656: Barzoai ... Azon felyul melyet bor-
sofoldnek hinak uicinussa az Jakoczek hazokhoz ualo ma-
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sik bakos Thamas szanto földek zeker iarasa [Csobotfva 
Cs; CsÁLtF. 28.1/1]. 

szekérkarika szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: fojtó a sémelyt v. párnafát a tengellyel egybefogó 
vaspánt; cerc de fíer care leagă perinocul de osie; Zugband. 
1652: Két Fél hercz vas, egyikbe (így!) el törött. Két ten-
gely tön fojto szeker karika [Görgény MT; Törzs]. 

Vö. aſojtókaríka 1. címszóval. 

szekérkas szekérkosár; coş de căruţä; Wagenkorb. 1566: 
vnüm Cophinu(m) Zeker kas vocatűm [Kv; Szám. 1/X. 
241]. 1593: Banyai Andrasnak Egi zekeôr kassert, Melyet 
vrûnk Tar Zekerere vytteg f — d 35 [Kv; i.h. 5/XXIII. 45 
Casp. Schemel sp kezével]. 1768 k.: Nyikita egy szekér 
kast akart csinálni, mely(ne)k karotskait az földben fel 
szurdolván, már kertelni akarta [Káján SzD; BK]. 

szekérke 1. kicsi szekér; căruţä mică; Wägelchen. 1679: 
Közönséges, deszkás, Karika Kerekű, gyermek(ne)k valo 
kis szekerke no. 1. Ugian illyen, romladozot, regi szekerke 
hátulsó tengelje, egi kerekével no. 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 6]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: szekérkényi; de un anumit număr de căruţe; 
Puhrenmenge eines kleinen Wagens. 1730: egj szekérfáért 
üer\ŝ 69 ... ismét 2 szekerke fáért Den. 90 [Kv; Szám. 
56/XIX. 24]. 

szekérkenés szekér-be/megkenés; ungerea căruţei; Wa-
Senschmieren. 1853: Johannak több izbeni aprólékos köl-
csegékre különösen szekér kenések VRf 4xr5 [KCsL 3]. 

szekérkenő szekérkenőcs; unsoare de căruţä, păcurä 
Pentru uns osiile, dohot; Wagenschmiere. 1864: Lágy* ... 
Posványosabb része dohott gyanánt szekérkenőnek kifőzhe-
tő [M.valkó K; KHn. 116. — 'Süppedékes fennsík]. 

szekérkerék roata carului; Wagenrad. 1736: Egyik asz-
Szony ... egy szekérkerékből titkon az szeget kiveszi 
[MetTr 419]. 

szekérkerék-ſò szekérkerék-agy; butucul roţii; Radkopf, 
ŭadnabe. 1797: Szekér Kerék főre valo vas karika három 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 13]. 

szekérkísérő szekeret (fegyveresen) elkísérő; care înso-
teŞte/escortează căruţä; Wagengeleiter, Geleitschutz. 1710: 
A német generál, Hajszter erős bloquáda alá veszi Érsekúj-
várat, Rákóczi éléssel s munitióval meg akarván segílteni, a 
"érnetek elejekben kiszállnak, a szekérkísírő kurucok elszá-
n n á k , mind a szekerek, mind a prófont s munítió a néme-
tek keziben esik [CsH 448]. 

szekér kocsi szekér; cäruţä; Kutschwagen. 1666: ihon az 
szeker kocziban vadnak kerekek [Marossztgyörgy MT; 
ÖálLt 55]. 

szekér kötő-lánc kerékkötő-lánc; lanţ cu care se leagă 
üna dintre roţi cînd cárul coboară la vale; Radschuhkette. 
1647: Egy szeker keoteo lancz [Nagyteremi KK; BK 
48/16], 1770: Ket szeker kötő Lancz őtt Szőm Karikajaval 
hargaval egjŭtt [Usz; Pf]. 1772: Szekér kőtő Lántzok kőtö-

lek [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1802: Két lo 
szekérhez valo lánczok, az egyik Saroglya kötö, a más sze-
kér kőtő Egy más szekér kötö láncz [Ne; DobLev. IV/104]. 
1830: Béres Szekér vagyon kettő, mindenik Vasas szekér 
kötö Lántzaival jo és használható állapotban Nro 2 [Nagy-
ik land TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

szekérközhetik szekerezhetik, kocsikázhatik; a putea 
umbla cu căruţa/trăsura; fahren/fuhrwerken können. 1796: 
Már, Fel, A kősziklára szekerközhetik (!) az embér vég nél-
kül [Szászváros; BfN Szigeti Gyula Sámuel prodekan kezé-
vel]. 

szekérlajtorja szekéroldal; loitră; Wagenleiter (des Lei-
terwagens). 1600: Az izakot mo(n)dotta Elekes Peter hogy 
az zekerlaitoriara teötte wolt s onnan eset el [UszT 15/40 
Andreas Leórincz Tiboldi Zabad zekely vall.]. 1685 e.: 
Szeker lajtoija Nro 1 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 9]. 
1730: Egy par hoszszu Szeker Lajtra Egy par rövid Szeker 
Lajtra [Körispatak Hsz; Pf]. 1745: Egj pár hoszszú Szekér 
lajtoija par 1 [Marossztkirály MT; Told. 18]. 1753: edgj 
pár ujj szekér lojtoija [Mezőzáh AF; Told. 18]. 1797: Sze-
kér lajtoijának valo Kőrisfa négy rudok [M.igen AF; 
DobLev. IV/777. 20]. 1801: Egy kis szekér lajtaija [TL]. 
1807 k.: Az Exp(one)ns külön Szekeret hogj tsinalt volna 
nem tudam, hanem a melly volt el pusztult rendre egyetmá-
sa annak és azak hellyében az Eskettetŏ tsinaltatott, hol 
Szekér lajtariat hol kereket hol egyébb részit [Sinfva TA; 
Borb. II]. 1840: Egy pár Szekér Lajtoija Rft 2 xr 10 [Szent-
benedek kömy. AF; MMatr. 1233. 2a]. 1865: Egy ekhó lá-
bastól meg vasazva ... Két rossz szekér lajtoija [Szárhegy 
Cs; LLt]. 

szekérlajtorja-fa bürfa, oldalfa; barele loitrei; Rüstlei-
ter. 1635: egj darab szeker Laitora (!) faual reja ment verte 
es kóuekkelis hagigalta [Bece AF; Told. la II]. 

szekérló igásló; cal de ham/povarä; Zugpferd. 1679: Az 
három szekér eleiben való posta lovakat kérem siettesse, 
hadd költöztethessem el innit feleségemet. Az Vásárhelyrűl 
való szekér lovak is legyenek itt [TML VIII, 510 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

szekérmester szekérgyártó-mester; rotar, meseriaş care 
face căruţe/care; Wagenbaumeister, Wagnermeister. 1689: 
Felföldi György Szekérmesterünk Conventioja [UtI]. 1716: 
Gjőrdző Györgynek egj Tehenet vette el ... Markis opra 
potentiosč es maga italaert fizette az Szeker mesternek 
[Szurdok Mm; JHbT]. 1736: Szekér Mester Uramat trans-
ponálni kell más szállásra; mivel mostani Gazdája Eklesia 
szolgája [Dés; Jk 463a]. 1738: A meltosagos gróf Forgács 
Urnák szeker mestere Biro Uramni jöven annak attunk fel 
kupa bort dc. 9, kenjeret gombát, kolbászt, szalonnat de 
16// [KvH; Bogáts]. 

szekér-napszám fuvaros-napszám; salariul pe o zi al unui 
cărăuş; Fuhrlohn, Fuhrentaglohn. Szk: marhás 1846: 
Égy kömives napszám Kr. 48 Egy Áts napszám ... Kr. 48 
Napszámos Kr. 16 Negy marhás szeker napszám Rf 4 Kr. 
48 [Dés; DLt 1541/1841]. 

szekérnyárs-cepusa szekérnyárs, táj gyaka; ţepuşă; 
Wagenpflock. 1796: ki vólt az a* Személy a' ki egy Szekér 
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nyárs Czepusával Táré Lupnak mellyéhez ŭtett ...? [K; 
Eszt-Mk vk]. 

szekernye csizmaszerü bőr lábbeli; încălţăminte de piele 
asemenea unei cizme; eine Art Lederstiefel. 1570 k.: Kéli 
penig akkor adni négy tál étket s egy pecsenyét s hatvan-
négy pénz árra bort és az Isten tisztességére négy forintot 
aranyul, a céhmesternek egy szekernyét (? sekernjett!), az 
szolgáló dékánnak egy czepelyüst [Dés; DFaz. 7]. 1587: fi-
zettem az varganak ... Esmeg magamnak Chinaltattam 2 
Czipeleost p(ro) 40 d ... Jtt(em) egj Zekerniet p(ro) 80d ... 
Veottem esmeg az Piaczon ket zekemiet p(ro) d. 75 [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 69 Suweges Gergely isp.m. kezével]. 1588: 
1588 Eztendeoben Keouetkezik az Zolgaknak megh Zegeo-
deot ruhazataknak megh fizetések. Az Lovak melle Zegeot-
tem 1 Legentt Kinek neve Peter Zegeottem 2 Jnghbe, 2 ga-
thiaba, abah Naddragh. 1 Zúr 1 Suvegh, 1 Zekemi ... Va-
gion Restantiara ki marad 1 Aba naddragh, 1 Zekemie [Kv; 
i.h. 4/V. 38 Gr. Veber kezével]. 1589: Vintzelernek valo fi-
zetés. Attam az Vinczelernek Sass Dyenesnek, eztendeo al-
tal valo zolgalattiaert f. 5. Esmet attam eg* Zekernyet, mel-
liet vòttem nekie f. — d. 70 [Kv; i.h. 4/XI. 39]. 1599: 
Telcheres Adam Vizén. Baniara ... Egy forinthara zeor par-
that —// 3. 10 Bokor zekemiett —//10 25. Zattian Sarutt 
ismét—//12 1/2 ... Jianchar kapzat tt—//9 [Kv; i.h. 8/XIV. 
26 hj]. 1626: Az vargamesterekről miképpen adják el az sa-
rúkat ... Egy czápbőrből német módon csinált jó szeker-
nyét, szépet fl. 1 [Gyf; EOE VIII, 329-30 Árszabályzat-
ban]. 1658: Koczis Istuan ... fizetesse pedig, ugy mint kez 
pénz flor. 13 ... ket bokor uy szekernyett, s egy fejelest s 
egy brassay nadragot s egy werö Diznott [Gőc SzD; Wass-
Lt]. 

Szk: öreg 1595: Vettem az Rudos legennek egi 
eoreogh zekemiet p(ro) f — d 65 [Kv; Szám. 6/XV. 39]. 
1627: A csizmadiák is mivel minden müveket képtelen 
drágán adják, végeztük felőlük, hogy ... míveket így adják: 
Egy öreg czombig érő kocsisnak való szekernyét tehénbőr-
ből, jól készítöttet, adjanak egy forinton [Gyf; EOE VIII, 
452-5 Árszabályzatban]. 

szekernyés szekernyekészítő; persoană care se ocupă cu 
confecţionarea încălţămintelor de piele asemenea unei ciz-
me; Stiefelmacher. | szekernyét viselő; persoană care poartă 
încălţăminte de piele asemenea unei cizme; Stiefelträger, 
Gestiefelter, gestiefelt. 1453: Zewcewrnyes Peter [Kv; TT 
1882. 538]. 1590: Zekernies Georgy [Kv; Szám. 4/XIV. 7]. 

szekérnyi 1. vhány szekérre való; de un anumit număr 
de căruţe; 1,2, 3 ... Wagenfuhren ..., eine Menge von 1,2, 
3 ... Fuhren. 1699: három szekerni fat . . . el vontatot [Rücs 
TA; KvAKt Mss 344]. 1748: Az Stállo hijjan van cir cirter 
(!) 10. szekérni" [Koronka MT; Told. 11/95. — 'Széna]. 
1763: a' Falusi Marhák ... meg ették volt a' Kalangyát, 
ugy hogy Cir(citer) egy szekérnyi el tékozlodatt belölle, de 
még maradat őtt szekérnyi [Záh TA; Mk V. VII/l. 14]. 
1774: szénát ... öt szekernyit ha nem többet el kelletett 
hannunk, mellyeknek hasznát nem lehetett Venni [Mocs K; 
KS Conscr.]. 1792: széna 8 Szekérnyi Tavalyi pedig hitvá-
nyotska 4 Szekérnyi [Szentkirály Cs; TL]. 1829: egy nagy 
Létz kas 30 szekér nyi teli Török Búzával" [Ne; DobLev. 
V/1155. — "Földbirtokos udvarában falun]. 1848: Minden 
némü takarmányt őszve takartattam, a zabon és a 8 szekér-

nyi szénán kivül [Mezőcsán TA; Bom. F. Ie Lukács 
György br. Bornemisza Jánoshoz]. 

2. területmértékként; ca unitate de măsură pentru supra-
feţe agrare; als Maßeinheit: vhány szekér mennyiséget 
termő (terület); (teren) de pe care se poate obţine un anumit 
număr de căruţe de fîn; ein Feld von einem Ertrag von 1,2, 
3 ... Fuhren. 1756: Ezen Széna rét ... két szekérné 
Capacitássu [Timava H; JHb LXX/2. 64]. 1768: ezen ol-
dalnak közepe táján alatt az Árok mellett vagyon egy kis 
Teretske, mellyen égy Szekérnyi Buglya Széna meg terem 
[Cege SzD; WassLt]. 1797: kaszăló ... egy fel szekëmyi 
[Oroszhegy U; Ks 65/43]. 1827: 8. szekérnyi Török buza 
termő Rétek [Maroskoppánd AF; DobLev. 1109. 20]. 
1833: Tövisses a Vaczkorosban mintegy 20 szekérnyi egy-
szeri vágásra [Csekelaka AF; EHA]. 1843: Az ökrös gaz-
dák megmaradtanak ugyan az 5 forint 12 krajcár évi taxafi-
zetés mellett, de ezek számába soroztatott minden olyan bá-
nyászgazda, bár egy ökre se lett légyen, akinek négyszekér-
nyi szénát termő helyénél több volt [VKp 127]. 

Szk: vhány - kapacitású. 1756: Ezen Széna rét ... két 
szekémé Capacitássu [Timava H; JHb LXX/2. 64] * 
vhány ~ termésű. 1823: két vagy három Szekérnyi termésű 
hellyet foglal magában azon Rét, mert nagyotska darab 
Föld [Bh; HG Eszterházi perek]. 

szekérnyom fògaş, urmă lăsată de roţile unei căruţe; 
Wagen(rad)spur, Radspur. 1590: Mikoro(n) rea hyttam vol-
na az falus polgarth Jakab Istwanth" mutattam volna neki az 
szeker nyomoth [UszT. — "A megcsóvált földre]. 1817: az 
Égésen Szemeimmel látván Két Szekér nyomat, akik után 
puhatolodván ugy értettem, hogy a* Vég Láb nevü tilalmas 
Erdőből vittek volna Buza Karót [Dés; DLt 131/1823]. 

Szk: felveszi a -ot. 1774: azon hellyb(en) a szekér nyo-
mot fel vettük s minden tétovázás nélkült mentünk a szekér 
nyomon [Vaja MT; Told. 46/14]. 1783: Lázár Imreh Ur 
rész erdejében reá akadván egj helljen a' kár tételre, ErdÖ 
Pásztor Társammal edgyütt fel vévök a* Szekér nyomot, 
meljel el vitték a' lé vágatt veszszöt, melj Szekér nyomon 
menénk egjenesen itt Sároson a* Szöts alias Gálna Antal 
Uram életere, holott mégis tanálok az el lopott veszszöt 
[Kissáros KK; JHb XX/8. 13] * reáesküszik a -ra. 1654: 
masnap az hara(n)got felen verek es az falu ki mene oda az 
honnat el vittik az buzat, es lata(m) az szekemjomot az kin 
el vittik az soljomkŏyeket" ki hiuatua(n), az uy faluiak rea 
Eskōuenek az szeker njomra [M.újfalu K; Ks 42. C. 42. — 
"A tőszomszédos Sólyomkő lakosai]. 

szekérnyomnyi egy szekér szélességű; de lăţimea unei 
căruţe; eine Wagenbreite. 1828: az ugy nevezett régi cl 
romlott Vármegye háza mellett keresztül a más uttzára 
nyullo egy szekérnyomnyi sikátor [Csekelaka AF; KCsI 
16]. 

szekérnyújtó a szekér két tengelyét összekötö rúd; inima 
carului; Langbaum, Langwiede. 1711: Láttam hogy Fekete 
Pál az eő Naga gyümölcsös kertiből egy nyers termő fát 
Szekér nyújtónak leuágott, s elvitt [Búzásbesenyő KK; BfR 
IV. 30/20 Szőcs János (40) jb vall.]. 

szekéroldal partea laterală a carului; Wagenleiter, Auf-
satz, Fuhrwerkseite. 1528: III instrumenta lignea ad carros 
wlgari zeckeroldal sub ponté [Vh; MNy XXXI, 276]. 1681: 
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Szekér oldalnak valo faragatlan bikkfa Nro 22 [Vh; VhU 
568]. 

szekérrázás szekérzötykölés; zdruncinăturile carului/că-
ruţei; Holpern (des Wagens), Wagengerassel. 1880: Nem 
írtam eddig neked, mert folyton betegeskedtem, hogy ide-
jöttem ... A sok szekérrázás megártott [PLev. 76 Jakab 
Ödön Petelei Istvánhoz]. 

szekérrúd oişte, proţapul carului; Deichsel. 1593: Kadas 
Jstwan Coloswarat lakó vallia ... Ez fogoly Azzony eleob 
alla az zeker Rud fele [Kv; TJk V/l. 430]. 1669: szeker rud 
vegiben valo marok vas egj szeker rúdhoz valo fojto karika 
het [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 24a]. 1679: Ló után valo 
szekér rúd, első s hátulsó tengelyestől nro 1 [Uzdisztpéter 
K; TL 34 Bajomi János inv.]. 1744: Uj Szekér rud 1 [Buza 
SzD; LLt 181. B]. 1756: Vagyon ... edgyik szekér rúdon 
egy csatlás karika [Déva; Ks 92. I. 32]. 1777: Barburás 
Szimjuon ... maga szekerit holmi portékakkal, ugy mint: 
Szeker Lajtrákkal, szekér rúddal, deszkákkal meg rakta, és 
feljül szalmát rakott réája [Kócs SzD; KS. Blaga Makavé 
(36) jb vall.]. 1796: Az Szekeren visza Őrbe küldöttem Ha-
mm kerékre valo Fal fát egy székér Rúdnak valót [Banyica 
K; IB. Gombos István lev.]. 1797: Egy Béres Szekérnek 
készült uj szekér rud, tengellyestöl, és lészastol édgyűtt 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 17]. 1805: A szekér Rúdon 
két nagy vas karika, alkalmos ... vég karikák alkalmosok 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 31]. 

szekérsánc kat szekerekből alakított védelmi sánc; întă-
ritură din care; Wagenwall, Festung aus Wagen. 1653: 
Mózes nem meri magát sáncz nélkül hagyni, hanem lövő-
szerszámait — a tatártól megválva — mind lovassát, mind 
gyalogját, még a bassát is szekér-sánczba rekeszti, hogy 
onnat lövöldözze ellenségét [ETA I, 82 NSz]. 1657: Az 
németség azon éjjel szekérsáncban vévén magát, másnap 
esmét megindula Lőcse felé [KemÖn. 227]. 

szekérszám numărul căruţelor/de căruţe; Wagenzahl. 
1593: Egi darabantnak à kj az zekerzamot a kapúba fel rót-
ta, Attúnk f — d 9 [Kv; Szám. 5/XX. 121]. 

szekérszer szekérrel való szolgálat; prestaţie cu cárul/ 
atelaje; Fuhrdienst. 1710 k.: eddig elé az égy szekér szérré 
(0 ne(m) méntünk, de ha ide hátreb kívántatik vala mi 
victuálet a Faluból el szálitani akkor tudom nékünk kél 
elménnünk [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1724: Valakit szekér 
szerre poroncsolnak szofogadatlankodnék marháját el dug-
ná forint az büntetése mégis el kel menni [Kisborosnyó 
Hsz; SzékFt 33]. 

szekér-szerszám unelte pentru căruţă; Wagengeschirr. 
1629: Az mi zeker zerzamot Baboczrol el hozott azt sem 
atta neki ugj minth dezkas Zanat zeker zer zamot hanem 
csak valami Ekett es ahoz valo zer zamot [Kv; TJk VII/3. 

szekérszín kocsiszín; şopron (pentru căruţe); Wagen-
schuppen. 1623: Az Var Arka feleőll az mint megh fordull 
ha lehet. 24 Eolny Istálló legyen az zeker zenigh [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1632: Komanai Uduarház ... egy 
hozzu Szekér szin alatt uagion egy olay wteö Sayto No 1 
[ÜC 14/38. 118-9]. 1637: Az szeker szin bastiaia(n) lakatn 

1 [Ebesfva; UtI]. 1638: Az szamtarto haaz mellett vágjon 
eggj hoszzu, suppal keötött szeker szin [A.porumbák F; UF 
I, 661]. 1647: Ez hazakból megh terúen az Uduarra, vagion 
nap Nyugott fele egy szalmas Szeker Szin, boronabol rott 
[Drassó AF; BK 48/16]. 1652: Ezen házak végiben vagyon 
egy avatagh Zendelyezeső szekér szin [Görgény MT; 
Törzs]. 1699: vágjon edgj Szekér Szén, melljben vágjon 
magjar Hintó új (?) formáb(an) eppéttetett ket hosszú kőtő 
lanczával edgj üt nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László 
inv.]. 1706: Miklosvaron ...vagyon tisztesseges udvarhaz 
körülötte valo palank kert romladozott, istállói, szekér 
szinnye Konyhája s egjéb belső epületek alkalmasint vad-
n(a)k [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1736: négy agosotskára 
epitett, perellyere fedett az két oldalába ragasztott kis Sze-
kér szin, vagy Amyék, el férne alatta egy Szekér [Noszoly 
SzD; CU]. 1761: Ezen Istállókkal egj contiguitásban ... bo-
ronákbol ki rakott ujj fenyő Fűrész deszkából kötött nagy 
kapuju Szekér vagj is Hintó szin vagyon [Siménfva U; 
JHbK LXVIII/1. 39]. 1777/1780: közel a bé járó Kapuhoz, 
vagyon egy Sasba rákot Barana fából készült jo Statusban 
lévő Szekér, vagy Kádár szín Sendelly Fedél alatt vas sar-
kakon forgo Deszka kapujával [Alparét SzD; JHbK LII/3. 
121]. 1829: Egy eresz vagy szekér szín [Felfalu MT; DE 
2]. 1854: Egy Szekér szin ... ezen Színre vagyon föltéve Ju 
kosárhoz tartózó Lésza 7. darabb [Sárd KK; WassLt]. 
1862: Az udvarházzal egy fedél alatt van továbbá egy sze-
kérszin fenyő deszka oldalzattal [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

szekérszínecske kocsiszínecske; soproneaţă; (kleiner) 
Wagenschuppen. 1825: egy kis Szekér Szinetske [M.felek 
K; SzentkZs Conscr. 13]. 

szekértábor tabără de căruţe; Wagenlager. 1621: Tolda-
lagi Mihály uram egyszer oda jővén a mi szekértáborunk-
hoz, azt kérdé töllema [ETA I, 128 Nsz. — aKöv. a kérdés]. 
1653: Mikor a szekér — táborra menék, találám Krájnik 
Lászlót | Immár kettő a csauz velem, ez a kit elöli találtam, 
Húszain csauz s a másik Bali csauz, a kivel hatodmagam-
mal elindultam vala a szekér-táborról [i.h. 126,131 NSz]. 

szekértaliga kétkerekű szekér; teleagă; Karren, Zweirad-
wagen. 1798: a Bivalast ket Bivalakkal szeker tajigaval 
edgjutt el fogván hozta egjenesen a Bordi János ... Sajtójá-
hoz [Ádámos KK; JHb XIX/58]. 

szekértartó szekeres; cărăuş, căruţaş; Fuhrhalter. 1619: 
Elég rosszul kocsiskodott volt az őnagysága rudas mestere, 
de mindazonáltal elég remediuma vagyon őnagyságának, 
csak fogadja meg is őnagysága igaz hüv szekértartóinak 
szavát [BTN2 221]. 

szekértengely osia carului; Wagenachse, Langbaum. 
1812: Egy pár nagy Szekér tengellynek meg vasazásáért... 
Rf. 1. xr. 14 [F.rákos U; Falujk 72 Sebe János pap-not. ke-
zével]. 

szekértézsola négyes v. hatos fogatnál használt toldalék-
rúd; tînjală; Vorspanndeichsel, Deichselansatz. 1846: két 
szekér tezsolja silkottyuval és ugyan annyi Eke tezsollya 
[Szászerked K; LLt]. 

szekértőrés szekérút; drum de căruţe; Fahrweg. 1679/ 
1687 k.: Mint hogy ez előtt Székely Gáspárnak á megye 
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meg engedte volt hogy a maga kertit a Czinteremhez ra-
gaszsza ... de mivel immár à Czinterem ige(n) meg sorva-
dozott és szekér törésnek kell körülié lenni à kerítés építés-
kor (!) ... tartoznak à Szekely Gáspár posteritasi viszza en-
gedni [Msz.; MMatr. 86]. 

szekérút 1. drum de căruţe; Fahrweg, Fahrstraße, Straße. 
1594: Az to feleól valo felen Zeker Vth volt ele [M.fráta K; 
Told. 27]. 1606: Az fwle Gergely haza(n) aloll sem vetes 
sem niomas ydeôben ott zeker vt ninch [UszT 20/232 Geor-
gius Marko de Olaztelek nunc in S. Marto(n) commorans 
(40) pp vall.]. 1694: Ezen Kapuról menven eléb bükfaval 
meg deszkaaztatot szeker uton az másik belsõb kapura [Kő-
vár Szt; JHb Inv.]. 1725: ket erdő között el menő szekér út, 
és ugjan ezen szekér út valasztya meg mindenütt nap nyű-
göt, felöl az Exp(onens) ö Naga Árvái erdejét [Ménes MT; 
BK]. 1751: a* melly Szekér út fél felé tsappanólag az 
Akosfalvi Erdő és a' Vatzmányhoz tartozó ezen darab Erdő 
kőzött el menő Határ útban rúg [Koronka MT; Told. 31/4]. 
1775/1802: mentünk a szekér utan ... a Virvu Ptyetrisuly' 
vagyis köves tető nevezetű tetőre [BSz; JHb LXVII/3. 83]. 
1823-1830: Pestre Budáról az úgy nevezett Repülő Hidon 
járnak által, mely híd 9 vagy 10 csónakhoz tartatik. A hí-
don mind gyalogösvény, mind szekérút kettő vagyon, az 
egyiken mennek, a másikon jőnek, hogy ember és szekér 
össze ne ütközzenek, mikor behágnak vagy kiszállnak 
[FogE 167]. 

Hn. 1688: az nagy hídon tul az lakon szeker uton valo 
feőld [Makfva MT; EHA]. 1733: Az Borsa felöl valo falu 
végin az széna fűre járó szekér ut ... vicinitasokb(an) (sz) 
[Doboka; DHn 11]. 1790: tulajdon régi Szekér ut helyünket 
kotyavetyéztetni kéri [Torda; KW). 1792: Lévén ... két 
nobilitaris ... Sessioja ... melly két nemes Telkek kőzzül 
egyik(ne)k szomszédja Napkeletről a' Nagy Kövesdi 
szőlők felé fel járó közönséges szekér Ut [Désakna SzD; 
EHA]. 1794: a Felső Forduloban: a Pad alatt (sz), a Magyar 
Lapádra járó szekér ut [Szászújfalu AF; EHA]. 1822 k: A 
Vas kopu oldal(na)k Rosa hegyről a rétre le járó utan innét 
a Város felöl, a Nagy Berek mellett lévő szekér utan fejül 
jobb kézre lévő tōvisses bokros hellyet, oldalt [Dés; EHA]. 
1840: a Csomafái nagy szekérutba Féljáro [Bádok K; BHn 
30]. 1851: a* Kakuk pusztájánál egy darab szekér ut, mely 
Lá Bálte felé vonul [Bányabükk TA; EHA]. 

Szk: szabados 1650: soha eleitül fogván azon az 
Fejeregyhazi reten ... szabados szekerut nem engedtetet 
[RkAk 340]. 

2. ~on szekéren utazáskor/utazás közben; ín timpul călă-
toriei făcută cu căruţă; auf/während der Fahrt/Reise. 1640: 
Mészáros Fekete Jánosné ... fassa est: Immár leszen hat 
esztendeje, mikor én Kolozsvárra mennék. Ez az fogoly 
Báthori Anna egy úton jött velünk, de ő más szekéren volt. 
Láttam azt, hogy beteg volt, nyegett az szekérúton [Mv; 
MvLt 291. 233a-251a átírásban]. 

szekérútbeli kb. szekérúton levő; care se află pe lîngă 
drumul de cärută; auf dem Fahrweg/der Straße beſind-
lich. Hn. 1730: a Szekerut beli hejen (sz) [M.décse SzD; 
EHA]. 

szekérutca szekérút; drum de căruţă; Fahrweg. 1736: ki 
ki az maga őrőkségibőí hagyott az végib(en) egy egy dara-
bocskatt szeker uczának, s ugy jarnak haza az mivel kéván-
tatott [Kölózna SzD; Ks 14. XLII. 1]. 

szekérvágás szekérnyom; fägaş, urmă läsată de roţile 
unei căruţe; Radspur, ausgefahrener Feldweg. 1632: talalek 
az szeker uagasba(n) eg' lapos uassat ... az Vram el ue-
ue(n) tölle(m) uete az szekerbe [Mv; MvLt 291. 90a]. 

szekérvám szekérvámpénz; vamä plătită pentru căruţe; 
Maut, Wagenmaut, Wagenzoll. 1834: Kolosvára Majarsá-
gakal és egyébb naturálékal 5 szekér vámra adt(am) 2 Rft 5 
xr [Hosszúaszó KK; Bom. Ia Bod Péter tt kezével]. 

szekérvánkos szekérpárna; perinoc; Wagenkissen/-pol-
ster. 1686: Két uj Aranyas Szekér Vánkos [BK. Bánfi Far-
kasné Bethlen Krisztina kel.]. 

szekérvár '?' Hn. 1857 k.: Szekér vár (e) [Vágás U; 
EHA]. 

szekérvezető szekeres; cärăuş, cäruţaş; Wagenburg, 
Fuhrmann. 1557: vxor Emerici zekerwezethew in pago 
Swk [SLt ST. 5]. 1582: balyka Istwan az Damokos Istwan 
feolden hazasodot vala meg es en valek az Nasznagyanak 
bot palnak szeker vezeteie [F.csemáton Hsz; HSzjP 
Rakossi Lukaczi vall.] | 19. April(is) Varga Benedek wyzy 
az feyedelem zekerwezeteóiet keet lowan gyalwra d. 25 
[Kv; Szám. 3/V. 39 Lederer Mihály sp kezével]. 1589: 
Vadnak az wduarhaznal Zolgak zolgalo leányok. Zeker 
vezeteo vagion 2 ... A Zekeruezeteo Boldisar fizetese 
ruhazattiaual egietembe tezen f. 20 [Kv; i.h. 4/XI. 41]-
1591: 28 July. Arczwl Istwan tol veottwnk az Cardinal 
zamara Egy hordo bort ... Oh bortt hordattwnk 
korchyomarwl zekerwezeteoknek es egyeb fele zolgaknak 
120. Eytelt ... f 2. d 40 [Kv; i.h. 5/X. 26]. 1592: 9 January 
Báthori Boldisar zeker wezeteòie zeòkeòt el, keretet Biro 
vramtol egi zeker wezeteòt, Eniedi Petemek fizette(m) f 0 d 
15 [Kv; i.h. 5/XIV. 115 Éppel Péter sp kezével]. 1600: Ket 
Karaczo(n) keozbe holtak az Jspotalybol harman megh 
eggyk kyraly biro vram zeker vezeteoie uolt [Kv; i.h. 
9/XIII. 14 Damakos Máté isp.m. kezével]. 

szekérvontatás szekérrel való szállítás; transport cu că-
ruţe; Straßentransport, Beförderung mit Wagen. 1638: Azt 
lattam hogi az sok szeker jarassal gerezdelesel, mind el 
romlót az fal ... killieb jöt az Fal, de az szeker vontatas 
miat [Mv; MvLt 291. 163a]. 

szekérzörgés hurducătura căruţei; Wagengerassel. 1631: 
az szeker zeörgestül nem hallotta(m) anniera az veszeke-
dest [Mv; MvLt 291. 235b]. 1879: Csendes, nyugodalmas 
hely. Szekérzörgés sem zavar, emberszó sem háborít 
[PLev. 53 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

székes11. állványos; cu suport; gestühlt, aufgesetzt. Szk: 
-guzsaly. 1805: Egy Székes Gusaj [Szamosfva K; BLt 9]. 

2. - hely a. bírósági fórum; instanţă judecătoreascä; In~ 
stanz, Gerichtsort, Gerichtsstuhl. 1586: Hozzu Jacab vallia 
... Megh Nyere a' leányom perit Minden zekes helieken 
[Kv; TJk IV/1. 593]. — b. lakhely/tartózkodási hely; 
domiciliu, loc de şedere; Wohnsitz. 1598: Az teoruenys 
megh Jtely hogy megh kellet volna neúezni neúet8 es a 
zekes helyetis hogy megh ne(m) neúezte le zall [UszT 
13/59. — 'A városbírónak]. 1625: az J falu tutta az helinek 
gonoz voltat be kellet volna ... kertelniek ... auagi szekes 
heliwnkeon hirdettek volna megh hogy ne boczatta volna 
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oda az megh irt Jobbagiom marhait [i.h. 47a]. 1671: Hogy 
az Országiul végeztetett és helyben hagyatot Uniónak 
conditioit minden czikkelyivel fogyatkozás nélkül megtart-
ya, melyre ... minden jelen való Rendek mostani gyűlé-
sünkben ... meg-eskŭdgyenek; A* kik penig jelen nem vol-
nának Székes helyeken effectuállyák Fö Tisztek előtt [CC 
6]. — c. testületi/uradalmi székhely, széki joghatóság alá 
tartozó hely; reşedintă de scaun, reşedinţa scaunelor; Stuhl-
sitz, Sitz, Stuhl, Hauptstelle. 1653: a fejedelem ... a míg 
oda jára, addig itthon a szekely urak ... tanácsot tartának, 
minden székes helyekre hadat gyűjtének, és mind az udvari 
hadat: lovast, gyalogot felhozák [ETA I, 46 NSz]. 1715: 
Azon orokos Jobbágyok ... hul, mitsoda Vármegyében és 
szekes hellyben, Városban vagy Faluban, ott pediglen ki 
földin és ki neve alatt lak(na)k, Feleségeseké vagy nötele-
nek ...? [T; WH vk]. 1774: itten a' Székes hellyen taxára 
nem mehet a' szegény jobbágy ha csak egy arany ajándékot 
nem ád számtarto és Praefectus Uraimék(na)k [Szentdeme-
ter U; LLt Vall. 67]. 1864: Székes hely vagy régi nevezés 
szerint Széki hely itt a' községnek Soos-kuţja van, 's mivel 
erre régebben a' Szék megbizottyai ügyeltek, e' helyiség 
kapta a' Székhely nevét a Székes helyé változásának kora 
ösmeretlen [Nagyernye MT; Pesty, MgHnt 28 Marosszék 
197a]. — d. fejedelmi székhely; reşedinţa principelui, reşe-
dinţă princiară; Residenz, Sitz, Hauptsitz. 1662: Hogy pe-
dig a fejedelmi székes hely, Fejérvár a sok háborúságokban 
nagyon elpusztult volna, arra vetette vala elméjét, hogy 
székes helyét Szebenbe helyeztetné ... Az egész szász ná-
tiónak, sőt az egész országnak metropolisát akarván feje-
delmi székes helynek rendelni Valának ugyan Fejérváratt, 
kik a fejedelemtül a székes helynek oltalmazására, kétszáz 
elegy-belegy nemzetségbül álló személy gyalog, kiknek 
hadnagyival Heriza ... beszélgetvén, ígíretivel azokat nagy 
titkon magához hajtotta [SKr 89-90, 369]. 1710 k.: onnét 
osztán Fejérvárra novemberben a fejedelem békísérésére, ki 
addig az ország zászlóit, egy nagy kék és három kisebb se-
lyem matéria aranyosokat mind magával hordozott, hogy a 
székes helyben quasi triumphando tegye le [BÖn, 728-9]. 
— Lásd még SKr 96. 

3. - község székgyűlés; adunarea secuilor dintr-un anu-
mit scaun; Stuhlgemeinde, Gemeinde, Gemeinschaft. 1678: 
Ha ben voltál a Szék giuleseb(en) hallottadé Lázár Ist-
ván vramtol, hogy azt mondotta volna hogy, vagj ă szekes 
kõssegh előtt hirdette volna, vagy egiszer vagy maszor, 
hogy Urunk eo Nsga conditioyt violalta, azért immár eo 
Nsga(na)k kötelességgel nem tartoznank [LLt Fasc. 120 
vk]. 

székes2 szikes föld/hely; teren soloneţos; Soda-/Salzbo-
den, Szikboden. | ingoványos föld, hely; teren mlăştinos; 
morastig, Moor-. Hn. 1571: az Zekes Revynel ... egy fe-
'eol az Zekes patak foly [Marossztgyörgy MT]. 1604: Az 
ékesben az Zekes teriben (sz) [Jedd MT]. 1607: Zekes 
Wkbe walo Zanto földeben [Kissolymos U]. 1711: A Szé-
kes hegjen (sz) [Mezőmadaras MT]. 1718: az Székesen tul 
(k) [Pókafva AF]. 1722: Szekes Aj n. h.-ben [Váralmás K; 
KHn 311]. 1732: A szekes az Utt mellett (sz) [Mihálcfva 
AF]. 1745: A Székáson (!) tul a Falu lunkája mellett (k) 
[Veresegyháza]. 1753: Az Szekes mellett (k) [Oláhbogát 
AF]. 1754: A' Székes ájban (sz) [Farnas K]. 1812: azon 
S2ékos (!) vagy is ingoványos Hely [Csekelaka AF; KCsl 
]3]. 1818: el a Székes agyig [M.bikal K; KHn 71]. 1834: a 
Székás mellyéken levő Retyét [Pókafva AF]. 1847: Székes 

ájban (k) [Székelykál MT]. —- A jelzet nélküli adatok az 
EHA-ból valók. 

székesbíró széki ülnök; asesor scaunal; „Stuhlrichter", 
Art Schöffe bei dem Szeklem. 1542: mely feoldeket oszton 
a feiwl meg mondott Sepsy szekes byro meg Iktata mwne-
kwnk [Besenyő Hsz; HSzjP]. 1560/1580: mi ... Kovács 
Miklós Dálnokból, u.m. székesbíró és Bodor János és Bo-
dor Pál Léczfalváról, mint székes hadnagyok adjuk emléke-
zetre mindeneknek' [Maksa Hsz; SzO V, 77. — 'Folyt, 
köv.]. 

székesfejérvári a Székesfehérvár tn -/ képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/' al toponimului Székesfehér-
vár; mit Ableitungssufix -/ gebildete Form des ON Székes-
fehérvár: Székesfehérvárról származó; care este originar 
din Székesfehérvár; (Stuhlweißenburg) aus/von/in Székes-
fehérvár. Szn. 1607: Pap Mattias alias Zekesfeyerwari 
Mattias [Kv; TJk VII/1. 189]. 

székeshadnagy széki hadnagy; locotenentul scaunului; 
Leutnant eines Stuhls. 1560/1580: Bodor János és Bodor 
Pál Léczfalváról ... székes hadnagyok [Maksa Hsz; SzO V, 
77]. 

székeshelyi fejedelmi székhelyi; din reşedinţa principe-
lui; residenziell. 1662: Az fejérvári székeshelyi fejedelmi 
házak, mellyeknek építések felől odafel emlékeztünk, mind 
a három cúriában, udvarban lévők Bethlen fejedelemtül 
nagy pompásan olaszfokokra, sűrű csatornákra építtettek 
vala [SKr 300]. 

székesmalom vízimalom-fajta; un fel de moară de apă; 
Art Wassermühle. 1771: hallottam a Nemes Város Székes 
Malmába lévő Urszulynetol Malom Mestemétōl hogy ... 
Mak Lászlone egy Vakarot el lopot a házától [Dés; DLt 
321. 38b Catalina Iklodi nom. Stephani Kő (38) vall.]. 
1805: a' Szamos Vizén épitteni kezdett két Székes Malmok 
[Dés; DLt]. 1806: ki lévén neveztetve, és küldettetve mi 
Alább irtak ... hogy a* volt Székes nagy malom mellyékét 
visgalás, és fontolás alá vévén, adnok arról hiteles írásun-
kat [Dés; DLt 318]. 1820: A* Vámház gáttya végénél, az 
alsó Hágó között lévő malom végénél, a régi Székes malom 
szegeleténél ... lévő Földek [Dés; EHA]. 1824: Allodialis 
Székes lisztelő Malom vagyon a Bántó patakán [Szásznyi-
res SzD; Ks 79 Conscr. 70]. 

székestemplom székesegyház, katedrális; catedralä; Ka-
thedrale. 1847: innen egy nagy vasrostélyos kapun juthatni 
Prága székes templomához [Méhes 5]. 

szeketura haszontalan; neproductiv; Brachfeld. 1804: 
Ezen irtás földet ... Bozintán Kosztán irtotta ki az erdőből 
és gazból, 's ugyan ö tötte haszon vehetővé; mert még a 
Dreutye Mimi idejében tsak szeketura vólt [Berekszó Sz; 
BfR III. 12/7 Tomnyán Vón (36) col. vall.]. 

székezés 1. törvényhozási ülésezés; ţinerea scaunului de 
judecată; Sitzung des Stuhlgerichts. 1761: En pe(di)g alá-
zatoson Instálok Exelle(nciád)nak Méltóztassék Kolozsvár-
ra valo bé erkezése(ne)k bizonyos Terminussát megjelente-
ni, hogy a következe(n)dö szekezésünken valo mulatáso-
mot ahoz alkalmaztassam [Pata K; BfR I Nábrádj István 
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lev.] | egynéhány rendbeli szekezése volt a vármegyének 
[RettE 127]. 1762: mind a törvények folyása ezzel a hébe-
hóba esett szekezéssel rosszul volt, mind a causák pericli-
táltak [i.h. 141] | azon Nms Széknek székezéseit nem szok-
tam frequentalni [Erdőcsinád MT; Told. 43/88]. 1837: Na-
gyon Szerettem volna tiszteletére lenni, de itteni székezé-
sünk lévén egy toppat sem mozdulhatok [Ótorda; TLt 
Praes. ir 380/1844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

2. reſ., un. egyházmegyei közgyűlés; adunare generajă a 
diacezei; Kirchentag, Synode des Kabineten. 1831: Öszi 
rendes Székezésünk fog tartami Isten segedelmével Sep-
tember Honapja 24-ik s 25-ik napjain a' M. Szt Királlyi Ns 
Szt Ekklésiánkban [Vaja MT; HbEk]. 

Szk: generális 1807: a közölebb tartatott Generális 
Székezés alatt ... meg pereltetvén [Balázstelke KK; DE 4] 
* papi 1833: Az Ujj Esztendő Eleire meg állíttatott Papi 
Székezés tartami fog M.Vásárhellyen Ianuarius 16-ik nap-
ján [Vaja MT; HbEk]. 

székező bíró bírósági ülnök; asesor al unui complet de 
judecată; Geríchtsbeisitzer, Assessor. 1821: Bajesdi Vitán 
Sándor Ns Hunyad vármegyének hütös Székező Bírája 
[TudGyüjt. 1821. XII. 81]. 1827: Gidofalvi Sándor Nm 
Küküllö vármegyenek H. Szekezö Birája [Szentk. Hosszú-
aszó Cs]. 1844: Rákosi Josef székező biro, Gyertyánosi 
Káról sz. biro [Fog.; TSb 20]. 

szekftt 1. szegfű 

székfű kamilla, Matricaría chamomilla; muşeţel; Ka-
mille. 1578: Ha az kezedben esik az közweny es Meg da-
gad. Wegy Rosa pogachat es zeekfwuet az az camanillat es 
saliat, főzzek Meg borban, Mosgiek aban, Ne vyzben, es 
Meg gyogwl [Nsz; MKsz 1896. 371]. 

székfűolaj kamillából készített szépítkezőszer; ulei de 
muşeţel; Kamillenöl. 1822: egy fertaj ora is alig telik belé 
küld egy otkolonas üveget teli otkolonnal s egy kitsi szagló 
üveget meg töltve szekfü és tzitrom olajjal [Dés; WLt Kele-
men Benjámin lev.]. 

székfüves kamillás; cu muşeţel; mit Kamillen, Kamillen-. 
Szk: ~ herbatea kamillatea; ceai de muşeţel; Kamillentee. 
1781: tegnap del utan nem tudom mi okbol csak hirtelen 
egyszer köhintettem és az fulladás réám jött de nem tartott 
sokáig mindjárt egy keves szekfüves herbathéát ittam s el 
mult [Sáromberke MT; TSb 13 gr. Teleki Samuelné 
Bethlen Zsuzsanna lev.]. 

székfűvirág kamilla; (ílori de) muşeţel; Kamille, Kamil-
lenblüte(n). 1825: Vadmák, Székfîí és borza virágot szarasz-
szanak árnyékba s' Kertbe a' Filegoriába jo helye van, tsak 
ugy kell szárasztani hogy egymástol meg ne feketüljen ... 
mindenikből legalább fél fél vékát gyűjtsenek: de a' Szekfü-
nek csupánn a* viragja kell [Kv; IB. gr. Korda Anna lev.]. 

székfűvirágos kamillás; cu muşeţel; mit/von Kamillen, 
Kamillen-. Szk: ~ herbaié kamillatea. 1797: hazajővén a 
Fiam ... azon napon Estve ki borzogatta a Hideg 's mint-
hogy nagy szorulása volt ... addig itta a Bórkőves Vizet s 
Székfű virágos Herbathét hogy a gyomra meg indult sokat 
ment mind sár vizet s mind egjebet s osztán jobbatskán 
kezdett lenni [Héderfája KK; IB]. 

székfűvirágpor kamillavirágpor; praf de muşeţel; Ka-
millenpulver. 1687: Küldtünk ... Fejer málva giõkerre po-
rul. SzékfÜ virág porra Somkoró virág porra f 1//14 [UtI]. 

székgerenda fedélszék-gerenda; cosoroabă; Dach(stuhl)-
balken. 1872: Marha istallora ... Szék gerenda 8. darab 4 
ölös [TSb 38]. 

székgyűlés székely széki közgyűlés; adunarea generală 
al scaunelor secuieşti; Versammlung eines/des Szekler-
stuhls. 1766: Nemes János úr látván az ő" nagy bolondsá-
gát, mondta neki, székgyülése lévén: „Soha nagyobb csuda 
nem lenne, mintha kegyelmed Maros széki főkirálybíró 
lenne" [RettE 209. — "Agárdon lakó Gyulai Ferenc ns]. 

székház vmely hatóság/törvénykezési testület székhe-
lyéül szolgáló épület; sediu; Sitz, Hauptsitz, Stammhaus. 
1590: fyzettem Aztalos Janosnak hogy Chinalt egy hozzw 
Aztalt es egy zeczel zeket Az zek haazhoz ... f. 1 [Kv; 
szám. 4/XX. 34]. 1617: Elegge hallotta(m) hogi antalfi 
tamasne <zitta> anta(lf)í matiast hogi nem zekhazba ualo 
nem toruenibe ualo ki kellene onnat uznj [Kobátfva U; Pf 
Fr. Benczer de Medeser ns és Th. Böleoni rector Scholae 
Tarcziafalviensis vallatójel-e a fej-hez]. 1632: 10 Novemb-
ris. Esketék Zólyomi Dávidot őnagyságát Kolozs várme-
gyei ispánnak az székháznál, az lábasháznál [Kv; KvE 163 
SB]. 1749: Kézdy Király Biro Domby János Vram jővén 
hozzám ... reportála eő kegyelme, hogy az én Téli Qvárté-
lyomnak rendeltetett volna Markosfalván lévő Szék Háza, 
a' melynek Revisiojára küldöttem volt föl egy Strása Mes-
teremet, Hoffmesteremmel együtt [Kőröspatak Hsz; ApLt 2 
Ant. Káinoki lev.]. 1797: A Szék Ház hijjában ... Egy Ajto 
szemődök fa Egy tokozatt festékes ajtó szemődök fa, mely 
a Nagy Palotát el szakasztatta volt [Szu; UszLt XII. 87]-
1823-1830: Buccow ... Udvarhelyt a' Szék Háznál annyira 
meg szoríttatott volt a* Székelyek által, hogy egy darab 
ideig az Ámyék-Székbe vonta meg magát [FogEK 28]-
1849: A Székházhoz készítettem egy cserepest Rf 2 xr 18 
[Szu; UszLt XIV. 98 Barabás Mihály fazakas számlája]. 

Szk: közönséges 1650: az Diffamatio uolt ... Husha-
gio kedd nap tauat... Vduarheli uarosaba(n) az kozónseges 
zek hazba(n) [UszT 13b]. 

székhely vkit megillető templomi ülőhely; scaun reţinut/ 
desemnat cuiva într-o biserică; Sitz(platz) im Gestühl-
1692: Mivel a Galambodi Megyében voltanak ollyan em-
berek, kiknek Feleségeiknek a' Templomban szék helyek 
nem volt, hanem tsak némely számos emberek foglalták el 
a' Templom béli székeket ... Mi visitatorok ... tettünk bi-
zonyos rendelést a' székek iránt [Galambod MT; MMatr. 
421]. 

székhús mészárszéki hús; camea care provine din mäce-
lărie; Bankfleisch. 1640: Az Mészárszék allapattya. Ennek 
előtte mindenkoron szabados volt vasamapokon az külső 
falukrolis az zék hust piaczra be hozni, mely mostan> 
Urunk ö Naga Kegls dispositiabul ... a' Var szamara conti-
nualtatik [Fog.; UF I, 687]. 1662: Az város" lakosi is az né-
metek részérül hogy semminémü károkkal nem illettetné-
nek, az városba tizenkettőnél több egyszersmind be nem 
menne ... akkor is minden fegyver nélkül ... m i n d e n n é m ü 

eledel, bor, kenyér, székhús és egyéb vásárlás kedvéért 
[SKr 682. — "Nagybánya]. 1681: Vásár vám ... Minden 
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ideghen mészáros proportionaliter tartozik szek husul legh 
alab per libr. 3 néha többelis, a* mikor az fontra valo hús 
nalla több lészen [JHb XXXII. 51]. 1729: Az örménység ... 
Az szek húson és Tesztabul állo enni valón kivül se 12 órá-
ig, se az után ki menetelekig is ne vehessenek, ha penig 
vesznek Vasár bírák Atyankfiai tollok el vegyék, és Had-
nagj Atyánkfiához eo kglmehez vigjék [Dés; Jk 386a]. 

széki1 székely/szász székbeli; dintr-un scaun secuiesc/să-
sesc; aus/von einem Szekler-/Sachsenstuhl, stühlisch. A. 
Személyre von. 7600: az miképpen az mi Bizodalmas 
Vraink es Atiankfiay, az egesz Aranias Zeky vitezleö rend, 
mind lowagok es mind gialogok azon zekbely vrainkal 
egietemben ... giorsasagal es serinseggel Jüttenek mellenk 
[SzO IV, 141] | Egy attiamfiatis Baba Orbán neweőt ... 
Segeswar Zekbe hoztak Benebe, el sem bochattak kwleöm-
ben hane(m) Segeswar Zeki Benei emberek leöttenek keö-
zesek erette Diaigh negywe(n) forintigh [UszT 15/53]. 
1610: Giergio Zek(j) Alfalj Lazar Jstuan [Törzs]. 1623: 
Szeörczey János Pahai Orbaj széki [Borb. I]. 1635: Szotiori 
Mihaly prim(impilus) Lisznyai sepsi Széki [Kp I. 41]. 
1666: Hadi Győrgi Oszdolay primip(ilus) Kezdi széki és 
Danka Bálás Deák sen(ior) Alsó Toriay, Kézdi szék(ne)k 
hütös Nótáriussá nobil(is) az két felöli ualo személlyek-
(ne)k közül fogott biróy [A.torja Hsz; Borb. I.]. 1710: Fel 
Csík Széki Szent Domokosi Iffiabbik Sándor Mihály Nobi-
lis azon Szeknek hütōs Nótáriussá [BCs] | Maradok az Ur 
kótelles szolgaja es Rationistaja az o flsége Hámorán Fél 
Csík széki Danfalvi Lukácz Péter [BCs]. 1763: Szeben szé-
ki Ispány Schimert János [Szecsel Szb; JHb]. 1781: Hivat-
nak munkot ... udvarhely alias Filialis Keresztúr székben 
Új székelyre az meg irt széki és Falubali (!) Agilis Pap Sig-
mond uram nemes szekelly lakó hazahoz [Pf]. 1812: Ara-
nyas széki Rákosi ... Fülep Mihály [Kövend TA; Borb.]. 

B. Helyre von. 1774: Az Kászon Széki Határ nap kelet 
felől az Moldúvaj hatarral ... conterminálodik [Kászonja-
kabfva Cs; JHb sub K 1/29]. 

Hn. 1781: A' Széki Tanórakjában (k) [Petek U; GHA]. 
C. Intézményre, testületre von. 1686: ugyan azon a szé-

ki" és falubelj Tarcsafalvj Unitaria Ecclesia [Pf. — "Usz]. 
1842: Visgáltatik Tarcsafalvi Sylvezter Judithnak mint 
Fnőnek Martonosi Demeter János mint A. Férj ellen — a 
Kereszturfi széki alpapi széken indított — lefolytatott és 
törvényes fel hivas utján ezen K. Tanácshoz hatott válope-
r e s ügye [Kv; Borb. I]. 

széki2 a Szék (Sz v. SzD) tn -/' képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Szék/Sic sau Sîg; mit -/ 
Ableitungssufix gebildete Form des ON Szék. 1. Széken 
levö, széki székhelyű; din/care se află ín Szék; in Szék be-
findlich, aus/in/von Szék. 1601: Az zęky Camaranak gond-
^seleset myerthogy az varosis semminemeo keolcheget az 
Akna eppeoletyre Thorday Matenak kezehez nem adott, 
nagy puztasagbol penigh megh epitette his itaq(ue) respec-
l'hus męgh ez egy eztendeoben egyedeol eo kgmen hagy-
j a k [Kv; TanJk 1/1. 379]. 1602: Myert hogy az Aknák 
Bondviseleo- neked nem lehetnek, elseoben eo kgmek egez 
varosul megh Alkuwan azon hogy mind az ket Aknara az 
ket natiobol ket embert valazzanak ... az Sors ugy hozta 
hogy ez Szaz rendreol valo legyen ez Jelen valo eztendeo-
ben az Colosy Aknán, Az magyar rendreol penigh legyen 
az Zeky Aknán [Kv; i.h. 1/1. 409]. 1640: Szölösi Albert 
széki kamaraispán a besztercei főbírónak [Szék SzD; 

BesztLt 183]. 1862: A' széki Egyházban a* Tanitoi állomás 
300 fr évi fizetéssel o. ér. orgonálni is kell tudni [Gyalu K; 
RAk 65]. 1863: A Viczei iskola mesterség üres a Széki 
egyház kerületben, a pályázás 200 o. é. frt. fizetés mellett 
ezennel meg nyilik [M.bikal K; RAk 136]. 

2. származási helyre utaló jelzőként; ca atribut care arată 
locul de origine; den Herkunftsort bezeichnendes Attribut: 
Székről való; din Szék; aus Szék, Széker. 1667: Tekintetes 
nemzetes Széki Teleki Mihály [TML IV, 76 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz] | Széki Magyari Mihaly [Dés; 
Törzs]. 1735: Széki Teleki Sámuel [Kővár vid.; TK1]. 
1741: gr. Széki Teleki Ádám [Somlyó Sz; TK1]. 1746: 
Torotzkó Várossában lakó ... Széki Járai Ferencz Város 
Bírója [Bosla]. 1755: Mlgs Imperialis Groff üdösbb Széki 
Teleki Sándor [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 1760: Szék vá-
rossában) lakott ... Néhai Sziki Balog Miháj [Dob.; RLt]. 
1766: széki Bányai Sámuel [RettE 200]. 

Szn. 1640: Michael Szekj Rector Scholae Bettleninae 
[SzJk 52]. 1653: Stephanus Sziki principális min(ister) De-
siensis [Dés; DLt 432]. 1656: Széki Miklos(na)k Siboi pre-
dicator(na)k [SzJk 80]. 1693: Kerek Győrgyné Széki Bor-
bala aszony [Dés; Jk]. 1729: Elisabetha Kolcsár cons. 
Georgii Széki [Dés; Jk]. 1771: Széki Mihálynéval, Széki 
Persivel. Sziki Mihálynét. Miklós Jánosné Széki Sára. Sziki 
Sáriról. Széki Ersok. Anna Széki cons. nb Michael László 
[Dés; DLt 321, 13b, 15b, 16b, 21a, 25a]. 1781: Széki Ist-
vánt [Petek U; EHA]. 

3. Székhez tartozó; care ţine/aparţine de Szék; zu Szék 
gehörend, Széker. Hn. 1779: a Széki Határban [Szék SzD; 
WassLt J. Fülep (50) vall.]. 

széki hely testületi/uradalmi székhely, széki joghatóság 
alá tartozó hely; loc aflat sub jurisdicţia scaunului; Stuhlort, 
Sitz des/eines Stuhls. 1864: Székes hely vagy régi nevezés 
szerint Széki hely itt a' községnek Soskutja van, 's mivel 
erre régebben a' Szék megbízottjai ügyeltek, a' helyiség 
kapta a' Széki hely nevét a* Székes helyé változásának kora 
ösmeretlen [Nagyernye MT; Pesty, MgHnt 28 Marosszék 
197a]. 

szekíroz bosszant, zaklat; a hărţui, a necäji; sekkieren, 
belästigen. 1663: Ide ki is már mindenütt kezdették az mi 
vallásunkon valókat szekírozni [TML II, 455 Teleki Mihály 
Teleki Jánosnéhoz]. 1820: már tsak ugyan halálra szekíroz-
na [M .zsombor K; Somb.]. 

székláb piciorul scaunului; Stuhlfuß, Fuß des/eines 
Stuhls. 1634: (A leányzót) Teglas Ferenczyne verte egy 
szek labbal, avagy darab kapa nyellel [Mv; MvLt 291. 6b]. 
1735: Asztalos janos Ur(am)is ha mikor be jün semi szék 
és asztal labnak valo bikfakat nem talal [Kv; TK1 Mihály 
deák Teleki Ádámhoz]. 

székmadarász székbeli madarász; păsărar al scaunului; 
Stuhlvogler, Vogler aus/von dem Stuhl. 1715: a lófök és 
darabontok között Lázár István szék madarász [Lövéte U; 
UszLt III, 44]. 

széknap törvénykezési nap; ziua ţinerii scaunului de ju-
decată; Gerichtstag des Stuhls. 1560: pynkest Elewth walo 
chetertheken Thomory Chrystoph Kewesty az ew feles-
seghe kozarwary sopphya ázzon kepeben, Ees Kozarwary 
Anna ázzon Somogy Janos felesseghe zemely zerenth My 
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Elewtthewnk Megh Igeness wlesbewl thenek ... wegezest 
... Egyenlew akarattal Azt az dolgoth Ez Jewendew Zent 
János, Napjanak thyzenewthewd Napjara Enyedre, Mel 
Nap lezen feyer warmegyenek Zek Napyok, halaztotthak 
[Dés; SLt AB. 3]. 1571: Az teorweny vgy talala hogy 
mogya nelkwl nem hyhat p(ro)katorth, mertt az zek el hala-
doth, es az mas zek napigh ew el maradoth nynch helye te-
rehnel kwl valo prokator hywasnak [BálLt 79]. 

szekrény 1. (fekvő) ládaszekrény; ladă (ín care se păs-
trează diferite obiecte); Truhe, Kasten, Kiste, Schublade-
kasten. 1591: Egi zekreny talner tartó 1 [Kv; AggmLt A. 
53]. 1592: Barbeli Georgi Coloswari vallia ... Eperiesen ... 
Zent András napban sokadalomkor ... az porozlot ágion 
vertek ketten es egi zekrinbe teottek be vgian a porozlo ha-
zaba [Kv; TJk V/l. 226]. 1594: Az Várbeli hazakban valo 
lnventarium ... Czipo tartani ualo zeökreni No. 1 [Somlyó 
Sz; UC 78. 7/22]. 1595: egj zekrent zegeztetett uala ve-
le(m) megh az Aszony de en elötte(m) fel ne(m) nyitotta 
ne(m) tudo(m) my volt be(n)ne [UszT 10/14]. 1645/1664: 
Tudom aszt hogy mikor Molnár György halva fekszik vala, 
Péczi Mihály megh nyita az nagy szekrent, ki vőn egy nagy 
Gyüszű penszt tele vala [Kvh; HSzjP Janczo Mihálly (35) 
kvh-i vall.]. 1647: Egy vas retezw lakatú szekrény [Nagyte-
remi KK; BK 48. 16]. 1664: vit onan az haztol Edgj szek-
rint [Keresed TA; Borb.]. 1694: va(gy)on ott ket Kosar-
ba(n) es egj hitva(n) szekrenyb(en) edgyezer masszőr az 
Ablakokrol le hullott dirib darab Üveg Tangyerok, egesz 
Tangyerokkal elegyesleg [Kővár Szt; JHb lelt.]. 1777: A 
nyagyabbik (!) szekrént — fel nyitván, abban találtunk illy 
portékákat lenni ... egy kosokot, két pendeyt, két gyolts 
inget [Nagylak AF; DobLev. 111/503. 2a]. 1801: egy Szek-
rény vagy is Oláh Láda [BLt 11/11]. 1815: Egy fedél nélkül 
valo Szekrény [Buza K; LLt]. 

Szk \ fedeles 1679: Moso Ház ... Vagyo(n) itt Fedeles 
Szekreni nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 6]. 
1681: Fedeles szekrény Nro 1 [Vh; VhU 514] * fedeletlen 

1681: Sütő Ház Pitvara ... Mosogato Cseber Nro 1 ... 
Romladozott, fedeletlen Szekrény Nro 1 [Vh; VhU 519-
20]. 1724: egy fedeletlen Szekrényben vagyo(n) fa tangyer 
... szaz husz [Koronka MT; Told. 27] * hosszú öreg 
1594: Vagion hozzw eöregh zekreni No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78. 7/22. 34] * külföldi 1614: Vagio(n) Egi kulfeoldj 
zekrenj es Egi hitua(n) vst [Kv; RDL 1. 95] * öreg 
1694: Kisseb őrög Szekrin [Kv; Berz. 29. 76]. 

2. (álló/ajtós) szekrény; dulap; Schranke, Kasten, 
Schrein. 1570: Kerekes Myklos ... vallya, hogy ... Egy 
zekrenye mostis Nala vagion ky attyatwl Maradót [Kv; TJk 
III/2. 156]. 1594: Az Wduarbirosaghoz valo Belseö hazban 
... Zeökreni vágjon No. 3 [Somlyó Sz; UC 78. 7. 22-23]. 
1600: mi nekeönk nagy nylwa(n) walo karu(n)kra hantak 
es rontottak hazainkat teöb tarsawal egyetembe(n)... Lada-
kat, Zekrenieketh, aztalokat, padokat, kith el wittek, kit el 
wagdaltak [UszT 15/23]. 1604: ez elōttis mi marhank wala, 
söt mj nem hogi onat walamit el wittünk wolna de mostis 
aztalom Zeokriniem ot wagion [i.h. 15/168 Kis Solmosy 
gienge Jakabne Annaazonj vall.]. 1634: Ezeken kwuwl va-
lami Araniam mind massaban, s mind vertwl, es Tallérom 
... Templomhoz valo eolteozetek, ezkeozeok lesznek ... 
kiknek az iona egy vasas lapos ladaban, es egy kis 
szepetben, es ket feyer sup ladakban vadnak, es szekreny-
ben ... mindeneket ... hagiok az ittben, az Varosban leueo 
el romlott Templomnak epwletire, ky a' Patereke vala 

[WassLt Cegei Vass János végr.]. 1659: Fa szerszámból, 
Kadokbol, Hordokbol, szekrenbol, Ládákból, Nyoszolok-
bol az ket Aruak(na)k jut f. 4/— [Kv; RDL I, 143]. 1739: 
egj festekes almariumacska ... egj szekrény, egy kar szék 
[Kv; Pk 6]. 1765: Két Agy hitvány szekrény, Egy Karas 
Pad [DE 2. 1XB. 13]. 1783: Az Pohár Szék mellett vagyon 
egy lakat alatt való szekrény [Mocs K; JHbK XXX/1]. 
1810: Egy rósz Szekrény fenék nélkül 1. égy jo fa ágy 1-
Ládás pad fedél nélkül 1 [Jedd MT; LLt]. 

Szk: furnirozott 1849: Funérozott kis szekrény pipa 
tartóval ..: 25 Rf t . . . 1 Régi furnérozott szekrény tiszafa ... 
50 Rft [Görgénysztimre MT; Bom. S. XXIVd]. 

3. gabonás láda; ladă pentru cereale; Getreidekasten. 
1647: Gabonas haz benne valo portekakkal ... ket kis 
szekreny; Egy Tonna [M.királyfva KK; BK 48. 16]. 1679: 
Oldala, feneke romladozott, közép szerű szekrenj 1 Ebben 
vetemeny ezomokban egi zsákban [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János lelt. 2]. 1732: találtunk ... edgj szekrént, 
meljb(en) van fel véka semlje liszt [Kv; Ks 40. XXVIIIc]. 
1741: találtunk három ujj szuszékat két kiss jo szekrént, egj 
őtt vedres átalagotskát teli alma etzettel [Mezőbánd MT; 
LLt 146. B]. 1768: valami pozdoiját egy hitván szekrény-
ben hányni kezdettek s az el lopott Lántz meg zerdült ben-
ne [Martonos U; Pf|. 1775: 1. Szekrény s abban valami 
gergeliczés borsó x 20 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1787: 
Találtatott a Pitvarba egy Szuszékba circiter másfél véka 
közönséges házi kenyérnek valo Buza ... Ugyan ott egy 
szekrénybe más fél Véka őrlőtt Tőrőkbuza liszt [Mv; 
MvLev.]. 1795: Szuszék Kettő, Szekrén egy [Szárhegy Cs; 
LLt]. 1805: A Gabonás hijjan találtunk egy szekrént 
[Szamosfva K; BLt 9]. 1817: Egy Harmintz vékás viseltes 
Szuszék, Egy viseltes Szekrény, Ket Túros Deberke [Mv; 
MvLev.]. 1864: Három vám tartó szuszék, és egy szekrény 
[Kadács U; Pf]. 

Szk: lisztes 1814: egy Lisztes Székreny ... [Mezösályi 
TA; RLt Rettegi Sámuel kúriájának inv.]. 

4. szuszék; ladă pentru făină; Kornkasten, Kästchen. 
1817: Kisded Szuszék vagy Szekrény [Gyalu K; KLev. 
Moldován Vasziltól seguestralt portékák specif icatiojából]-

5. levelesláda; lădiţă/cutie cu documente; Brieffach. 
1598: az Gazda Azzonj leuelej keozt vagion leuele it az 
szekrenben [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1777: 
A fennebb le irt nagyobbik Szekrénb(en) el hányódva ve-
tődve, tizenkilentz darabból állo Levelek [A.detrehem TA/ 
Nagylak AF; DobLev. III/503. 4a]. 

6. szállításra használt láda; ladă (cu capac) ín care se trans-
portă diferite obiecte; Kiste, Transportkiste. 1595: Attam ••• 
100 Jo letz szeget ... szegeztük be az szekrent vele mellyet 
az zönyegekkel, onn szer számmál Tasnadra vittek vala [Kví 
Szám. 6/XVIIa. 132 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

7. lőszeres láda; ladăcu muniţie; Munitionskasten. 1602: 
Kupás Georgj ... vallja ... En ewel az Farkas Mihaliall 
azon etezaka ... eggjwt eoriztem ... az thoronynak felseo 
feleben igazitam megh hagiam neky minth vigyázzon, en it 
Alat vigyaztam azon keozben az Zekrenjre haniotlam le 

tehát el zwnnjattam [Kv; TJk VI/1. 622]. 
8. védőkeret/láda; cadru de protecţie; Kastenrahmen, 

Fassweg, Greviert. 1590: Az Malomba valo keoltseg ••• 
Szapany vchaba(n) Aztalos Janonal (!) Chynaltattam mind 
az eot Bokor Keo ala zekrent ... f 2 d. 60 [Kv; Szám. 
4/XIII. 3 Gregorius Wass reg.]. 

9. lapátos kerék vízládájának része; parte a scocului de 
unde cade apa pe roata cu lopeţi/palete; Schaufelkammer/ 
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-zelle. 1677: Ez az víz láda szolgál az eöreg vas verőt hajtó 
lapátos kerékre; az víz láda jó tölgyfa lábakon áll, tizenkét 
jármokban végében való jó szekrényivei és víz eresztőjével 
egygyütt [CsVh 53]. 

10. szekrénygyártó/készítŏ, asztalos; meseriaş/tîmplar 
care face dulapuri; Schreiner, Kasmer, Käsmer, Tischler. 
Szn. 1602: Szekrény Pál jb [Hilib Hsz; SzO V, 98]. 1614: 
Zekren Janos ppix | Zekren Pálné jb [uo.; Beth U 371-2]. 
1719: Szekrény Miklós [Imecsfva Hsz; Borb.]. 

o Hn. 1692: Szekrény Vápajába(n) (sz) [Torockószt-
györgy TA; EHA]. 

Ha. 1752: szekriny [Göc SzD; Borb. Borsai Sándor ke-
zével]. 

szekrényecske szekrényke; dulăpior; Kästchen. 1700: 
fel kez kád nro 2. Tekenyöczke 1. Desa nro 1. Egi kis szek-
renyeczke [Csicsó Cs; BálLt 71]. 

szekrényes I. mn szekrény-aljú; cu dulăpioare ín partea 
inferioară; mit Lade/Schubfach/Schublade, Laden-. Szk: ~ 
(isztal. 1655: csinaltam ket szekrenyes asztalokat f 26 [Kv; 
ACJk 51a]. 1656: Tecsi Giorgy Ur(amna)k ... műveltem 
hol mi egytmast (!) f. 15 Item fogattam ö Kigyelmetöl ket 
szekrenies aztalt egy tornios nyuzolyat f. 16 [Kv; i.h. 52a]. 
1657: egy szekrenies Aztal [Kv; i.h. 51a]. 

11. ſn szekrénygyártó/készítő, asztalos; meseriaş/tîmplar 
care face dulapuri; Schreiner, Tischler. 1655/1754 k: Soka-
dalomkor pedig a* Látó Mesterek ha idegen helyről Aszta-
los munkát hoznak szorgalmatoson meg vámolyák, egy 
szekértol d. 48. Az Szekrényesektol pedig minden szek-
rénytől d. 2. A Böltsö tsinálás a* szekrényeseknek meg nem 
engettetik [Kv; ACJk 19]. 

Szn. 1597: Ioannes Zekrynyes de Zynie" Iobagio [Ks. — 
"Szinye SzD]. 1606: kws galambfalwi Zekrenies matias 
[UszT 20/300]. 1607: galambfalwj Zekrinies mattias [i.h. 
20/243]. 

oHn. 1737/1792: Szekrényes (sz) [Bálványosváralja 
SzD; EHA]. 1798: A' Szekrényes kuttyánál (sz) [uo.; 
EHA]. 

szekrényforma szekrényszerű; de forma unui dulap; 
kastenförmig, schrankartig. Szk: ~ szuszékocska. 1699: 
edgj kisded szekrény forma szuszékocska négj köblös 
[Andrásfva U; LLt Inv. 116]. 

szekrényláda (fekvő) ládaszekrény; ladă ín care se păs-
trează diferite obiecte; Truhe, Kiste. 1763: Szekrény láda 
No 1 [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX. 23]. 1850: Egy 
szekrény Láda [Tarcsafva U; Pf]. 

Szki ſęjĚér~. 1615: Egy feyr zekren lada az kiben az Bali 
egyet masa vagyo(n) f — d 75 [Kv; RDL I. 97 Junck 
András kezével] * fekete 1615/1628: Egy fekete szek-
reni láda záros, meliben az Kis Anna Eggietmassa vagion f 1. 
d- 50 [Kv; RDL I. 96c] * lábas 1622: Egj lábos io 
Zekrenj lada záros tt f. 2 [Kv; RDL I. 119] * öreg-. 1585: 
EgJ Eoregh zekreny Lada, Rosas f 1 [Kv; KvLt Vegyes ir. 
1/2. 4] * rakott 1615: Egy zep rákot eoreogh zekren lada 
fodor faual boritot f 10 [Kv; RDL I. 97 Junck András 
kezével]. 1620: Balikonak iutot ... egj io gyontaros aztal f 
3. — Egy rákot zekren lada f 10 [Kv; i.h.]. 

szekretárius titkár; secretar într-o cancelarie (domneas-
cä); Sekretär | íródeák; diac, grämätic; Schreiber. 1588: az 

vitezleo Gábriel deiak Botthazi az feiedelem eö Nsga 
secretariussa [M.fráta K; SLt J. 31]. 1590: 22 July vittek 
Tordara Gaspar deákot varady Secretarius 4 Louon ... fy-
zettem f. 1 [Kv; Szám. 4/XXI. 85 Kis István sp kezével]. 
1597: Aaszszoniwnk w felsige Secretariussat widte innét 
hogy Deesre Mennien, wtabwl wysza Teritedte Nymet Ja-
noss [Kv; i.h. 7/XIV. 100 Masass Thamas sp kezével]. 
1600: Az Secretariusnak attam 5 czipot 1. kenieret d. 9 
[Kv; i.h. 9/III. 7 Szabó András sp kezével]. 1619: Szegedi 
Deesi Mihaly Deak(na)k az molduay vaida eo Nga Secre-
tariussanak megh tekintuen idegen orszagbann is hozzánk 
es az Orzaghoz megh mutatót hwseges szolgalattiat, keg-
messegunkből conferaltunk az Kő vari Jószágunkból neki 
Tiz haz Jobbagiot [JHbK XVIII. 32 fej. rend.]. 1621: Az 
Zakmar mellet lakó Hauas alfeoldj Vajda Giugitani (!) vitet 
az Secretariussa Czarnatonj istua(n) Brassóból egi borbelt 
[Kv; Szám. 15b/IX. 167]. 1633: Beneo Mihalj Feyeruari 
Cardinal Ur(am) eo Naga Secretariussa [Ks 90]. 1664: vi-
gyázzon az secretariussára Cob uram, ne talám attűl nyilat-
koznak ki efféle titkok [TML III, 146 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1705: Reggel pedig felkelvén minekutána az 
urat az eddig való dolgokról tudósítottam volna, felmenék a 
Cusani uram secretariusához, és minthogy mind az Herbe-
ville, mind a Glöchelsperg generálisoknak való levelek titu-
lálatlanok valának, azokat a secretarius által kitanulván, 
ugyan eltituláltatám [WIN I, 626]. 1710 A:.: én az én inst-
ructiom szerént semmit rendesen nem proponálhatok, sem 
a secretariusokkal semmit nem referáltathatok [BÖn. 973]. 
1736: Az Gyenerallis szekretariussa es az Szent Katolnai 
Letman voltanak Biro Uramnit akor Bort, kenyeret, pecse-
nyet de 66 [Kvh; HSzjP]. 1748: Illyésfalvi Pap László, más 
egy Attyokfiával ... körül vették Mgs Gubernátor Vr(am) 
Exja secretariussát ... s vélle edgyutt engemetis, igen kér-
vén bennünket... hogy interponálnok magunkat Mgs Groff 
Komis Sigmond űr előtt ... Pap Vonka nevü detentus Eōt-
tsekért, és disponálnok kérésünk által a' Grofot Békességre 
[Nsz; Ks 27. XVIIIb St. Budai gub. janitor vall.]. 1817: 
Miklós Mlgs secretarius Gál Tamás Umak esmérettségé-
ben, atjafiságában és Gratiájában esvén ... successorának 
esméri lenni [Kv; Pk 3]. 

Hn. 1831: A' Secretarius gödriben (k) [Mezőbánd MT; 
EHA]. 

Szk: bellikusz 1705: Ma reggel 8 órakor érkezett 
posta Bécsből Havasaifölde felé, de mit hozott, mit nem, 
meg nem hallottuk. A bellicus secretariust ugyan az generál 
felküldötte vala az úrhoz, holmi leveleket és novellát is ol-
vasott az úr előtt [WIN I, 432]. 1737: az Bellicus szekreta-
riussanak attunk kenyeret kapostat kolbászt Bort oldatost 
[Kvh; Bogáts 8] * guberniális 1742: mindenik az Gu-
bemialis Secretarius vrak közül igen nehez betegségben 
sinlik [ApLt 4 Zalányi Apor János Apor Péteméhez]. 

szekretárius-deák íródeák; diac, grämätic; Kanzlist, 
Schreiber, Schreibknecht. 1595: 17. July ... Bernardfi Já-
nost és Egerwari Jánost, Wrúnk ö fge útan mennek Tasnad-
ra, az Secretariüs Deakokkakkal (!) egyetemben ... Ber-
nardfi U(ra)mat túlaido(n) kúczjan vitte Zillahig 6 loúal 
Benesi Mihaly ... f 3 d 57 [Kv; Szám. 6/XVIa. 82 ifj. Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 

szekretariusné titkámé; soţia secretarului; Sekretärin, 
Kanslistin. | íródeákné; soţia grämäticului; Frau des Schrei-
bers. 1746: ozvegj secretariusne [Kv; Ks 11. XLVI. 25]. 
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szekretáriusság titkári tisztség, titkárság; funcţia de sec-
retar într-o cancelarie; Sekretărstelle, Anstellung als Sekre-
tăr. Szk: gubernális 1775: Mósa László ... Ez igen ha-
talmas deák, jó törvénytudó és Erdélyben híres tanult em-
ber vala. Sokszor candidáltatott gubernális secretariusságra, 
ítélőmesterségre, s ha pápistává lett volna nagy promotio-
kat ért volna [RettE 359]. 

szekreter fiókos szekrényféle írólappal; secreter, secre-
tar; Sekretăr, Schreibschrank. 1810: magabol a Mívéböl a 
tündöklik ki, hogy nem maga szükségére, hanem el adás 
végett készitt égy valójában drága és nem Sorsához illő 
Secretért [Kv; ACLev.]. 1820: Egy rakott Kasztén, hozzá 
tsinált fejül lévő Szekretírrel 1. Egy más Tiszafa Kasztén 1 
[Felör SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.]. 1837: Benedeken 
a vendég házban rakott asztal az obeliscussal ... vendég 
házbéli Secreter [Szentbenedek SzD; Ks 88. 13]. 1848: Egy 
Szekretáir [MkG Conscr.] | Az osztováta a' hijuba. A bor-
dák a Székréterbe tétettek [Szászerked K; LLt]. 

Szk: bronzírozott 1821: Ezen házba van egy szép 
Bronzirozott ... igen szép secrétér [Veresegyháza AF; 
Told. 19] * diófa 1820: Egy Diófa Szekretir grumziro-
zott (!) 1 [Felőr SzD; BetLt Fráter Theresia kel.] * fekete 

1849: egy fekete székretér eltörve [DLt] * mahóniſa 
1853: Egy mahoni fa secretaír, melyben aprosagok vágy-
nák [Mv; TSb 4] * tábori 1816: Regi modi tábori Sek-
reter 10 fiokos ... 10 Rf [Kv; Bom. IV. 41] * tiszafa 
1848: Egy Tiszafa Secretér zárral és sarokkal 55 rft [Gör-
génysztimre MT; Bom. 9. XXIVd]. 

szekretum 1. titok, titokzatos dolog; secret, lucru secret; 
Geheimnis, Geheimsache. 1619: Görcsi Mehmet pasa min-
dent, valami secretumunk volt, de mind megbeszéllette az 
német követnek [BTN 312]. 1710 k.: Emiitettem oda fel, 
hogy a localis memóriát, mint nagy secretumot, száz ara-
nyon adta [BÖn. 542]. 

2. ~ra titkos irat/levél számára; pentru documente/scri-
sori secrete; geheimes Schriftstück, Geheimbrief. 1625: 
Keouetkezik rend szerént, az miket Vrunk eo felge Co-
losuaratt Szallasin ... reformaltami és ujolagh épitet-
ni keglsen paranchyolt ... oda czinaltak az Asztalosok ... 
Az Secretumra egy Ladat f—/50 [Kv; Szám. 16/XXVÍI. 
23]. 

székről székre társasjáték-fajta; un fel de joc de societa-
te; lustiges Gesellschaftspiel mit raschem Stuhlwechsel. 
1870 k/1914: A társasjátékokból a még élő deák s legátus-
társak kedvéért egy párat megemlítek: haragszomrád, szék-
ről székre, némajáték szembekötéssel, hogy tetszik? milyen 
is? mire lehet használni? mindannyija zálogosdi. A széke-
ket körbe rakják. A játékosok kiszámolják ki marad a kör 
közepén kikiáltónak szék nélkül. Felszólítására a széken 
ülőknek helyet kell cserélni. Aki szék nélkül marad vagy 
csalt (nem állt fel) az lesz a kikiáltó: Székről székre dob-
helyre! [MvÉrt. játékokai]. 

szekszena málhanyereg; şa maré de povarä; Saumsattel, 
Trag-/Packsattel. 1618: adjon akkor egy szekzana alávaló 
herélt lovat [ETA II, 10]. 1673: Alsó czejtház ... Vágjon ez 
házban ... ott rósz szekszena — nro 5 [Fog.; UF II, 537]. 
1678: Nekem is megparancsolták, az táborra készüljek s el 
kell menni Ahoz sem szekszenám, sem lovam, sem sáto-
rom, sem egyéb tábori készületem, tolmácsom ... mind ed-

dig is semmi nincsen [TML VIII, 176 Bessenyei Mihály 
Teleki Mihályhoz]. 

szekszenás I. mn 1. málhás; pentru/cu bagaje; Pack-, 
packtragend. Szk: - kas. 1699: Hitván üres hordocska Nro 
1. Szekszenás kas nro 1 [O.csesztve AF; GyL. Gyulafi 
László lelt.] * ~ nyereg. 1729: Török njereg nro 1. Szek-
szanás njereg nro 1 ... Pánjvás njereg ny nro 6 ... Német 
kengjell vas Egj pár magjar kengjel vás nro 1 [Marosszt-
györgy MT; Ks 23/XXIIb]. 

2. málhanyerges; căruia i s-a pus şaua mare de povară; 
mit Packsattel. Szk: - ló. 1665: Kérem Kegyelmedet ... 
Magamnak is szereztessen egy jó erős szekszinás lovat, 
megadom az árát [TML III, 448-9 Bánfi Dienes Teleki Mi; 
hályhoz]. 1670: Item Bethlen Gergely, uram lengyelországi 
útjára szekszenás lovakat adván, az szekszenás legénynek 
való fizetéssel együtt teszen fl. 131. 60 [AUt 229]. 

3. mindenes (a főurak házában); care îndeplineşte singur 
toate treburile dintr-o casă; als Faktotum dienend. Szk: ~ 
legény. 1670: Item Bethlen Gergely, uram lengyelországi 
útjára szekszenás lovakat adván, az szekszenás legénynek 
való fizetéssel együtt teszen fl. 131. 60 [AUt 229]. 

W.fn mindenes személy (a főurak házában); persoană ca-
re îndeplineşte singură toate treburile dintr-o casă; Fakto-
tum. 1676: Sidó Samuka ha megérkezik, még is kérem Ke-
gyelmedet, az én nála lévő egyetmásomat ne felejtse, úgy 
az fogarasi szekszenást is [TML VII, 298 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz]. 1677: Az mely személyt szekszenásnak 
elhoztam, annak is fizetés kellene [i.h. 417 ua. Baló 
Lászlóhoz]. 1678: Vesselényi Pál uram urunknak s nekem 
is mit írt, oda küldtem neki írt két török levéllel együtt. Az 
szekszenást küldje ide | Azt az én ott lévő rossz szekszená-
somat is vagy fogassa meg, vagy küldje ki [TML VIII, 55, 
87 ua. Naláczi Istvánhoz]. 1681: Alber Peter ... Ez most az 
Ur eö Nga Szekszenasa Örőksegeb(en) Karansebesi Dajka 
János sellerségb(en) lakik; tartozik szolgálni | Groff Vr(am) 
eö Nga kocsissá Pers. 1. Szekszenassa Pers. 1 Kocsis 1-
Szekszenás 1. Török sipos 1 [VhU 27-8, 76, 217]. 

szekszenáz teherviselésre kényszerit; a împovăra pe ci-
neva; bepacken, zu Lastentragung nötigen/zwingen. Sz-
1710 k.: De keserves dolog volt: nékem se fizetésem, se jö-
vedelmem vagy tisztem, sem hütelem, sem becsületem kö-
zöttük, mégis minden terhes, költséges állapotokra küldöz-
tek, hurcoltak, mint az öszvért vagy szamárt, s z e k s z é n á z t a k 

[BÖn. 722]. 

szekta 1. szakadár, el nem ismert vallásfelekezet; sectă; 
Sekte. 1638: Szörös Mátyás pap, az öccse Szörös András, 
Kerekes Péter, Uzdi Tamás, Rozbiczki Pál, Szentgyörgy1 

István deák új sectát indítának, az mely miatt K o l o z s v á r a t t 

és az Székelyföldön illetlen dolog következék, az mint az 
embereket az Krisztus felől examinálták, az ki soha nem 
volt, az kik annak előtte unitáriusok voltanak és osztán 
meghasonlottak [Kv; KvE 171]. 1662: Dés városában --• 
gyűlést hirdetett vala, ahová a szombatosok egynéhányszá-
zan, ha nem ezeren, azon director által evocáltattak vala, 
megtartván a törvény folyásában való út és mód az hozzá-
jok való feleletekben, akik azon sectán lenni tanáltattak 
volna ... mindnyájan fejők, joszágok elvesztésén maradtak 
vala. Legutolban kik azon sectának, társaságnak fö-fauton, 
pártja valának, Péchi Simon ... és Orbán Ferenc, ki udvar-
helyszéki nótárius vala, convincáltattak vala [SKr 192-3]-
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2. nem bevett vallási csoport; confesiune nerecunoscută 
ofîcial: nicht rezipierte Konfession/Religion. 1655: Vadnak 
ilyen megbántódása szegény nemes atyánkfiainak, hogy 
vagy magokon, kik közülök azon az sectán vadnak, vagy 
jobbágyiukon törvénytelen büntetéseket cselekszenek [Kv; 
EOE XI. 196 ogy-i törv.]. 1677: Ha kik penig efféle dolo-
gért" convincáltatott embereknek párt tartói ... hasonlo poe-
nában incurrállyanak ... Ide nem értvén az Oláh, vagy Gö-
rögök sectáján lévőket, kik protempore szenvedtenek [AC 
2-3/2. — "Ti. az Ecclesiáknak épületire nézendő ... refor-
matio avagy variatio miatt]. 

3. vallásfelekezeten belül elkülönülő, más nézeteket 
valló csoport; grup disident ín cadrul unei confesiuni; an-
dersgläubige Sondergruppe einer Glaubensgemeinschaft. 
1710 k: Ez a jóravaló igyekezete Apáczainak először go-
nosz, de az után nagy javára lett, mert minthogy az oda fel 
említett secták szerént theologus, presbyterianus, philoso-
phus carthesianus volt, a fejedelem előtt úgy elvádolták, 
hogy hallatott akkor olyan szó ... megérdemelné ez az 
Apáczai, hogy a fej érvári torony tetejéből vetnék le [BÖn. 
551]. 

széktartás törvénykezési székülés; ţinerea scaunului de 
judecată; Gerichtsverhandlung, Sitzung des Gerichts. 1803: 
Filialis azután Partialis Szek tartás lévén pro 25a cur. ki hí-
reivé a' miánt nem érkezhetem [Körösbánya H; Ks 108 Ve-
gyes ir.]. 

széktörés tanácskozási vagy bíráskodási joggal felruhá-
zott gyűlés megsértése (bűncselekmény); ofensă adusă 
scaunului de judecată; Beleidigung/Verletzung des Ge-
richts. Szk: ~en hagy/maraszt. 1573: Kis Antal hity vtan 
azt vallia hogi ... Eotet Hennig Idezy Barat Istwan eleybe 
otth addeg perel vele hogi eo hertelensegbe Mongia azt 
Neky tahat hamissanis ely venned az en feoldemet, Mely 
zoert Zek teoresen hatta volt az biro, es zálogát vetety erte | 
Gergel teomeswary Azt vallia hogi ... Barat Istwannak 
vtolsory Birosagaban Idezte volt be Kis Antalt Hennig 
lacob valamy feold veget, hogi otth felelnenek Egimashoz, 
Mond Kis Antal Hennignek, hogi venned ely te az en Mar-
hámat Ereowel hatalommal ha en Ne(m) akarom adny, Erre 
tudoma(n)t teot henig Ezt Mondwan En ne(m) hatalomal 
hane(m) teorwenyel Iarok, Az biro Kis Antalt Zekteoresen 
Maraztia [Kv; TJk III/3. 186, 188] * ~en marad. 1650/ 
1687: Ha valaki vallást tészen arról hogy feledékenységből 
az alkalmas időt el mulatta es Nóvum nélkül szóll Szék tö-
résen marad hoc est flór. 1 [EMLt]. 

szekuláris világi; laic, lumesc, secular; sekulär, weltlich. 
Szk: ~ ember. 1625: Jure regni ne(m) szabad volt ott 
Praedicalni es nekedis ne(m) kellet uolna admitalnod ma-
gadnak in eum (?) fine(m), keresned hogj papista papot 
uigjenek oda; mert ne(m) secularis ember dolga affele Ec-
,es(ias)tica dolgokban auatni magat [UszT 78] * ~ kauza. 
1592: Hogy semmi fele pwspeok a* Coloswary embert Se-
cularis) Causaban meg Ne itillie, semmire se keötelezhes-
Se a' Coloswary pwspeoknekis beket haggion [Kv; Diósy-
Ind. 18] * - státus. 1764: Igazán megvallom, hogy nem 
aprobáltam eleitől fogva az alacsony, obscurae originis em-
bereknek ebben a seculumban lett felettebb és álmélkodásra 
méltó promotiojukat ... mind a clerus, mind a saecularis, 
mind pedig a militaris statusban [RettE 170] * ~ személy. 
i705: A* T. Consistorium egjb(en) gyűlvén, látván a' T. 

Consistorium tagjainak meg fogyatkozását, tettzet ő kglk-
(ne)k magok közzé, ezeket a' B. személlyeket be vinni; 
hogj a* secularis személyek, az Ecclesiasticusokonn kivül 
huszonnégy számra ki tellyenek" [Kv; SRE 91. — "Köv. a 
nevek fels.]. 

szekulum évszázad; secol, veac; Jahrhundert. 1636: a 
Christvs üdejére ... azok az Istentiszteletben levő musikálá-
sok meg is szüntenek ... hanem sok seculumokkal azok 
után" kezdetett egytöl-is mástol-is gondoltatni, és lassan 
lassan Czifrasagnak okáért az Ecclesiakban be tsuszni 
mászni [ÖGr 8. — "Az egyházatyák kora után]. 1678: már 
az mostani seculumban úgy látom, az mit az ő kegyelmek 
megmaradása mellett véres verejtékemmel szerzettem, 
ugyan ő kegyelmek által el is vesztem [TML VIII, 376 Lá-
zár István Teleki Mihályhoz]. 1710: Mátyás dicsőséges 
magyar király holta után ... Lengyel László magyar király 
idejétől fogván való dolgokat éppen II. Rudolfus német 
császár és magyar király ideig egy seculum elforgása alatt, 
legderekasabban írásban hagyta Istvánffy Miklós magyar-
országi vicepalatinus [CsH 48]. 1766: bátor az A eökegyel-
me eleinek egy más kōzzett lett osztozások s azon jószág 
udvaranak közré bírása usualása, s' egymásnak adása, tse-
relésének ideje Seculumat felyül mullyanis ebben usust, 
p(rae)scriptiot nem forgathat [Torda; TJkT V, 340-1]. 
1773: az follyo 17dik Séculumnak elein vagy az mult 16to-
dik Séculumnak a' végin a' Tisztelendő Páter Jésuiták ... 
Maros Vasár hellyre szállattanak és telepedtenek [Told. 
47/67]. 1774: Teleki Miklós úr olyan ember volt mind 
eszére, mind hazájához való indulatjára s szeretetire nezve, 
hogy bátran el lehet mondani, hogy olyan ember két secu-
lum alatt nem született [RettE 320]. 1778: A szegény Viski 
József bátyámuram is meghala ma 16-ta Maii 1778. Szüle-
tett volt ezen saeculum első esztendejében [i.h. 388]. 1796: 
Erdéllyben ... tudva vagyon, hogy ... a' Religioknak válto-
zása a* lóik Seculumban kezdődött, a' Földes Urak ... evi-
denter meg mutattak hogj Saeculumoktól fogva, örökké 
Jobbágyság terhe alatt voltanak" [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
67. — "A torockóiak]. 1812: szinte két Seculumot fejjül ha-
ladó Törvényes Esketés [Kövend TA; Borb.]. 1847: kevés 
esztendő múlva el praedalodott volna az az erdő, a* mely ha 
pázmánként és törvényesen vágodott volna töb Seculumo-
kig elégséges lett volna [F.árpás F; TSb 46]. 

szekunda isk elégtelen osztályzat; notă insuficientă; 
(Note) „ungenügend". 1870 k./1914: Secunda: valamely 
tantárgyból kapott rossz osztályzat (elégtelen, bunda, lásd 
calculus) [MvErt 43]. 

szekundál segít, támogat; a sprijini; sekundieren, helfen, 
unterstützen. 1662: a seregeket úgy rendelém, hogy három-
felől való defensió lehetne, negyedfelől a víz secundálván 
bennünket [SKr 377]. 1705: igyekezzék Forgách uram a 
reábízottatott dolgot secundálni [WIN I, 283]. 1738: Bölöni 
Laszlo ... Excellentiád kglmes Patrociniumát implorallya, e 
szegény Vár(me)gyének igyes bajos dolgainak pro Bono 
Publico Lejendö promotiójára, Szavainak hitelt adni, és 
Gratiose admittalni, dolgaiba(n) Secundálni méltóztassék 
[Kv; Ks 99]. 1753: ezen describált Ország ut fígáltassék ... 
mellynek effectuatiojában Gróff Mikes Antal Atyánfia ... 
a' mennyiben lehet secundálni igyekezi [DobLev. 1/299. 2a 
gub.]. 1764: a* többivel edgyütt az Imre György intentioját 
secundálták [Torda; TJkT V. 226]. 1772: az Urffi felől olly 
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opinioval Vagyok hogj az eö Felsege Szolgalattyátt nem 
hogj impedialni kivanna, Sőtt mindenekben ... Secundálni 
[Kv; SLt XL Henter János Suki Lászlóhoz]. 1782: a Domi-
nalis Biro Illya ... számtalan intésemet s parantsolatomat, 
férre tévén, erdeit Ngodnak hatalmason élni kivánnya, töl-
lem s parantsolatomtol fügni nem akarván, őtett mások lát-
ván Secundálni kivánnak, mondván, hogy őkis hasonló 
Jobbágyok [Baca SzD; GyL. Molnár György kezével]. 

szekundálódik támogatódik; a fi sprijinit; Unterstützung 
ſinden/bekommen. 1667: ha procedálunk, az egy németnél 
többet nem offendálunk, akár secundálódjék az ránk bizott 
tracta, akár ne [TML IV, 48 Bethlen János Teleki Mihály-
hoz]. 1736: Néhai ... Magyar Bikali Vitéz György Ura(m) 
eö Nga ... sokáig perlekedett a Faluval, de abbéli intentu-
mab(an) nem secundálodván eö Nga abbéli bosszúságá-
ban) által adta Néhai Jósika Imreh Uramnak nálunk valo 
egész portioját [F.detrehem TA; Born. XI. 7]. 

szekundáltathatik támogattathatik; a putea fi sprijinit; 
Unterstützung finden können. 1736: a Mltgs Gubernium-
hoz, Szebenbe expedialtuk Nztes Dobolyi Márton kedves 
Atyánkfiát ő kglmét Instantiákkal ... Hogy pedig ezen Ins-
tantiaink annalis inkább Secundaltathassa(na)k ... Dobolyi 
Márton Atyánkfia ő kglme facultáltatik, hogy Mltgs Gróff 
Gubernátor Hallerköi Haller János Urunk ő Excellentiájá-
nak Ígérhessen egy pár Malom követ [Dés; Jk 460b]. 

szekundárius isk a diákszoba-felelős helyettese; locţiito-
rul responsabilului de cameră într-un colegiu; Sekundarius 
(zweiter Stubenältester in Internaten). 1870 k./1914: Secun-
daríus: a kamara lakosságában habitatio a második helyen 
(locus) lakó deák; a primarius honn nem létében annak he-
lyettese a rend és a csend önzésében; a szobafönök így szó-
lítja; secunde! [MvÉrt 43]. 

szekundhadnagyság másodhadnagyi tisztség; funcţie de 
locotenent secund; Sekundärleutmanschaft. 1782: És ami-
kor instált neki, hogy igéreti s a gubernium recomendatioja 
szerént tegye actualitásba, mert addig mindig úgy hívta: 
„Hívják Vörös hadnagyot" azt felelte, ha pápistává lesz, 
secundhadnagyságot ad neki. Amaz is megharagudván, 
odahagyta s hazajött [RettE 420]. 

szekundiálódhatik támogatódhatik, kaphat segítséget; a 
putea fi sprijinit/ajutat; Unterstützung erhalten können. 
1725: minden dolgoimb(an) penig miképpen Secundialod-
hatom alázatos levelem által nságodat tudosittani Semmi-
képpen el nem mulatom [Gálfva KK; Ks 95 Földvári Fe-
renc lev.]. 

szekund kapitány másodkapitány; cäpitan secund; Se-
kundärhauptmann, Zweitrittmeister. 1777: a Káinoki regi-
mentből való secundkapitány Mohai Gábor, ki is szinte esz-
tendőtől fogva Kolozsvárt verbuál, penteken paripán hány-
tatta magát az uccákon, vasárnapra meghalván, kinyújtóz-
tatták [RettE 374]. 

szekuritás 1. biztonság; securitate, siguranţă; Sicherheit. 
1657: megmutogatám néki, hogy, ha az fejedelem híre s 
akaratja kívül cseleküdné, minémű félelmes veszedelmezé-
sek forganának benne, ha pedig hírével és consensusával, 
abból minémű securitások | az mint tőlem lehetett, tettem 

vala ilyen dispositiókat az securitasért: Hogy Liptó várát 
nagy securitassal kezemhez vévén, abban praesidiumot és 
kapitányt collocálék [KemÖn. 158, 232]. 1660: Nem lehet-
vén azért ... távolról néznem szegény hazánknak ... meg-
maradására való securitasa felől semmi valóságos vigaszta-
lást nem érthetnék [Kemlr. 337]. 1671: Harsányinak elég 
az, ha eljőne ... tőlle ember megtanulná jól, micsoda for-
mán hitette el az császár az kereszténységet mind az török 
békességről, Erdély securitássáról, mind legközelebb az 
magyarországi dolgokról [TML V, 626 Bethlen Miklós 
Teleki Mihályhoz]. 1682: Mind ezeken küvül is penigh 
ingó és ingatlan jok, s edgyetmások, akar mi nével neve-
zendeok, es házi eszkeozeok, mind azokatis hadtam ... fe-
leségemnek, hogy vgy élhesse ... a' mint szintén akaija, 
seot ha az szükségh hozza elis adhassa. Es így élteigh secu-
ritassal maradhasson mind ezekben ez neki testált jókban 
[Kv; RDL I. 160]. 1711: Nemellyek ... az oyţozi útnak inc-
ludalása miat bén rékéttek nemellyiknek pedig cselekedgyi 
bé sem mehettek ... mostan az hat Compania Nemethis 
erkezőleg lévén a' Szekbé', nagy Securitassal lehetünk az 
útnak feli nyitására [Csíkszereda; Born. XXXIX. 50]. 
1753: Hogy pedig ezen dolog annál nagjobb Securitásban 
lehessen tartozzék ... Bálás Lajos vram ... maga véreit Ad-
monealtattni [Benedek AF; DobLev. 1/263]. 1785: Hogy az 
Praedalo Tolvajoknak Piskintzreis Léendő el jövetelek hi-
resedett az Aszszony eö Nga Sudgyája nagyobb Securitás-
nak okáért ... eő Ngnak hat Méh Kosarait az én nejemhez 
vitte, vitette [Piskinc H; GyK]. 1817: De az aránt egész 
Securitasba lehet Nagyságod, hogy még az Nagyságod 
Commissiojat nem látom öa addig innen Soha ki nem me-
gyén [Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap 
lev. — aA betegségéből felépült Veres János]. 

Szk: ~ba tesz a. biztonságba helyez. 1747: Hadnagy 
Vram a' Lovat olly securitasba tegye, hogy vagj el ne lop-
jak vagj el ne tseréllyék [Torda; TJkT III. 137]. — b. fel-
ügyelet alá helyez. 1710 k.: A gubernátor ... ezt izené né-
kem: vigyáztassak az ő secretariusára, mert fél, hogy elszö-
kik; én felelém: vigyáztasson reá, ő szolgája, tegye securi-
tasba [BÖn. 974] * ~sal biztat. 1678: ha én bémegyek, in-
nét való securitással senkit nem biztatok azért írtam meg 
eddig is az dolgokat ... senki engem ne okozzon [TML 
VIII, 54 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz] * személybeli 
1817: A Személly, és vagyon béli securítas inkább feltanál-
tathato Háromszéken, hogy nem Kövesden [Árkos Hsz/Mv; 
Kp V. 318] * vagyonbeli személybeli 

2. menedékhely; (loc de) refugiu; Zufluchtsort. 1661: az 
vidékeken valami csínt cselekesznek holmi lezzegő ka-
tonák ... valami securitást szerezhetek magamnak és mar-
háimnak ... a sok lezzegők miatt [Sófva BN; SzO VI, 258-
9]. 

3. bizalom, megbízhatóság; încredere; Vertrauen. 1778/ 
1786: Valamikor a Nemes Eclesia azon Summát" töllem fel 
akarná venni és az irántom valo Securitáshoz valami kétely 
férvén nállam tovább nem kíváná tartani, tartozzam betsü-
lettel meg fizetni [Torockósztgyörgy AF; DobLev. III/517' 
1 a. — "Kölcsönösszeget]. 

4. biztosíték; garanţie; Gewähr, Garantie. 1669: Nádasdi 
uram ... securitást kívánt, és hogy az érsek adja meg becsü-
letit [TML IV, 523-4 Gyulafi László Teleki Mihályhoz]-
1837: Küldők itten egy kis Kőtelező írást nagyobb securi-
tásul — hanem leg nagyobb kötelező írás az én betsűlletenj 
és annak mégis felelek [Ó-Torda; TLt Praes. ír. 38/844 
Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 
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szekuritásadás biztosítéknyújtás; asigurarea/garantarea 
securităţii; Gewährleistung, Garantie. 1661: Megpróbálta 
Erdély az töröknél való securitást, actum est de nobis, ha az 
ausztriai ház mirólunk elveszi kezét. Itt pedig securitas adás 
nélkül Erdélynek semmi hitele nincs [TML II, 56 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

szekuritásbeli szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ kaució óvintézkedésbeli biztonságosság; garanta-
rea luării unor măsuri de precauţie; Kaution, Sicherheits-
leistung. 1718: Pestis alkalmatosságával ... Tessék az 
Magistratusnak delegálni bizonyos betsülletes Embere-
ket Tanácsból ... kik is ... az meg irt Doctor Borbélly es 
egjéb betegek(ne)k s holtak(na)k ministraloitol vegjenek 
relatiot, praescripto modo, illendő Securitasbéli Cautioval 
vagj még azokan kívül fel találhatóval [Kv; KvLt 1/225 
gub.]. 

szekuritású vmilyen biztonságú; de o anumită securita-
te; ... Sicherheit bietend, kautionsfåhig. 1767: Gábor Bá-
tyám íija, hogy Excellentiádot hová hamarébb egészlen 
contentálni kívánván, arra egész securitásu Fundust az Hal-
mágyi Domínium Arendáját Excellentiádnak assignálja 
[Nsz; Ks 66. 45. 17b]. 

szekurizál biztosít; a apăra/proteja; absichem, schützen. 
1817: a ... Gyógy vize nagyon Árodni Kezdvén ... hogy a 
kapitány Ur securizalja maga kertyit Udvarát... porontsolt 
nekem és mások(na)k is, hogy a gátból vegyünk le annyit, a 
mennyivel Securizalhassuk az Udvart [Algyógy H; Bom. 
X. 8d Muntyán Solomon (50) jb vall.]. 

szekurizálhat biztosíthat; a putea apära; sichem können. 
!814: lehetetlen tehát ilyen környül állásokba hogy a Tör-
vényes Hatalomhaz ne folyamadjam, es magam személyit, 
s mindenek felett ... felettébb ösze martzongalt Betsüllete-
met ... addig is mi törvény uttyán securizálhatnám, most 
ezúttal hevenyibe és a Dolognak melegibe bátorságba hely-
eztetni alázatosan ne esedezzem a Tktes Generális Széktől 
[Torda; TLt Praes. lev. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd pana-
sza Ügyvédtársa, Csipkés Albert ellen]. 1817: A Gyógy viz 
meg Áradása Alkalmatosságával Lendvay kapitány Ur ... a 
gátból embereivel Annyit le vétetett a mennyivel az exun-
daciotol a maga Udvarát és Csürit Securizálhassa [Algyógy 
H; Bom. X. 81 Zsusian Gavrila (40) vall.]. 

szekurizáltatás biztosíttatás; asigurarea securităţii/pro-
tecţiei; Sicherung, Absicherung. 1814: Személyem és Be-
tsülletem securizaltatása ... addig is meg eshessék mig Tőr-
vény uttyán személyem és Betsülletem meg sértésit meg 
kereshetem [Torda; TLt Praes. lev. 136 Fodor Mihály 
ügyvéd panasza Csipkés Albert ügyvéd ellen]. 

szekurizáltatik (be)biztosíttatik; a fi asigurat securitatea/ 
Protecţia; gesichert werden. 1826: ha a' Néhai g Vass Far-
kas Ur Curiálisához tartozott Csürős kerten keresztül Con-
serváltatik a Canalis ... találjon edgy modot a' Mlgs Fami-
"a amelynél fogva a Szőkő kut Birtokossá Securizáltassék 
[Cege SzD; WassLt]. 1840: Bosla Ferentz Uram ... költsön 
adott pénze kamatjára nézve biztosabbnak hiszi, ha natura 
securizaltatik [A.szentmihályfva TA; Bosla. Kövendi Ko-
v a t s János a szék bírája kezével]. 

szekurus 1. biztonságos; sigur, care nu prezintă peri col; 
sicher, gesichert. 1710: Én szintén, mikor Bethlen Sámuelt 
felverék a kurucok, akkor Fejérváratt voltam, onnan haza-
kéredzém, hogy cselédimet valamely securus helyre költöz-
tessem [CsH 397]. 1781: A mi feltett Czélunk(na)k töké-
letes végezé e' lévén adományunk aránt hogy ezen Summa 
mind addig mig 1200 ~ ezer ket száz Magy. Forintig valo 
Capotalisra gyűl mind addig jo Securus hellyekre jó Cont-
ractusokkal Tőrvenyes Interesre ki adattassék és ebből jövő 
Interes és Capitalissá tsináltassék [MMatr. 492]. 

2. szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ 
lehet vmiről biztos lehet vmiről; a putea fi sigur de ceva; 
einer Sache gewiß/sicher sein können. 1710: úgy gondol-
koztam, hogy holtom után kegyelmedet hagyjam az én jo-
vaimban nagyobb successomak ... És hogy kegyelmed se-
curusabb lehessen erről, hitet is adok [CsH 305] * - lehet 
vmitől védett lehet vmitől; a putea fi apărat de ceva; von 
etw. sicher sein. 1705: Ma a csergödiek beküldvén egy em-
bert az úrhoz protectioért, hogy mindkét fél(e) németségtől 
securusabbak lehessenek [WIN I, 602] * ~ vmiben biztos 
vmiben; a fi sigur de ceva; über etw. gewiß sein, in ein 
sicher sein. 1619: securusok ők abba most is, hogy nem 
includáltatik Lippa s Jenő az némettel való conclusió-
ba [BTN2 197]. 1661: Ő felsége, hogy securus lehes-
sen abban, hogy Erdély igaz leszen ő felségéhez ... kívánja 
... Székelyhídban, Kővárban de facto az ő felsége prae-
sidiuma bevétessék [TML II, 56-7 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 

székülés fedélszék-ülés; scaunul şarpantei; Dachstuhl. 
XIX. sz. e. /.: Szék ülés gerendája alá való oszlop [Maros-
bogát TA/Kv; GyK kv-i építőmester malomszám]. 1851: 
A' Borzondi Csűr két oldala, 's két bütüje alatt tölgyfa 
talpak, azokra állított nyolcz bikfa lábak; belőlről viszont 
nyolcz tölgyfa lábakon álló székülés két sor hosszú, 's 12 
darab apró gerendákkal [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

székülő I. mn törvénykező; care participă la scaunul de 
judecată; beisitzender Richter, amtierender Beisitzer. 1581: 
Zolgalatomatt Jro(m) kegelmeteknek mint tiztelendo nemes 
vrajmnak fo Jspanjoknak vychie Jspanioknak fv zolgalga 
(!) byraknak es mind az zek wlleo nemes vraymnak 
[Füzkút K; WLt]. 1584: Ez lewel Adassék Doboka 
varmegienek feo Ispannyanak, es zek wleo vraimnak 
Enneke(m) Bizadalmas vraimnak kezebe [Újfalu K; Ks 42. 
B. 9]. 1592: Ez leuél Adassék az vitezleo feyerúarmegye-
bely feo Ispanoknak vice Ispanoknak feo zolgabiraknak es 
zek wleo Nemes vrainknak kezekbe [KCs IV. 68]. 1592/ 
1593: Ez Leuel adassék Belseo Zolnok warmegieben, Az 
few Jspan Vraimnak, es az teób zeek wleó Nemes Vraim-
nak kezekbe [Ks]. 1608: Zolgalathomat jrom Kgteknek 
mint beöczwletes szék wleö Vraimnak [Bsz; SLt C. D. 3]. 
1615: Szolgalatunkatt Ayanlyük kegielteknek mynt fö 
Ispán vrainknak, Uicze Jspanoknak fó zolga biraknak, 
uicze zolga biraknak, es az tób Zeek wleó nemes vrainknak 
Kegielteknek zegeny Zolgay Balas Deák Doboka uarme-
gyének egyk hivtueós (!) vice biraia, es Sos Mihály 
Kideyek [Törzs]. 1652: Tisztelendő fő kapitany Ura(m) es 
töb Nes szek ülö Tiszt Uraim illyen dologért Citaltatta(m) 
kegelk elejb(en) földünk tőmenienel az breuis szerent az Jt 
... kerettem az Jtol minden nemű adosságomat [Asz; Borb. 
I.]. 
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Szk: ~ bíró. 1635: En Thamasfalluán lakó Thamasfalui 
Laszlo, Colosuarmegyenek edgik Feő biraia, Adom emle-
kezetire az kiknek illik mindeneknek, Feokeppen penig 
Trincen uarmegyenek Nemes es Nemzetes szek ülő hűtős 
Birajnak az Assessorjnak" [Tamásfva K; KemCs IV/128. 
— "Köv. a részi.] * ~ esküdt. 1602: Ez lewel Adassék az 
Nemes es vitezleo Beogeozi Andrasnak es az Vy szekely 
szekel Janosnak teob szek wleo eskwt wraimmal Egietem-
ben Mint vraimnak kezekbe [UszT 16/58]. 

II. ſn bírósági/törvényszéki ülnök; asesor la scaunul de 
judecată; Gerichtsbeisitzer, Schöffe. 1688: Azért ha Dienes 
Kata megh tapasztaltatik hogy azon Fatensek ellen Nyel-
veskedik es Eoket hamisollya vagy kőzonsegesen vagy sze-
melyekb(en), annyival inkáb az Nemes Szék ülőket ... a 
Piaczon valo Hoher altal valo veretest el nem kerüli [Dés; 
Jk]. 

szekvesztráció zárolás, zár alá vétel; sechestru, seches-
trare; Sequestration, Beschlagnahme. 1830: Én ... idősbb 
Gróf B. Bethlen Josef ... Solemnis protestationis jelentem 
a' Tekéntetes Conscriptor Uraknak hogy ... az én tulajdon 
Praediumomhoz rajtam kivül senkinek semmi Jussa vagy 
Szava nintsen s nem is lehet; következésképpen ... Rende-
lés mellett a' Praediumbéli Fekvő Jókra nezve sem Con-
scriptiot, sem sequestratiot meg nem engedhetek [Nagy-
ikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

szekvesztrál 1. elkülönít, elválaszt; a separa (bunurile); 
sequestrieren, absondem, trennen (Güte). 1699: néhai 
Ágoston Peter javaiból az menémü rata portioja sorté divi-
sionis Vitézlő Kassai István vra(m) Feleségét Ágoston Kata 
Asz(o)nyt ... concernalta volna soha ... kezében ne(m) ad-
ták, hanem mais ... Czepreghi Mihaly Vra(m) bonumi kö-
zött tartatnak, abbeli ratu(m) jussát az Inventariumb(an) 
specificalt ket részes Atyafiak(na)k jutót bonumok közül 
excidalván sequestral Isten s az igazsagh szerént [Kv; RDL 
I. 147]. 1724: Hivának minket ... Felső Sz. Mihály falván 
lakó N(e)mz(e)t(es) Csegezi Tar Tamás Ur(am)... Csegez-
ben lakó testver attyafiaival ... eo kglmekre devenialt bo-
numokat... osztanok fel, es kinek kinek illendő rata Portio-
jat Sequestral van Assignalnok [Asz; Borb. I]. 

2. zárol, zár alá vesz; a sechestra; sequestrieren, in Be-
schlag nehmen. 1705: megmonda a generális ... ha úgy 
akarok, csak vegyek egy officialist mellém, azzal nem bán-
ja perlustráljam a confiscált ládákat, és az ur javait ahol 
megtalálom, sequestráljam [WIN I, 640]. 1824: a' bé haj-
toknak irigy fel adásokra azon summát, mellyet a csoport 
tulajdonosa, az háló és legelő hellyért nekem fizetett volna 
Sequestrálta, és máig is magánál tartoztattya [M.zsombor 
K; Somb. II]. 1830: Ezen fennebb specificált, és conscribált 
Vagyonokat, a ' tisztelt Rendelés kővetkezésiben, nem tsak 
Conscribáltuk, hanem egyszersmind az irt Commetanéusok 
Személlyes jelenlétekben Sequestráltukis [Nagyikland TA; 
TLt Közig. ir. 1748]. 

szekvesztrálás zárolás, zár alá helyezés; sechestrare; Se-
questrierung, Beschlagnahme. 1634: menenk ... Thor-
dauarmegieben leueo rez Jozaganak sequestralasara es 
megh az Thoroczkay hatarban ... Thoroczkay Sigmond 
vram Tiztartaia eleonkben aluan nem engede hogi touabb 
mennünk az megh neuezet portiokra hanem ... Repulsiot 
teőn illien Ratioiat assignala [Thor. IV/12]. 

szekvesztrált zárolt, zár alá helyezett; care a fost seches-
trat/pus sub sechestru; sequestriert. 1693: az Eccla azon 
seqvestrált decimát viszsza kivánnya, es Solemniter protes-
tált, hogy semmi képpen az Ecclesia sem most, sem ennek-
utánna afféle bonumokat a' varos jussa alá nem engedi 
[Kv; SRE 8-9]. 1750: donomináltatván mi subscribáltak a' 
Seqvestrált Mikolaianum Bonum avagj Jószág Inventatiojá-
ra és ujj Provisor Tit. Bajnai Győrgj Vr(am) beallitására .. • 
az udvarházhoz tartózandó accidentiak(na)k Inventálására, 
és által adására, mellyis következik az szerént [Szamosfva 
K; JHbK LVIII/4. 5]. 1823: a Bretyelini katonák és provin-
tziálisták között a' Sequestrált erdők felett támadott diffe-
rentia investigáltatván, azon Investigatio tartása szerint 
inkább a provincialisták, mint a' katonák találtatnának hi-
básoknak [Déva; Ks 91. C. 12]. 1829: Ungvári István se-
questrált Lakatos műszereinek Lajstroma" [Torda; TLt 995. 
— "Köv. a fels.]. 1831: Szolga Biro Lázár Antal ő kelme 
... a' maga által provisorie sequestrált portékát a' további 
sequestrum alol tőstént oldozza fel [T; TLt 403]. 

szekvesztráltat 1. elkülöníttet/választat; a dispune să fie 
separat, a dispune separarea bunurilor; sequestrieren/abson-
dem lassen. 1760: néhai Féljem után ket hajadon leanyim 
maradtanak, az egyik vgyan emaritaltatván ha emaratioja â 
mostani subdividdalando res mobiliseket nem adeqválná 
adjustatiot Jure merítő p(rae)tendál, a' másik pedig mint 
hajadon ad tenorem D.P. 1. Titt. 99 kivánja maga rátáját se-
qvestraltatni [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1761: Néhai Fekete 
Josef ur(am) decessussával in copillis maradott de annak-
utánna emeritáltatott Fekete Rebeka Asz(sz)ony ha mit pa-
rafernizatiojáb(an) adott edes Anya nagy alázatossággal kö-
szöni mégis most a maga ratajat ... kiványa lege etiam 
Regni D.P. 15. 101 seqvestráltami [uo.; i.h.]. 

2. zároltat, zár alá helyeztet; a dispune să fie sechestrat; 
sequestrieren lassen, sperren. 1705: A szász papoktól itt 
Szebenben a generál feles búzát és egyéb naturálékat con-
fiscaltatott és seqvestráltatott [WIN I, 397]. 1731: Széki 
Teleki Ioseph ... Fö Ispán Ur ... Idōsbik Dobai János ura-
mat, az ő kegjelme Ipját meg adositván ... Száz magyar fo-
rintokig az melly Száz Magyar forintokért Ns Dobaj János 
Uram kŏkőből uczaj házát azon Summáig az Ur Sequest-
râltatta [Ne; DobLev. 1/147]. 1831: A. Járai Nyégotzás 
Örmény Ifj. Dávid Antal ... a ' mi kevés pénze volt azt meg 
itta, és el kártyázta, s ezen keserüségiért a' Feleséginek egy 
butsázo levelet küldett ... azt egyik Creditora Kereskedő 
Dávid Jakab meg tudta, és hozzám jött, s kért engemet, 
hogy a' mi kevés nyegotza van azt Sequestráltassam, a 
mint hogy én a' Falu Notáriussával, és Bírákkal azt se-
questráltattam, s mais az alatt van [A.jára TA; TLt Közig, 
ír. 403 Csíktaplocai Lázár Antal szb kezével]. 1852: Bánfţ 
Josef midőn az egyikhez" hozzá akart nyúlni az alkerületi 
hivatal által sequestrálttatta, de azután ö maga neki kereke-
dett 's a' sequestrum alatt álló erdőt le vágatta és elhordatta 
[Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bálint nyíl. — aAz 
egyik erdőhöz]. 

szekvesztráltatik 1. elkülöníttetik/választatik; a fi sepa-
rat; getrennt/abgesondert werden. 1745: Praetendallya Ja-
kab Peter Vr(am) hogy ezen Nagy Attjok Jakab Mihaly 
Vr(am) Jószága in duas rectas et coequales partes subdivi-
daltassek, fele resze ... sequestráltatván a más felitől kézi-
ben assignaltassék [JHb II/3]. 
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2. zároltatik, zár alá helyeztetik; a fi sechestrat/pus sub 
sechestru; unter Sequestrieren fallen, gesperrt/sequestriert 
werden. J677: Processusban lévő Jószág a' Székelységen 
semmiképpen ne sequestraltassék [AC 154]. 1722: hallat-
lan és példa nélkül valo dolog s Casus ez Hazában hogy va-
lamely Familia 70-80 esztendőnek forgása alatt valamelj 
Jószágban pacificum Bonnitiumot töltvén minek utánna egj 
valamelj Privata Persona Kívánságára sequestráltassék 
[JHb X1II/31]. 1839: ha a ki szabott időre el nem hordaná, 
annak az ott maradott faja az Uradalom részére sequestral-
tatik, és confiscaltatik [Km; KmULev. 2]. 

szekvesztrum zárolás, zár alá helyezés; sechestru; Se-
questrierung, Sperrung, Sequester. Szk: ~ alá tétet. 1816: 
Czicziri Antal ... a' Túri Határhoz birato Puszta Petlendi 
Praediumba lévő azon Erdőt, mely a* Túri Határ osztály 
szerént a* Tarsollyianusoknak adatott ... a Per ki folytáig 
kéri sequestrum alá tétetmi [Pusztapetlend"; EHA. — "El-
pusztult, ma a Kv-ról Torda felé vezető út mentén, Tordatúr 
táján házcsoport] * ~ alatt lévő. 1831: A. Járai Nyégotzás 
örmény Ifj Dávid Antalnak a Tkts Tisztséghez bé nyújtott 
azon instantiájára nézve Commissiot kér rendeltetni ... költ 
válasz következéséül, a' tőlle el vett, és Sequestrum alatt 
lévő portékák mi formálag vétetődtek el, ezekben tészem 
meg magam feleletetem (!) [A.jára TA; TLt Közig.ir. 403 
Csiktaplocai Lázár Antal szb kezével] * ~ alatt van. 1823: 
a Kis Almásiakkal szomszédos Faluk ... Lakosai, a* Kis 
Almásiaknak egy rész erdejeket és Hatáijokat Just formál-
ván hozzájok, Határ felett valo Reambulatio uttyán ugyan 
el tsovázták és az erdő máigis sequestrum alat van [Alpes-
tes H; Told. 6] * - alá vettetik. 1815: Hol valami erdők ... 
seqvestrum alá vettetnek, azokat ... magok a főinspectorok 
por ratione loci et necessitatis kimérsékelni és megtartani el 
ne mulaszszák [Hsz; ErdO III, 203] * ~ alól feloldoz. 
1831: Szolga Biro Lázár Antal ő kelme ... a' maga által 
provisorie sequestralt portékát a' további sequestrum alol 
töstént oldozza fel [T; TLt Közig. ir. 403] * - alól felsza-
badít. 1722: Igen alázatosan Instálunk ... Kárunkot Kegjel-
mesen meg orvoslani, s Jószágainkot is a' Seqvestrum alól 
fel szabadítani méltóztassék [Nsz; JHb XXX/31] * ~ban 
lévén/lévő. 1791: Ezen számadások alkalmatosságával vé-
tessék fel a' Néhai Kaprontzai ö Kgylme Sequestrumban 
lévő Portékáinak állapottya [Kv; SRE 276]. 1823: Határo-
zás ... a* Bretyelini Erdők Sequestrumba lévén, azt vala-
mint szinten a provincialisták ugy a katonák se vágathatnák 
[Déva; Ks 91. C. 12]. 

szel 1. szeletel; a tăia felii; schneiden, abschneiden. 
1604: Boros ferencz fel veón egy szalon(n)at kiben czak ki-
czint zeltek úala [UszT 16/28 Jacob Lukacz de Fenyed lib. 
vall.]. 1621: Az konihara zeltenek Feier Czipot Bro 2 [Kv; 
Szám. 15b/XI. 137]. 

Szk: szalonna -ni. 1655: tegnap jőue hozzám Szalonna 
szelni [Dés; DLt 436]. 

2. pofon - pofon vág/ver; a da cuiva o palmä; ohrfeigen. 
1776: Dán Juon pofon szelte Vajvod Juont tenyerivel, s 
ezel mejbe ragadák egyik az másikat s ketten tépelődni 
Kezdének [Katona K; Bom. VI. 14 Dán Kosztán (17) zs 
vall.] | mingyárt erkezik nagy részegen Vajvod Gligorás is 

• de hogy ez oda erkezék leg ottan kőztek nagy lármát tsi-
nála, ezel Dán Juon ugy szelè pofon Vajvod Juont hogy 
mingyárást el tántaradék [uo.; i.h. Molduván Dimitruj (36) 
2s vall.]. 1816: ezen Lármára bé jővén a fia Lörinczi Mi-

hály pofon szelte Bára Pálimont [M.köblös SzD; RLt Szabó 
Anna, Rigó Ombre Felesége (22) vall.]. 

szél1 1. vînt; Wind. 1562: Ez tájban" Konstánczinápoly-
ban egy Ibrahim nevü fő török papot, ki a Krisztust praedi-
cálni kezdette volt és Mahumetet hamisolja vala, ezt meg-
kövezék a törökök, azután a testét megégetvén, a széllel el-
fútaták a porát [ETA I, 14 BS. — al 540-ben]. 1572: My 
penygh hogj Jgon fázunk wala Egi Baglya zena Melle Me-
nenk Az zell eleoth [Nagymeregyó K; KP 3 jb vall.]. 1586: 
15 Aug: az varos rétin az kalongiakat az Nagi Zęl el hanta 
vala [Kv; Szám. 3/XXIV. 32]. 1600: az Totth vcha véginél 
az kapu mellet az Seowent ... Az zel le deojteotte [Kv; i.h. 
9/XIII. 4 Damakos Máté isp.m. kezével]. 1630: en azt nem 
tudom ha vagtake taszitottake vagy penigh az szel rontotta 
akkor ejel be az kaput [Mv; MvLt 290. 223a]. 1692: Ezen 
rend haznak es színeknek szupos (!) fedelet az szel meg 
szaggatta nemely hellyeken [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 1703: 1703 die 8 Julii. Ez néhány napoban, kivált 
tegnapelőtt éjjeltől fogva, tegnap és ma mód nélkül való 
szelek" annyira, hogy még a házak fedelét is féltették [Kv; 
KvE 277 SzF. — 'Kimaradt: fújtak]. 1716: a szőlőkét min-
denüt ki karosztak, a Csilag hegyét ki kőtöték ... igen sok 
ki aszót, az hideg és alkalmatlan szély mján [Szentdemeter 
U; Ks Fodor Márton lev.]. 1722: az Kaputis Récse(n) 
földre verte az szél [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ról]. 1752: 
Ugyan el hasította a szél a széna buglyaimot [O.csesztve 
AF; Ks 83 St. Weegh de Kobor lev.]. 1771: az a szél ... a' 
fákat tőstől gyökerestől ki fordította az földből [Radulesty 
H; Ks 93. XIX. 6]. 1801: a szél az ő büdességit el veri 
[Torda; KW]. 1823: 'A Szél által megromlott virág Háznak 
bé fedésére reparat(iojára) 160 Létz Szeg [Déva; Ks 106. 
154]. 1850: 1850 Februárius 27-én olly iszonyú szél dü-
höngött, hogy kevés épület maradt el, mellyet meg ne ron-
gált volna [Szucság K; RKAk 101]. 1864: a Tunya Tető ... 
mind hogy a Vlegyásza tetőről a szél rá talál fuvallásaival 
... a ho is ritka eset hogy ne essék ezért nevezték hihető 
Tunya Tetőnek [Nyárszó K; KHn 124]. — L. még BÖn. 
591; CsH 124; FogE 193; ŞzZs 757. 

Szk: ~ dúl-fŭl. 1811: Északról zápor jő, szelek dúlnak 
fúlnak [ÁrÉ 65] * ~ (le/meg)fŭ. 1653: Isten még az idővel 
is szolgáltatott az vajdának, nagy rettenetes záporeső, dör-
gés vállám(l)ás volt, az esőt az szél mind az kozákra fútta, 
nem is lőhetett, mint kellett volna [RákCsLev. 459 II. Rá-
kóczi György anyjához]. 1667: Tegnap indulánk Örmé-
nyesrül és ... az úton az szél megfuva, az éjjel igen rosszul 
voltam [TML IV, 28 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1781: az erdő Pásztorokat láttam hogy régen le esett aszszu 
Tökét hordottanak ... ollyanakat mellyeket a' szél le fútt 
[Csóka MT; Ks]. 1801: a Mlgos Groff Exp(onen)s Asz-
szony eö Nga Erdeje meg Gyúlt a szel fuvan ... azon Erdö-
b(en) sok kár következet [Erdösztgyörgy MT; WH. Lázár 
György (76) cigány vall.]. 1851: (A) sajtó szín, az egész 
fedele zsúppal bé kötve, fedele tetejére szükség egy kevés 
szalma, mit a' közelebbi szél fútt le [uo.; TSb 34]. 1859: 
borzaszto éjtzakánk volt, havazott, esö esett, szél futt egész 
éjtzaka [Dés; Újf. 2 id. Pataki Dániel lev.] * szelek módjá-
ra jár gyorsan eljut vhova. 1665: Kegyelmed czéduláját 
most hat óra tájban vöttem. Igazán szelek módjára jár 
[TML III, 509 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * ~ ellen 
hajt. 1661: ahol erős kőfalok, bástyák és erősségek állanak 
vala fönn, ott mostan az gaz és bokros tövisek az szél ellen 
ugyan hajtnak [Kemlr. 340] * - indul. 1600: Az elQtt walo 
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nap hogy ez a werekedes esett zápor esŏ és zel nagy indult 
wolt [UszT 15/122 lsthwan Gyeörgy Hoggiay vall.]. 1621: 
Estue nagy Zel indulua(n) az Torony oldalan az Manust be 
dwyteotte uolt mind táblástól [Kv; Szám. 15b/IV. 16] * ~ 
jár. 1704: Brassóban a Fellegvárban olyan szelek jártanak, 
mint olyan magas helyt, hogy egy német asszony sem áll-
hatta meg ott fenn [WIN I, 252]. 1724: Retenetes hideg 
volt ednihány nap, mind unta (!) szél jár [Altoija Hsz; ApLt 
2 Apor Petemé Káinoki Borbára fétjéhez] * - járhat. 
1732: Török buza nevezetesen bövön termett volt, de az 
Iffiu Aszony nyersen a' filegoria hijjára fel töltetvén, mint-
hogy az szél nem járhatta meg fŭltesedett [Hidvég Hsz; 
HSzjP Jacobus Oláh (30) jb vall.] * ~ mente. 1762: nem 
más, hanem az I. Ö Klme harap égetése hatot ki az oldalon, 
és consequenter szél mentire continuative az A. Ur széna 
füvére és szénájárais s az égette el [Torda; TJkT V. 102] * 
~ támad. 1582: 3 octobr(is) hogy mi koron a nagy Sell ta-
mada: es a manust (!) meg thort wala, meg chynalthattam 
Lakathos Istwanall attam nekye f 1 d 75 [Kv; Szám. 3/VII. 
6]. 1697: ha felesen nem gyülünk vala oda az Tüz oltani bi-
zony az udvarházzal edgjüt az faluis talám mind el ég vala 
Mivel egj kis szél támadott vala [Szamosfva K; Ks 90]. 
1771: egy nagy Szél támadatt Banatus felől, s valahol el 
ment ... mindenütt ki dőjtette a fákat: tőstől gyökerestől 
[F.lapugy H; JHb 93. XIX. 6] * áldást hozó -. 1816: Foly-
tatván utad" Szent György Hegye felett Lengedezz arra is 
áldást hozó szelet [ÁrÉ 118. — 'Apollóra utal] * északi 
1662: Az éjszaki szélnek olly rettenetes zivatara, kegyet-
lenkedése alatt ... a ... szalmával fedett házaknak pernyéit 
... mint a polyvázó havat a szélvész nagy sűrűséggel úgy 
hozná be ... az egész városra" [SKr 548. — "1657-ben Vá-
radra]. 1767: 4-ma Maii iszonyú nagy hó esék a virágos 
gyümölcsfákra ... Elrontott az előtte jött hideg éjszaki szél 
minden zöldséget, szőlőt [RettE 209]. 1811: Oh félek! mert 
ijeszt az Éjszaki szél-is: Süvőltés hallatik 's a' Gátnak zú-
gása, A' Ház fedeleknek rémitt ropogása [ÁrÉ 161] hi-
deg -. 1778: az ajtót s' az ablakot szükséges ottan ottan 
meg nyimi, mikor szép tsendes idő van, és a' házat jól ki 
szellőztetni, tsak a' hideg szél a* beteget ne éije [Mátyus, 
ConsSan. gub. — Szini Karola kijegyzése]. 1825: tavasz-
szal ... a' kemény tél után rend kivül való kemény hideg 
szelek járván a gyenge gabonákot ki sodorta ki szároztotta, 
s' mintegy elégette [Kertzesora F; IB]. 1864: Likas ... leg-
magosabb Csúcsán egy meg mérhetetlen üreg találtató (!) 
melyből minden idő közt ki nem alható hideg szél érezhető-
leg fuj [Gyszm; GyHn 43] * kerengő -. 1686: Oly nagy 
kerengő szél lött az táboron, hogy sok kalyibát elrontott 
[VassGy 57] * napkeleti -. 1781: Nemere szelének, és 
tsak magára Nemerének-is szokott itt neveztetni a napkeleti 
szél [MNy LXVI, 239] * őszi -. 1807: igen hives őszi szél 
futt [Dés; KMN 256] * tengeri 1620 k: az tengeri 
szelek annyira jáiják az nagy térség miatt Egiptust, hogy az 
fellegek ettől sem állhatnak meg, azkik esőt generálnának 
[BTN2 914]. 

Sz: ~ fúva t lan nehezen/nem indul. 1676: szil fuatlan ne-
hezen indul [TML VII, 233 Daczó János Teleki Mihály-
hoz]. 1762: szél nem indul fuvatlan [Torda; TJkT V. 92] * 
-lel elfújtat. 1662: ha elmúlatnák embereknek a megírt 
napra elejekbe" való bocsáttatásokat, magok lennének okai 
veszedelmeknek, hogy magokat mind szablyára hányatván, 
feleségeket, gyermekeket elraboltatná és minden lakóhelye-
ket porrá tétetné s a széllel elfújtatná [SKr 537. — "A szul-
tán elé] * ~lel (el)fujtatja a talpát akasztófára juttatja. 

1744: a* botjait bé hajtotta a* Szénája alól ... 's szitta rút 
szitkokkal attával, 's Lelkit mindenit, hogy minden órán 
széllel fujtattya a' Talpát [Szentegyed SzD; WassLt]. 1771: 
mind addig járok a kend dolga után hogy szélei futatam el a 
talpát Klmednek [Dés; DLt 321. 40b Kristina Szölösi cons. 
nob. Joanis Csengeri (24) vall.] -lel elfújtatja ham-
vát/határát. 1769: ha harmad napig katona lehetne, egész 
Értsenek hammát a széllel futtatná el | hallottae a Tanú • 
azzal fenyegetőzni, tsak harmad napig lehetett volna 
katona, de egész Ertsének határát el futatta volna a széllel" 
[Nagyercse MT; Told. 3a. — "Vk] * -lel nem élhet nem 
tarthatja fenn magát. 1570: Kathalin varga Janosne vallya 
... Eo azt Montha neky Myert Attad ely" Job az Masykat 
atthad volna ely, Arra azt Montha hogy Nem elhetek zellel 
ahoz kely Nywlnom az my vagion [Kv; TJk III/2. 203. 
"A házat]. 1668: Csakhogy édes Komám uram, ha valami 
provisió nem leszen, ha valakit praeficiál ö nagysága oda, a 
széllel nem élhet fizetés nélkül [TML IV, 349 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 1670: Én kővári puskásokat 
hozatok ide ... de azoknak is pénzt kell kiadatnom ... azok 
is itt a széllel nem élhetnek [TML V, 31 Teleki Mihály 
Naláczi Istvánhoz] * ~ nem fúj hír nélkül. 1760 k: Szél 
nem fújván hir nélkül, hogy a* nagyobb gonoszt nagyob-
ban, és jobban, hevenyében meg fojtassék, Ngod azon ••; 
Horváth Ferentz nevü Endesianus Cancellistát" [TK1 Teleki 
Ádám gr. Árva Boldvai Sámuelné Vas Katához. — "Bo-
csássa el] * aki a szelek után a partra érkezik, minden bá-
natnak véget vet. 1710-1711: Szent György napját üdvez-
lem házamnál, egész vigassággal lévén sok keserves bujdo-
sásom után, mint aki a szelek után a partra érkezik, minden 
bánatnak véget vet [Kv; KvE 253 GM] * csak elfújja a~ 
(is)/majd a jó - is elfújja. 1713: Elsőben azon kerem az io 
Giermekimet hogy az Istent feliek az hitiket megh tarczak 
egy mãst szeressék ... az sz Iras szerintis igy leznek erös-
sek másként csak el fuja a szel őket [JHb XXXV/18 Jósika 
Gábor végr.]. 1719: Isten õ Felségbe meg kegjelmezvén, 
maligna Febrisemet el oszlatta, mindazáltal ige(n) debiliţa-
lodtam ă szörnyű sok hányás miatt ... ă bizonyos annyid 
debilitalodta(m), majd ă jo szélis el funa [Ebesfva; KJ. 
Rétyi Péter lev.]. 1729: ugj el fogjta(m) csak à szélis el 
funna [Almakerék NK; KJ. ua.] * elfújja a -, mint a léha a 
pozdorját. 1811: Olyan az Igaz mint azon fák' nemei. 
Melyeknek nem hulnak el a* levelei A' G o n o s z t é v ö k n e k 

pedig egész soiját El-fujja a szél, mint a* léha p o z d o r j á t 
[ÁrE 126-7] * elviszi a 1619: jól tudom én, mennye soK 
rút szót szólt ő" énfelőlem, de elviszi az szél; ha esett is 
azféle kevés szó [BTN2 180-1. — "Mehmet pasa]. 1710 k-
(Az Istennek) vagyon arra ereje s akaratja, hogy hjj 
imádkozol, meghallgassa és segítsen; ha hamisan e s k ü s z i k 
valaki, megbüntesse; az áldást és az átkot teljesítse? Mert 
hiszen azt minden tudja, hogy az mind csak szó, nyelvnek 
és aërnek mozgása, és ha nincs, aki erőt adjon néki, mind 
csak hijábanvalóság, elviszi a szél [BÖn. 427-8] * ßv0 

-tői is (megjoltalmaz. 1705: Amidőn még mindenek az 
elszökött Bethlen Elekről beszélgetének és az egyetmását 
öszveszedette volna az asszony nagy siralommal s i r á n k o z -
ván, mint nevelte fel gyermekségéből és mely csínján tar-
totta valamint a maga gyermekit, és a fúvó széltől is meg' 
oltalmazta [WIN 1,557-8]. 1773: én sok különb-különbfél« 
bajaimból, nyomorúságimból nem gázolhatok ki. Sőt nem 
hogy másoktól ne háborgattatnám, de tulajdon maga*] 
gyermekitől, kit a fúvó széltől is oltalmazni kívánta^ 
[RettE 292] * a kísértetek szelei rájuk érkeznek J6òJ> 
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hogy mellőlök" azelőtti gyámolok elszedegettetének és a 
késérteteknek szelei rájok érkezének, azonnal, ó nagy Isten! 
a szegény hazának, Erdélynek nagy reméntelenségével nu-
tálni, tántorogni, hajladozni kezdének [SKr 636. — 'II. Rá-
kóczi György és Báthori Zsófia mellől] * megüti vkinek a 
szele vki ellenségként megtámad, rajtaüt. 1653: (Imecs Mi-
hály) is esmét eljött volt8, hogy Háromszéket ugyan dereka-
sanmegüsse és boszszuját kitöltse rajta Mósesért; de fele 
útjában megüté a Rácz György szele s megtére, hogy ke-
ményebb csatával mennyen bé reájok [ETA I, 80 NSz. — 
1602-ben] * a nadrágot is elfújja a ~ a lábáról. 1732: 

Ngos Aszonyom ennekem vágjon kenyerem de egyebem 
nintsen nem böjtölhetek toveb varom Ngd parantsolattyát 
mi.vell e ly<* e z utan Isten kglmessegeboll az nadragomotis 
szinten elfuja az széli az labamrol [Noszoly SzD; ApLt 4 
Hatházi Kristóf Apor Péternéhez] * nem ijed meg maga 
szeletol. 1758: Bátorságomat nem volt hol experiálhassam, 
mindazonáltal úgy gondolkozom magam felől, hogy ma-
gam szelétől nem ijednék meg most is [RettE 79] * az öz-
vegyet es árvát a ~ jobban éri. 1820: köz mondás hogy az 
özvegyet és árvát a ' Szél jobban éri [Várfva TA; JHb 48 
ozv Báró Jósika Istvánné Özvegy Tővissi Borbára br. Josi-
, ónoshoz] * sebes szelek szárnyán hordoz. 1694: tiszte-
mi ® u z i n k a i u r a m indult Hamburgumba Némethi uram 
"tan, kit Isten hogy békével a sebes szelek szárnyán hor-
dozzon, kívánom [KvE; VBGy 234] * a tenger szele meg-
àÜ 0 t \ ! a ' 1 6 ? 8 : m ü n k e t is» követeket ezer mesterséggel vá-
doltak ... és el nem hihető habokon hányódánk, valóban 
ſ T M i ? , a t a a z t e n g e r s z e l e ' mindazonáltal Isten megsegíte 
L i ML VIII, 178 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz Kon-
stantinápolyból] * úgy elfogyott, csak a ~ is elfújná. 1729: 
kent- 1S ° P , n i ° j a t Ajtai Ur(amna)k akarom venni más-
NR- V Í ® e l f ° ß y t a ( m ) csak à szélis el funna [Almakerék 
ha«A , * é t y i P é t e r l e v - ] * úgy forog, mint a 1772: 

dsonio állapotú, néhanjkor még alacsanobb Silipekkelis az 

s z m f ^ e m l i t e t t k é t a l s o k e r e k e k "SÍ Uga t t ak mint a' S Z e i lAdámos KK; JHb LXVIII/2. 322]. 
ni Veíń Î 1 S Î : a z U r ( n a ) k emésztő szele e virágot" érdekel-
ċ r ã : T : l m m ċ a d d i g íankasztá mig ... az I(sten)nek 
énn^L a t ö b b s z é P virágok közül éppen ki száraztá, 
ra r ç J T m 5 g k e s e r e d e t Atyának el felejthetetlen bánatom-
a z o n n Q ' T o l d - 67. - "Ti. a kisfiút. bNem tudjuk 
kével] 3 n é g y i l y e n n e v ü e r d é l y i település valamelyi-

s c h i n o ^ l " ^ ^ ^ P“terea trăsnetului; Windstoß, Blitz-
gosangV« l ° ß f u ß - I 7 7 6 : A s z e ß é n V a s s z ° n y ••• B ^ s á -
nvila k nyöygött térden állva, azonban leesik az Isten 

4 ló? ä S Z e l e é r v é n a z u r á t eldűlt [RettE 368-9]. 
ú ^ m l e g ; a f ; L u f t " 1 7 1 0 k " ' i n k á b b hihető, hogy az csak 
meeíitM C n x ß , b e ' m i n t a cimbalom vagy virgina húrját ha 
S a z d

n r
a

o
V é ^ n ' e , î f u t r a J t a a z ütés végig s megpendül; 

435]. ° r g o n á b a n > ha a szél a sípba elmégyen, szól [BÖn. 

sze5ééné!?áZ; V ! n t d e '"testine; Darmwind, Winde. 1668: 
uramat “ a z o l d a l á t ' m e l l J é t f i a l t a t t a . Tolnai 
meg Í T f t m i m°n d á' h°g y a szél rekedt 
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amikor a cÍai 1 1 . U g y a n a z é J s z a k a v o l t a m r o s s z u l » 
I, I l i i I 7 n l , l t v á n gyomromat, sokat hánytam [WIN 
pedig a Q7« íL^uL " n a g y k i n ° k b a n vagyon, magamat is 

s l l , l ? e n h á b o r g a t I W I N 524]. 
mis ^ s Ă ſ î î f f S f é l 1 8 1 1 : E g y i k ' M a g a z i ™ ™ sok t e l ,» Hol még az egér-is sokszor helyjét leli; 

Más Propugnaculum, hol ágyuk ropognak, Mikor az alföldi 
szelek háborognak5 [ÁrÉ 12. — "Értsd: bástya. bLap alján: 
Egy kis Kamara és az árnyék szék értetnek]. 

6. hatás; efect; Wirkung 1619: ma sem csendesedett le az 
az ocsmán zűrzavar, mind annak az szele vagyon Magyar-
országban, Erdélyben, Perzsiában [BTN2 265]. 1710 k: 
Rabságom után én Béldivel társalkodni sem mertem oly 
móddal. Ezen a pénzvesztő rövid gyűlésen vagy hamar 
azután micsoda szél ütötte vagy érte, ő tudta [BÖn. 694]. 

7. kezdeményezés; iniţiativă; Anregung, Initiative. 1667: 
Engemet urunk praesidensségre parancsolja Medgyesre 
menjek. Nem tudom, ki szele lehet [TML IV, 200 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: Az atyafiaknak hogy az 
némettel való békességet intimálta, még most nem joval-
lom. Bizony csak megnevetik, félő, és engem fognak okoz-
ni vele, hogy én szelem az, noha ... én nem jovallom [TML 
VI, 380 ua. ua-hoz]. 

8. gutaütés; damblă; Schlug(fluß), Schlaganfall. 1731: 
Kovats Maria Asszony özvegy koráb(an) meg betegedet 
vala egykor oda alá Szelistyén, de nem igen feküt, Járvány 
nyavalyája volt — a Szél, tudom hogy sokszor a hol el érte 
mingyárt le esset [Mezőszengyei TA; Born. XXXIX. 16]. 

Szk: gutának a szele. 1584: Chyszar Ianos vallia ... Ez 
Azony penigh azt monda hogy de semmy gongia Ninch, Az 
Guttanak chak a ' zele erte" [Kv; TJk IV/1. 285. — "A gyer-
meket] * megüti a 1717: egy szép elő hasú tehenet ütött 
meg a' szél, az eleit nem biija, mint epülhet ki belőlle nem 
tudom [Mezőméhes TA; ApLt 2 Makói Mihály Apor Péter-
hez]. 

9. hír, híresztelés; veste; Gerücht, Nachricht. 1657: Más-
nap is szinte ebédkor nem érkezhetvén vissza Rákosra, te-
hát valami oly szél érte őket, mintha én gonosz szándékkal, 
seregekkel mennék [KemÖn. 149]. 1672: Mifelőlünk is 
lengedézett ilyen szél, hogy Isák effendi mondta: ezek az 
végbeli dolgok olyan dolgok, hogy még az fejedelem is 
idejű még ezek miá [TML V, 201 Székely László Teleki 
Mihályhoz]. 1710 k.: nem is volt ekkor semmi derék arma-
dája Magyarországban a császárnak, ha pedig volt volna is, 
mühozzánk csak a szárnya, sőt szele sem érhetett volna 
[BÖn. 730]. 

Szk: ~ jár. 1656: ha Kegyelmed engemet ... tudósítana, 
mentől hamarébb lehetne ... micsoda szelek járnak, fúnak 
amonnat dél felől [TML I, 21 Bonis Ferenc Teleki Mihály-
hoz] amint a ~ fú. 1662: Az mely ember felől Kegyel-
med Cob urammal beszéllett volt, az mint a szél fú, ezen a 
héten meg is fog indulni, nem Kővár felé megyen, hanem 
Máramaroson által [TML II, 387 Lónyai Anna ua-hoz]. 

szél2 1. vminek szélső része/pereme/vége; margine; 
Rand, Kanté. A. föld- v. vízterületre von.; referitor la tere-
nuri/ape; Rand(streifen des Grundstücks/des Lands), Land-
/Bodenstreifen. 1572: Byzonnyal twdom hog ez kys árok 
az Desy hatamak az zyle [Dés; DLt 184]. 1579: az Bene-
falui hatar széliben, melliet az Maros kómiwl foly [Udvar-
fva MT; EHA]. 1587: az ... hatar zeljben az patakon tul az 
falw zeliben [Nagykend KK; EHA]. 1592: az hideluey ka-
pittanok bastiat Chynalyonak az vy vtcza Megett az Zamos 
Zelin [Kv; Szám. 5/IV. 244 Éppel Péter sp kezével]. 1617: 
(A) Jozagnak égik reziert Filep Jánosnak az maga Eŏrokse-
ge zeljben az Vduaron ada mast Kelemen János [Szent-
györgy Cs; IB]. 1623: Tudom aztis hogy az hul az kikelleo 
egybe szakad ... megien fel az Marosszeki hauasnak az 
szele addegh bekessegesen bírtuk mint regteol foguan ualo 
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eos hauasunkat [JHb rtlen Valentinus Orb<an> de Kibeda 

(7 <1?>) vall. —- aMT]. 1653: Hallottam azt bizonioson az 
Botos markulj Juhayt az maga kalibaja méllét leuéo auassa 
rétj széliből hajtotak el [Podsága TA; Thor. X/8 Kűcza 
George jb vall.]. 1674: az utrumban forgo Zahi hatar szeli-
bén az pataktol fogva fel az Berczigh ki Járák az hatart 
[M.fráta K; WassLt Egri János (41) ns vall.]. 1719: A Nagy 
Retet falu porondgya szelyiben váltottam ki a GrofT Mikes 
U(ra)m jobbágyától [Imecsfva Hsz; Borb. 1]. 1782: a' 
Torotzkaji határonn a* Rétek szélejin valo határ, vagy gye-
pű fák közül hat, vagy hét nagy tserefákat ... vágtanak le 
[Torockó; Thor. XX/4 Andr. Bartók (46) jb vall.]. 1804: 
Drentye Mitru ... maga egyebet ezenn a' helyen nem dol-
gozott, hanem tsak a* nagy fákat imitt amott meg kerenget-
te, a' fel fogás helyein 's szélein levő fákat meg keresztezte 
[Berekszó Sz; BfR III. 12/7 Avasán Togyer (70) col. vall.]. 
1837: Gábor Mezeje szélyében huszár katona Antal András 
két új kasárokat csinált [Jenőfva Cs; RSzF 119]. 1843: 
azon határ barázda ... mennyi ől távolságra vagyon a' 
Felső Suki Tónak a széllétől? [K; SLt vk]. 1853: Albisi 
Bartos Sándor és Ferentz testvérek ... panaszok következ-
tében ki neveztettünk mint Dálnok falva hites Elöljárói 
hogy a fen irt testvérek által birtoklo egy földet8... a Szom-
széd földekkel métjük egyenlő nagyságra és kövekkel an-
nak széleit jelejjük-ki hogy a Szomszédokkali egyenetlen-
ség az által hárintodjék el [Albis Hsz; BLev. — aKöv. a ha-
tárolás]. 

Hn. 1570: az Alsó zylyn [Székelyvaja MT]. 1587: Zent 
Demeterre meneobe az Chjkos to mellet az zeljben (k) 
[Nagykend KK], 1596: Sikkattius mezeó zelebe az eoker 
eteteó hely zelibe [Szentegyházasfalu U]. 1633: Az auas 
szelyben (e) [Kölesmező K]. 1646: Az Renget sziliben (sz) 
[Remete K; KHn 130]. 1652: az Tekeres ay elòt az rit szi-
len (sz) [M.derzse SzD; DHn 39]. 1658: Az Morgo Ret 
szeliben (k) [Mv]. 1681: Az Kerek erdő széllyén [Vajdaszt-
iván MT]. 1692: az Osztó fű szelben [A.jára TA]. 1698: az 
Rapo szelyben (sz) [Feketelak SzD]. 1708: Közép lab nevü 
szelyben (sz) [Albis Hsz]. 1713: Az Langalo Szélben (sz) 
[Sárd AF]. 1715: Tanorok vagyon az Lok széllyin [Pálos 
NK]. 1740: a tövis Szellyiben (sz) [Boroskrakkó AF]. 
1754: Ujj Budai Határonn a' Szilb(en) [Buijánosújbuda K; 
BHn 49]. 1770: A Lo Mező Szelin (sz) [Gyalu KJ. 1772: A 
Nyír Szélibe (sz) [Kozmás Cs]. 1773: Az Uj Szenaság sze-
lyében (sz) [Ditró Cs]. 1776: A Csóva Szelen az Északi ol-
dalón (sz) [Sámson Sz]. 1780: A Felső Mezőn a Tsonka 
szély élőt [Harasztkerék MT]. 1781: A Patak Szillyin [Má-
kófva K; KHn 235] | A Szély nevezetű helyben (sz) [Petek 
U]. 1786: az Bűk szelen (sz) [Csegez TA]. 1793 k.: Nyárád 
Szélye nevü helyb(en) [Gógán KK]. 1796: A Nagy Maiam-
nál lévő Széllyen (sz) [Retteg SzD]. 1803: A Peres rét szé-
libe (sz) [Ákosfva MT]. 7806: a' Szély Gödribe (sz) 
[Kusaly Sz]. 7878; A' Lokert szelin (k) [Sszgy]. 1825: a 
follyamot Széllé nevü hellyen [Barátos Hsz]. 1833: A Szé-
nafű Széjjénn (sz) [Csekelaka AF]. 1858: A Rét széjjen 
(sz) [Bordos U]. 1864: Szilelő [Tűre K; KHn 265]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: alsó 1570: az gereo erdeienek az Alsó zylyn 
[Vaja MT; Sár.]. 1760: A Szőlő füvön ... jó föld de az alsó 
széle meg szakadozott [Novoly K; BLt]. 1831: az Ekklával 
valo hurtzolodás elkerülése tekintetéből ... megengedi, 
hogy a patak árkának a' fel királyi öl szélességű hely vétes-
sék el telke alsó szélénél hoszszan [Nagyernye MT; EHA] 

* belső 1656: Ezen to keöreós keörnyül füz fakkal leven 
megh ültetve, az tónak belseö szeli reghi rosz kertelessel 
vagyon megh kertelve [UF II, 181]. 1781: Controversias 
heljnek edgy darabotska részit az belső széllin az mesde 
háton szántotta [Bibarcfva U; Hr 1/22] * délt néző 
1768: Szász Szènt Lászlónak Oláh Létának egyben folyo 
határa vagyon ... Oláh Rákos nevezetű Falu Határával . • • 
az emiitett Ország uttya délt néző szélyin gyűkeredzett régi 
nagy tölgy fa Csutakjánál melyis mindenkor határ fának, és 
jegynek tartatott [Torda; JHb XXXVI/17] * északi 
1830: a Hidvégi szálas északi szélén [Hídvég Hsz; EHA] 
* felső 1604: Az hollo keó patakanak az felseó szelçt 
Zekel Moses el foglalta vala [UszT 18/104 Thomas Alberth 
de Giepes (32) lib. vall.]. 1732: egy láb föld ... felső 
szellyit a tövis bokor fel fogta [Nagyida K; Told. 11/70]. 
1831: a ' Tsun's nevezetű pojánának a* felső Szélibe [Re-
mete Cs/Toplica MT; Born. XVb] * keleti 1860: A 
Nagy-Nyárád Marosszék keleti szélét mossa a Kis-Kükül-
lővel együtt fél szigetet alkotva [Benkő, Mszlsm. 6] * kül-
ső1808: ezen helyen a Juhok ... a* belső ponknak külső 
Széliig mindenkor bekessegesen legelődtek [Zágon Hsz; 
SzentkZs]. 

B. ösvényre/utcára/útra von.; referitor la poteci/străzi/ 
drumuri; Straßenrand, Wegrand. 1592: Borbandnal ... az vt 
zelen attam 3 kuldosnak f 0 d 3 [Kv; Szám. XIV/5. 133-4 
Éppel Péter sp kezével]. 1615/1628: Kaianto veolgyeben 
vagio(n) Egy három keobleos Zanto feold az hideg kúton 
az vt szelin [Kv; RDL I. 96c]. 1690/1745: Az Hévízi és 
Hidegh kuthia határ kőzzőtt ... Ez ut szélljin hányattunk 
negjedik halmat [Ks 67. 46. 21. — aNK]. 1697: az Deberke 
pataka mellet az Sáros ellenéb(en) az ország uttya szélen 
[Dés; EHA]. 1747: az mely nyomra ra ésketenek az Mlgos 
Groff Exponens Vr eo Nga emberei, azon ló nyoma mind 
félen ugrándozva volt, az ut szelyen [Szilágytő SzD; Ks 27. 
XVIIb]. 1757: A Koronkai felső Utza ... hogy meg igazit-
tathassék, és oly Seppedétt Sáros ne légyen a minémű mos-
tan Ítéltetett hellyesnek, hogy két felől a' széllein ásattassek 
egy ölni, vagy leg alább két singnyi Szélességű, félölnyi 
Mélységű Árok és Sántz [Koronka MT; EHA]. 1761: Én is 
egyen az ösvenyek közzül Szeben felől való széléről fel 
felé indulék [Nyír. 199 Bánffi Farkas álma]. 1769: (A fa-
luk) az utakot meg egjenesittessék; a nagj köveket az,ut 
szellyeire kirakassák [UszLt XIII/97]. 1814: a' ganét az Út-
nak a* széleire hánnyák [Dés; DLt 118]. 1843: hátulról ke-
ményen meg fognak, és az Ország ut szélire hurtzalnak 
[Keresed TA; KLev. Szilágyi Márton (35) vall.]. 

C. falura/városra von.; referitor la sate/oraşe; Dorfrand, 
Stadtrand. 1587: az patakon tul az falw zeliben [ N a g y k e n d 
KK; EHA]. 1588: ith zinte az falw zelen vagyon egy k ,s 

Erdeo [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1618: M 
Útát Jambolira írták, onnat Bolgárországon által Szilisztré-
re, hogy ott költöznek által az Dunán, úgy menjenek haza 
Kefére ... az Duna melléig Oroszcsíkig is elér annak az 
széli [BTN2167]. 1676: Az Alsó Szombatfalvi udvarház az 
falu szelin czak maganoson lévén mennek altal rea az fa^ 
felől kett fa hidon [A.szombatfva F; UF II, 759]. 1773: a 
Falu felső szélin a Papista Templom nevezetű helly mellett 
[Mezőbánd MT; EHA]. 1799: az Ország uttya le já ra ' Falu 
szélin Lona felé [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 

D. építményre von.; referitor la construcţii; Seite(nflä-
che), Manerseite, Bordkante u. dgl. (eines Bauwerkes)-
1584: Keomiwes Orbán ezent vallia ... a felseo valló 
megh vonta volt egy vassal a * pádimentumot A talp fa 
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nel, es ez valló Sinort vont az zerent [Kv; TJk IV/l. 374. — 
"Ach Antal]. 1662: A kőbástya ... földével azt a szegelet-
bástyát merőn megtöltötték vala, a szegeletbástyán levő 
szerszám alá való jó alkalmatos hidlást is a töltésen felül 
csináltatván, a töltés felett való szélin jó alkalmatosságai 
mind lövölyukakat csináltattak vala [SKr 482-3]. 1771: az 
Alsó Silip allya Szellyeig áll az alolrol fel dugult Viz 
[Dombó KK; JHb XX/26. 9]. 1807: ki is mentünk ezen 
Dési Reformata Ekklesia oskolájának a' Piatz felé a* Szöcs 
Czéh színnye és a Pálinka arulo Boltok aránnyáb(an) fekvő 
szélihez [Dés; EHA]. 1816: a kapu teteinek két szélyin cse-
refábol keszittett két keresztecske tiszteltetik [Jobbågyfva 
MT; BálLt 67]. 

Szk: külső 1681: (A grádics) külső széle orsos kar fas 
mind véghig [Vh; VhU 543]. 1694: Zöld mázos kemencze, 
kőből rakott alljával egjgyütt: mellj(ne)k is külső szélei, fa-
ragott kövekből valók [Borberek AF; BfR]. 

E. vmilyen használati tárgyra, eszközre von.; referitor la 
anumite obiecte, unelte; Rand (eines Geräts). 1595: Egy 
eoreogh Sjma ezwst kanna az zelj Aranjas M 5 p 26 [Zsom-
bor K; SL]. 1662: (A villám) Az öreg harangnak is szélét 
megsújtván, valamennyire meg is olvasztotta s mintegy 
megbélyegzette [SKr 198]. 1789: Felső részén ezen Asztal-
nak a* két széllyin vagyon 2. oszlop [Mv; ConscrAp. 42-
3]-

Szk: aranyos 1849: Három szép betsi lábos Ibrik ara-
nyos fekete Batizi lábos arannyas szélei [Széplak KK; SLt 
17] * felső -.1611: Egj kws seriek pohár az felseö zelj be-
leöl es kuül aranias nio(m) m — p 31 [Kv; RDL I. 88]. 
1714: Kissebb 30 fontott nyomo Mosar, körös körül régi 
Gotthiai iras vagyon, felső szélijén penig kitsiny feszülett 
fl. Hung. 15. — [AH 48] * külső 1752: Egy kisded 
ezüst Czapa Pohár belől aranyos ugy az külső szellyeis 
[Nsz; Told. 2]. 

2. határvidék; zonă de frontieră; Grenzstreifen, Grenzzo-
ne. 1571: az három zek az ket olah orzag zelien vagion 
[SzO II, 331 a székelység panasza az ogy-hez]. 1618: Az-
hol az vezérnek bé kellett menni az derékhaddal Perzsiába, 
azt az reváni pasát 12 ezred magával ott az ország széliben 
hadta volt a kazul pasa [BTN2 125]. 1620 k.: Arabia Foelix 
. . . a túlsó szélin vagyon Barbaria, azkiben vagyon amaz 
rettenetes nagy, híres-nevezetes Algirum nevü város [BTN2 

412-3]. 1657: egy Iván vajda, mázul vajdafi lakik vala Er-
délyben ... s azt az fejedelem is Bereckhez az szélben 
küldte volt, biztatván is béküldéssel [KemÖn. 187]. 1662: a 
havasalföldi vajda ő Nagysága főszpatáiját küldvén a' szél-
ben innen Nagyságod s a* haza szolgálatja mellől elébalott 
hadaknak reducálására, el is érkezett vélek Verestoronyig 
... de maga a* szpatár visszamégyen [Veress, Doc. XI, 12 
Fischer András a fej-hez]. 1664: Tudja Kegyelmed, hol mi 
vágyónk, s lakónk itt szélben, elől víz, hátul tüz, jaj nekönk 
mindnek, ha belehalonk [TML III, 140 a kővárvidéki ne-
messég és puskások Teleki Mihályhoz]. 1710: Pálffy János 
Horvátország széliben vala német s horvát hadakkal, hogy 
a kuruc oda be ne csapjon [CsH 406]. 1730: Lengyelor-
szágnak azon széleiből általjövő embereket, passusokat 
megvizsgáljon [SzO VII, 347 a gub. Cssz-, Gysz- és Ksz-
hez]. 1744: Pankota fekszik hozzá tartozandó Falukkal a' 
Mezőség Szélin a' Zarandi Districtusban [Déva; Ks 101 
Pogány József lev.]. 1763: Katonákot én ismét viszszákisir-
tem Udvarhelly Szék széllyéig, mig Maros székről ki men-
tenek [Udvarfva MT; Told. 44/22]. 1788: mit tudjak imi 
kívánságodra egyebet, hanem a bizonyos hogy minden fe-

lől a széléken erössen mozog a dolog [Szászalmás NK; IB]. 
1806: B. Szentkereszti ki rendeltetett Lengyel ország széle 
felé, B. Schlau a' Veres Torony felé a Marhák bé ütése el-
len vigyázatra [Dés; KMN 212]. 

Szk: alsó ~ déli határvidék. 1765: Siskovics" mégsem 
nyugszik, szüntelen zaklatja az ország alsó széleit a fegy-
vernek felvételére [RettE 185. — aBr. Siskovics József, a 
székely határőrség főszervezője]. 

3. szélföld; parcelä mărginaşă/care se află la margine; 
Randstück, Seitenteil, äußerster Landesteil. 1630: tudok egj 
szelt az tanorok kapu(n) küül az orzag uttjatol fogua az Fá-
bián Istuan feoldygh [Kilyén Hsz; BLt]. 1681: Zavoj nevű 
rét mellet levő szél ... ha eszt egeszen fel szantyak lészen 
pro Cub. 100 [VhU 44]. 1762: Tudgyuk ... hogy a' melly 
Utrumban denotalt Hellyet Dogán Todor sok Tővissek, és 
Bokros szövevényesből ki irtott... eö Nsága Erdejihez tar-
tózó szélly volt [Cege SzD; WassLt]. 1785: A p(rae)ten-
dens Gerendi Sigmond Uram ... a* miket remittált à Patzo-
lai Jusson, úgymint á Nobilitaris Curiának derekát, és hoz-
zá biratott más Jusson devolválodatt széleket ... cedálta 
[Nagylak AF; DobLev. 111/607. 4]. 1837: Csak otton, hátra 
menet, jobb kézről a Wölgyben a Bíró Józsefé szélyében 
11. tizenegy bükkfák találtattak levagdalva [Jenőfva Cs; 
RSzF 120]. 

Szk: meredek 1846: Kimenve ... az Avas háton, az 
Avason, vagyis a meredek szélyen bejövő útig, oly móddal 
vétetett tilalom alá, hogy aki azon feltiltott helyen szán-
szándékoson megtaláltatnék, tőstént minden marha büntet-
tessék 30. harminc krajcárokig [Zalán Hsz; i.h. 176] % 
nyergesforma 1753: Mentünk ... a ... Szekér uton alol 
meg tettzŏ nyerges forma élre, vagy is az élen lévő nyerges 
forma szélre [Marosbogát TA; EHA]. 

4. vmely település szélén/végén lakó; locuitor la margi-
nea unei aşezări; Ansässiger am Ortsrand; als Familienna-
me etwa „Rainer", Seidl (?). Szn. 1453: Stephanus Zeel 
[Kv; TT 1882. 531]. 1539: Zeel Lwkacz | Zeel Lukachne 
[Kv; Szám. V/l. 149, 189]. 7578: Th Zel jb [Torda/M.kara 
K; Thor. V/14]. 1583: Zęl János kuldus [Kv; Szám. 3/XI. 
28]. 1599: szel János [Kisszedeijes MT; Told. 21]. 1602: 
Szél Bartalius [Bereck Hsz; SzO V, 184]. 1606: Joannes 
Zel de Kis Kede Seruitor Georgy Jánosi [UszT 20/204]. 
1614: Szel Balint lib | Szél András lib [Muzsna U; BethU 
120, 121] | Szél Pal jb [Bordos U; i.h. 185] | Szel Georgj 
szolga pp [Szu; i.h. 186]. 1629: Zel Áros Andrasne [Kv; 
TJk VII/3. 40]. 1721: Szél György [Maroskeresztúr MT; 
MMatr. 3a]. 1792: Michaélis Szél [Usz; Borb. II]. XVIII. 
sz. v.: Szel András [Újszékely U; EHA]. 

Ajel-rcvō RCsnSz 987. 

5. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch. a. szélső, szélen levő; care se află la margine, de 
la margine; randseitig, seitlich, marginal. 1604: Az Nagy 
szóló arant egy nagy szel széna Rhet [Jedd MT; BálLt 81]. 
1640: egy nagy széli kasalo fű alol somzedgya Mathe 
Illies, felliűl forgó fü [M.köblös SzD; RLt 1]. 1647-1648: 
Vetesek. Buza Vetes ... Árpa Vetes ... Vagion egy szçl 
Vgaris pro Cub. Minor No. 20./ — [M.királyfva KK; BK 
48/16]. 1682: Egy szél Aratatlan jo köles [Mánya SzD; Ks 
9. XXXI. 3]. — b. határos; vecin, învecinat; grenzen. 1821: 
a szomszéd szél Havasai földin nem szűntek meg a Zava-
rok [A.porumbák F; RLt Kállay János Rettegi Sándorhoz]. 

6. távoli hely; loc îndepărtat; Entlegenheit, entlegener 
Ort, außerer Landesteil. 1677: Novembris rebesgetnek gyű-
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lést Beszterczére. Elég akadályos leszen az messze lakók-
nak, ha a pestist nézzük ... Nincsen az is szó nélkül, hogy 
olyan szélybe intézik; sok a popule vonitássa [TML VII, 
507-8 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

7. (árok, gödör, tóhely) partja/széle; marginea/malul şan-
ţului, gropii, lacului; Grabenrand, Uferrand, Prallhang. 
1611: Az Monostor Kapun kiuul az árok zelin vagio(n) egy 
vetemenies kert [Kv; RDL I. 88]. 1647/XVI1I. sz. köz.: va-
gyon az árok szélin egy odvas Gyertyánfán kereszt [Csóka 
MT; DLev. 1. VII. A. 5]. 1712: ezen To hély mélynek 
szélin állunk [Septér K; EHA]. 1735/1760: Pásztor házak-
(na)k valo Sessio ... jutót . . . az uton innén az árok széllyin 
[Elekes AF; DobLev. 1/160. 7]. 1750: A' Felső Tó fenék-
nek az ország úttya felől valo Széllyin [Koronka MT; 
EHA]. 1762: Minek utánna a meg irt helyről à pénz kiásat-
tatott... observálté a' Tanú a' megásott gödör szélyin olda-
lán vagy fenekein olly jeleket, hogy onnan valami edény 
vétetett vólna ki? [Dob.; Ks 4 VII/12 vk]. 1823: Györfi 
Josef a' Sirba bé ereszkedvén kapájával a meg senyvedett 
koporsot a benne lévő csontokkal égyütt kosárba hozván a 
Sir szellére Sir áso Társainak ki adta [Dés; DLt]. 

Hn. 1758: Az árak Széllyin (sz) [Sztána K; EHA]. 1797: 
az veszett Aknák széllyin [Désakna SzD; EHA]. 

Szk: külső 1662: A svéciai király főembere, Reben-
stock ... még a más úttal fejedelem ottléte alatt fundált vala 
egy mesterséges sáncot, a belső váras külső kapujánál az 
ott való száraz ároknak külső szélin [SKr 222-3]. 

8. szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: az 
égnek ~e az ég alja/pereme; marginea cerului; der Horizont. 
1658/1741: te Gyúla fejér vár ... Felemeltettél volt az égh-
nek szélére, Most alá vettettél az Földnek szinére [EM 
XXXVI, 144-5 Köröspataki B. János, História] * a tábor 
~e táborszél; marginea taberei; Lagerrand, äußeres gelün-
dedes Lagers. 1662: Boldvai Márton Stépán Ferenccel, Szi-
lágyi Jánossal, Nötécsi Györggyel, Gamócs Lukáccsal és 
több melléje válogatott közönséges nemességgel ... a török 
tábor szélire ollykor érkezének, hogy már a tábornak eleje 
is meg indult vala [SKr 543]. 

9. piacszél; marginea pieţei; Marktrand. 1590 k: azt ren-
deltek, hogy az kik az piach zelibe laknak es feo korchio-
masok (!) azok tôb adot adgianak az zegeny keosseguel, 
miuelhogy eok laknak az házon ueueo helien [Szu; UszT]. 

10. 1634: ez az fogoly legeny es Gombasi ot vadnak az 
szegenyek temetese szelyben [Mv; MvLt 291. 20b]. 

11. vminek a szélessége; lăţimea unui lucru; Breite, 
Breitseite. 1581: Az faknak penig el adassat e keppe(n) 
Rendeltek hogy a' hol io Az Erdeo hozzaba 20 Rudat zely-
be 8 Rwdat Aggianak [Kv; TanJk V/3. 23a]. 1732: A Curia 
nem lévén igen tágos, meg mérettettvén jo nagy öllel, ex-
cindáltatott belŏlle a hegy felöl keresztül az oldalban Gyü-
mōltsösnek, hoszszára 25 ől, szellyire 31 ől [Erdőszengyel 
MT/Szászsztjakab SzD; TSb 51] | vagyon edgy darab széna 
fü ... Ezen vagyon edgy szakasz Széna, melyek hoszsza ul-
nae 5. széllye 2 1/2. magassága. 3 [Szászszţjakab SzD; 
i.h.]. 1750: mentünk a' Nagy Berek kőzött lévő Falu kőz 
Rétetskéire, melynek hoszsza 37. ől, Széllye 7. ől [Koronka 
MT]. 1821: A ' Kertben tsináltattam egy Köö Aszaló Házat 
hoszsza Circiter 5. öl széle pedig 3om [Celna AF; Ks 99. 
10]. 

Szk: ~e (és) hossza. 1710 k: a léleknek helye, setétsége, 
világossága nincsen, ez mind a testhez illendő dolog, annak 
vagyon széle, hossza, mélysége vagy temérdeksége [BÖn. 
482]. 1762: a ' Commemoratiokban minden darab földnek 

individualiter széllét hosszát fel mérvén, ne sajnállyák a' 
földek szélességét annak hoszszuságával multiplicalni 
[Szava K; RLt O. 1]. 1872: Gondnok afia ... a beszántás 
szélét és hoszát" öl számra méije meg s ezt adja be az ügy-
védnek alapul a kereset megindítására [M.bikal K; RAk 
298. — BA barázdáét] * ~e és magassága. 1594: Az Som-
lioi Maior kertben vágjon haro(m) kazalban zena eöll No. 
107. Az ket kazalnak zeli es magassaga ket eöl az harmadik 
kazalnak zeli es magassaga masfel eöl [Somlyó Sz; UC 
78/7. 15] * ~ére, hosszára. 1627: Borbély Palis igere ma-
gát, hogi Brassai Georgi(ne)k adgia es engedi ... annak az 
réz haiazat(na)k alliat bimi ... ualamigh az az réz haiazat 
tartt, mind szelire, hozzara [Kv; RDL I. 130]. 1748: Szila-
gyi Sámuel vr(am) ... Jobbágy sesşioi felék közül kettőt 
szélire hoszszára meg mérdellénk [Ákosfva MT; Told. 8] 

-ével, hosszával. 1727: Tartozzanak egymásnak ... az 
fen meg nevezet földek(ne)k bekesseges birásásáb(an) (!)> 
más hasanlo földet szélivel hosszával es hasznával e g y e n l ő t 

adni [DobLev. 1/128] * hossza (s) ~e. 1581: Biro vra(m) 
... Az keomywesseket Mind be hywassa es Azokkal 
eggywt lassak es Intézzék el mind hozzat zelyt Az epitmen-
nek [Kv; TanJk V/3. 235a]. 1732: edgj nagj Gyömőltsős-
kert vagj Bóngor ... Hoszsza 's széllye még nem mérethe-
tett, minthogj a' Hely Homlokos és Vápás [Szászszţjakab 
SzD; Told. 11/67]. 

12. egy ~ben egymás mellett; laolaltă; in einer Breite auf 
einer Seite, nebeneinander. 1641: uagion egj szilben har-
mad fel facza feőld zalogban [Györgytelke Sz; GyK X-
30/8]. 1674: jutót az falu helynel az Ászszonyok(na)k ••• 
egy szelben harmincz egesz rud [Gyula K; SLt ÁK. 4]. 
1718/XVIII. sz.: vagyon egy Szélben vagj csoporton tiz da-
rab szántó föld [Dabjonújfalu Sz; Berz. 7. 68/1]. 1774: Az 
emiitett Kettős Mezey Szőllő Hegyen Három egy szé lbe 
lévő Pázma Szőllő [Dob.; JHbK LIV. 84. 3. 2]. 

13. vmilyen ágy- és asztalnemű széle; marginea anumi-
tor rufe; Bettseite, Tischseite, Breitensaum. 1668: Egy 
gyolcz Abrosz közepi feieres egy rendel szeli rojtos [Mk 
Kapi György inv. 6]. 1722/1770 k.: Egy kötéses gyólts 
abrosz, a* szélein tsipke körős kőmyűl [Csicsómihályfva 
SzD; SzConscr. 227]. 1749: Egy paplan tüdő szin aranyos 
a' közepe a' széle puplikán szin atlatz [Told. 19]. XVIII. st-
köz.: Egy Pampadur szin Aranyos Paplan mely(ne)k tettcén 
Creditor a széle [MkG gr. Rhédei Klára kel.]. 1842: Bp 
tiszta fejér Créditor Abrosz a' közepén és a' szélein )s 

arany tsipke [M.nádas K; RAk 93]. 1874: Egy nagy batiz 
perkált takaró a szélén ezüst csipke és varrással [Szucság 
K; RAk 64]. 

Szk: veres 1611: Vagio(n) ket vánkos haj gallér 
giolch lengettek veres zelel [Kv; RDL I. 88]. 

14. vmilyen kelmének, ruházati, öltözködési kelléknek a 
széle; marginea unor ţesături, obiecte de îmbrăcăminte; 
Saum, Einsäumung. 1576: wagion egy partha ew ... a ket 
zylyn mynd ezeostel chynaltak kerwl [Szamosfva K; JHbK 
XVIII/7. 8]. 1628: Egj uazon kendeo kezkeneo v e r e s s e s az 
zelie [Bodola Hsz; BLt]. 1652: Második szoknia, egy 
kamuka az allian Egy rend fejer csipke prem, az alsó szejj 
fejer fenies galantal be szeghet [Mihályfva NK; JHb XXHJ 
41]. 1693: Egy ket rendel fejireses Elö kötő. Másik is majd 
hasonlo potyolat Elo Ruha az Szelin csipke [Ne; DobLev-
1/38. 8b]. XVIII. sz. eleje: Az Kilenczedik Articulus. Az 
Remek légyen égy kétszer ványólt Vég Poszto, minden hi-
ba nél kul, az hoszusága legyen ötven két Sing (i.e. U1:52:J 
az szélesege szélével edjut negyven pászma [Kv; Poszt' 
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CArt.]. 1714: Elökettö széllyén 3. rendbéli fogatskákkal ki 
varrott fl. Hung. 3 — [AH 31]. 1789: Gyapott Gyolcs ken-
dő, lévén a* két végin, szélijeire is mint egy elö arasznyira 
fel nyulo Tot csipke [Sepsisztkirály Hsz; Palotay 19]. 1798: 
adtunk az Eccla Clenodiumábol egy lengeted (!), szelein 
arany szkofium varrasu keszkenőt, az Ur Asztalara valót a' 
Kóródi Rfor Filialis Ecclanak [Kv; SRE 319]. 1823-1830: 
Mindebből a lett, hogy utoljára a professzorok azt paran-
csolták, hogy senkinek is a mentéje galléija prémje alsó 
szélénél alább ne éljen az haja [FogE 108]. 1824: Vagyon 
11. kendőző kendő széllyei feltővel ... 25. Rfr [Kanta Hsz; 
HSzjP]. 1879: Nemes Ödönnek küldték-e ívet? Emlékez-
tesd baráti csókjára, amitől ... két álló óráig törölted a ka-
putod szélével a szádat [PLev. 61 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

Szk: fejér 1611: Egj Trúpaj giolch kendő, lengettek 
fejr zelel [Kv; RDL I. 88] * kockás 1841: Egy ujj Kesz-
kenő fejér földje fekete kotzkás széllel [Dés; DLt 466]. 

15. szegély; tiv; Bordűré, Saum, Randleiste. 1586: Judit 
Budaj peternę vallia ... ez orsoliat Eníedre vym vele(m) Es 
ot vgmint három fertal singny zeelt talalek palastia Alat, 
gondolo(m) hogy teollem lopta el [Kv; TJk IV/1. 570]. 

Szk: aranyos 1576: En Melytth Anna hattam Bara-
nyay Annok Zeoksegere ... Egy galemak walo fekete 
<ar>anyas zelt feyr Aranyas zelth egy eleo rwhachkara eleo 
Ketei feonek walo, es egy Inghnek kez eleore walo [Sza-
mosfva K; JHbK XVIII/7. 13] * fejér 1599: Bekesi 
Jstwan Deák Hozott: 1 Font attlaz Selimet —//20 ... Feier 
zeleket es Seliem zeleket 1/20 [Kv; Szám. 8/XIV. 13 hj] * 
veres 1576: Wagion egy eleo keteore walo weres zel 
[Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 2]. 1629: Feyr roit (!) dirib, 
darab, feyr keotes ueres szyllel eggiwt tt f 2 d. — [Kv; 
RDL I. 143]. 

16. (egybefoglaló) díszítő csík/sáv; tivitură, chenar; Um-/ 
Einfassung, Randstreifen, Borde. Szk: fejér 1610: Egj 
viselt Trúpaj lepedeö feyr zel benne [Kv; RDL I. 6]. 1611: 
Ket kender zal Abroz vjak. feyr z^l benne [Kv; i.h. 88]. 
1627: Egy Sahos Abrosz feyr szyl benne tt. f. 1 [Kv; i.h. 
132]. 1629: Egy Sahos vekoni abrosz feyr szyl az 
keozepibe(n) tt f. — d. 80 [Kv; i.h. 132] * fekete 1627: 
Egj Gallér Giolcz vánkos haj három rendel az fekete szel 
benne f 1 d. 25 [Kv; i.h. 134] * veres 1624: Három ván-
kos, mind heastol Az Eggiknek paraszt giolcz haja va-
gio(n), az Eggiken haro(m) rendel, veres szel vagio(n), az 
harmadik is ollyan f. 4 d. 75 [Kv; i.h. 123]. 

17. rész; parte; Seite, Hälfte. 1763: Egy Nyomtatot két 
széjben varrót ágy Takaró [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 116]. 
1789: Len gyolts két széllyből allo a' közepin Tóth kötéssel 
egyb(en) foglaltatott Abrosz [Nagyajta Hsz; Palotay 19]. 
1802: Egy kék veres és fejér virágú két szélben lévő darab 
Creditor [Ne; DobLev. IV/858. 3b]. 1824: Egy gyapatt ujj 
lepedő ket szélbe [Fugád AF; HG. Mara lev.]. 1847: Egy 
baratzk magos, két szélből állo, közepén csipkésen össze-
foglalt Abrosz [Nagyernye MT; UnVJk 164]. 

18. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in 
attributivem Gebrauch: (mint mérték) vhány szövetszéles-
ségü; (ca măsurä) avînd la bază lăţimea ţesăturii respective; 
Menge der Stoffbreiten. 1593: Azon kiwil teoreok Janos 
Jowaibol a ky Registralva vagion ezek az Waros zamara 
valók ... Egi harmad fel zel derekaly" [Kv; Szám. 5/XX. 
167. — "Fels-ból kiemelve]. 1636: Két szyl szeosz lepedeo 
er. — f. — d. 20 [Kv; RDL I. 109]. 1666/1687 k: Vagyon 
egy hét szél gyolts kŏtéses abrosz kinek a' négy szélén me-

téleses hím vagyon fejéresse(n) [Moson MT; MMatr. 262]. 
1694: Egy két szély abrosznak valo csillagos vászon den. 
72 [Kilyén Hsz; BLt 4]. 1709 k.: Vagyon égy Sáhos há-
ro(m) szél vászon abrosz ... Ozdi Ersok adta [Szentmiklós 
MT; BLt 58]. 1718: Maros Vásárhellyi Görög Kata adott 
az Havadi" Templom számára egy Kék három szél abroszt 
egy arany érő [BLt 161. — "MT]. 1744 U1770 k: Mlgos 
L. Baró Lázár János Ur hites Felesége Mlgos Gróf Teleki 
Kata Aszszony ... adott a' Mihályfalvi kitsiny Eklésiáb(an) 
való Ur Asztalára egy három szél vékony gyólts Abroszt 
körűi, és közepin két rendel bètsi kötéssel [Csicsómihály-
fva SzD; SzConscr. 227]. 

Ha. 1574: zylyt [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1590/1593: 
zyli [Szásznyíres SzD; Ks]. 1597: ziliben [Kv; Szám. 7/ 
XIV. 46]. 1627: szilit [Kv; RDL I. 132]. 1659: szilin [Kide 
K; BHn 86]. 1688: Sziliben [Kv; UtI]. 1702: Szilben 
[Bádok K; BHn 23]. 1717: Sziliben [M.gyerőmonostor K; 
KHn 77]. 1726: sziliben [Esztény SzD; Told. 29]. 1772 k.: 
Szil [Buijánosóbuda K; BHn 50]. 1775: szilé [Csaba SzD; 
LLt Csáky-per 107. L. 14]. 1781: szilben [M.királyfva KK; 
EHA]. 1786: Szilben [Bh; KHn 19]. 1813: Sziliben [Sztána 
K; KHn 307]. 1816: Szilben [Bádok K; BHn 28]. 1864: 
szilin [Nádasdaróc K; KHn 249]. 

szeladon szoknyavadász; (bărbat) afemeiat, fustangiu; 
Schürzenjäger. 1879: egy olyan szerencsés kópé, olyan 
nagy szeladon, asszonybolondító dandy", hogy fáradhatna 
az igaz barátságért [PLev. 64 Petelei István Jakab Ödön-
höz. — "Egy Kis Oli nevű prókátor]. 

szélárpaföld árpa-szélföld; parcelă mărginaşă semänată 
cu orz; Gersteseiten/endparzelle 1634: Az vereó feni olda-
lon valo zel arpa feold [Cege SzD; WassLt]. 

szélbarázda szélső barázda; brazdă de la marginea par-
celei; Seiten/Randfurche (aus dem) Grenzgebiet. Hn. 1671: 
Az Szily Borozdak vigibén (sz) | Az Ernje fele Jaro Szily 
Borozdakb(an) (sz) [Erdőszengyei MT; EHA]. 

szélbeli 1. határvidéki; din/de la zona de frontieră, limit-
rof; | birtokhatárbeli; mărginaş, limitrof; benachbart. 1670: 
Felelheti Nagyságod, ^z Nagyságod szélbeli híveire eddig 
is nem lehet méltó panaszszok, mert azokat Nagyságod jó 
fenyítékben tartotta [TML V, 133 Teleki Mihály a fej-hez] | 
Bizony Uram, ha az szélybeli partiumbeli dolgokat rendben 
nem hozzuk, mi elveszünk; mert soha nem szűnnek minket 
az végbeliek vádolni [TML V, 264 ua. Bethlen Jánoshoz]. 
1672: Ali bég is elérkezvén a holdoltság visitálására, mi is 
az mi részünkrül rendeltük az szélbeli vármegyéknek oda 
egész főtiszteit [TML VI, 25 a fej. Teleki Mihályhoz] | Ez 
órában értem, az német Medgyes és Váralja táján volna ... 
Küvárvidékének is az szélbeli falujiban voltak volna az 
nyargalói [TML VI, 403-4 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 
1678: Az szélbeli falukban kivált az enyimekben csépelték 
el az zabot, a hol mit kaphattak [TML VIII, 258 ua. Rhédei 
Ferenchez]. 

Szk: ~ főtiszt. 1677: végeztetett, hogy a' Fejedelmek 
után valo egyéb rendbéli, s' kiváltképpen pedig a* szom-
széd Országok felöl valo szélybéli Fö Tiszteknél, Fejedel-
mek Salvus Conductusi, avagy czimeri legyenek [AC 244] 
* ~ katonaság határőrség. 1799: bizonyossá válik, hogy az 
emiitett Vetzelei Közönség, még ä Szélybéli Katonaság fel-
állása előttis, ă Kortsomárlás Jussával békességesen élt [Ks 
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101 a gub. Kv-ról]. 1809: az Executiorol le szállott Szélbeli 
Katonaság mellett ejjel nappal nyughatatlankodom [Szu; 
UszLt ComGub. 1616]. 

2. határszél bel i; care se află la hotarul unei suprafeţe, li-
mitre f; grenznah. Hn. 1669: Az szelybelj fold [Bencéd U; 
EHA]. 1833: a Szély béli kis föld (sz) [Petek U; EHA]. 

3. egy kelmeszélből készített; făcut dintr-o singură buca-
tă, care este confecţionat ín märimea identicä cu lăţimea 
ţesăturii; aus einem Stoffstreifen (gewehr). 1816-1817: 
Egy kotzkás ro'sá's igen szép újadon új égy Szélbeli Tóth 
Abrosz, mellyet ezen G. Visitatio alatt ajándékozott T. T. 
Kováts Marton Szabédi Pap és Esperest Uram hátra hagyott 
özvegye [Palotay 22]. 

szélcsatorna ereszcsatorna; streaşină, jgheab de scurgere 
a apelor de ploaie, montat la marginea acoperişului; Dach-
rinde, Traufe. 1662: (A templomnak) hogy igen nagy tágas 
és széles épületnek lenni kellene, mint amelly alatt any-
nyi ezer lélekbül álló nagy gyülekezetnek elférni kell vala, 
az oszlopokon kívül napkelet és napnyugot felől mindkét 
részről, négy igen hosszú szélcsatornákra nagy magos héj-
jazatok alatt fiókjai kiterjesztetve valának [SKr 589]. 

szélcsendesedés szélgyengülés; domolirea/potolirea vîn-
tului; Windstille, Nachlassen des Windes. 1710 k: dicsérék 
azt a hajót, hogy ... csak úgy jár a vizén, mint egy tök vagy 
réce, és ezeriben vész el vagy egy afféle hajó. A szó, s kis 
szél-csendesedés és türhetetlenség beléültete [BÖn. 589]. 

szélcsóva határjel; sernn de hotar; Grenzmarke. Hn. 
1788: a Nagy Szeltsovábol kijáró árok [Dés; EHA]. 1789: 
Szeltsova torka [Dés; EHA]. 1823: a Tilalmas Széltsovába 
tanáltam [DLt 131 nyomt. kl]. 1825: Déés és Somkut kö-
zött lévő Hidak nevezetesen a' Város végin a' nagy árkon, 
a Király árkán, a' Szeltsován, és a Bodon kut follyamottyán 
lévő Hidak oly rosz állapotba légyenek, hogy az utazás fe-
lettébb veszedelmeztetik [Dés; EHA]. 

szeldel 1. vagdos; a tăia (ín repetate rînduri); zerschnei-
den. 1662: mikor ... a szalonna megkezdetik, a sódor róla 
lemetsződik, a szalonnáját is mindaddig rá rá járván, 
metélik, szeldelik, valamíg egy darabjában tart [SKr 628]. 

2. szeletel; a tăia felii; in Scheiben schneiden, in Schnitte 
teilen. Szk: kenyeret 1591: Feierdi János ... vallia, 
Latttam hogi az en korczomamon Kis Thamas az ket olahal 
egi pohart hozatanak, borral megh teoltek, kinieret zeldele-
nek felliwl rea, es kezeket rea teuen egibe eskwuenek [Kv; 
TJk V/l. 71]. 

szeldeli ló *?' 1660: 3 May Érkezek Patakról Vanczia 
Peter etek fogo, czimer nalla, megyen Urunkhoz ... Attam 
alaia szeldeli lovat Balasfalvaigh, fizettem ... f — d 62 
[Kv; Szám. 33/1. 208]. 

széldeszka lăturoaie; Schalbrett. 1635: Ennek* vegeben 
három jstalo egi rendeben mellyekben válluk vegigh vad-
nak kettej szel deszkaual padlott. Az harmadik padolatlan 
[Bráza F; UF I, 38. — aA gabonás háznak]. 1656: Ezen 
jstalonak tapaszaj, reghi rosz le huladozott restauratiott ke-
van, felseö gerendazasa szél deszkaval padlott [Fog.; UF II, 
161]. 1669: Szél deszka No. 40. Bél deszka No 58 [Fog.; 
UtI]. 1680: vagyon boronakbol fel róva ket rendbeli Istalo 
... Padlása mindenik Istalonak szel deszkából valo [A.po-

rumbák F; KvLt Inv. 26]. 1681: szél deszkákkal héjazott 
szin 1 [CsVh 97]. 1701: az Commendans Supollátos ágya 
fenekére vöttünk két szél apro deszkát [Kv; Szám. 41/11. 
44]. 1722: Tegnap küldette(m) 200. fenyő bél deszkát Bá-
lás falvára ... Szél Deszkát nagy vecturaval kéne vinni 
[Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1762: Krajnik Uram ... Pin-
tzéje padlására nem az Uraság Szél deszkáiból vitetet, 
hanem az meg mondot tőkékből eset Szél deszkáit vitette, s 
azzal padolta pinczéjét [Roskány H; Ks 13 Vegyes ir.]. 
1826: Szükséges ... az említet meg avult Vámos hidnak ... 
meg avult koijait, és Függő Jármait le szedni ... az hidnak 
uj kaijait, és függő jármait szél deszkákkal az esőzések el-
len borimi felülről [Dés; DLt az 1827. évi iratok közt]. 
1852: A palló részint fokos, részint szél deszkával padolva 
ugyan kopott, de még használható [Km; KmULev. 2]. 

Szk: elegyes 1752: Elegyes szély Deszka 100 [Ros-
kány H; Ks 76. IX. 2] * gyalulatlan 1648: Az szoba be-
lől tapaszos, padlasa fenyő gjalulatlan szely deszkaval ge-
rendai penigh bik fabol allo [Porumbák F; UF I, 894] * 
vastag 1855: vettem költsön a* Tkt Retegi Mihály Ur 
Udvar birâjàtol 22 vastag szél deszkát, mivel szüksegem 
volt a* molom Kerekeket lapoczkáztatni [Apahida K; RLt 
O. 2]. 1873: (A gondnok) a papi telken lévő disznó ólban 
hídlást csináltasson ... vegyen egy szekér vastag széldesz-
kát s abból csináltasson hídlást [M.bikal K; RAk 304]. 

szélecske 1. kis földszél; bucătică de pămînt arabil care 
se află la marginea unui teren; Bodenstreifen. 1607: Tudok 
egi zelieczket az to mellet [Szacsva Hsz; BLt]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivejn 
Gebrauch: szélecskényi; de o lăţime; ein streifenbreit. 
1803: égy szeletske hoszszu rojtos végű Kendő [ H a r a n g l á b 

KK; UnVJk]. 

széled elszéled, szétoszlik; a se împrăştia, a pleca/fugi ín 
toate părţile; sich (in alle Richtungen) zerstreuen, auseinan-
derlaufen. 1662: A nyavalás pórok látván, hogy mindenfe-
lől környülvétettek, sokan is kezdtek volna közülök elhull; 
ni, fegyvereket elhányván mindenfelé szaladni és szélledm 
kezdének [SKr 146]. 1678: Az mely része a hadnak Almás 
völgyére s Dés felé széledett, az is az generálnak híre nél-
kül lett, mindjárt megparancsolta, kitakarodjanak [TML 
VIII, 96-7 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

széledés teijedés; răspîndire, întindere pe o suprafaţä mai 
maré; Auseinanderlaufen, Ausbreitung. 1764: a malom ár-
kának dagálya a meddig tart a malmon felyel, látható kép-
pen attól fogva kezdődik s láttzik a viznek szelyedése, szer-
te menése [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 

széledez 1 . áradoz, teijedez; a se răspîndi; sich v e r f l ŭ c h -

tigen, sich verbreiten. 1596: Hogi az Scolában a* Cloaca-
nak nagi gonoz zagat hogi az kamarak kezibe ne zeledez-
nek preúenialny akartak volna, Az chatoma es a' fal keo-
zeot valo keozit dezkawal es sendelel be weretettuk [Kv» 
Szám. 7/II. 21]. 

2. bódorog; a hoinâri; sich (nach und nach) zerstreuen 
1823-1830: Utoljára azután az anyám is biztatott, hogy n® 
széledezzünk, hanem menjünk haza az apámhoz, s hazate-
lepedtünk1 [FogE 84. — *A szülők válása után]. 

3. szétszéled/szóródik; a se răzleţi; sich zerstreuen. 1823~ 
1830: Bár a deákok is ne szégyenlenék ilyenkor rendben 
menni, mint az utcákon idestova széledezni [FogE 121]-
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széledező oszladozó rész; partea împrăştiată/răzleţită (a 
armatei); versprengte Teile. 1614: az Básta hadának utoljá-
val és széledezőjével egynéhány hétig erős csatázást űz-
tünk-tartottunk [BTN 49, BTN2 51]. 

szelel 1. ts gabonát szeleléssel tisztít; a vîntura; wind-
sichten (Getreide). 1782: mikor Tsiki János honn nem volt 
... akkor supolta a rosot, szelelte [Kézdimartonfva Hsz; 
HSzjP Juditha Szabó Conjunx Samuelis Szabó Jobbagionis 
(50) vall.]. 

2. tn átengedi a levegőt; a lăsa să treacă aerul; sich lüf-
ten; die Luft durchlassen, lüfTten. 1843: Eresztő vagyis né-
met csapakat meg kell vi'sgálni, mikor vétetnek, hogy ne 
szeleljenek [KCsl Kemény Dénes kezével]. 

3. szellőzik; a se aerisi, a avea aerisire permanentă, a fi 
expus curentului de aer; sich lüften. 1732: földben ásott 
Cser Sas fákra, s talpakra épült jo tágos Csűr vagyon mely-
(ne)k oldala a Sasok között Csere deszkával néhol ki va-
gyon rakva, néhol pedig bátran szelel [Báld K/Szászsztja-
kabSzD; TSb 51]. 

szelelő I. mn (gabonát) szeleléssel tisztító; care curăţă 
seminţele de impurităţi prin vînturare, de vînturat cereale; 
Wíndrichter, Windreiniger (Getreide auf diese Weise 
reinigen). 1814: a Gabonásnak ... eresze alat két rosz 
Hombár és égy jo és égy rosz gabonát Szelelő malom [Me-
zősályi TA; RLt Rettegi Sándor inv.]. 

Szk: ~ rosta. 1786: Egy szelelő Rosta [Nagyalmás K; 
JHbK XXIX/36] * ~ vasrosta. 1724: Nagy öreg szelelő 
vas rosta, két fa rosta [Koronka MT; Told. 29/12]. 

11.ſn szellőztető-nyílás a bányában; orificiu de aeraj, gaură 
de tiraj (pentru aerisire); Lichtloch, Zugloch. 1806: 011 Szá-
mosok Nevei a Szelelőknél [Tresztia H; Ks 109 Vegyes ir.]. 

szelence 1. kis fedeles doboz; cutiuţă, cutioară; Dose. 
1589: Borbély zerzam ... Ket zelencze" | Borbély zerzam 
... Egy Szelencebe theriek keves [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 71, 
73. — "Fels-ból kiemelve]. 1669: Én nem vagyok borbély, 
hogy ő kegyelme írat, szelenczét emleget, hogy nincsen 
ahoz dologhoz [TML IV, 536-7 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

Szk: borbélynak való 1711: 1 Borbélynak valo Sze-
lencze ...51/ — [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

Sz. 1661: Magam felől írhatom Kegyelmednek, mint 
ilyen mód nélkül ily nagy dologban elegyedett ember, ki-
nek sem iram, sem szelenczém, úszók az nagy vízben, va-
gyok reméntelenségben [TML II, 71 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 

2. ? 1780: miis verőink dézmáját meg adtuk adójával ed-
gyütt, szénért kőért pénzt fizettünk, némelyikünk adós is az 
afféle szelentzének (így!) árrával | ha meg nem engedtetik 
maradott vasaink fel mivelése, mi haszna lenne, hogy szén-
re, lóra, szolgára verőre költettünk ... némelyikünk telyes-
séggel elégtelen lenne az uj munkának el kezdésére, ha-
nemha abból a' szelentzére valo költségre fundust tsinálhat-
nuk (így!) [Torockó; TLev. 9/17]. 

o Hn. 1722: Szelentze Aj torkában (sz) [Váralmás K; 
KHn 311]. 1813: Szelentze áj torkb(an) vagy piros alma 
oldalán (sz) [uo.; KHn 314]. 

szelep ?házfödél alakú (pásztor)kunyhó; colibă (păsto-
rească) cu formä ascuţitä ca un acoperiş de casä; hausdach-
förmige Hütte. 1585: Magiar orbay Nag' Mihaly falusi 
eskwt biro ... uallia kerenek mi töllwnk Fabian Janos, es 

Gorgphj (!) Balas ualaml Zelepnek ualo fat, karót az 
eróssben [AF; GyK]. 

szelepeit * ? ' 1581: vegeztek ò kegmek hogy az ganet 
kit az hid kapun ky víznek az wyonna(n) zelepelt vtra vi-
giek [Kv; TanJk V/3. 236a]. 

szelepes ' ? ' Hn. 1758: A* Nyiresen a* Szelepes főb(en) 
(k) [M.kiskapus K; EHA]. 1891: Szelepes á(rok) [uo.; KHn 
173]. 

szeles 1. vîntos, cu vînt; windig, windreich. 1807: Janua-
rius la ... az időis szeles fergeteges volt [Dés; KMN 344]. 
1823-1830: 24-ik március. Hálából" megint visszasétálánk 
Lipsiába délig, kevés tavaszi esővel, szelessel [FogE 193. 
— "Halle]. 1842ę- a' kérdéses időben olly Zivatoros, szeles, 
sötétes, és esős volt az idő hogy tám a' természet is kedvez-
ni akart a' tolvajnak [Km; KmULev. 3 Jac. Fink (42) vall.]. 
1847: Késő, hideg, kelemetlen Tavasz ... száraz, és szeles, 
— ugy hogy a tavasz vetések egy része junius elejénn, az 
esőzés kezdődésével kezdett csak keldegelni [KCsl Ke-
mény Dénes lev.]. 

Szk: ~ havazás. 1790: Az Juhokis tsak abba a Zivatar (!) 
szeles havazásba ettek szénát egy hétig, azután éjjel nappal 
a mezőn vágynák [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * ~ 
idő. 1585: Veottek eo kgmek zemek eleybe(n) az Zent 
Peter egyhazanak puztasagatis, mely miath az Egeknek ha-
borusagy az Jstennek Jgyeienek (!) halgatoyt el tauoztattiak 
... onnét ... Nyarba az Nagy hewsegh es az Zápor esseok, 
Tely wdeòben az ho Eses, es egieb Zawaros hidegh zeles 
wdeok, fergetegek [Kv; TanJk 1/1. 6]. 1749: azon szeles 
üdön meg erötlenitven az ökrököt ugj döglöttök meg [Ma-
rossztkirály AF; Told. 25]. 1782: Donát István Uram tugya 
ked hogy meg tiltatott... az pipázás iljen szeles üdöben ... 
? [Szörcse Hsz; HSzjP]. 1836: A Gyermekek Istennek hálá 
egésségesek, bajosan szokhatnak a Házba üléshez, a mosta-
ni hideg szeles, nedves üdöben kü(nn) nem járhatván [Zsi-
bó Sz; WLt Nagy Lázár lev.] * ~ tavasz. 1847: Az öszga-
bonák is meg gyérültek a hideg szeles tavaszonn [KCsl 13 
Kemény Dénes kezével]. 

2. széljárta; bătut de vînt; windig, von Wind durchweht. 
Hn. 1576: wulgo Zelesbercze [Középlak K; KHn 294]. 
1772/1812: Szeles ájBan (sz) [Kál MT; EHA]. 1775: a' 
Szeles Birtzre rug fel [Kide K; BHn 94]. 1806/1835: A 
Szeles bértzen lévő erdő [uo.; BHn 97]. 1828: Széles [Szék 
SzD; EHA]. 

3. szeleburdi, hebehurgya; fluşturatic, zvăpäiat, zvîntu-
rat; windig, schuselig. 1710: Vay Mihály, a veje, kevély, 
negédes, szeles ember lévén, az annál inkább mortificált 
bennünket | (Kálból) Fejérvárra menék udvarhoz, ahová ér-
kezék ... gróf Seeau, Csúfos kisded, görbe hátú, szeles em-
ber [CsH 197, 321]. 1710 k.: A vén papok és mesterek, s 
azok között Keresztúri Pál is ... episcopalis és a filozófiá-
ban aristotelicus volt, úgy ez a Basirius is; de ez mint Ang-
lus, archidiaconus Northumbriae felette zelosus és szeles 
volt [BÖn. 547]. 1820: kéntelen vagyok a Mgs Ur Udvará-
ban valo Járástol magamat elvonni, mert Buiján szeles, in-
dulatos ember lévén, ne talán tám valami illetlenséget tse-
lekszik [Berz. 11. 75]. 1823-1830: Reggel felébredvén, 
Gyarmathi Szilágyinak beszélleni kezdette, hogy Radnótfái 
milyen kevély és szeles ifjú [FogE 162], 

Szn. 1570: Zeles gergelnţ | Zeles Gôrgh [Kv; TJk Hl/2. 
114, 166h]. 1572: Zeles Antal [Kv; TJk III/3. 40]. 1584: 
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Zeles Miklosne | Zelesne [Kv; TJk IV/1. 248, 251]. 1653: 
Szeles Mihalj [Ilencfva MT; DLev. 1. II. B. 12]. 1849: Sze-
les Károly [Szu; Borb. II]. 

Némelyik adat a széles címszóhoz is tartozhat. 

Szk: ~ magaviseletű. 1834: Nemes Budafalvi Bors Sá-
muel Hites Ügyész ... szeles magaviseletű, különös ruháza-
tú [Dés; DLt 481]. 

4. ficánkoló, fickándozó; zburdalnic; tănzelnd. 1599: Ze-
beny Georgine Cathalin azzony ... vallja ... az lowak mind 
el zakadoztanak volt es az fel lajtaris el esset az lorol ... az 
lowakis majd zelesek vala (így!) Akyk az eleott az zeker 
eleott voltak amelj el deolt Menihart deakkal [Kv; TJk 
VI/1. 379]. 

széles I. mn 1. lat; breit. 1587: Veottem ismetlen Eott 
zeles keowet az Kemence zayahoz d. 20 [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 7 Zabo György isp.m. kezével]. 1648: mentünk 
oda, az hun ... az eleot vagi Ėoregh zendelies Cziŭr volt, es 
vagi szeles kerteles keorŭlle [Nagygorbó SzD; JHbK L. 12]. 
1652: leszas kert, egyik oldalán vagyon egy széles ajto hely 
sövénnyel be fonva [Görgény MT; Törzs]. 1662: Ahol a Ti-
szát szintén a vár alatt, ahol a Bodrog béesik a Tiszába, nagy 
öreg hajókra olly széles hídlással köttette vala által, hogy két 
szekér egymás széltében könnyen rajta elmehetne [SKr 249]. 

A. épületre, építményre von.; referitor la clădire, con-
strucţii; breit, weit, wuchsig (Bauwerk). 1681: Konyha elöt 
valo kő boltos széles Tornácz [Vh; VhU 518]. 1716: Ngtok 
aszt parancsollya hogy az puszta pinczet s az felette valo 
hazat botoztassam meg de az kömivesek Aszt mongyak 
hogy nem lehet meg boltozni mivel hogy szelles az pincze 
az botya fel vetődik az ablakok(na)k s ajtok(na)k majd fele-
re [Szamosfva K; Ks 93 Biró Márton lev.]. 1732: Mellj Ne-
mes Curiában mennek bé a' Falu felőli, fôldb(en) fel-ásott 
más fél kapu Zábén, fa sarkon és horgon nyilo széllyes sö-
vény kapun [Erdöszengyel MT; Told. 11/67] | Concludal-
tuk hogj Csatani Ispán ... oda az hol az regi utt volt jo erös 
sziles hidat keszittéssen ezen a heten [Dés; Jk 431a]. 1756: 
(Az ajtónak) két felé nyiló ajto Táblái vadnak fenyő Desz-
kából kōmyŭl széllyes Párkánnyal meg Párkányozva, min-
denik két két Vas sarkokon Nyílnak be egj Kis Boltban 
mellyek közepette lévő Vas horoggal Zárattattnak ōszve 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 21] | A Kis Aszszonyok házá-
ba ... nagyok az ablakok ... melegittetik nagj széllyes La-
zúr vagy feketé szinü kivül füttő kemenczével [Déva; Ks 
92. I. 32]. 1766: az I. Attya ... szélés Házát keskenyittette 
[Torda; TJkT V. 321]. 1825: Első vagy külső haz ... ré-
genn Palota lévénn nagy Széles ablakokkal és Csinoson el 
készíttet párkányokká! meg Czifrázott stakaturával volt fel 
keszitve [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 328]. 

B. bútorzatra von.; referitor la mobilier; breit, groß (Mö-
bel). 1628: Az kwlseő tár házban. Egy feier szelés alaczion 
wrez ladaczka. Valami kolcziok vadnak benne [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 8]. 1637/1639: Az felseo palotaban 
uagjon egj teorpe labu szeles io njoszolya az agj feonel 
[Kv; RDL I. 111]. 1681: 2. Erkély ... Ezen Erkélyben vá-
gjon egi nagi vak ablak, faragot kűből valo széles ülő he-
lyevei [Vh; VhU 535]. 1837: égy széles lapos vas pántos 
törpe láda [Szentbenedek SzD; Ks 88. 15]. 1865: Két darab 
régi széles politirozott ágy [Szárhegy Cs; LLt]. 

C. kelmére, asztalneműre, ruhára, ill. diszítményeikre 
von.; referitor la ţesături, la albituri de masâ, la haine, pre-
cum şi la ornamentaţia acestora; breit, großflächig, reich 

(Stoff, Gewebe bzw. Verzierung). 1574: Vagion egy fekete 
zeles himmel hant Eleŏ keõteŏ vyon vy [Gyf; JHbK XXI/ 
12. 5]. 1652: Harmadik szoknia, Zeóld Aranias Virágos 
Terczella az allian egj rend szeles Aranj csipke prem azon 
alol galantal szeget [Mihályfva NK; JHb XXII/41]. 1696: 
Hollo szin kanavászon Egy rend szélyes Ezüst kötés az 
allyán válástól [Gysz; MNy XXXVI, 198]. 1728: Egj feje-
res csillagos varrót abrosz, szeles rettze a kōzepin [Lisznyó 
Hsz; SVJk]. 1736: harmad napján' ... az menyecske anyja 
... az násznagynak selyemmel szőtt, fejér selyemmel szé-
pen megvarrott, szélyes fejér csipkével ujjait megczifrázott 
inget is küldött [MetTr 392. — 'A menyegző, ill. lakoda-
lom]. 1754: valami igen szép nagj széljes Sávos Asztal 
keszkenjöket szegtenek bé [Felfalu MT; TGsz 33]. 1759: 
1733 tájban kezdének csak igen keskeny nyakraszoritókat 
vagy pántlikácskákat az ifjú leányok és asszonyok viselni. 
De már most oly széleseket kötnek a nyakokra, mint az fér-
fiak nyakravalója [RettE 91]. 1793: az a' Kriminalis terem-
tette Aszszony Csernátoninak Uniformist is csináltatott szé-
les paszomántal [Udvarfva MT; Told.]. /803; Vastagotska 
Len vászon szép és jó Kendő, mely(ne)k két végei égyfor-
ma Totosan szőtt négy négy keresztül valo szélesebb 's 
keskenyebb külömbözö szinü fejtöből valo pántlikázással 
[Harangláb KK; Palotay 21]. 1809: Sem Sákot, Sem Vász-
not ollyan széllest sohult Procesusomba tanálni nem lehet 
[Szu; UszLt ComGub. 1659]. 

Szk: - gallérú. 1644: Granat mente volt zeles Gallérú 
Roka mallal belleót [Mv; MvLt 291. 431a] * ~ karazsia-
szél. 1599: Zaz Jstwan Vizén. Zakmarra ... 5 Veg Zeles ka-
rasia Zeltt ... //25 3 Veg keskeny karasia Zeltt ;.. —I® 
[Kv; Szám. 8/XIV. 9 hj] * ~ módi. 1807/1818: 10 Sing 
Szines pikét... 26 Sing Széles modi téli spántz [Mv; Told.] 
* ~ párta. 1575: Egy széles öreg gyöngyös parta, havaseli 
módon való [Szúv; Veress, Doc. II, 78]. 1727: Arany mi • •• 
Öt bogiáru Szelyes öreg Szem gyöngyökből Valo Parta 
[Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsánna kel.]. 

D. lószerszámra von.; referitor la hamaşamente; breit, 
großfăhig (Pferdegeschirr). 1673: Egy Bagariára csinált, 
pillangós szélyes aranyas szerszám fék, szügyellŏ, farmat-
ring Zabola, fekemlŏ szár nélkül [Fog.; UtI]. 1688: Lóra 
valo szerszám ezüst fonalas Majczos fele Agya szügyelóje 
ritkás szellyes boglárral megh hányvá | Egy Eőregh 
Szellyes Rostélyos és Arányos lóra valo szérszám . . . ezüs-
tös Kármány Zabolaval. kinek Tarka Majcz féklemlő (0 
szara [Beszt.; Ks S. Mise. 27]. 1697: Felvinczi Sigmond 
Ur(am) egj úttal Gernyeszégre* hozott egj egész lora valo 
öltözetet, ugj mint Portai Szeles feket, igen szép köves 
orrodzójával edgjűtt [JHbK XXXII/25 Sig. Korda (35) vall-
— "MT]. 1705: Edgy szeles Törők szerszám Jáspis kŏ az 
szugyelőjén az ket pofáján Türkeses orodzoja [Cege SzO; 
WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György kezével]. 

E. ember, állat testi tulajdonságára von.; referitor la însu-
şirile corporale ale oamenilor şi ale animalelor; breitgebaut. 
breitschultrig (Mensch, Tier). 1757: Egy pár kiketz az 
egyik monyok a másik szillyes, 4, 5 esz(ten)dösök [Puszta-
sztmiklós K; Berz. 3. 1/9]. 1811: Szügye széles, kiáll, még-
is takarékos' [ÁrÉ 157. — 'Gr. Bethlen János szerint a mé-
nesbe való lónak]. 

Szn. 1602: Széles Lukács szab [Szenttamás Cs; SzO V, 
221]. 1603: Mich. Széles jb [Ilencfva MT; SzO V, 262J-
1614: Szelies István [Szentegyházasoláhfalu U; BethU 
111]. 1636: Zéles Mihalj [Lukafva MT; DE 1. II. B. 
1717: Széles György [Sárd AF; EM LII, 161]. 1758: Sze-
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lyes Mihály [Kv; Ks 101]. 1784: Széjes István | Széjes 
Josef | Széjes Istvánné | Széjes Péter | Széjes Ferencz [Béta 
U; IB]. 1840: Széles András [Dés; DLt]. 1842: Szélles 
György [Kv; KmULev. 2]. 

Án. XVIII. sz. e. ſ.: Szillyes (ökör) [Pf]. 1732: Sziles 
(ökör) [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1757: szillyes (ökör) 
[Pusztasztmiklós TA; Berz. 3. 1/9]. 1761: Sziles (ökör) 
[Mezöcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 1801: Széles (ökör) 
[Sztrézakercsesora F; TL]. 

Szk: ~ ábrázatú. 1828: Petrotzi Gáspár ... széles ábrá-
zatú, kosorru [DLt 768 nyomt. kl]. 1844: Kemény Pál ... 
máros szemű, sáppadt széles ábrázatú [DLt 960 ua.] * ~ 
állú. XVIII. sz. eleje: Mindenek felet Curáld, hogy Széles 
egyenes ályu Ménlora tehes szert [JHb 17/10 lótartási ut.]. 
1853: Ujparaszt ... Salamon Miklós ... széles kopár állu 
[Kv; DLt 403 nyomt. kl] * -farkú. 1816: Egy csóka sze-
mű széles farkú Bihal [HSzj csókaszemű al.] * - homlokú. 
1762: egy asszony ember is szélyes homlokú nagy orrú 
[Esztelnek Hsz; HSzjP] * ~ nyakú. 1789: szügyes, szélyes 
nyakú és temérdek derekú, vemhező [HSzj nyergeshátú al.] 
* ~ orrú. 1807: Sajtos Von ... tömpe szélyes orrú [DLt 
850 nyomt. kl] * ~ szarvú. 1690: Beres Ökrök ... Kek 
Szelyes Szarvú 7 [BK. Kentelki inv. 14-5]. 1692: Ne-
gyedfü Tulkok .1. Sarga Szeles Szarvú [Mezöbodon TA; 
BK Inv. 23-4]. 1757: Egy pár kormosok szellyes Szarvú 1 
eszt(en)dösöka [Pusztasztmiklós TA; Berz. 3. 1/9. — 
"Tulkok]. 1760: az ... Aszszony eö Naga ... Paraszka Nyi-
kulájnak égy széles szarvú barna tulkot ajándékozott [Do-
boka; SLt XXXV. 13 Medve János (40) provisor dom. 
vall.] * ~ szügyű. 1804: Barpa pej, mértékes, széles 
szűgyű, ki-állo szemű, capitalis Kantza, hét Esztendős [DLt 
nyomt. kl] * ~ testű. 1783: (Az egyik kanca) három Esz-
tendős egy kevéssé Sárga pej szőrű, magos szál, szélyes 
testű, hoszszu derekú [Dálya U; Sár.] * ~ torkú. 1638: az 
Nagi es io sziles torkű Huzomos italűkat keszoczere szorí-
totta8 [KJ. — "Az Isten] * ~ vállközű. 1850: Simon László 
.. mintegy 40 éves ... széles válközü [DLt 1505 nyomt. kl]. 

F. tárgyra, készítményre von.; referitor la diferite obiec-
te; groß, breit, sparrig (Gegenstand). 1632: Két szeles tal-
ner [Fog.; UF I, 134]. 1636: Egi io fw hordo czieber két 
sziles Abronczi uagion er ... f. — d. 10 [Kv; RDL I. 109]. 
1685 e.: Hintó derekara valo szeles karikák Nro 4 [Borbe-
rek AF; MvRKLev. Urb. 5]. 1730: egy Szarvas korso ... 
Széles Talpall [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 1756: Ember lábára 
való szélyes vas 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 15]. 
1761: Nyoltz harangon szíju nintsen, ötnek penig vteje, a' 
többinek szélyes Csattyai, és széles bérlett viseltes szíjai 
vadnak [Szpring AF; JHb XXIII/31. 38]. 1840: Dezméri 
születésű Timován Leontye ... Vitt magával el ... 1 derék-
ra való ócska elszakadt szíjut szélest [Dés; DLt 1044], 

Szk: - fejű. 1587: Az Georgy Marther ... Esmeg Chinal-
tatot az Czyganokal 8 zeles feyo zegeket atta(m) f. — d. 4 
[Kv; Szám. 3/XXIII. 17]. 1651: Edgy Selyes fejú Rubint 
Gyürü mellyben vagyon edgy szelyes Rubint [WassLt 
Wass Judit kel.] * ~ szélű. 1679: Becsi egyben járó szelyes 
szelŭ onn Tál nro 4 [Szentmargita SzD; KGy] * - talpú. 
1823-1830: Magának s elsőbb rangú vendégeinek külön és 
jobb bort tartott", és egy fertályosnál kisebb, széles talpú, 
ormos karafinban tették fel [FogE 135. — "Bethlen Pál]. 

G. növényre, állati termékre von.; referitor la plante, la 
produse animaliere; breit, rundlich (pflanzliches tierliches 
Produkt). 1587: Margit Bemard doctor Zolgaloia vallia ... 
Kowach Imreh huswet Napian Syrwa Ieowe be, vram megh 

mosdata, es ot Eowek, de Nem latta(m) hogy egy zeles le-
weletis Igyarto Georgy Mutatót volna Kowach Imrehnek 
[Kv; TJk IV/1. 593]. 1869: nézegettem a tojást minden ol-
dalrol de nem láttam semmit, mig ugy nem állottam, hogy 
szemem, a tojás, az ablak-tányér, s a nap egyenes irányban 
nem voltak, ekkor láttam hogy a tompább felében van egy 
kerek, széles fekete pont, s erre lettem fîgyelmetes, néztem 
másokat is, de nem mindenikben volt ilyen [Mk Balog Si-
mon székely zs gr. Mikó Imréhez]. 

2. nagy/széles kiteijedésü; larg, întins, cu suprafaţă maré; 
ausgedehnt, breit, weit. 1570: az Zeles parlagy feoldet Se-
redy el foglalta vala ... tudom hogy czucza andras Jobb at-
tiae Zabo Lazloe volt [Magyaró MT; Eszt-Mk]. 1593: Tu-
dom azt hogy azt az peres földet ... fratay myklos Vramjs 
zantotta vetette ... az mihes felöl valo vige zilesb es az falv 
felöl valo vige keskemb [Berkenyes K; SLt S. 39 Kis Ilko 
Zeolos Jakabne vall.]. 1600: mo(n)da Zombatfalui Bene-
dek, vra(m) az feöld hanias az mienkre esik, Vrasagod ne 
haniassa az mienkre, Monda Telegdi Mihaly cziwekelliek 
bellieb, eleegh zelies itt az feöld [UszT 15/269]. 1677: 
Marhajokot azon az uton, es csak anyi szelyés uton hajthas-
sák fel s alá pascuatiora ... a meddig ... esztendŏnkent ki 
mutattják s determinállyák [Csanád AF; JHb XXVI/42]. 
1751: égj rövid széles földet ... vicinallyák aloll a Falu 
réttye, fellyŭl az Mérai ut [Buijánosóbuda; JHbK XXII/14]. 
1753: az ország uttya ... leg alább két őlnyivel széleseb va-
la [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 1757: meg mérvén 
ezen Nemes Lakó Joszágot... A Közepe tájékánn altal pe-
digh mivel kebele vagyis széllyesebb (!) mint ă meg mon-
dott betűje vagyon negyven-két öl egy Sing és egy arasz 
[Szentmihály Cs; Sándor conscr.]. 1771: még az Utrizált 
Királyfalvi maimat nem épitették, addig ezen Malman alol 
az Viznek széllyes és Nagy oblőssége volt [Dombó KK; 
JHb XX/26. 4]. 1772: a* Mikes Malomtol fogva le addig a' 
Küköllő árka szélesebb a* Martya kissebb, folyása egjene-
sebb [Ádámos KK; JHb LXVII/294]. 1811: (Az árvízzel) 
sokkal könnyebb módon bántunk, Mert tsak égy nem széles 
tsaló sántzot hántunk [ÁrÉ 40]. 

Hn. 1636: szeles parlagh hagaiaban (sz) [Tarcsafva U]. 
1638: Sziles Szigeth [Bonchida K; BfN]. 1652: az Szeles 
erdő felől (sz) [F.szentmártonmacskás K; BHn 140]. 1666: 
Szeles Parlaghnál (sz) [Illyefva Hsz] | az Szelies foknál (k) 
[Szentimre Cs]. 1692: Rõ szelyesb(en) (sz) [Toija Hsz]. 
1703: Szeljes parlagnal (sz) [Bardoc U]. 1713: Szelyes 
volgjb(en) (k) [Fejérd K]. 1718/1801: A Széles Töviss ne-
vű Erdő [Küküllőpócsfva KK]. 1733: Széles tallo (sz) [Bo-
gártelke K; KHn 184]. 1738: az Szélyes erdőb(en) (e) [Me-
zőmadaras MT]. 1754: A Széles völgyben (sz) [Hosszú-
macskás K; BHn 142] | A Szeles föld (sz) [Radnótfája 
MT]. 1758: A Széles pallag alatt (sz) [Bh]. 1772/1869: a 
Szellyes oldalon (sz) [Tür AF]. 1779: az Széllyes parlag 
nevezetű helyben (sz) [Csöb U]. 1781: A Szélyes útban 
[Mákófva K]. XIX. sz. eleje: A* Szilesben (sz) [Mikefva 
KK]. 1802: Széles nyílokban (k) [Meggyesfva MT]. 1804: 
ki vevék ... Sziles nevezetű hellyít hogy Szőlőt építsenek 
reája [Csekelaka AF]. 1806: Sziles nevü Szőlő hegyben (sző) 
[uo.]. 1815/1817: A Széllyes Főidőn (k) [Vágás U]. 1825: a 
Szélles kut nevű hellyben (sz) [Zágon Hsz]. 1832: Szelyes 
parrag (sz) [Száldobos U]. 1835: Széles Völgyben (e) 
[Kisillye MT]. 1851: a* Széles földén innen (k) [Csomafája 
K; BHn 63]. 1891: Szelestallo [Bogártelke K; KHn 187]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók 
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Szk: ~ birodalom. 1619: Megirtóznék Kegyelmed, ha 
látná Kegyelmed az lengyel raboknak bőségét csak Kons-
tantinápolyban, hát a széles török birodalomban! [BTN2 

223] - világ. 1614: Most immár ugyan azt akaija az ha-
talmas császár, hogy ha őhozzája tartja az hűséget Erdély, 
épüllőn mégis az békességben, mert az hatalmas császár 
azért szerzett békességet ez széles világon való fejedelmek-
kel, hogy az ő birodalma alatt való országok megépüljenek, 
ne romoljanak [BTN2 74]. 1620 k: Egiptus csudálatos bő 
föld, hogy ez széles világ kerekségében annál bővebb föld 
nincsen [BTN2 411]. 1699: En, vagy fenyeget ő nagysága, 
vagy nem, de míg élek, bizony igaz szolgája leszek és ... 
azt kívánom, hogy az széles világot bírhassa [TML IV, 595 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

Sz. 1619: Azt soha ne gondoljátok, hogy az én uram 
őrizze váratokat, mert az bizony soha nem lészen, mert az 
én uram nem kötheti lábához mind az széles pusztán járó 
latrokat [BTN2 232-3]. 

3. öblös; larg, pîntecos; bauchig, ausgebaucht. 1593: az 
leány az bortth kezembe(n) ada ... kerdem ha megh vagion-
e, s monda ... hogy megh vagion cziák hogy az zomokban 
ne m teczik mert Jgen zeles oda alat [UszT]. 1598: 6 zeles 
chebret weotem kiből az kwmiesek Raktak ... d 60 [Kv; 
Szám. 8/III. 9]. 1637: Az másik szin alatt uagyon egy nagy 
szelyes seletrom (!) feözeö wst [Fog.; UF I, 398]. 1650: az 
ezüst poharaim kőzött vagyon egy törpe szeles poharka 
aztis agyak az monostori Peter kezeben az teóbbivel együt 
[Kv; JHb III/7]. 1699: Egy őrőgh üst hat vedres török or-
szági az allya Szeleseb a szájánál [Boroskrakkó AF; BfN 
dobozolt anyag VI]. 1732: két edénj mosó széles cseber 
[Kóród KK; Ks 12. I]. 1794: Csap alá valo Széles Törpe 
két fülű Fenyő Cseber [Nagyfalu Sz; CU]. 

Szk: ~ szájú. 1735: on fedelű Kristály bokáj 5 Széjés 
szájú Kristaj bokáj [Ks 38. V]. 1756: Széles szájú, uborká-
nak való Zöld úveg 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 28]. 
1789: Ezen Spiritusok vagy(na)k festett Cristally Üvegek-
ben. Következnek az 4dik Stucliban lévő vastag széllyes 
szaju festett Üveg Edenyek [Mv; ConscrAp. 52]. 

4. nagy/széles (pengéjű); lat, cu o lăţime (relatív) maré; 
breitschneidig. 1710 k.: Vadászatban egyszer ... hogy ha ki 
a vadászat regulái és szólásoknak formái ellen vét valamit, 
a vadászat végén általfektetik a fogott vadon és széles já-
gerkés lapjával magok a fejedelmek egyet-kettőt ütnek csak 
gyengén az alfelére [BÖn. 572]. 1759: az törökkel való ha-
dakozás alatt annyira felvettük vala a kard s tarsoly vise-
lést, hogy ritka ifjúember járt a nélkül. Még pedig nem 
hosszú, hanem rövid, széles kardokat viseltünk [RettE 90]. 
1765: Az ősszel a Teleki Ádám úr leánya lakadalmában ... 
ott volt", s egy nagy széles kard volt az oldalán, melyet nem 
oldott le mikor táncolt is [i.h. 188. — "Dujardin József]. 
1855: Az úr oldalán széles, rezes kard zöld szijjon csün-
gött, ráakasztva hatalmas nádbot rezes kókkal [ÚjflE 183]. 

5. szélességű; de o anumită lăţime; breit (x m/km/u... 
breit). 1823-1830: fél vagy egy fertály mértföld széles 
sincs otta a Duna [FogE 168. — aBuda és Pest között]. 
1829: Négy és fél sing pergált Rf. 1. 11. sing széles gyolts 
Rf. 4 xr. 24 [Zabola Hsz/M .régen MT; TLt 196/830] | 5 
Sing széles Spanialet ... 2 Rf 45 xr [Kv; Bom. O. Ia]. 
1840: a K Monostori Papiros Malomnál ... a Bikkfa ormok 
a zsilipre egyik 1 1/2 ől hosszú a másik 4 schug és 8 czol 
egy schug szélesek készen ki vájva ki faragva [KmULev. 
2]. 1852: Egy nagy Plattenes Kementzéhez ... Két Prodrer-
ni 14" széles 10 és 9" magos, 20" hoszu | Egy nagy Platte-

nes Kementzéhez ... Egy Lang Szoritto Suber 13" hoszu 
14" szeles [Kv; SLt Vegyes perir.]. 1860: meg vásárolta ... 
egy másfel öl Széles és 28 öl hoszszu részetske belső birto-
kát [Mv; DE 2]. 1872: Hajó Deszka 23. Szál 6. öl 4 sug ho-
szu 16. col szélles ölle per 15 x [TSb 38]. 

Szk: arasznyi 1714: egj araszni széles, s hoszszu Tű-
ker [AH] * hüvelyk 1844: 23700 Darab 15. 16 hüvelyk 
hoszszu 2 1/2 hüvelyk közép széles aranyosi zsendely 
[Torda; KLev. 12] * hüvelyknyi 1768: egy hövellykni 
szellyes jó féle ezüst paszamánt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
116] * közép ~ hüvelyk ~ * láb 1847: egy láb széles 
Posta Dészka [Dés; Dlt 858] * tenyérnyi 1763: 1. Te-
nyérnyi széles ezüst gallérok 3. darab ş 1 darab arany [Nsz; 
Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.] * ujjnyi 

1763: 6. Sing fekete ezüst Lapta rosás fátyol kürül edgy 
újnyi széles ezüst Csipkével [Nsz; Szer. özv. Harsányi Sá-
muelné Tisza Ágnes inv.]. 

II. ſn széles tárgy; obiect lat; breites, breiteres (Ding). 
1749: Deszkák Perceptioja ... vettem Szellyesebbekett ka-
pu táblázni valót No 6 [Kiskend KK; Ks 70 Szám. 51]. 

Ha. 1648: szélyes [Komána F; UF I, 925]. 1673: szeljes 
[Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagy.]. 1677: 
szelyes [Beszt.; Törzs]. 1683: szellyes [Ebesfva; Törzs. 
Száva Péter szt kezével]. 1692: szélyes [Bilak BN; JHbK 
L/36]. 1697: szélyes [Szentmargita SzD; KGy]. 1711: szé-
lyes [Nagyalmás K; Ks 96 gr. Csáki István lev.]. 1716: szel-
les [SzamosfVa K; Ks 95 Biró Márton lev.]. 1732: széllyes 
[Erdőszengyei MT; Told. 11/67]. 1752: széllessebb [Nagy-
lak AF; DobLev. 1/251. 4a Puskás Gabrila (65) jb vall.]. 
1756: széllyes [Branyicska H; JHb LXX/2. 34]. 1757: szélles 
[Jobbágyfva MT; BálLt 71]. 1771: széllyes [Kük.; JHb 
XX/26. 2]. 1774: szélessebb [Déva; Ks 73. IV. 10]. 1805: 
szélyes [Mv; Told. 74]. 1851: szélles [Kv; KCsl 11]. 

szélesbedés kiszélesülés; lăţire; Ausweitung, Breiterwer-
den. 1843: Hogy a nevezett árok eddig tépest, vagy szagga-
tást okozott volna, azt nem tudom — de hogy ezután ezen 
árok szélesbedésével nagy kárt fog okozni [A.jára TA; BLt 
12 Jos. Bunda (66) figulus, col. vall.]. 

szélesbül szélesedik; a se lăţi; breiter werden. 1843: a 
kérdezett Kaszálloba ásatott árok ezután bizony szaggatást 
okozand, mivel az árokban lévő viz mind őrökké szélesbűl-
ni fog [A.jára TA; BLt 12 Bumbuj Popa Silip (70) col. 
vall.]. 

szélesebbecske kissé szélesebb, szélesebbke; cu ceva/ 
puţin mai lat; etwas/ein wenig breiter. 1754: az egész épü-
letnek hoszsza 16 1/2 Szeless 3 ől és helyenn szelesebbets-
keis [Uzdisztpéter K; CU]. 7808: A lábost s z é l e s e b b e c s k e 
dészkára teszik száradni [Dés; MNy XXXIV, 121]. 

szélesebbecskén kissé szélesebben, szélesebbkén; cu ce-
va mai lat; etwas/ein wenig breiter. 1733: Minthogy az 
hegy teteje felé meg rövidült az láb, potoltuk azzal hogy 
szelesebbetsken mertük fellyül, mint aláb [Kiskerék AF; 
JHb XXVI/44]. 

szélesebben cu ceva mai lat; breiter. 1810: koporsom-
b(a) tévén ketzer 24 óráig fedetlen tartsanak, akkor bé sze-
gezvén e koporsot fekete bakatsin borítékot mennél széle-
sebben) és hoszszabb(an) tégyenek a koporsomra [Héder-
fája KK; IB]. 
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szélesecske 1. széleske; lăţişor; etwas/ein wenig breit. 
1661: én ott lételemkor amaz négyélű igen könnyű széle-
secske hegyestőr vasakot árúltanak [TML II, 81 Rhédei Fe-
renc Teleki Mihályhoz]. 1813: szélesetske vékonyabb pa-
tyolat [Asszonynépe AF; UnVJk]. 

2. széleske területű; cu o suprafaţă (ceva) mai lată; ein 
wenig ausgedehnt, etwas breitflächig. Szk: ~ föld. 1751: A' 
Bordás Hegynek verő fényes oldalán alól egy szélesetske 
föld [Koronka MT; Told. 31/4] * - gyepű. 1800: az uton 
fellyűl az szőlőig az p(rae)tendalt Cziher széllyesetske 
gyepű [Ádámos KK; JHb XX/19] * - gyümölcsös. 1844: a 
Szamos vize a Szász fenesi határban levő Sodo (!)" réthez 
lassan lassan közelgetett, és a' Monostori Szőllőkhez is, a' 
hol az alyba Szelesetske gyümölcsös volt [Szászfenes K; 
KmULev. 1 Nagy Josef (65) col. vall. — "Elírás Sodró h., 
de ma is hallható a fenti alakban]. 

szélesedés szélesülés, nagyobbodás; lăţire; Breiterwer-
den, Ausweitung, Ausdehnung. 1724: Nzts Galgai Rácz 
Péter ur(am) udvar ház helye itt a falunkba(n) ... extenda-
lodott... az falun le fojo patakocska felöl el kezdődvén fe-
lyül a szeljesedes húszon két ölnyivel, fecske farkulag szél-
jesedett ... Boros Borbára Aszszony eö kglme kertének a 
hatulyáig két ŏlett két elō arasz hiján [Derse SzD; JHb 111/ 
67]. 

szélesedett szélesült, nagyobbodott; lăţit, devenit mai 
lat; breiter/weiter geworden, ausgeweitert, großer werden. 
1825: minthogy az Emberi Nemzet elannyéra meg-soka-
sult, és csoportosodatt, — hogy az egyéb aránt is keskeny 
Piatzunk és Városunkban Országos Vásárokra jőni szokott 
Vásárosok(na)k illendő befogadására tsak nem elégtelen, 
— gondoskodott városunk az aránt is — az egyébaránt nem 
szélesedett Piatzunk miként azokat magába bé-foglalhassa 
[Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

szélesedik szélesül, nagyobbodik; a se lăţi/mări; breiter/ 
weiter werden, sich ausweiten. 1724: Nzts Galgai Rátz Pé-
ter ur(am) udvar ház helye itt a falunkba(n) ... extendalo-
dott ... az falun le fojo patakocska felöl el kezdődvén, fe-
lyŭl a szeljesedes húszon két ölnyivel, fecske farkulag szél-
jesedett ... Boros Borbára Aszszony eö kglme kertének a 
hatulyáig két ŏlett két elō arasz hiján [Derse SzD; JHb 
111/67]. 

szélesen 1. lat; breit, breit ausgelegt (Bauwerk). A. épít-
ményre von; referitor la construcţii; Gebäude betr. 1732: 
Baratfalvan aloll a Budorloi hataron jo magos dugason 
vagyon egy tóó ... Zugoja felvert Czŏvekekben bocsátott 
gerendakra széllyesen de nem régen padlót [Nagyida K; 
Told. 11/70] | az udvarból ki szakasztott, Méhes kert, mely 
Csere karokra, veszszŏböl sűrűn font, erŏssen támászozott, 
széllyesen Sátorozott fedet kertel vagyon bé keritve 
[Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

B. ruha/asztalneműre, viseletre von.; referitor la haine, la 
albituri de masă; breit, in der Breite, weit (Tracht, Möbel). 
1736: az menyasszony lakadalma napján ... az haját az 
fonadékból ki fonták, azt szélyesen az hátán leeresztették | 
Az öreg rend asszonyok fekete selyem bíborból csinált nyá-
ri palástot viseltenek, azoknak az két eleje s hátul az galléra 
szélyesen szélyes fekete selyemmel csinált csipkéből volt 
meg rakva [MetTr 343, 387]. 1823-1830: emlékezem még 
olyan viseletre is, hogy a farakra abroncsot tettek", mely 

szélesen kikerekítette a szoknyát, és ezt verdigálynak ne-
vezték [FogE 65-6. — "A régebbi úriasszonyok]. 1836: 
Szöjen egy abroszt bokrétásan, mely négy féle bokrétábol 
áll, ennek bordüije jo nagyba és jo szélessen szőve lészen 
Rosa Levél | Edgyet" Szőni kell Buzakalaszast — Szollövel 
— Levelével és Inaival jo Szélessen légyen a' Bordüije 
[IB. gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut. — "Abroszt]. 

C. emberi, állati testrészre von.; referitor la părţile de 
corp ale oamenilor şi ale animalelor; breitgebaut, stămmig 
(Mensch, Tier, Körperteil). XVIII. sz. eleje: az melly Lónak 
ă füle meget egy tenyernyivel hajlik meg ă nyaka, es 
Szellyessen a' Szügyibül exurgál ă nyaka Királyi Lovak; a' 
félék leg inkább a Szerruza (!) Lovak [JHb 17/10 lótartási 
ut.]. 1757: egy kórmos szőrű, szélesén de kajlásan fél állo 
szàrvu ökre [Uraj MT; Berz. 14. XIII/36]. 1811: Egész 
feje" nem nőtt hoszszan és# szélesen, Tsak tsonton, hus-
nélkül áll a' bőr feszesen [ÁrÉ 156. — "A ménesbe való 
szép lónak]. 1833: hátán oldalán, ületjén, szélesen el teijedt 
verhenyeges halál petsétek [Dés; DLt 200]. 

D. tárgyra von.; referitor la obiecte; groß, breit (Ding). 
1747: a Tisztarto uram mostani lakó Házában ... találtunk 
Kürtét, réz pléh vagyon szélesen rajta Nro 1 [Szpring AF; 
JHb XXV/88. 3]. 

E. növényre von.; referitor la plante; breit, dicht, ausge-
wachsenen Pflanzen betr. 1818: a Kerţyéb(en) egy szélesen 
ki teijedett nagy Epeij Fa vagyon [Kide K; EMLt]. 1822: 
(A) kertetskének égy negyed részit ... a' négy tábla körül 
magosson fel nőtt és szélesen el bokrozott puszpáng foglal-
ja el [Nsz; Told. 7]. 

2. szélességben; ín lăţime; in der Breite. 1674: An(n)o 
1674 die 4 Novembris Szegődtem megh En Gavay Miklós 
Sztupina(n) lakó Oroz Vaszillyal hogy az alsó Szovathon 
az mezőben az Czukas nevű el szokot Tot megh tőlcse min-
denűt az gattyat, övig az mint maga viseli az övit addigh 
fellyeb tölcze olly szélesen hogy egy szeker el mehesse(n) 
az gat tetejen [A.szovát K; Törzs]. 1778: (A) Nobilitaris 
Curia ... marad a Viduanak, annak felső végiben ki a szőllő 
allyáig levő Gyŭmöltsőssel egyetemben; olly szélesen a mi-
tsodás a Curia [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 2a]. 

3. kiteijedten; întins pe o suprafaţă (mai) mare; ausge-
dehnt, weitens. 1662: a várnak szép erőssége volna kívül is, 
négy reguláris, ugyan jókora, merőn földdel töltött téglafal-
bástyái, közkőfal-keritési, körös-kömyül jó nagy szélesen a 
Berettyó lévén alatta kiöntődve [SKr 647], 

szélesít szélesebbé tesz, kiszélesít; a lăţi, a face mai lat; 
ausbreiten, ausweiten. 1730: az hol eö kgmek" ollyat Talal-
nak ... az kik Telekjeket az Ne(m)es Város földibül szélesí-
tettek, mind azokat registralván Citátor Atyánkfiai által 
azokat eö kglmek Admoneáltassák [Dés; Jk 401a. — "Az 
okulátorok]. 

szélesíttetik szélesebbé tétetik, kiszélesíttetik; a fi lăţit/ 
lărgit; wird breiter/weiter gestaltet, wird erweitert. 1826: 
(Az eliszaposodott patakmeder) a' panaszlo Kelementelki 
Communitas által tisztittassék 's hányattassék ki és a' 
mennyiben kívántatni fog szélesittessék, sőt mélysége is a' 
szélességéhez képest accomodaltassék [Msz; GyL]. 

széleske I. mn szélesecske; lăţişor, destul de lat; ziemlich 
breit. 1710 k.: én Istenem! ... csudálatos szózat és sugallás 
által a te dicsőséges jöveteledről nékem hírt adtál, kivált-
képpen való gyönyörűséges jó illatnak nagy bőségét bocsá-
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tád magad előtt, mellyel, mint valami drága olajjal, enge-
met felkenél és eltöltél, és ottan mindjárt szép, jó hosszúka, 
széleske, mindenik felől béírt levélnek látható formáját 
szállítád az én fejemre [Blm. 1007]. 

II. fn '?' Hn. 1835: A' Széleskékben a' Tatrang között 
(sz) [Keresztvár Hsz; EHA]. 

szelesség 1. szélvihar; vînt putemic, vifor; Windigkeit, 
Windrichtung. 1710 k.: magam egyedül decemberben anno 
1663. indulék Angliába, mind a tenger szélességétől félvén, 
már télben, mind hogy Hispanicum Belgiumban is valamit 
lássak [BÖn. 581]. 

2. szeleburdiság, hebehurgyaság; necugetare, nechib-
zuinţă; Windbeutelei, Leichtfertigkeit. 1752: (A tiszttartó-
nak) se prudentiája, se activitassa nincs arra valo, hanem az 
nagy szelesseggel bogaroz minden fele [Mocs K; Ks 83]. 

szélesség 1. lăţime; Breite. A. (erdő-, földkerületre, vízre 
von.; referitor la terenuri (agricole, silvicole), la ape; Aus-
dehnung, Breite, Weite (einer Boden-, Wald- o. Waldflă-
che). 1579: az Erdeonek Jawat penig aggyak niolcz Rud-
giawal az zelessegere es tyzen hat Ruggiawal az hozzara 
[Kv; TanJk V/3. 182b]. 1580: (A) Nyly feoldnęk ott az Zel-
lossegi lęon mind az patakig, hozzasaga, Zaz es harmincz 
ket Rwd [Pókafva AF; JHb XXV1/8]. 1641: az Kereztuij 
hataro(n)... eőlte megh Lazar Demien Kouaczj Miklóst es 
egi hold feőld zilesigire voltam hozza mikor megh eőlte 
[Sajókeresztúr SzD; BfN Araniaz Gieőrgi (35) jb vall.]. 
1699: Az eordŏgh kútban az Bodon kutnal leuŏ uerŏ feny-
ben ualo földit ... megh meruen az szelljessege Ion negj 
kötél az tizen három eolōs kōtellel, es ket eoll [Gyula K; 
SLt AK 7]. 1761: Sztanisának mindenféle Határait ... egy 
más kőzött fel osztottunk (!) ... négy száz egyenlő részek-
re, melj rész mindenik(ne)k külön külön áll hoszsza tiz, 
szélessége ismét öt Magyar, vagy oláh ölből [Sztanisa H; 
JHb LXVIII/2. 35]. 1777/1780: (Az) Erdők ... edgj mástol 
nem distingváltatnak, hanem in Uno Continuo vágynák, 
azért ... mind a kettő egész accuratioval együvé mérettet-
vén lett Napkeleti Szélessége Ul. Reg. 160 [Somkút SzD; 
JHbK LII/3. 162-3]. 1787: (A földnek) a mostani Geomet-
rica mérés szerent hasza 82. szélesége pedig 47 ől [Bilak 
BN; JHbK XXIX/17]. 1854: a két Barabás atyafiaknak ti-
zennégy nemet öl szélesség méretvén, a' két Barthos atya-
fiaknak, és Czirjék Antal Umak két felé mérve kilencz ki-
lencz német öl juta szélességre [Albis Hsz; BLev.]. 

B. épületre, építményre von.; referitor la clădiri, la con-
strucţii; Breite (eines Bauwerks). 1679: Hoszszu, öreg Uy 
Palota. Ennek belől szelessege őt őt öl; hoszszusaga 18 1/2 
öl [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 48]. 1729: Az 
Csízmadiak szinnyenek hoszsza tízen négy ől, szélessége 
penig más fel öl legyen [Dés; Jk]. 1816: Vagyon egy Bor 
szin, hoszsza 12. öl, szélessége 4. ől, fa ágasokra építtetve 
[Varsolc Sz; Bom. XXIX. 24/7]. 1838: Oldala ... laposson 
faragott... boronákbol vagyon kirakva két ölnyi hoszszusá-
gára és ött singnyi szélességire [HSzj mészoltó verem al.]. 

C. szövésre von.; referitor la ţesătorie; Breite, Breiten-
grőße (von Textilien). 1618: Itt azon embernél, azkitől 
Nagyságod szőnyegit vásárlották, vagyon két szőnyeg. 
Egyiknek-egyiknek az hossza az ö singekkel 14 sing, az 
szélessége 7 sing [BTN2 174]. 1701: Éppen az napján" két 
Betsületes és okos ahoz értő Mester embereket Látó Meste-
reknek válaszszanak, kik Szorgalmatoson a' Posztotsinálo 
Műhelyeket el jáiják, ã Posztokat lássák és vizsgállyák 

hogy jol és emberül legyen tsinálva, ugy hogy méltó lehes-
sen árulni és el adni, az csinálása penig az Posztoknak az 
regi rend szerent légyen szélyességere nézve [Kv; Poszt-
CArt. 2. — "A céhatya- és céhmester-választás napján, új-
esztendő után]. 1838: tsokalam kezeit a Grófné Nagyságá-
nak és instálak az vékonyab Asztal keszkenyökhez mégy 
(!) egy fél font, fonalat mert nem tudam ki vetni az Szélles-
segit az tízen négy keszkenyőnek [Kv; IB. Konetzni Ignátz-
né Dombaji Anna Kamuka Takátsné gr. I. Bethlen Sámuel-
néhez]. 

D. tárgyra, készítményre von.; referitor la diferite obiec-
te; Breiten, Größe (von Holzwaren, Gegenständen u.ä.). 
1571: Ezen Ez hetben Emberemet Bochyatanam oda fel ky 
az Ktek Embereywel az hawasra Menen es az dezkaknak 
zelesseget hozzasagat meg Mwtogatna [Szúv; BesztLt 3509 
P. Zentmyhalffalwy szúv-i provisor Casp. Zech beszt-i 
bíróhoz]. 1670: Az gombok felől mit tudok, Uram, írni? 
Hossza, szélessége csak az szokás szerint illendőképpen 
legyen [TML V, 119 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1681: A' vas Kohra Keő Hanyo Tekenő minden Banja(n) 
mértékes legye(n); ugimint hoszsa két arasz, szelessege 
mas fel arasz [VhU 63]. 1705: (A) Ladaknak hozza volt 5 
sing szelessege 1 sing, magassaga a mint az ŏregh 
deszkábul ki tölt [Kv; ACJk 61]. 1751: én bé szálván a 
Gödörben meg mértem volt az edény(ne)k szélességét az 
araszammal [Gyeke K; Ks]. 1773 k.: 22 Februarii remeket 
mutatván ifjú Márton György őkglme, mely remek munká-
ban talált a nemes Céh ... az fazékban avagy annak magas-
ságában 1 fertály és fél szélességében 2 újnyit ... a tálnak 
magasságában talált az nemes Céh hibát fél fertályt, 
szélességében egy fertály és felet [Dés; DFaz. 29]. 1825: 
A* Hijuban a' Szarufák ajjai közül négy szál Dèszka széles-
ségre meg vágjon bérelve [Dés; DLt 595]. 

E. szalma-, szénakazalra és farakásra von.; referitor la 
stog de paie, de fin, la stivă de lemne; Haufenbreite (von 
Heu, Holz u.ä.). 1632: Ezen czwres kertben uagion három 
rakasban auagy szakasban uagott fa, eöl szamra meruen ul 
122. Az szelessege negj eöl, magassaga harmadfel eöl 
[Fog.; UF I, 186-7]. 1633: Az jdei aztagok ... Széna egi 
szakasz szeliessege ull. 3 magossaga ull. 2, kinek hosza ull-
50 [Komána F; UF I, 314]. 1638: Cziüreös kert ... Vágjon 
itt az kertben kalongia, vagj boglia széna no. 14. Vagion 
eggj kazallalis, kinek hossza 34 eöl, az szelessege harmad 
fel eöl [A.porumbák F; UF I, 664]. 1648: Zena ... az szé-
nás fweleö kertben egy kazal formán rakott boglya széna, 
melynek hosszasaga org. nro. 3 magassagais szelessege org-
nro. 2 seöuenyel be kertelue [Porumbák F; UF I, 850]. 1648: 
Szélyessége az kazaloknak nro. 2 [Komána F; UF I, 937]-
1824: Mely Csűrös kertben tanáltatot egy kazal Szalma •• 
hoszsza 5 öli Szellessége 2 öli [Mezőbodon TA; Ks 89]. 

2. vhány ujjnyi ~re vhány ujjnyi szélesen; la o lăţime de 
un anumit număr de degete; ... Fingerbreit. 1802: az Inas 
... amint ki jöt t . . . ugy meg ütötte ... eö Nagysága kotsissa 
egy vasvillával főbe, hogy ha nagy dubicza kalapja nem lett 
volna, nem tsak három ujnyi szélességre hasadott volna bé, 
hanem egészszen ketté [Mv; Bom. XXXIX. 53 Dániel 
Virág (17) ns togátus vall.]. 

Ha. 1702: szilessege [Dés; KGy]. 

szélességint szélességben; ín lăţime; in der Breite. 1625: 
az Gatt kötésén alol mingiart mint egj három lepesni szel-
liessegint (!) ualo porondos köueczes es hazontalan feoldet 
ismertwnk hogj altal szakaztot volna az uiz [UszT 176]. 
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szélességű de o anumită lăţime, lat de ...; ... breit, von 
Breite. A. (föld)területre, helyre von.; referitor la supra-

faţă de pămînt, la locuri; breit, in der breiten Ausdehnung. 
1723: Hát azt tudgyaé a Tanú hogy azon Néhai Egregyi 
János Házhellye soraban Észak felöl lévő paraszt ház hely-
lyek mind egy arányú Szélességüek [Dob.; RLt vk]. 1752: 
Edgyaranyu szelleségűek(ne)k tudom lenni a két főidet 
[Nagylak AF; DobLev. 1/251. 3b Lad. Szepesi (36) ns 
vall.]. 1792: meg szemléltetvén éppen ugy találtatott a bir-
tokában ki botsáttatott főidnek mekkorasága (: vagy is szé-
lességű Extensioja :) amint ennek előtte is, az Excellentiad 
földétől közben húzatott barazdával meg kŭlömbōztetett 
"olt [Kük.; JHb XIX/36]. 1819: a ' Nemes Esküttség ki 
menvén Határoztatott. Hogy a* millyen szélességű helyet a' 
Piatz szabad Helyéből ... kívánnak bé fogni, ugyan annyi 
szélességű Helyet, az Udvarokból a' Vartzagás Uttza felöl 
szabadnak künn hagyván, a kertet azon kért punctumbol 
egyenesen vinni köteleztetnek [Ne; DobLev. V/1026]. 

Szk: közönséges ölnyi 1784: közönséges ölnyi széles-
ségű Sessiotska [Galambod MT; Told. 42] * vhåny fertály 

1756: appropriált Pujutz Mihálytol ... azon részen lévő 
sessiobol ... más fél fertály széllyességŭ hellyet [Bos H; 
JHb LXX/2. 63] * vhány kopjányi 1662: Az váron" felül 
napkelet és oldalról dél felől való részeit penig a városnak s 
mindenütt nagy mély és tágas, mintegy másfél ölnyi mély-
ségű és majd egy kopjányi szélességű árokkal kömyülvet-
ték vala [SKr 484. — "A váradi váron] * vhåny kötél/kötél-
éi 1735/1760: (Az) öt kötél szélességű Kender föld ... 
hasonlo fele ... juta ... a Groff Bethlen Vrfîak(na)k | la Fe-
tatze ... lévő tizen egy kŏtélni szélességű jo hoszszu láb 
föld [Elekes AF; DobLev. 1/160. 5, 6] * vhány (közönsé-
ges) öl 1729: àz hol regenten az Szamos vize folyt most 
nalovany ... az halovany Circiter vágjon 60 vagy hetven öl 
szélességű [Kancapataka"; JHb 1/19. — "Eltűnt település 
oSz-ban]. 1778: szakasztottanak az Dobolyi Joseff Ur 
Rétihez négy közönséges öl szelyességü Helyet [Nagylak 
AF; DobLev. III/508. lb] * vhåny lépés/lépésnyi 1772: 
Sombori Istvánné Bánffi Judith Aszszony által adott volt 
zálogjára ... őtt lépés szélljességü szőlőtskét [Pócsfva KK; 
Ks 64. 44. 17c]. 1808: kétség kivül az ezen 4. Lépésnyi 
Szélességű hellyet az Tktes Exponens Ur Málé Földéből 
Jit. Keresztes Ur vette s borozdoltatta-el a' magáéhoz [Fel-
őr SzD; BetLt 6 Joan. Junior Süket (44) col. vall.] * vhány 
német öl 1845: a' Killyeni család ... adott.. . Kispál Ká-
r°ly Urnák 5. az az őt német ől szélességű helyet... 's azt 
' • ; már kiis mérték [Sszgy; Kp V. 384] * vhåny páros lé-
pésnyi 1826: egy 13 páros lépésnyi széllessegü Buza föl-
det vett [Ne; DE 2] * vhány rúdnyi 1734: (A divizorok) 

menvén a felosztasb(an) illy modott tarcsanak sellerek-
(ne)k az kik rajta laknak tizenegyedfel singes Varos rudgja-
val mervén két rudnyi szelessegü egesz nyill földet [Dés; Jk 
446b]. 1758: a Kuruczia után az eő Nga Jobágyai ... hat 
rudnyi szelességü darab kaszállot ... néhai Frenk István 
^ſam(na)k adván eö kglme ehez" foglalta [Mocs K; JHbK 
X L V 1 I / 1 8 Mintyes György (60) vall. — "A földhöz]. 

építményre, épületre von.; referitor la construcţii, la 
clâdiri; ... breit, von ... Mauerbreite/Baubreite. Szk: vhány 
al ^ 1750: két ál s két arasz szélességű Gabonás ház [Pa-
P°lc Hsz; Hr] * vhåny arasz > vhány ál ~ * vhány láb 

1781: Öt Láb szélességű, hat Láb magasságú Ajtó me-
'éki Felső es alsó küszöbjeivel edgyütt nem egészen készül-

meg a Párkányok [Óraljaboldogfva H; Kf]. 1825: A 
Darotzine Boltja ... Hogyha a Boltnak a Város hellyén 

fekvő része el bontattatnék ... a lejendő boltotska ... még 5 
Láb Szélessegünek meg maradna [Dés; DLt 3] vhány 
öl/öles/ölnyi 1652: Az Harcsa Fark Bástyára, vagyon 
egy bolt formán faragot küböl rákot kapu forma bĕ járó 
hely, hat fog* fa lépcső grádics előtte, az Ajtó felet van 
ISABELA királyné czimere, belől egy ölnyi szélességű 
Tornácz [Görgény MT; Törzs]. 1662: Székelyhíd várát 
rettenetes nagy munkával, az alatta való nagy mély ér 
vizébe négy ölnyi szélességű fundamentumokat éger-, cser-
és tölgyfa karókat és cövekeket... verettetvén alá ... négy 
öreg reguláris bástyákra építtette vala [SKr 296]. 1691: 
vagyon jo cserefábol csinált tízen hat öles hoszszuságu, két 
öles, es egy Sing szelyeségü vámos hid [Szentdemeter U; 
LLt Inv. 35]. 1699: Cseré fa sasokba rákot tizennyolcz öl 
hoszszuságu és ket öl egy sing szelyeségü ket rekeszben fel 
rákot ökör pajta [Szentdemeter U; LLt Inv. 31]. 1824: 
vagyon egy fejér kőből készült s őt ölos hoszszuságu, két 
öli s fel szélességű Szalma fedelű Pintze [Mezőbodon TA; 
Ks 89] * vhåny sing 1691: vagyon jo cserefábol csinált 
tizen hat öles hoszszuságu, két öles, es egy Sing szelyeségü 
vámos hid [Szentdemeter U; LLt Inv. 35]. 

C. bútorra, házi dologra von.; referitor la mobile, la dife-
rite obiecte casnice; breit, ... groß in der Breite (Möbel, 
Hausner). Szk: vhåny fertály 1809: heted fel fertály es 
egy hüveknyi (!) Szelyesegü Sák ... ezen Parajdi Proces-
susban nem tanáltatik [Sófva U; UszLt ComGub. 1647]. 
1834: Egy mintegy fel sing hoszszuságu, más fél fertály 
szélességű egy jo hüvelykes Tenyér magosságu tarka 
papirossal bé vont Kártándliba ... voltak következendő 
portékák [TLt Praes. ír. 1062 özv. Báró Kemény Simonné 
lelt.] vhány hüvelyknyi > vhány fertály ~ * vhány 
ölnyi 1710 k.: Fordítám a szememet balkéz felé, hát ott 
ül" egy majd ölnyi szélességű királyi székben, a fejében 
majd három fertály singnyi magas aranykorona [BIm. 
1027. — "Jézus Krisztus] * vhány singnyi 1809: 
Vagyon a* Falra szegezve két Tüker egy singné szélességű 
[MNy XXXVIII, 306]. 

D. másféle tárgyakra von.; referitor la alte obiecte; ... 
breit (groß) in Breitenmaß (versch. Sachen). Szk: vhány 
arasznyi 1748: a nyereg lévén piros bőrrel borított és pi-
ros börbol tsinált nyereg parnával készülve, az rajta lévő 
heveder pedig nyers bőrből edgj arasznyi szélességű lapos 
és szokatlan formájú tsattokkal adaptalva [Torda; TJkT III. 
219]. 1757: (Az aranyrög összetörése után) az Aranynak 
nehezebb és nemesebb particulai meg maradván a' Stomp 
ládájának fenekén, aztis azután ki ássuk, fél ölnyi hoszszu-
ságu, s meg annyi szélességű menedékesen állo válura től-
tyük [Zalatna AF; JHb Borsai István nyil.]. 1765: a mellyen 
állanak négy alsó és négy felső hatodfél arasznyi szélessé-
gű félviseltes Malom kövek [HSzj garat al.]. 

E. ruhára, ill. ruhadíszre és asztalneműre von.; referitor 
la haine, la albituri de masä, precum şi la omamentaţia 
acestora; breit, (Verzierung, Tafelgedeck). Szk: vhány 
fertály 1766: Hammuszin Virágos bársony mente ... a* 
mellyin két felöl egy fertály Széllyességű Arany pontispány 
s gombai s pikellyel edgyŭt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 
1807: Egy fejér muschelin Köntös és égy fertáj szélességű 
fain Brüsseli recze [DLt 378 nyomt.] * vhány (hüvelykes) 
tenyérnyi 1735: Egy ék szin kék Sima bársonj szoknya, 
ott rend egy egy tenemi Szelességü aranj Csipke az allyán 
[Sv; Hr]. 1767: Gubernátor, Groff Komis Sigmond Vr ő 
Exclája ... halálakor ... Volt ... égy Veres Skárlát köppe-
nyegje, mellynek az Eleje le, és Válla Bársonnyal volt meg-
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béllelve, a' Gallérja, és le a' Két szárnya mind egj hűvelly-
kes Tenyérnyi szélességű Arany Poszomántal [Kóród KK; 
Ks 21. XVIII. 78] * vhány singnyi 1736: (A pohárno-
kok) elsőben az hosszú asztalra kömyös körül ezüst arany 
fonallal varrott egy singnyi szélességű keskeny abroszt 
tettenek [MetTr 333] * vhány ujj/ujjnyi 1739: Eg szin 
kék virágos kanavácz ... mente ... ujnyi szelességu arany 
kötés [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 1762/1763: Egj fehér 
atlacz szoknya kék Satéros virágokkal ... ehez két váll 
edgyik ket ujni Szelessegű arany Plásporral [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 1803: Gyapott gyolts jó szélyes és két végein szé-
lyeire is fel rugó égy fél ujni szélességű Tóth tsipkével eke-
sitett Kendő [Désfva KK; Palotay 21]. 1823-1830: hátul a 
válnak volt kemény halcsontból kiálló két ujj szélességű 
farka egy nagy kapocs forma horoggal, melybe hátul a 
szoknyát akasztották, hogy az azt feljebb vesse [FogE 66]. 

szélességűén szélességben; ín lăţime; in der Breite. 
1662: Az Aranyos-bástyának is pedig kőfala egynéhány öl-
nyi szélességüven nagyon kihasíttatván és szakasztatván, 
annak is törésén ostromnak mehetnének, és így immár a 
várra öt helyen való törés és rés s kapu nyittatott vala [SKr 
606]. 

szélesszájú nagyöblű, öblös; cu gura largă; mit großer/ 
weiter Öffnung (Brunnen), Mundgroß, breitmaulig. Szk: ~ 
kút. 1694: egy Kősziklából ki vagot szeles szájú eleven kut 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * ~ üveg. 1789: 15 festett és széllyes 
szájú Üvegek, mellyekben orvosságok vagy(na)k Rf 2 xr 
30 [Mv; ConscrAp. 42]. 1825: Fenyő Magvat és gyalog 
fenyő Győkeretis füstölőnek Erdei epretis szedjenek vagy 
két kupát arra töltsenek vagy három kupa igen tiszta jo ga-
bona pálinkát, olyan széles szájú üvegbe a' hutából hozas-
son [Kv; IB. gr. Korda Anna lev.]. 

széleszt elterít; a împrăştia; verstreuen. 1843: *A Kende-
resen Trágyát Szélesztett [Bom. F. IIIc Szemeijai Károly 
számadó lev.]. 

szélesztetík szétszéled; a se întinde; verstreut werden. 
1662: azon tónak gátját az árvíz elszaggatná, és a sok szép 
kecsegék, a tó vizével együtt, mind az érben s annak nádas, 
sásos rétségére öntődtek és szélleztettek vala [SKr 297]. 

szelet 1. (szalonna)szelet/darab; felie/bucată de slănină; 
Schnitte, Schnittspeck. 1774: ket kalongya Szép ki tsinált 
Virágos Kenderét el loptad ... Szalonnáját Nagy Szeleten-
ként hasonlóképpen Lopogattad [Msz; BetLt 7]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: a. szelemyi; o felie de ...; ... Schnitte ..., ... 
Stück .... 1710 k.: Vacsorám aszú szilva föve és szárazon, 
sós nyers káposzta pecolajjal, egynéhány dió, alma vagy 
aszú gyümölcs, egy szelet retek vagy nyers répa [BÖn. 
690]. 1778: Lehet fött vizzelis készíteni, egy szelet hajas 
közkenyeret [Mátyus; ConsSan. gub.]. — b. kb. szelethez 
hasonló; de o fîşie (mai) lată; (ein) Stück, (ein) Ende. 1789: 
Egy szelet Tot Abrasz ... meg kezdett likadni [Abósfva 
KK; Palotay 19]. 

szélfalu szélső falu; sat märginaş; Grenzdorf. 1600: elei-
tol fogwa az Bagy Zena fw kert nelkeöl niomasnak ideinis 
tilalmas wolt az Zel faluk barmokat paztorlotta(na)k theőlle 
[UszT 15/101]. 

szélfogó szélvédő; apărătoare de vînt; Windschutz, 
Windfang. 1599: hogy az alsó oranak az zelfogoya el teo-
reot volt, es az az Vereo lancz el zakadwan, vettünk egi ke-
zep wasot d 20 [Kv; Szám. 8/XVI. 36]. 

szélföld szélső föld; parcela de la marginea unui teren; 
Randgrundstück, Grenzparzelle, Randbesitz. 1571: így fog-
laltak es bírtak el teorwin nelkul my kezünkbeol ... minden 
falw hataran nagy zel feoldet, ollyat melliet jobnak ismer-
tek az falwk határy keozzeot" [SzO II, 325. — aA nemes 
birtokosok]. 1579: Attunk Kemeij Istuannak egi szil földet 
... tólgi elôt Valo ret mellet [Kémer Sz; BfN XVI/38]. 
1591: Az Borhanch oldalan wagion egi Zel feòld kiben feer 
cb. II [Kv; AggmLt A. 53]. 1616: a Porgolaton tul mingiart 
mas szel feőld vagion kit kert meget valo feöldnek hynak 
[Náznánfva MT; EHA]. 1617: az szent simonj hatarbannis, 
nagj szelj feöldey ualanak [Szentsimon Cs; EHA]. 1630: az 
Retennis egy szel feold Gat fark new helyben [Kilyén Hsz; 
EHA]. 1637: A Sáros patak mellet egy szél feöld [Gyerő-
monostor K; KCsl 138]. 1639: egy szel föld az mellyet 
hinak Erdő földnek [Zentelke K; KHn 138]. 1684: ezen 
szély föld véginél más szély föld lábbal őszve ütköznek 
(így!) [Borbánd AF; Incz. V. 58b]. 1698/1703: az ösvény 
felett való szélly föld [Ádámos KK; Pk 7]. 1715: a FelsÖ 
Peterkeb(en) a Csere alatt egy Szélly föld vic(inusa) az 
erdő felől a Sáncz [Étfva Hsz; Borb. II]. 1770: Sipos nevü 
helyen vagyon egy szely föld mellynek egy része erdős 
ennek ă mezeibe à Csutakossaval edgyutt belé mene Cub. 3 
[Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 

Hn. 1671: az Szely főidnek kert felől valo fele (sz) 
[Szentimre Cs; EHA]. 1681/1748: Nyi háton valo Szélly 
föld (sz) [Tür AF; EHA]. 1682: Rövid szél föld (sz) [Bo-
roskrakkó AF; MNyTK 132. 23]. 

Ha. 1591: szil feóldet [Melegföldvár SzD; SLt DE. 6]-
1653: szili földet [Keresed TA; Borb.]. XVII. sz. v.: szil 
föld [Mezőbánd MT; LLt]. 

szélfúvás vînt, bătaia vîntului; Wind, Windwehen. 18ll: 

Az erdő ugy bömböl a1 nagy szél-fuvástól [ÁrÉ 161]. 

szélfuvatal szélfúvás; bătaia vîntului; Wind, Windeswe-
hen. 1805: Az Szél fuatal és nagy Árviz menyi? és mi fêle 
károkat tett [KLev. 9]. 1827: a ' Marháinkat el indítva, a kö-
zelebbről következhető iszanyatos Zivataros s neveze tesen 
a' Havason igen veszedelmes hovas Szél Fuvatal előtt bé 
érkezhessünk [Dés; DLt 1429]. 

szélgyolcs gyolcsszél; bordură de pînză fină; Leinenbor-
te, leinemer Randstreifen. 1717: Kék Sellyemel, fejér czer-
nával írás után varrót fél lepedő széllj gyóles nélkül [Nszî 
WassLt Wass Susánna lelt.]. 

szélhatár 1. határszél; margine de hotar; FlurgrenZ' 
Mark. 1604: Simenfalwa töt wolt tilalmat Kadaczifalwa el-
len nemj zely hatara felól Kadaczifalwa meg zabaditatta-
mihaly peter wram altal [UszT 18/149]. 

2. országhatár; frontieră, graniţă; Landesgrenze, Grenze 
1677: Mivel ez hazának szélyhatári és lakóssi híveink sj*' 
vok ellen az szomszédságbeii német pártról eredett soK 
rendbéli elvegyes feleknek harapózik naponként sokképp^ 
való feles nyughatatlanságok, súlyos károsíttatások és né-
melyeknek erőszakos szomorú esetek is ... kötelességünk' 
nek ismertük ... híveinknek is védelmezésekre ... succur-
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rálnunk minden órán [TML VII, 370 a fej. Teleki Mihály-
hoz]. 

szélhely 1. szélső hely; parcelă/pămînt arabil de la mar-
ginea teritoriului; Grenzfleck, randseitiger Ort, Grenzort. 
1768: ezen Szély hellyen lévő kalongyájokot meg lopták 
[Tordasztlászló TA; LLt]. 

2. határhely; zonă de frontieră; Grenzort. 1677: Az Oláh 
Országi határok felöl valo szély helyekben épittetet Erössé-
getskékre a' Székelység ugy provideallyon, hogy ne ruinal-
tassanak sŏt inkáb job móddal conservaltassanak [AC 156]. 

szélhelybéli határhelybeli; persoană care locuieşte la 
marginea unui teritoriu; Grenzbewohner, Grenzländler. 
1775: közelebb mult Holnapban a Szély hely béliektől tűzi 
fát alkuván el is hoztam egy le Vágót fát [H; Ks 114 Ve-
gyes ir.]. 

szelhet vághat; a putea tăia; schneiden können. Szk: két-
felé 1575: ket penzes kenyereket Beoweben Swssenek 
hogi Nem Mint Eoreget, az ket penzest ket feleh zelhesse-
nek hogi felet egi penzen giak (!), De Eoregh kenieret meg 
Ne daraboljanak [Kv; TanJk V/3. 114a]. 

szélhűdés guta/szélütés; apoplexie; Gehimschlag. 1871: 
Betegség ... neme szélhűdés [Körösfö K; RHAk 30]. 

szelíd I. mn 1. békés, jámbor, jóravaló; blajin, blînd, 
hun, paşnic; sanft, fromm. 1595: eo kegmek varosul, min-
den ziligy keoniergeot Attiai keppen halgattak meg [Kv; 
TanJk 1/1. 258]. 1598: Amy nezy az Borsos Gergely dol-
gatt... kérik azon biro vramatt ... legyen kegelem fejenek, 
emellet penigh keottesse io kezessegh alat ereossen min-
denekre magat es ziligh engedelmessegre az varosnak [Kv; 
'•h. 322]. 1657: Igen böcsületes és szelíd ember is vala az 
metropolita [KemÖn. 265]. 1666: Isten asszonyunknak egy 
szép leánt ada, s ... ha az Isten élteti, csendes, szelíd, jó er-
kölcsű leszen, mert én vagyok az keresztapja [TML III, 544 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1771: Persi meg marad 
••• szelid jo erkölcsű Aszony szép gyapot fano nem ki vis-
í t ó [Csesztve AF; Ks 96 Haller Zsuzsanna lev.]. 1823-
1830: ö" ... haláláig le nem hagyván mesterségét, de nagy 
tapasztalású, okos ember volt, azonban szelid [FogE 284. 
-7 "Virág János szabómester] | én ... ügyibe még a' Pap-
néra sem mertem nézni, na hogy a' Pap valami roszszat 
gondoljon rollam ... ugy tapasztaltam, szelid emberek 
[pogEK 460]. 1825: A' mi szelid, szép Lelkű jo Grofnénk 
•••ma dél előtti tízedfél órakor csendesen múlt ki ez életből 
[Kv; JHb XXV/68-hoz]. 1854: egyike voltam a legszelí-
debb s szófogadóbb tanulóknak [ÚjfE 92]. — L. még FogE 
*52, 243; RettE 377. 

Szk: - természet. 1813: Nemes Háromszéki Körösi Cso-
rna Sándor tanítványunk eleitől fogva ... eggy volt minden-
kor a' leg jobbak közül. Hozzá járul ehez szelid és jámbor 
természete, becsülletes maga viselete, és szép erkőltsi ka-
raktere [Ne; NylrK XII, 137] * ~ természetű. 1779: meg-
házasodván" vette volt el Wass Dánielnek Vaji Judittól való 
szép és szelíd természetű, tiszta erkölcsű leányát [RettE 
400. — "Gr. Bethlen László]. 1787: én mint afféle szelid 
Jámbor természetű ember az Aszszonyoktol függék (!) 
[Szászalmás NK; IB. gr. Toldi Zsigmond tréfálkozó lev. gr. 
J- Bethlen Sámuelhez]. 1823-1830: Nagy Samuka jó kö-
zönséges tanuló volt, szelíd természetű [FogE 135]. 

2. nyugodt; liniştit, calm; ruhig, still, sanft(mütig), mild. 
1726: En T. T. eszkŭszōm az egy élō Istenre ki Atya, Fiu, 
Sz. Lelek tellyes Sz. Háromság egy örök Isten ... hogy 
ezen Egyház fiúi hivatalban ... masoknak Szent józan mér-
tékletes kegyes Szelid és alazatos elettel jo példa ado lészek 
[Kv; SRE 154]. 1782: Azért megtekintette az jámbor falu 
az eddig való szelíd jámborságát", adott az jámbor falu, az 
falusi bíró, Bíró János bírósága ideiben, egy darab particu-
lát itten az falu között [Jenöfva Cs; RSzF 109. — "A jószá-
gától megfosztott Bálint Péternek]. 1795: Ezen személy ... 
nem a* leg főbb születés de az ő maga viselete és szelid 
maga alkalmaztatása sok nagy fő születésűeket fellyül mul 
[Mv; BfR gr. I. Bethlen Sámuel anyjához]. 1797: a Férfi 
káromkodásra, szitkozodásra puzdor (!) indulatait szelid, 
jámbor és keresztyén indulatokkal váltsa fel [Szilágycseh; 
IB. Dombi János prédikátor kezével]. 

3. ártatlan; inocent, nevinovat; zart, unschuldig, sanftmü-
tig. 1734: adott az Ur Isten egj Léányt, kitis ... neveztünk 
Ágnesnek. Magához vette az Ur Isten ezen szelid Bárányt 
heted napig tartó kinos nyavalyája utánn A 1736 [ArJk 41]. 

4. erőszakosság nélküli; fåră violenţă/constrîngere; güt-
lich, friedfertig, ohne Aggression. Szk: ~ kikérdezés. 1844: 
Mely szelid ki kérdezés, hogy általiam mindenekben a* fen-
nebbiek szerint vitetett véghez arról Bona fide Bizonyságot 
teszek [A.sófva BN; DLt 1441] * ~ úton. 1823: Adattassék 
tudtára körösi krájnyik atyánkfiának, hogy költséges execu-
tioval a' Colonusokot ne fáraszsza, hanem igyekezzék tŏl-
lök az ujjabb adosságokot is, azon Szelídebb uton fel venni, 
mellyen a régi adosságokotis igen ditséretesen már jo ren-
din incassálta [Déva; Ks 91. C. 12]. 1846: Mivel a 
Kérelmes a Czéh iránti Kérését a szelid uton Követelte ugy 
a Czéh is meg tekintve terhes Kömyülményeit ezennel a 
remek evnek rendes el fizetésével Praenotánsok közzé fel 
vétetni határozta [Kv; ACProt. 19] * ~ vallatás. 1845: A 
Tekintetes Tanácsnak idei 478. Tanácsi számok alatt tisz-
telt határozása következéséül ... fojtatolag a Szelid valla-
tást és Szembesittést az alább írtak szerént vittük véghez 
[Dés; DLt 845]. 1847: Szelíd vallatás 1847-ben Februarius 
5-én nemes Alsó-Fejér vármegyében Nagyenyeden, a me-
gyei börtön őrszobájában [VKp 164] * ~ vallomány. 1847: 
Tulajdon irományában és szelíd vallományában is megös-
méri, hogy mielőtt az ügy folytatását magára vállalta volna, 
már előre értesítve volt, hogy a nyugtalankodó lakosok ka-
tonai hatalomkarral is terheltettek s engedelmességre bírat-
tatni próbáltattak [VKp 293] * ~ vallomás a. erőszaktól 
mentes vallomástétel. 1805: a szelid vallomások, s szembe-
sítésekből ki indulva, csekély véleményünk szerént; senki-
re is terhelő még csak gyanú, sem háromolhatik [Dés; DLt 
502]. 1816: Melly Szelid vallomások(na)k módja és rendi 
mindenekben a meg irtak szerént menvén végbe irtuk meg 
miis" ez mi igaz hitünk szerént tulajdon subscriptionk erős-
sége alatt [Gyéressztkirály TA; TLt 1215. — "Torda m. 
szolgabírái]. 1841: A nevezett szolgának ... az előbbi ... 
önkéntes szelid vallomása ... a gazdája most le irtt vallo-
másával sokakba nem lévén egyező — a gazdát ... a szol-
gájával szembesittyük [Dés; DLt 1541. 9a]. — b. erőszak-
tól mentes vallomás szövege. 1841/1847: A Szelid vallo-
más át adatik minden hozzá tartozóinak Magistratualis 
Közfelperes Fő Hadnagy aanak [Dés; DLt 530d] * -
vallomástétel. 1798: Ezen ... ki-botsáto Levelet... és az a' 
mellé ezennel ragasztott Szelid-vallomás-tételt, a' végre 
kívántam ezennel ide rekesztve Tiszteletes Professor Urai-
mékkal közleni; hogy azokbol ki látván ... minémű szemé-
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lyeket szoktanak a* fenn irt végre passualni és ki botsáttani 
[DE 1. II. 3]. 

5. nemesített; altoit, de soi; veredelt, Edei-. Szk: - aszú-
gyümölcs. 1639: Szelid aszú gyümőlcz sziluaual, körtelliel 
elegy cubuli no. 20 [Kővár Szt; RákGIr. 438]. 1710 k.: 
Anno 1660. hogy tizenkilenc esztendőmbe fordulék, rette-
netesen megbetegedém. Alkalmatossága és szerző oka volt, 
úgy hiszem, sok mindenféle, mint szelíd, mind vad gyü-
mölccsel való élés, dorbézolás [BÖn. 525] * - oltóág. 
1811: válj jobb gyümőltşőt a' maga nemébe Szelid óltó-
ágtól a' szelid tőkébe [ÁrÉ 141] * ~ töke -> ~ oltóág. 

6. háziasított; domesticit, îmblînzit; zahm. 1705: Volta-
nak pástétumok szarvashússal és egyéb sok madarak, szelí-
dek és erdeiek [WIN I, 599]. 

7. enyhe; blînd; mild. 1807: Dec ... 8a Meg fagyott 
reggelre jotskán, de délután ki engedett es szelid idō volt 
[Dés; KMN 269]. 

II. ſn jámbor személy; om blînd/bun; Fromme(r). 1662: 
az Sziligyeket... szokta az Isten fel magasztalni [KJ]. 

szelídebbül barátságosabban, szelídebben; mai blînd, 
(mai) cu blîndeţe; sanfter, friedfertiger. 1823-1830: Máthé 
László a fennebb említett Rózsa utcai házba költözött volt, 
és ha az apám szelídebbül bánt volna, Máthé elkerülte vol-
na az házhoz jámi [FogE 87]. 

szelídecske I. 1. mn szelíded; blînd, blajin; sanft, mild. 
XIX. sz. eleje: Mondám néki szelidetske Léány vagy e vagy 
menyetske Én sem Léány sem menyetske vagyok oh te 
szelidetske [AbN]. 

2. szelídke; blînd; lieblich, zahm. 1811: Te pedig Gaz-
dádhoz hív oh Szelidetske Házam eszterhájján hangitsáló 
Fetske! [ÁrÉ 108]. 

II. ſn szelídke személy; persoană blîndă; sanfte Kleine. 
XIX. sz. eleje: Mondám néki szelidetske Léány vagy e vagy 
menyetske Én sem Léány sem menyetske vagyok oh te sze-
lidetske [AbN]. 

szelídedik (ló) kezessé válik, szelídül; a se îmblînzi trep-
tat; kirre/zahm werden (Pferd betr.). 1731: Az Lotanitas-
b(an) pedig ezt az modot kell tartani, hogy ... ha annyira 
szelidedik le kötö szijjat kell rá kötni [JF lovászmesteri ut.]. 
1733: aztis akamam tudni hova külgjem meg" ha annyira 
sziligjedik [Harasztos TA; Ks 99 üdösb Orbán Elek lev. — 
"A kiszemelt lovat]. 

szelíden 1. barátságosan; prietenos; in gütigem Ton, 
freundlich, sanft. 1653: Az ország közi bemenvén Básta es-
mét, igen sziligyen szoll nékik" [ETA I, 86 NSz. — "A grá-
ciát kérő követeknek]. 

2. nyugodtan; calm; ruhig. 1843: Balog József ... szól 
szelíden az elsőre" [VKp 109. — "Az első vk-re]. 

3. erőszak nélkül; fără violenţă/constrîngere; frei, zwang-
los. Szk: ~ examináltatik. 1809: szelíden exámináltatik, de 
merőben tagad mindent [Dés; DLt] * - kikérdez. 1843: A 
biztosság ... szükségesnek találta az uradalmi servitorokat 
... a tanuk vallomása bévétele előtt, a megállított kérdőpon-
tokhoz képest, meghiteletlen, szelíden kikérdezni [VKp 
70]. 1844.ñ Al.Soſalván tartozkodo Szakmári Ferentzet sze-
líden a* következendő modon ki kérdezttem [A.sófva U; 
DLt 1441] * - kikérdeztetik. 1841/1847: ajánltatik Fő 
Hadnagy aanak Darvas Jánost mint birtoktalant rögtön bé 
fogami, és szelíden á jelen körülményre ki kérdeztetni" 

[Dés; DLt 5301/1847. — "A levélhamisításra von.]. 1843: 
Czándro Todoszij bucsum-pojéni közlakos, mintegy 60 
éves, görög nem egyesült vallású, házas, gyermektelen, 
szelíden kikérdeztetvén, vall az elsőre" [VKp 102. — "Ti. 
vk-re]. 1844: Azért hogy a bűnös Szakmári Ferentz Szelí-
den ki kérdeztessék, 's bünnyei aránti büntettése végett ha-
zájába kisértessék ... igazságnak láttyuk [Sófva U; DLt 
1441]. 

szelídít csendesít, nyugtat; a linişti/calma; bestillen, be-
ruhigen, besänftigen. 1777: reá tanáltam ... Muntyán Péter-
re hogy ő a Szelistyeiek(ne)k egy néhány lovaikat... kerin-
geti vala, és lasu beszédei azokat szelídíti vala hogy ő egyi-
ket meg foghassa közű lek [Roskány H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

szelídíthet nyugtathat; a putea linişti/calma; beruhigen 
können. XVIII. sz. v.: T. Gyujto ur ... maraszt éngem éjtza-
kára, 's hogy egy keveset szelídíthessem, jo szivei meg ma-
radtam [GyL. N. Solymosi Kontz József lev.]. 

szelídíttet csendesíttet, nyugtat; a linişti; beruhigen las-
sen, besänftigen lassen. 1733: A melj ötöd füre menő Gjer-
mek lovat offeraltam vala Nagy(ság)odnak, ki fogattam, és 
most sziligyittetem, vezetékeitetem [Harasztos TA; Ks 99 
üdösb Orbán Elek lev.]. 

szelídség 1. jámborság; blîndeţe, blajinătate; Sanftheit | 
kegyesség; bunătate; Frommheit. 1662: Jo s — dítsiretes 
volt Mosesben a* szelédségh [KJ]. 1704: Engemet szere-
tett", sőt sokszor megszólított holmiról, és a maga sželídsé-
git forgatván elömbe, intett, hogy legyek békességes, türŐ 
[Kv; KvE 287 SzF. — "Az elhunyt Rainer Márton]. 1780 k.-' 
Nagy Istvánnak teste ... Ide temettetett ... Negyvenkét 
esztendőt, Szép angyali időt Töltött ez életbe egész szelíd-
ségbe [FogE 304]. 1788: E Nemes Vármegye Fö Közép es 
Alsó rendbéli minden Caracterű Tiszt Urainak es Tisztvise-
lőinek illendő betsületeket tartózó kötelességem szerint 
kész engedelmességgel mindenekben meg adom, s paran-
tsolattyokat, Tanításokat, Oktatásokat tellyes igyekezettel 
fel venni (!) ... Magistratusomban illendő engedelmesség-
gel, szelídséggel leszek [BLev.]. 

2. gyengédség; gingăşie; Zartheit. 1686: Az Ur i(ste)n 
erdemem felett meg áldott volt ez jo Házas Társsal, attól ez 
szép őt rajokkal, kinek én josagat, szelidségét, jo erkölcsét, 
ritka példán hozza(m) valo hűseget ki ne(m) tudna(m) 
mondani [PatN 47]. 

3. barátságosság; prietenie; Freundlichkeit, etwa: dis-
zipliniert, einwandfrei. 1657: (A török hadak) oly szelíd-
séggel quartiroztak, hogy az keresztény hadakat meghalad-
ták [KemÖn. 78]. 

4. jóakarat; bunăvoinţă; Wohlwollen | engedékenység; 
îngăduinţă; Nachgiebigkeit. 7662: (János király) az erdély1 

sok szép hadait hazabocsátván, ellenkezőit szelídséggel; 
alattvalóit kegyelmességgel állítja vala magához édesíteni 
[SKr 77]. 1705: első Leopold jámbor öreg császárunk, aki 
az ő szelídségével többet engedett meg maga a l a t t v a l ó i n a k 

és ministerinek, mintsem maga valaha valakit megnyomorí-
tott volna, megholt [WIN I, 446]. 1782: méltóztassék a 
Tkts Tábla ... az már panaszban tett Praefectus urat innen 
amovealni, és az Mlgs Groff urnakis intimalni, hogy helyi' 
ben ollyan Tisztett állittani méltóztassék, kiis az Udvar-
(na)k elő mentit nem a Jobbágyok, és Communitásnak 
pusztulásával, hanem igassággal és kegyességgel, bőltses-
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s®ggel, és szelídséggel, és nem irigységgel operallya [To-
rockó; Thor. XX/4]. 

szelídség-mutatás szelídség-kiſejezés; exprimarea blîn-
deţii; Ausdruck der Sanftheit/Mildheit. 1662: akik a dolgo-
kat elsőképpen igazgatnák, ha ebben csendesebben s na-
gyobb consíderátióval, tanáccsal cselekesznek vala, szép 
módokkal, helyes rátiókkal, szelídség-mutatással a Rákóczi 
György fejedelem elméje is inkább meggyőzettethetik vala 
[SKr 486]. 

szelídül ige 1. kezessé/szelíddé válik; a se îmblînzi trep-
tat; sanft/gutmütig werden, sich zähmen lassen. 1671: Az 
gyermek ló rettenetes lator, semmit sem szelídül [TML V, 
610 Gy(ulafi) László Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ember kezéhez 1747: A mi illeti az eö Excellen-
tiaja Menessiböl ki fogott két rendbéli Szekeres Gyermek 
lovakat ... nemis azért fogattam ki a Ménesből hogj most 
munkára forditassanak, hanem a teleltetésnek, nevelések-
(ne)k job modgjaért, s hogy sziligyŭllyenek ember kezihez 
[GagyU; Ks 83]. 

2. enyhül; a se înmuia, a fi mai blînd; nachlassen. 1792: 
^a az idő szelídülne a Mester emberek a félbe maradott 
munkához" fognának [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev. — 
Házépítéshez]. 1840: Veteményt 's Majorságot, mihelyt ez 

a ' fogas hideg szelídül, küldeni fog a' Tiszt [A.ilosva SzD; 
KfMiss.]. 

szelídül hsz barátságosan; prietenos, cu prietenie; mild, 
mit milden Worten, mit Freundlichkeit. 1823-1830: A 
gróf megengedett, szelídül szólott, bátorított, s azt mondot-
ta, hogy amiket mondottamb, eddig eszébe nem vette [FogE 
171. — "Teleki Imre. bTi. tiszteletlenül őróla]. 

szelindek szelindekkutya; dulău; Spürhund. 1589: Az 
ZeHndekeknek veottem hust d. 16. Az ebeknek es kopoknak 
d- 28 [Kv; Szám. 4/X. 10]. 1593: Nagy Jmre ... ket zelin-
deket wizen, kit kassarul az kiral kepe kwld wrunknak [Kv; 
'•h. 5/XX1. 112]. 1597: Gerger Hendel vitte 2 Loan zekeren 
^ilachra az Zilindeknek ketteit | Juta feierúar feleol Schar-
masagi Sigmond zolgaia Tolúai Jstuan meli hoza 2 zekeren 
Negy zelindeket kiket vrúnk francziaban kwldet B V hagia-
sabol [Kv; i.h. 7/XXI. 75, 119 Filstich Lőrinc sp kezével]. 
j609: attam ... Az Madaraknak 30 koponak Egi Zelindek 
es ket Agárnak ... Hust lib. 40 [Kv; i.h. 126/1V. 240-1]. 
^648: az jstallo elöt vágjon ... koczisok twzelö hellye ... 
jnostan az szelindekeknek főznek benne [Porumbák F; UF 
}» 895]. 1705: láték egy nagy dániai kutyát, mint egy sze-
'óidek [WIN I, 631]. 1800: még mind a' Szelindekek ugy 
voltak az Apja körül [Udvarfva MT; Told. 42]. 1840: Groff 
"aller János Ur eö Nagysága mészárszékbeii Legény Ká-
[<% Szilíndeke Oroszkodolag sarkolván 's majd le húzván 
énünke t [Dés; DLt 1087]. 

szelindekkutya szelindek; dulău; Spürhund. 1835: egy 
y l̂e volt szelindek kutyája hátomra ugrott [Szucság K; 
KUv.]. 

szeliste ?faluhely; silişte; etwa: dörflicher Ort. 1701: A 
leli accorda szerint a várhoz Tartózó három szelistét hogy 
^ g kaszállyák a Muntyánok, és fel gyüjesék ŏ Kglme se-
r ,° parancsollya meg | Arendator Farkas György ur(amna)k 
' • ezeket kel meg mondani en szómmal ... Az Erdő Háti 

várhoz hagjatott három Szelisteken, ugj mint Jván, Ilustisor 
Brétásza valo füveket le kaszáltatván, jo időb(en) Takaritas 
a vár szüksegére [H; UtI]. 

szelistei a Szeliste (melyik?) tn -/' képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -i al toponimului Szeliste/Sălişte; mit 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szeliste: Szelis-
téhez tartozó; care ţine de Szeliste; aus/von/in Szeliste. Hn. 
1716: az Szelistei Havasakon Pakulár [Kük.; MúzRad.]. 

szélkólika szélgörcs; colică; Bauchwind, Magenwind, 
Kolik. 1688: Januarius. 1. Igen rosszúl voltam a szél kolyi-
kában [AMN 280]. 1705: Ugyan ma öt órakor az úr csak 
hirtelen rosszul kezdett lenni az arénában és szélkólikában 
[WIN I, 524]. 1741: akkor ugyan tsak a volt az hire, hogy 
az néhai Aszszony a* széli kolikába vagyon, én ugyan an-
nak elötteis ismértem nyavallyáját [Meggyesfva MT; Ks 
184. LXXXVIII]. 1764: magam az Agyban fekszem hatod-
naptol fogva, mivel hogy az Szél kolika öszve rontá belső 
részeimet [Mv; Told. 5]. 

szél-koszorúfa szélső koszorúgerenda; cosoroabă margi-
nalâ; Saumschwelle, Kronholz, Kreuzbalken. 1732: egy 
szin ... földben asot agasok köziben vert Csere karokra, 
veszszōvel font, tapasz nélkül valo oldala, magossan fel 
emelt kilentz Szarufái, koszorú gerendákra nyújtót fîok 
Csere gerendákon végig folyo szély koszorú fakban, szély 
kötéssel egyben kötve [Nagyida K; Told. 1 l/7a]. 

szélkötés szélső ácskötés; îmbinare la margine; Wind-
band. 1732: egy szín ... földben asot agasok köziben vert 
Csere karokra, veszszōvel font, tapasz nélkül valo oldala, 
magossan fel emelt kilentz Szarufái, koszorú gerendákra 
nyújtót fîok Csere gerendákon végig folyo szély koszorú 
fakban, szély kötéssel egyben kötve [Nagyida K; Told. 11/ 
70]. 

széllabda diåkny labdaféle; un fel de minge; Ballspiel. 
Art Volleyball. 1870 U1914: Büdü: labdajáték. Nagybüdü 
kifutással, Kisbüdü a kiütött labda 3-szori kifogásával ... A 
belső csoport tagjai rendre magasra (kukkra) ütötték a lab-
dát, mit ha a künnlevők 3-szor kifogtak (széllabdával) ... 
ők mentek be s lenek ütőkké | Lapda: háromféle volt hasz-
nálatban ... 3. széllabda: belül feszesre felfujt disznó- vagy 
marhahólyaggal, kivül szijfilzős börbevonással ellátott ... 
lapda [MvÉrt. 6. 22. — Vö. a labda 1. alattiakkal]. 

széllelbélelt hézagos, lyukas; cu multe găuri, cu rosturi 
laterale (pe ici, pe colo); dünn, durchlässig, zugig. 1754: 
Pajtanakis rosz szellel berlett oldalai vannak [GörgJk]. 

szellem 1. felfogás; concepţie; Geist, Sinn (wie jd etwas 
sich vorstellt). 1843: a bucsumi közönség Bucsum-Izbitára 
lévén idéztetve, és nagy számmal meg is jelenvén, ahhoz a 
biztosság azon szellemben, mint a kerpenyesi és abrudfalvi 
közönségekhez, egy hosszú, majd egy óráig tartó beszédet 
intézett" [VKp 119. — "Varga Katalin]. 

2. hangulat; atmosferă; Geist, Atmosphere. 1843: úgy 
vélekedik a biztosság, hogy Varga Katalinon kívül a két ne-
mes emberek is ... a tudatlan közlakosok közt ingerültséget 
s ellenszegülési szellemet teijesztettek [VKp 122]. 

3.1854: majd ha eljön egy új chaosz kora, a* teremtő kéz 
korcsitás nélkül találja meg a régi szellemet [ÚjfE 4]. 
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szellemes ötletes; spiritual; geistreich, geistvoll. 1881: 
(A két vers) közül az egyik határozottan igen szellemes, 
bárha elég hiányban senyvedő szerzemény [PLev. 85 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz]. 

szellemi intellektuális; intelectual; geistig. Szk: - mun-
kás. 1879: Aztán felhívott", hogy a lap szellemi munkásai-
nak mindenesetre díszes seregébe álljak be [PLev. 49 Pete-
lei István Jakab Ödönhöz. — "Tolnai Lajos]. 

szellemű vmilyen felfogású; cu o anumită concepţie; von 
...-m Geist, ... gesinnt. 1843: a három közönségeknek még 
több Varga Katalin szellemű oktatói is voltak [VKp 122—3]. 

szellő 1. fuvallat; v?nt uşor, adiere (de v?nt); leichter 
Wind, Windhauch. 1811: Itt* árnyék, amott a' hév Napnak 
sütése, Tova a* viz felett szellő lebegése [ÁrÉ 149]. 

2. levegős/szellős hely; loc aerisit; die freie Luft, das 
Freie. 1796: 4 premnek valo nyest lévén azt a Ládából ki 
vettem és a Szellőre az hol aer jáija ki akasztottam [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

o Szn. 1614: Zelleo Demeter lib. [Gyszm; BethU 482]. 
o Án. 1674: Szellő (kutya) [EML XLIX, 535]. 

szellőcske szelecske; adiere de vînt; Windhauch, Lüft-
chen. 1777: az Haztol az Istallora lengedező szellőtske 
[Majos MT; Told. 26/21]. 

szellődik szellőzik; a se aerisi; sich lüften. 1752: Vagyon 
egy nagy zöld láda zàrotlan, a' mellyben tanáltatot 15 sző-
nyeg, mellyeket most szellődni ki raktak [Brassó; ApLt 5 
Apor Péter inv.]. 

szellős levegős; care se aeriseşte; luftig, durchlüftet. 
1662: felül" élésháznak, lisztnek, mindenféle annónáknak, 
éléseknek, szőlőknek, nyers és aszú gyümölcsnek, hogy kö-
rös-környül sok sürü ablakok hagyatván rajta, igen szép 
szellős házak volnának, fordíttattak vala [SKr 298. — "A 
váradi Veres-bástya felső részén]. 

szellőzik átv is levegőzik; a se aerisi; sich lüften; an der 
(freien) Luft sein. 1668: Most egy néhány napok alatt itt a 
havason valóban szellőzünk az úr Haller urammal, több 
emberséges emberekkel [TML IV, 360 Béldi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 1670: Az páter dolgárúl nekem azt íiják ud-
vartúl, csak bevitték Fejérvárra, de Urunk szombaton me-
gyen be; addig szellőzik ott [TML V, 126 Bánfi Dienes ua-
hoz]. 

szellőztet szeleltet; a vîntura; lüften. 1749: az itt Valo 
Búzákban buza féreg miat feles kár vagyon, holott a nyáron 
Vas rostán eresztettem, szellőztettem, de mégis elég féreg 
benne [O.csesztve AF; Ks 83 Szabó István lev.]. 

szellőztetik hűsöl, levegőzik; a se răcorí; sich lüften. 
1662: az népnek színe ... a hévségben sokak ruhájokbúl is 
levetkezvén, ki-ki sátorában s hajlékában szellőztetik [SKr 
337]. 

széllyuk szellőztető lyuk (a bányában); gaurä de aerisire, 
gaură de tiraj (pentru aerisire); Lichtloch, Zugloch. 1756 k.: 
Rosz szélnek miatta a' melly Bányában nem dolgozhatnak, 
a' szomszéd Bányában lévő Gazdák, vagy Társak, az 

ollyan Bányából magok magok (így!) Bányájokba szél lyu-
kat vinni és engedni tartozzanak [Born. XXXVIII. 8 az ab-
rudbányai bányászok törv.]. 

szélmalom 1. moară de vînt; Windmühle. 1694: Itt" lát-
tam mesterségesebb szélmalmot is, mint eddig Germániá-
ban [Kv; KvE 228 VBGy. — "Hamburgban]. 1771: Szél 
Malom építésiben Sok károkat vallottam [KvRLt IV. 14 
Pataki István végr.]. 1849: Egy szét tőrt szél malomhoz 
való rosta [Dés; DLt]. 

Hn. 1687: Az Szél malom tetőn (sz) [Désfva KK; EHA]. 
1767: Szélmalom tseréje (e) [Retteg SzD; EHA]. 

2. játék-szélmalom; moară de vînt ca jucărie; Miniatür-
/Modellwindmühle (Spielzeug). 1630: Kŏuetkezik az Diui-
sio Az Arani es Ezwst marhakbol ... Egy Aranias Szél ma-
lom" [Kv; RDL I. 147. — "Fels-ból kiemelve]. 

3. egyfajta játék; un fel de joc; Art Kinderspiel: Wind-
mühle. 1870 k./1914: Játékok: minden iskolának meg vol-
tak speciális játékai, s azok elnevezései is váltakozók • •• 
ostábla, malom, szélmalom-papírral és cserebogárral [Mv-
Ért. 17-8]. 

szélmentére a szél irányában; ín direcţia vîntului; in 
Windrichtung. 1705: Ugyan ma nyólc órakor, ott amerre a 
kurucoknak a táborok feküdt, szörnyű nagy fűst kerekedett 
fel, amely szélmentire elfogta az egész hegyeket [WIN h 
569]. 

szelnicei a Szelnice (SzD) tn -i képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Szelnice/Sălniţa; mit 
Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szelnice: szel-
nicei lakos; locuitor din Szelnice; Bewohner von Szelnice. 
1661: Az szelnicziekbül juhot is vitetnél, egyebet is | Az mi 
az szelniczeiekkel való hogyan bánásrúl való írásomat ille-
ti, azért írtam, azok nekem régen felém sem jöttenek és az 
mivel tartoztanak is, nem adták [TML II, 114, 123 Teleki 
Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 

szélpál-írás T 1661: Kegyelmed nekem írott levelit 
meghozák ... Csudálkozom, az új nyelvet hol tanolhatta 
Kegyelmed az szélpál írással ily hirtelen [TML II, 85 
Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

szélpecsenye oldalpecsenye; muşchi; Kotelett, Rippen-
stück. 1730: Szalonna 1, orjos 1, disznó láb 11 Szil pecse-
nye 4 [Bibarcfva U; Berz. 16. XLIX/23]. 

szélpuska légpuska; armă cu aer comprimat; Luftge' 
wehr. 1768: Romladozott Szél puska 1 [Mezősztgyörgy & 
Ks 23. XXIIb]. 

szélpuska-töltő légpuska-töltő; încärcător la armă cu aer 
comprimat; Luftgewehr-Füll. 1823: Egy Szél puska töltő 
[BK Inv.]. 

szélrontás szél okozta kár, pusztítás; pagubă p r o v o c a t ä 

de vînt/furtună (prin doborîrea arborilor); Windbruch, Wet-
terschaden. 1864: Szőcsők és Csaták uttya köze melynek 
Egés és szél rontás által egésszen erdejeje (!) haszon vehe-
tetlenné vált [Csomafva Cs; GyHn 27]. 

szélrosta szelelő rosta; ciur de vînturat; Windsieb. 1813-
Kolbász (!) rosta 1 Rongyolot szél Rosta 1 [Alpestes H; 
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Told. 18]. 1842: a' Csűrbe égy rongyos szél rosta [O.ker-
cisóra F; TSb 51]. 

szélső I. mn szélen levő/fekvő; de la margine; äußer(st), 
am Ende/außen liegend/stehend, linke/reiche. A. földterü-
letre, településre von.; referitor la suprafeţe de pămînt, la 
aşezări; äußer(e), seitlich (Boden, Feld betr.). 1629: (A 
szőlő) szélső felét ... ezen mostani feleségemmel együtt 
Pénzünkén vettük vagy váltottuk volt hozzánk [BTN 420 
Borsos Tamás végr.]. 1699: ezen résznek három szelysŏ 
földe rövidebb az Többinél de jobb [Sálfva H; JHbK LI. 6]. 
1735: azon Széna fü tetején ... az szélső nyil [Mezőcsán 
TA; Bom. X. 7]. 1819: Az Szőlő alatt valo széna fűnek ... 
az Pap füve felőli valo szelyső resze [Dombó KK; IB VI. 
225/23]. 1823-1830: Egy estvefelé érkeztünk Nagyfaluba, 
mely a Szilágynak szélső faluja [FogE 163]. 

B. építményre/épületre von.; referitor la construcţii, la 
clädiri; endseitig, letzt (Teil eines Bauwerkes). 1816: Az 
uÜonnan Fából fel állítandó Kardosfalvi" Hidnak ... 9 vagy 
10 Czolos Vastagságú Tölgy Fa : 16 Czővekkeknek valo 
kívántatik a két közbülső és a két szélső Jármakhoz [Km; 
KmULev. 2. — "Ma Kv egyik szélső városrésze]. 1817: 
Kortsoma ... a pínczének falai köböl valók, mellyeken ... a 
két szélső mester Gerendák meg vadnak repedve [Ördön-
gösfüzes SzD; ÖrmMuz. 7]. 1833: a hid két szélső lábainál 
oldalfélt a' part meg erösittésére meg kívántató fák [SLt 
Vegyes perir. Enyedi Sándor In'sener kezével]. — L. még 
pogE 163. 

C. iratra von.; referitor la scripte; Rauspulte, äußere 
Ŭubrik. 1798: A kotya vetyén el adattatott portékáknak az 
ân“ak a két szélső rubrikában ki vágynák tétetve [M.igen 
AF; DobLev. IV/795. 1]. 

I I - ſn 1. oldalsó (házhely); (loc de casă, lot) mărginaş, de 
la margine; seitlicher Baugrund. 1724: Az édes Attyokrol 
Néhai Tar Mihály Uramról maratt ház helyett... Elsőbenn-
ls négy egyenlő részekre hasitván, az két szelsőkben esett 
csorbákat ki potoltuk [Asz; Borb. I]. 

2. szélső (ökör); (boul) de la margine; äußere/seitliches 
°chs. 1828: Az ember felöl valo Ökör fejéres szürke, a' 
másik vagy szélső valoságos szürke [DLt 791 nyomt. kl]. 

szél-szántóföld szélső szántóföld; parcelä de la margine; 
ŭandacker, Ackersaum. 1637: az Ligeten uagio(n) egi szél 
szántó feöld [M.gyerőmonostor K; KCsl 138]. 1643: ada 
• az Alsó mezeöbe(n) Nagy mezeőbe(n) egj darab szely 

szanto feöldet [Déva; JHb 53]. 1657: egj nagy szelj szanto 
f°ld [M.fodorháza K; SLt Hl. 38]. 1681: Az Taxasok ... 
reghenten az földes Ur engedelmeböl, egi szél szántó földet 
magok között fel osztottak [Hátszeg H; VhU 147]. 1696: 
Vagyon egy szél szántó Föld [Ádámos KK; Pk 7]. 

szelt ?szeletelni való (cipó); (pîinişoară) de tăiat felii; 
aufgeschnitten, zum Aufschneiden (Brot betr.). 1621: Jspe-
J^lny esmet szalonnai jo darabot f — /5 ... Zeitnek fejer 
ţ^ipot No 4 ... Tiukmanjat d 10 [Kv; Szám. 15b/IX. 101— 

széltarló szélső tarló; miriştea de la margine; Rand des 
^oppelfelds. Hn. 1783: a Szél tollon tul a Somosdi határ 
S^jben (k) [Csiba MT; EHA]. 

széltében, széltíben I. hsz 1. szélessége irányában, 
kgész) szélességében; ín lăţime; in ganzer Breite. 1657: az 

magam egy seregemet az révből annyéra állatám hátra, 
hogy az közönséges lövés is rájok nem szolgálhatna ártal-
mason, de azonban ha azon valamely sereg jüne elöl, azt 
szemben ökleltetném; mert sem széltíben, sem másképpen 
nem lehet vala, hanem csak egymásután általjüniek [Kem-
Ön. 235]. 1662: die 26. Octobris indulván Jenőből ... de 
hogy az rettenetes árvíz az egész Béli és Jenő között való 
erdőkön, mezőkön széltében menne mindenütt, az utak se-
hul meg nem tetszvén, az erdőt csak széltében venni ... ve-
székelni kényszeríttetének [SKr 189]. 

2. mindenfelé, mindenütt; peste tot, pretutindeni; weit 
und breit, überall. 1662: A városnak főképpen a tatár tábor 
felől való részét is, amint lehetne, Gaudi nagyon strázsáltat-
ja vala. De hogy ... sohol semmi erősítése, csak egy lépés-
nyi sánca egy sorompója nem volna, hanem minden utcáin 
széltében ki — s bemehetnének ... a jelenvaló lakos ne-
messég- s katonaságnak ... szemekre is hányja vala [SKr 
449]. 1703: a kuruczság már annyira bé hatot ebben az Ha-
zában, hogy ... széltíben nyárgalodzik, p(rae)dál, s marhát 
hajt [Nsz; ApLt 6 Apor István Káinoki Sámuelhez]. 1742: 
Genye Mihály ... midőn az házát pusztán hadta volna ... 
Vas mives Latzko ... belé szállott ... az Gyümőlts fákot 
szelteben vágta és abból szenet egetet [Kincsi KK; JHbK 
XXVII1/6]. 1752: a' hol kert voltis rések voltanak hogy a' 
Marha Szélytib(en) bemehetett ha Ember nem volt mellet-
tek [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29]. 1765: (Gréku Kosztán-
tin) az Szegénységnek el vette Ökreit, s azt ugy el kénoszta, 
mert az Mezőségen Soha nem láttam, még nemis hallatott, 
hogy két ökörrel Száncsanak, de ő Széltiben Szántott vélek, 
amég el rontotta [Marosbogát TA; Mk V/V. 97 Popa Lup 
(30) pastor eccl. vall.]. 1766: aztis széltib(en) kiáltoszta az 
I. h(ogy) anyira bujálkodik" az A-ral h(ogy) soha Aszszony 
ember ne lehessen [GörgJk 205. — "A felesége]. 1772: 
Hadnagy Uram akkori beteges Ifiu legény Béresse ki botsa-
totta az ökröket és sziltibe járták a Marhák a Rétet [Dés; 
DLt 321. 59a G. Szabó Asztalos (49) ns vall.]. 1777: Alá-
zatoson jelentyük a* Mlgs Groff Umak, hogy némelly ide-
gen Mészárosok, más vásáros Hellyeknek szokása és privi-
légiuma ellen ... a' Szalonnát nem tsak darabjába hanem 
fontrais székibe mérik [Torockó; TLev. 13/2]. 1794: Mikle 
Pável ... másoknak is beszéllette, hogy vessük ki Exponens 
Uramot a* Krájnyikságbol ... Sok izben ezen ki vettetésit 
Exponens Krájnyik Uramnak Széllytiben beszéllette 
[Vályebrád H; Ks 81. 57/57 Bulza János (38) vall.]. — L. 
még BÖn. 895; CsH 107,401; WIN I, 275,494. 

3. ~ bocsát szerteszéjjel enged; a lăsa să umble peste tot; 
(in alle Winde) freilassen. 1704: a férfiakat csak székiben 
bocsátván, azokat künn kit levágtak, kit elfogtak, ki magá-
tól elszökött [Kv; KvE 293 SzF]. 1741: Sok felöli esvén 
panaszok ... hogy becsülletes atyánkfiai közzül sokan ma-
gok marhájokat, mikor szántanak; vagj egjéb dólgot csele-
kesznek székébe bocsáttyák, a vetésekre, nem kevés ká-
runkal [Dés; Jk 551b]. 1772: Szememmel láttam hogy a 
Mlgos L: Baro Diószegi István Ur cselédi szikibe botsáty-
tyák a Lovakat a Réten mert az enyimet is mind el étették 
[Dés; DLt 321. 63a Clara Fülöp (26) ns vall.]. 

4.1852: Titi a ket első nagy kapafogával már harap szél-
tébe [Kv; Pk 7]. 

II. wM-szerüen; ca postpoziţie; als Postposition: egymás ~ 
egymás mellett; unui lîngă altul; nebeneinander. 1662: 
Ahol a Tiszát szintén a vár alatt, ahol a Bodrog béesik a Ti-
szába, nagy öreg hajókra olly széles hidlással köttette vala 
által, hogy két szekér egymás székében könnyen rajta el-



szélcsatorna 310 

mehetne [SKr 249]. 1681/1748: egy más szélytiben vágjon 
három hold főid [AkKt Mss lat. 236]. 1736 u.: Ettek, ittak, 
jóllaktak, azután lefeküdtek ... az ház földire ... egy kevés 
szalmát behoztak, egy pokrótzot vagy köpenyeget leterítet-
tek, az ittas vendégek egymás széltiben lefeküdtek [MetTr-
Cs 457-8]. 1763: vagyon egy más széltiben hat régi Nyilas 
Sessio [Udvarfva MT; Told. 44/8]. 

szélű 1. vmilyen széllel készített/ellátott; cu un anumit 
fel de bordură/margine; ... randig, ... bordiert, mit ... 
Rand/Bord, berändert. 1816: Egy Violaszín kréditor Se-
lyem aranyfonal tsipkével körül vett szélű Abrosz [Szabéd 
MT; UnVJk 295]. 

Szk: aranycsipkés 1657: Vagion egj hai szin fatiolos 
arani csipkés szelw Gallér [Mihályfva NK; JHb XXII. 42] 
* aranyos/aranyozott 1589: Reghi forma Serlegh pohár 
Aranias zelew [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 64]. 1736: most az 
aranyos szélyü czifra papíroson egymást rágják, ezer ha-
zugságokkal egymást lemocskolják [MetTr 360]. 1837: 
Égy aranyozott Szélű kék fmdzsia aljával [Szentbenedek 
SzD; Ks 58. 8]. 1849: hat fin'sia Tálok, — mellyek aranyo-
zott szélŭek és retzések [uo.; Ks 73/55] * bojtos 1794: 
Sahoss bojtos szelljü Lengjel Abrosz majd ujj [Szentdeme-
ter U; LLt Fasc. 67] * cirádás 1820: Egy talpon állo 
Czirádás szélű, és virágos fedelű Nád méz tartó, hozzá valo 
Nád méz vévö Filegram munka fogójával [Felőr SzD; 
BetLt 5 Fráter Theresia kel.] * csíkos 1837: Steingut 
elegyes edények Egy csíkos szélű kerék tál, égy pedig ho-
szuko tarka virágú 2 darab [Szentbenedek SzD; Ks 88. 10] 
* csipkés 1793: hoszszuko csipkés szélű füles talak 14 
[TL Conscr.]. 1839: Égy csipkés szélű tángyér [Kv; Pk 3] 

fejér 1837: égy veres közepü fejér szélű meg lehetős 
joságu két otskább avatég szőnyegek [Szentbenedek SzD; 
Ks 88. 28] * fekete 1591: Zabo Marthon vallia, Ezt lat-
tam hogi Huniadon mind ez ket olahnak holna alol vontak 
ky az fekete zelw giolczokat [Kv; TJk W/\ĕ 138] felleges 

1803: egy felleges széjü keszkenyő [Kvh; HSzjP] * 
figurás 1802: Egy Credentia párkányos és figurás szélű 
[DobLev. IV/858. 8a] * garnéros 1817: Egy gyapot 
gyolts gamyélos Szélű Lepedő Rfl 5 [Mv; MvLev. Simon-
ffi Susánna hagy. 2] * hornyolt 1761: Ezen palota ... 
Négy szegeletre faragott, hornyolt szélyü tizenkiientz szál 
kereszt gerendákkal ... gerendáztatott [Szászvessződ NK; 
JHbK LXVIII/1. 202-3] * kanótos ~ '?' 1634: Egy eoreg 
kanotos szélű ohn tal [Kv; RDL I. 105] * kék 1837: kék 
szélű Findzsia tál 4 [Szentbenedek SzD; Ks 88. 9] * recés 

1761: On Edények ... Nagyobb rendű retzes szelŭ On 
Tál Nro 7 Vgyan retzes szejü on tángyerok Nro 32 [Szász-
vessződ NK; JHb XXIII/31. 25] * rojtos 1676-1681: 
Edgy rojtos Szélű Sahos vékony Abrosz [Mv; MvRLt] * 
rostélyos 1802: Egy ovális rostélyos szélű Virágos Cre-
dentia [Ne; DobLev. IV/558. 3a]. 1820: Egy Nagy Ovális 
Figuráju, négy lábakon állo, rostellyos szélli, és a közepébe 
F. T. betűkkel jegyzett egészszen ezüst Tálcza [Felör SzD; 
BetLt 5] * rostos 1673: 1. egy rostos szelü Sahos Vé-
kony Krakai Abrosz [Mv; MvRLt] * veres 1595: Az tzi-
ganok fizetese: ... vőttem 1. kek karasia Nagydragot p(er) f 
1 d 40 1. Weres zelü Wazon Inget p(er) d 35 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 237 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1615: Egj 
ueres zeleö len vazo(n) lepedeö f — d 80 [Kv; RDL 1. 97 
Junck András sp kezével]. 1791: Orr fuvo Keszkenyő feke-
te pettyegetéssel, és veress széllyü [Dés; DLt]. 1849: Egy 
lapass kerek veress szélű Tál [Szentbenedek SzD; Ks 

73/55] * vesszõs 1797: egy fejér veszszős szélű batiz 
keszkenő [M.köblös SzD; RLt Kisbudaki Rettegi Terézia 
kel.] * virágos 1795: A Négy szegeletü, kék virágos 
szélű tálat — vegyem meg [ETF 182. 25 Gyarmathi Sá-
muel félj.]. 

2. törött ~ törött peremű; ciobit la margine, cu/avînd 
marginea ciobită; ausgezacht, mit ausgebrochenem Rand. 
1629: Egy teőreőt szilw on tal [Kv; RDL I. 132]. 1658: Rez 
szerzam. Egy Eöregh sarga rez mosdo medencze teort szelü 
[Kv; KJ]. 

szélül szélen, szélső helyen; la margine; am Rande, an 
der Seite, seitlich. 1653: Felszedők a kerevetet, és lefekün-
ni készülénk ... s én szélül letakarodám [ETA I, 131 NSz]. 
1657: Még ifiú legén koromban Egren laktomban erős hit-
tel fogadtam vala, seregben léve, hídon menve szélül nem 
járok [KemÖn. 48]. 1694/1764: a Gyepüre járó kis főid ... 
alóli vagy szélül Toldalagi János Ur(am)é [M.fülpös MT; 
Told. 26]. 1878: Kozma János gondnok panaszolja, hogy 
Kozma Andrásné Léti Kata a templomban ... bár mily tele 
van a pad, be akaija magát fúrni s lökdösni a szélül ülőket 
[M.bikal K; RAk 340]. 

szélüttette gutaüttette; damblagit, paralizat; von Schlag 
getroffen. 1679: Eöreg Kancza ... Szürke Szél üttette, ket 
hátulsó laba impokos [Fog.; UtI]. 

szélvas '?' 1816: Egy ágakra hasított Szélvas [Szamos-
fva K; Bom. III. 33]. 

szélvész 1. szélvihar; furtună, vijelie; Sturm(wind). 
1619: 14 die Augusti estve kezdének az rettenetes esők, ég-
szakadások, azki harmadnapig tarta ... Mely szörnyű iszo-
nyú szélvészt, rettenetes esőt, égszakadást Konstantiná-
polyba mostani élő ember senki nincs, azki tudna említeni 
[BTN2 285]. 1652: úgymond eö kglme az parochialis há-
zamnál levő Csűr mind az regisegh s mind az haboru üdö 
es szél vesz miatt az el mult üdöb(en) mindenestől fogva 
földigh le romla [Déva; Szer. Sothi János ref. esperes lev.]. 
1657: Midőn ... Váraddá indult volna ki8, az Kaján útján 
rettenetes szélvész tanálá, mely sok lovasokat, szekereket 
elforgata [KemÖn. 96. — "Bethlen István]. 1724: a mi napi 
nagj szél vészben azt beszelli Rafaj István Uram a B i b a r c z 

falvi erdőn olyan Jegek hullottak le mind egj egj keny^ 
[Illyefva Hsz; ApLt 2 Káinoki Borbála férjéhez, Apor Pé-
terhez]. 1763: 23-tia Junii oly iszonyú szélvész volt szerte-
széjjel az országban, hogy a mostan élő emberek olyat nenj 
értek [RettE 152]. 1795: az Hideg ... és nagy s z é l v é s z a 
Duna mellyékén annyira által vertek marháinkat, hogy mind-
járást azonnal tsoportoson kezdettek hullani és dögle1}1 

[Msz; MbK 104]. 1864: a rajta volt erdő tüz és szélveszek ál-
tal lett elpüsztulása miatt, romlásos és használhatatlan [Cso-
mafVa Cs; EHA]. — L. még BÖn. 588; BTN2 285,320. 

Szk: ~ támad. 1687: rettenetes szélvész, eső, zuhatar tá-
mada ... jégeső is lön [SzZs 314]. 1710 k.: Bethlen P*ţ 
öcsém levele érkezik Búnról". Summája: hogy a felsőbún* 
háztól olyan felleg és szélvész támadott, félő i smét , s° K 

mennyköve, jege ne essék [BÖn. 702. — "KK] * tenger 
~e. XVII. szJXVIIIĚ sz.: Jobb lett volna nekem soha ne szü-
letnem, vagy ha születtem is tengeren tul mennem, Tengtf 
szélvészitől gályákot őriznem, Hogysem pajtásimtól ez 
kell elszenvednem [Barabás, SzO 391 brassai székely raP 
éneke]. 
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Sz. 1664: Az a jó hajós, a ki akkor tusakodik az habbal, 
az mikor legnagyobb szélvész éri [TML III, 169 Veér 
György Teleki Mihályhoz]. 

2. átv vihar, veszedelem; pericol, primejdie; Sturm, Not. 
1677: a' mely lakosok kŏzōt ... edgyesség, egy értelem, és 
jo rend tartás vagyon, akarmely ellenkező időknek háborús 
szél-veszei ellen-is bátorságosbak, és erösbek szoktak az 
ollyanok a' meg-maradásra lenni [AC 223]. 1678-1683: az 
sok felelmes, es boldoktalan üdőknek, szelvesse idestova, 
el hanjottatasa utan Is(te)n ismét ŏsve hozua(n) bennünket, 
Mostanj Kegielmes Urunk ö Nga Feiedelemsegeben(î) 
megh oztozank [Ks Komis Gáspár kezével]. 1753/1781: 
Kun Miklós ur fel serdülése alkalmatosságával az idő meg 
háborodván, Rákotzi Ferentz fejedelem mellé álván Gava-
leriara (!)a ottis volt mind le tsendesüléséig a szélvésznek 
[Algyógy H; JHb LXXI/3. 192 Lup Filip (88) jb vall. — 
'Alább is így!]. 

szélvészes 1. szélviharos; furtunos; stürmisch. 1750: 
Ezekben a' Szélveszes időkben semmi képpen halra szert 
nem tehettem [O.csesztve AF; Ks 83]. 

2. átv viharos, veszedelmes; periculos, primejdios; stür-
misch, sturmvoll, geföhrlich. 1678-1683: valakik edes te-
remptő Is(te)neknek ... parancsolattjat, s edes igaiat Örem-
mel viselek ... szent Lelke altol ugi igazgattatnak, hogi ez 
vilagh sok szelveses habiai kőzőttis, megh tartatnak [Ks 
Komis Gáspár keze írása]. 

szem 1. átv is; ochi; Auge. 1550: w giermek koraban az 
Cylla mezőn lakot ... es szemewel sem latot monostory 
embert otth [MNy XXIV, 357 Demetrius fekete de panyt" 
jb vall. — "Pányik K]. 1568: Benedictus Kowach iur(atus) 
fassus est, hogy <? zemeúel latta hogy három diznot mart 
volt meg az farkas [Kv; TJk III/l. 193]. 1572 k: en i(m-
m)ar Igen Erőtlen vagiok nem forgolodhattom ... Amy ke-
esettem volnais azt massra kel biznom Azok penig mikor 
Az en zemem ott ninchien chiak az isten Twgia mint chele-
kednek vele [Kv; TJk III/3. 30d]. 1600: Hogy Barotrol haza 
ieöwe, akkor az fel zemenek semmi niawaliaia ne(m) wolt, 
en nalam zabotis feleze, hanem Chiki Agotha ieöwe oda, s 
monda Albert Palnak, Pal vram had chenaltassak aniammal 
Zemedbe valót, bar chak haromzor erezzek bele, meg gyó-
gyul, Az nap az faidalmas zembe erezthe, mas nap abbanis 
a kinek semmi niawoliaia ne(m) volt, s wgy weze ki az ep 
zemeis [UszT 15/124 Antal Albertne Ilona, Almasso(n) 
lakó vall.]. 1637: En az doctortul nem hallotta(m) hogi az 
e r vagas miat let volna niavaliaja az szanto Marton szeme-
nek . mert hiszem az eleötis tudom hogi faidalmas vala az 
szeme [Mv; MvLt 291. 104b]. 1658: De mivel Kegyelmes 
szüntelen gondolatival azon fárasztja elméjét, mást maga 
vétkiben fetrengeni szerelem homályával bevont szemei ál-
tal teszi [TML I, 261-2 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 
XVlII. sz. eleje: A fekely ha az elein indul megh ă lónak ă 
Szemin ismerszik megh [JHb 17. 10 lótartási ut.]. 1743: az 
Emptor Bartók András már mint egy részes a* megh irt bá-
tyában), annak szeme fule, jo gondviselője légyen [Toroc-
kó; Bosla]. 1766: a' Métát p(er) Ocula(ti)onem lehet kike-
l n i , de a' hol Méta nints oculalhat ot Hiúzi Szemekkelis, 
mégis meg nem kapja [Torda; TJkT V. 328-9]. 1784: reg-
gel ... szemeimmel láttam ... hogy a* Tihaiak jöttek, a* 
Pſaedalt és ... által lopott Búzának el vitelére [Galgó Sz; 
[HbK LIV/8. 7]. 1814: Egy ött Esztendős, sötét pej ... ki 
herélt Paripa Lo, mellynek bal szeme fejér, és az Homlo-

kán-is, ésa kis fejér foltotska vagyon [DLt 769 nyomt. kl. 
— •Nyilvánvaló elírás égy h.]. 

Hn. 1737: Az Ördög Szemnél (sz) [Széplak KK; EHA]. 
Szk: a ~ ablakai. 1710 k.: a testhez ... aminthogy 

némely bűnben a kísértet ... nem is mehet bé a lélekhez, 
hanem a szemek ablakain és fülek ajtain [BÖn. 471] * 
~ébe hány szemére vet. 1766: edgyüt kotzodvan Tott Mi-
hallyal, hánta a' Molnár szemib(en) ... Tott Mihallynak, 
hogy a' Csíki János búzáját el loptad a' Malombol [Koron-
ka MT; Told. 3a] * behunyása halála. 1741: Néhai édes 
Szüléimről Nemzetes Dobai Péter Uramról és Tarsoly Judit 
Aszszonyrol reám devenialt Portiok iránt két Atyától Szüle-
tett gyermekeim között csak mar is Sok Controversiak, 
atyafiságtalan gyūlōlségek és viszsza vonások kezdŏttenek 
mellyeket Szemem bé hunyása után nagyobb mértékben 
kōzŏttök fenn maradni; ugy tetszik eleve el láttam (így!) 
[Dob.; RLt] * ~ébe kiált. 1610: latta zemiuel az Santa 
Zabo hogy K Kwn Peter uele vetkezet Buday Mihalneual 
mely dolgot az Santa zabo Zemibe altal hazahoz kealtot 
Mihály deaknera [Dés; DLt 321]. 1711: minekelőtte az én 
lábomat meg vesztették volna ... sok izben és sokan eö 
kgl(me)k kiáltották szeméb(e) hogy meg vesztette eö kgle 
[Dés; Jk 365a] * ~ébe lesorol. 1840: Ne hazugyd (!), szólj 
igazat, mert... miolta itten tartozkodol többeket tsaltál meg 
efféle hamis on húszasokkal, kik minnyájon tsalakoványos 
tetteidet Szemedbeis készek le sorolni [Usz; KLev. vk] * 
~ébe (meg)mond. 1570: Racz Ágota, Azt vallya hogy ... 
Zanta Cristina ... az vranak vgian zemebe Montha hogy 
hyrewel volt [Kv; TJk III/2. 146]. 1584: Nyreó Istwan 
vallia, Ezt hallottam zaiabol Olaios Georgnek hogy monda 
hozzw Martonnak zemebe, Nem igazan hane(m) cziganul 
hamissan chelekedel velem [Kv; TJk IV/1. 293]. 1653: 
Eligge szolitottuk roia, hogy ne mondgia azokat ... ezt fe-
lelue(n) nekem: bizony az Umak szemébenis megh monda-
nám en ezeket [Ne; KemLev. 1394]. 1698: az két Voncsá-
jék réám jöttek az Malomra, s — s — meg mondák sze-
membe, hogy az Testemből veszik ki Tiz forint kalács 
pénzt [Vízszilvás SzD; Ks Stephanus Kádár (56) jb molen-
dini magister vall.]. 1745: Eltetö Ferentz Ur(am) ...Semmi 
Atyafisagot nem praetendalt az Eltetö Familiahoz, a mint 
az én Uram Szemébenis meg mondotta [Zilah; WassLt Eli-
zabetha Barta (35) relicta quondam nob. Johannis Eltetö 
vall.]. 1764: két véka búzát itt Bögözben a Páll Joseff Há-
zánál meg Törvenyeztek s akkor Páll Joseffnének szemibe 
azt mondotta volna a nevezett kertész Inas hogy nyoltz vé-
kát hordott oda [Bögöz U; IB. Lado János (46) jb vall.] * 
~ébe néz. 1662: Valóban vendégeskedem ugyan az fris, 
szép fôasszonyokkal, nézek az szemekben [TML II, 236 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1704: A besztercei némete-
ket is bocsássák el, mert ha eddig is az úr nem lőtt volna, 
félő, hogy oly helyre nem tették volna a feleségét, 
gyermekit, hogy sohasem nézett volna a szemekbe [WIN I, 
154]. 1823-1830: mi a' Pappal az Asztalnál ülvén, a' Pap-
né hordotta be az ételt, a mikor a* Pap ottan ottan Szemibe 
nézett, 's ugy gyönyörködött feleségében [FogEK 460] * 
~ébe öklôdik szemébe tűnik. 1760: Szintén az estve tekint-
vén Kalendáriumomban szememben ŭklödék Szent Gábor 
napja [Mv; LLt 78]. 1797: a ki jártató levél ... 5 lapján sze-
münkben) őklödött a Pusztai Csere nevezet [Mezősám-
sond MT; Berz. 5. 43. 96] * ~ébe szid szembeszid. 1603: 
Kowaczj Lukaczi Etedi Lofeo Ember hwti wtan ezt wallia, 
Tot mihalj ... Az ö wendeget penig zemebeys zitta hogj 
wgj meg Jtatta [UszT 17/23] * ~ébe tŭn(het)ik. 1810: 
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könnyen szemébe tűnhetett volna az: hogy ... menynyi ba-
joskodással sullyositatnak a' szegényebb sorsai küszködök 
Terhei [Kv; KmULev. 3]. 1811: Szemében tünék e' héjjá-
nos oldala Gazdagságának [ÁrÉ 133] * ~ébe vall 1846: 
két mühelyes társai ... szemébe vallották, és bizonyították 
[Kv; ACLev. 51] ~~ébe való szemre való orvosság. 1600: 
ott wolta(m) mikor ez Chiki Agatha zola az annianak hogy 
chenallio(n) walamit Albert Palnak zemeben waloth, Arra 
azt monta Chiki Marta, en chenalhatok chenalokis de a mas 
zemeis megh merghehezik [UszT 15/124 Bencze Albertne, 
Anna, Almassi vall.] * ~e elébe küld. 1653: császár ő fel-
sége ... most újabban is parancsolja, hogy az árulókat meg-
büntessem, fejét megnyúzatván, oda szeme eleibe küldjem 
[ETA I, 85 NSz] * elébe terjeszt. 1664: Kiktől való 
iniuriámot s jószágomon való insolentiájokat én is panasz-
képpen nagy alázatosson az mi kegyelmes urunk ő nagy-
sága méltóságos szemei eleiben terjesztenem el nem mulat-
hattam [TML III, 142 Zólyomi Miklós Teleki Mihályhoz]. 
1847: Szent Pál apostol inti ezen levélben a híveket a ke-
resztényi hitben való állhatatos megmaradásra, szemek 
eleibe teijeszte azért mindjárt levelének kezdetében az ők 
ebben az életben boldog és ez élet után még sokkal boldo-
gabb állapotjokat [VKp 163-4 Varga Katalin kezével] * 
~e elébe visz. 1618: az én üdvességemnek ... kötele alatt én 
Nagyságodnak egyszer esküdtem meg, mégpenig Dréná-
polyban Gerendi Márton uram kezén, annál több hütöm 
soha nem lehet, mikor az Úristen Nagyságod szemei eleibe 
viszen is [BTN2 160]. 1627: Az mely Testamentomát Az 
istenben el nyugot Wicey Mathe vramnak my hwteos Diui-
sorok szemwnk Eleyben viuen, miltonak, es Jónak itiltük 
[Kv; RDL I. 132]. 1672: szegény feleségemet ... ilyen két-
ségben forgó állapatjában oly messzire el nem hagyhatom; 
abbeli méltó mentségemet kétség nélkül Nagyságodnak is 
kegyelmes szemei elében vivén, elhiszem, nem fog érette 
neheztelni [TML VI, 14 Teleki Mihály Bornemisza Anná-
hoz] * elől elveszít. 1806: Ezek is innen várván, a bival 
által nem jött, hanem lefolyván a vízen, sok úszkálásai után 
az idő is elsetétedvén, szemeik elől elvesztették [F.rákos U; 
RSzF 221] * ~e előtt. 1585: Vrsula Istwan kowachne val-
lia, Ez leány igen zitta zemewnk eleót az my kowach lege-
niunket [Kv; TJk IV/1. 387]. 1657: Jaj, jaj, jaj minékünk 
mert vétkeztünk, mert háládatlanul és istentelenül cseleked-
tünk, Uram, a' Te szemeid előtt [Kemlr. 332]. 1710: Isten 
az én édes fiamot s kivált azok között a lelkem angyali 
Jósefemet, el ne vegye szemem előtt [CsH 129]. 1795: A 
Feje ... igen erőssen el lévén gebbedve, a1 Doctor Prae-
scriptiója szerént valo Füveknek Levével naponként sok 
izben maga szemei előtt mosatta, füsültette [Mv; Told. 47] 
* ~e fénye a. látása, szeme világa. 1671: az Talleroczkak-
(na)k halyaga annyira fogta volt el az eő kglmek szemek 
fényét hogi az Instructiot abban à részb(en) nem lattak ol-
vasni [Vh; VhU 677]. 1678: asz nemzetnek legnagyobb s 
szeme fényéhez hasonlo privilégiuma az libera electio 
[TML VII, 140 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz Kon-
stantinápolyból]. 1840: Sípos Mihálynak ... a' szeme fény-
nye tsudálatoson villog mintha repdesne [Dés; DLt 537 
nyomt. kl]. — b. drága kincse. 1813: Tkts Gagyi Mihály 
Ur néhai Gróf Hallér János Ur eő Nga el maradott őzve-
gyé(ne)k Gróf Nemes Susánna Aszszony eő Ngă Udvari Fő 
embere — szeme fénye [Damos K; RAk 41] * ~e láttára. 
1766: őfelségének egy instantiámat insinuáltam s szeme-
láttára a tarsolyomból vettem ki [RettE 202]. 1818: Vále 
Brádi Petrutz Josziv, Mint a* Más Nevére valotalan Vádas-

kodást dictálo, több Szolgálo Embereknek Szemek láttokra, 
vétkének ki-hireltetése mellet, 12 páltza ütéssel meg 
büntettessék [Körösbánya H; Ks 119e] * ~ elébe bo-
csáttatik. 1662: Kinek teste felett való prédikálásban mint 
jövendőltetett volt meg a szegény hazára jövendő romlás, 
és hogy az napkelet felől volna leendő, szem elejbe lévén 
bocsátatva, aki akarja megláthatja Medgyesi Pál harmadik 
jogos prédikációjában [SKr 285] * ~ elébe kerül. 1823-
1830: második napra a szájos Fogarasi János elhagyván 
szillogizmusok formájában argumentálódni, oly sértőleg s 
mocskosan bánt vele, hogy a szegény barát megszégyenl-
vén magát, elment, és soha többet szem eleibe nem került 
[FogE 289] - elébe kibocsát nyilvánosságra hoz. 1662: 
Vannak ez országban az evangélicusoknak sok ezer nyo-
morúságuk, melyeket most előszámlálni sok volna, és szem 
eleibe kibocsátani alkalmatlan [SKr 117] * ~ elöl elrej-
tőzik. 1697: a paraznasag sőtettsegnek munkája es Törve-
nyes Felesegevelis szem elől az Ember el rejtezik s nem 
esmeri oktalan allat modgyara [Dés; Jk 252a] ~e hunyta 
halála. 1636: Bone Janos kitt eöröksegere fiaua ez ueghre 
fogadot hogy az eö szeme hunta utan ide az uduarhazhoz 
maraduan szolgallyon Jobbagiul [Siménfva U; JHb Inv.] * 
~e kifolyása. 1584: Chizar peter chak hallomast tud, hogy 
czizar Ágoston rea gianakgdot az zeme ky fóliássá feleŏl 
[Kv; TJk IV/1. 274] * ~e láttára előtte. 1595: Annyira 
mégis eheztek volt fökeppen az Wy Iobbagyok, hogy ha 
haro(m) annyit közittettem volna, szemünk lattara el költet-
tek volna [Kv; Szám. 6/XXVIIa. 272 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1653: A csauzzal azért sietséggel indulánk oda, a 
hol hagytuk vala őket — mert egy mérföldnyire vala oda 
csak a mint ítéltük — hogy oda menvén a császár szem 
láttára (!) oszoljon el az élés [ETA I, 131 NSz]. 1676: Ar-
kosi István Ur(am) ... az 51 forintokat Fejérvári Mi-
hály(na)k atta ... mikor az Felesége betegessen ágyban 
fekütt volna, szeme láttára az asztalra le tette [Kv; RDL I. 
155a]. 1728: tudom bizonjoson hogj az szomszédomban 
lakónak, valami Csürkeimet be tanítak s szemem láttára fel 
tartak meg nem adak [Altorja Hsz; HSzjP Borbandi István 
(30) pp vall.]. 1772: a katana ... a Birot szemünk látára (!) 
gömbölyégre meg kötözte és a* gerendához kötötte 
[Timáva H; BLt II.]. 1800: idevaló Vintzeller Leontyáne 
adott egy kartya Szilvát ... Sido Hersnek egy fel fertaj 
egetborért mellyet Szemem lattára meg is ivutt [Somkerék 
SzD; JF. Andreka Szavinka (14) újparaszt vall.] * -en való 
állatok szembetegsége. 1583: Cór Caspar vallia ... 
Matthías benedek ... Monda: Iere edes barathom, mert eg 
Eòkeór betegedet meg ... zemen valo Ne(m) vala, hane(m) 
chak meg verhwt vala [Kv; TJk IV/1. 185]. 1584: Attam 
Georgy kowachynak hogy Az Rudas lo meg Betegeolt 
wolt. hogy neky 4 ereth vagot es hogy az zemen valót el 
weötte es az zayat meg Tyztitotta fyzet(tem) f. — d. 28 
[Kv; Szám. 3/XIII. 8 malomszám.]. 1596: Az Taligas Lo-
wak(n)ak Zemen walot hogi El wette Az Darabantt att(am) 
f — d 25 [Kv; i.h. 6/XXII. 7] * ~ére hoz szemére hány. 
1619: Nem is igen félek, mint olyan embertől, de az az 
nagy dolog, hogy itt az hatalmas császár Portáján azmit én 
az hatalmas császárnak s muzulmán nemzetnek s az én 
kegyelmes uramnak jovára-tisztességére csak nagyságtok-
nak megmondottam, túl másfelől s más országról hozzák az 
szememre, és még engemet fenyegetnek halállal érette 
[BTN2 373] * ~(é)re való hányás szemrehányás. 1662: Az 
gyulaiak ezen felette nekibúsulván, hogy soha az ártatlan 
ispáhia és úrember halála büntetetlen ne maradna, nagy 
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fenyegetődzéssel és szemekre való hányással a jeneieknek 
értésére adták vala [SKr 315]. 1812: a' nagy Aszszony a' 
Groffnéval edgyütt... a Groff Háló Háza Ajtajával szembe 
székekre le ülvén, sokféle szemre valo hányásokkal illették 
a' Grofot [Héderfája KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. 
vall.] * ~ére vet(heí). 1570: Margith Makay Balintne, 
hithy zerent vallya, hogy ... Botha Caspame az vton haza 
Jewet Mongia volt neky hogi Nagi palne egy korsotis lopot 
volt az fazakastul Meggiesen Es hogy ez valló zemere 
vetette volna [Kv; TJk III/2. 7]. 1597: Benneh Frölichne 
Cathalin Assz(ony) ... vallya ... hallottam az Daika szaia-
bol, hogy szemere vete Borbély Peternek hogy túdod te 
küldetted az Inast hozzam, hogy hozzad mennyek [Kv; TJk 
V/l. 130]. 1653: Sokaknak a nagyrenden valók közül 
bátran szemekre vetette az „áruló" nevet [ETA I, 83 NSz]. 
1665: bizony minden dolgokban úgy igyekezem igazgatni 
és tractálni az haza dolgait, hogy nem félek, senki 
szememre vethesse jövendőben, hogy rajtam mult volna 
valami el [TML III, 512 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz 
Konstantinápolyból]. 1710: Gubernátor Ur(am) kéczczeris 
veté szememre hogy az Ur önacscsága udgy hallya, Udvar-
helyt meg akaija venni [Gyf; ApLt 6 Lugasi Ferenc Kái-
noki Sámuelnéhez]. 1734: En jóllehet Reversalisos szolga 
sohais nem voltam noha a Cxtus szolgálattjáb(an) időmet el 
töltöttem annyira, hogj ha többet ebb(en) a szolgálatb(an) 
nem Cselekednemis az en Uram a Cxistus nem fogná sze-
memre vetni [Dés; Jk 557b] * ~ét az égre fordítja. 1710: 
Az Isten oltalmazzon bennünköt is, mert már nem tudunk 
mit mívelni, hanem a kegyes Josafáttal együtt szemeinket 
csak az égre fordítjuk [CsH 434] * -ét elfordítja. 1662: ha 
én valakinek ökrét elvettem vagy szamarát, és ha valakivel 
csalárdságot míveltem, és ha valakin eröszakot cseleked-
tem, ha valakit megrontottam, vagy valakinek kezébül vált-
ságnak jutalmát vöttem, hogy azért öróla szemeimet elfor-
dítottam volna, és visszaadom neki [SKr 692. Sámuel pró-
féta szavai Gyulai Ferenc nyil-ában] * ~ét fordítja vhovå. 
1662: Kívánjuk, kívánjuk szívünk szerint, minden értelmes 
és igazságszerető emberek, hogy szemüket ide fordítsák 
[SKr 106]. 1710 k.: De ... osztán az emberek a nagyobbik, 
fényesebb manusra, a napra és annak járására fordították 
szemeket, elméjeket, és megtapasztalták világosan, hogy az 
az Istentől ő eleibe tétetett két határ ... között való utat 365 
nap és 6 óra alatt végzi el, és ismét ujabban kezdi [BÖn. 
452] * ~ét majd kiveri. 1850: Itt kosza hir annyi repdes, 
hogy Szeműnket eszünket majd ki veri, s a vége egynek 
sem igaz [Folyfva MT; Bom. XXIVd Csiki Sámuel lev.] * 

ét mereszti. 1715: azt találta mondani: hüjj, lám ugy me-
reszted rám a szemedet hogy majd elijesztesz [Tűre K; 
Told. 28]. 1823-1830: a' Kalitzkába tétel igy esett: hogy 
volt a Theatrumra (!) egy nagy Madár Kalitka, a' Férfiú 
hasra feküve, a* fejét a' Kalitkában be dugta, az Halgatok 
felé fordulva, onnan fejét fel tartva, meresztette Szemeit 
[FogEK 267] * ~ét, száját tátja. 1811: Némely elé-vészen 
minden eszességet, Még-sem tud a* Versnek adni kedves-
séget: Más akármint fogja szemit száját tátni, Nem tud egy 
egyenes Lineát el-látni [ÁrÉ 12] * ~e világa. 1598/1635: 
En Köteluereo Lòrinczy Zekely wasarhelyi marosszekben 
'ako, Noha az Ur Isten eo zent felsege immár sok eztendo-
tol fogwa az en szememnek világát el vötte, mind azon altal 
testembe(n) es elmembe(n) eppen es eresen leven, Emle-
kezem megh az en utólsó udómról [Mv; APol. I. 68]. 1658: 
Papok. Popa Sztáncsul. Ez igen tudatlan őregh ember, 
szeme világais megh fogyatkozot [UF II, 200]. 1699: migh 

az szemem vilaga el nem hagja s ki jarhatt(am) az mezőre 
addigh ugj tudom hogj az Kapus felől feljáró földek(ne)k 
az vege a kerdesben forgo Kovats Istva(n) Ur(am) földen 
szakadot megh [Mezőbánd MT; MbK 90 Nagj Sebestyen 
András (100) ns vall.]. 1719: meg probálék ugjan vagy két 
Port, de ă Szemem világais majd el veszett, az embert 
Annyira láttám ă ki közel álattis mintha edgy puska 
Lövésnyire let volna [Ebesfva; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1745: 
majd 100. esz(ten)dös idejű njomorúlt beteges és szeme 
világában is már meg fogyatkozott édes Attjokat, a földön 
fetrengőben, és egy pénz nélkül hatták [Torda; TJkT II. 
37]. 1801: szeme világát is el vesztette utolljára, s külöm-
ben nem járhatott, hanem ha vezették [Torda; RAk 363] * 
~mel felvehet felmérhet. 1801: az osztattlanul maradott Al-
más vize terét is meg jartam, és az menyire szememel feli 
vehettem az hellynek Nagyságát, mint egy 1000 köböl alá 
való nagyságú főidnek bizonyoson gondolom lenni, ha nem 
többnek [M.nagyzsombor K; Somb. I] * ~me/ huny vkinek 
hunyorít. 1570: mykor ... az Atthya hon volt hogy nem 
Mert zolny zemmel hwnt neky arról weotthe ezebe hogy 
Nem Jo zandekba vagon hozza [Kv; TJk III/2. 83] * ~mel 
látás. 1640: Nagy Pétemé felől is szemmel látást nem 
láttam, hanem másoktul hallottam, hogy ittak volt Börvei-
nit, s megrészegítették azt az Nagy Péternét [Mv; MvLt 
291. 233a-215a átírásban] * ~mel láthatólag. 1793: (A) 
Vetésnek ... szemmel láthatólag is jol meg tettzett az a 
része volt jobb a* több részénél ... a* közepén ritka, de alsó 
részén mind végig jo tömött Buza volt [Mezőbánd MT; 
MbK XII. 96] * ~mel tart. 1705: Mostan pedig amint 
kimentünk a kapun, odaki megvártuk a több főrendeket is, 
kik kiérkezvén hozzánk, elejekbe adván, hogy mindenek a 
magokhoz tartozókat szemekkel tartsák, hogy senki el ne 
szökjék, mert számot kell adni róla [WIN I, 556]. 1758: Ö 
szegény az eszin tartván azt, egy vasárnap reggel maga 
mellé vevé s megszoptatá, s elalulván mind ő, mind a 
gyermek, én is tél-túl aludtam, de szemmel tartottam őket 
más ágyban feküvén [RettE 68] * ~mel való látomás. 
1640: Molnár Istvánné felől sem hallottam egyebet, hanem 
az mostoha anyjátul hallottam azt, hogy ő nem hallomást, 
hanem szemmel való látomást mond ő [Mv; MvLt 291. 
233-25la átírásban] * ~nek tetszik 1811: Szép hát a* 
Fejér-nép, 's méltán neve'Szép Nem, De minden szépsége 
tsak szin, és nem érdem: Sok szép virág vagyon, mely a' 
szemnek tettzik, De, hogy nints illattya, azért le-nem 
mettzik [ÁrÉ 201] * ~re vesz megnéz, ellenőriz. 1814: 
Azért az nemes hütösség is, hogy mindeneket jó, új szemre 
vévén, általengede örökösön, hogyha hasznát vehet belőle, 
legyen örökös birtokában [Szárhegy Cs; RSzF 139] * -re 
vétet. 1598: Attam Egi 40 wedres Altalak bort wy zemre 
wéttet f 14 [Kv; Szám. 8/III. 19] * ~tõl -be. 1586: Jlona 
Sombory leány vallia, En ne(m) hallottam eggik felteolis 
semmy zitkot, sem zemteól zembe sem hát meghe soha 
[Kv; TJk IV/1. 576]. 1598: Zabo Miklós ... vallja ... hat az 
leanj mellet eol Zabo Georgy es monda(na)k ennekem 
hogy nem tuggyak hwn Járok, mert eok immár zemteol 
zembe megh kertek Ersebet azzont az Annyatol [Kv; TJk 
V/l. 236]. 1629: Nagy Mihali azt mondotta, szemtül szem-
ben hogy eo gyutotta megh az hazat [Kv; TJk VII/3. 87]. 
1683: kiváltképpe(n) enghemet Tizedessét bötstelenitet ... 
nem betsüllött, hanem szemtől szembe aszt mondta: Te 
paraszt fasszal tsinált Jobbágyi kutya hŭtŭ lelek [Kv; TJk 
XIII/1. 130]. 1745: füleimel halottam Bulsza Isupászt 
Bulza Adamnak ezt mondani ...; nem gjanuval, hanem 
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Szemttíl szembe bizonnyal mondám, hogj te fajtottad, és 
meg ölted az Attyánkat [Vályebrád H; Ks 111 Vegyes ir.] 
* bedugja (száját), -ét kielégít. 1619: ezt az adót azért 
felette igen szükséges most béküldeni az uradnak ... az 
mostani adóval dugjuk bé azoknak szájokat, szemeket 
[BTN2 303]. 1821: a' Roskáni Domínium Krájnikja Pálfi 
Imre ... Roshányba főzött Pálinkának nagy részét magának 
tartya, és azt a' Dominiumnak Kakutsi által jo drágán el 
adja, mert két hordoval a' másik szemét bé dugta [Déva; Ks 
Igazfi álnévvel írt felj-ből] * bedugódik a ~e szemet huny. 
1677: íijak az vice cancellariusnak, fő lovász mesternek, 
secretariusnak menetelemről és hogy annak alkalmatossá-
gával az Austriacusoknak szeme bedugódjék s az én accep-
tatiómra út nyittassék [TML VII, 365 Matskási Benczúr 
Teleki Mihályhoz Kazimirből] * befogja a -ét lefogja a 
szemét. 1710 k.: Rhédei Istvánné, az első feleségemnek is 
igen jó embere (minthogy, ha a futás el ne űzze mellőle 
Szentmiklósról, a szemét is ő fogja vala bé), Szebenben 
[BÖn. 750] * (be)hunyik a -e meghal. 1650: most isznak, 
de holnap be hunik az szeme az fiamnak az ki mégis löt 
[UszT 8/64. 60]. 1705: Egyszóval, itt csak egy ház is dis-
gustálás nélkül nincsen, úgyhogy ha az úrnak szeme hu-
nyik, ennél megnyomorultabb ház nem lészen etc. [WIN I, 
571] * behunyja a -ét. 1584: Rosa Ambrus deakne vallia 
... mikor be hunta(m) zememet zinte vgy teczet mintha es-
meg eleottem volna8 [Kv; TJk IV/1. 265. — "Lakatosné]. 
7662: Bedugták volt fülöket, hogy ne halljanak, szemeket 
behunyták, hogy ne lássanak, szívek megkeveredett, hogy 
ne értsenek s meg ne téijenek, és valamint meg ne gyógyul-
janak" [SKr 709. — "Ésaiás próféta szavai] * behunyt -mel 
elhallgat. 1780: Valakik az illyeneket" nem deferálnak, 
hanem béhunt szemmel el-halgatnák, poena descripta bün-
tessék [Torockó; TLev. 5b. — "A törvénytelen méretű vas 
készítését] behunyt -mel (el)néz szemet huny vmi felett. 
1710: Különben is, Isten ellen való nagy vétek volna, 
látván a fejedelem maga vériből álló magyarok oppressióját 
s kivált a reformáta relígió végső veszedelmit, behunt 
szemmel nézni, holott a belgák idegenek lévén [CsH 105— 
6]. 1750: én az illjen dolgokat nem engethetem, mivel az 
I(ste)n is meg verne, ha be hunt szemmel nézném [Mocs K; 
Ks 83 Czegezi T. Gergely lev.]. 1809: A kik pedig a meg 
eset Gyilkosságot bé hunt Szemekkel el nézték, és az alkal-
matossággal eset Tolvaj Kiáltást Tőrvény és Kerestényi 
Kötelességek elenis bé dugót Fülekkel el halgatták ... a né-
kem küldőt parantsolat Szerént nemis tudom hogy kiket 
Certificallyak az Articularis poenanak Desumptiojára azért 
hogy a Tolvaj kiáltásra fel nem állattak [Kőrispatak U; 
UszLt 1731 ComGub. Kováts Elek dullo kezével] * beköti 
a -ét. 1664: En prophéta nem vagyok, de ámbár tartson 
számot reá minden ember (noha ím elég sok ellenkező ta-
lált s költött hírekkel igyekezik az szegény haza igazgatói-
nak szemeket bekötve tartani az ő ravasz és szokott mester-
ségek szerént) [TML III, 172 Szalárdi János Teleki Mihály-
hoz] csillåmpozik a ~e káprázik a szeme. 1745: mond-
ván a szólgálója(na)k nektek csak csilanpozot a Szemetek, 
itt semmi nincsen aszt monda itt Semmi ninczen nektek 
csak a Szemetek csilampozot csak hazutok [Ditró Cs; LLt] 
* (egymás) -ébe mosolyog(nak). 1673: Ó ki gonosz az vi-
lág, vajki sokan mosolyognak az ember szemébe, kik nem 
mind sincerus baráti [TML VI, 421 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 1699: láttam hogy egy más Szemiben mosoly-
gottak Suttogtak, búgtak, beszélgettek ketten [Hr] * (egy-
más) -ére hány. 1619: írtam volt Felségednek ez előtt való 

levelemben is, hogy Görcsi uram ... de igen jó idején azt 
mind az szemekre hánta [BTN2 329]. 1633: miniajan 
azo(n) allanak megh hogi ez utan soha eggikis egimas sze-
mere ne haniak ez fizetest [Mv; MvLt 290. 139a/2]. 1679: 
Decidaltatot az causa per pacificatione(m) így hogy az 
uta(n) egyik felis az masiknák eze(n) dolgot szemere nem 
hannyia [SzJk 142]. 1743: Mészáros Gligor és az Nyisztor 
Iuon gyermekei ... jáczodozván, és ott egy mással végtére 
mint gyermekek ōszve veszvén egy másnak szemire há-
nyak ... Anyád az boszorkánokot az mi Anyánkra küldötte 
vólt [Szásznyíres SzD; Ks]. 1803: hibául ki tettük, és 
szemekre hánytuk a' Betsülletes Fŭsüs Czéh Tagjainak ... 
a' számadások el láttatása el mulatását ily hoszszas ideig 
[Kv; FésCJk 22] * ellopják a -ét is mindenétől megfoszt-
ják. 1710 k.: Hogy a fiscalitas jó rendbe vétetvén, legyen az 
erdélyi fîscusnak is valami jövedelme, és ne okozhassa az 
udvar azt, hogy a szemét is ellopják Erdélyben, és azért 
kénteleníttetik cameralis commissiókkal terhelni az orszá-
got [BÖn. 906] * fáj a -e. 1584: a' vízbe(n) Lúgot chi-
nalwan a' feyet Mossa volt, és a* Mosasba Áz zeme fayni 
kezd ki miat annieba Iutot hogy mostis haliogh Az zemen 
[Kv; TJk IV/1. 247] * fájdalmas -. 1595: Kakas Istwannal 
vagyon ezer forint Adossagh az Testamentum tartassa ze-
rent deputaltuk vgyan Susanna leanjzo zamara kinek szaz 
forintiat Az Relicta vegye fel, es az leanikanak fajdalmas 
zemet gyogytassa vei le [Zsombor K; SL]. 1600: Pal vram 
had chenaltassak aniammal Zemedbe walot ... meg gyo-
gywl, Az nap az faidalmas zembe erezthe [UszT 15/124] # 
fél -e. 1713: mais világtalan az fél szemivel [Szárhegy Cs; 
LLt 68] * felnyílik a -e. 1710: felnyílt vala már az erdélyi 
pápistáknak a szemek, bízván a német szerencséjiben [CsH 
179] felnyitja a -ét a. kinyitja a szemét, figyel. 1653: 
magad az szemed fel nyisd igen, ha immár ott vagy [Sófva 
BN; Ks 41. E. 31]. — b. ráébred az igazságra. 1659: czak 
fel nyisza Nagk, s, Kegyelmetek az szemet, mennel hama-
reb az penz megh legyen [Borb. I Erdélyi követjelentés 
Konstantinápolyból]. 1710: Nyissátok fel a szemeteket, 
reformátusok, elég példa előttetek, azelőtti időkben mint 
bánának a pápisták a mi relígiónkkal [CsH 426]. — e. ráéb-
reszt az igazságra. 1663: Elég szomorú hírek, és ha Isten 
rajtunk nem könyörül, végső veszedelem lehet a vége; de 
talán Isten megszán bennünket és felnyitja az kereszténység 
szemét, látván a dolgokat [TML II, 629 Teleki Mihály Ló-
nyai Annához] * hályog ereszkedik a -ére. 1668: Ferencz 
uram mondá, hogy Kékesen az Inczéné fiának az himlő 
miatt nagy hályog ereszkedett volt az szemére s valami fü-
vet adott egy oláh neki, az kivel meggyógyult az szeme 
[TML IV, 263 Veér Judit Teleki Mihályhoz] * hályogos a 
-e. 1758: Meg is ijedett volt szegény (mivel szebb korát 
már eltöltötte volt), hogy férjhez mene háromszéki Gyárfás 
Pálhoz, kinek is egy szeme hályogos [RettE 73] * hólya-
gos a -e. 1815: Szpiridon Berdásnak ... a' szemei hólyago-
sok [DLt 56 nyomt. kl] * hivalkodó -mel néz. 1666: lehe-
tetlenségnek hiszem, igen sokáig hivalkodó szemmel néz-
hesse" [TML III, 600 Teleki Mihály gr. Csáky Istvánhoz. 
— "A fej. a tolvajságokat]. 1670: ne kellessék az én kegyel-
mes uramnak is értésére adnom ezen dolgot, melyet Ő 
nagysága hivalkodó szemmel nem nézhetvén, ne következ-
zék alkalmatlanság belőle [TML V, 304 ua. Eszterházy 
Máriához]. 1731: mi továb nem nezhettyűk hazankat hival-
kodo szemünkel, semmi haszat nem vehettyűk ha az B. Ta-
nacs megh nem veszi, ollyan ember(ne)k adgjuk az ki az 
arat megh adjga [JHbB M. 4] * irigy -. 1811: Mikor itt' 
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elsőbben szólgálatot vettem, A* Lóhoz szerentsés vóltam, 
nyerekedtem, Volt a' ki szerentsém irigy szemmel nézte, *S 
Ártalmas szemekkel talám meg igézte [ÁrÉ 57] Isten 
igazat néző ~ei. 1710: mert ha az emberek büntetésit elke-
rüli is, soha az Isten igazat néző szemeit meg nem csalhatja 
[CsH 103] * jobb ~re vesz vmit. 1814: a' Czéhmesterség-
böl ... nem butsuzom mind addig mig a* Czéhot jobb 
szemre nem vészem, 's nevezetesen azon verekedőket és 
Vérengezöket úgymint Barátosi Josefet és Tsáki Dánielt 
meg nem regulázom [Dés; DLt 56. 3] * jó ~mel néz vkire. 
1774: Dési János, az Doboka vármegyei nótárius ... min-
den ok nélkül lemocskolt volt egy levélben, melyre úgy 
megfeleltem néki, hogy akik látták álmélkodtanak rajta, s 
azt gondoltam, soha jó szemmel nem néz reám [RettE 324] 
* jó ~mel néz (vkit/vmit). 1710: a jesuiták ... olyan gyűlöl-
séget öntöttek vala belé a reformátusok ellen, hogy jó 
szemmel soha azokot nem nézhette [CsH 304]. 1758: Elég 
az, hogy sohasem nézett jó szemmel míg élt [RettE 74]. 
1823-1830: Ezt az apám nem jó szemekkel nézte, de a 
mestersége folytatásáért, hogy a dolgoztatókat magától el 
ne idegenítse, kénytelen volt szenvedni [FogE 81] ke-
gyelmes 1584: ha az felseged kegjelmes zemey leznek 
raytam annak wthanna az ew Nga hozzam is maradekjm-
hoz walo yo akarathja ys meg nem mwthathodjk [Komlód 
K; WLt Petrichewich Kozma kezével]. 1618: Immár az 
Nagyságod kegyelmes szemei előtt lesznek, ha az maga 
leveleibe is azt írja-é az pasa Nagyságodnak vagy mást ír 
[BTN2 117]. 1676: Az Isten szegényekre, mint egyedül ő 
felségére maradiakra, fordulna már kegyelmes szemmel, 
kelne ki maga igye mellett, ezután is ellenségi ellen védel-
mezvén, tenné szegényeket győzedelmessé [TML VII, 251 
Baló László Teleki Mihályhoz] * kegyes 1660: Odavi-
vén eleibe, hát kegyesebb szemmel néz reánk, mondván: 
éteket fel akartalak nyársoltatni, de köszönjétek meg ezek-
nek az pasáknak ... mert jó emlékezettel vadnak felőletek, 
hogy az város hü volt mindenkor az császárhoz [Kv; KvE 
182 LJ]. 1782: Alázatoson reménykedünk a Tekintetes 
Praeses Ur és a' Tekintetes Táblának méltóztassék ezen 
deffectusunkot kegyes szemekkel megtekinteni [Albis Hsz; 
BLev.] * kékellő 1806: Komány Derony, másként 
Nyistor Bábénak ... kékellō szemei [DLt 574 nyomt. kl] * 
kiapad a ~e. 1574: Nehay eottwes Jstwanne hallota haza-
bán Breda* hamis hitw Zakanne Az olah penzeiertis Meg 
eskwl (!) az leányod zemeis abba apada ky [Kv; TJk III/3. 
407. — "Tollban maradhatott: azt monta] kifordul a ~e. 
1783: égj alkalmatossággal ... a Szemit is ki ütötte volt 
hogj verrel fordult ki az Szeme, hogj máig is hibás miatta 
[Udvarfva MT; Told. 44. 54] * kinyílt ~mel éberen. 1667: 
Az én dolgom mire hajol ... kérem, gyakran tudósítson s 
egyen kinyílt szemmel azalatt is, míg én oda járok [TML 

210 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * kiszúr(hat)ja a 
a. kárt tesz a szemében. 1657: Szent Egyedi praedikator 

Szŏlosi Gábor Ur(am) ... potentiose szallasomnak ablaka 
ala jŏven az palcza leven kezeben szurkait be palczajaval 
az ablakon; ki szúrom az szemedet te rosz aszszony [SzJk 

— b. csekély/megalázó dolgokkal akar vkit elhallgat-
Jatni/kielégíteni. 1716: az Nagy Eresei portionakis egész 
hasanfele eo kglmét concemállya de meghis Filstich Péter 
Ura(m) biija, hanem egy rosz ház helyecskével szúrta ki a 
jeniét [Kozmatelke K; Told. 52]. 1758: Itt sok hamislel-
^ség ment végbe, mert ötezer forinttal kiszúrták a szemit 
[RettE 72]. 1774: Sarjutis ... mi Jobbagyukul Sem kaphat-
tUnk, ha Csak ajandekal előbb a Szemeteket ki nem Szurtuk 

a Tiszteknek [Mocs K; KS Conscr. 65]. 1816: A* Nagy 
Laki Jószágnak mivoltárol tehát kérem Édes Sogor Vr 
méltóztassék engemet Voltaképpen informálni kik biiják? 
... egész competens Rátájakat biiják é vagy tsak amivel 
szemeket kiszúrhatták [Kv; DobLev. V/1000 N. Sz. Sziget-
ti György lev.] kitolja a ~ét kinyomja a szemét. 1710: 
Fogarasban vitték, szörnyű kínzásokkal ott ölték meg: első-
ben a szemeit tolyták ki [CsH 234] * kiüti a ~ét. 1768: En 
a' kérdésb(en) forgo Kantzát soha nem láttam, ... Pakulá-
raimtol hallottam, hogy ... a* szemét Dobrosz Rádully ki 
ütötte [Kovászna Hsz; SzentkGy Joh. Fúrtuna (50) lib vall.] 
* kiüti az álmot a -éből. 1665: Anynyi praesidiumot hoz 
az két erősségben, bizony felelek, kiüti az álmot az embe-
rek szemébül [TML III, 498 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz] kivágja a ~ét. 1657: Mert odaérkezvén, és az feje-
delemasszony mellett sok gonosz tanácsú emberek lévén, 
arra bírták, hogy megölesse, többek közt Bornemisza 
László, Bornemisza Ferenc, és még akkor nem vágták vala 
ki szemét Pettényinek is [KemÖn. 136] * kivájja a ~ét. 
1653: Hanem egy tacskója volt oly, a ki ott feküdt az ő 
teste mellett, s kergette el rolla a vaijakat, ebeket és disznó-
kat, hogy meg ne egyék s szemét ki ne vájják [ETA I, 114-
5 NSz]. 1658: Az jenei katonák, hogy ha lehetne, az szeme-
met is kivájnák, olyan az jenei ember [TML I, 164 Teleki 
Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz] * kiveri a ~ét. 1710: 
Teleki Mihály elszégyelvén magát, nagy haraggal mondá: 
„Ha az én feleségem ezt cselekedné velem, kiverném a sze-
mit is az agyából ..." [CsH 116] * kivesz a ~e. 1584: Ge-
res Orgonás Miklosne ... vallia ... eyel Machka kepebe 
Ieottek rea, es a* Zeme ki vezet, es ez Lakatosnere gianako-
dik beleólle [Kv; TJk IV/1. 263]. 1590: egi Tauali Tinónak 
mind az ket Zeme ki uezet vala azt az Zena giwjteoknek 
niuzattam vala megh [Kv; Szám. 4/XIX. 23] * könnyezik a 
~e. 1653: Sok több szép intési és beszédi után ugyan köny-
vezének a szemei [ETA I, 127 NSz]. 1753/1781: bé men-
vén és meg járván Kun Miklós Ur a kastélyt ... Láttam 
hogy ki jőve a hid végire, a szemei könyveznek vala [Al-
gyógy H; JHb LXXI/3. 195]. 1826: ezek vallomások után 
úgy látja, hogy a kereset alatt lévő tehén nem vérárba vagy 
vérhűlésbe döglött meg, hanem torokgyékba, mert szeme 
nem könyvezett [F.rákos U; RSzF 223] * könnyező ~mel. 
1662: siralmas könnyező szemmel nézték a meglett romlá-
sokra hanyatlott veszedelmes alkalmatosságokat [SKr 74] 
* magyar nemzet ~e. 1657: de nagyságod is jól megondol-
ja, hogy ketten vagytok az urammal, kikre az magyar 
nemzetnek szemeik néznek [KemÖn. 208] más ~re fogja 
a dolgot másként veszi/tekinti a dolgot. 1774: a Kolosvári 
épülethez hozzá fogtunk ... a Fenyő Fának is jo részit meg 
Vágattam volt, de láttam nem lészen szűkségünk réá ebben 
az Esztendőben, hatsak más szemre Ném fogjuk a dolgott 
[Kv; Ks 48a Conscr. Farkas János gr. Bánffy Györgyhöz] 
* mázas a ~e hályogos a szeme. 1827: Ezen Levelünket 
mutató Ns. Forro Adám: Szemei mázasok [Sszgy; HSzjP]. 
1848: szemei mázasok [DLt nyomt. kl] | Ezen levelünket 
mutató Gy. kat. Balog Péter: Szemei mázasok [Szentkatol-
na Hsz; HSzjP] megszúrja a ~ét megsérti. 1710: Az is 
megszúrá az emberek szemeit, hogy fejedelmi módon gya-
logokat fogadott1 | Ez a kis becsülettétel úgy megszúrta 
vala az urak szemit, nem nyuguvának addig, míg egy fél-
óráig való ülésért majd nyolc esztendeig ültetik a vasban 
[CsH 113, 150-1. — "Bánffy Dénes] * megvakul a két 
-ével. 1723: Ezt az Hugomatt ... kételen nekem kellet tar-
tanom, kicsin lévén mind az két szemeivel meg vakulván 
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az ölemben hordoztam, az Német Borbéllyhoz, az gyogyitá 
meg Isten után [Kv; KvRLt VII. 18 Miszti Eötves Pál 
végr.] * megvesz a -e. 1583: Zeoch Geogij vallia ... teól-
cheres Adamnak zerzem eg* eochemet, Az vęn Anniok va-
gat volt fat velle kireol meg zolita(m) eoket, Es mondott (!) 
Az ven Azzony No Ne zolgalj bar neke(m) de bizony meg 
Bánod, Reowid Nap az zeme meg vesze az eochemnek 
[Kv; TJk IV/1. 452]. 1584: Ambrus Deák vallia, giakorta 
feniegetet megh ez Lakatosné es hogy meg vesze az ze-
me(m) ottan hamar Rea gianakottam es zoltamis neky fe-
leolle [Kv; TJk IV/1. 265] * megvilágosítja -ét felnyitja a 
szemét, az igazságra/valóságra ráébreszti. 1704: Ha világos 
szemekkel küldötték volna, arra megfelelne, ha pedig vak 
szemekkel, menjenek a Guberniumhoz és megvilágosítja 
szemeket [WIN I, 122] * megvonja a -ét szemébe ötlik, 
szemet szúr vkinek. 1585: Orsolia Lakatos Balint Zolgaloia 
vallia, Monda veres peterne, fel Mennek Az Mesgien ha 
Igyarto Georginek Megh Nem vonna az zemet [Kv; TJk 
IV/1. 511-2] * odafordítja a -ét. 1710 k.: Csudálatos szó-
zat vagy sugallás által a te dücsőséges jelenésedről nékem 
hírt adál, szememet oda fordítád és királyi nagy koronában 
és székben a te dücsőséges orcád énnékem megmutatnád 
[BIm. 1005] * az ország -e. 1670: Míg az asszony élt is, 
az országnak az szeme oda volt; akkor is Fogarasért mind 
oda mutattak [TML V, 81 Bornemisza Anna Teleki Mi-
hályhoz] pilláncsol a -ével pislog, hunyorog. 1832: Vá-
lerián Lobeski ... egyszermásszor a' bal szemivel pillan-
tsolni szokott [DLt 1062 nyomt. kl]. 1843: Schwatz nep. 
János ... szemeivel erőssen pilláncsol [DLt 1379 ua.] * 
pisolyog a -ébe. 1751: Leány s Menyetskéknek most estem 
kedvedbe (!) Mert a mint látom pisolyognak szemembe 
[Hétfalu Br; EM LI, 127 betl. játék] * (sem) -ébe. (sem) 
háta megett. 1752: Ngdnak mind baratsága, mind pedig 
attyafisága igen nyúl hátán jár ... midőn szemembe szépet 
szólván, hátom megett Feleségemet éppen illetlenül minden 
ok nélkül az egész Udvar előtt őszve gazlotta [Toija Hsz; 
ApLt 5 Apor István Apor Józsefhez]. 1812: megtiltatik 
hogy sem szemébe, sem hata mege (!) többé ne kurvázza, 
mert ha kurvázza 24 korbáts Ütéssel bŭntetödik [Nagyka-
pus K; RAk 14] * szentséges -ei (Istennek). 1672: magyar 
nemzetet az felséges Úr Isten az ő nagy bűneiért ... miné-
mű nagy lelki és testi szabadságtalanságra juttatta, mely Is-
ten és király hiti ellen való cselekedeti és hallatlan oppres-
siója az Isten eleiben felhatván, szentséges szemei tovább 
nem nézhették [TML VI, 305 Teleki Mihály Szatmár me-
gyéhez]. 1761: Vétkeztünk, Uram, és álnokságot cseleked-
tűnk a Te szentséges szemeid előtt [Nyír 200 Bánffî Farkas 
álma] * szikrát vet a -e. 1791: engemet is egynéhányszor 
meg tsapott, hogy a szemem szikrát vetett [Méra K; EMLt] 
* szikrázik a -e a. (ütéstől) szikrákat vél látni. 1634: az 
Hadnagi ... monda, vagione ember az haz(n)all, en fel allék 
es mondek, vagion, engemet ugy cziapa arcziül, vgia(n) 
szikrázik vala az szeme(m) [Mv; MvLt 291. 29a]. — b. 
kopog a szeme (az éhségtől). 1742: három hétig semmit 
sem adot égy bé faló falatot is, ugy meg eheztem hogy 
szikrázott ã szemem, koldulasomal ă mit kaphattam, ettem 
[Kv; AggmLt C. 12] * testi -e. 1631: Hallottam asztis az 
felesegemteol, hogy Valaszuţj Istuan monta uolna házam-
nal, hogy im el megyen More Laszlo az hadban, de nem 
lato(m) en teobbe Abrugy Banyan, az en testj szememmel 
[Abrudbánya; Törzs. Georg. Egri (54) jur. civ. vall.]. 1672: 
Ezek után az Isten vezérelje Kegyelmedet minden jóra és 
adja az én Istenem, még láthassam Kegyelmedet testi sze-

meimmel [TML VI, 313 Naláczi István Teleki Mihályhoz] 
* vak - a valóságot nem látó szem. 1704: Ha világos 
szemekkel küldötték volna, arra megfelelne, ha pedig vak 
szemekkel, menjenek a Guberniumhoz és megvilágosítja 
szemeket, de hogy elhaladjon <a per>, nem lehet [WIN I, 
122] * van -e vmire odafigyel vmire. 1674: Kivált Husztra 
s Fogarasra van szemönk; de Isten engedelméből most attól 
nem félek [TML VI, 590 Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz] * a világ -e. 1710 k.: Én Istenem! hogy a világ sze-
mére pókhálót vonjanak, gráciának nevezték ezt az ítíletet 
[BIm. 1013] * világos - valóságot látó szem. 1704: midőn 
a követek megmondották volna a statusok instantiáját, azt 
kérdezte a generál, ha világos szemekkel küldötték-e fel a 
statusok vagy vakokkal? Ha világos szemekkel küldötték 
volna, arra megfelelne [WIN I, 122] * a vitézlő rend ~e-
1657: az ifiŭ fejedelem engemet kételenségből böcsül vala 
ily okokból ... Mert az egész regnicoláknak is, de kiváltkép-
pen az vitézlő rendnek szemei egészlen és kiváltképpen én-
reám néznek, éntőlem függenek vala [Kemön. 308]. 

Sz: csak háló a -én. 1678: De az csak háló volt az vára-
diak szemén, még le csendesedtek, de ugyan bizony csak 
még leszen veszünk [TML VIII, 59 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz] * mint a nagy filozófus járt a -ével. 1710 k.: 
Magammal együtt minden keresztyén atyámfiainak azt 
adom tanácsul: megójjuk magunkat, úgy ne jáijunk a curio-
sitas mellett lelkünkkel, mint Galileus nagy filozófus járt 
volt a szemével, mikor telescopium által nézett a napba 
[BÖn. 481] * mint -efényét, úgy féltő. 1710 k.: Engemet e 
világra hozó, mint szemek fényét, úgy féltő, szerető, őrző, 
felnevelő szüléimet, jóra intő, oktató tanítóimat, Felséged-
től előmben rendelt magistratusimat nem tiszteltem, becsül-
tem, szerettem úgy, amint tartoztam volna a Felséged pa-
rancsolata szerént [BIm. 1009] * sok - többet lát. 1676: 
Ihon mellettem sincsen senki, csak magamtúl kell cseleked-
nem; az sok szem pedig többet láma [TML VII, 291 Ves-
selényi Pál Teleki Mihályhoz] * úgy oltalmazza, mint 
fényét. 1657: az fejedelmet tudósítottam idején ... remény-
kedett pedig mind magamat elbocsátásomkor, mind írott in-
structiójában s azután is minden leveleiben, Istenemre, lel-
kemre kénszeritvén, hogy mint szemem fényét, úgy oltal-
maznám az kezem alatt lévő hadat [KemÖn. 243]. 1669: 
Én, ha lehetne, az ő nagyságok méltóságát, mint a szemem 
fényét, úgy oltalmaznám [TML IV, 579 Teleki Mihály Na-
láczi Istvánhoz]. 1742: melly kedvetlen s illetlen dolgok 
vannak sok Atyafiak között, mellyekkel Jó emlékezetű Ele-
jek(ne)k áldott emlékezetét, mellyet mint szemek fényét ol-
talmazni tartoznának, magok motskollyák [JHb XXXV, 35 
Jósika Ágnes kérése]. 1785: Emberi emlékezetett fellyül 
mulo régi időktől fogva nem volt semmi fővebb gongya 
Torotzko Várossá Lakossinak, mint ... maga biradalmá-
b(an) lévő Erdőket ... őrizze, oltalmazza, és nevellye ... a 
Torotzkai határon ... lévő Erdőket ... ugy oltalmazták mint 
szemek fényét [Torockó; TLev. 4/11. la]. 

2. szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: te-
kintet, ránézés; privire; Augenschein, Angesicht, Blick. 
-e elébe vesz tekintetbe/figyelembe vesz. 1581: felseged 
mitőltassek kegyeimessen zemey Eleyben venny Ez En 
keonyergessel valo Irassaimat es meg olwasny [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Komis Mihály a fej-hez]. 1599: eo kgmek ••• 
Kosa Janos vram az itt valo magyar praedicator keonierge-
sebeol, az eo kgme regy iambor zolgalattjais zemek elejben 
vewen, az egy estendeoben sallariumiat megh iobbittyak 
keez penzel eotwen forintal [Kv; TJk V\ĕ 345]. 1600: illien 



317 szekérnyárs-cepusa 

nylwan walo gonoz lator az olah ... keönieörgŭnk zekwl 
mindniaian kegmeteknek hogy wegye kegmetek zeme 
eleibe az Jstenert illien nylwan walo igassagunkat, ne faraz-
zanak az gonoz embernek wetkeerth [UszT 15/252]. 1621: 
Azért kewantatnek hogy eő kglmek varosul vyab keol-
czieghreől prividealnanak melj dolgokat eő kglmek zemek 
elejben veőve(n), hogj Biro vram eő kglme az Zwkseghnek 
(így!) megh ne fogiatkozzek, vetettek adot Egj vonasra f. 1 
[Kv; TanJk II/l. 331]. 1649/1650: hogy valaki Remeket 
annyi sok vdeore felben hatta volna mint Razman Istuan 
mayd három Esztendeigh ... Masoknak mellette, es ma-
ganakis sok keonyeorgeset Cehwl eo kglmek szemek 
eleiben veuen ebbeli czyelekedetiert, engettek az bŭntetest 
fel Gira Somancz Ezüstre [Kv; ÖCJk]. 1667: Vegyék ke-
gyelmes szemei eleiben ő nagyságok ennyi időtől fogván 
való sanyargásomat [TML IV, 14 Rosnyai Dávid Teleki 
Mihályhoz Drinápolyból] * ~e előtt hordoz ua. 1575: 
zeomeom elot hordozom hogy minden embernek eczer az 
bewnnek az ew Solgiatt az az a testy halalt meg kel kostol-
ny [Szentanna MT; LLt 99/8]. 1803: Az Ispány a' Spotály 
Jovaiban nem tsak ugy tartozik Gazdáskodni, valamint egy 
jo Gazda maga tulajdon Jószágában igyekszik ... hanem 
szemei előtt hordozni (így!), hogy a' Szegények Va-
gyonnya különösön a' Kristus vagyonnya [Kv; AggmLt A. 
117] * ~e előtt tart ua. 1865: kerem gyermekeimet ... a* 
házasság kötésekbe is azt tartsák szemök előtt, hogy 
magokkal egy nemzetből valókkal 's egy vallást követökkel 
lépjenek a' szent frigyre [Kv; Végr. 4-5] * ~e előtt tartott 
figyelembe/tekintetbe vett. 1740: a' szemem előtt tartott 
fövebb elveket nézve felvilágosításomat meg téve, a' Sinor 
mértékül felvett 3k Nyilon meg kezdve, a' több és ad-
justálando nyilak adjustálásában, és a' meg maradott réz 
loszágok leendő meg osztásában az idő és joszágok hely-
heztetésihez alkalmaztatott intézetemet ... e' kővetkezen-
dökbe tészem [Kv; Ks 100 Nyilak könyve 18] * ~e előtt 
visel. ua. 1581: Ennekemis Az haza Chendez allapattia or-
zagunk meg maradassa Jgen kel es Az fel(seged) miltosa-
gat fel(seged) vtan az my kegyelmes vrunk giermeketh kit 
fel(seged) kegielmes akarattjabol ez orzag feyedelmwl wa-
laztott zemem Eleőtt visselem es ahoz tartom magamat 
[Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály a fej-hez]. 1599: Eo 
kgmek ... mostis az Jrgalmassagot, es Atiay kegiesseget vi-
selwen zemek eleott ... engettenek mindeniknek [Kv; 
TanJk 1/1. 334b—335]. 1621: Zeme eleott víseluen miuel 
hogi az teoruen(ne)k kj menetele es uege mely bizonitalan 
es ketseges legeni (!) [Szökefva KK/Kv; RDL I. 113 Tuissi 
János kezével]. 1634: mostan ez Orszaghban szeliel grassa-
lando pestisnek sulios my voltat szemünk eleot visselven 
••• nevezet sokadalmat intermitalnj vegeztuk [Sv; MvLt 
2pi. 76a]. 1677: Hazánknak mostani romlott állapottyát, és 
a ' régi jó emlekezetü Fejedelmeknek ditsiretes példáját 
szeme előtt viselvén, minden uton elsöben-is a' Fényes 
Portához visellye oly engedelmességgel magát, hogy onnat 
romlása ne következzék az szeginy Országnak [AC 21-2/1] 
* felemeli -ét. 1570: Calara Theolcheres Mathiasne Ezt 
vallya hogy Mykor az Zabo Myklosne Igen Betegh volt 
megen hozzaya Iso Ambruzne Es ezt Mongia Neky lo 
Azzoniom lm latom hogy halainak vagi fia, Azért az en 
Zolgalatomrol Emlekezzel megh ... Neh hagy pert vtannad, 
Arra Zabo Myklosne az zemeth fely Emelte, és ... Mond 
neky Nem hagiok semyt [Kv; TJk III/2. 197]. 

3. gabonamag/szem; grăunte, bob; Weizenkorn, Kom | 
gabonaszemtermés; recoltă de cereale; Getreideemte. 1561: 

Egy kor El hyua azzonyom ... az hwn lakyk uala az barla 
ferencz hazahoz ...Jeg Ruhát sem attak sem az buzaban 
Egy zemetys [Ráton Sz; BálLt 78]. 1615: Haryskank 
negiven egi kalogia leven zeme az Hariskanak lön cub. 11 
[HSzj haricska al.]. 1623: Az Idey három aztagott hagiassa 
Cziak megh, de az teobit mind ell veresse es az zemytt igen 
zepen kúleőn kúleőn mind(en) Aztagnak es Rakasd az 
gabanas hazb(a) de ne vgy Czyepeltesse(n) az mint halliúk 
hogy szoktanak Czyepelny valob(an) ky veressek az Zemet 
Takarekosso(n) [BGU]. 1679/1681: Csépléskor jo animad-
versioja légye(n) eö kglme(ne)k mind à Csűr-Birora, ugi à 
Cséplókreis, hogi à szemet jól ki verjék, szalmajab(an) ne 
maradjo(n) [Vh; VhU 669]. 1695: (A quártás) csépléskor 
vagy meretéskor, menyi Szamu kalongyábol mennyi szem 
jö be szorgalmatoson feljegyezze [Kv; SRE 34]. 1740: Idei 
Dézmájáb(an) obvenialt tíz kalangja ősz buzá(na)k, és két 
kalangja dültes Majorság búzának a * szalmája, melly(ne)k 
szeme rostálatlan [Algyógy H; Ks 89 Inv. 63]. 1754: 
maradott vólt két Asztag buza a mellyeket elcsépeltenek, s 
a szemének Mátyás keze alatt kellet maradni [Buzd AF; Ks 
22/XXIa]. 1775/1781: Török buza is terem ... el tsépeltet-
vén jöhet belōlle szem őt, hat véka [Algyógy H; JHb 
LXXI/3. 365]. 1814: a Groffné ... az Asztagokat a' Csűrnél 
addig tartotta, a' mig ...eltsépeltetett, Szemiből magvából 
tsak nem egészen Korpa vállott volt [Banyica K; BfR 
117/1]. 1823: a' Rosunk gyéretske, de ha az Isten szemmel 
meg áldaná alkalmasint gyűlne gabonánk [Veresegyháza 
AF; Told. 7]. 

Szk: egy -ig az utolsó magig. 1711: Tavasz vetest né(m) 
vetétthétém tőbet 31 kőből Zabnál, és edgy véka Árpánál, a 
zabot egy szemig parlagba vettük [Vacsárcsi Cs; BCs]. 

4. jelzői hasz-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: (gabona)szemnyi; un grăunte de ...; ein 
Kom/Kömchen, in Körnern. Szk: egy 1659: Az várbúl 
még nekünk egy szem búzát sem adtanak [TML I, 466 
Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1806: azt mondotta, 
hogy az építtők számára égy szem Gabonát nem ád [Kide 
K; Kidéi lev.]. 1817: ebben az Szörnyű Szűk időbe éhei 
halhatunk meg eddig Szükőn tsak volt, de már telyességgel 
égy Szem Gabonám Sínts [Szászzsombor SzD; BfR 
Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 1835: egy szem Gabonát 
sem adnak el az Udvarból, hanem azt mind ki oszszák a 
szűkölködő Embereknek [Žsibó Sz; WLt]. 

5. -ében kicsépelve, szemül; ca grăunte/sămînţă; ausge-
droschen. 1604: senky Czeplötöl, és egyeb fele ketseges 
emberektől kiknek vetesek ne(m) volt pelyvas Búzát ne ve-
gye(n), se szemeben [Kv; TanJk 1/1. 479]. 1673: Ezekből 
az három asztagokbol percipialtam búzát szemeben ... 
Melyből percipialtam arpat szemeben tizen kilenc köblét 
egi vekat - cub. 19/1 [UF II, 547] | Borso szemeben 
tizenhat köböl ~ cub. 16 [Komána F; i.h. 552]. 1677: Árpa 
szalad szemeb(en) kőb 16. Zab szalad szemeb(en) köb 17 
[A.komána F; UtI]. 1678: Buza Szemiben az Vermekben 
... Ezeknek utcsu es rosta allya ben az Várban vagyon 
[Radnót KK; UtI]. 1690: Szemiben van jellen kőllős Cub 
Sax N 86//1 [Almakerék NK; UtI]. 

6. szőlőszem; boabă de strugure; Weinbeere. 1787: A 
szŏllörŏl ne gondolkodjék Nsgod hogy talám a jo szemeket 
ki válogatta(m) volna, hanem mint hogy sok szem el rotha-
dott volt, a rosz szemeket ki szedegettem hogy a többit el 
ne gazolja [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1788: szöl-
lŏnekis eddig jol járt dolga, a szeme szépen meg nölt a fájá-
val együtt [uo.; i.h.]. 
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Szk: lágy ~re kever. 1596:7 Septembris hogi lagj zemre 
kewertenek voltanak 13 ... tezzen f 1 d 56 [Kv; Szám. 
15/11. 40-1] * lágy -re való kapálás. 1809: Hátra vagyon 
még a Szőlőnek a Canicula el telese után István Király nap 
tájékán a Lágy szemre valo Kapállás [Sz; KS] * lágy -re 
való keverés. 1600: Az Lombi zeoleore valo keoltsegh 
...Keueresre f 4//75 ...Masodzori keoteozesre, tiztitasra f 
6//65 Lagi zemre valo keueres f 3//22 [Kv; Szám. 9/IX. 55]. 

7. vmilyen tárgynak/dolognak a része; ochi, partea unui 
lucru/obiect; Teil eines Dinges. A. ékszer része; partea unei 
bijuterii; ein Körnchen/Stückchen, ein Perle u.s.w. 1619: 
patyolatját egynéhány helyen tekerték vala által arany-
lánccal, azmely aranyláncnak mindenik szeme külömb-
külömb drágakövekkel vala megrakva [BTN2 280]. 1625: 
Wagyon elegy belegy gyeongy egynehani szem eoreg, az 
teobbi keozep szerű ... f 7 [Kv; RDL I. 126]. 1652: Egy 
kigyo forma gyűrű, kinek ket szemei két tŭrkesecske ko-
szoruju egy kis gyémánt; szajaba(n) egy rubintocska [Nsz; 
IB. I. Bethlen István ir.]. 1673: Ket szaz ötven het szemből 
allo sodor arany lancz [Marossztkirály AF; IB]. 1701: Az 
Lánczbol jut az Relictá(na)k 8. szem, item az magáé 
mellyét hazol hozott 14 szem az horgával edgjűtt Balasi 
Boldisár(an)k Feleségestől 16 szem karikájával edgjűtt 
[Kissolymos U; BLev.]. 1766: Ezüst Aranyas pézma tartó 
mélyb(en) vagyon rakva igen apro rubint hat darabb, jó féle 
győny (!) apro, es nagyob hét Szem [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 96]. 

Szk: öreg 1628/1635: Azzonj ember óltőzetihez ualo 
Arany míuek ... Egj kws Rubjntos aranj kerezt, negi 
Rubjnt benne, húszon negj apro aranj szem, huzon három 
egi forma aranj boglárok, negj eóregh arani boglárok, szaz 
óregh zem egi forma gjongj [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Bél-
di Kelemen lelt.]. 1718: Egy veres nyakravaló kláris, 5 
rend öreg szem [Kilyén Hsz; SzO VII, 234 Barabás 
Györgyné Kilyéni Székely Erzsébet kel.]. 

B. lánc része; partea unui lanţ; Kettenglied. 1681: Vajda 
Hunyad vára ... Vár hidgya ... Ezen hid felső vége felé bé 
menet bal kez felől, az malom arat* vagyon egi csiga, melj 
talp fan, es fa oszlopoko(n) áll ... Tekervenyes szemből állo 
hoszzu láncz rajta [Vh; VhU 502. — "Tollvétség alatt h.]. 
1787: a Pitvarba ... Égy üst akasztó 24. szemből állo vas 
Lántz Hf 1 [Mv; MvLev. 12 Nagy György hagy.]. 1812: 
Nagy Lántzba egy szemért 3 xr Tsatlás lántzba 2 xr [F.rákos 
U; Falujk 72 Sebe János pap-not. kezével]. 1842: Találtatik 
az udvaron égy Gémes Kut ... a* gém fához az ostor vagy 
merittö rud 9. szemből állo lántzal van csatolva égy horog és 
káva által — alolrol pedig 10. szemből állo lánczal köttetik 
égy merittö vederhez [O.kercisóra F; TSb 51]. 

C. különböző dolgok része; partea unor obiecte diverse; 
Bestandteil, Element, eines Gegenstandes. 1728: Béres 
Ekik nro kettő, kerülő mind kettő Cum suis appertinentiis, 
Téslák, jármostol, Sikotjostol nrö eöt, de az Edgyik sikoţju-
nak egy szem hijja [Aranyoskát K; Ks. 55. 77 gr. Petky Dá-
vid lelt.]. 1756: belől a ... kapu Sorka hevederihez negj 
Szemből állo reteszfőben ütköző vas Lánczal záratik bé 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 11]. 

8. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: vhány szemnyi/szemből álló; care este formát 
dintr-un anumit număr de ochiuri/perle; aus ... Teile 
bestehend, ... teilig. A. ékszer része; partea unei bijuterii; 
Teil eines Schmuckstücks. XVII. sz. m.ſ.: hajra valo hajlott 
Agaczka, melyben vagyon kilencz Rubint és három szem 
győngyöcske [Klobusitzky lev.]. 1655: kilencz szaz negy 

szem kalaijs [Altoija Hsz; HSzjP]. 1687: Ket Kis arany 
gyűrűket Türkesest, mindenik el tört Ket arany fűiben valót 
Rubintosokat horga nélkül három három szem Orientális 
gyöngy fügh rajtok [Déva; Szer.]. 1700: Egy Aszszony 
ember Süvegben valo virág három rosácskája edgyik egyik 
Rosacskájában negy Smaradg, egy Rubin és negy szem 
Gyöngy [Hr 20]. 1728: Egy kis Zomanczos, Rubintos 
Függőcske két Rubint s ket smaragd benne, 3 Szem gyöngy 
fityegöje [Told. 19]. 1730: Egy nyak szoritto Tizenkilencz 
kek fejer fekete es verhenyes zamaczolasokkal készült 
arany remekből valo, melynek tiz remekiben vagyon Tiz 
szem öreg jofele fejer gyöngy [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 
1750: Egy Par Raritas öreg szem fejir jo fele gyöngy függő 
mely nyom őt Aranyat az rajta levő kis szalma pantlikaval 
edgyüt [WassLt Danielne Mikó Ilona portékái]. 1786: Egy 
Galamb formára Csinált reszkető tőtske 1 nagyobb rubintal, 
és három kissebb 13 szem jóféle gyöngyei [Nsz; Ks 74/56]. 
1801: Egy kis zamántzos rubintos pántlika rosa, égy szem 
fejér gyöngy fityegövel 43 M/t. 20 pénz [Kv; Ks]. 1824: 
egy Szem Klarisotska [Fugád AF; HG]. 

B. lánc része; partea unui lanţ; Glied einer Kette. 1632: 
Az udvarház foliosoia alatt ualo alsó Tomaczban vagion ... 
egy eöregh kaloda, melljen vagion egy eőregh vas retez, re-
tez feősteől, az másik vegennis két szem lancz retez feős-
teöl [Komána F; UC 20. 14/38]. 

C. különböző dolgok része; partea unor obiecte diverse; 
Teil verschiedener Dinge. 1673: Egy kis tol tok, egy nehanj 
szem gjőngj rajta, három boglárotska [Marossztkirály AF; 
IB]. 

9. vmiből egy, ill. a szn-vel megnevezett számú darab/kis 
mennyiség; cantitate (foarte) mică de ...; eine sehr geringe-
re Menge, aus einem Bestandteil. 1644: en edes szerelmes 
Atiamfia kerlek regei ... az mikor ki megi feniö magot 
három szemet uegi az szadban es ast ragiad [LLt Gyulafi 
László feleségéhez, Balási Erzsébethez]. 1663: Isten úgy 
áldjon meg, Uram, noha Kegyelmed által a tanács urak 
megengedték volt, magamnak kevés búzát vessek fel, csak 
egy szemet is belőle magamnak el nem vettem [TML II, 
653 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1710: n á l a m cséplett 
buza égy szem sincs [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1769: Gabonája 
régtül fogva egy Szem Sincsen [Marossztgyörgy MT; Ks 
67. 48. 31]. 1785/1786: A Faszulyka termésbül, égy Szem 
sem transponáltatott [Mezörücs MT; SLev. 1]. 

10. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributi-
vem Gebrauch: vmiből egy darab/kisebb mennyiség; o bu-
cată/cantitate mică din ceva; ein Körnchen/Brocken von 
etw., Auge, Fleck. 1574: Egy Jskatulaban vagio(n) ket 
arany Egy Lisimachus Egj zem arany, aztis Uramnak ha-
giom [Gyf; JHbK XXI/12. 3]. 1657: az útban a fejedelmi 
kisasszony megbetegedett himlővel, egyéb testén sűrőven, 
de ábrázatján alig csak tíz szem himlő is ha költ, oltalmaz-
ván orvosságokkal is [KemÖn. 58-9]. 1723: Vagyon egy 
kis Iskatulyában nyoltz szem cseh gyémánt és fekete apro 
kása gyöngy [Koronka MT; Told. 292]. 1736: égettbort 
töltvén tálban, azt megmézelték, egy vagy két fügét vagy 
egynehány szem malosa szőlőt tettek köziben, meggyúj-
tották az égettbort s úgy keverték az tálban kalánnal [MetTr 
321]. 1758: Rubintos apró boglárkák, nyakra valónak 
valók, 23. s egy szem Rubintotska benne [Nsz; TSb 21]. 
1760: Hihető, hogy maradott volt vagy egy szem síét még a 
pisztolyban, mert amint mondják a szíve táján ismérszett a 
nyoma [RettE 109]. 1789: Ezer szem nagy féle brilián-
tirozott gránát [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1.]. 
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11. ablakszem; ochi de fereastră; Fensterscheibe. 1813: 
Ablakjai a' Virág Háznak avultak 32 szem híjával vágynák 
[Alpestes H; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 

12. csíra, hajtás; ochi, germen; Keim, Keimling, Auge. 
1815: A' krumpi annyi féle (!) hajt gyökeret a' hány szeme 
(: köldöke, tsirája :) van, 's minél nagyobb a* krumpi annál 
több bél veszi körűi a' szemet-is, a* béltől vészi a' tzika a' 
maga elsőbb eledelet, 's minél kövérebb volt az annál 
ügyesebb lészen a' gyŭkér-is ... mindenik ép szem ki tziká-
zik a' krumpinak [Kováts Sámuel, Utasítás a' Krumpi ter-
mesztésre H.n.]. 

szembe I. hsz 1. szemtől szembe; (faţă) ín faţă; Auge in 
Auge, entgegen, gegenüber. 1607: Az Ál Peres zembe ke-
uanta voltt az Atjafiat Elekes Ambrustt mostis sistalnj ke-
uanja: Az Actor azt mondja zembe hozta voltt, megj Bi-
zonjtia ne(m) keuanhatj (!) zembe vyolagh [UszT 20/269]. 
1610: Az A. emlekezteti az Jt: hogi Atiafiat Kedey Jánost 
keuanta volt zembe az Jteol, Sistallia [i.h. 12b]. 1638: Mi-
koron mv a velünk leh vit Aszeszor Vrainkal, mind ket fel-
nek allegatioiokat meg hallottuk uolna illien deliberatiot 
tönk, miuel Nagy Tamas Vra(m) a penzen megh uet cziga-
niok felöl, ennek előtte ket szekenis p(ro)testalt hogj ha va-
laki Contra dictora talaltatnek, mostan harmadik szeken pe-
nig a venditorokotis szembe hiuan [Fog.; Szád.]. 

2. vki felé/irányába; spre cineva, ín direcţia cuiva; ge-
genüber. 1862: Én Tamás Anna — féljem Boér Károlynak, 
velem szembe tett gondoskodását lelkemre nézve látván 
ezen rendelkezésében azt a nyílt betsületes lelküségét, a 
melyet eddig házas életemben velem vele tanúsított, én is 
éppen azon szerű végrendeletet teszek vele szembe, mint a 
minőt ő ... velem szembe tett [Kv; Végr.]. 

3. szk-okban; ín construcţii; im Wortkonstruktionen: ~ 
fog. a. vádol; a acuza; beschuldigen. 1593: en Semmiben 
nieg nem haboritottam az Eskötteket, meg bizonitom, Sem 
vettem volna fel elewen diódért hogi ily dologgal fog 
zemben mellyet nem chelekettem [UszT]. 1662: Kit die 24. 
Januarii már a fejedelem indulása után, a fővezér hívatván, 
szembe fogja [SKr 355]. 1723: Némasági (!) uram ... rut 
dolgokott követet el rajtok mind aszszonyokon, férfiakon 
••• de én nem láttam, Luka Vaszilynak montom (!), s 
szemb(e) fogta az Asz(szony) eö kglme jobbágyit de Csak 
el ismerték, hámozták, hogy Nèmasagi ur(am) ketelenitette 
eŏket arra [M.hodák MT; VGy. Buta Flóra (50) jb vall.]. 
1^39: indebitč vexálván, ollyan fog szemb(e), hogj 
fegjverkeztem volna, mellyb(en) sem hirem; sem tanácsom 
nincsen [Dés; Jk 294b]. — b. visszavág, ellenvet; a replica, 
a riposta; wettmachen, niederlagen. 1606: De az A. azt 
nio(n)dgia hogi eotet a' teôrúeny keòzbe fogta megh ne(m) 
chelekedhette volna: meljre az J. zembe fogia hogj eótet 
teòrúenihez ne(m) hitta docealtatni keúan(n)ya [UszT 
20/42]. 1697ã- En azért el menčk tisztem szerent ... Alsó 
Torjára" Nem(es) Mihalcz Miklós Uramot hazanal nem 
találván ... hivam eö kegyelmit hazahoz mellyre aszt felele 
Jsak procedallyak nem fog szemb(en) velle [Borb. I. — 
Hsz]. - c. kérdőre von; a trage pe cineva la răspundere; 

Rede stellen. 1619: Hogy vagyon hát az, hogy vala-
Jpennye pasával még eddig szembe voltam, mindenik azzal 
% szembe, hogy — úgymond — az ti töttetek fejedelem 
Szkender pasával igen farral fordult az hatalmas császárhoz 
[ÖTN2 177]. 1630: az tihája és cancellarius, secretarius, 
Maharem pasa, tefte<r>dar és Izmael csausz ... igen erős 
Pü“ongatással fogának szembe, hogy mi dolog, hogy csak 

annyi ajándékot hoztam én [i.h. 435]. 1718: Jósika 
Sigmond Ur(am) haza jŭvetelekor szembe fogta s aszt 
mondotta hogy hogy mered te aszt mondani hogy én az 
Baronyai Marija Aszszony hazat él egete(m) [Branyicska 
H; JHb Repas Peter (40) jb vall.]. 1774: Amaz nagy hírti-
nevű generális Lasci, midőn a feljebb írt bellicum 
consiliumba Hadikot kéredzése után bé nem bocsátotta 
volna, Hadik panaszolt József császárnak, melyért őfelsége 
szembefogta Lascit [RettE 323] * ~ fogás kérdőre vonás; 
tragere la răspundere; zur Rede Stellung. 1808: én bizony 
ollyan czéllal voltam, hogy ha panaszol, s az panaszt igaz-
nak találom tőstént előtte elégtételt adgyak, de ... a szembe 
fogáskor semmit nem mondatt réája [F.detrehen TA; Ks 65. 
44. 11 Kemény Ignác lev.] ~ hív szembesítésre/tanúval-
lomásra hív; a chema la confruntare; zur Zeugenaussage 
rufen. 1591 k.: szembe hyak ... olah falúy tanko ballasnet 
Anna Aszont [UszT]. 1610: zembe hittam az falut Swkeő 
faluat, Cziki Petertis ugian Swkeyt [i.h. 29]. 1665: Nem 
kellett volna felperesnek törvényt tenni, hanem szemben 
kellett volna mind két félt híni [TML III, 530 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz] * - hívat tárgyalásra összehívat; 
a convoca la dezbatere; zur Verhandlung kommen lassen. 
1671: Erreis szemben hiuattua(n) eo kglket mindkett resz-
reól pro et contra ruminalua(n) az dolgott, az expositio 
wresnek nem talaltatott, nem leŭen mind egy aranyu az em-
berek(ne)k elmejek [Dés; Borb. I ogy-i bizottság jel.] * ~ 
hivattatik összehívattatik; a fi convocat; es wird zusammen-
kommen lassen. 1662: Az városnak közönséges gyűlésében 
szembe hívattatván Stépán Ferenc, s mindenfelől ellene 
igen nagy zúgolódás, invectió, kárhoztatás lévén, magát... 
menté [SKr 560]. 1808/1809: Szembe hivattattak az Udvar-
hely városi Elol Járok" ...; nem különben a bé panaszolta-
tott Pataki István is [Szu; UszLt ComGub. — "Fels. köv.] 
* ~ jön a veni din faţă; (entgegen)kommen. 1582: Vida 
Miklós Barat Peter zolgaia hwthy vthan vallia, hogi ... 
Eg'kor oztan chak latam hog* ereossen Jeó" az lowal, es 
három Azzony Jeo vala Zembe velle [Kv; TJk IV/1. 16. — 
"Vincze]. 1606: Ez maj napra Jőúen zembe, es wagi 
leweleuel wagi Emberi bizonjsagal bizoniczía meg hogi 
mibe wagion aztis kez lezen le tenj [UszT 20/300]. 1769: 
találok Andonia szimiont (!) ismét velünk szembe jüni 
[Nagyercse MT; Told. 3a]. 1774: mikor haza felé mentünk 
volna a Falus Biro Jánosi Péter ő kme is velünk jődegelvén 
s mikor a Sepi István kapuja táján négyen mendegeltünk 
volna ott szembe jőve velünk egy fával rakott szekér [Vaja 
MT; Told. 46. 14] * ~ juttat találkozást kieszközöl; a face 
posibilă întîlnirea cu cineva; ein persönliches Treffen 
ermöglichen. 1573: Beke Gergel ... hity vtan vallotta, hogi 
... oda Érkezet az Hwthofer zolgaiaes ... Mond No lo 
helien vagion Mostan Kis Imre ... Mert meg fogtatta(m) 
vala az adossagert... De Baran Peter veowe ky kezessegen 
hogi vramal zembe Iwtatia es ha meg Igenesedhetik vele lo 
hwl (így!) ne(m) hyze(m) gongiat twgia viselny [Kv; TJk 
III/3. 166]. 1618: Az muftihoz ne menj, mert nagy oka 
vagyon: de ha nagy dolga talál lenni az uradnak, add 
értésemre, nekem az az császár hocsája atyámfia s én 
szembejuttatlak véle, de titkon [BTN2 151]. 1665: Szi-
vemnek nagy panasza volna Kegyelmed előtt, Isten szem-
ben juttatván valaha Kegyelmeddel, meg is jelentem [TML 
III, 440 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1710: En uram 
most töb panaszt nem irhatok mert megh elég volna szazra. 
hagyjom csak akora mikor I(ste)n kgdel szembe jutat 
[Kászonújfalu Cs; BCs] * - kapott szembejött; care a venit 
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din faţă; kam jdm entgegen. 1847: Istennek hála minden 
baj nélkül Kolósvártt vagyunk ...; á rosz; doroncsos út, 
délután szembe kapott esső sat. miatt alig tudtunk 
Szombaton elmászni Vintzíg [Kv; Pk 7] * - kerekedik a 
dolog kiderül az igazság; adevărul iese la iveală; die Sache 
kommt an den Tag(eslicht). 1804: nála tanálatot meg ezen 
háznak fája és ö arra fogta hogy én adtam az én házamtol: 
de szemben kerekedvén a dolog hazugságban maradót 
[Hídvég Hsz; Mk I. IV. 122] * ~ mondás szemtől 
szembeni beszélgetés; vorbä spusă ín faţa cuiva; Gespräch 
unter vier Augen. 1831: Erre Dregán Bonutz Magistratualis 
Rab tagadgya a Tóth Péter szembe mondását, és mostis azt 
erössiti, hogy ... estvétől fogva reggelig mind a Guja 
mellett hált [Dés; DLt 332. 3] * - talál összetalálkozik 
vkivel; a se întîlni cu cineva; mit jm zusammentreffen. 
1639: Director Sarosi Janos uram eö kegielme neueuel az 
birot uargha mihalt szembe talaluan Beldi Janos uramot ad 
monealtuk certificaltuk es euocaltuk, hogj eö kegielme az 
Nagod Tablaiara Segesuarra az mostani szekely terminusra 
ra tartozzék [BLt 3]. 1761: az Urffi ö Nga Branískára jővén 
az útszán szembe tanálá Imreh Ur és nem köszönének egj 
másnak illendő modon [Branyicska H; JHb XXXV/46. 11-
2]. 1843: Kotsis Károlly pedig szembe találva az uttzán azt 
mondotta volna a Grófnak kusti czuki állj ki az utbol 
előliem [Moson MT; TSb 49] * ~ találkozik összetalálko-
zik; a se întîlni cu cineva; mit jm zusammentreffen. 1573: 
Sophia Greiwald Tamasne Azt vallia hogy ...Talalkozot 
volt Zembe Albert Leorinchne Benedek telmanneval [Kv; 
TJk II1/3. 214]. 1629: az piaczon szembe talalkozek uele 
fekete Kato [Mv; MvLt 290. 173a]. 1783: az Udvarba újra 
fel mentem, 's akkor ő Ngával is szembe találkozván a 
Palota előtt, ő Ngának is mibe fáradozok meg jelentettem 
[Perecsen Sz; IB. Jósa Márton (38) jb vall.] * ~ üt megüt; 
a lovi pe cineva; jm ins Gericht schlagen. 1847: Varga 
Katalin rólam azt mondotta, hogy ha én szolgálatra 
erőltetem az embereket, üssenek szembe [VKp 245]. 

II. nu 1. vkivel/vmivel szembe/szemközt; faţă cu cineva/ 
ceva; jm/einer Sache gegenüber. 1653: És oda hívatá őket 
Bocskai Medgyesbe mindenünnen, és egyik rendbe jancsárt 
állatott, a másik rendbe szemben véllek német gyalogot és 
úgy lőtetett uéllek verset [ETA I, 100 NSz]. 

2. vki/vmi felé; spre cineva/ceva; jm/einers entgegen/zu. 
1598: A p(ro)bat hogy az J az ev hazara me(n)t zembe ha-
ro(m) úttal [UszT 13/31]. 1604 k.: monda Dobai András azt 
hogi en ezt az legent ismerem en ezel zembe nem megiek 
[UszT 18/160 Balas Pal Antal pp Almasi vall.]. 1710: 
Azért mintegy kilencezer haddal kiszálla a sík mezőre, a tö-
rök, tatár több volt hatvanezernél, mégis szembe nem meré-
nek menni elsőben, tartván a német puskájától [CsH 216]. 

szembeáll 1. vkivel szembe helyezkedik el; a sta faţă ín 
faţă cu cineva; jm gegenüber Stellung, (ein)nehmen. 1562: 
Azon szombaton reggel a király népe Vásárhelynél általke-
le a Maroson, és a székelyek után indulának, holott elérék 
őket a Nyárád mellett és szembe állának, és a székelyek 
Deus-t kiáltának és szembe ütközének [ETA I, 19 BS]. 
1573: Leonardus Eger, ac Lauren(tius) Eger, Simul deposi-
to Juramento vnanimiter fassi sunt ... onnat ky Megie(n) 
Adam Istwan, Az annya pedig Mingiarast vtanna kwldy az 
vallókat, mond hogy ereggyetek hamar Vtanna ... hatra 
Jutnak hat el hattak egymást de zembe allanak volt egymas-
sal [Kv; TJk III/3. 198a]. 1717: az ō Flge armadaja Szeren-
csésen altal költözött a Dunán, mikor 27 Batalion altal 

ment volna 6000 Törők elejb(e) menven, de mihelyt meg 
latta Szemb(e) sem állott, el futott [ApLt 2 gr. Mikes Mi-
hály Apor Péterhez]. 1776: az Asztalról fel ragadván egy 
pereczet, az ajtó nyílásába M. B. Henter és Tisztelendő 
Szeredai Domokos Urakkal Szembe álva, hogy láthatnák, 
egy darabotskát à pereczből M. Annikó Kis Aszszony bé 
fala [GyL. Christina Kováts cons. Stephani Miklós (55) 
vall.]. 1843: Nem esmérem Varga Katalint, mert én várme-
gyei servitor lévén, vélem szembe nem állott, csak távolról 
láttam [VKp 107]. 

2. szembeszegül/fordul; a se opune/împotrivi cuiva; jm 
entgegentreten. 1626: Boczkor Janos ... monda hogj ala 
megiek Zeöke Janosnoshoz (!) egy puzdorat kerek mert azt 
mondák, hogj Illies Jyuel (!) nyilual keres es ze(m)be állok 
uele, akkor on(n)et el mene ala Zeoke Janos haza fele 
[Szentgyörgy Cs; BLt 3 Ficz Mihálj (60) pp vall.]. 

szembeállít kb. szembesít vkivel; a confrunta (cu cine-
va), a puné faţă ín faţă (pentru a se confrunta); gegenüber-
stellen, konfrontieren. 1679: nagy lévén az nehézség urunk-
ra s az országra az törökök levágásáért s az császár s vezér 
parancsolatját meg nem böcsülésért, tegnap felhivatván az 
vezér, az váradiakkal szemben állítván, azzal vádiának ben-
nünket, hogy az császár s vezér a mint megparancsolta, 
hogy megbüntettessenek azok, a kik ü bennek levágtak, de 
csak a fejek sem fáj egyiknek is [TML VIII, 556 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 

szembeállíttatik kb. szembesíttetik; a fi confruntat cu 
cineva; konfrontiert werden. 1820: Pataki Joseffel szembeis 
állitattak, kinek is szemébe mondottam, hogy töllem soha 
sem hallotta, véllem őt hat Esztendőtől fogva soha nem is 
discuralt [Várfva TA; JHb 48 Bontz Mária Szakmári Samu-
elné (37) vall.]. 

szembeeső szemben levő; care se află vizavi de ...; ge-
genüberliegend/stehend. 1837: a* Kertbe ... a* bé mene-
teltől szembe eső kert mellett végig félig málna, félig egres 
fákkal vagyon bé ültetve [A.szöcs SzD; BetLt 5]. 

szembefordul szemben helyezkedik el; a se întoarce cu 
faţa spre ceva; sich zuwenden/zukehren. 1890: Az egyetlen 
művészet, melyet űzök: a heverés művészete, amikor odáig 
viszi az ember, hogy szembefordula a pompás napos éggel, 
ne gondoljon sem a tegnapra, ne érdekelje se a holnap 
[PLev. 154 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szembehoz vkit vkinek színe elé hoz; a aduce pe cineva 
ín faţa cuiva; jn mit jmdm konfrontieren. 1550: Mégis a 
hwtnek vtana esmet harmad este(n) napot hattwnk hog hog 
ez Komwues ianos vag az adóst sembe hoza vag az birowal 
sembe lege(n) hog az w marhaiat meg igazithaza [Nagy-
mon Sz; BesztLt 2 Nicolaus Kwny (!) officialis de nag 
mo(n) a beszt-i bíróhoz]. 1597: Dalijai Georgj Kouachnak 
vt Actomak az felesegęt zembe kel hozni, Azon Dallyai 
Lukachj András vt J(ncta) ellen az nyl feóldek feleóll 
[UszT 12/120]. 1604: ha az meg neuezet Kantor Janos az 
kezessegbe bele hadna, hogi Tizen ötöd napra zembe nem 
hozna, minden marhaiabol az meg nevezőt zekel balintnak 
minden marhaiabol Jozagabol, az mig fel Erj Jgazat wehes-
senek [i.h. 18/140]. 1610: Engem nagj karaczon nap eleótt 
egj hettel hittak uala Dersbe az atiafiak azt keuanjuk uala 
hogj Zembe hosza Kovácz Balas az zolgaiat, hogj megh ke-
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zeschiek, es sem(m)i keppen eleó ne(m) hosza [Zetelaka U; 
i.h. 49d]. 

szembehunyva tétlenül; cu nepăsare/indiferenţă; mit ge-
schlossenen Augen, untătig. 1671: benne lakásat intra anni 
versariu(m) pacifice ne(m) kellet volna szenvedni, és szem 
hé hunyva nézni, hanem tacitè, vagy palám, just kellet 
volna ... in Ius attrahalni [Kv; TJk XI/1. 58-9]. 

szembekötősdi gyermekjátékféle; de-a baba-oarba; Blin-
dekuh (spielen). 1806: játzodtunk kártyát, szembekőtősdit 
[Dés; KMN 190]. 

szembeli szemben levő; din ochi; aus/in den Augen. 
1710 k: Ezt a Barcsai donatiói rontását pedig azért halasz-
tották ennyire, hogy először Barcsai Mihályt kellett kivetni, 
nagy szemekbéli szálkát, kinek tragoediáját röviden leírom 
mind az olvasó tanulására, mind az én amiatt való vesze-
delmemért [BÖn. 741]. 

szemben I. hsz 1. szemközt, szemtől szembe; (faţă) ín 
^ţă; gegenüber, vis-a-vis. 1573: Rosa azzony Medwes 
Paine, Azt vallia hogi ... Zeoch János az eo Boltiaba gergel 
deaknenak azt Monta zembe My dolog azzoniom hogi En-
gem be Nem bochatal hazadba [Kv; TJk 111/3. 154]. 1590: 
Hallotta(m) Palffy Mihály Vram hogy szembe czigannak 
arwlonak hitetlennek mondotta Pribékét [UszT]. 1600: 
1600 Die 18 Septembris ... Mirizlo es Dechye keozeot sok 
fele el vetet nemzetsegbeol gyeolekezet hadawal Mihály 
Vajdanak ellene zemben viwanak az Vristen ... kegyelmes-
segebeol [Kv; TanJk 1/1. 364]. 1658: en azonban mondek 
hagya kegyelmed edes Dekany Uram az asszonyom ihon 
szemben talam nem hagya [Kvh; HSzjP Nagy András (40) 
vall.]. 1704: (Az úr) azt is beszéllette, mi formán volt a ku-
rucoknak megverések, és hogy ott szemben senki nem har-
colt, hanem szaladásba estenek (el), akik estenek [WIN I, 
227]. 1739: László Czigánt szemben találván abbanis min-
den ok nélkül bele vesze [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Jos. 
Kis (20) jb vall.]. 1783: talált szembe ide való három szá-
not meg rakva szép hosszú nyesett nyers fával [Udvarfva 
MT; Told. 69]. 1808: (Az oláhok) olly okoson tudják ezen 
állapottyokhoz magokat szabni, indulattyokat mérsékelni, 
dólgaikat tsendesen igazítani, Földes Uraik, Vármegye 
Tisztyeik, Tisztartojok előtt meg hunyászkodni, azok(na)k 
leg oktalanabb szavaikat, tselekedeteiket is, szemben hely-
be hagyni *s tsudálni, ha szintén magokban nevetik is, hogy 
ezek által mindeneknek kedveket meg nyerik [Kemény, 
CollMss XXX. XII]. 1846: akkoris Darvas égtelenül káro-
molva engemet szembeis alacsonyított [Dés; DLt 530/ 

Szk: - is, hát megé is. 1710: A gubernátort is intettem, 
hogy ne menjen, de nem fogadta, az Apor ablakából nézték 
együtt, melyért a generális és a német főrend igen gyalá-
zott, engemet ellenben szembe is, hát megé is megdicsért 
[BÖn. 956] * szemtől 1635: More Lazlo penigh megh 
bizonytta, hogy szemteól szembe monda Koztin, Henrich 
Ur(am) es az szamtarto eleõtt, hogy halallal feniegette [Ab-
rudbánya TA; Törzs. Thom. Metes de Buczun (50) jb vall. | 
De egykor Rudolphus császár eleibe hívatván mind Bástát, 
mind pedig Mihály vajdát, szemtől szembe lévén előtte 
mind a két fél, a dolgot megérti és megvisgálja miben lett 
légyen [ETA I, 59 NSz]. 1771: Enyedi Mihály ... Tit. Ne-
veri György Uramat ŏszve szidta és káromolta attaval Te-

remtettével szemtol szembe és ... azt is mondotta volna 
hogy Baszsza meg a szart Neveri Uram és szemtől szembe 
szállót az Uczán Eczakának idején [Dés; DLt 321. 30a 
Marton Péter (30) ns vall.]. 

2. szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ 
lehet találkozhat; a se putea întîlni; begegnen können. 
1557: byzony kywano(m) vala ha thi kegelmeketúel zembe 
lehetek wala es esmerkedhetem vala azért az Jdeo nem zen-
wede [Apanagyfalu SzD; BesztLt 16 Blasius Majko es ap-
pafTy Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 1661: Az mi Vr(am) az 
Tottöri joszagh, es Totközi familiarol valo levelek alla-
pattyat illeti ... az Tottörröl Valókat prohibeala Gavay 
Vr(am), addigh ki ne adgya(m), migh kgddel szemben 
ne(m) lehetven arról ne(m) discural kgtek [Kv; Ks 41. 1 
Val. Benkö kezével]. 1672: en Mint hogi Balint Janossal 
szemben nem lehetek nem is tudta(m) magamat keszitenem 
miuel kedveskedgem k(nek) [CsALt 72. 1/38 „Georgiffy 
Mihali Nit: Can. es Pleb." lev. haza, Csíksztgyörgyre]. 
1705: azt felelte: ő szolga csak, hanem ha vala<ha> vélem 
szemben lehet, akkor ... [WIN I, 591] * ~ lesz a. találko-
zik; a se întîlni; sich begegnen, jm begegnen. 1540: Bátho-
ry András es Dragffy wram thy k: mynth attyokfyaynak es 
barathynak Kezenethyketh es zolgalathyokath yzenek es 
the k: azon ygen kerethek hogy the k: az wrak akaratyabol, 
menthel hamarab leheth, ew hozzayok ky menyen es welek 
zembe legyen [Kv; LevT I. 9 Petrus Literátus Nic. 
Thelegdyhez]. 1566: Szulimán császár ... követei által azt 
is hagyta vala: hogy a király eleibe menne akkor Nándor-
Fejérvárhoz és vélle szemben lenne mikor oda érkeznék a 
császár [ETA I, 24 BS]. 1572: En magam zembe akarok 
lenny Byro wrammal Komammal, es myndent el wegezek 
Ew icegyelmewel [Torda; BesztLt 3704 Lucas Pysthaky és 
Colomanus Fekete a beszt-i bíróhoz és hites polgáraihoz]. 
1605: Az Teoruinj fel zolittata, de az Al peres nem leon 
zembe, az bizonsagok vallassat el oluastatak, az Teoruinj 
megh itele enneke(m) az felivl megh neuezet eoreokseget, 
Arra sententiat veote(m) es Exequtorokat kertem [UszT 
20/41]. 1630: mikor az mostani eleöttwnk fen allo differen-
tiak(na)k complanalásáert az Tekintetes es Nagos Rákóczi 
György Ur(a)m(ma)l szemben löttwnk uolna, keöztwnk 
ualo sok tractatusok uta(n) ueghre illien uegezesekre 
mentünk [Törzs. I. Bethlen István, hitelesítés nélküli 
egykori más.]. 1641: mihelt valahon megi ertem hogi lezen 
szemben lezek uele, es minden modon megh tudom hogi 
mikor lezen es miczoda nap az houason es miczoda helit 
[BesztLt 179/1641 Michel Literátus Bistriciensis kezével]. 
— b. jelen lesz, megjelenik; o să fie de faţă, o să apară; 
gegenwärtig sein, anwesend sein, gegenübertreten. 1551: 
Az keth Gyermek Rezere Jwtot ... eg ewreg Ezwst pohár 
es keth kjs Ezwst pohár de Ezeket vg hattwk, hog mykor 
Dyenessy lazlowal barcziaj Andrassal, Barcziaj gyŏrg vram 
es barcziaj Farkas vram zembe leznek Akor Jgazogyek el 
kozottok, az Menes es az Pohár dolga [Mezőszengyei TA; 
BfR 304/108 Gerendi Ferencné Dienessi Kata és gyermekei 
osztozólev.]. 1597: Ezt tuggia hogi ez el mult eozzel 
Bernad Andrassal Elekes Mate zembe lewe(n) es zamot 
vetue(n), marada adossa hatod fel forintal es 13 penzel 
[UszT 12/121]. 1613: Die 20 Április lött szembe vélünk az 
fejedelem, Báthori Gábor [BTN 65]. 1691: Tudod-e, hogy 
mikor Havasalföldiben vissza ment Mikes Pál a kuru-
czokkal, Tököly uram megértvén, hogy megölette az zágo-
ni nemeseket, neheztelt reá érette, s szembe sem let véle? 
[SzO VI, 430 vk] * - létei találkozás; întîlnire; An-
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wesenheit, Begegnung. 1618: előszert megmondám neki, 
hogy ugyan meg kell lenni másnap az szembelételnek' 
[BTN 96. — "Ti. a szultánnal]. 1659: nem tartom sem ke-
seőnek sem latogatasomra ualo Júvetelít sok sok okokért 
szűksegesnek az egymassal szemben letelűnkett [Maros-
vécs MT; BK. Kemény János lev.]. 1663: Jószágocskám 
dolgábúl való kegyelmességét is Nagyságodnak alázatoson 
megszolgálom; igaz ugyan, néném Szent Páliné asszonyom 
semmit sem írt, halasztván velem való szemben léteiére 
[TML II, 468 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1676: 
magam Kegyelmeddel való szemben léteitől elrekeszttet-
tem [TML VII, 248 Bethlen János Teleki Mihályhoz] * -
léteikori találkozás alkalmával történő; cu ocazia întîlnirii; 
anläßlich der Anwesenheit/Begegnung. 1657: Elvégezvén 
azért az első szemben léteikori beszédet, azonban az ebédet 
is elhozák, s bennünket jól vendéglének [KemÖn. 208] ~ 
lévén a. találkozván; întîlnindu-se; jm/sich begegnend. 
1671: tegnapelőtt az táborra menvén, az kihajával szemben 
lévén, újabban parancsolá, hogy megíijuk urunknak, azon 
faluk megadását ne halogassa [TML V, 539-40 Tűri László 
Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1775: az öreg generális 
szemben lévén a császárral, felkiáltott s azt mondotta" 
[RettE 350. — "Folyt, köv.] — b. jelen lévén; fiind de faţă; 
in js Gegenwart/Anwesenheit. 1810: Erre, szemben lévén a 
szolgálója is, azt feleié: asszonyom küldött pálinkáért, de itt 
is a többi között magam fejemtől merítettem a szomszéd 
asszonynak a fazakából [Szárhegy Cs; RSzF 265] * - való 
a. nyilvánvaló, látható; evident; offensichtlich, augen-
scheinlich. 1569: Az keoztek walo weghezes felwl penygh 
es Adossagh felwl azt mondom hogy ez Nylwan walo, es 
zembe walo ados rea byzonytottak [BesztLt 77 Lucas 
Pistakj de Bongarth" a beszt-i bíróhoz és az esküdt polgá-
rokhoz. — "BN]. — b. szemközti; care este/se desfăşoară 
faţă ín faţă; gegenüber beſindlich. 1662: az őfelsége gene-
rálisával való tetszésbül az harcot és szembe való megví-
vást elhalasztani mostan miért kellett... Az jó próbált had-
viselő emberek pedig nem is mindenkor csak szembe való 
megharcolással szokván az ellenségen győzedelmeskedni, 
hanem gyakorta hol egy, hol más hadi mesterséggel azokat 
megverni [SKr 662-3]. 1694 k.: az o (Vari) Kapun levő 
szembe valo hasznak ... melyben született Matthias király 
es kiralysagaban szabadsagai megh ajandekozta az á Gaz-
dat fiurol fiúra minden nemű terhe viselestol imunitalta 
[Kv; ACJk 46b] * - való létei találkozás; întîlnire; Gegen-
wärtigkeit, Begegnung. 1749: Ezzel csak accludálom leve-
lemet, tovább magamot nem excusalom, hanem szemben 
valo léteire hagyon [Bodok Hsz; DanielAd. 275 Mikó Fe-
renc ifj. Dániel Istvánhoz] * ~ van találkozik; a se întîlni; 
antreffen, begegnen. 1552: Meegh ez gyllyosben semith 
nem vikkeztenek ez orzakbelyekel kikkel zemben vagyunk 
[Torda; LevT I, 95 Bank Pal, Peter porkoláb, Çhakar Fe-
rench Batori András erdélyi vajdához]. 1618: Én akartam 
nagyságodat elsőbenn is arról megkövetni, de ez az oka, 
hogy nagyságoddal szemben nem voltam, hogy itt az 
nagyságod házánál két úttal voltam, de Szölfikár itt nem 
volt [BTN2 128]. 1689: Tegnap estve Brassóból egy német 
officir jött incognite, ki is mindgyárt szemben volt az 
vajdával oláh ruhában [Veress, Doc. XI, 312 Lessenyei 
Nagy Mihály a fej-hez]. 

3. vkinek a jelenlétében/fűle hallatára; ín prezenţa/auzul 
cuiva; jn jds Anwesenheit/Gegenwart. 1573: aztis kiwanom 
hog* az anyam mondya, mikor az hazban <me>ntem Lakni, 
mint atkozta zemben az anyamat erette, hogy <engem> Eó-

czyem hirenelkúl be ereztett [Kv; TJk III/3. 198e]. 1599: 
Keomywes Mathe ... vallya ... En egyzer Thamas deákot 
talalam az Piachon ... eo chyak azt mongya vala Adgya ele 
chyak az Summát a' kit el keolteott ... azonban oda erke-
zek Balasis ... de eo neky es Zemben chyak azt mongya 
vala hogy adgya ele chyak az Summát a' kit el keolteot 
[Kv; TJk VI/1. 350]. 1600: En Seres Balazne Dorko assonj 
... illien valast teszek ...: Annak feoleote ha valami dolog-
ra keolte az azonia tahatt azt monta Zemben az azonianak 
Eb mennien mert téys arra ualo uagy [Kv; TJk VI/1. 319a]. 
1657: bégyűjtvén őket eléggé intimálá, megvárnák végét az 
dolognak, mert az ellenség megértvén elmeneteleket, ke-
ményebb lészen az tractában; azok is szemben tetteţék 
megmaradásokat, de kimenvén, csak megindultak [KemÖn. 
49]. 1729: az Tehén meg nem áll az Gazda Aszszonyának, 
se Bomyának maga meg feji es minden rugas nélkül a Te-
hen az Anak meg állott s meg fejvén ugjan az A: az maga 
inán leis töltötte azon Tehennek az Tejit, de mind ezekre 
nézvén az J: az At, soha senki előtt, sem szemb(en) Boszor-
kánynak nem pronuncialta [Dés; Jk 52]. 1745: (Szabó Fe-
renczné Vizi Borkát) helyemben lakott Derzsi nevü pap 
szemben megszidta boszorkánynak [Kőrispatak U; Ethn. 
XXIV, 160 Simén György (42) un. préd. ns vall.]. 

4. vkinek irányába, vki felé; spre/înspre cineva, ín direc-
ţia cuiva; auf jdn zu. 1657: véletlenül tanálván őket qvartir-
jokban, éjszaka ütvén meg, felverék, dissipálák, szemben 
hajtván az székely hadak imezekre [KemÖn. 114]. 1752: 
egy Ember jő vala szemb(en) velem ... meg riasztám hogy 
ki vagy? melyre az meg fordulván meg futamodék [Abos-
fva KK; Ks 8/XXIX. 29]. 1803: onnan viszszá jővett az 
Hazamnál jött velem szemben [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

II. nu 1. átellenben, szemben; vizavi de ceva; gegenüber. 
1817: A* Követses Uttza fele járó Napkeleti Sopron az ò 
Temetövei szembe [Mv; MvHn]. 1824: Az alsó csűrös 
kertbe menő kis ajtóval egyenesen szembe(n) vagyon egy 
hat cserefa Lábakon állo sövényböl font üröss Törökbuza 
kas — jo — tele kalongya karokkal [Erdöszengyel MT; 
TSb 43]. 1826: Timarok pallójával szinte szembe [Mv; 
EHA]. 1832: A Kapuval szembe vagyon egy jo Kő Kut 
[Széplak KK; SLt 22]. 1853: Etéd és Kőrispatak közt, 
Sajgó nevü helyen, malmommal szemben van egy tanoro-
kon, melyet kerítésbe véve használt békességesen néhai 
édes Atyám [Etéd U; NkF]. 1867: Egy Oroszlán c z i m ü 
vendégfogadó a* Curiával szembe [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

2. vele ~ iránta; faţă de cineva; an jndn gerichtet, für jndn 
bestimmt. 1894: Ez az én levelem az én bizonyítványom 
veled szemben [PLev. 165 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

3. vmivel ellentétben; ín contradicţie cu ...; entgegen 
dem, in Gegensetz zu ... 1888: Ezenfelül szeretném, ha 
Kolozsvárban dokumentálnád, szemben a szóbeszéddel, 
hogy nem dohogsz [PLev. 140 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

4. együtt; împreună; zusammen. 1840 k.: minden ember 
tartozik egy héti szolgálattyába egy öl fát vágni, 's bé adja 
a rovást arról hogy hány ölet vágtak; a hajtás Szembe a Bí-
róval tészik öszve a róvást, melynek fele mindenkor a haj-
tásnál marad — s ugy íródik egy különös Listába [Görgény 
MT; Born. XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 

szembenálló rabló; tîlhar; Gewalttäter, Schurke, Mord-
bube, Raufbold. 1771: Kiket tud a Tanú Verekedők(ne)k 
Vérengzōk(ne)k uton vagy másut szemben allokat ölessel 
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veréssel vagy égetéssel fenyegetodzöket? [Dés; DLt 321. 
3a vk]. 

szembenéz vmi felé néz; a se uita (drept) spre ceva; ge-
genüber von ..., auf etw. blickend. 1823-1830: Szembe-
nézve tehát a toronnyal, van a Mundi Systhema elaterek 
által forogva, mint az óra [FogE 177]. 

szembeötlő szembeszŏkő/tünö; bătător la ochi; augenföl-
lig. 1763 u.: Lehetetlen hogy a* Publicumnak illyen szembe 
ŏtlő nagy kárával tovább szakasztassék ez az Administratio 
[Kv; BK a kv-i ref. koll. lev.]. 

szembesít a confrunta, a puné faţă ín faţă; konfrontieren. 
1840: reám Feleségemre — gyanakodo — Ungvári 
György, Ferenczi Károly és Vajda Pál Urak — bizonyítsák 
bé és Szembesittessenek — velem Feleségemmel hogy én 
és Feleségem — hol és mikor gyújtogattunk [Dés; DLt 277 
Balogh László foly.]. 1841: A nevezett szolgának ... az 
előbbi ... önkéntes szelid vallomása ... a gazdája most le 
irtt vallomásával sokakba nem lévén egyező — a gazdát... 
a szolgájával szembesíttyük [Dés; DLt 1541. 9a]. 

szembesítés confruntare; Konfrontation. 1777: Az em-
berek között levő peres ügyekbe csak mindkét fél meghall-
gatása és szembesítése után morositás nélkül ítéljen [BfN 
gr. Bánffy György ut. a gyalui gondv-nek]. 1840: Csik-Pál-
falvi Vaszi István ... bizonyos czimboráival lehető szembe-
sittés okán Székely-udvarhelyre való kísértetése alkalma-
tosságaival ... megszökött [DLt 1051 nyomt. kl]. 1845: 
Pap Márisko a szembesittés alkalmával annyit el esmér, 
hogy ... el ment Madarasi Istvánhoz ... azért hogy tudja 
meg mi keppen és miért piszkolta le Madarasiné, az ö 
leányát Lórit [Dés; DLt 502]. 

szembesíttetik a fi confruntat; konfrontiert werden. 
1826: Dobi Péter András ... Szembesittetik Gazdájával 
Bikfalvi Sigmonddal [Dés; DLt 1039/1840]. 1831: Con-
fronţatio. Szembesittetik Kovács Elek a Ferentzi Károly Ur 
kotsissa, aki Degán Vonutz Magistratualis Rabnak ezeket 
mondgya szemibe [Dés; DLt 332. 13]. 1843: Határ Birák 
Bottyán Mihállyal, mint Gabrissal szembesittetvén Az irt 
Határ Birákok Bottyán Mihálynak szemibe mondják Vallo-
másokot [Bágyon TA; KLev.]. 1849: miután Szandini vele 
Szembesittetett, s ez néki szemibe mondá, — Kelemen 
Béni mit sem szollott [Kv; Végr. Vall. 83]. 

szembeszáll 1. (ellenséges/támadó szándékkal) felveszi 
a harcot; a se împotrivi (duşmanilor); angreifen, einen An-
gnff flihren, zum Angriff vergehen. 1618: az előtt való 
hírhez képest Szkender pasa meg nem tarthatta volt az tatá-
rokat, hanem felkelvén elmentek volt egészen, és az len-
gyel táborral szembeszállván harmadnapig voltak egymás-
sal ellenben [BTN2 151]. 1658/1799: Augustusban ... az 
árúló urak megizenik Mikes Kelemennek Borza várába, 
hogy kiszálljon onnan és az ágyukat lehozván Borza várá-
ból, a mi kevés had a székelység körül ott volt, a marosszé-
ki kapitány Bakó István szembe szállván a pogánysággal, 
meggyőzé a nagy sokaságú pogányság a kevés számból 
álló székelységet [Mv; EM XVIII, 451-2]. 1704: Még 
ugyan eddig a generál mindenkor szerencsésen járt, valami-
kor kiment, mert vagy elszaladtak előtte a kurucok, vagy ha 
szembeszállottanak véle, mindenkor megverte őket, akár-

mennyién voltanak is [WIN I, 295]. 1784: ők fegyveresek, 
mi fegyvertelenek, ök vezér (így!), mi vezér nélkül lévén 
semmi uton modon ellenek fel nem támadhattunk ... annyi-
valis inkább most minek utánna gonosz el tökéllett szándé-
kokat mégis bizonyították, midőn fegyveres néppel is gya-
kor izben szemben szállattak, s véllek mégis vittak [Toroc-
kó; TLev. 4/12. 2a]. 

2. ellene szegül vkinek; a se opune/împotrivi cuiva; 
Widerstand leisten, entgegentreten. 1764: bizonyos lehet 
kűlőmben Bátyám Uram benne, hogy ha egyebb parantso-
latyait meg nem fogadná is, de ha embertelenségre biztaty-
tya, abba hátra nem áll velem mind azon által ugy száljon 
szembe a gazember hogy ... amit meg fog érdemleni, tudja 
meg hogy meg kapja [Középlak K; BfR]. 1825: a Prae-
fectus oda menvén hogy holmiért meg szollitotta, bátorko-
dott vele szembe szállani [Kv; BfR gr. Korda Anna Kozma 
Sándor provizorhoz]. 1853: az tavasztol olta már az napok-
ba 3ik lovam az legjobb dögle ki ..., — de az Istenséggel 
szembe szálni halandónak káboság lenne [Perecsen Sz; 
BetLt 4 Szentmaijay Lajos lev.]. 

szembeszállás 1. harc, küzdelem; luptă; Entgegentreten, 
Widerstand. 1662: Az váradi nemesség közül azért, akik 
mind értelemmel, s különben is elébbvalók volnának, az 
vezér ellen való indulatjáról, vele szembeszállásárul s ütkö-
zetiről naponként tanácskozik vala [SKr 533]. 

2. szembeszegülés; împotrivire; Widersetzlichkeit, Wi-
derstreit. 1701: (A legények a) B. Ceh Tőruenye ellen op-
ponálták magokat, es ennek ne(m) annualvan N(emze)tes 
Regeni János uramhoz mentenek hogj mar (!) követni, de 
nem követes hane(m) eo Keglmevel valo szemben szállás 
...volt inkább [Kv; ACJk 41]. 

szembeszökik szembeszáll/szegül; a se opune/împotrivi; 
sich unbotmäßig benehmen. 1698: Eset bűntetesben Neéb 
Marton Ur hogy mulatsagh idejen szovál szembe az Céh 
Apaval szŏkŏt embertelenkedet f. 1 [Kv; ACJk 29]. 1731: 
kik az Gáton dolgozni nem akarnának, az Malom birak Se-
nator és Tizedes Atyánkfiaival szemb(en) szökik s veszeke-
dik ... Aki Gazda Ember ... büntettessék egj egj forintig 
[Dés; Jk]. 

szembetűnhető szembeszökhető; care se poate vedea; 
(leicht) augenfàllig. 1812: szembe tűnhető kámak megor-
vaslására [Szentlászló MT; Sár.]. 

szembetűnhetőképpen feltünhetöen, szembeszökhetően; 
ín mod izbitor; auffällig, leicht evident. 1770: a' Táskának 
vagy Tarisnyának a' köntös alatt pupassága lattzott s 
esmerszetté szembe tűnhető képpen ...? [H; BK sub nro 
1017 vk]. 1780: Tit. Néhai Méltóságos Gróf Idősb Bethlen 
Lajos Ur eö Nagysága halála után kik gazdagottanak meg 
hirtelen? kiken ismérszik szemben tünhető-képpen onnan 
valo el menetelekkel, hogy mingyárt vagyonosultak? [Msz; 
BK vk]. 1792: a Só Áruihatásnak Beneficiumával nem tsak 
Hazánk fiai kōzzŭl égy îs nem élhet, hanem tetemes 
Sérelmünket ezen Jót a mely Varosunk(na)k közönséges 
hasznára igen Szembe tűnhető képpen Szolgálhatna, idegen 
vészi [Zilah; Borb II]. 

szembetűnhetőleg feltűnően, szembeszökően; ín mod 
evident/izbitor; in auffallender Weise. 1832: Méltóságos 
Matskási Lajos Ur eö Nagyságának ezen tárgyban Zetela-
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kához valo részre hajlása 'sok részben szembe tűnhetőleg 
ki tettzett [Bögöz U; IB. Nagy Márton ub kezével]. 

szembetűnik feltűnik; a se vedea; fållt (einem) ins Auge. 
1768: Napnyugotra fordulván szembe tűnik egy ... ajto 
[O.kocsárd KK; Ks 74/55. 4]. 

szembetűnő feltűnő, szembeszökő; evident; augenfòllig. 
1799: esetté szembe tŭnŏ jovitás vagy deterioratio a* Lö-
rintzi György keze alat? [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1802: 
Néhai Nagy Atyám Sombori János Curiaja Somboron* 
Néhai Edes Atyám Sombori Petern(e)k adatott, de szembe 
tilnö egyenetlenül és kitsiny Quantitasban, el szakasztván 
azon régi udvartol, gyümŏltsös veteményes kertnek na-
gyobb részit a* Csüres kertet egeszen [Somb. II. — 
"M.zsombor K]. 1821: a Stationalis Commissariusság ép-
pen az a Hivatal, amelyben valo vissza élés, az adozo kőz 
népnek naponkéntis felettébb Szemben tünö tereh [Szászré-
gen; TLt 65/827-hez gr. Bethlen Imre főispán aláírásával]. 
1836: (A jószág) 2/3 részét a Felperesek szemben tünő 
vexálás nélkült nem is kérhetik ezen vexálo perrel [Ne; 
DobLev. V/1213. 3b]. 1852: a' lelkem Anyám gyengesége 
szembetűnő ugyan, de mind a' mellett fenn matyog, 's be-
teg nem volt [Kv; Pk 7]. 

szembetűnőleg feltűnően, szembeszökően; ín mod evi-
dent; augenfållig. 1780.š a Certificáltatonak azon Transmis-
sió ki, és elő adatásárol valo tartózkodása, edgy átolyában, 
és szembetűnőleg arra mutat, hogy valami olyan fekszik 
azon Transmissio titkalodásában, melynek meg visgálása, 
és látása maleversatiot fogna fel fedezni, annak pedig párt-
fogója ... a' Mlgs Királyi Tábla is nem szokott lenni [Mv; 
DobLev. IV/893. 2a tábl.]. 1834: a' Tiszt ... Szembetűnő-
leg lopott a' vámból [K; Somb. II]. 

szemborogatás punere de compresă pe ochi; Umschlag 
aufs Auge, Augenbinde. 1849: Mig a* szem borongatás len 
ruha által ezen szem vizzel folytatándatik a' ruha a' szemen 
egyszer se száradjon meg 's az alatt etzetes étel, édes téj 
turo, bor, pálinka s kűllég telyességgel el távolittandok 
[Etéd U; Pf Kendi Ferenc lev.]. 

szemecske kis gabonaszem; grăunte; Kömchen. 1722: 
rettenetes roszszak azok az kgd Sertéssi, most edgy néhá-
nyat külön választattam, és szemecskével tartatom [Fog.; 
KJ Miss]. 

szemel szemenként (ki)válogat, rég szemen szed; a alege 
bob cu bob; auslesen, rebeln; sortieren. 1679: Legumina 
tartó, őregh tölgi fa hordo nro 1. Ebben szemelni valo buza 
A(nno) 1678 Cub. 1 [Uzdisztpéter K; TL 132 Bajomi János 
inv.]. XIX. sz. e.ſ.: Tiszta buza elő nintsen, mert ki vagyon 
szemelni adva (így!) másod vagyon szemelni adva 49 véka 
[SLt vegyes perir.]. 1806: délig aszszuszőlőt szemeltünk | 
Malosa szőlőt szemeltünk [Dés; KMN 200, 333]. 1848: 
Van é a' lelkem Anyámnak időtöltése elég, vagy nem bán-
ná, ha egy kis borsot küldenék szemelni? [Kv; Pk 7]. 1855: 
A jobbágy felesége ...Búzát rostál, szemel és mos [ÚjfE 
181 ] . 

szemelés gabonaszemeigetés, rég szemen szedés; alege-
rea (seminţelor) bob cu bob; Lesen (von Kom, Wein), Re-
beln. 1807: El-tsépelvén Gabonáját, visgállya-meg, a* mag 

között nintsen-é Bolond-buza? ha lészen, azt karélás által, 
mint a' Taklást tisztittsa-ki, mellyet mosás által-is meg-te-
het, legbizonyosabb tisztítás mindazonáltal a Szemelés 
[Dés; DLt 73 nyomt. kl]. 1814: tapasztalásából azt jegyzi 
meg, hogy azon, melyet sem rostálással, sem mosás által 
nem lehet tökelletesen a jo féle gabona kőzzül ki választa-
ni, hanem tsak szemeléssel [Dés; DLt 1014]. 

szemeletlen tisztítatlan, (ki) nem válogatott; neales, care 
nu a fost curăţat/ales (bob cu bob); ungelesen (Korn, 
Wein); ungerebelos. 1756: Szemelt Árpa szemül Cub 2 
Met 3 Árpa szemeletlen szemül Met. 2 [Somkerék SzD; Ks 
Bethlen Imre lelt.]. 

szemellenző lószerszám része; ochelari de cal; Scheu-
klappe. 1815 k: Ket Rudos hámot meg reparáltam 3 Rf 20 
xr Ket ulj szem ellenzőt tettem 1 Rf 25 xr [Kv; Pk 6]. 

szemelőhely (gabona) tisztítására/válogatására alkalmas 
hely; loc potrivit pentru curăţirea/alegerea grînelor; Kom-
sichtplatz, Leseboden. 1681: Pitvar ... Szemelő helye az 
őregh keő kémény allya [Brettye H; VhU 590]. 

szemelt kiszemelgetett, szemen szedett; care a fost ales 
bob cu bob; ausgelesen, gerebelt. 1685: Szemelt Buza sze-
miben) Cub 35//. Mosott Buza Cub. 15// [UtI]. 1755: Sze-
benbe Tiszta szömölt búzát ... küldöttem 10 köböl [Kis-
kend KK; Ks 71. 52 Szám.]. 1756: Tiszta szemelt buza a 
Gabonásb(an) Cub. 15 Met 2. ... Szemelt Árpa szemül Cub 
2 Met 3. Árpa szemeletlen szemül Met. 2 [Somkerék SzD; 
Ks Bethlen Imre lelt.]. 1799: Vászon Zsák 63 ... égyikbe 
vagyon Három véka Tök mag, a* másikba fél véka aszszu 
Megy. az Harmadikba ... két véka szemelt buza [F.zsuk K; 
SLt Vegyes perir.]. 1834: a' Tiszta Búzát elsőben 1829-be 
kezdettem vetni, akkor 10 vékát meg szemeitettem a' Déz-
ma Búzából melyből el vettetvén 1830-ba termett 25 s fél 
Kalangya személt Buza [Sajókeresztúr SzD; Bom. F. H 
Benő Josef számadó kezével]. 

személy 1. egyén, ember, valaki; persoană, om, ins, indi-
vid; Person, Individuum. 1544: Ez három zemelek azth 
wallottak az ew hytyk zerent hogy hallomas képpen 
hallotak wona, wkys hogy megh elegetethe wolth symon 
vra(m) myndembeol az che gergelneth az borbala azzonth 
[Zsombor (K) kömy.; MNy XXXVI, 52]. 1567: Mw Haller 
Peter Zebeny es Wyzaknay Király Biro, es Iffyw Antal ze-
beny eskwt polgár, Rapolty Mattias es Bathay János Deák 
zebenben lakozandok Adgiuk emlekezetre ... hogy ... aZ 

Jámbor zemeliek közŏt, Wyzaknay folnagy Polgárok es 
kösseg közöt esett, es tertent wolt neminemw Igienetlen-
segh [Vízakna AF; TT 1881. 189-90]. 1581/1934: meges-
kedjenek az feljül megírt tíz személy, hogy igazán minden-
nek az ország vegezése szerént eloszszák [Zalán Hsz; 
HSzjP]. 1590: Mikor az megh irt Tott vram diznay elŏzŏr 
rayta Jarnak az megh irtt Zemilyeknek diznaiokis az utan 
rayta iarhassanak [Jobbágyfva MT; BálLt 89]. 1602: vala-
ky megh Tapaztaltatik penigh benne it valo ember hogy 
teobbet fizetne Akar hwn valo zeoleoyenek miweltetesse-
teol tiz tíz forintal beontettessek ..., kinek ket reze az Tana-
chç, harmada az be mondo zemelye [Kv; TanJk \!\. 406]-
1621: atta(m) ...Az eö Fge Siposinak 4 zemelire Ebedre es 
vacziorara hust Libr 8 [Kv; Szám. 15b/XI. 147]. 1677: A 
Kik penig a' Harminczadhoz tartózó személyekre ... tá-
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madnának, affélék, proqualitate delicti bűntetŏdgyenek Fo-
rumjokon első törvényes Széken [AC 57]. 1725: En Alsó 
Veniczei Sztojka Janos, az egész Fogarasfőldi Bóérságnak 
és az megirt egész Fogarasfőldi Bóérsagtol ezen alkalomra 
exmitaltatot szemely ... Alkuttam meg ... Hartzai Jănos 
Déák Uramat ... Procuratornak [SLt AT. 1]. 1782: ezen öt 
szemellyek minthogj Haza fiai Deső Janos penig nem haza 
fia ...az Fel : Kir : Commissio aszt tartvan hogj a* remeke-
sek remek munkajok szerent collokaltassanak az Cehokban, 
ezen ratiokra nezve az öt remekesek(ne)k utanna tetetett 
[Kv; öCJk]. 1802: minthogy a' lármára sokan rohantak 
egybe, a verekedő és veszekedő Személlyeket nem láthat-
tam [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1837: 24. személyre valo 
Abrosz follyo virágokkal [Szentbenedek SzD;Ks 88. 7]. 

Szk: alávaló ~ a. szegény személy. 1776: Én nem láttam 
életében soha azt a menyecskét ... de amint holmi egyet-
másaiból ... kitetszett, nem alávaló személy volt, sok szép 
köntöse, fejér egyetmása móddal volt [RettE 369-70]. — b. 
erkölcstelen személy. 1817: (A Veres János) felesége olyan 
alávaló Személy, hogy most is míolta az ura Kolosvárra 
van háromszor jött hozzá Dávid Budatelkiről [Szászzsom-
bor SzD; BfR Szentmiklósi István ref. pap vall.] * alperes 

1604: az Alperes zemeliek jelen uoltak az Actor marhaj-
nak el dulasakor, es hazanak el égésékor [UszT 18/181] * 
becstelen 1757: egy Pál Ersók nevü bestelen személy ... 
már sok versben találtatván kurvaságb(an), és azon gonosz 
tselekedetiért mégis korbátsoltatván, 's a' Városbol ki iga-
zítván végeztetett ... felöle, hogy ha többször a' Városban 
redealna, Hóhér által elimináltassék [Kv; TJk XVI/8. 350] 
* becsületes 1603: hazamat adtam Radnóti Jstuan deák 
vra(m)nak kez penzen niolczuan forinto(n), mely niolczuan 
forintot igazan megh zamlaluan leualtamis ev k(egy)elme-
teol illien beoczwlletes zemeliek eleot [Kv; RDL I. 74]. 
1665/1754: Az mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar lenni 
••• légyen fejér krétája kezében, és az Asztalnál lévő betsü-
letes Személlyeknek tángyéron krétával gazdálkodjék [Kv; 
ACArt. 21-2]. 1698: Mü Sárközi Jtsván Deák mostan 
Sepsi Széki Jllyefalvi Schola Mester ... Mikoron volnánk 
Sepsi Székben Jllyefalván az Schola Mester házánál jővé-
nek mi előnkben illyen két részről valo becsületes Sze-
mellyek [BLt 3]. 1746: minden becsulletes Szemely hat hat 
pénzt maga Szemeljeben be hozni elne mullassa [Kv; KCJk 
10b] -fc becsülete veszett 1731 k.: (Az a fatens) tisztesé-
ges eletü vagy pedig becsülete veszet személy ...? [Born. 
XXXIX. 16 vk] * belső 1816: Belső Személyeink küs-
sebbittetéseknek kikerülésével [Kisadoiján MT; UVJk 135] 
* biróságviselt 1617: Sallar Janos Zaz fenesj feô biro ... 
Zabo Gyeőrgy, Syház Mihalj, Chinder Janos, Jámbor tiz-
tessigbelj Birosag uiselt Zemjliek [Szászfenes K; KCs VIII. 
448]. 1636: Mü Chyőb Janos Szaz Fenesi feő Biro, Her Si-
mon, Kis Mihaly, Leőnez (!) Janos birosagh viselt szemé-
lyek Hindrik Janos Sihaz (!) Tamas Cheőgeör Balint Thas-
nadj Marto(n) etc. Ugya(n) Száz Fenesi hüteős polgárok 
[Kv; RDL I. 108] * bűvös-bájos 1696: Bűvös Bavos 
szemellyekrül irt Articulusok(na)k poenajaban incurallyon 
[Dés; DJk] * cégéres ~ rossz erkölcsű személy. 1759: 
azon ... Czégéres személljek miat azon kortsoma háznál 
estenek gyakorlatossag(g)al sok féle zenebonás dolgok | 
Azon Czégéres személyjek amelyj háznál laknak, hallottam 
egy néhány izben, hogy veszekedések, verekedések is 
estenek mint valami Bordélyj háznál [Szentlászló MT; 
Sár.] * dísztelen ~ csúnya ember. 1823-1830: Ez elég be-
csületesen viselte magát, nem is volt dísztelen személy, 

szembetűnhetőleg 

csak egy kisség nagyocska orra volt [FogE 285] * egyházi 
1662: a pápas papi rend avagy lelki személyek teljesség-

gel még csak legkisebbik külső világi, avagy polgári dol-
gokban, tractákban magukat ne elegyítsék, hanem csupán 
csak a lelki dolgokra légyen gondjuk, mint az evangélikus 
egyházi személyek [SKr 117]. 1726: Jobbágyos nemes em-
berek magok in persona az ecclesiát, a parochiális házakat 
nem tartoznak építeni, kivált ha oly personak, kik patroci-
niumokkal, industri aj okkal effective segítik az ecclesiát és 
egyházi személyeket [Somlyó Cs; SzO VII, 324] * ekle-
ziasztikus ~ egyházi személy. 1713: valamikor nehezebb es 
nagyobb momentuma difficultasorialodik, igen Szükséges, 
hogy bizonyos helyet és időt rendelvén, oda többeket is az 
értelmesebb Politicus es Ecclesiasticus Szemelyek közül 
hivassanak [Kv; REkLt] eklézsiai 1726: A hol pedig 
ezen pénzbéli béradásban az ecclesiai személyek defraudal-
tattanak volna, saltem a három sustákra elevaltassék, mely-
nek harmada leszen a mesteré [Somlyó Cs; SzO VII, 325]. 
1741: a* Malom proventusából, a mint a dolog is kivánnya, 
az Eklésiai személlyek excontentáltassanak [Dés; Jk 548b] 
* eladó ~ eladósorban levő lány. 1756: már szintén eladó 
Személy lévén ... Iglai Kisanna Aszszony nagj szüksége 
vagyon hogj magának tisztességes öltöző köntöst szerezze-
nek és végyenek [Ne; DobLev. 1/269. la] * elleányzott ~ 
vénlány. 1858: Eskettem öszve Kolosvári születésű Ns 
Fegyveresi Károlyt özvegy ember, minek utánna Reformál-
tam, Ns Móricz Julianna elleányzott (!) Személlyel [Szu-
cság K; RAk 43] * esküdt 1584: Borbak Janos falus 
kenez, Kozta Janos eskwt zemeli ... Velkeriek" [BLt 80. — 
8MT]. 1588: Mely felywl meg mondott eskwt zemelyeknek 
relatioiara attuk az my leweleonket Somogy Andrasnak 
varosunknak kissebik pechyetyuel megh ereossytetteth 
[Torda; Pk 2] * ſamiliás ~ családos ember. 1765: Ennek 
előtte mind őfelsége, mind más ott lévő főemberek megtud-
ván, hogy nem familiás személyek", hanem alávaló embe-
rek gyermekei, mindjárt despectusba kezdettek menni 
[RettE 192. — "Somlyai Albert és Bándi Ferenc] * fejedel-
mi 1657: Ez mellett nagy emberek valának", fejedelmi 
személyek, azok közt az mostani svéciai király is [KemÖn. 
276. — "A fentebb említettek] Üt felszentelendő 1791: 
minden fel szentelendő szemellyek mikor fel szentelés vé-
gett a Gen. Synodusra jőnek Canonja Papi Tisztje (így!) 
Helvet. Confessioja Hejdelbergai Catechesise még pedig 
tulajdon magáé magaval légyen [M.bikal K; RAk 9 esp. kl] 
* fő 1606: Miklós vram az maga rezet ada, arúla az 
ôrőkôsitte f. 200 az felivl megh neúezett kòpechy kett fw 
szemeljnek" [Köpec Hsz; Ks 90. — "Sebestien Janos és Se-
bestben) Balintnak]. 1662: A tudósok illyen igazgatásnak 
formáit hármat állítnak: aristocratikát, midőn a tartomány, 
birodalom valahány becsületes, fő személyek által igazgat-
tatik, aminémü a belgáké vagy velencéseké" [SKr 69. — 
"Folyt, a rész.] * gonosz(tevő) 1588: Ez ilîie(n) gonoz 
zemeliekre hiteok Alat Az Capitanoknak gongiok legien, 
Capitansagok Alat ha mely zemelt gonoznak es ketseges-
nek ertendnek be Aggyak, be mongyak [Kv; TanJk 1/1. 60]. 
1594: Crestel Jstuan vallia Ezt bizonnial tudom hogi ejel 
ereozak zerent eskettek megh ez fwzesi petert egi gonoz 
zemeliel [Túr TA; TJk V/l. 419a]. 1612: Colosuarat lakó 
Czizar András ada erteswnkre ... hogy ... Egy Buzas Janos 
new ... Ember, teob Complex tarsayüal edgiwtt Coloswar 
es Banyabikj tayan hatalmasul igaz uttyaban ra tamadot 
volna, es minden jowaytol meg foztotta, es bizontalan he-
lyeken búdosnejek, mint ollyan gonoz teúeo zemely [Kv; 
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PLPr 47]. 1770: mind Csorbát mind Ádámot mind Iankot 
tsak gyengén ismerem, hanem Kőz hallomásbol minyájon 
ezeket gonosztévő személlyeknek lenni hollottam [Me-
zőpagocsa TA; SzentkGy. Petrus Alsó de Nagy Pestyán 
(45) ns vall.] * gubernális 1705: De Haller uram diffi-
cultála, hogy őkegyelme gubernális személy lévén, hogy 
lehessen egyedül és más nem [WIN I, 466] gyalog -—• 
lovas ~ gyarló 1678: feltött czélom volt az is, hogy az 
Kegyelmed szerencséjéhez kösse szerencsémet, midőn 
mind hazájához s fejedelméhez, mind az én gyarló szemé-
lyemhez jó indulatját eszemben vettem [TML VIII, 15 Hal-
ler János Teleki Mihályhoz] hatalmaskodó 1707: olah 
rődőn lakó Czigány Andrást, ki fogta el, es ki köttette 
megh, s ki vitete az Kolosvari Toronyb(a), es mostis ki 
raboskodtattya ott maga ezen hatalmaskodó szemely jelen 
volté ...? [K; Ks 33. II. 1 vk] * házaló ~ kolduló személy 
1820: Kováts Marisko két fattyátis vetett ... Székely Rosi 
afféle hăzalo pipás Személy [Aranyosrákos TA; JHb 48 
Pantzi Jutzi Vitán Josefné (32) zs cigány vall.] * házasság-
beli ~ nős/féijezett személy. 1632: Parazna birsagis f. 1 Es 
Eccl(esi)a keövetes ha hazassagh kiuül uagion, ha hazas-
sagbéli szemeli lezen Teőrueny zerint Exequalliak [Fog.; 
UC 14/38. 111]. 1640: Birsagh allapattyaban az varossiak 
rendtartasa ez: ... Parazna birsagh ... f. 1 es Ecclesia köue-
tes; ha penigh hazassagbeli szemely teőrueny szerint exse-
qualtatik [UF I, 688] * házasságtevő 1628 u.: Meli 
czielekedetit ertven semmi uto(n) en tiztessegbeli szemely 
level el szenvedni nem akartam, sem el nem szenvedem, ha 
ellene sufficienter visibilis documentis approbaltatik, mint 
ollian hazassagh teóveő szemelinek [SzJk 30] * házasság-
törő 1597: az azzoni wgi mint aki mind Isten paranchio-
lattiat, mind penigh az ew keotelesseget melliel vranak tar-
tozot wolna hatra hagiwa(n) violato legitimo thoro illien 
gonoz eletben leledzett, megh hallion erette. Az legint pe-
nigh az perenger alat ob scortatione(m), wgimint hazassagh 
teörev zemely meg vezzeoztessek es az warosbol ki kewl-
dettessék [Kv; TJk VI/1. 26] * házasulandó 1750: a* 
Mágnásokon kivül ... ha az Házasulandó személyek két 
külőmbőző Eklésiákban vágynák, mind a* kettőben Publi-
caltassanak [Gyalu K; RAk IVb] * házasuló 1631: az 
szüle ... volt az naznagjok, de hogj megh ertette hogi eze-
ket az hazasulo szemelieket megh fogtak eöis mindgjárt ki 
takarodek az Uarasrol [Mv; MvLt 290. 246a] * hites 
(megyei) 1590: Az Mezarosok minden Nap hat hat 
eghesz eókreóth Iot le vaghianak Az kilseo Mezarosok, ket 
eókreóth ... Ha valamely nap ez dologba(n) fogiatkozast 
tapaztalnak az hiteos lato zemeliek Azon tul (!) haramsag-
gal Biro vramnak megh mongiak Azon Nap [Kv; TanJk 1/1. 
139]. 1638: My Lakatos Georgy, es Pitter Adam, Colosua-
rat hüteos szemelyek [Kv; RDL I, 115]. 1742: Mi Nemes 
Torda vár Megyében Torotzko várossában lakó Hites sze-
mélljek ... midőn volnánk ... a Biróság Háznál, jövének mi 
előnkben két rendbéli személljek [Bosla]. 1837: az egész 
Joszágott, külső, és belső hozzá tartozandoival, általánoson 
hites Megyei Személlyek, és birtokosok előtt inventarium, 
és pontos jegyzés mellet, vészi által Székler Leopold [Dés; 
BetLt 5] * hitvány 1672: (A) captiva ... colosvári nem-
zetes Bernhard Deák Vram majoijában az szalma lyukban 
buván ... és ott hitván személlyekkel paráználkodott [Kv; 
TJk VIII/11. 185] * itkányos ~ részeges/iszákos személy 
1850: verekedésre is ingerkedett, mint mértéktelen itkányos 
személy [Zabola Hsz; HSzjP] * katonaság kívül való ~ 
katonai szolgálatra nem kötelezett személy. 1769: Akik ... 

326 

el fognak ... Jobbágyot vagy más hazabéli katonaság kivül 
valo szemelyt az ollyantol az Provinciális Cassábol vészi az 
égy arannyat [UszLt XIII. 97] * kezes 1680: mikoron 
egiüt volnak (!) ... ola sukon ... Jüvenek mü elönkben ez 
Ide alab megh Irt kezes szemeliek [K; SLt 31] * kontri-
buens ~ adófizető személy. 1744: mi kŏzönségessen Falusi 
Lakosokul Contribuens Személyekül résolválok magunkot, 
hogy elő nem állunk mig vállaszunk nem jö [Bölön Hsz; 
INyR 37] * kopulált ~ek összeesketett személyek. 1819: 
A' Copulált Személyek(ne)k Taxáját bé kel küldeni 40 xf. 
[Nagykapus K; RAk 29] * kurva 1757: Jol üsmerem ... 
Czirilla Mária nevű szász kurva személyt [Kv; Mk IX. 
193-4]. 1771: Szabó Ferkőne minden féle rendű rosz erköl-
tsü Aszszonyokat és Léányokat bé fogad a házhoz és a ka-
tonák számára afféle kurva személyeket kerit [Dés; DLt 
321. 26a] * külső ~ máshonnan való személy. 1589/XVIL 
sz. eleje: Ha ualamely Keőmives Mestert az Varasbeli em-
ber, vagy egyeb kwlseő szemely hozzá kiuand Házához, 
megh mutatuan annak mit akarna az eő házánál miueltetni: 
Ha az miueltetö itt valo, uagi idegen szemely, meg nem 
alkhatik, szegődhetik ezzel az mesterrel [Kv; KőmCArt-
15-6] * lelki ~ -> egyházi ~ * lovas 1665: Koósz Mar-
ton ... Lovas puskás szemely [Szentdomokos Cs; BálLt 
61]. 1810: alkuvának meg ... Báró Bornemisza Leopold Ur 
eö Nsgával a Görgény Sz: Imbrei Váron fellyül Lévő 
Lakosok közönségesen ily formán hogy a melly hidat a 
Tisztelt Báró Ur eö Nsga a Radnotfáji Határon fel Építtetett 
a maga költségein, hogy azon Hidan Éjjel Nappal a Gőrgé-
nyi Váron fellyül találtatható mind gyalog, mind Szekeres a 
vagy Lovas Személlyek Szabadoson járhassanak minden 
Vám nélkül [Bom. G. IV] * maliciózus 1747: ugj infor-
maltatik az Magistratus, hogj az J. igen malitiósus személly 
[Torda; TJkT III. 968] * megesett ~ a. teherbe esett nő. 
1755: Végezetre néhai Atyánk elméjeben jobbanis meg fo-; 
gyatkozván, rá veszik holmi kárunkat nagyon munkálódni 
kívánó Emberek hogy Házasodnék meg, es jovallanak néki 
egy meg esett személyt, kiis fotyat vetet [Albis Hsz; 
BLev.]. 1831: (Az asszonyt) mikor Székely Farkas Uram 
eó kglme Feleségül el vette egy meg esett személy volt 
[TLt Csergő Elekné Musnai Susánna (53) ns vall.]. 1869: 
Elnök jelenti, hogy Barta Ilonát mint megesett személyt a 

consistorium elébe hivatta ekklesia követés és bűntársa 
megnevezése végett [M.bikal K; RAk 286]. — b. bajbaju-
tott ember. 1820: Meg tekintvén ezen mostani bŭntetesel 
azt hogj a meg esett Személly Brotár Simon lévén Szeren-
tsétlen voltát panaszszábol Ügyelemre vévén azért az e n n e k 
előtti (!) tett Törvény szerint a Társaságból ki nem rekesz-
tetik; de ugj mind azon altal hogy se ö se más ne hibázék 
ítéltetett [Torockó; TLev. 9/27] * méltatlan ~ udv levél-
kezdő/záró formulában: érdemtelen személy. 1664: Holnap 
itt kell lennem, szeredán, Isten velem lévén, Nagyságtok 
szolgálatjára méltatlan személyemet alázatoson repraesen-
tálom [TML III, 54 Teleki Mihály Lónyai Annához] # 
méltóságos 1657: Az electiónak napján ... vokskérdés 
lön, melyben énreám imponálák hogy első voksot monda-
nék; az fejedelemasszony lévén méltóságosb személy az or-
szágban egyébiránt is ... kezemben tartván pecséti és keze-
írása alatt való instructióját az fejedelemasszonynak, k1' 
mondám voksát, hogy Rákóczi Györgyöt választaná [Kcrn' 
Ön. 133]. 1669: szerencsére az postamester olvasta volt 
meg az Kegyelmed levelét, és a mit concipiált elméjében* 
leírattam, úgy küldtem azoknak az méltóságos személyek' 
nek [TML IV, 477 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * ** 
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vezeíes 1570: az Meg holth Banfíj Menyhar (!) Jozagy 
keozwl Mynden falwbol Newezetes Zemelyeket Be hyt-
twnk [Bh; Eszt-Mk Magyaró cs.]. 1652: Jôuenek mû előnk-
be Illyen neuezetôs szômelyôk [Kőrispatak U; Pf]. 1657: az 
fejedelem is lováról leszállván fogának kezet, és adának 
csókot egymásnak, s menének sátorokban az nevezetes sze-
mélyekkel mindkét részről [KemÖn. 62-3] * nőstény 
1659: Kegyelmed beszédit beszéllették némely nőstény 
személyek [TM1 1, 408 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz] 
* nőtelen ~ legényember. 1734: két Jobbágy nőtelen sze-
mély Superfluumban lévén az más két nyilakban dislocal-
tottak [M.brettye H; JHb XXXIV/34] * özvegy 1816: 
Nzetes Vas Jósef özvegy személy [Györgyfva K; RAk 94] 

parázna 1632: Hallottam ezt az asszontól, hogy mon-
dotta, hogy ő azért nem lakik az uránál, hogy parázna sze-
mély az ura, mert egy asszont s egy leánt szöktetett el az 
Szilvásiné udvarából, és azért tötte Szilvásiné az urát job-
bággyá [Mv; MvLt 290. 94b-98b átírásban] * peres 
1757: Ruminálván tehettségŭnk szerént mindkét Peres sze-
méllyek(ne)k allegatioit tetczett igj Deliberalni [Torockó; 
Bosla] * popizålandó ~ pópává szentelendő személy. 
1796: Néha Püspök Ur ... nevezett popizálandó Széméllyt 
Szebenben maga oktató Szárnyai alá oly véggel, hogy azon 
belső Szolgálatra fel szenteltessék, be is fogadta vala [H; 
Ks 75. VII. 245] * privatus ~ magánember/személy. 1756 
k : Nságtok sem kévánhattja azt, hogy a Constitutionak ere-
je ellen valamelly privatus szemelyek akar Kovatsok akar 
más féle mester emberek ... áz Veros Kovátsok munká-
jában incorporalhassak [Torockó; TLev. 9/9. 1 ] * privilé-
giumos summaadó 1662: Mü Vdvuarhely szekben Zete-
lakan lakó Miklós Janos, Marton Balas, es Szabó Marton 
Priuilegiumos summaado szemeliek [Berz. 12. 92. 16]. 
1756: Koczys Peter Priuilegiomos Summaado szemely An-
nor(um) 50 [Zetelaka U; LLt 165] * rossz hírű-nevű 
1759: A két Aszszony ember ... nem Tisztességes hirü 
nevü személlyek ... ezek mind ketten roszsz hirü nevü sze-
mellyek [Szentlászló MT; Sár.] * szavabévehetetlen ~ nem 
szavahihető személy. 1820: Gán Juonne és Szekelly Rosi is 
mind egy húron pendülő kurvák voltanak s most is Szava 
bé vehetetlen Személlyek [Várfva TA; JHb 48 Vargyas Ta-
más (55) ns armalista vall.] szavabėvehető ~ szavahihető 
ember. 1692: az Asszony mivel gravis suspicio alat va-
gyon, az aloll magat... purgallya ... de sem nem oláhval se 
nem czigánnyal sem attyafiával, hanem tisztességes szava 
bé vŏhetŏ jámbor szemelyekkel, magyarokkal purgállya 
magát [SzJk 263] * szekeres - • lovas ~ * szolgáló ~ 
szolga. 1680: Tudom azt is, hogj Kosa Balásnak, Nagy Ist-
vánnak, Kosa Gergelynek, Kosa Miklósnak, Kosa Lőrincz-
nek és Lado Mihálynak az attyok mind az őrben szolgáló 
személlyek voltanak, de azt nem tudom soha, hogy szabad 
emberek lettek volna [CsVh 82]. 1703: az eő felsége csíki 
vas hámorának mostani inspectora hivatván bennünket 
azon hámorra a végre, hogy az hámort és a hámori eszkö-
zöket, hámorra szolgáló személyekkel együtt jnventálnók 
[i h. 177]. 1800: A' Dézma körül szolgáló személlyeknek 
•••A' Dézmáláskor lo portziora 8 véka [Kv; KvRLt X. 45] 
* tanácsbeli 1567: valamelik nagy biro" auagy tanach-
helj zemely valameny nap az waros dolgaban ky iarnak 
azoknak mindeniknek nyarban fizetesse es Jargalassa mun-
kayokert rendeltünk tyz tyz pénzt, ha penig telben iamak 
hat az w iargalassok legien nyolcz penz [Vizakna Szb; TT 
1881. 191. — "Az előbbiekben csak ſolnagy-ot és geréb-tt 
említettek]. 1584: Juhos Balas, Tanaczibeli Eskwt zemely 

[BálLt 80]. 1609: Georgy Deák ... Szekely Vásárhely 
Eskwt Tanaczbely szemely [Mv; BfN VI. 225/17]. 1724: 
Tétsi János Uram, M. Vásárhelyi hites Tanátsbéli Személy 
An(no)r(um) 36 [Mv; BK] * tekintetes 1588: tekinteteos 
zeomely Eotues Janos desi biro [Dés; DLt 222 Temesvári 
János kezével] * tiszta ~ tisztességes személy. 1586: Anna 
Tordai Casparne ... vallia Monda Lukach enneke(m) há-
zunknál, Azoniom Miért hagiod a* leant Barbarat el Vennie 
Tamasnak, ha ez a' leány az wdwarbiro hazanal el ..., Az 
leány Ne(m) tizta zemely [Kv; TJk IV/1. 548]. 1605: En 
Szabó Ferenczné Vizi Borbárának ... tőszomszédja vagyok 
és mihelyt parochialis házamba szállottam ... mindjárt 
meghallottam, hogy Szabó Ferenczné nem tiszta személy 
és boszorkányságot tud [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 160 
Simén György (42) un. prédikátor ns vall.]. 1632: Ifjabbik 
Szabó Miklós ... fassus est: Én senkitől semmi vétkét az 
asszonynak nem tudom, de tudom azt, hogy nem tiszta sze-
mély [Mv; MvLt 290. 79b-82b átírásban]. 1746: az edgyik 
Jncta Sáska Sára az Actrix Aszszont terhesen diffamalta 
expressis verbis boszorkánysággal élőnek s nem tiszta sze-
mélynek, lustának, tortyosnak pronuncialta [Torda; TJkT 
III. 99] * tisztátalan ~ a. erkölcstelen személy. 1613: Mi-
koron az első zolgalo megh nehezesüle hazadnal, azokaert 
tegedet en el hagialak hogy azt az tiztatalan szemelt megh 
nem bünteted erette, sok iamborok tőrekedesere te hozzad 
viszza mentem [KJ. Joan. Csanalosy assz. kezével]. 1628: 
Illien zónk vagion Rettegen" mulatózó Füz<i> Gáborhoz ... 
masoktolis hallotta(m), hogy affele tiztatala(n) <zeme>liek-
hez iart, futót, azokhoz atta magatt [SzJk 19. — "SzD]. 
1683: Dobai Mihaly Atyankifia ... Tisztatalan szemely-
lyek(ne)k copulalása miat deponaltatot [SzJk 193-194]. 
1692: A megye bíráiról ... az innepszegőket, bőjtszegőket, 
tisztátalan személyeket megbünteted [Kozmás Cs; SzO VI, 
432]. — b. mocskos, mosdatlan személy. 1684: Cigánnyal 
mesterembemek nem szabad <con>versálkodni, annyival 
inkább egy poh<árbó!> innya tisztátalan személlyel; hason-
lók<éppen> kiesik a céhből érette, valaki ez e<len c s e r -
készik [Dés; DFaz. 13] * tiszteletes 1560: En thorouk 
(!) Marton Nagylaky feyer warmegey Jspan Kyralnak w 
felsegynèk dyrectora adom Emlekezetere Myndeneknek, 
hogy en w felsegye (!) poro(n)colagyabul, vewtten 
kezzemhez Ez — tyzteletes zemeltewl Zewch Lenartwl 
bezterczey polgartul, három aranyas kwpat es Egy kys 
azywsth (!) Kanaskath [Beszt.; BesztLt 27]. 1580: En 
Walazwthy Mattyas Deák, Adom Emlekezetre az en Lewe-
lemnek rendyben ... hogy En ...chyereben weóttem Varga 
wczaban ... Kodory Ghyeorgiteól egi hazath Illyen Tiztele-
tes zemelyek* ... eleoth Eóreók Arron fywrul fywra [Dés; 
DLt 206. — "Köv. a nevek fels.]. 1606: Ennek ... az beke-
segnek es dolognak zerzesekoron ielen uoltak illien tiztele-
tes zemeliek [Uzon Hsz; BLt] * tisztességbeli 1599: 
Tetczyk azért az teorwennek az Praesumptiokhoz kepest 
kiket az tanúk az eleobbely lopogatassy feleol inferalnak 
hogy az fogoly leaninak harmad magawal Jámbor Tiztes-
segbely zemelyekel menteny kel magat [Kv; TJk VI/1. 
329]. 1696: My Rosnyai Szabó István Biroság viselt, 
Halmágyi Mihály mostani Fö Biro, Kovács Szőcs Miklós, 
öreg Polgár, Kis Kádár Márton, Borbély Szőcs István Ta-
nácsbeli, es olajos György Déák hites Notar(ius) minnyájan 
... Maros Vásárhelyen lakó tisztessegbéli Személlyek es az 
Becsülletes Tanácstol exmittaltátott Divisorok [Mv; MbK 
80] tisztességes hírű-nevű -—> rossz hírű-nevű ~ * úri 

1621: az lengyelek tributot adtak az török császárnak 
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azután" esztendőről esztendőre, és bizonyos úri személyek 
is zálogul az töröknél voltak [KvE 152 SzB. — aA török 
győzelem után]. 1710: Ez" decrétumot hozott vala a csá-
szártól, hogy minden fiscális jószágokról, dézmákról, áren-
dákról, kiket a donatáriusok birtanak, productió legyen, bi-
zonyos úri személyeket deputálván, kik eleiben produ-
cáljanak [CsH 321. — "Gr. Seeau] * utrizált 1751: nem 
tudom mikor hirdette el" az Ura halálát azt sem hallattam 
hogy szokásunk szerint az Vrát siratta volna az utrizált sze-
mélly [Gyeke K; Ks. — "Flóra Vaszillyka]. 1777: azon 
Vtrizált Személyek egy testvé<rek> lévén, egyŭt osztoztak 
[Feldoboly Hsz; DobLev. 111/504. 3 Sámuel Fekete (59) 
mi les equ. vall.]. 1825: szidalmazasok kőzött igy tőredek-
tek, s tusakodtak az utrizált személy meg őletetése felett 
[Kötelesmező SzD; TSb 47] * választott 7580: A my 
penig az plebanus vram dolgát illety Aztis oda ala halaztot-
tak mykor eo kegmek Az valaztot zemelyek egywt leze(n) 
(így!) [Kv; TanJk V/3. 211b]. 1602: Elseoben az vonás 
igazgatasanak bizonyos kywaltkeppen valo okokért de feo-
keppen az valaztot zemelyeknek betegsegh miat valo hala-
dasat Keryk ...hogy eo kgmek ne halazzak [Kv; i.h. 1/1. 
468]. 1741: Ezen Vallok minyájan a' megh irtt Méltosagos 
Vraknak Jobbágyi, kiket mi elònkb(e) a* Torotzkai Hites 
Bíráktól ezen munkára választott személljek(ne)k eleib(e) 
Rátz Ferentz Torotzkai Hites Biro es Borbéllj Márton Biro 
Pólgara eleiben tartoztatván ... Hitek után tett Fassiojokot 
recipialtuk [Torockó; Bosla lev.] * vándorló ~ě 1621: Hogj 
... henie vandorlo zemeliek itt az Varoson ne lappanghja-
nak, es az varost szabadoson ne elliek, eo kglmek igj deli-
beraltanak, hogj minden ado fel wetesben, Ado szedeő 
vraim affele zemeliekteől Egj Egj fertalj adot exigallianak 
[Kv; TanJk \V\ę 312-3] * város(bel)i 1579: Varasunk-
beli tizteletes zemeliek [Abrudbánya AF; Berz. 17]. 1608: 
kilencz oraigh sem városbeli zemelynek sem kwlseo em-
bernek nem szabad mindent venni haza zwksegire [HSzj 
nyereség al.]. 1672: Tanko Miklós es Tanko Jstva(n) Se-
nior Jllyefalvan Sepsi szekbe(n) lakó Varasi szemelyek 
[BLt 3]. 1727/XVIII. sz.: Mi Kōzep Szolnok Varmegyeben 
Zilah Varosában Székely Vtszában lakó Nemesi és városi 
Személyek [Zilah; Borb. II] * veres drabant 1650: 
Mihály Gergely veres drabant szemely [Lövéte U; UszT 
8/64. 22a]. 1680: az gjorsasagos Mincsor Peter veres 
drabant szemely [LLt Fasc. 151] * vigyázó 1578: ha 
penig Iambor Iozan es wygiazo zemelyeket talal eo kegmek 
It walokat ... wygaztasso(n) hogy az kapuko(n) legienek 
azok zwnetle(n) es korchiomara ne Iarianak [Kv; TanJk 
V/3. 159c] * vitézlő 1555: My wytezlw zemelyek es 
nemessek Twdny Jllyk wgy mynth Az wytezlw Appaffy 
lazlo adom emlekezetre myndeneknek" [Apanagyfalu SzD; 
BesztLt 4. — "Folyt. köv.]. 1568: az wytezleo zemely Kys 
vas janos [WLt 27 Búzán (SzD) kelt lev.]. 

2. vkinek egyéni mivolta/énje/kiléte; persoana cuiva; 
Persönlichkeit, Wesen, Charakter, Person. 1566: Felseged 
kegyelmessige szerent miltoltatnek (!) mind az minnen sze-
milyünknek, szolgaink es földön lakóinknak allapottiokat 
oly modon rendelni, hogy mi ... hadakozasra, hazunknak 
és iletünknek táplálására lehetnink elegek az Felséged ke-
gelmes engedelmeből [SzO II, 186 a székely főemberek és 
lófők foly. a fej-hez]. 1581: Megh ertettek eo kegmek ... az 
Biro vram panazzat, Mellien eo kegmeknek egez varassul 
zyweok fay, mind azo(n) az kyt Értnek az egyenetlenseg-
nek Indulattiaba, Mind penigh a ky esset Byro vra(m) ze-
melien [Kv; TanJk V/3. 240b]. 1628: mind az nagy, es 

kitsin pecziet alat ualo leuelek Biro vramnak, es Király Bi-
ro vram(n)ak es az Becziwlletes Tanaczinak szemelyet ille-
ti annak el Igazitasa, Seőt ha mi hozza Nyulnankis eö ke-
gi(el)mek el ne(m) szenuednek mert ne(m) az mi szemi-
liwnket illeti [Kv; RDL I. 18]. 1657: tudjuk vala pedig azt, 
hogy a töröknél nem volna kedvességben az fejedelem sze-
mélye [KemÖn. 191]. 1677: Abban-is ō Näga" hitivei quie-
tallyon bennünket igireti szerint, hogy a* Hajdú vitézekkel 
valo tranzactioval minket Országul, három Nemzetül, Ma-
gyar Országnak ide tartózó részeivel egyetemben, sem Hi-
tünknek, sem Törvényünknek szabadságában, sem birodal-
minkban és határinkban, sem személyünkben, sem semmi-
némŭ javainkban, jószágunkban, kitsinytōl fogva nagyig 
meg nem sért semmi javára időben, hanem inkább az Or-
szág javára, és oltalmára igyekszik ō Nagysága azokat-is 
kötelezni [AC 20-1. — "Báthory Gábor]. 1710: maga is a 
király a nemesembert erőszakoson szolgálatra ne erőltesse; 
hogy sem harmincadokon, vámokon a nemesember se sze-
mélyiért, se jovaiért ne fizessen [CsH 205-6]. 1754: az Paj-
tás Aszszony egész reverantiaval tiszteli Drága Személlye-
det [Szászmáté SzD; Ks 18. CII Rácz Demeter lev.]. 1788: 
Kedves Szüléimet Édes Atyámot és Anyámot ... sem sze-
méllyekb(en), sem hátok megett illetlen vagy káromló 
szókkal, vagy magam viseletemmel Soha meg nem bántam 
[Dés; BLev.]. 1810: Sándor és Mathaja Buros Eva magok 
deciarak előttem hogy semmi eröltetes nintsen egyik rész-
ről is az ö Házasságokban, ha(ne)m önként egymás sze-
melljén meg nyugodva kelnek öszve az Hazossagi eletre 
[Nagykapus K; RAk 16]. 1863: Szentes Márton kedves 
öcsémnek ... házomhoz és személyemhez, különösen árva 
egyedül létem alatt tanúsított hivséges ragaszkodásáért ha-
gyom a kolosvári külsőszén-utcai 49. szám alatti házat és 
telket [Kv; Végr.]. 

Szk: ~(e) szerint. 1545: Mi az punkest nap Elöth valo 
zeredan El menthwnk vala az nagisagodh poronchiolathia 
zerinth mi megh kerŏk" az annazzonjnak egj fia kivel leania 
vagion az zemelj zerinth oth vala Az annazzonj kepeben 
[Fiátfva U; MNy XXIV, 216 ozdy gergely és gaspar gerebh 
lev. Fráter Györgyhöz. — "A nagylaki (AF) részjószágot]-
1579: Zent Matthias Nap vttan valo chyeoteorteokeon el 
Menenk Nadasra kykeollew war megyeben Twlaydon ha-
zahoz Puthochy Ersebet Azzonnak, de eo magat zemelye 

zerint nem Talalok [KCs IV/51]. 1600: Zememmel lattam 
hogy a mikor mostoha fiam hazara Zeöles Gyeörgyeţ 
Hoggiay András ieött woltt, zemelie zerenth ott wolt [UszT 
15/201]. 1654: belől alva(n) es kapuian Kenderesi Orsolia 
aszoni feligh ki vont fegiverel repulsiot tőn az Executionk 
ellen maga szemelye szerent [Borsa K; MNy XLIII, 147]-
1739: ugy volt szándékom hogy Szemilen Szerint üdva-
rolok méltoságos Groff uramnak abosfalván [Csesztve AF» 
Ks 99 gr. Esterházi Kata aláírásával] * csekély ~em. I7l2: 

Ha pedig k(e)g(yel)m(e)d, prosti tuti óját kivánnya, a joéſt» 
Czekély szeméilyemn(e)k ... valamire a Nagy szúkség' 
kénszerit, kételen lészek, arra lépnem [JHb Jósika István 
Jósika Imréhez] * fejedelmi 1679: Ha az én kegyeim^ 
uram méltóságos asztalát nem tekinteném, s az őnagyság3 

fejedelmi személyét nem respectálnám, majd az agyad vej 
lejiig rontanám buzogányomot a kopasz fejedben [CşH 
153] * méltatlan ~em. 1672: Látom, gonoszakaróim mi*!" 
den útakon igyekeznek végben vinni, Nagyságod előtt 
tétlenségben hozzák méltatlan személyemet [TML V, 2\(^ü 
1 Teleki Mihály a fej-hez]. 1677: bíztat egyfelől ez mosta^ 
hosszas boldogtalanságiéiban magamon tapasztalt Kegy*1' 
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med jóakaraţja, látván hogyha eddig is Isten Kegyelmedet 
nem indította volna fel méltatlan személyemnek az mü ke-
gyelmes urunk ő nagysága méltóságos személye előtt való 
mentésére, az én ellenkezőimnak feltött czélja szerént egy-
mástól elhullhatott volna ... az én csontom [TML VII, 341 
Bethlen János Teleki Mihályhoz] * méltóságos ~e. 1618: 
az Kamuti uramnak írott levelének részét, continentiáját en-
nél sokkal nagyubbnak ítílem magamban, mint ki Nagysá-
god méltóságos személyének s országának és az egész ma-
gyar vagy keresztyénség detrimentumára láttatik vergálni 
[BTN2 112]. 1653: nehez beteges niavaljas allapottya miat 
••• nemzetes Borsos Anna Aszszoni ... kenszerittetek ... 
Maros szek(ne)k ket hüteos Vice király biray elöt procura-
torokot Constitualni az Nagod meltosagos szemelje elejben, 
es Tablajara [Mezőkölpény MT; TSb 21]. 1671: Noha keó-
telessegem szerint gjakor irasommal tartoznam Kgld Mel-
tosagos szemeijet szükseges dolgon kivülis keöszöntenem 
••• de az alkalmatlan üdők gatot vernek igyekezetemnek 
követeseben [KJ] * szent ~e. 1811: Méltóságos Grófném! 
itt' már meg-szorultam, Engedjen-meg, hogy szent Szemé-
lyihez nyúltam Mert nem tudok égy jó Aszszonyt lefesteni, 
Nagyságod tudja e' helyet bé-tölteni [ÁrÉ 202] * úri ~e. 
1677: Istenre s igaz hazájához való szeretetire kérem s ob-
testálom Kegyelmedet, ebben tekintse mind édes nemze-
tünk valóságosabb előmenetelét, mind maga úri személyé-
nek való alkalmatosbb dicsőségének promoveálását [TML 
VII, 497 gr. Vesselényi László Teleki Mihályhoz]. 1749: 
Kedves édes anyád róla való megemlékezésedet igen ked-
vesen vévén, közsöntet ... váija látni úri személyedet, már 
valaha egyszer a bodoki pusztás háznál [Bodok Hsz; Da-
nielAd. 274 Hídvégi Mikó Ferenc Vargyasi ifj. Dániel Ist-
vánhoz]. 1839/1840: hogy bonorum Curátora légyen Gróf 
Teleki János urat ezennel igen szívesen kérem méltóztassék 
minden pupilla számadás terhe nélkűlt, ezen keresztényi 
kötelességet ... urí személyire válalni [Kv; Ks 100 Komis 
János végr.]. 

3. szem. nm-i/nm-i határozói funkcióban; cu funcţie pro-
nominală; in pronom. Funktion. 1585: Az hatalmaskodó 
eoreokseges emberek ha valakinek vagy szemelyere, vagy 
hazára tamadnak, feokeppen Eyell ... Azt a Capitanok 
bewntetessel le chendesithessek [Kv; PolgK. 17]. 1599: fi-
zetesere eztendeigh maga zemelyere rendeltenek eo kgmek 
masfelzaz forintott [Kv; TanJk 1/1. 334]. 1657-1658: az 
nép féltett is ugyan, de viszont az követek által tött válasz-
tételekhez képest bízott is, hogy személyemmel, magunk 
oblatiónkkal, adományunkkal complacáltatnak [Kemlr. 
320]. 1666: Baló uramnak ím írtam én is, kérem, levelemet 
küldje meg neki, s írjon maga is, ez dologra vigyázzon s az 
én személyem ellen is, ha mit moveálnának az pogány ebek 
PTML III, 639 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1678: 
Másként maga személye iránt kérem nyugodjék meg ben-
nem, a mint Szepesi - uramtúl megizentem, írtam, és tudó-
sítson, ha vékony személyemmel valamint méltóságának 
személyinek s kedvesinek szolgálhatok, tehetségem szerint 
annak cselekedésével bizonyítok meg [TML VIII, 58 
Vesselényi Pál ua-hoz]. 1702 k.: illyen erötelen vénségem-
hen, és Koporsomban való közelitet Szállásom(na)k idejé-
én , nem csak Szeméi lyem(ne)k, hanem Nemzecscségem-
(ne)k is jó hiréb(en) Nevében való meg kissebedését Lel-
kem Szomorúságával Némellyek(ne)k rajtam könyörŭlet-
len, illetlen gyŏnyōrkedéseket látván, nem kev(és) keserű-
séggel Szenvedem, azon Senki ne Csúdálkozzék [Abrudbá-
nVa AF; Born. XXXIX/6. Sebesi Beniamin kuråtor nyíl.]. 

szembetűnhetőleg 

1733: magak Szemeljekhez is hozza nyúlhasson, es Nyúj-
tathasson az Exponens [Gergelyfája AF; JHb XXVII. 8]. 
1771: Személyemhez ereszteni tettzet Vri Levelét Mlgs 
Groff Uramnak érdemlett tisztelettel el fogadtam [Mező-
bánd MT; Told. 5a]. 1821: ha szintén Borszék közönsége-
sen felosztatnék is, maga személyére több helyet és na-
gyobbat a Bor kút körül nem nyerhet osztályos részére, 
mint amelyen moston háza vagyon [Ditró/Szárhegy Cs; 
RSzF 141]. 

Szk: ~ére nézve. 1663: Ehhez járulván penig Kegyelmed 
személyére nézve fejedelemasszony szerelmes atyánkfia 
közbenjárása, könnyen arra haj Iánk, hogy Kegyelmedet 
mostani tisztiben meghagyjuk [TML II, 479 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 1677: ha az dolgokban való rendelések Nagy-
ságod kedvetlenségével vadnak, még, kivált az én szemé-
lyemre nézve, van üdő reá [TML VII, 388 Teleki Mihály 
Bornemisza Annához]. 1704: Ezt megmondván, meg kell 
vallani, hogy nemigen favorabiliter felele, talán szemé-
lyemre nézve [WIN I, 170]. 1763: Elég az, hogy mi békes-
séget látunk személyünkre nézve — Istené a dicsőség 
[RettE 156]. 1770: Ez az ifjú noha in statura fractus, mivel 
gibbosus, de személyére, latinitására, egyéb nyelveknek tu-
dására s muzsikájára nézve akárhol meglehet [i.h. 227-8] 
* maga ~~ében. 1575: Azért teccyk eo kegnek hogi Minde-
nik az eo Magok zemelyeben harmad magawal Meg esked-
ienek Azon hogi Eok partas katalin hazabol es Marhaiabol 
semmyt ely ne(m) vittek [Kv; TJk III/3. 362d]. 1590: Ba-
thori Elekne Jakczy Anna Azzony nemi nemeo Diósadban 
lakozo Farkas Janos Neweo Jobagyanak meg eoleseert Ci-
táltatta wolth" ... hogy az eo ... Jobagiat Artatlanol Eolte 
volna meg ... keote magat ez meg Nevezet Azalos Thamas 
maga zemelyeben eoreok Zabados Jobagynak eo maga reze 
zerent valo hazawal es minden eoreoksegewel Egyetembe 
[Bőnye Sz; WLt. — "Aszalós Tamás]. 1603: telyes aútho-
ritast attanak ő kmk az Satz Ado szedő Wrainknak, hogy 
azokat az kik meg adossok, mind magok szemelyekben 
meg tartoztathassak [Kv; TanJk 1/1. 448]. 1635: arra kösse 
magat hogy sem az maga foksagaert sem az Batiajèert 
Dimie(n) Mihaljert sem maga szemeljeben sem baratj altal 
soha megh ne(m) emlekőzik, és nem fenyegeteödik [Dob-
Lev. I. 8]. 1671: Abrug Bányán' civilis fundust biro nemes-
ség dolgábol-is végeztetett, hogy ha házok nem exempta, 
azzal hogy magok személlyekben Nemessek, ne vonhas-
sák-ki magokat az városhoz valo contributiobol [CC 83. — 
aAF]. 1714/1781: Néhai Nemzetes Matskási Péter Uram ... 
egynehányszor a Felséges udvarból Decretumokot eö 
Nagysága ellen extrahalt... e végre Ágenseket nagy költsé-
givei tartott, és utollyára maga személlyében is ... Bécsben 
fel fáradt [Gerendlóna TA; JHb LXXI/3. 467]. 1749: Hogy 
elöbbeni úri leveledre nem válaszolhattam, erról követlek; 
oka az volt: 1 -mo az replicat magam személyemben kíván-
tam repraesentalni, de ... újabban meggátla szándékomban 
Apor Péter [Bodok Hsz; DanielAd. 274 Hídvégi Mikó Fe-
renc Vargyasi ifj. Dániel Istvánhoz] * maga ~iére nézendő. 
1610: Az megh holt Christoph Deák Relictaianak az melj 
ep falusi es réz Jozagy maga tulaido(n) szemilire nizendeo 
voltanak azokat minden helieken es varmegiebe az Georgy-
falui es Magiar patabeii portioy kivwl, kegmesen neki rela-
xaltuk, hadgiuk [Ks 19 fej.]. 1672: Ha ezaránt való nehéz-
sége az hatalmas nemzetnek, kit Isten ne adjon, az regiment 
változtatná, azaránt maga személyére nézendő jovaiban s 
személyének becstelenítésében hogy ne szenvedne, alig hi-
szem, mégis szerelmesinek részek s személyek nem bán-
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tódhatnék ország törvénye szerint [TML VI, 341 Sárpataki 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

4. vmilyen jogviszonyban jogalanyként szereplő egyén; 
persoană (juridică) ca subiect de drept; Rechtsperson, 
Rechtspersönlichkeit, Person. Szk: alsó 1652: az itt valo 
Ecclesianak gubernalasa ... magok kozúl kózónseges 
suffragiomok altal negyet valaztattanak (!), kik com(m)-
nicatis consiljis (!) a ' teobb vraimot convocalljak, az elsó 
kòzűllok proponallia à dolgot reovidede(n), es a* voxallast 
kezdgye el az alsó zemellyen [Kv; KvRLt X. A. 1] * 
egyházi nemes 1712: Az joszágos Nemes embereknek az 
terehviseleshez képest porportionate Az egj Hazi Nemes 
szemelljek penig az kik(ne)k puszta örökségek vagyon az 
Varosban, de azon örökségen Semmi Varos terhe viselő 
emberek nincsen, magok sem laknak itt, azok is egeszszen 
nem praecludaltathatnak, hanem az osztoztato Birák eö 
kglmek porportionate, azoknak is adjanak táli tamen 
Conditione [Torda; JHb XV/6]. — L. az egyházi címszóhoz 
fűzött jegyzetet * egy karakterben levő ~ek. 1726: A 
székeknek és statusoknak proprietássa tartassék a régi usus 
és mód szerint, cum hac tamen declaratione, hogy egy ca-
racterben lévő bizonyos számú személyeknek adassék egy 
szék sine determinatione, hogy melyik végin vagy közepin 
legyen [SzO VII, 324] konzisztoriális ~ egyháztanács-
tag, presbiter. 1720: A Tiszt. Consistorialis Szemelyek-
(ne)k Száma nyolcz érdemes Szemelyek(ne)k halála altal 
nem kévéssé meg csonkittatott leven kivanta a Ven Con-
sistorium hogy azon fogyatkozás mas erdemes Szemelyek-
nek valasztasaval resarcialtassek a mint hogy a követke-
zendő nyólc Szemelyek" a Tiszt. Consistorium(na)k Tagjai 
közzé incorporaltatanak [Kv; SRE 137. — "Alább felsorol-
va]. 1733: Tiszt. Typograhus Szathmári Sándor Uram ex 
communi voto Veres Consistorii Consistorialis Személynek 
denominaltatott és declaráltatott [Kv; SRE 161]. 1789: Die 
19a April. plénum Consistorium tartatván Mlgos Insp. Cu-
rator B. Bánffi György Ur ö Nsga Praesidiuma alatt ..., a' 
Tiszt Clerus, a* Domesticus Curator Urak és más Con-
sistorialis Személyek jelenletekben [Kv; SRE 257]. 1793: 
az Ekla és a' Collegium Fejérdi határon lévő közös Erde-
jekben le vágott öl fáknak aestimatiojak véget három be-
csületes Consistorialis Személyek ... ki küldettettetvén a 
magok Relatiojokat Írásban bé adták [Kv; SRE 292] * 
mindkét nemen levő 1798: G. Teleki Sámuel Ur ō Excja 
nevére; melynek ereje mellett Nemes Marus Székben lako-
zo mind két Nemen lévő betsülletes Személyek 24 forint 
büntetés alatt a* ki nevezendő helyen és Napon meg-jelenni 
és az igazságot maga valóságában igaz hitek letétele mellett 
ki-nyilatkoztatni köteleztetnek [Mv; DLev.] * nemtelen 
1585: eo Nga kegmesen engedne megh Azt hogy Se kwl-
seo, Nemes, vagy Nemtelen zemely se penigh vgia(n) ez 
varossy Ember, Semminemeó Attestatoriaúal Ne kenszerit-
hetne vallasnak okayert semminemeó Király vagy Vaida 
embere eleybe az varossy keosseget [Kv; TanJk 1/1. 16]. 
1845: Székelly Anikó Hajadon ... szökött kártevő szolgálo 
Gazdaszszony és nemtelen szeméi [Dés; DLt 591] * pleni-
potenciáztatott 1703: Én is ellenben zetelaki királybíró 
Tornai Mihály, eskütteimmel, Bíró András tavalyi király-
birája Zetelakának, Karácsony György, mint az egész Zete-
laka falváról erre az accordára plenipotentiaztatott szeme-
lyek és sokszor megnevezett mlgs gróf Apor István úr ő 
nagysága mellettünk való fáradozását alázatosan köszönvén 
[SzO VII, 120]. 1784: En is ... Zetelaki Királly Biro Tornai 
Mihálly Eskütteimmel ... mint az egész Zetelaka falvátol 

érné az accordára plenipotentiaztatott szemelyek ... köte-
lezzük ... magunkat arra hogj ezentúl az hetven öt ökörről 
... adózunk [Zetelaka U; UszLt XII. 89] * városi renden 
levő 1676: Szabó György Városi renden lévő személy 
Annor(um) 65 [Szu; Borb. I]. 

5. nemes ~ nemesi rangú egyén; persoană care face parte 
din nobilime; Adelsperson, Person von Adel. | erkölcsös/ 
becsületes egyén; om cinstit; moralische/ehrliche Person. 
1577: elmenuen ... bothazara kj kolosuar megieben vagion 
es my az feleol meg Irt Nemes szemileket az Nag. Noua 
donatioia es statoriaia (!) tartasa szerint bele Iktatok az meg 
Jrt bothazabely reszekben [Szopor K; SLt Y. 17]. 1581: 
Hywata Engemett az vytezleo nemes zemyl galaczy Jstwan 
lompertra hogy nemyniemeo zalagyos Jozagrul megj 
kjnalnya [Füzkút K; WLt]. 1597: My keőz birak kik 
vagiunk ez dologban, vagy Minth Zekely gergely Zaz 
Somboron lakó Nemes Zemyly, es Rabochy Janos panchel 
chehy Nemes zemyly ... Adgiuk emlekezetyre es 
tud(as)ara Mindeneknek ...Az vitezleö Baad Istuannak 
Alias vajda, pancselcsehen lakó Nemes zemylnek E° 
Conditione hogy ... Bad Istuan Neue Aloll Az vagy megh 
maradykj Neue Alolis el menne es el zeöknek tehát bad 
Istuan es Męgh maradykys ezt Az felwll megh Irt bé adot 
Jobbágyot kergethessik es meghis foghassak Mind(en) 
teoruiny Nelkwll [Páncélcseh SzD; RLt O. 5]. 1604: Első 
Kussebik Jánosi Peter foljfoluan* lakó nemes zemelj* 
masodjk ugjan foljfoluan Laico nagjobik Jánosi Peter nemes 
zemelj [DLev. XXXI. 1. — "MT]. 1621: Mw Tuissi Janos 
zeoke faluan Zabo Peter Adamosson Keokeolleo uar rt\e-
geben lakó nemes zemelyek [Szőkefva KK/Kv; RDL 1. H 3 

Tuissi János kezével]. 1648: Mw Basa Thamas nagioh 
Szaboszlay Három szeknek Sepsinek, Kezdinek es Orbay-
nak, feo kyralj biraia, Henter András Sepsi széki Szent 
Iuani, es Zekel Boldisar, ugia(n) Sepsi szekj Kjll(e)mbe(n) 
lakó Nemes szemelyek [BLt 1]. 1681: Nemes személyed 
Martha Nadgy consors Stepháni Jenei (34) [Dés; DLt 445]-
1731: Mi aláb meg irt Nemes Személyek az aláb meg 
dologban Contrahálandó Felektől, mind két részről Fog?1 

kőz Birák, adgyuk tuttára Mindeneknek, a kik(ne)k iH^ 
[Veresegyháza SzD; Ks 25. B. 7]. 1762: Mi Nemes Fejér 
Var Megyében Magyar Igenben" Possideálo ide alább Sub' 
scribalt Nemes Szemelyek [DobLev. 11/337. — "AF]. 

6. szabad ~ a. nem függő viszonyban levő/függő vi-
szonyból felszabadított ember; persoană independentă; 
son freien Standes, Freisasse. 1692: Bujka aliás Molnáſ 

Tamás nevű Szabad ember, kiis uratlan Szabad szemelj té-
vén ... köte és obligálá magát ... Kővesdj Boér Sim°n 

Uram(na)k örökös iobbagytságra [Náznánfva MT; &er7Ĕ£ 

13. VIII. 2]. 1733: Tóth János szabad szemellj heljecskéj e 

[Backamadaras MT; LLt]. 1749: Első Beres Inas Pálfa^1 

Gergely Istók szabad szemely penz fizetése flo 2 ... egy 
csuklya harisnya posztobol valo szokmány két harisnya. £ 
ing, két lábra valo, egy posztobol allo süveg [Csicsó Cs; ** 
65. 44. 13]. 1764: Nztes Mihállyi Joseff uram keretett an* 
hogy menenk el ... Bögőzben a Szekelly János szabad stç ' 
mély maga lakó Házához egy Néhány Bizonyságok Fassi°j 
ja(na)k recipialasara [Bögöz U; IB]. 1791: Adóiján Sámue' 
Szabad személly és Falus Biro 33 esztendős ... AdorjţJ 
István Falu Hitesse szabad személy 49 Esztendős [ M ^ 
kövesd MT; MbK XII. 81]. 1798: magak örökségekig 
lakó Nemes és szabad székelly személlyek [Aranyosrák0 

TA; Borb.]. 1800: Fazakas Ferencz 26 eszténdös ... 
tafalvi Szabad Személy igy vall [Kvh; Bogáts]. 1818: W 
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Valló. Kanabéj Joseff 26. Esztendős szabad személy [Szent-
katolna Hsz; HSzjP]. — b. nőtlen, hajadon; persoană 
necăsătorită; ledig, unverehelicht/-heiratet. 1647: Director 
Uramek kj hozatva(n) Bikfalui Demeter Georgeöt, es 
Borbély Margitot ... az mint referalliak szabad szemeliek, 
magokis eöszve akarnak menni [Kv; TJk VI1I/4. 219]. 1737: 
Czigány Dánó Györgyinek világosonn Constálvánn Pupi 
Czigány Ersokkal hitetlenül elszőkvénn, Nős paráznasága ... 
Nms Város Határáról extermináltatik ... Az Asz(sz)ony Púpi 
Czigány Ersók pedig (: mint hogj szabad személly volt :) 
hólnap a Piatzon erőssen meg-páltzáztatik, a Nms Városról 
és határáról in perpetuum extermináltatik [Dés; Jk 257b]. 
1761: kegyelmed Finna Anna Aszsz(ony) mint hŭtes 
férjével lakó ... nŏs parazna, kegyelmed pedig Marosi 
Gyōrgj ur mint szabad személy, parazna eletet elni azon 
ŭdŏben, és egyéb ŭdŏbenis attentaltak [Torda; TJkT V. 42]. 

7. szép ~ asszony, leány; femeie, fată; Schönheit, schö-
nes Weib. 1710 k: egy szép személyre való nézésem ritkán 
volt gonosz indulat nélkül [BÖn. 506]. 

8. -ében a. személyesen, magát illetően; personal, ín 
persoană; persönlich, in persona, in seiner/ihrer Person/ 
Eigenschaft/Beschaffenheit. 1578: Azért en illyen wallasth 
es foghadast tezeok mind ez zemylyemben, mind ghazdam 
Aszony es maradekym gyermekymnek kepekben [Dés; DLt 
202]. 1615: Bánffy Jánost, az felliwl megh irt mod kiwl 
semmi nemw hadi expeditiokra magat szemelyeben ele-
teigh se kepebeli embertt allatni ne erőltesse [Gyf; Told. 1]. 
1629/1681: Ha Hunyadon maganak hazat szerez8, aztis 
minden Ado szedő-vedestül, dezmatol magat szemelye-
h(en), es maradekitis ... eximaltam [Vh; VhU 221. — 
"Szikszai Mihály Deák]. 1631: (Feleségem) mikor az iosza-
got kezebeöl az Atiafiaknak resignallia akkor az en disposi-
tio(m) szerent, kik iobbagibol allo szolgák voltanak, az iob-
bagisag alol fel szabadullianak szemeliekben [Nagyteremi 
KK; JHb XXI/1. 6 Sükösd György végr.]. 1677: A' Váro-
sokban lakó Nemesség, ha a* Város közzé magát béadta, 
kötelezte, és a' Városnak terhét vélek egyiránt viseli, sze-
mélyében hadban menni ne tartozzék [AC 95]. 1714: ha ... 
valaki futasban es kőltőzesben depraehendaltatik, nem csak 
nálla találtatott minden javait amittalja immediate, hanem 
maga Személlyébennis kemeny animadversiot fog Szen-
vedni [WassLt a gub. Nsz-ből]. 1735: minthogy magam 
voltam ... Kolosvárott Házi Gazda, pirangságot mind sze-
méllyemben, mind penig Levél által sokszor vallottam 
[Kendilóna SzD; TK1 Beniamin Cseh de Akna (29) ns 
vall.]. 1761: eö Ngă ... magok szemelljekben is szabado-
son hozzá nyulhassan, nyulattathassan [Bálványosváralja 
SzD; Ks 25. III. 35]. 1832: Strására lévén ki rendeltetve 
egy Surtzos Mester emberrel kit személyében esmérek de 
nevét nem tudom [Dés; DLt 574]. — b. (maga) mivoltában; 
in persoana lui/ei; in persona, als solchner, solche, in sei-
ner/ihrer Eigenschaft, persönlich. 1605: Biro Vram ezek-
nek" io es Tiztesseges executioiara Tanachyaual viselien 
gondot hogj se zemelyekbe se marhayokban megh ne ban-
todgyanak senkyteol [Kv; TanJk 1/1. 524. — aA jezsuiták-
nak]. 1635: Báthori Gábor fejedelem adott volt requisitio-
jokra egy mandatumot otalmokra, de mind az altal ugj atta, 
hogy cziak addeg ne bancziak eoket szemelyekben es mar-
bajokban az vargak, meghlen az akkori Birak es Tanaczi el 
nem rendeli dolgokat [Kv; Céhir. I. 15]. 1666/1681: Nagy 
Mihally jövevény emberemet ... magát, felességét, es Pos-
teritassit egieb szolgalatra, adozasra, postalkodasra erőltetni 
ne mereszéllyék, vagy annak nem praestalassaert szeme-

lyekb(en) vagy javokb(an) megh karositani ne attemtallyak 
[Vh; VhU 223]. 1722 k.: esküszöm az élő, igaz Istenre, ki 
Atja, Fiu, Sz. Lélek, személljében három, állatjában egy 
őröké valo Isten [GörgJk 76]. 1764: Haller Pál pedig maga 
szál, termetes, de személyében himlőhelyes ábrázatja, úgy-
hogy ha a kemény lágy nem lenne, férfinak sokkal szebb 
volna Kemény Gergely, mint Haller Pál [RettE 168]. 1782: 
Tulajdon maga Szájából néhai Bocska alias Kimpán Gli-
gomak hallottam ezt mondani olykor az mikor Tagyerre 
meg neheztelt ... nem vagy az én Ágyékombol származott 
Saját Gyermekem és személyedben is nem-hasonlitasz több 
gyermekeimhez [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 1806: hogy 
féíjfi volt-é az akki Kerekes Mariskoval fekütt Vagy fejér-
nép bizonyoson nem tudhatom mivel én személjeben nem 
láthattam [Dés; DLt 250/1808 Apátzai Kata Fösüs Nemes 
Munkátsi Jstvanne (20) vall.]. — c. (ön)magában; ín si-
nea/persoana lui/ei; in seiner/ihrer Person, an sich. 1657: 
Bethlen Gábor szájából azt hallottam, hogy személyében' 
oly vitéz ember volt, hogy az Nagy Sándor hadában is az 
válogatott vitézeknek számok közé való lehetett volna 
[KemÖn. 154. — "Székely Mózes]. 1663: Nekem szabad-
ságot adának Cob uramék, hogy magam dolgaimnak vég-
ben vitelére és hogy méltatlan személyemben is praesentál-
hassam magamat az mi kegyelmes urunk és asszonyunk ő 
nagyságának szolgálatjára [TML II, 603 Teleki Mihály 
Bánfi Dieneshez]. — d. vki helyett/képében, vkinek/vmely 
közösségnek képviselőjeként/helyetteseként; ín locul cuiva, 
ca reprezentant/înlocuitor al unei persoane/a unei comuni-
tâţi; in jmds Reprăsentation, als einer vertretend. 1568: Ta-
mas buday Magister Cehae aurifabroru(m) et Tomas Te-
kçzli (!), Visky Imre, az eçtwes Cehek (!) zemelyebe ezt 
vallottak [Kv; TJk III/l. 179]. 1589/XVII. sz. eleje: mi-
koron ez mi Tanaczhazunkban keősseginknek dolgainak 
igazgatasara bę giúluen, le wltwnk volna, ez Tekintetes 
férfiak"... Keőmiues mesterek, mi Városi tagaink (!), mind 
az eő tulaidon szemeliekben, s mind penigh az teőb keő-
miues, faragó, es rakó mestereknek neuekben, mi elŏnkben 
iŏuen, köniörgęnek nekwnk illienkeppen [Kv; KőmCLev. 
1. — "Köv. a nevek fels.]. 

9. vkinek a külseje/alkata/egyénisége; înfãţişare, aspect 
sub care se prezintă o persoană; jmd als Persönlichkeit, als 
Individuum. 1633: Egy beőteős keszkenőt varratott vala en 
velem Zabo Jacabne ... Ez uolt rea varua Jdeie megh ual-
no(m) te szép szemeliedtőll Mert mindenkor bünra jartat 
cziak egiedőll [Mv; MvLt 290-124b]. 1672: Istennek neve 
áldassék, Uram, érette, még eddig itt emlékezetben sem lön 
Kigyelmed személye s nem is reméllem [TML VI, 393 
Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz]. 1745: Talaltam menni, 
vagyis meg szallani azon el bujdasot Atyamfia hazahoz ... 
talam a mi familiankbol valo mivel igen egyezet a szemely-
lye az atyam szemellyihez [Bethlen SzD; Ks 14. XXXIV. 
10]. 1747: Láttam Pap Mihályt ... az mint termetire s sze-
mélyire emlékezem, Szőke Sárga vastag bajuszu, vékony 
magas szálnak láczatott [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 
1777: ezenn Vaszilianak minden teste állása s szemillye és 
maga viselése szakasztott ollyan mint Néhai Filep Antal 
Uram volt [Szásznyíres SzD; Ks 30. 28]. 1799: Gyepes 
György N. Trifan Vonutz(na)k fejében égy Teli kantsot 
tsapott ugy hogy el lepte az Vér és személlye ábrázatja el-
dagatt [Dés; DLt 109/1812]. 

Szk: ~ére nézve. 1843: Személyére nézve középidejü és 
-termetű, barna-piros ábrázatú, nagy orrú, kevéssé himlő-
helyes [VKp 73-4]. 
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10. szereplő; personaj; Person, Darsteller, Figurant. 
1823-1830: Ifjú deák koromban a kollégiumban komédiát 
játszódván, engemet is mint kisasszonyt játszó személyt öl-
töztettek volt olyan válba [FogE 66]. 

11. (embert ábrázoló) minta; figură de om; Figur, 
Mensch. 1739: egy virágos és ember személyekel rajzolt 
szép Aranyos ezüst kupácska cir fel ejteles [Szászerked K; 
LLt 96]. 

Ha. 1568: Zemyllyek [Sajókeresztúr SzD; KJ]. 1578: 
zemylyemben [Dés; DLt 202]. 1582: zeomelj. zeomeli 
[Dés; DLt 209]. 1584: zeomelyeok [Dés; DLt 211] | zemel-
nek [Kv; TanJk V/3. 278b]. 1594: zemily [Esztény 
SzD/Kide K; RLt O. 5]. 1599: zemjliek [Tancs K; Ks]. 
XVII. sz. eleje: zemil [Dés; DLt 362]. 1603: szömély [Gyf; 
GyfJk 44]. 1608: zemil [Dés; DLt 301]. 1652: szőmelyők 
[Kőrispatak U; Pf]. 1666: szemilyek [Radnótfája MT; BLt]. 
1817: szemelyjeköt [Malomfva U; Ben.]. 

személyes 1. mn személyre/egyénre vonatkozó, sze-
mély szerinti, egyéni; personal, individual; persönlich, per-
sonal. 1710: Es amennyiben mind az én dicsőséges eleim-
nek nagy érdemi, mind az én Felségednek tett személyes 
szolgálatim elégségesek nem volnának, azt a fogyatkozást 
pótolja ki a Felséged minden országokon dicsérettel kiteije-
dett nagy kegyelmessége [CsH 88]. 1784: A Személyes ac-
tusokbol származó causák ... el itiltetthetnek a Torotzkai 
Forumon [Torockó; TLev. 2/6]. 1815: Ha személyes sze-
rentsém lenne ugy több ehez tartózó kőrnyŭl állásokrol be-
szélhetünk igen jo móddal [Asszonynépe AT; DobLev. 
V/975 Borbereki Josef sógorához, Dobolyi Sigmondhoz]. 
1821: A' ki az emberek' személyes hivságának kompli-
mentíroz, több barátokra tehet szert, mind a' ki az egész 
emberi nemzet' boldogságáért áldozza-fel magát [Kv-i Kai. 
Erk. Igazságok 31 ]. 1823-1830: Ha az univerzitáshoz tarto-
zóknak polgári háza vagyon, azután a város terheit hordoz-
ni tartozik, de a személyes terhektől, polgári esküvéstöl, 
vagy magánál kvártélyadástól szabad [FogE 233]. 

2. vkinek egyéni helyzetére/magatartására vonatkozó, sa-
ját; personal; individuell, persönlich. 1782: Procuratorunk 
azt mondotta, hogy a' Levelek jok ... de ha a' Portio fize-
testöl meg akarunk menekedni, egyéb is kívántatik még 
hozzá ... személlyes Nemességünket meg kaphattyuk vé-
lek, de az adózás aloll tsak azokkal meg nem menekedünk 
a' Királlyi Ordinatiok szerint [Torda; KW Vall. 18]. 1812: 
hivatalbéli kötelességünk e tárgyban szemellyes jelenletün-
köt nem engedi ... Szentes Dávid mp [Km; KmULev. 3]. 

3. - juss vmely személyt illető jog; dreptul unei persoane 
de a primi ceva; persönliches/subjektives Recht, rechtmäßi-
ger Anteil. 1832: Tisztelettel kérem is a' Tekintetes Ta-
nátsot, Birtokom lételét, Hazafiságomat 's ebből Törvénye-
sen eredő Személlyes Jussomat tekintetbe véve, méltóztas-
son nékem a' Város Porondjábol, mint Törvényesen oszlani 
kellető Köz hellyböl a több részesedet Birtokos Haza-
fiakkal bár egyenlő mértékbe ... részt adni [Dés; DLt 693]. 

4. - ember személy szerint ismert ember; om cunoscut 
personal; Einzelner, Einzelperson. 1670/1740: Személlyes 
Ember Tilalmáról ... Végezék azt is, hogy pediglen valaki 
csak egy Személyes ember tiltani akar valamit, a közönsé-
ges falu gyüléseb(en) tiltson [Homoródsztpál U; WLt]. 
1728: Nagy difficultasb(an) leven a Zalanyi Eccl(esi)a(na)k 
interesre ki adott regi adossaga ... talaltatott liquidum debi-
tum szemelyes embereknel computalvan negj esztendőtől 
fogva valo interessit fl. 205 // 28 [Zalán Hsz; SVJk]. 1751: 

itten Udvarfalván" lakó Személlyes embereknek adat Néhai 
Hollo András kölcsön pénszt Interesre [Berz. 11. — "MT]. 
1760: a' Falu és mas személlyes Emberek Erdejétől külön-
bözteti meg égy nagy Barázda [Kakasd MT; KP]. 1762: En 
Sebessi Uramék(na)k Birájok lévén, sem nékünk, sem A(c-
tor) Ur számára nem osztottak Falu kőzőnseges erdeiből 
többet mint egy szemellyes embernek [Bögöz U; IB. St. 
Orbán (56) jb vall.]. 1806: Ha valaki a' Gabonában, vagy 
Kaszáló Helljen, ide értve a' személyes emberek kertyeiket 
is marháival prédáitat ... szénvedgyen maga a' prédáltato 
jo 25 ütést, és azon felyül fizessen 3 MForintot az Eskütt-
ségnek [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 1820: Gyümöltsös és 
Veteményes kertek vágynák a faluban egyebütt nincsen, 
melyek személyes embereké [MvLt 4]. 

5. tulajdon; al său/a ei personal; eigen, leiblich. 1782: 
Botska Gligor még ifjú Legény korában származott ... M 
Macskásra ... Néhai Botska Iuonutznak Ana nevü szemé-
lyes Léányát vévén el Feleségül ipja nevéről vette vezeték 
nevét [M.macskás K; Eszt-Mk]. 

W. ſn vkinek/vminek képviselője/megbízottja; reprezen-
tant (al cuiva); Vertreter, Bevollmächtigter; (személynök): 
Personalis (regiae proesential ...). 1776: a Kolosvari Ns 
Reformatum Collegyom Személyesse Tks Mátyás Sámuel 
Ur [Szőkefva KK; Kp 58]. 1791/1792: jelenté az Executor 
Ur hogy igen is el mégyen" a' Cometaneusokkal edgyüt, de 
az Aszszony külgye maga személlyessét [Mezőkövesd MT; 
MbK XII. 81. — "Az exekúció végrehajtása céljából]. 
1797: (Az uradalmi széken) az Uraság maga, vagy sze-
méllyesse, és biztassa előli: ülése alatt, leg-alább hat ahhoz 
értő Tőrvény-tudo személlyek előtt Törvényt láttat, a' mi-
kor a* Fel-peres a panaszló, és keresetiről actiot a' . . . Birák 
előtt bé-adni köteles [Mv; MbK XII. 113]. 1801: Mi alább 
subscribáltak, mindnyájjan M.N. Sombori birtokosok, vagy 
azok(na)k meg bízott személlyessei ... ez következendő • •• 
meg másolhatatlan édgyezésre léptünk Communi Consensu 
[M.nagyzsombor K; Somb. I]. 1817: Contrásnak hogy ide 
visába" meg tétetett az Exponens eö kegyelme ... soós vizet 
nékünk ki osztogatván, ugy kötelendreb a' falujába viszá 
utazatt... Soós vizet minden héten a* maga idejébe ki adni 
meg jelent, ha maga nem tehát személyesse altal [KLev. 
10. — "K. bAz előbbivel tőszomszédos település]. 1820 k.: 
Vajda Gábomé ... Nagy szekeres Uttzában lévő, Lakó Ne-
mes Udvar Háza ... Kotyavetye által ... mái napon mű ál-
talunk ... a fenn Tisztelt Groff Vr eó Natsága szemellyessé-
nek Tekintetes Petsy Joseff Vrnak Transponáltatott [Dés; 
RLt]. 1833: Az ezen Erdélyi Nagy fejedelemsegbeli régen 
ohajtott Diétát Felséges Fejedelmünk lsö Ferentz Magyar 
Ország Királya Kolosvárra 26dik Majusra határozván sze-
mélyessének ... unoka ötsit Estei Ferdinánd ő Fő Hertzeg-
sége neveztetvén ki, ... 8dik Majusba meg is érkezvén 
nagy pompával fogadtatot [Kv; ACLev. Perc. 5]. 1853: 
méltóztasson — ha kívántatni fogna — a' dolog állásával 
... egy saját kebeléből kí nevezendő, 's az én, vagy é végre 
megbízandó személyesem' kőzbejőtével a' hely színén 
sémiét tartandó Bizottmány által meggyőződve, — annak 
végrehajtásához ... hozzájárulni [Kv; Pk 3]. 

Szk: hadnagyi 1840: Lovaim viszsza kapása vég^ 
más Zálogát attam a' meg bizat Hadnagyi személyes Te-
kintetes Mosa László Ur ... a ' Lovaimat ki adatta [Dés; 
DLt 921]. 1845: (A mészároslegény) Keresztesi Károlyt • • 
midőn Hadnagyi személyes Dadai Sándor Ur j a v a l l a t á b ó l 

orvosi lát lelet véget a megyei Sebész ... műhelyébe igye' 
kezett... réz csákánnyával fejét be Törte [Dés; DLt 530]. 



333 szembetűnhetőleg 

személyesen 1. saját maga, a maga személyében; perso-
nal, în persoană; persönlich, in eigener Person. 1653: Básta 
azért elérkezék személyesen, és mind a két fél sereget ren-
delének, erős ütközetet tőnek [ETA 1, 68 NSz]. 1762: Ke-
gyelmed is ... maga személljesen, e' mostan meg kivántato 
Segicség adăsban dicsíretes példát mutattni és azzal máso-
kotis hathatoson fel serkenteni ell nem mulattja [Nsz; Ks 
18/XC1II]. 1776: Titulált Meltosagos Liber Baro Ur ő Nsga 
látván (így!) a* nagy lármát (: ne hogy halál következnék :) 
kéntelenitetett maga személyesen le menvén tsendesiteni? 
[Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4 vk]. 1782: Báró Jósika 
Dániel Ur maga Személyessen Tseledjeivel felesen elmen-
vén Borsára, és onnét ejjel az okolbol hir nélkül occultč a 
Ménest ki hajtott (!), es magávol, a maga Jószágában elis 
vitte [Kv; JHb V/9]. 1792 k.: az Egjházi Nemesek ... nem 
mindnyájon szemelyessen, hanem tsak az ország által meg 
határozott bizonyos számb(an) tartoznak fel ülni [UszLt X. 
80]. 1801: Sándor Jantsit ... az Groff Urfſi szemellyesen 
étzer sem conventionált Semmi féle szolgálattyára [Erdő-
sztgyörgy MT; WH Cziffra Vaszi (31) vall.]. 1815: szemé-
lyesén kívántam volna sogor Uramékat meg keresni [Asz-
szonynépe AF; DobLev. V/975 Borbereki Josef sógorához, 
Dobolyi Sigmondhoz]. 1826 k.: ez előtt tizen két esztendő-
vel Néhai Szeredai János V. Királly Biro Urunk személlye-
senn, hivatalosonn ebbe a tárgyba occulálván, a Kelemen-
telkieknek ezen törvénytelen praetensiojoknak, ítélet kép-
Pen hellyt nem adott [Gyalakuta MT; GyL]. 1849: Krizsán 
Mária részére ... csak is köntösöket mintégy 12 darabot ké-
szítettem 's mindezekért maga Kelemen Beni személyesen 
fizette mindannyiszor a' keszitmények árait [Kv; Végr. 
Vall. 63]. 

2. személy szerint, személyét tekintve; personal; höchst-
Persönlich, ihn/sie selbst. 1767: ki menvén az udvaramra 
hallottom hogy a mint verekednek ... de sötét lévén se sze-
méllyesen, se a szavakról nem esmérhettem" [Betlenszt-
rriiklós KK; BK. Sütő Ádám (30) zsellér vall. — "Udvar 
Mátét, a kocsmárost]. 1794: el mentem ... B. Nalátzi Kata 
Asszonynak Kotsis János nevezetű Colonussához, kittis 
szemellyesen Lakó házánál nem tanálván az mezőn fel ke-
restem [Backamadaras MT; CsS]. 1802: Ezen az Exponens 
Praejudiciurnára abalineált össi Joszágok aránt ... egész 
betsülettel Level által de szemelyesen-is meg tanálta, és 
meg-instálta Nagyságodat [Torda; JHb XIII/9]. 1810: az 
jvának édes Annyát... Eözvegy Palatsek Josefnét szemé-
lyesen találván ... erős hittel meg eskettük [Kv; Borb. I]. 
1827: Szeptember Holdnapja 24-k napján ... megjelentem, 

holott mind kettöjeket személlyesen meg találván az ... 
instructiot olvasás végett által adtam s ... mind kettöjeket 
megintettem [Fejér m.; DobLev. V/l 126. 8]. 1835: el men-
ünk ... N Lakon"... Komán Juon nevezetű Szolgálo embe-
re Házához, akitis Személyesen odahaza találvan a kezünk-
ben levő Instructiott szorol szóra fel olvastuk és az ő szüle-
tett oláh nyelvén meg is magyaraztunk [DobLev. V/1292. 
-"-"AF]. 

négyszemközt, szemtől szemben; personal, faţă în fa-
jä; unter vier Augen, personal. 1782: T. Palffi Ferentz 
Uram honyaban lévén de nyavallyas alapotban volt a mint 
Felesége referala es eö Kegyelmével személlyesen nem 
beszélhettünk [Tarcsafva U; Pf]. 1839: arról is bizonyos 
válasz(sz)át kérem meg tudhatni, hogy személlyesen mikor 
jalálkazhatnánk egy(gy)ütt [A.szentmihályfva TA; Bosla. 
ö- Miske Ferenc Bosla Ferenchez]. 1887: Most is csak 
röviden mondom el, amit akarok, majd ha bejösz, megbe-

széljük személyesen [PLev. 133 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 

személynök megbízott; reprezentant, împutemicit; Be-
vollmächtigter, Vertreter. 1851: az Osztozo felek Személy-
nökeinél semmi okmány nem lehetett | (A határvonalak 
megállapítását) a szomszéd helységek személynökeinek 
közbenjőttével és kimutatásuk szerint, megtette [Bánya-
bükk K; Mk]. 

személy pénz bér, járandóság; salariu; Vergütung, Grati-
fikation, Pension. 1657: Hazaérkezvén azért az útból, az fe-
jedelem az követ urakot sok kegyelmességgel láta ... Tíz 
lóra fizetést, azonkívül személypénzt rendele [KemÖn. 58]. 

személyű 1. vmilyen kinézetű; cu o anumită înfåţişare; 
von ... Aussehen/Gewachsen/Art, wie jd aussieht. 1761: 
Bacsai Jánosné, Toroczkai Kata ... szép termetű, szép sze-
mélyű asszonyság vala [RettE 118]. 1775: Varsányi Zsig-
mondné leánya Korda Lászlóné ... alkalmas személyű len-
ne, hanem szörnyű nagy, hosszú [i.h. 353]. 1777: az Irina 
hűtős félje Gligori nem szőke hanem bama szép fekete 
személlyü Ember volt [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 
1779: Ez igen szép személyű ifjú, mintegy 40 vagy 42 
esztendős ember volt [RettE 393]. 

2. vmilyen személyiségű, tulajdonságú; cu o anumită 
faţă/expresie/fizionomie; schön/hăßlich aussehend/gestalt. 
1584: Hozzw Jstwan Az Ven ember vallia, Esmerte(m) 
Giarfas papot Igen Rwt zemeliw parazna ember vala [Kv; 
TJk IV/1. 328]. 

3. szabados ~ szabad rendbe tartozó; liber, care a fost 
eliberat din iobägie; frei, aus Knecht verfreit. 1643: Philep 
Ersebeth ... igerte volt iövendő hazassagra keze be ada-
saual egy Olah Lukaczi neuő legennek, ă kj magat nem 
Jobbagynak hanem szabados szemelvnek mondotta lenni 
[SzJk 60]. 

személyválogatás személyek közti különbségtétel, vki-
nek való kedvezés; preferinţă pentru o anumită persoană; 
Diskrimination, unterschiedliche Behandlung, Präferenz. 
1571: akaijak eo k. hogy Ez fele zemely valogatassal az 
Egenleo akaratai valo vegezes Megh Neh Bantassek [Kv; 
TanJk V/3. 44a]. 1582: Eskeoze(m) az elo Istenre ... hogy 
az varasnak valaztassa es az vnio tartassa zerent e' mostany 
varostul, Ram byzot vonás igazetasba, hwen el Járok ... 
Attyafiusagot baratsagot felelmet adomant es minde(n) ne-
mo Zemely valogatast hatra hagywa(n), kinek kinek mind 
az eo Aliapattja sorsa eòregsege (!)" es keressetj zerent iga-
zan eóldekem emitalny es Intezny [Kv; i.h. V/3. 256b. — 
"Más tintával eôrksege-re javítva]. 1589: Amy Nezy a* 
Zeoleomiweseket ... hiteókben a* zemely valogatast ky 
rekeztettek tanachul [Kv; i.h. 1/1. 112]. 1662: Micsoda a 
személyválogatás, mert tudni való dolog, hogy nem minden 
személyválogatás vétek. A személyválogatás itt az, mikor 
az ítílettételben a fennálló ügy kívül, mellyet causae meri-
tumnak hínak a törvényben, más egyéb akármi névvel ne-
vezendő tekintetektül viseltetik az igazgató, az ügynek ár-
talmára vagy előmozdítására [SKr 691-2]. 1680: soha az 
mi megírt kgles urunk s asszonyunk ő ngok méltóságos bi-
rodalma, élete jovai ellen ... nem tractálunk, nem corres-
pondealunk ... sőt az kiket afélékben munkálódni ... ta-
pasztalunk ...minden személyválogatás, félelem, atyafiság 
és jó remínsignek tekintetik megvetvin ellenek állani igye-
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kezünk [Gyf; SzO VI. 390-1]. 1760: Igen derék úri ember 
volt szegény, csakhogy a felesége igen becstelen erkölcsű, 
ki előtt nincsen személyválogatás, még a cigánylegény is 
kedves előtte [RettE 108]. 

Szk: ~ nélkül különbségtétel/kivételezés nélkül. 1561: 
minden holnap<on> az Eotwesseket meg proballia ha io 
ezewstbeol mywelnek es az kith vetkesnek talalnak zemely 
Valogatasnelkewl megh bewntessek [Kv; ÖCLev.]. 1573: 
Azt kevannyak eo K. hogi az polgár vraim vgy viszellienek 
gondot az Adónak fely zedesere, hogi valamy chigeo es 
Restancia hatra Neh Maradion, hanem Mind (!) Embertwl 
zemelj valogatasnelkwl fely zedik [Kv; TanJk V/3. 93b]. 
1643: Parancziolliuk hwsegtek(ne)k ez leuelünket neue(n) 
megh irt Exponensek(ne)k causaiokot illendeõ ſizetesekert 
suspicialuan, Isten es igassagh szerent procurallia tellyes 
tehetseghe szerent igassaghaban hwseghtek szemely ualo-
gatasnelkŭl [Gyf; BLt 9 fej. rend.]. 1671: Hogy mindeneket 
személy válogatás nélkül az Négy Recepta Religiokban és 
azoknak edgyaránt valo szabados exercitiumiban ō Năga 
meg tart, és másokkal-is meg-tartat, és edgyik Religion 
lévő Ecclesiákra-is hatalmasul nem küld el nem foglaltattya 
ŏ Năga Religioknak respectussáért-is senkit-is haza Fiai 
közzül meg nem vét hanem ebből minden személy váloga-
tás és meg-kŭlŏmbõztetés nélkül éltet minden rendeket [CC 
6]. 1825: minden személy válogatás nélkült baráttságosan 
traktált, és vendégelt minden embert mig végre mindenéből 
ki étte és itta magát [Bala MT; Told. 21]. 

Ha. 1767: Szemely válagatás | Személy válagatás [Bur-
jánosóbuda; JHbK LVI/5. 9, 28]. 1818: Személly válagatás 
[M.fráta K; KLev.]. 

személyválogató vkinek kedvező, vkit előnyben részesí-
tő; cel care face favoruri persoanelor preferate; diskriminie-
rend, präferierend. 1589: panaz volt bizonioson Reaiok 
hogy Zemely valogatok voltak a' belseo mészárosok [Kv; 
TanJk 1/1. 109-10]. 

személyzet alkalmazottak összessége; personal, totalitatea 
persoanelor care lucrează într-o instituţie; Personal. 1846: 
Velnicékre (az az : gépszerkezet nélküli közönséges kazának-
kal ellátott pálinkaházakra) a kezelő Személyzet fej-adójánn 
fölül Kazán-pénzt is kell vetni. Velnicéknél: fej-adó az 
alárendelt Személyzettül fejenként lehet két-anynyi, mennyi 
a helybeli al-mennyiség [EMLt Kemény Dénes, Érdekegység 
(kézir.) I/VII. 288]. 1855: A személyzet kevés kivétellel, 
csekély eszű, gyalár emberekből állott [Újf. 157]. 

szemenszedett 1. szemenként (ki)válogatott; selecţionat, 
ales (bob cu bob); ausgesucht. Szk: ~ árpa. 1684: Szemen 
szedet Árpa Cub 6// — [Fog.; UtI] * ~ búza. 1632: Sze-
men szedet buza cub. ... N. 38 [Fog.; UF I, 140]. 1648: 
Egy kis kadban szemen szedet tiszta buza cub. min. nro. 3 
(!) metr. 1 [Porumbák F; i.h. 880]. 1656: Vagyon ezen szu-
szekban szemen szedett buza cub. sax. 14/1 [Fog.; UF II, 
107]. 1673: Kumanay udvamal levő bonumnak es legumi-
nak szama. Szemen szedett buza húszan kett kőből kett ve-
ka - cub. 22/2 [i.h. 576]. 1811: valamiképpen a szép 's sze-
men szedett Buzába-is égy égy konkoj elegyedett, Ugy nin-
tsen Ménes-is oly* szép 's pallérozott, Mely vagy égyszer 
Csitkot ki vetőt nem hozott [ÁrÉ 152] * ~ haricska. 1684: 
Szemen szedet Haricska Cub 2// [UtI]. 

2. szemenként kiválogatott búzából őrölt; mãcinat din 
grîu ales (bob cu bob); sortiert, nach Komgröße ausgelesen/ 

sortiert. Szk: - búzaliszt. 1673: Szemen szedet buza liszt 
erog(álódott) szaz őtt köböl [Fog.; UtI]. 1687: Luczai 
Sándor adminisztrált szemenszedett búzalisztet ... üveg 
urinalékot nro. 16 [Porumbák F; UtI] * ~ liszt. 1681: Sze-
men Szedet Liszt Sax Cub — 2//2 [Újvár; UtI]. 1684: Sze-
men Szedett Liszt (!) Cub 4//— [A.komána F; UtI]. 

szemenvaló ló szemellenzője; ochelari de cal; Scheu-
klappe. 1596: Az Taligas Lowak(na)k zemen walot hogi El 
wette Az Darabantt att(am) f — d 25 [Kv; Szám. 6/XXII. 
7]. 1649: Balint kouacznak fîzette(m) ... f 4 D 27 ... Az 
Szolgaianak fizettem, hogi három posta Louaknak, Inyet, 
Lenczejet, Szemenualoiat véótte f. — D. 20 [Kv; i.h. 26/VI. 
550]. 1779: Gergely Úrfi Lovara 3 Ö patkot fel vertem ... 
A Száiát is meg tisztítottam, és a' Szeminvaloiat is vettem 
[Szászváros H; BK]. 

szemény 1. szejmény, (külföldi) gyalogos katona; sei-
men; Art Landsknecht, fremder Söldner. 1655: mikor vol-
nánk ... Fejervár megyeb(en) ugyan Tóvissen ... jővenek 
mi elönkb(en) egy felöl Tatár János Urunk eö Nga fizetesin 
lakó Szeminnye, es más felöl Rácz Jeremiane Aradi Vaszil-
ka [BálLt 62] | tavaszszal kezde a gyűlés alatt hallatni, 
hogy Havasalföldében valami széjmények" gyülekeznek, és 
a vajdab akaratja ellen viselik magokat ugyan felesen [ETA 
1,158. — "A kiadó jegyzete: a szélbei ráczok hajdankori el-
nevezése. bSorbán Kosztándin havasalföldi vajda]. 1656: 
Az szejmeneknek kiadott hópénzek felöl ... fő kamarásun-
kat ...mindjárást kiküldjük [RákDiplÖ. 394 Józs. Georgjus 
Stephanus moldvai vajda II. Rákóczi Györgyhöz]. 1658: 
Ezerhetedfél száz gyalogjok van, az havasalföldi vajda sze-
ményivel, ő pedig hatszázat küldött [TML I, 303 Barcsay 
Gáspár Teleki Mihályhoz] | Nagyságod méltóságos levelit 
nagy alázatossággal vettem; az szejmének ki nem jöttenek, 
ha kijönnek, Nagyságod kegyelmes poroncsolatja szerint 
cselekszem mindenekben [Gyf; EOE XI, 406 Kövér Gábor 
a fej-hez]. 1662: de mihelyest a pattantyúsok látták a sze-
mények futamásokat, ottan csak keresztül ülvén a lövőszer-
számokon, megadák magokat s mindenestül a mieinktül el-
foglaltattak vala | Mindenestül való is harcra való embe-
rem, négy vagy ötezer emberem ha lehetett, gyalog pedig> 
az áruló szeményeken kívül, igen kevés [SKr 339, 381]-
1667: Az semenj s német, Magjar gyallogoknak fizzette-
sekre Attam pénzt fl. 90 [UtI]. 1681: valami Szemények 
Szász Régenb(en) annyéra megh sebhettek vala hogy miat-
ta megh hala [Disznajó MT; WH. Balas Janos (60) jb vall.]-
1683: Szeminyek Laistroma [UtI]. 1704: Sándor János is 
valami szemenyekkel jött Havasalföldéről, és azok is kezd-
tek égetni [WIN I, 69-70]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: katonaként szolgáló; de semeni; als Söldner 
dienend. Szk: ~ drabantság. 1655: az havasali vajda hely-
ben van, de rettenetes hallatlan vérontás lett; nem kedvezett 
az átkozott semén drabantság terhes boérnéknak s ártatlan 
gyermekeknek, szántalan bőért öltek meg [Kv; Veress,Doc-
X, 287] * ~ gyalog. 1662: Azhová maga is személye sze-
rént udvari fizetett hadaival, magyar és német s szemény 
gyalogjaival ... a rendelt napra felmenvén, sátor alá kiszál-
lott vala | az árok is megásatott s az istállók is földdel meg' 
töltettek vala ... de azonban az áruló egy szemény gyalog 
éjszaka, egy kásamátában czirkaló levén, a kásamáta abla-
kon kiszökött vala [SKr 337, 605]. 1674: Az régi német 
Gyalogokot, Ittem az Magjar és szemény gyalogokot meg 
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mustrálván szám szerint uóltanak ennyi szemellyek [Utl] * 
gyalog puskás. 1657: Azután 400 széjmény gyalog pus-

kás elárulván a magyart, kijő a tatárokhoz a sánczból, és a 
tatár annak a nyomán ment bé reájok a sánczba, másfelöl a 
tó felöl gázolt reájok [ETA I, 165 NSz] * ~ gyalogság. 
1657: Azonban az Szemeny gyalogsagh kiment zaslostol az 
ellenseg keöze [Hurmz.Doc. XV/11,1272-3 Kemény János-
o k II. Rákóczi György csatavesztéséről való leír.] | Azon-
ban az szemény gyalogsag zászlóstul kiment az ellenség 
közibe, és mindjárást arcul fordult és kezdett lőni az 
léinkre, kikben meg is nyakaztanak felest [Kemlr. 319]. 

szeménység (külföldi) zsoldos gyalogság; seimeni; 
(fremde) Söldnerschutz/Soldat. 1658: az gyalog darabant-
ság, Széminsig és Kalarásság miatt ez ország fő rendei 
felette igen nagy háborgattatásban és üldözisben forganá-
nak [Veress,Doc. X, 322 Constantin Şerban vajda II. Rákó-
czi Györgyhöz]. 1662: és hogy a sűrű kopjával való há-
nyattatást sürü lovas seregek tapodtatását a szeménység 
nem állhatva, a kitül mint lehetne közülök, a gazda szala-
dozni, bújni kezdettek vala | Kit, amig tőle lehete, fizetett 
vala is ugyan, de egykor győzni nem kezdvén, s a tárház is 
jfres lévén, akkor kezdé a szemenségnek elbocsáttatásokat a 
boérekkel tanácsra fogni [SKr 285, 334]. 

szemérem 1. szégyenérzet; pudoare; Scham, Schamge-
fòhl. 1678-1683: Batori Gábor igen jstentelen es minden 
Semerem kül valo faitalan Feiedelem leven, sok becsületes 
rendeknek, kinek felesegit s kinek hajadon leanjat, azkit 
nias keppen ne(m) erősakkalis, megh ferteztettet, semerem-
mel elegies somoru emlekezet... Kor(nis) Boldisaragiarais 
eſőszakas ferfeztetessel igiekezet [Ks Komis Gáspár kezé-
ü l - 1710: Ha a szemérem, a pudor, verecundia, a gyalá-
zattól, rossz hirtől, névtől való félelem nem tartóztatná, ki-
^ált a nagyját a világnak, jaj mire fakadna [BÖn. 425]. 
''16: szeméremmel légjen mondva, az szemérem testit, 
•naga kezeben ruhában hordazta [Nagyida K; Told. 22]. 
jy33>' minden szemérem nélkül egjegjüvé feküttek s ölel-
keztek, sokadalmokban erdőkőn hegjeken egjütt lappan-
g t ak [Dés; Jk]. 1763: az la eleitől fogva ... éjjel, nappal 
tagadókban katonak szallasara s mas olyan helyekre ment 
és járt, hol feslett erkölcsét gjakaralhatta, holott is minden 
szemérem és tartalék nélkül, csokolodot ölelgetődzett, kū-
e n e s helyekre bé zárkodat [Torda; TJkT V. 179]. 1774: 
szemérem ki mondani, mely fertelmes, motskolodo szókkal 
gyalázta, s gazlatta [Bábahalma KK; Ks 19. VI]. 1797: 
^agy szeméremmel ugyan, de bizván az édes aszszony 
Anyám én hozzám érdemem felett meg mutatni méltoz-
ţjjtott nem napai, hanem valoságos igen édes anyai grátizá-
Jában bátorkodom nêhâny rendeimmel alkalmatlan lenni, 
ţnéltoztatik el szenvedni [Mezőcsávás MT; Kp 52 Máthé 
r*n°s özv. Újfalvi Sámuelné Sombori Borbálához]. 1799: 
Minden szemérem nélkült az Legények nadragjába akart 
DU^ t S a k h 0 g y ſ é á n C m m á s z o t t a igényekre [Dés; 

lÁ' S 2 é 8 y e n ; ru? ine» s f i a í a i Schande, Schamlosigkeit. 
"•>7. monda az leani ... bizonj szemerem edes Aszó-

i m ) hogj ualamely emberseges ember gjermeket kegd 
Val gjalaza, czoda hogj nem szegjenli az ebeteòl hogj aval 

öalazza [Mv; MvLt 291. 80a]. 1638: ezt Szabó Peterne 
yíūnda neki hogy azt mondgya, mert nagi szemerem leszen 

a azt nem mondod, megh penigh igen Cavillal vala Besze-
b e n az Kupasne [Mv; i.h. 291. 151b]. 1710 k.: Én Iste-

nem! felülmúlja az én elmémet és akárkinek is hütit, mely 
csudálatosan Felséged nemcsak az én ifjúi és gyermeki sze-
mérmemet, hanem annak régi megszokott szemtelenségét is 
a sátán és a veszett természet ereje ellen olyan csudálatosan 
megzabolázá, hogy egy testté nem lőnk [BIm. 986]. 

3. szeméremtest; organe genitale, părţi ruşinoase; Scham, 
Schamteile. 1672 k: Leányok szemérme. Madar fészek: 
Pastinaca Sylvestris [PPG1]. 1739: pendelyétis Liszkai 
Benjámin Lakatos Máriának felhajtotta, Szemérmét fel fe-
dezte [Dés; Jk]. 1756: a réten tsak közéi egj árkotskàb(an) 
... látám Moldován Onya eő kgylmét itt lakó Nák Péter ne-
vü Ember, Mária nevü Felségével nyilvánsagoson paráz-
nálkodni egj szóval igj láttam az eö szemérmeket akkor 
kett(en) mint a' kést a* hüvelyben [Galac BN; WLt Iuana 
providi Nemtzisor Thodor (44) cons. vall.]. 1823-1830: A 
fennebb említett sófőzők" pedig mezítelen vannak, és csak 
a szemérmek van körülövezve [FogE 192. — aA szászor-
szági Hálában]. 

szeméremszó szégyenérzetet keltő szó, szégyenszó; vor-
bă ruşinată; unanstăndiges Wort. 1769: az gondolván, hogy 
nem rosz véget hiv, mivel az előtt semmi szemérem szót 
nem szollot nékem, el mentem, és mingyárt meg fogott, s 
kénszeritett, hogy gonosz kívánságára hajajlyak (!) [Buku-
resd H; Ks női vall.]. 

szeméremtest nemi szerv; organe genitale; Genitale, 
Geschlechtsteil. 1568: az Cigançth vg Ranta be az tuzhelrQl 
az Kayantay ember hogy mynde(n) zemere(m) teste kwn 
vala [Kv; TJk III/l. 195]. 1582: Jgiarto giorgi ... felesege 
az adgion fekszik walla es nagy eresen Jaygat wala ... Jo 
komám aszony monda ... nem túdom michoda wagion az 
szemerem testembe oly mind ha az tizbe égne ... mikor 
meg lattam wolna tehát rakwa swúlyel (!) es gonoz kelewe-
nyel belől az szemerem testjbe mind egi egi babszem es na-
gyob mondám neky rakwa wagy swlyel es aba kynlodol 
[Kv; TJk IV/1. 59d]. 1590: hogy mys ky menenk, hat tala-
lok az Santa Tamasnet, fekúwen haniatta egj kadan, es az 
zemerem testi mind latzik vala [Kv; TJk V/l. 48 Chote 
Martonne Orsolia Azzoni vall.]. 1614: az Azzony Denge-
leghine Zemere(m) testet, keökeny leuel mosogatta gonoz 
veghre, tudni illik fertelmesseghre [Nsz; VLt 53/5267 Cyp-
rianus Seyler (21) udv. muzsikus vall.]. 1640: hallottam 
Gagyi Jánostól, hogy ez az Nagy Petemé, Nagy Istvánné s 
Molnár Istvánné Szentgyörgyön ittak ... ott megrészeged-
tek, itt ki felfogták az szeméremtesteket, csattogtatták, 
mondották egymásnak, hogy szebb az enyém ugyan ara-
nyos [Mv; MvLt 291. 233a-251a átírásban]. 1655: aszt 
mondotta: nem azért akarom viszsza vinni, hogy többe fele-
segem legyen, hanem ha kezemhez kerethetem, az sing va-
sat meg tűzesetem s az szemerem testeben sütöm (de eö 
czigány módra mondotta ki) A kit tüzes fogoval es vassal 
meg sütögetnekis aszt vele nem czelekeszik, hogy szeme-
rem testeben sütnek az tüzes sing vasat [SzJk 75]. 1716: 
asztaltolis egjnehányszor ki kellet menni viselleni, az sze-
mérem testeben lévő nyavalyája miatt; sött az szemérem 
testinek az lyukát ... az vizelleti erŏssen ki ette, es rágta 
volt [Nagyida K; Told. 22]. 1749: sot ... hogy tölcsük az 
Szemerem Testében, hoztakke tölteltekke nem tudom [Ma-
rossztkirály AF; i.h. 25]. 1761: mondatta néki Daraban 
Vonulné: Láddé a Deákné engem meg sem lát penig sok jót 
tettem én vélle, mert meg tsináltam hogy az Ura meg nem 
verheti ... en tégedetis meg tanítlak ... hoz, úgymond, 
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Ember temetésiről való port, kovát, Marványkővet es tarts 
a szemérem testedben sót azzal edgyűtt ezeket ted porrá s 
ad bé nékie [Gyeke K; Ks 4. V. 20]. 1812: a' Nagy Asz-
szony a Legényeket arra erőltette, hogy a' vas kalászt he-
vittsék meg, hogy betsűlettel légyen mondva a szemérem 
Testét égessék meg [Héderfája KK; IB. Bali Jánosné Kis 
Ersébeth (44) grófi mosóné vall.]. 

Sz. 1570: Veres Benedek, Ezt valya ... Ezt az zygyarto 
hogi hallia Mond az Zeochnenek eb az te germeked kyt 
hordos, Esmet felel neky Zeoch peteme zynte ollian az Sa-
yad Mint egy azzonember zemere(m) teste [Kv; TJk I1I/2. 
74g]. 

szemerjai a Szemeija (Hsz) hn képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -z al toponimului Szemeija/Simeria; 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Sze-
merja. l.mn 1. Szemeijárói származó; care este originar din 
Szemeija; aus/von/Szemeija. 1608: szemeriai Janos Pap 
most vzoni predjcator [BLt 3]. 1699: Sepsi széki Szemeijai 
Bora György Papné Aszsz(ony)m Ilona [BLt 4]. 

2. Szemeiján levő; din/care se află în Szemeija; in Sze-
meija (befindlich). 1775: ordináltattam Ns. 3 székre a* Sze-
meijai és Sz. Györgyi kílss Ecclesiában [Árkos Hsz; 
HSzjP]. 

3. Szemerjához tartozó; care ţine de Szemeija; zu Sze-
meija gehörend. Hn. 1662: az Szemeriai ut [Killyán Hsz; 
BLt 3]. 1641/XVIIL sz. eleje: az Szemeriai határ [Szemeija 
Hsz; EHA]. 1750: A Szemerei Labban (sz) [Szentivánla-
borfva Hsz; EHA]. 

II. ſn Szemerja lakosa; locuitor din Szemeija; Bewohner 
von Szemeija. 1641/XVIII. sz. eleje: az Szemeriaiak mikor 
fel akaijak szabadittani, járó marhajok(na)k* két hettet az 
Killyeniek ellen fel szabadithassanak, és ott jártathassák 
[LLt 1117. — "Szigeth nevü határt]. 

szemérmes szégyenlős, tartózkodó; ruşinos, plin de pu-
doare; schamhaftig, geschamig. 1597: B: wram wkegelme 
megh paranczolta hogy ... Gazdalkoggiam w kegelmenek' 
... w Magokis megh kiwantak igen zemermesek walanak 
nem igen Sietnek wala Bwcszusznj, de Sietnek wala Enni 
es igen iol Jnnia [Kv; Szám. 7/XfV. 26-7 Th. Masass sp 
kezével. — aA konvent elé idézett nemeseknek]. 1775: 
szemérmesebb asszonyt, s akinek a világi hiábavalóságok s 
új módik úgy ne kelljenek, mint annak az asszonynak, 
ritkán látni [RettE 350]. 1823-1830: én eddigelé soha csak 
a kisujjammal sem értem egy fejérnéphez is, oly szemér-
mes voltam [FogE 290]. 1828: Mária Sinka Mártonné ... 
meg birálá előttem a' maga részére ... Tordai Sigmond 
nevezetű bujdoso Szabó Legény testvér őttsét áki-is jo 
sziwel annuálván a* Nénnye kérésének, imé le-is fáradott, 
és személyesen requirálni szándékozik a' Tkts Urat, mél-
tóztatik ötet ... az én respectusomért kegyesen fogadni, 
vele, mint szemérmes, és még bátortalan Ifjúval Atyai mo-
don bánni [Nyárádszereda MT; DobLev. V/l 144 Ertsei Pál 
M. Szeredai Ref. Pap Dobolyi Sigmondhoz]. 

Szk: ~ erkölcs. 1710 k.: így neveléd fel' ritka szép ter-
mettel, ábrázattal, nemzetéhez, neméhez illendő jó, szemér-
mes erkölccsel, elmével megáldád, virágának legszebb ko-
rában magad férjhez adád [BIm. 1020. — 'Az emlékíró ár-
ván maradt feleségét]. 

Sz. 1791: En ugyan ezeket igiretem Szerint igazán hiven 
véghez vinni és még többeket is igyekeztem, de beszél a* 
Barát de Alamisnát is vár és szeretném fáratságomnak ju-

talmat (!) miben állana: mert szemérmes Kuldusnak üress 
a* Tarisnyája [Újtorda; IB. Boër András ref. kántor vall.]. 

szemérmetes szemérmes, szégyenkező; ruşinos, sfios, 
plin de pudoare; schamhafí, verschämt. 1823-1830: En 
szemérmetesebb vagy talán kevélyebb voltam, mintsem a 
szabónétól a dolognak titkát kérdeztem volna [FogE 292]. 

szemérmetesség szemérmesség, szégyenérzet; pudicita-
te, pudoare; Schamhaftigkeit. 1662: Dühösködött ... néme-
lyeknek feleségüket, gyermeküket elragadván és a szemér-
metességnek rejtekit szemmelláthatóvá tévén, erőszakkal, 
némelyeknek hajlákukat és nemes udvarházukat hamuvá 
tévén ... hogy csak még emlékezni is róla akármely szíves 
embernek is siralmas lehet [Skr 101-2]. 1681: Retyi Mat-
the Ura(m)... Árpastoi Partialis Gyűlésünk idejen parazna-
sagra mind(en) szemermetesseg nélkül nemző testenek ga-
tyaja meg oldásaval ki vetese, és az aszonyi állat kisirtgete-
se paraznasagra ... tovab impunč semmikeppe(n) el nem 
szenvedhettyük [SzJk 152]. 1779: (Gr. Wass Krisztina) 
Vette is hasznát a szemérmetességnek, mert 24 ezer forint 
pénz s arany, ezüst maradott reá az uráról [RettE 400]-
1799: tulajdon magam' kéntelenítettem tapasztalni, hogy 
nem tsak az éretlen ifjúság, hanem még meg élemedett sze-
mélyek is, félre tévén minden szemérmetességet, midőn 
nyári üdöben a Város mellett lefollyo Szamos árkában fere-
deznek a viz mellett alá s fel járkáló személyek között anya 
szült mezítelen a vízben felemelkedni, de még szerte széj-
jelis sétálni is nem szégyellik [Kv; EM XLVIII, 488 gub-
— 'Gr. Bánffy György gubernátor]. 

szemes I. mn 1. figyelmes, körültekintő, szemfüles; atent, 
circumspect, grijuliu; aufmerksam, die Augen offe11 

haltend. 1649: az J. ... ige(n) vigiazo es szemes legien [Kv; 
TJk VIII/4. 365]. 1662: az asszonynak nem tetszvén a 
rosályi szállás és konyha ... Tasnádon, hogy jó lóháti és 
szemes asszony volna, paripára ülvén szolgáival nékikele» 
Dévára nagy postán bément vala [SKr 154]. 1681: (A 
gondviselő) szemes legyen, minket és praefectusunkat aj* 
ollyanokról' ideie korán tudosittani el se mulassa [CsVn 
109 Endes Miklós csíki vashámori gondviselőnek adott ut-
— 'A vashámoron folyó dolgokról]. 1693: az férfi • 
uta(n) szemesb legye(n), kit vesze(m) (így!) es kivel haz®' 
sodgyek [SzJk 270]. 1717: az vővőnek m i n d e n k o r 
szemesnek kel lennie, s tudni kitől vásárol [H; Ks 114. Ve-
gyes ir.]. 1738: szemesek legyjünk, hogy holmi lezzengő # 
Csavargó Emberek a Sokadalomb(an) ne Confluállyan(a)K 

[Dés; Jk]. 1782/1790: Ezen kérésére a' Venerabilis Trac 
tusnak nallam lévő Protoculumát szorgalmatos és szeme* 
vigyázással el szemlélvén, találok egy Detsei Sámuel nevß' 
zetü Néhai Tiszt(eletes) Atyafit, a' ki in Anno 1681 lőtt el' 
söben Szilágyszegi Pappa, annak utanna pedig, meg halal°' 
zott Egrespatakon [Kraszna/Menyö Sz; Borb. II Szathm^ 
Nagy István Senior kezével]. 1799 k.: Szükségesképp 
kelletett volna a praetendensnek mint maga főldgyit vagy» 
kertel vagy Sántzal oltalmazni a kártékon Marháktol, 
mint hogy az immediátus Vitzinus Szemes és jo Gaz0 

maga földinek végit jo és Törvényes Sántzokkal oltalma^ 
[Albis Hsz; BLev.]. 1807: az előbbi Calculusnak bővebb 
szemesebb megvisgálása után ugy találok, hogy • •• , a 
Mforintok és 24 D(é)nárok Exequalatlan maradtak vom 
[Mezőbánd MT; TSb 47]. 1814: A Malom épületeire • 
leg szemesebb vigyázattal tartozik az Arendator és Molt10 
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ja lenni [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 1820: ă joszágot ... 
magam akarom administráltatni Biro által ă te mint kedves 
Gyermekem tartózó szemes ügyelete alatt [Kv; Pk 7]. 
1843: Bágyoni Katonoskodo emberek ... 3om kas Méhe-
met orzották el; — Mire nézve halva aztat hogy a' Natsá-
god szemes vizsgálata alatt valamely Méhek kerekettek 
volna ki a* sok rosz emberek el orzása mián ara instálnám 
Natságodat ... hogy ha azon el orzot Méhek kőzzül vala-
mely méh kosár hozzám tartozna juthassak birtokába mint 
tulajdonomnak [Torda; KLev.]. 

Szn. 1513: Benedictus condam Zemes [Dés; DLt 93]. 
1610: Zeömös Mattjas vram [Kv; RDL I. 6]. 1614: Szemes 
Georgj pp [Dánfva Cs; BethU 474] | Zemes Leorincz ppix 
[Harasztkerék MT; i.h. 82]. 1621: Zemes Balasnak [Kv; 
Szám. 15b/V. 5 Voghner Mihály mb szám.]. 1625: szemes 
Mihály [Kv; i.h. 19/XXX]. 1635: Dobos Ferenczyne Ze-
mes Durko Azzony [Mv; MvLt 291. 58b]. 

Án. 1674: Szemes (vizsla) [EM XLIX, 535]. 1676: Sze-
mes (vizsla) [i.h. 536]. 

2. kifejlett szemű; cu boabe bine dezvoltate; kömig, ge-
köm, in Kömern/Bohner | szemet termő, szemekből álló ; 
care produce sămînţă, cu grăunte; Kornfrucht tragend (als 
Ernte). 1760: Kurta Tövin énis ot voltam ... aratni, akkor 
• az Haritska igen jo es szemes volt [Mk IX. 109]. 

Szk: ~ gabona. 1840: Bentze Illyésnek sem itt a* faluba, 
sem annak Határán semmi Fekvő Jova nintsen ... Szemes 
Gabonája nintsen [Várhegy MT; TLt 1042] * ~ málé. 
1790: Őröltettem a' Pajka Fiak(na)k Kásának és Lisztnek 
20 Veka Szemes málét [Nagyida K; Told. 9]. 1801 k.: egy 
véka Málé vetés ... Szemes vagy szemül Málé 4. Véka 
[Bonchida K; SzConscr. külön mell.]. 1840: Vagyon Seli-
tsorán" égy kis égy kővü patak malom, mellynek árendája 
esztendőnként 40 véka szemes málé [Kv; Ks 100 Nyilak 
könyve 41. — "H] * ~ őszbúza. 1786: Majorság szemes 
ösz buza, Metr 80 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36] * -
Paszuly. 1839: Szemes pasuj öt veka [Kv; Ks 73. 55] * ~ 
tàrökbúza. 1787: Egy véka szemes Tőrőkbuza Dr. 66 [Mv; 
MvLev. 10 Csiszár György hagy.]. 1818: a Gyalui Favágó 
Olaszok számára adminisztrált 73 véka Szemes Török Bú-
zának árrát per 3 forint vékaját [Eszt-Mk]. 

° Hn. 1711: szemés völgj Sorkán (k) [Menaság Cs; 
EHA]. 1720: Szémés völgy Sorkán [uo.; EHA]. 1766: az 
eſdön Szemes kö alatt (k) [Szentkirály Cs; EHA]. 1803: 
Szemes Kö alat (k) [uo.; EHA]. 

II- ſn lefejtett kukorica; porumb (boabe); Mais. 1810: 
Tizennyolc véka esős tőrókbuzábol ... 8 véka szemes ki 
Jővén, vékája ... el adattathatik 1. Magyar forinton [Dál Sz; 
Ks 76 Conscr. 463]. 

szemesen figyelmesen, körültekintően, szemfülesen; 
atent, (fâcut) cu atenţie/precauţie; vorsichtig, mit offenem 
Augen. 1670: Osztán ebben az materiában igen szemesen 
kell cselekednem, hogy se hazám oltalmazásában ne vét-
sek, fogyatkozást ne tegyek, se ... ő nagyságoknak alkal-
matlanságot ne szerezzek [TML V, 350 Kapi György Tele-
ki Mihályhoz]. 1681: az Officialis ugi vigiazzo(n) es vi-
&aztasso(n) ... hogi ... ne mások, s idegenek altal, hanem 
az Várbeli Tiszt altal büntettessenek"; hogi penigh az illyen 
d°1ogis szemessebb(en) lehessek, az Falusi Bironak impo-
"alni kell ă vigiazást [Szentkirály H; VhU 90. — aA jb-ok 
®s takácsok]. 1728: ezen rupturat egyszersmind a két T. 
Pſaedikator Uraink(na)k mostani nagy erötelenkedeset ke-
Servesen szemlelven kivanta mennél hamarébb meg orvo-

solni s a midőn ezen dolog felöl istenesen és szemesen 
gondolkodnék ... mások felett inkább alkalmatosnak 
itiltetett [Kv; SRE 155-6]. 1785: mindeniket szemesen és 
személyesen meg nézvén igaz le tett hűtők után ... 
betsültek e szerint [Kv; Bom. XXIX. 20/47 Komis Kriszti-
na conscr.]. 1798: jövendőre nézve szemesebben igyekez-
zenek meg visgálni [Válaszút K; DLev. 1]. 1801: (A) ki 
teijedő Nagy darab Határt szemesen körül nézvén; azt ha-
tároztam ... használlyák a Grohotiak [Lunka H; Ks 80. XL. 
26]. 1826: ha szemesebben ügyelte volna a Felperes Tehe-
nét a midőn tejje elapadásáért az igézet ellen orvosolta; reá-
akadhatott volna a nyavalljára [F.rákos U; Falujk 144 
Barrabás Áron not. kezével]. 1831: kivült ha szemesen nem 
őrizték könnyen el lophatták azokat" [Dés; DLt 332. — "A 
lovakat]. 1840: a pásztori gondviseletlenség miatt esett kárt 
szemesen meg néztük [A.szentmihályfva TA; Bosla]. 

szemeskedés vigyázás, figyelés; grijă, atenţie (specialä); 
mit Aufmerksamkeit 1664: Csak itt ezaránt azon kérem 
Kegyelmedet most is, arca legyen nagy szemeskedések, 
hogy a külső szomszédos inimicusoknak konkolyok kárt ne 
tehessen Kegyelmetek között [TML III, 188 Szalárdi János 
Teleki Mihályhoz]. 

szemeskedik vigyázva figyel; a fi foarte atent; auf der 
Hut sein. 1752: szükséges mostan kegyelmednek jól sze-
meskedni, és ezen dolgot investigáltatni [Nsz; Ks 78. XIX. 
24 gr. Haller János lev.]. 1764: akár mind szemeskedgyék 
akárki, de nem hogy a* Vizén által járó revet meg láthatná, 
de meg tsak az Aranyos Vizet sem láthattya meg azon 
hellyröl soholt [Nagysajó BN; KS. Mich. Détsei (20) és G. 
Csizmadia (19) jb-ok vall.]. 1772: Mint hogy az Perek indí-
tásában lábra valo allitásában s follytatásában nem tsak sok 
költséggel kell élni, maga Házi dólgaink el mutatásával, 
idegen heljen dispendiose ülni s szemeskedni sőt nagy pró-
bákat, gyülőlségeket, haragot és üldözést szenvedni [Nagy-
lak AF; DobLev. II/436. lb]. 1841: lassan, mindenfelé sze-
meskedve, vigyázva, és ügyelve tovább ballagtam [KLev. 
1 1 ] . 

szemeszter félév; semestru; Halbjahr. 1811: Quietantia. 
Három száz hat R. forintokról, és 30 xrokrol, melyeket 
hogy ... osdolai Vas Antal ur ... Tatrosi Theresia rész Jó-
szágának Arendatora az első Semesterre illő Arendatitía 
Summa defalcatiojaba mostani Fekete Bankalisokba 1532 
Rfokba és 30 xrokba(n) in quintuplo effective kifizette 
légyen ... quietalom [Felőr SzD; BetLt 7]. 

szemesztris tanulmányi félév; semestru (din anul şcolar/ 
universitar); Semester. 1823-1830: Mikor a semestrisek 
kezdetével tanítani kezdett", mintha félt volna, dadogott, 
beszélni is alig tudott | az utolsó semestrisben ... igen sok 
volt a dolgom [FogE 237,228-9. — "G. Lichtenberg, a göt-
tingai egyetem fizikus és kémikus professzora]. 

Szk: nyári 1823-1830: az univerzitásnak törvényeit 
... ezen könyvecskék mellé tettem, sőt ehhez tettem a prae-
lectiókról való katalógust is azon két nyári és téli semestri-
sekre, melyekben én leckéket hallgattam [FogE 211] * téli 
—• nyári ~Ė 

szemét 1. hulladék, mocsok; gunoi, murdărie; Müll, 
Mist, Abfall. 1573: Az vehakon valo zemet kyhordasra es 
egieb ez fele Tyztatalansagra visselienek gondot eo k. Mert 
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Mind varosswl gialazat ez fele vndoksag az vchakba [Kv; 
TanJk V/3. 78a]. 1586: mikor zemetett A wagy ganytt hoz-
tunk volna ide Balatffy Ferencz monta hogy ne horgywk 
oda [Csapó KK; JHb XX/48]. 1597: Reodi varga Marthon 
wallia. Lattam egizer hogi az giermeket aki megh holt Kis 
Imreh egizer ele foga ige(n) megh vere ... mikor az zeme-
tet merne foga az haiat ereosse(n) paskola az feoldheoz az 
feiet [Kv; TJk VI/1. 41]. 1655: Tudo(m) azt hogj Kosa Pal 
töltötte Szemettel, nyr aggal az gödröt vgy duga, borozdola, 
csoptata el az uizet [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Uaniolos Leő-
rinczj (40) pp vall.]. 1679: Éjjel az uczákon kik rikotoztak, 
ki házánál tánczoltak ... szemetet, ganéját, étöt ... az útra 
más ember ártalmokra ki hánt? [HSzj guzsalyoskodik al.]. 
1699: Kapitany Uramek a' Tizedesekkel szorgalmatossa(n) 
vigyazzanak az uttzakra ... ganajt es szemetet hordokat 
toties quoties meg bűntessék alioquin magok fl. 3 meg-
büntettetnek [Dés; Jk 277b]. 1735: az hol az utczákon olly 
rut sepedeket Csinálnák ganejjokat szemettyeket ki hord-
gják tehát sine Personarum respectu meg büntettethesse 
Cum fl. 1/1 [Dés; Jk]. XVIII. sz. köz.: Hogy ha az Urad 
vagy Aszszonyod" Szavatb vásárolna vagy vásároltattna ve-
led, tartozol haza hordani Szorgalmatoson és annak völgyit 
(!) ha a szűkség hoza várbúlis ki hordani, és égyéb sepre-
geteseketis végben vinni kivált képpen mesterségnek sze-
mettyit [Kv; FésCJk 54. — "Az inasé. bSzarvat?]. 1762: az 
Sz: Háromságot olyba tartyák, mint az szemetet, mert ha itt 
volna a szeméttel edgyŭtt ki seperné, és ki vemé [Torda; 
TJkT V. 110]. 1772: a Kereső Uram szolgálója elönkbe 
vetette ki a szemetet mikor arról jöttem szekérrel [Dés; DLt 
321. 60b Csizmás Gábor (50) vall.]. 1841: a kapu meg hi-
bázása fö képpen azon okbol esett, hogy a kapu felet két 
rendbéli galambug, és azís Szeméttel meg terhelve lévén, 
aztot erőszakosan dőlni kénszerítette [Bács K/Km; 
KmULev. 3]. 

Szk: házi 1771: A mi Uczczánkban látom Pogáts 
Mihályt Tokai Györgyét az Uczára a hazi szemetet hogy ki 
hordgyák [Dés; DLt 321. 28a Moldován János (36) zs 
vall.]. 

2. ~ módon rendetlenül; ín dezordine; Durcheinander, 
wie ein Misthaufen. 1679: ezen kamoraban levő eggyet-
mas(na)k nagyub része szemet modon lévén, jo rendb(en) 
nem is vétethetett [Uzdisztpéter K; TK1 30 Bajomi János 
lelt.]. 

3. haszontalanság, értéktelenség; lucru inutil/fârä va-
loare; Mist, nutzloses Zeug. 1636: némelly szükséges ŭdne-
pi ceremoniakot ... másunnan fel-keresgettem, és sok ben-
nek lévő fogyatkozásoknak szemetektől nagy munkával 
meg tisztogatván, az nyomtatothoz ragasztottam [ÖGr Aj]. 

4. átv mizerie, dezordine; Kehricht. 1710 k.: Reménke-
dem, édes Istenem, ha ugyan csak raboskodnom kell, hadd 
haljak édes hazámban szerelmesim dajkálkodása alatt meg, 
s temettessem édes hazám szemetébe, mert hová visznek s 
mire? [BIm. 1013]. 

szemétbíró szeméthordó; gunoier; Müllträger, Straßen-
kehrer. 1550: Judicy Zemeth byro. Solui d. 6 | Item Judicy 
Zemeth byro Solui v 6 [Kv; Szám. l/II. 6a, 13]. 1573: Hor-
wat Gergel Azt vallia hogi eo Caspamal az zemetbyronal 
lakik volt [Kv; TJk III/3. 282]. 1580: Az zemet Biraknak 
vegeztek eo kegmek hogy ... vczanke(n)t el Iaryak az va-
rast es kiàlchyak megh hogy se trebelt se egieb bwdós vn-
doksagot ky ne eosse(n) senki, se kapozta lewet se az bar-
belyok Az hwgot se az zochyek Az chyawat ... ha penigh 

ebbe zorgalmatosso(n) el nem iamak Az zemet birak, Biro 
vram az tanachy haz elót vonyassa leh, es három palczawal 
fyzessenek neky [Kv; TanJk V/3. 226b]. 1587: Az szemet 
biraknak hogi az szendelt az varfokra segitettek fel hordanj 
attam munkajokert — / 12 [Kv; Szám. 3/XXX. 22 Seres 
István sp kezével]. 1595: Az Zemet bjronak adot feye mo-
satassara, es Jo forgolodassara pallersagara ... d 3 [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 242 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1650: Az Sze-
met birak szamara, Attam ... prebendat Hust Lib. 2 ... V. 
Czipot Nro 4 [Kv; i.h. 26/VI. 417]. 1730: G(ene)ralis szál-
lását készitő becs(ü)l(ete)s embereknek borra valót Den. 20 
azon szállásra nyirág seprűért szemét biro(na)k Den 12 
[Kv; i.h. 56/XIX. 9]. 1742: ă Királly Bironak és az Ispán-
nakis mindenkor 16 / /16 véka búzát, ă Szemét Bironak két 
vékát... adnak [Kv; AggmLt 12]. 1752: Erre a kötelre adta 
Ágoston szemét biro az pénzt az mellyet Comendáns szá-
mára collectált volt [Kv; Szám. 69/XXVII. 8]. 

Szn. 1574: Orsolia az Zemetbiro Benedek Annya [Kv; 
TJk III/3. 392c]. 1590: Zemet Byro Miklós [Kv; Szám. 
4/XIII. 9 gr. Wass malomreg.]. 1599: Zemetbiro János [Kv; 
i.h. 7/XV. 76]. 1603: Zemet biro János leania Orsik [Kv; 
TJk VI/1. 706]. 

szemétbíróné a szeméthordó felesége; sofia gunoierului; 
Müllträgerin, Frau des Müllträgers/Straßenkehres. 1570: 
Ilona zemet birone, Ezt vallia" [Kv; TJk III/2. 174b. — 
"Köv. a vall.]. 1583: Zemetbirone [Kv; Szám. 3/XI. 46]. 
1584: Fodor Albert vallia, ket penzen veottem vala egy da-
rab tafotat es ez zemetbirone Annia Eowenek foga hogy az 
eo vnokaiç (!) [Kv; TJk IV/1. 247]. 

szemétdomb gunoişte, grămadă de gunoi; Misthaufen. 
1625: Az scholaban valo szemet dombot hordatta(m) ky ... 
35 szekerrel teszen f 3 d 50 [Kv; Szám. 16/XXX. 23]. 
1763: külde el Fü Biro Pataki István Ur(am) Eö kigyelme 
az Magjar Utzai ... kertében az ki az előtt valo 
Esztendőkben Salva venie Ganéj és Szemét domb vala, 
Mostan pedig ő kigjelme bé kerteltette és jo Cura ala vette 
[Kv; KvRLt IV. 8]. 

szemétdombos cu gunoişte; für Müllabladen, als Müll-
ablasplatz dienend. 1823: egy szemét dombos rész kertem 
felé alkalmatlan bé horgad [Kv; EMLt]. 

szemetes 1. mocskos, piszkos; murdar, plin de gunoi; 
schmutzig, mistig. 1718: Pestis alkalmatosságával ... Szük-
ség praeservatiora nézve gondot viselni, az imit amót Ból-
tocskákban, és kunynyokban (!) Sordidé magokot viselő, és 
Lakó Emberekre, kiket is vagj tisztaságra kenszeriteni, vagj 
onnan ki Szállítani Szükséges, mivel experientia mutattya; 
hogy az afféle Szemetes lyukak taplói es Fomentuma az 
afféle nyavalyáknak [Kv; KvLt I. 225 gub.]. 

2. szeméttel vegyes; cu impurităţi; unrein, ungereinigt» 
mistig. 1756: Az Harmadik Hambárban, vágjon szemetes 
korpa ... Ugjan ott vesző kasban, romlót köles Met 2 
[Nagyrápolt H; JHb XXV/35. 13]. 

szemetez időz; a petrece ceva timp; fackeln. 1757: 
Keszég Györgynek négy tulkait el betsülők 23. Forintba 
mehent pedig az betsü meg esett, szolga Biro Vram mind-
gyárást az Thordai ember(ne)k kezébenn adta, azis nem so-
kat szemetezett véllek, hanem mingyárást el hajtótta Thor-
dára [Gálfva KK; Ks 66.45. 17c]. 
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szeméthalom szemétdomb; grămadă de gunoi; Mist-
haufen, Milllhaufen. 1853: a* Győrgyfalvára vezető rendes 
út csaknem mindig járhatatlan a* szeméthalmok mián [Kv; 
P K 3 ] . 

szeméthordatás a szemét elhordatása; transportarea gu-
noiului; Wegschaffen(lassen)/Abrăumen(lassen) des Míllls. 
1830: A Kémény takarittatás, és szemét hordatás servitus-
sait, olly Formán vészi magára, hogy ha az egész Telket ne 
talán egyedül találandja birni abba az esetbe ami takarittást 
azok kivánnának egyedül, ha pedig alolrol is idegen lakó 
lészen, a proportione fele részes lészen [Kv; Somb. II]. 

szeméthordó szemét hordására való; de/pentru cărat gu-
noiul; Müll(abfuhr)-, ... für Müll, für den Müll bestimmt. 
Szk: - cserėny. 1769: Ganéj, es Szemét hordo cserény 5 
[Déva; Ks 76] * ~ſateknő. 1679: Szemet hordo fa Tekenő 
nro 3 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 13] * - sa-
roglya. 1679: Szemet hordo Saraglya [uo.; TL. Bajomi Já-
nos inv. 78] * ~ tarbonca. 1679: Szemet hordo Tarboncza 
nro 1 [uo.; TL. Bajomi János inv. 138]. 

szemétkihányás aruncarea gunoiului (la locuri neper-
mise); Ausspeien von Müll. 1842: egy versen az Aszszony 
Amberboi Josefné valami Szemét ki hányásért lett meg 
zállagoltatasért boszonkodva, járkált alá 's fel a' házba, 's 
a ' Város hadnagyarol ... ezen szokot mondotta ... nem kel-
let volna a' Boltba küldeni zállagért, hanem a Házhoz, mert 
•nnét hányták ki a szemetet [Dés; DLt 1452a. 5]. 

szemétmerő szemétkimerő/merítŏ eszköz; obiect casnic 
folosit la scoaterea gunoiului din groapa de gunoi; Mist-
schöpfer, Schöpfzeug für Mist. 1874: Gúnya szárító spárga 
••• Szemét merő [TSb 7]. 

szemez szemel, szemenként válogat; a alege bob cu bob; 
(aus)lesen, klauben. 1639: latam az eggik(ne)k az keze-
i n ) vala egi kis firtecz<ke> egres szemzi vala, s ragais 
megh az szemeben [Mv; MvLt 291. 180b]. 

szemfájás durere de ochi; Augenschmerzen, Augenweh. 
1710: (A purgálás következtében) a szemem ugyan nem 
fájt osztán akkor, de nem adom senkinek tanácsul, szemfá-
Jásban hogy úgy kúráltassa magát a feneke bajával [BÖn. 
s.28]. 1880: A. V. bizotság ... Rendesebb és pontosabb rub-
rikázást rendel ... Az őrőkős főidig füst 's e' miatti szem 
JJjás ellent állottak a rendes Írásnak rubricázásnak [Bádok 
N RAk 50-1]. 

szemfájós szembeteg; bolnav de ochi; Augenkranker. 
'855: Kolosvárt a' Szemfállyosok jelentsék magokat 
iM.bikal K; RAk 55]. 

szemfedél 1. szemfedő; giulgiu, linţoliu; Leichentuch, 
Grabtuch. 1710: (Bánffy György) asztalost hívatván s ko-
porsóját megcsináltatván, azt bevonatja maga előtt, lepedő-
it* vánkosait, szemfedelit a maga leányival maga szeme 
előtt megszabatja, megvarratja, s mindenképpen előkészí-
tetvén, eltéteti [CsH 414]. 1759: az edes Annya ... amikor 
J %ujto padon vala, Bartók Kelemen Uram hoza szem fe-
jhet és ujj főre valót [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 3b Boér 
Rabomé Nagj Sofi (38) vall.]. 1777: az haló egyetmást is 
Rákosi Sándomé Aszszonyom adta az Annya Aszszonynak 

a* melyben elnyújtották ugy mint Gyolts Rokoja, Görög 
Gyolts elő ruha, ujj fejér fátyol, Görög Gyolts ing, Lájbi, 
Gyolts inguj, szemfedél, négy házi Gyolts [Martonfva Hsz; 
HSzjP Catherina Bokor in Canillis (21) vall.]. 1810: A ko-
porsom belől légyen gyoltsal bévonva ... Szem fedél a leg-
régibb modi mennél oltsobb fejér fátyol és legrégibb modi 
blundin tsipkével garnírozva [Héderfája KK; IB. I. Bethlen 
Sámuel végr.]. 1820 u.: Az atyánknak Temetési költsége az 
harangozásért 1 Rf: ... 4 Sing Szem fedélér ... 3 Rf: 12 (xr) 
[Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 1857: 7 sing széles Tülánglé 
szemfedélnek ... f 17//30 [Kv; Pk 6]. 

Sz: a halottról elveszi a szemfedelet. 1678: nem idegene 
lévén mind magamnak s mind szegény feleségemnek, te-
kintse az Istent és a mü szegény apró árváinkat; ne vegye el 
az halottról az szemfedelet [TML VIII, 337 Lázár István 
Teleki Mihályhoz] * holtnak szemfedelét tartóztatja. 1777: 
hanjszor Fogada a Mgs Ur parolajára hogy az en kész pén-
zemet" ... mégis az Mélgs Ur meg nem küldötte vigyázzon 
az Mélgos Ur, mert Holtnak szemfedelit tartoztatya az Ur, 
én nem élek igy meg, sem borom arrat sem az kész pénze-
met nem fizeti az Ur, keserves dolog [Kv; SLt XL Fekete 
Ferenc Suki Jánoshoz. — "Tollban maradt: megküldi]. 

2. -ül szemfedélnek; ca giulgiu/linţoliu; als Leichentuch. 
1803: egy lengetégülni kezdett patyolat keszkenő égy fá-
tyol Abrosz ... el lengetegülvén 's a* mójtól meg emész-
tetvén ... szemfedélűl ajándékoztatott Musnai Mosesné 
meghalálozásával [Ádámos KK; UnVJk]. 

szemfényvesztés megtévesztés, csalás; înşelăciune, sca-
matorie; Blendwerk, Gaukelei, Spiegelfechterei, Lug und 
Trug. 1614: csak szemfényvesztés volt az mi akkori tisztes-
ségünk" [BTN2 69. — "Ti. a Portán való pompázatos foga-
dásuk]. 1662: Acháb ... szemfényvesztésekkel, madárszók-
kal való jövendölésekkel éle, s mind nézőt, s mind varázs-
lókat szerze [SKr 704]. 1668: az moldovai követek is ő 
nagyságát informálák, az szemfényvesztés leszen, hogy ré-
mítsék az oloszokot az császár menetelinek hírével és ve-
hetnék valami békességre őket [TML IV, 278-9 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. XVIII. sz.: nem szemfény vesztések 
voltak tsuda-tételeid [Told. 20a]. 1710: És hogy ajándékon 
tanítanak, az is csak szemfényvesztés, s nem köszönhetik a 
jesuitáknak, hanem a régi kegyes fundátor magyaroknak, 
kik sok ezerekből álló jövedelmű jószágokot conferáltanak 
a jesuitáknak, melyekből pompáson s kényesen élnek; s 
nem esik ajándékon a tanítások [CsH 387-8]. 

szemfényvesztő csaló, megtévesztő; înşelător; gaukle-
risch, spiegelfechterisch. 1710: (Albert király özvegye) mi-
dőn a koronázás után a koronát, amely ládában szokták volt 
tartani, be akarnák tenni, ördögi szemfényvesztő mesterséggel 
megcsalja az előtte álló urakot és az üres ládát lepecsételtetvén 
velek, a koronát ellopja, mind a gyermekkel együtt felviszi 
Bécsben Friderik császárhoz, a gyermek bátyjához [CsH 62]. 
1822: A minden istentelenséggel, boszorkánysággal, tolvaj-
sággal etc etc tele, telyjes Mar(us) Széki Bemárd Benedek. A 
gonoszságokban Semmitt sem engedő Társával G. Mikes 
Josefíel s hát menynyi Czinkus Poroszlo boszorkánysággal 
egy gyet értő Darabontokkal! ... bizony itten Vannak ezek a 
Szemfényvesztő boszorkánysággal őrdöngőskõdök Számo-
son Kolosvárt [Kv; RLt ismeretlen rk pap írása], 

szemfog (dinte) canin; Augenzahn. 1849: a ' két gyermek 
jol van különben, hanem Mutusnak" jönek a szemfogai, 's 
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e' miatt gyomra sokat menvén, kissé sok, de különben víg 
[Kv; Pk 7. — "Miklós beceneve]. 

szemgyógyító care vindecă bolile de ochi, care se ocupă 
cu vindecarea bolilor de ochi; augenheilend; für Augen-
kranke, gegen Augenkrankheiten. Szk: ~ asszony. 1625: 
Teoreok Lazlo vitte ket eokren zek": az ket zemgiogito az-
zont Tordajg ... d 25 [Kv; Szám. 16/XXXV. 132. — "Sze-
kerén] * - intézet. 1855: Kolós váron M: Vásár helyen 
szem-gyogyitó intézetek léteznek [M.bikal K; RAk 56]. 

szeminál átv elvet; a semăna; säen, den Samen von etw. 
verstreuen. 1605: Micsoda lelkiismeret vihette kegyelmete-
ket arra ... hogy ezt a Rácz Györgyöt ... az szegény or-
szágnak romlásával hazánkban behozott és ilyen discordiát 
seminált közönkben [SzO VI, 11 az erd-i rendek elöljárói 
Nsz-hez]. 

szeminarista I . ſ n papnövendék, kispap; seminarist; Se-
minarist, etwa: Kleinpriester. 1736: Udvarhelyen ... az 
convictusban olyanformán voltanak mint Kolosváratt, az 
szegény szeminaristák is szintén ugy életenek [MetTr 435]. 

II. mn papnevelő intézetben tanuló; seminarist; Semi-
nar-, im Seminar studierend. Szk: - deá/c. 1736: Akkor pe-
nig nem hitták az mestereket ugy hogy : rhétorok mestere, 
syntaxisták mestere, principisták mestere, hanem nagy 
mester, középsö mester, kis mester s az nagy mester viseli 
vala gondját az seminarista deákoknak. Az urfiaknak, fő és 
nemesember gyermekeinek sem vala szabad az szeminá-
riumban menni szabadság nélkül, ellenben az seminarista 
deákoknak sem az convictusban | az seminarista deákok ... 
Légelyben az hátokon hordottak vizet az Szamos vizéről, 
az volt italok ha pénzek nem volt [MetTr 427,429]. 

szeminárium papnevelő intézet/főiskola; seminar; | kol-
légium/konviktus; intemat; Seminar, Priesterseminar/Inter-
nat. 1584: Meg ertettek varosul ... minemeo valaszt Adot 
Kendy Sándor vram ... az Seminariumnak meg lete feleol, 
Meg Ielenthwe(n) azt hog* Lengiel kiralnak" teokelletes el 
vegezet Akarattia ez hogy itt ez varosba(n) meg epwllien az 
Seminarium [Kv; TanJk V/3. 278b. — "Báthory István]. 
1589: 5 April: Az seminariumhoz vette(m) egi lakatot d. 5 
[Kv; Szám. 4/X. 15]. 1736: (A) székely földiről jött sze-
gény deákoknak ... az páterek mind Monostoron, mind 
azután hogy Kolozsvárban bémentenek, egy házat tartottak, 
azt semináriumnak hitták | az deákok ... mihelyen reggel 
csengettek felkelésre, mindjárt az semináriumban feljöttek, 
s mind addig ott voltak, az mig estve lefeküvésre imádkoz-
tanak, azután mentek az szállásra | Nyárban ... a seminá-
rium híjában apró cellácskákot fontanak vesszőből, s azok-
ban háltanak [MetTr. 425, 428]. 1773: Egy Apor István 
nevű alávaló, háromszéki toijai falusi procatorból szörny 
nagy gazdagságra ment ember testált volt 80 ezer forintot 
azon kolosvári jezsuitáknak, hogy míg azon szerzet fennáll, 
az interesséböl tanuló gyermekeket tartsanak ... De azt 
mondják, hogy nem akaija őfelsége sem a seminariumot, 
sem a convictust tollálni [RettE 312-3]. 1793: Felettébb 
sajnállom a' Mikházi Seminárium pénzének Dolgát [Torda; 
DobLev. IV/715]. 

Szk: árvák ~a. 1761: Midőn hivattatván vólnánk ... 
Mikházán" ... a Mikházi Tisztelendő Páter Franciscanusok 
Kalastromában a Mostoni Tisztelendő Páter Regens Attya-
sága szállásán ... Hétbükön lakó Nemzts Csat László 

Uram, Mera György, Mera Dániel, és Méra László eö kegl-
mek ... elkerülhetettlen Szükségektől viseltetvén, leválanak 
kölcsön ... a Mikházi kalastromban depositumban lévő 
ugyan a Mikházi Árvák Titt Seminariuma penziből ... há-
romszáz Magyari forintokot [DobLev. II/327. la. — "MT] 
* katolikum 1743: En Páter Pataj András, a Kolosvari 
Catholicum Nemes Seminariumnak Mostani Régense [Kv; 
TJk XV1/3. 150] * klerikusok ~a. 1736: Nagy Szombatban 
az Veres collégiumban, ugyanott az szent Albert semináriu-
mába, Kolosvárott az clericusok semináriumában ... még 
bővön vadnak fundálva az clerikusok [MetTr 423-4]. 

szemináriumbeli papneveidebeii; de la seminar; des Se-
minars, im/von Seminar. 1737: Groff Csáky Istvantul ada-
tatott kezemben ... Seminariumbéli Régensnek Magyar for. 
20 [JHbK LII gr. Mikola László kezével]. 

szeminatura vetés; semănătură; Saat. 1703: ha mi semi-
naturájok találtatnának azon portiohoz tartózandó földek-
nek, tempore redemptionis, azokatis eo kglmek magok 
szükségekre bé takaríthassák minden impedimentum nélkül 
[Szamosfva K; JHbK XXV/26]. 

szemközbe 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: - megy találkozik; a se întîlni; entgegenkommen. 
1662: De valljon a jelenvaló alkalmatossághoz képest, 
mellyben általlátni könnyű volna, az hatalmas nemzetség 
az hajdúságot avagy teljességesen megrontani s elpusztíta-
ni, avagy meghódoltatván, azt maga mellé mindenestül fel-
vivén, vele Rákóczi fejedelemmel szemközbe menni igye-
keznék [SKr 533]. 

2. (vkivel) szemben/szemközt; faţă ín faţă (cu cineva); 
jmdm gegenüber. 1676: Kende Ferenc ... Szakmárrúl tuda-
kozott vagy oda practicált s ezeket" szemközbe találta s 
megtérítette [TML VII, 170-1 Wesselényi Pál Teleki Mi-
hályhoz. — "Jaxát és Kende Mártonékat]. 

3. vkinek a szeme közé; ín ochii cuiva; ins Gesicht, in 
die Augen. 1662: Isten segítségébül az ostromlás alatt az 
asszonyi fehérnép is nem keveset segített vala ... némely-
lyek pedig a forró faggyút és vizet bizonyos edényekben a 
katlanokról nagy serénységgel hordják és nyakokba s szem-
közbe való hajgálásra a férfiak kezébe szolgáltatni gyorsal-
kodnak vala [SKr 608]. 

szemközben 1. szemben, szemtől szemben; (faţă) ín fa-
ţă; gegenüber, vor sich. 1662: (A generális) a fejedelemnek 
Gazsi nevű ... bolondját ... kimentében szemközben 
találván, attól is nagy teli torokkal ... elbúcsúzék | amelly 
néhány száz gyalogot ... Jenőbe indítottak vala, azok ••• 
visszafordultokban a belényesi rablókkal szintén szemköz-
ben találkozván, őket igen meglövöldözvén s sokakat ben-
nők elhullatván ... magok is jó nyereséget kaptak vala [SKr 
212,423]. 

2. vki/vmi felé, szembe; spre cineva/ceva, ín faţă; entge-
genkommend. 1662: A fejedelemnek azért értésére adták, 
hogy a tatár chám nagy temérdeki sokságú népével csak 
közel szemközben jövő útjában volna, úgy, hogy semmi-
képpen már el nem kerülhetnék [SKr 372]. 1676: Ezen le 
irt pitvarból, nyilik szemközben az edgik Porkaláb házra 
vas sarkon, pánton, vas kilinczes kilinczfős, tolyo záros, 
forditos, vasbevonos, egj ujj béllet ajto [Fog.; UF II, 709]. 

3. szembe, szeme közé; ín ochii cuiva; ins Gesicht, vor 
die Nase. 1662: s a mieink is mindannyiszor nekiek való si-



341 szembetűnhetőleg 

valkodással, Jézus, Jézus méltóságos nevének segítségül 
való hívásával, sűrű lövöldözésekkel, olvasztott forró fagy-
gyúnak, víznek szemközben való rájok öntözésével nagy 
keménységgel és bátorsággal fogadják és viselik vala őket 
[SKr 607]. 

szemközt 1. szembe; în ochi; ins Gesicht, in die Fratze. 
1847: Erre Varga Katalin azt rendelte, hogy ... Offenbá-
nyára szolgálatra ne menjenek, s ha én erőltetem, hogy oda-
menjenek, üssenek szemközt [VKp 245]. 

2. vkivel szemben állva; (stînd) în faţa cuiva; Mann an 
Mann einander gegenüber, jndm entgegentretend. 1816: 
ezen Lármát a fia Lŏrinczi Mihály eö klme kivünnŏl meg 
halván hirtelen nagy indulattal káromolva a házba bé jött és 
a ... D(omi)nalis Birot az öklivel Szemközt ugy pofon ütet-
te hogy a Szemŏldekén fejűi a bör el hasodván a vér el lep-
te [M.köblös SzD; RLt Kállai Sándor felesége, Morár Irina 
vall.]. 

szemlátomás 1. (szemmel látott) tapasztalat; experienţä; 
Augenschein. 1570: Pal mester protestál, hogy semmy helt 
nem ad az byzonsagoknak, mert zem látomás ellen, semmy 
helye nynchy (!) az Emberbely byzonsagoknak [Gyalakuta 
MT; BálLt 1]. 1667: Azt Nagyságod bátran elhiheti, az 
mindennapi szemlátomás is azt bizonyítja, hogy az török 
soha senkinek nem oly barátja, hogy az maga hasznát lát-
ván, örömest ellensége ne legyen [TML IV, 45 Teleki 
Mihály Bornemisza Annához]. 

2. megszemlélés/tekintés; vedere, vizitare (la faţa locu-
toi); in Augenscheinnahme, Beaugenscheinigung. Szk: 
ūd. 1570: Mester vram Embery byzonsaggal, semmit nem 
akara, byzonytani eleóttunk, hane(m) zem latomasra ada, 
az hatar helyeket mw eleonkbe [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 

szemlátomást 1. szemmel láthatóan; care poate fi väzut 
cu ochiul, vizibil, văzînd cu ochii; augenscheinlich, augen-
S'chtlich, offensichtlich. 1582: Manily chaplar Ada(m) ... 
vallya. Zem látomást semmit Nem lattam, hanem ... Zekel 
Margit, monda hogy Luczanak az Nireo Kalman zolgalo 
Daninak Nag hasa volna [Kv; TJk IV/1. 42]. 1600: Zeochy 
teteme Varady Margith azzony ... vallya ... az Ablakon 
tekintek be amelyben ez Zabo Marton gazda(n)k lakik vala, 
azt latam hogy az monostory zabonewal egy Agyban fekzik 
vala eozze eolelkezve ... keozteok zynten zemlatomast 
valo vetket Nem lattam [Kv; TJk VI/1. 489]. 1663: inkább 
magunk ... felszedetjük az élést rajtuk, melyet mind német 
s mind magyar praesidium számokra fordíthatnak ... Ezzel 
a*ért nem hogy szabadságokat" háborgatnók, sőt szemláto-
mást való nagy károkat akartuk eltávoztatni [TML II, 412 
J^nyai Anna Teleki Mihályhoz. — "A szóban forgó pus-
kásságét és nemességét]. 1677: ha valamely az szegénység 
közzül nem adhatott ... kinzották", sokat közzülök meg is 
Vagdaltak, mely istentelenségtül ma sem szűnnek meg, söt 
ügyan gyönyörködni láttatnak annak az különben is meg-
nyomorodott darab földnek szem látomást való elfogyatko-
z v a ! s pusztulásával [TML VII, 448 Teleki Mihály a 
magyar hadakhoz. — "A vitézlő rendek]. 1705: és így itt 
J^m sokáig fogunk durálni mindnyájan, mert minden szem-
ätomást szükül és drágódik, hogy már nem is kaphatni 
[WrN I, 547]. 1711: az eladó búzát hozó embereket be nem 
bocsátják a kapun ... ez a szegénységnek szemlátomást 
j;aló megszoríttatására van, mert az idegen parasztember a 
"úzának a szépit sem adja feljebb 12 polturánál, de nagysá-

god nem akaija alább adni 60 pénznél [Kv; KvE 298 SzF]. 
1733: Kérem azért az Vrat Battyam vramat, az Leveleimet 
már resignalni ne terheltessék, mert eddig-is nagy szem 
látomást való három vagyon [TK1 Teleki Sámuel lev.]. 
1767: Kétze Makovej ... száradni kezde szemlátomást, s 
esztendő sem telvén, kiis szárada ez világból [Galgó Sz; 
JHbK LIV/1. 6]. 1771: Szemlátomást való ítéleti az Úris-
tennek rajtunk ez az szörnyű esőzés [RettE 253]. 1813: 
maga a káros gazda ez előtt két hetekkel maga mondatta 
nékünk, hogy ö nem tudgya, hogy mi baja vagy nyavalyája 
vagyon az ő lovának; mivel szemlátomást szárad el [F.rá-
kos U; Falujk 84 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 1840: 
A* mikor a' Néhai Apossa meg holt akkor ez a* Bentze 
Illyés Gyergyoba lévén ... Kormos Petrikának az annya, in-
nen a* Ládájából minden pénzit ki Lopta s el vitte magával 
Nemes Maros Székbe, Maros Szent Annára ..., azok ... ott 
annak utánna szegény emberekből szemlátomást gazda-
gokká lettek [Várhegy MT; TLt 1042]. 

2. nyilvánvalóan, kétségtelenül; evident, neîndoielnic; 
offensichtlich/-kundig. 1631: soha oly rosz Aszoniallat 
nem jöhetet az varasra az kit eoa nem ismert ... ki attia fia, 
ki mie, de szemlátomást nem latta(m) hozzaja [Mv; MvLt 
290. 237a. — "Szalontai Gergely]. 1669/1672: a' Molnárt 
pedig ki kellett hánnam, mert lopó volt 's szem látomást 
való lopásait tapasztaltam [Mindszent AF; JHb XXIX. 54]. 
1679: Azonban ha szintén egy s két ember be nem jő is, 
azzal sem gondolunk, az mit egy hatalmas török császár ke-
zönkre ad, azt egy s két félre huzó magok ambitióját üző 
személyek el nem rontják s Isten sem engedi, sőt azokat 
szemlátomást megbünteti [TML VIII, 394 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 1681: (A molnárnak) ez volt feleleti: hogi ké-
szebb el lenni a' negyed rész proventus es az heti kenyerre 
Limitalt buza nélkül mint sem ă pogacza sütés tölle el vé-
tessék; melyből minemű nagy szemlátomást valo gonoszsá-
ga es lopasa tetzik ki [Hátszeg U; VhU 148]. 1710: Publi-
cálván az ország előtt a punctumokot", elszörnyülködének 
mindnyájan a más relígión valók, látván, mely szemláto-
mást rontanák ki az ország kezéből a pápisták mind a ma-
gok régi szabadságát, törvényit, mind a császártól adatott 
Diplomát [CsH 307. — "1699-ben]. 1732: Oprus Iuon ... 
Jósika Mária Aszony Fólti Jobbágya gondviselése alá bíza-
tott egynéhány Szarvasok és Suták körül való gondviselet-
lensége miatt ez előttis némely Szarvasok el-halván el 
veszvén most közelebb ismét szemlátomást való gondat-
lansága ál(ta)l egyik erőszakoson meg halván; az emiitett 
Mgs Uri Aszszony ... incoptivaltatta [Folt H; BK 1124]. 
1811: méltóztassék ... a szegény árvák ily szemlátomást 
valo el nyomattatásokat orvosalni [Búzásbesenyő KK; 
KCsl 1]. 

szemle vizsgálat, megszemlélés; examinare, inspectare; 
Besichtigung, Inspektion, Inaugenscheinnahme. 1853: mél-
tóztasson — ha kívántatni fogna — a' dolog állásáról ... 
egy saját kebeléből kí nevezendő, 's az én, vagy a' végre 
megbízandó személyesem' közbejőtével a* hely színén 
szemlét tartandó Bizottmány által meggyőződve, annak 
végrehajtásához ... hozzájárulni [Kv; Pk 3]. 

szemlél néz, figyel; a privi/a se uita atent şi îndelung (la 
ceva); betrachten, (an)schauen, ansehen, besichtigen, ver-
folgen. A. 1657: Csáki egyik ablakban, én másikban, Csá-
kiné az első ülésben, orcáján könyvei lecsorogva ... szem-
léli vala urának Catherinával ekecseléseket, még én is ka-
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jon szemmel nézem vala [Kemön. 150]. 1699: en a' ma-
gam főldeime(n) karaimat szemlelvén az A. ellene(m) ke-
gyetlenül furialt, hamis hitünek szidalmazott [Dés; Jk 
294b-295a]. 1704: ma volt harc a verebek és fecskék kő-
zött a generál házánál ... Ezen actust pedig a német tisztek 
sokáig szemekkel nézték, és más egyéb emberek is csudá-
val szemlélték [WIN 1, 87]. 1740.ĕ Aztis non sinô apprehen-
sive et dolore szemléli a' Tktes Nms Tanács és Univerzitás, 
hogj semmi benemerita personak(na)k respectussa Mészá-
ros és Hentes atyánkfiai előtt nincsen; vagj igen kevés 
[Dés; Jk 541a]. 1752: a búzában lévő kár volt a mint szem-
léltem az Ur Biro Sámuel Ur(am) földin [Nagylak AF; 
DobLev. 1/251. 3a Molduván Páschuly (35) jb vall.]. 1770: 
hol ment bé az az ember a' ki a' be zárkazott ...embert az 
Ladákban keresgélni szemlélte ...? [H; BK 1017 vk]. 1794: 
láttuk és szemléltük a bal lapatzkájánál és az hátulsó két 
lábak között követsekkel keresztül lövettetve lenni [Déva; 
Ks 79. XXVIII. 6]. 1816: Midőn ... a' nevezett Detentus a' 
Mühellybe füttőzni bé tért, szemlélteké nálla valamit, és ha 
igen mit ...? [uo.; Ks 116 Vegyes ir.]. 1847: Feljövő uta-
mon most többecske figyelemmel lévén, mint régebben, a' 
Királyhágón innen örömmel szemléltem: hogy a* mező a' 
tagosítás és az ujjabbi úrbér gyümölcseit igen szépen meg-
termette [Újf. Újfalvi Sándor Lászai Lajoshoz]. 

B. átv. 1696: nem kevés kedvetlenseget inditt szivemben 
:// mind Pedig Hazámnak nagy inségett-s-Utolso Pusztula-
sátul Valo Rettegeset s félelmét, Gyakran szemleluen [Vécs 
MT; TK1]. 1704: az úr efficiálja, hogy idegen nemzet a tör-
vényben ne legyen, melyet noha ö is lelke fájdalmával 
szemlél, mindazáltal jövendőre is kellene eziránt gondol-
kodni [WIN I, 127-8]. 1712: Szomorú szivei szemlélem 
gonosz végit, Gonosz akaroink(na)k eòrómére, prostitualta-
tik Atyafisàgtalanságunk, Ország nyelvére; Abból szárma-
zott gyúlólszég, versengés [JHb Jósika István Jósika Imré-
hez]. 1743/1770 k.: Sajnálva szemlélte a* Sz. Visitatio ezek 
Eklésiab(an) azt a* hidegseget és rendeletlenséget, hogy a 
Gyermekek nem tanúl(na)k, nem-is tanittat(na)k ez okon, 
mert eddig rendes fizetése nem vólt a' Mester(ne)k 
[SzConscr.]. 1786: (Leveledből) sajnálva szemlélem hogy 
igaz barácságomban kételkedel [M.régen MT; DobLev. III/ 
615. la]. 1793: Magunkat ... a' Birtokokra nézve igen el-
aprosodva kéntelenittetünk szemlélni [A.jára TA; Thor. 
21/28]. 

szemlélés 1. nézés, vizsgálás; privire atentă (şi îndelun-
gată) a ceva; Betrachtung, An-/Beschauen, Besichtigen. 
1662: De, hogy annál inkább alkalmatosság ne adatnék a 
vezérnek s a török főrendeknek a várason s a vár környül 
való speculatióra, szemlélésre, annál inkább a várba bekí-
vánkozásra, csak a városra is be nem tére, hanem igyenest a 
városon kívül, dél felöl a Perce mellett és Szálka között 
való rétekre, sátor alá szállott vala [SKr 567]. 1710 k.: 
Amennyire a véges teremtett lélek az Istent megláthatja, a 
Jézus Krisztus által meglátja, és annak kimondhatatlan, 
megfoghatatlan szépségeinek, tökéletességeinek szemlélé-
sével, csudálásával egészen elnyeletik [BÖn. 465]. 1789: 
egy alkalmatossággal ... azon malomnak szemlélésire elis 
mentenek meg nézték [Abosfva KK; GyL. Tóth Ferentz 
(45) árendátor vall.]. 1796: a melly gyūmölts fák mind ez 
ideig ... szükseges házi eledeleink pótlása és segittése 
végett tilalom alatt meg tartottak a magok ujj foglalásaik 
környékéről ugy el pusztítottak és töbol is ki vagdaltak 
hogy azok sok szamu voltának szemlélese, a ' közönséges 

jóra, és előre néző szivet serelemmel érdeklik [Torockó; 
TLev. 10/6]. 

2. szemlélet, nézet; comtemplare, contemplaţie; An-
schauung, Beschau, Einsicht. 1710 k.: minél újabb, na-
gyobb, szebb, végére-mehetetlenebb objectum akad az em-
ber eleibe, azon annál inkább csudálkozik, de ha osztán vé-
gére mégyen, eltelik véle, megszűnik az admiratio, a csu-
dálkozás, mely nem egyéb, hanem a szemben vagy elmé-
ben ötlött objectum, vagy valóság, dolog minémüségeinek 
vizsgálása és azokról való elmélkedés, tanácskozás, szem-
lélés, melyet követ annak megszeretése vagy utálása, frui-
tio, gyönyörködés, vagy attól való irtózás, félelem stb. 
[BÖn. 437-8]. 

szemlélhet 1. nézhet, láthat; a putea privi/vedea; schauen/ 
sehen können. 1710: ott* a selyemnek, aranynak, drágakö-
veknek, gyöngyöknek felette nagy bőségit szemlé lhe t t ék 
[CsH 310. — "A császár fia lakodalmán]. 1806: tsak az feje 
körül kanyarított vastag kaiját* szemlélhettem az ablakon 
által [Dés; DLt 250 Apátzai Kata Fősüs Nemes Munkátsi 
Istvanne (20) vall. — aA férfinak]. 1811: (Az erdőnek) el-
érvén alsó karimáját, Ottan szemlélheted Ánglus Kert' for-
máját | Némely gyümőlts fojtós, mely annak példája, A* ki-
nek te hozzád nem jól áll a ' mája, Olly tselekedetit annak 
szemlélheted, És olyan szavait, hogy alig nyelheted [ArE 6, 
32]. 

2. vizsgálódva/szemlélődve kereshet/keríthet; a putea 
găsi (examinînd posibilităţile); besichtigen (die Möglich-
keiten), in Augenschein nehmen können. 1782: Gligort •• 
fiaival ... elsőben vgyan ... Újfaluban tsak mintegy Szál-
lóul, addig mig az Jószágban meg-telepedésekre kedvek 
szerént valo lakhellyet szemlélhetnének bé-szálitották és 
onnan osztán vgy telepitették légyen őket ide Fodorházára 
[M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 

szemlélhető nézhető; care poate fi privit; zu sehen sein, 
augensichtlich sein. 1847: (A) végzést a mi Bányászátunk, 
és Vas muvészetönk Erdötlenségiböl roskadva szemlélhető, 
és a jóbb rendel a jövendő szebb remények biztató elvből 
önkéntes meggyőződésünkből tettük [Torockó; TLev-
10/9]. 

szemlélődés szemlézés, vizsgálódás; examinare, inspec-
tare; Betrachtungen, Kontemplation. 1842: Melly illyetén 
Szemlélődésem igaz voltárol, adom ezen ... b izonyságtévö 
írásomat ... László János mp Hiteles mérnök [Kv; 

KmULev. 2]. 

szemléltet bemutat; a demonstra/prezenta; demonstrie-
ren, vorfilhren. 1694: Ugyanazon nap kezdé el az anatomi-
cum collegiumot tiszteletes Bidlo uram, és nagy foganato-
son a bőr felhámjáról és a bőrről beszélt, nagyítón keresztül 
megmutatván a bőr és a felhám pórusait, s kísérletképp 
zéjük fecskendezett higannyal szemléltette, hogy mikén1 

bocsátják ki ezek észrevétlenül az izzadságot [Kv; Kvfc 

230-1 VBGy]. 

szemléltetik láttatik, tekintetik; a se vedea; zu sehen 
sein, gesehen werden. 1739: Hajadon Leány Kibédi Agne* 
... minthogj Gyermeki állapottyához képest, fertelmes éle-
te, per Graves Circumstantias Szemléltetik, meg-veszszöz-
tessék [Dés; Jk 301a-302a]. 1827: Egy Termés köböl valo 
gyűrű kerek fôvel, mellyen a* termeszettöl egy élőfa bé nö-
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ve szemléltetik, Rósaszin kitsin Brilliantal kőrűl foglalva 
[DLt 464 nyomt. kl]. 

szemlő •?• Hn. 1799: A Szemloben (sz) [Vaja MT; EHA]. 

szemorvos szemész; oculist, oftalmolog; Augenarzt. 
1816: Krotkevits Károly ... szem orvos mestersége folyta-
tása végett ezen városra jűvén, ezen K. Guberniumhoz bé 
adott kőnyörgö Levelében ide lett jövetelét az országban 
abból az okbol ki hirdettetni kérte, hogy akinek az ő orvos-
lására szüksége lenne, ötet könnyen feltalálhassa ... meg-
hagyatik ezennel kegyelmetek(ne)k, hogy azon Szem or-
vosnak itten Kolosvárat valo tartózkodását, és gyogyitatás-
ra elszánt akarattyát... annak rendje módja szerint tudtokra 
adattatni ... el ne mulassák [Kv; DLt 103 gub.]. 

szemők 1. nagyszemű (ember); (persoană) cu ochi mari; 
mit großem Augen, großäugig. Szn. 1657: Kis lstva<n> fia 
Zemeok hazas [Gyalu K; GyU 118]. 

2. nagyszemü (állat); (animal) cu ochi mari; mit Stirn-
fleck, stirnfleckig | szeme fölött sötét foltú (állat); (animal) 
cu pată neagră deasupra ochiului; grauer Ochs/Büffel. Án. 
1757: Szomok (ökör) [Somkerék SzD; Berz. 3. 1/9]. XIX. 
sz.: Szemök (ökörbivaly) [Szentk.]. 1805: a Szemök ... 
Hajszbéli (ökör) [Buza SzD; LLt Csáky-per L. 31]. 1821: 
Szemők (szürke ökör) [Mezőméhes TA; HG. Mara lev.]. 
1823: A Szemők és Szőke nevü eszt őkrők [uo.; i.h.]. 

szemölcs 1. sümölcs 

szemöldök 1. sprînceanã; Augenbraue. 1637: meg vagta 
Borbély Istuan az homlokon az erett s mihelt en hozzam 
haza iöue mindgjart le esek az szeőmeőldeőke az uta(n) 
nemis latot... en vittem ozta(n) Bardosra az Orvos Aszoni-
hoz s ot emelek fel a szeömeöldeöket, de az szemeuel 
ugia(n) nem latot akkoris [Mv; MvLt 291. 404b]. 1653: 
volt hát ott egy cseber facsart vagy áztatott ruha, s arra es-
tem s úgy ütöttem a szemöldökemet beléje hogy leszakada 
[ETA I, 152 NSz]. 1724: akkori ido tajban Származott ma-
ramuresbul ide oláh Lapusra Táhul Tóder Jód nevü falubul, 
szemely szerint ismerem (: az job felól valo homlokán az 
szemöldökén felyül három kis Csomo volt, holt tetem vagj 
mi volt nem tudom :) [O.lápos SzD; BK. Paska Jonucz (96) 
"s vall.]. 1805: Demuth György, mintegy 23 Esztendős, 
származására nézve Saxoniábol ... való ... sötét szőke, 
Titus formálog vágatott kurta, de még-is a' szemöldökig le-
botsátott hajú [DLt nyomt. kl]. 1825: (A szökevénynek) 
v*n egy kis sömöregje is a' szemöldökei között [DLt 968 
ua.]. 

2. szemöldökfa/gerenda; buiandrug de lemn; Kopfstück, 
Sturz(riegel), Oberbalken. 1674: belől mind falai, s mind 
Padlasi az urunk es Aszszonyunk hazain kivül, (mivel azok 
csak az ablakoknak szemőldőkigh) viragokra czifraztattak 
[A.porumbák F; UF II, 599]. 1688: Két tölgyfa ajtó mely-
e k szemoldokostol [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 1692: ezen 
[end hazaknak ajtajinak ajtó mellyeki, küszőbői, szemőlde-
kei» ablakainak parkannyai faragot kőből valók, teglas padi-
jnentomi még bomladoztak [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv-]. 1727: Az Udvarház vagyon épitve ... faragott fenyő 
v*kony boronákbol, hulladazott nád födél alatt... töldgyfa, 
ajtó feleh szemödők, és küszöb kőzött, nyilik bé Vas Sarka-
kon fenyő deszkából való párkányos ajtó egy pitvarba [Me-
2öcsán TA; Ks 15. XI. IX. 5]. 1732: az ujj Malom ... 

Huvárlot ko pad szemõldõkit az egész ko paddal egyben 
sasokban kotott erős gerendák tartyak, mellyen a ket Ma-
lom ko bátran forog [Nagyida K; Told. 11. 70]. 1756: talál-
tatik ... más Ajtó ... lévén az Ajtó Felei, szemöldökei Pár-
kányos Fenyő Deszkával meg bérelve [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 18]. 1765: Vagyon egy Galambugos sendellyel fe-
dett jo vastag cserefa lábakon állo kapu, ezen kapunak zá-
béi, szemöldöke az Udvar felőli Napnyugotrol formás 
mettzésekkel vadnak megcifrázva [HSzj kapuzábé al.]. 
1778: Udvarba bé járó kapu ... csak két kapu zábéból és 
Szemöldökből alló, vagy kötött kapuból fedél nélkül [Csa-
pó KK; Berz. 4]. 1815: A Malom Pad Szemöldöke, ugy a 
Malom Pad Padlazattya régi, de jo állapotban vagyon 
[Somkerék SzD; Ks 77. 19. 235]. 1842: a' másik kapu fél 
szemöldökével együtt jo allapotba áll [O.kercisóra F; TSb 
51]-

Szk: alsó 1767: az akkori Tisztelendő páter Házába, 
holott az Mostani Gabonás vagyon annyi Buza volt szeműi, 
hogy azonn Ház Ablakának alsó szemöldökénél fellyebb 
volt a tiszta szép Buza [Kóród KK; Ks 19. I. 6] * felső 
1756: (A) kisded bé járó kapu ... felső szemöldöke alván 
faragot Cserefábol Nagy fejű Fa szegekkel foglaltatia a' 
Nagy kapu Zabejához, a szemoldokin fellyul vágjon Kerék 
modgjára hat szegeletu egj máshoz foglalt Cserefa virág 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 10]. 1772: Az Ajtónak Felső 
szőmődeke, és alsó küszebe, vgy oldalfeleiis Cserefábol va-
lók [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 

Ha. 1690: Szömoldeki [BK. Kentelki inv. 3]. 1731: szö-
möldökje [Kászonjakabfva Cs; BCs]. 1756: szemoldeke 
[Branyicska H; JHb LXX/2. 20]. 1783: szemoldekei 
[Drassó AF; TSb 24]. 1807: szemődöke [Dés; DLt 44]. 
1810: Szemöldökök [Doboka; Ks 76 Conscr. 28]. 

szemőldökbélés szemöldökfa-burkolat; căptuşeala pra-
gului de sus; Futter, Rahmenfutter, Oberbalken-Futter. 
1746: Asztalos al(ias) Juhos János alkudt megh ... Egy bél-
lett ajtóért Szemöldök béllésestöl H: f: l//70d [Torda; TJkT 
III. 59]. 

szemöldökfa szemöldökdeszka/gerenda; pragul de sus; 
Oberbeistoß, Sturzriegel. 1676: szemöldökfa [ETF 108. 8]. 
1679: Ebédlő Padlók ... Ajtó fél fak, es szemöldök fákis 
festékes deszkaval burittattak [Uzdisztpéter K; TK1 Bajomi 
János inv. 15]. 1756: a Veteményes kertben bé szolgálo 
Ajtó ... felső szemöldöke szegeletessen kötéssel nagy fejű 
fejér fa szegekkel foglaltatik a kapu felekhez a Szemoldok 
faján keresztül vajon két fa kapots mellyek vékony szalma 
fedelit tartyák [Branyicska H; JHb LXX/2. 29]. 

Szk: felső 1756: A Nagy kapu felső szemoldok faján 
... vágjon Négy Cserefábol Csinált Láb [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 10-1] * hevederes 1692: fenyő deszka ka-
pu, kapu balvanyi hevederes szemődők faja tölgy fabol va-
lók [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

szemöldökgerenda szemöldökfa; buiandrug de lemn; 
Sturzriegel, Oberbalken. 1732: az elegyes létzeken, vert 
szalma fedelet tartó gabonás ház oldala sövényből valo 
gyengen agyagai meg vert, szemöldök gerendákb(an) kötött 
lábfákbol állo folyosoja alatt sendelyt tarta(na)k [Nagy-
iklód SzD; Told. 11.67]. 

szemöldökkő kő-ajtószemöldök; buiandrug de piatră; 
Steinsturz. 1666: Die 9 Augusti az keomüvesekkel megh 
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alkuván, az ayto mellyék, és az szemőldeok keore, és fara-
gására [Kv; SzCLev]. 

szemöldökű 1. cu un anumit fel de sprîncene; mit ... 
Augenbrauen. XVIII. sz. eleje: Az Curiosa Domina elegge 
allittya hogy epen Apja fia, de meg ismerszik, mert ámbár 
fekete Szemű, Szemődekü légyenis ă Gazda Aszszony, de 
Arany Szőrű Vrátúl féijetűl, fekete hajú gyermeke nem 
Születik [JHb 17. 10 lótartási ut.]. 1806: sötét feketeslo ha-
jú és hasonlo szemöldökű [DLt 514 nyomt. kl]. 1809: 
'Sombort Ferentz ... Retsenyédi" (57) ... fekete sárga puf-
fadt ábrázatú, fekete őszibe elegyedett hajú, bajuszu, és 
szemöldökű [UszLt ComGub. 1677 nyomt. kl. — 'Re-
csenyéd U]. 1812: Vitéz György ... kisded termetű, pofa-
tyos, himlö-helyes ábrázatú, bama hajú, és szemöldökű 
[DLt 186 nyomt. kl]. 1829: Szathmár Vármegyei Thotfalu-
si ... Földvári Ignatz ... vékony Sugár egyenes termetű, 
gesztenye Szin hajú nagy sarga bajuszszu, gesztenye Szin 
szemöldekű ... szőköt el [DLt 9 ua.]. 1833: Czérán 
Nyikuláj ... fekete szemöldökű, csóka szemű [DLt 304 
ua.]. 1846: Simón József ... kerek teli sápadt ábrázatú, 
szőke hajú és szemöldökű [DLt 1200 ua.]. 1850: Marusán 
Juon ... mintegy 22 Éves idő-korú — Görög nem egyesűit 
vallású, nőtelen, magas sovány termetű, fekete ritka hajú ... 
kerekdeden hoszszuló bama ábrázatú, fekete szemű és 
szemöldökű [DLt 505 ua.]. 

2. vmilyen szemöldökfával ellátott; prevăzut cu un anu-
mit fel de buiandrug; mit ... Sturzriegel. 1816: Ezen 
nappali házból bal kézre nyilik vad galamb szin festékre 
szinyelt bérlett melyéku, s szemoldeku hasonlo szinu, vas 
sorkakon Nyilo, Franczia Záru kolcsos ajto az háló szobába 
[Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 

szemöldökvas (kemencebeli) tartóvas; bară de susţinere; 
Kappeeisen, Ofenkappe. 1698: egy mázas zöld kemencze 
ebben is Szemöldök vas [Buza SzD; LLt 208]. 

szempillantás rendsz hr-os alakban; de obicei cu sufix; 
übl. mit Suffix: pillanat; clipă, moment; Augenblick, Mo-
ment. 1652: nem tudgyuk melly napon, oraban, avagy 
szempillantasban, vagy magamat avagy az szegheny 
Feleseghemet Isten kiszollittya az arnyek vilaghbol [Kv; 
RDL 1. 139]. 1662: (A háznak) die 11. Mártii 1658-ban 
reggel 8 órakor az utca felől való derék épületi ... egy 
szempillantásban csodálatos nagy romlással összeromlott, 
leszakadott vala [SKr 629]. 1682: És hogy noha abban 
bizonyosok vagyunk, hogy megh kell halnunk, de abban 
bizontalanok, hogy hol, mikor, mely napon, és mely órában 
avagy szempillantásban [Kv; RDL I, 160]. 1708: az sze-
génységén levő sok vecturazás mia kivált itt Fog(ar)as 
körül edgy szempillantások nincsen a' Jobbagyok(na)k 
[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1710: néha, hirtelen haragú 
ember lévén a fejedelem, annyira felindult Teleki ellen, azt 
gondolták mindnyájan, talám mindjárt megöleti, de az csak 
szempillantásig tartott, s még a fejedelem járt Teleki után 
[CsH 154]. 1755: (a) Ház ... soha birodalmában égy 
szempillantásig sem vólt [Sár.]. 1784: (A jobbágyok) 
annyira lármáznak, hogy csak majd mindenem praeda, 
'sitár, darabont, sőt minden szempillantásban várom, hogy 
magamot is kivezessenek házamból [HalmágyNIr. 652 gr. 
Toroczkai Susánna br. Kemény főispánhoz]. 1794: (A 
szekér) a* Sz. Fenesi alsó Fogadonál lévő Hídvégénél el-
dűlvén égy szempillantásb(an) meg ölte [Gyalu K; RAk 

136]. 1804: azzalis fenyegetnek minden Szempillantásban 
bennünket ... hogy ha a Taxát nékiek adjuk, békét hagy-
nak, másképpen fel égetnek [Toplica MT; Bom. XVb]. 
1847: En az én gondolatommal egy szempillantásba feljebb 
hágok, mint egy ágyúgolyóbis a világ teremtésétől megin-
dulván, és e mái napig szüntelen repültre ment volna [VKp 
163 Varga Katalin sk]. 

Szk: azon ~ban azonnal, abban a pillanatban. 1662: 
Azon szempillantásban pedig a rétségekrül is mindkét ol-
dalrul s hát megöl nagy sürűséges sokaságú darvak olly 
szörnyű szokatlan kiáltást kezdének | Melly hír a vezér elei-
be vitettetvén, azonnal a pocsaiaknak rettenetesen nekiek 
dühödék, úgy, hogy azon szempillantásban rájok indulni 
akama [SKr 177-8,545]. 1670: Pénzt, ha lehet, másfél ezer 
forintot szerzek, hogy az szükség úgy kívánván, valamely 
órában havok telik, azon szempillantásban fizessenek nekik 
[TML V, 71 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1710 k: 
még a számban volt a falat, és ha csömörös volt, azon 
szempillantásban a vakszemem bal felől megnyilallott s fáj-
ni kezdett [BÖn. 514-5] * ebben a -bon azonnal, m o s t . 

/ 762: el kezdvén az Inquisitiot abb(an) Regiusi már olya-
sok voltak, kik in Offo lévén Váras dolgaib(an) foglalatos-
kadtak és most ebben az szempillantásb(an) végzék el az 
Inquisitoriat, melyet edgyik Regius még nem is subscribal-
hatott [Torda; TJkT V/98-9] * eddig a ~ig eddig a pillana-
tig, mostanig. 1710 k.: Azután majd erővel és kedvek ellen 
a Felséged rendeléséből nagyobb tisztre s méltóságra eme-
lének, mint akit rólam levontak volna, de úgy tetszék Felsé-
gednek, hogy mindazolta eddig a szempillantásig a sátán 
ösztöne az én oldalamból el ne maradjon [BIm. 990] * 
ezen ~ban most, azonnal. 1710: a koszperd m a r o k l a t j á r a 

veté a kezét s mondá az embernek: Vedd ki a turbát, de az 
ördög elvigyen engemet, ha mindjárt meg nem öllek ezen 
szempillantásban [BÖn. 582]. 

Sz. 1662: egy szempillantás is az ember élete [TML H, 
184 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

szempillantásnyi pillanatnyi; o clipă de ...; ein/kein 
Augenblick, einem Augenblick lang. 1817: égy szempillan-
tásnyi nyugadalmamis nintsen [Szabéd MT; Told. 7]. 

szempillantásonként pillanatonként; ín fiecare clipă; 
jeden Augenblick. 1662: nem volna a táboron kívül v a l ó 

sétáláshoz üressége, mert hatalmas császárnak csak ott tá-
borában való sok népe igazgatásában is, sátora alatt is min-
den szempillantásonkint elég dolog tanálhatna [SKr 79]-
1677: kigl(tekne)kis . . . kozonsegesenis meg bantodasok 
nagyok, mellyek(ne)k el halgatasaval, ne(m) hogy szegény 
hazánk meg maradasara jo remenysegünk(ne)k uttya; sött 
naponként sze(m)pillantásonként valo közelitese veszede-
lem(ne)k lattassek [Maksa Hsz; PatN 67b Hsz rendeinek 
nyil.]. 1678: Munkálódom én is itt minden jóban, noha még 
is valóban erőtelenül vagyok, nevekedvén s z e m p i l l a n t á s o n -

ként búsulásom is, hogy Kgltek az idegen gyalogokat reám 
ide tudá, profontja felől semmi rendelést nem tőn [TML 
VIII, 262 Teleki Mihály a magyar nemzet tanácsaihoz]. 

szempillantat szempillantás, pillanat; clipä, moment; 
Augenblick, Moment. 1687: énis elégszer n y u g h a t a t l a n k o -

dom ugj, hogj ha lehetne egj szem pillantatba(n) hozzad re-
pülnek [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez, Lázár Erzsé-; 
bethez Nagybányáról]. 1745: ő a Mindenható I ( s t e ) n t à ki 
otett Teremtette, tartya és minden szempillantatban gond-
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gyát viseli és táplállja szemtől szemben kűlőmb külőmb fé-
le teremtettézéssel káromlotta [Torda; TJkT II. 63]. 

Szk: azon ~ban. 1785: azon Szempillantatban áltól men-
tem [DLev. 4]. 

szemrehányás rosszallás; reproş; Vorwurf. 1662: Az-
után Marosvásárhellyt Rákóczi fejedelem már Barcsait el-
lenségének tartván ... ím most, az haza nagy kárával, Lu-
gas, Karánsebes odaadásával megnyerte volna, mind magá-
nak Írásaiban való szemrehányásával, s mind másoknak 
való írogatásiban s mindenek előtt is állatja vala [SKr 460]. 
1710 k: ha a testnek a lélekkel való peri, szemrehányása 
használna, eleget találna a gyarló ember olyant, mint Éva 
[BÖn. 470]. 1812: a Groff eo nsga ... bé ment M. Vásár-
hellyre és a Groffnéjátis bé vitette azon reménységgel, 
hogy ott az Attyafiaival az edgy más kőzőtt valo egyenet-
lenséget közölvén, tám azoknak Tanáts adása és szemrehá-
nyásai után a Groffné magát meg jobbítja [Héderfája KK; 
IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall.]. 
1836: A mi azt a szemrehányást illeti: mintha az Alperes a 
Testvéreit és attyafiait is a szóllöje jövedelmiből minden 
napon tractálta volna, ez is gunyolo vádlás, mert az Alpe-
resnek Testvérei, attyafiai arra nem szorultanak soha [Ne; 
DobLev. V/1213. 3b]. 

Szk: ~t tesz. 1823-1830: Elég szemrehányásokat tettem, 
hogy micsoda biztatásokat tesznek odahaza [FogE 199]. 

szemszúrás hr-os alakban; cu sufix; mit Suffix abgelei-
tet: ~ból a látszat kedvéért; de ochii lumii; zur Täuschung, 
ftrs Auge. 1766: azon kaszáló Rét szem szúrásból bé van 
ut Cumque Gyepülve, de szabadoson által mehetnek az 
niarhákis, mivel igen sok rések táltatnak (!) actu rajta 
[Náznánfva MT; Berz. 13. 20]. 1769: csak szem szúrásból 
haszontalan vagy Gyermek vagy fél eszű boldogtalan 
embereket küldet [K; Told. 3a]. 1771: (Zilahi Istvánné) be 
méne a belső házba az hol az Ura ... szokot hálni, és a mint 
szem szúrásból a Pohár szék körül kereskedet, az ágyra 
tekint, melyben fekszik vala az férje, és látá hogy ... 
Aszszony fekszik a Féije mellett [Dés; DLt 321. 43b]. 
1809: (A) Communitas Tisztyei némelly Szalonnával 
Kereskedő Személlyeket m(e)g tiltatott (így!) hogy a 
Piatzon fel szedett Szalonnákat idegenek(ne)k ne adják: De 
e z ... tsak szem szúrásból esett tilalom volt minden további 
effectum vagy következés nélkül [Szu; UszLt ComGub. 
1753 u.]. 1815: Aztis alatson ... réa fogással erösitti, hogy 
tsak szem szúrásból administraltatok egy két Majorságot, 
é s égy kevés Veteményt [Mv; Berz. 21]. 1842: az érdeklett 
kÖ-gátforma ... jelenleg az apján általjába à vizet — melly 
a z irt víz elágazás pontyánál lopja bé magát az igen 
telŭlegesen és tsak is szemszurásbol tett töltés alá — bőven 
hotsátya által ... a fűrész malom csatorna alatt pedig 
Merőbe patak módra omlik ki a' víz [Kv; KmULev. 2 
László János mérnök nyíl.]. 

szemtakaró szemfedő; giulgiu, linţoliu; Leichentuch. 
1^16: Juliusnak 7-k napján meg holt Öreg Darabontnak 
Számára égy koporso ... Szem-takaronak 3. sing vastag vá-
S2°n [Kv; Born. 41]. 

szemtanú martor ocular; Augenzeuge. 1896: A trónörö-
kös is felettébb szerette, el tudnám mondani egy igen jel-
lemző adatját, melynek szemtanúja voltam [PLev. 185 Pe-
telei István Jakab Ödönhöz]. 

szemtelen arcátlan, illetlen, sértő viselkedésű; obraznic, 
neobrăzat, neruşinat; frech, unverschämt. 1570 k.: Ezt is 
engedtük őnékiek, hogy egy künn <való fa>zakas is 
semminémű müvet az városban <...>zikben ne hozhassa, 
az hol penig <...> az művét és csinálmányát elvegyék 
<...> erejével és az Kalandosba adják <...> mondva egy 
szemtelen is az ő müvét <a városba?> ne hozhassa (el) adni 
[Dés; DFaz. 9]. 1636: Illyen éneket kéván az Apostol mi 
töllünk Keresztyénektol ... az Christusnak beszéde azt 
mondgya ... s nem valami fajtalan latrikanus fuszfa Poétá-
nak szemtelen beszéde ... nem meg koltsagosodott nyulkál-
kodással, vagy valami rosz személynek szerelmétől valo 
bolondulással tanítván, intvén egymást [ÖGr Aj. 14]. 1672: 
az mi az Jezabel dolgát* illeti ... orczátlan, szemtelen asz-
szony az [TML VI, 290 Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz. — "A Báthory Zsófiáét]. 1679: Öa mint szemtelen em-
ber csak az audientiát sollicitálná, hogy urunkkal szemben 
lenne, de én tartóztattam eddig, mert félek attúl, hogy ha én 
keménykedem is, de semmi haszna nem lészen [TML VIII, 
422 Naláczi István ua-hoz. — "Reverend]. 1710 k.: Haller 
István a suki tónak felette gyakorta való szemtelen halász-
tatását ... megsokallván, megszólalt volt, és ezért a guber-
nátor rútul öszveveszett véle [BÖn. 963]. 1761: Ekkoris 
maga provocalt rut szemtelen szókkal, vagy szitkozodások-
kal [Torda; TJkT V. 70]. 

szemtelenkedés szemtelenkedő viselkedés/magatartás; 
obrăznicie; freche Benehmen, Frechheiten. 1666: Praefec-
tus uram minden dolgokról elfeletkezék, kérem, nógassa; 
én bizony szégyenlem az szemtelenkedést immár [TML III, 
624 Bán fi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1677: a szemtelenke-
désnek munkája is nem illik hozzám, mert gyermek nem 
vagyok [TML VII, 347 Bethlen János ua-hoz]. 

szemtelenkedik szemtelenül viselkedik; a se obrăznici; 
sich frech benehmen, frech/unwerschămt sein. 1657: (A) 
kapitánynál, vöttem eszemben, volna arany ugyan szépen, 
intimáltatám is, jobb lenne előadná szépszerént, mert má-
sok másképpen is el fognák venni, énnálam pedig megtalál-
ná; mentegetvén magát, én is abban hagytam, nem tartván 
illendőnek érette szemtelenkedni [KemOn. 219]. 1661: Ne-
kem, hitemre, nincsen miből fizetnem, nem szemtelenked-
ném néhány pénzért, ha az szükség nem kénszerítene [TML 
II, 29 Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1672: Én bezzeg, 
ha csak lehet, igen sokáig az itt való dolgok miatt nem ba-
joskodom, nem szemtelenkedem [TML VI, 174 Teleki 
Mihály Székely Lászlóhoz]. 1676: Megmondám akkor az 
tanácsban is, jobb volna nekem otthon az portai resolutiót 
megvárnom, de Kegyelmednek nem tetszék; már itt bajos-
kodom, szemtelenkedem [TML VII, 303 ua. Baló László-
hoz]. 

szemtelenkedtet szemtelenkedésre vesz rá/késztet; a fa-
ce pe cineva să fie obraznic/impertinent; zu Unart/Ungezo-
genheit verleiten. 1661: hidd el, édes Feleségem, többször 
nem szemtelenkedtetek, noha most is, kit tudsz magad, bi-
zony nem az vakmerő ö nagyságok kegyelmességéhez való 
reménség cseleked tette velem, hanem ő nagyságoknak sok-
szori Ígéretek [TML II, 108-9 Teleki Mihály Veér Judit-
hoz]. 

szemtelenség arcátlanság, pimaszság; obrăznicie, imper-
tinenţä; Frechheit, Unverschämtheit, Impertinenz. 1782: ezt 



szentegyházfiúság 346 

tsak gondolniís szörnyű meg átalkodott szemtelenség 
[Thor. XX/4]. 1799: az illyetén példák4 által szokásban jött 
félelem, és tartozkodás nélkült valo szemtelenség meg za-
boláztassék, és az erköltstelenségre vezető alkalmatosság el 
távoztassék [Kv; EM XLVIII, 488 gub. — "Ti. a Szamos 
árkában való meztelen fürdőzés]. 

Szk: ~re veti magát. 1672: De ha elmémmel fel értem 
volna s akkor úgy találtam volna gondolkozni felőle, szem-
telenségre vetvén magamat, úgy is elkértem s küldtem vol-
na Kegyelmednek8 [TML VI, 190 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz. — "A leveleket]. 

szemtelenül arcátlanul, pimaszul; (ín mod) obraznic; 
unverschämt, frech. 1657: Megmondám: hogy bé magát 
Csáki nélkül, de véle sohasem. Kire oly szemtelenül felel" 
[KemÖn. 147. — "Köv. Catherina felelete]. 1705: (Serédi 
Péter) feljárván hozzájok igen szemtelenül kérte a sógora 
borait, úgymint az Andrásiét [WIN I, 636]. 1710: Pekri 
szokása szerint hazug hírrel eltölti az egész országot, hogy 
a németeket mind levágatta Kocsárdnál, sőt Rákóczinak 
sem szégyenli olyan szemtelenül azt megírni [CsH 383]. 
1762: Az I(nct)us ... szemtelenül hamislelkuségre erőszak-
kal kévánnya az Birakot contra Constientiam inducalni 
[Torda; TJkT V. 143]. 1764: A vadolo pedig a gaz ember 
kétszeris szemtelenül publice belém garázdálkodott [Kö-
zéplak K; BfR]. 1787: a Porkurai kortsomáros ... azt erősí-
tette hogy ő azt a reversalist féltébe(n) subscribálta légyen 
szemtelenül (így!) [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1805: ebbenis szemtelenül hazudatt a Ngod Árendása [Cse-
kelaka AF; KCsl 15]. 1820: ezen két Személlyek szemtele-
nül azt mérészelték mondani haza jövetelünk után a* M. 
Bárónénak: Hogy Excellentiád tsak azért botsátot által any-
nyi vagyont a' M. Bárónénak; mert gondolta, hogy perrel 
utol nem érheti [Aranyosrákos TA; JHb 48 Ferentzi Mihály 
br. Jósika Jánoshoz]. 

szeműnca ivadék, nemzetség; seminţie; Geschlecht, 
Nachkommenschaft. 1629: ollian attiaſiak vattok hogy az 
eggitek Magiar Orszagba(n) szart az hegien, az Masitok az 
hegy alatt volt Erdelyben es az uiz eòzue Mosta s arról ualo 
szomoncak vattok [Mv; MvLt 290. 32b]. 1715: Tudok más 
darab kaszállótis ... Popa Pétru ... vetette zálogban közel 
száz forintba Sinár Pétrunak, kinek a Felesége ugjancsak 
abból a szemuncábol valo [Ponor TA; WH. Czir Nikula 
(66) vall.]. 1718: Soha se hallottam hogj Felső Ilosvay lot 
volna semmi szemunczajok minden nemzetcsegeknek Iepu-
ra neveket hallottam [Dögmező SzD; BK. Zanok Grigor 
(46) jb vall.]. 1743: Sztuparék ... magok megvallották né-
kem, hogj az ö Apjok Gabrucz innét szököt volt Babarol 
Füzkutra ...és a' mi vér szerint valo Szémuncánk féle volt 
[Bába SzD; Mk 12]. 

szemű 1. cu un anumit fel de ochi; ... äugig, ... Augen 
habend. 1632: Gal Margitt mondgja vala, Keörtueli fai 
Istuannak, hogy ven czipas szemű beste kuruaſia [Mv; 
MvLt 290. 85b]. XVIII. sz. eleje: ă fakó lótúl fakó kanczá-
nak, fejer farkŭ, tengeri nyúl Szemű Csikók Származnak 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. XVIII. sz.: ámbár fekete szemű, 
Szemődekü légyenis ă Gazda Aszszony de Arany Szőrű 
Vratul féijetül fekete hajú gyermeke nem születik [i.h. ua.]. 
1799: Rajka Mihálly ... kék tsipás szemű ... Thodor, vagy 
Szŏts Miklós ... kék szemű, fejér szeg ábrázatú [DLt 

nyomt. kl]. 1803: kialtazni kezette (!) ... te merett szemű 
... arra Fodor Vigais mondá: te halgas mert Anyadnakis 
elég nagj szeme vann [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1804: La-
katos Jankó Ujj-Paraszt ... verhenyős szemű [DLt nyomt. 
kl]. 1811: Sándor Moses ... rövid látású szemű | Juon Gre-
gyimár ... kék hunyori forma szemű [DLt 675, 810 ua.]. 
1812: Székely Lajos ... setét matska szemű | Todor Győr-
gyitze világos sárgás bama szemű [DLt 219, 698 ua.]. 
1817: Személlyes Leírása ... el szökött Hesdetzán Farkas 
Pétrének Közép termetű, zömök, köptzős — pofotyos 
ábrázatú, két vigyori Szemű [TLt 1779 Lázár Antal szb 
kezével]. 1819: Kretsun Josziv ... ezen esztendőben inkább 
beteges, kivált pünkösdén innen színtelen, bé esett szemű, 
és kedvetlen tekintetű ember volt [Déva; Ks 116 Vegyes 
ir.]. 1832: Vassadi Sámuel ... rebegő szemű lévén [DLt 
838 nyomt. kl]. 1840: Jung Mátyás ... kidüjjedt setét 
szemű [DLt 540 ua.]. 1845: Zsupozó György ... mázas 
szemű [DLt 53 ua.]. 1846: Miller Vincze ... kékes tarkás 
szemű | Simón József ... kicsiny bajuszu és pofaszakálu, 
szürke szemű, idomos szájú és orrú [DLt 1114, 1200 ua.]. 
1848: magos termetű, hoszszukó képű, sötét hajú, sötét 
szemű, hosszukó orrú ... Szászsebesszéki Kelneki Penkert 
János ... setét hunyori szemű, bama hajú, idomos kicsiny 
orrú és ritka szakállú [DLt ua.]. 1849: égy kancsi szemű 
katona tiszt volt [Kv; Vall. Végr. 91]. 1857: hoka aru és 
csóka szemű bama lo [HSzj hókaorrú al.]. 

2. vmilyen gyöngy/láncszemü; cu un anumit fel de perle/ 
ochi; mit ... Perien. 1628/1635: Azzonj ember óltőzetihez 
ualo Arany miuek: ... Egj Veres apro zemw kláris lancz, 
hatva(n) kjlencz zem. Mas egj ueres apro zemw kláris lancz 
hatua(n) niolcz szem [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-
men inv.]. 1679: Vagyo(n) az ajto fel fában foglalva, 31 
szemből állo tekert szemű láncz, mellyel mind az ajtót s 
mind az őregh kaput egjszer s mind bé záiják No. 1 [Uzdi-
sztpéter U; TL. Bajomi János inv.]. 1692: Ezen kúthoz való 
vas füles abroncsos, és kávás vider ... 92 szemű vas lan-
czokon áll [Mezőbodon TA; BK 2]. 1699: egy nagy teker-
menyes szemű arany lancz [Megyesfva TA; BálLt 93] 
1732: gárgjázott fris vizes kut, meljből vizet meritnek cse-
refabol való vas fogantjius, és abroncsos négj öreg ől, te-
kertes szemű lánczra foglalt vederrel [Kóród K; Ks 12. !]• 
1833: Két apro szemű hat hat sorbol állo ordiner kláris, le-
ánykáknak valo kis gyöngy [Dés; DLt 750]. 1840: facsaros 
szemű löjtő lántz, eladatott 1 Rf. 32 xr [HSzj lejtő-lánc al ] 
| facsaros szemű logó lántz [i.h. lógó-láncz al.]. 

3. vmilyen gabonaszemü; cu un anumit fel de grăunte/ 
boabe; mi t . . . Körnern, ...-kömig. 1844: vetetem ... a Kő-
padra ... a Miskáné métájába lévő egy tsupos kő tájáig 
vetett tisztádon tiszta utolso vasrosta jukon jöt nagy szemű 
búzát Cir(citer) 7 vékát, aláb azon vas rostán másod aprob 
szemű, de kévésé rososabat 8 vékát [M.köblös SzD; RLt]. 

4. '?' 1786: jutott nyil szerént az onos Láda, benne lévő 
ónnal edgyűtt, és égy meredt szemű órával [Kv; HG]. 

szemügy szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: szemüggyel tart figyel; a urmări cu atenţie; sein 
Augenmerk auf etw. richten, Augenmerk. 1843: (Szüksé-
ges az említett uraknak) minden lépteiket ezen uradalom-
nak kerületeiben szemüggyel tartani [VKp 123] * -re vesz 
megvizsgál; a examina; prüfen, untersuchen. 1841: Mind 
ketten szemügyre veszszük, ha vallyon ott törhetett é el a 
tsiko lába [Dés; DLt 1541. 10a]. 
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szemügyelet megvizsgálás; examinare; Augenschein. 
Szk: - alá vesz. 1836: ujj óbban az abban írtakat pontosan 
szemügyelet alá vettük [Dés; DLt 731/1840]. 

szemül magként, szemként; ca grăunte/sămînţă; kömer-
weise, in Kom, in Kornform. 1594: Az varban uagjon 
zemeől buza cub. 14 1/2 ... Vylakon vagion zemeöl buza 
cub. 6. Paczalban uagio(n) zemeöl buza cub. 25 | Paczalban 
zemwl keles cub. 6 [Somlyó Sz; UC 78/7. 4, 6]. 1632: 
Mostan immár ez illieten gabonabéli szemül valo Exactiok 
... le tetettek [Grid F; UC 14/8. 4]. 1642: Porumbaki Ud-
uarhaznak uagyon szemül ros cub. minor. nro. 95 [UF I, 
817]. 1683: Árpa vagyan szemül Sãx Cūb 30//3. Roz vá-
gyán szemül Sax Cub 1//3. Alakor vagyan szemül Sax Cub 
2//3 ... Borso vagyon szemül Sãx Cūb 10//3 [Küküllővár; 
UtI]. 1688: Hariska szemül Sax Cub. 59 [Fog.; UtI]. 1719: 
tetzett azt (!) az Nms Arbitrativának, hogy sem szeműi lé-
vő, sem főidben el vettetett Gabonában, ugy semmi néven 
nevezhető fel helhető Jókban az ki házasíttatott Leányok ... 
részt nem vehetnek [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 1733/ 
1813: az mi Zöld vetésem, búzám, árpám, Zabom holtom 
után vagy szemül, vagy asztagbann tanáltátik ... azokat 
egyenlőképpen az Kolosvári Tiszt. Páter Franciscanusok, 
és Tiszt Páter Minoriták egymás közt oszszák fel Istenesen 
[Kv; SLt XLII. 6. 29 P. Horváth Krisztina hagy.]. 1750: A' 
Len Dezmát még nem vették, mivel szemül szokták venni 
[Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 14]. 1761: Gyalog Faszuly-
ka szemül talaltatott Metr 3 1/2 [Branyicska H; JHb 
XXXV/39. 12]. 1804: Tsös Törökbuza egy Kotárkával Sze-
mül való Törökbuza 10 Véka [Tresztia H; Ks 108]. 1834: 
A télen ... az ithon lévő hét czipós cselédnek két versen 
szemül adtam ki a czipoját két hétre [Somb. II számvevői 
észrevétel]. 

szemváltság az intimitás megsértéséért kiszabott pénz-
büntetés; amendă penală aplicată unei persoane care s-a 
uitat pe furiş prin fereastră în locuinţa cuiva; Buße fűr Ver-
ktzung der visuellen Privatsphäre. 1808 k.: Már vétessék 
fel miért indult ez a' per? talám azért, hogy az Alperest Ats 
Janosne az ablakhoz hitta 's vélle együtt a' Házba bé né-
zett, azért tehát Áts Janosnét, mint indittot kellene perelni 
' s ha az Alperest mint Complex Társat-is perelné a Felpe-
res, ugy több bé Kandikalokat is kellene perelni, de nem 
nyelv valtságon, hanem szem váltságon ... mi az oka hogy 
tsak az Alperest választotta ki a' többi közzül? [Dés; DLt 
250]. 

szemvesztegető szemet megbabonázó/rontó személy; 
Persoană care (prin vrăjitorie) provoacă diferite afecţiuni 
ale ochilor; (etwas) Augenheiler. 1597: 10. lObris ... B: 
^ram w kegelme Tanacz Akaratiabwl hidtak wolt be Giory 
Borbély Gergelt az szeem wesztegetot hogy az szeemek 
Giogitasat exerceaialna (!) az w sok haszwgsagawal [Kv; 
Szám. 7/XIV. 61 Th. Massas sp kezével]. 

szemvíz szembaj elleni gyógyvíz; soluţie folositä în tra-
tamentul unor afecţiuni ale ochilor, un fel de colir; Augen-
wasser (gegen Augenkrankheiten). 1849: A' szemvizet 
^ŭldom, az ezüst húszast is a' követtöl viszszá utasitot-
tam, méltóztassék tōlle altal venni ... ha a' szem viz tsak 
pengén is tsipné a' szemet, egy előbb tiszta vizzel ve-
ßyitve lágyittando, a' nem tsipésig [Etéd U; Pf Kendi Fe-
renc lev.]. 

szemvízkészítés szembaj elleni gyógyvízkészítés; prepa-
rarea soluţiei folositä în tratamentul unor afecţiuni ale ochi-
lor; Bereitung von Augenwasser. 1848: 14 Juni Kétszeri 
Szemviz készítésért fizettem 1 ft [Dés; KvNJ 31]. 

szemzőfa láncszembe (a lánc megrövidítésére) való fa-
darab; bucatä de lemn pusä în ochiul lanţului (pentru scur-
tarea acestuia); Holzen zur Verkürzung einer Gliederkette. 
1843: A' meg lántzolt Czigány lábára lakatot, vagy szemző 
fát tettem, arra nem emlékezem [Bágyon TA; KLev. Boty-
tyán Mihály (38) vall.]. 

szén 1. faszén; mangal, cărbune de lemn; Kohlé, Holz-
kohle. 1581: 26 January veottem egy Zeker Zenet Az ha-
rangozónak p(ro) f. 1 [Kv; Szám. 3/IV. 14]. 1586: egi 
fenieo Berbenchiet veót volt kiben zenet kel tartanj atta(m) 
—/32 [Kv; i.h. 3/XXIV. 25]. 1590: 25 Septembris ... 
veottem 2 zeker Zennet az Toromban az Trombitásnak 
p(ro) f. 2 d. 56 [Kv; i.h. 4/XXI. 34 Kis István sp kezével]. 
1604: ránk wtenek, nemw gonozul teueo emberek ... kik 
zennel be kentek vala magokat [UszT 18/73-4]. 1621: Az 
Harangozo Leghinnek veottwnk kett mertek Zenet az 
Nimet kouacztol d 32 [Kv; Szám. 15b/IV. 12]. 1635: egy 
kas szenet astak vala el emlékezetre, de mely helien astak 
zinten nem emlekezhetem [Kvh; HSzj kas al.]. 1681: Az 
hites polgár és szabados relatiója szerint tanáltatott kész Ő1 
vágott, szénnek való fa, hámor szükségére való ulnae 201 
két száz egy öl, melynek ölit húsz-húsz pénzel computal-
ván, tészen fl. 40/20 [CsVh 102] | Egi Bányába(n)" egi 
hetre adatik szén ... 120 tereh [VhU 67. — BVasbánya ko-
hójához]. 1731: Déés Várossá lakos Kovácscsi ... hol 
minemű mennyi fákatt vagtanak le szennek [Dés; Jk]. 
1786: A' Ferriculturához főbbképpen kívántatván a* szén, 
mi annak procuratiojára készítésire harmadik, negyedik 
határra, és a' határoknak-is leg menedéktelenebb erdős 
hellyeire kelletik mennünk [Torockó; TLev. 9/24]. 1836: 
kalákásokat gyűjtenek s ugy hordják haza a sok szenet 
[Bibarcfva Hsz; HSzjP Michael Bándi de Bibartzfalva 
miles Siculus pedestris (66) vall.]. 1843: azt állítják, hogy 
ezen három helység lakosai, minthogy a bányászat miatt ők 
hosszasan távol nem lehetnek, csakis az abrudfalvi 
kamaraházhoz megkívántató szenet és ölfákat tartoznak 
vecturázni [VKp 132-3]. — L. még CsVh 108; UF II, 705. 

Hn. XIX. sz. v.. Szénpataka (sz, k) [Árapatak Hsz; EHA]. 
Szk: ~ csinálni. 1781: a szolgát ... Koronkai Jánossal 

szén tsinálni el küldették [Torockó; Bosla. Mich. Koronkai 
(40) jb vall.] * ~ égetni. 1764: égy szamosfalvi Czigány 
jővén szén égetni azon hat vonás for(intot) vett [Kv; Aggm-
Lt C. 30]. 1778: mikor szénégetni mennek a kovácsok, 
mindenkor tartoznak megjelenteni a bírónak [Árkos Hsz; 
RSzF 122-3]. 1783: mentem az Erdőre enis Szén egetni 
[Koronka MT; Told. 10] * szenet éget. 1604: Az maczka 
vereón aloll az szekeres fejebe az keózen eghette(m) zenet 
[UszT 18/107 Michael Kovachj de Zent Marto(n) (60) 
szab. vall.]. 1764: valami Malomfalvi Czigányok ... midőn 
vagdalták volna a tsutkakat hogy szenet égetnének belölle, 
akkoron Tisztarto Uram ki küldvén, a Birot bé hozottá őket 
[Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 1837: (Az erdő) fáját ... a falu 
Szováta használta, hamvat Égettek 's egyébb Szükségre ís 
hordották láttam a Szovátaíkot ott fákot faragni Szenet 
hamvat Égetni [KelM] * szenet megönt (szemverés ellen) 
parazsat vízbe vet. 1658: Énnekem igazán rossz állapotom 
vagyon ebben az várban, mert énnekem egy szikra szenet 
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nem hagynak csinálnom, hanem harmadnapig hagyának 
csinálnom s a mikor az étek a szénnél volt, akkor öntötték 
meg a szenemet [TML I, 272 Teleki Jánosné Teleki Mi-
hályhoz] * égetett/égett 1597: Chizar Peter ... wallia ... 
András kowachis mikor megh hala ... eget zene anny wala 
hogi megh ert wolna 50 ftot [Kv; TJk VI/1. 43]. 1847: El is 
mentek Abrudbányára ... kívánták magukat azon régi 
szokásokhoz tartani, miként szolgálatjok Abrudbányára az 
aranyváltóházhoz szállítandó ölfák és égetett szenek be-
szállításából álljon [VKp 169]. 

Sz. olyan volt, mint a (fekete) szén. 1751: egjébŭtt is a 
tagja mindenütt oljan volt mint a fekete szén a verés mia 
mind el mergedett volt [Csehétfva U; Pf|. 1766: látam ... 
ifjú Szekelly Jánost az Agyban, kinekis a' Fel Ortzaja és 
szeme ollyan vala mint a Fekete szén [BfR 104/2 Gasp. 
Sido (43) zs vall.]. 1799: a' fia is Sámuel ... mezítláb járt, 
a* Lába mind el sült, el hasadozott, ollyan volt mint a* Szén 
[Mv; MvLev. Vall. 2]. 

2. parázs; jar, jăratic; Glut, glühende Kohlén. 1599: Hogi 
eiel egi arant gyerttiat egetenek zenek nem lewen attúnk 
egy eyelre d 3 [Kv; Szám 8/XVI. 39]. 1777: Racz Simion 
... az Tüzet el harisalván egy Cserépben három Szenet vett 
[Ludvég K; KLev. Hárasztosan Petre (50) zs vall.]. 

Szk: eleven 1558 k.: Az purgalasa* penig lg lezen. Rp. 
veres rezet es ted eleven zenre es ves az rezre kenkoueth es 
kçz soth [Nsz; MKsz 1896. 281. — aA rézé]. /778: láttam 
az Exponens Léány Aszszonyék káposztájok között eleven 
szeneket, de ki hányta oda nem tudom [A.volál Hsz; HSzjP 
Anna ... filia Ioannis quondam Pilbáb de Karatna (24) 
vall.] * tüzes 1749: a' detentus ... az Szilágji János há-
zához bé menvén, és onnat nagj tüzes szenet akarván pipá-
jába) ki vinni, hogj azt tselekedni nem engedték, ezért irtó-
zatos I(ste)n ellen valo káromkodás (!) fokadott attával te-
remtettével szitkozodott [Torda; TJkT III. 258]. 

3. tüzes hamu; spuză; Kohlenglut, glühende Asche. 1710 
k.: Hideget bizony sokat szenvedtünk, nem lévén ott a szokás 
szerént semmi tapaszos padlású házak, sem kemence, hanem 
csak kéményaljak, sem fa, hanem csudálatos égni szokott 
föld, törfnek hívják az ő nyelveken, melynek másként igen 
sebes tüze vagyon, de bűze, nagy szene nincsen, hanem csak 
mind lángba, hamuba, füstbe mégyen [BÖn. 576]. 

széna 1. fîn; Heu. 1558: Panazolkodnak zokan hogy haz 
hyara Sok zenath Rakthak Azért wegezek hogy ... az Ártal-
mas helen walo zenath ... Nagy erews Bywnthethessel ky 
hordattasak az warosbol [Kv; TanJk V/l. 48]. 1568: Va-
len(tinus) Nyrç iur(atus) fass(us) e(st), Ezt hallottam hogy 
az attyamtul bek Martontul (így!) egy altalagot lopoth volt 
el, es zenat, <? maga az vta(n) meg kçuete roia [Kv; TJk 
III/l. 200]. 1585: Az Feyedelem it leteben feyedelem Koh-
nyayara Fat wyzet, louaknak Zenat, Zalmat, Azmyt Hor-
dottak [Kv; Szám. 3/XXII. 20]. 1625: artatlan uagiok szi-
naianak el vezeseben [UszT 54c]. 1646: Diosi Mihaljne 
foghia: Nagi Istók ... hat ökör utan ualo Zeker szenaiat pén-
zén el atta. Azért kiuanom Az töruentöl hogi az káárt refun-
dallia, s az utan az pelengeren alatt meghuerettessek auagi 
ha az töruennek arra tekinteti nem lenne czak fel allassak 
az pelengerre, s szenat az nyakaban kötuen [Kv; TJk 
VIII/4. 130]. 1692: mikor Barabas Peter nevű Jobbagyanak 
szénáját el hordta akkor azon Jobbagy Aszszony fogva volt 
[Kovászna Hsz; HSzjP]. 1715: egyszer egi Falka kumczság 
jővén az Mondrai Erdöb(e) ... a mi szénát készen ott 
Talaltanak ... fel egették [Sárkány F; UtI]. 1756: Molduán 

Vonya a* magok házoknál szénájokot el tsoválta s mind 
addig fel nem szabadította, mig meg nem békéllettenek eo 
Kglmével [Galac BN; WLt Kimpián Juon (37) zs vall.]. 
1790: az szinakot ... esze rákkatam 6: öles kaszalyban ... 
edgy Darabyat be hordatattam [Királyhalma NK; Ks 99]. 
1803: tavaly-is én loptam, 's tolvajkodtam — el a* szénáját 
[Dés; DLt 32]. 1851: (A tehén) Szénát égy Szállót sem ett 
[Széplak KK; SLt évr. Bíró Sándor lev.]. 

Hn. 1556: in Zena wcha [Kv; Szám. 4/1. 209]. 1570: az 
Zena fenek bely feöldeket tuggya, hogy Lazar Imreh byrta, 
mint Eówet es tulaydonat [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 1572: 
zenwcharol [Kv; TJk III/3. 25]. 1582: zenwcza | az Zena 
vczay Basthia [Kv; Szám. 3/V. 6, 3/VI. 10]. 1590: az Zena 
vczay kysz ajto [Kv; i.h. 4/XXI. 25]. 1597: zen vtza [Kv; 
i.h. 7/XII. 13]. 1598: zen wczay [Kv; i.h. 7/XVI. 41]. 1599: 
Kivwl zen wczaban [Kv; i.h. 8/XVI. 25, 29]. 1608: kiwl 
Szen vczaban [Kv; RDL I. 83]. 1616: Kwlseő Zen Vczaj 
[Kv; TJk VII/2. 337]. 1638: széna uczaban [Kv; RDL I. 
114]. 1652: Széna utszába(n) [SLt A. 47]. 1705: az felső 
Széna utca szorossaba(n) [Pk 2]. 1779: A Felső fordulóban 
a Nagy széna tőben a büdös Sárnál vicinussa északról a bü-
dös Sárnál lévő árok [Retteg SzD; EHA]. 1819: a vég ágyi 
széna nyilasok (k) [M.bece AF; EHA]. 1839: felső szín ut-
szába [Kv; Pk 7]. 

Szk: - csinálni. 1796: Turi Antal ur cseledjeivel széna 
tsinálni volt [Málnás Hsz; HSzjP Kontz Ferentz (16) cseléd 
vall.] * ~ gyűjteni. 1591: Fekete Mihály ... Borosi Peter 
hwtéok uta(n) valliak ... akkor cheòteòrteòkèon mi nem tu-
giuk howa ment Zena giwteni ment uolt auagi howa [Kv; 
TJk V/l. 145]. 1742: egy jó hajnalban a' Széna fűre indul-
tam széna gyűjteni [Buza SzD; JHbB]. 1769/1778: ha Málé 
kapálni, Málé keverni és Széna Gyűjteni Gyermekeket kül-
dőttünk is ... viszsza nem küldőtték, hanem az Vraság 
Szólgálattyára tsak bé vették [Bogdánháza/Bagolyfva Sz; 
BfR DDD 4] * - hordani. 1680: Vegeztük ... hogy az 
generális Dezmalasnak ideiigh ha kik szená (!) vagy Buza 
hordani ki jamak az Kalongyak kőzött sub poena fl 1 ki 
ereszteni ne mereszellyenek annyival inkab ott ne hallya-
nak [Dés; Jk 16b]. 1749: Az Alsó Joszaghbol jöttek Buza 
es széna hordani ... Rakattam velek 3 Asztagot ... adtam 
az Asztagh rakoknak aldomasba Negj Eytel Bort ... d 32 
[Kv; Szám. 26. VI. 483] * ~ja látni. 1747: Illyesfalvi" 
Jepure Praekup ... menvén Szinaja látni ... látván hogy 
Szénáját igen el husztak, és meg etettek ... az Pajtaban lata 
negy ökröket ... kerde Pap Togyert hogy ki hordotta az ő 
Szénáját az ökrök eleibe [Ks 27/XVII. — 'Sz] * ~nak csi-
nál. 1677: tartozzanak a Kis kerekiek ... Örményszék pata-
ka mellet valo kaszáló rét füvet egesszen le kaszálni, fel ta-
karni, és jó szénának Csinálni [Csanád AF; JHb XXVI/42] 
* tart. 1716: az Biall Bika Iránt Ngod parancsolattyát 
... értettem ... de az lábarul le eset mind szénán tartottam 
tegnap azis meg döglőt [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi 
János lev.] * ~ra fog. 1595: Az mely gyermeklovak az 
oláhoknál vadnak, azokat is fogjak szénára immár, mert 
ideje [Sszgy; Veress, Doc. IV, 296 Gyerőfi János feleségé-
hez, Radvánczy Annához] * ~ra fogat. 1784: Az Mén Lo-
vakat eppen tegnap fogattam Szénára öt hétig füveitek [Sá-
romberke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsanna lev.] * ~ rakni. 
1588: mikor ecczer zena rakni hadadba be menteonk volna, 
az Sombori vram Jobagiai nem twdatik my okbol mynd 
zenankat keoleseonket hatalmaswl ell hoztak [Zsákfva Sz; 
WLt Mich. Talas jb vall.]. 1742: széna rakni ment az egész 
falu [K; LLt Fasc. 93] * való fű. 1821: Csaklán 
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Pártyinyiának ... a To végéből à motcsáros helyről sza-
kasztott egy fél-szekér Szénára valo füvet [A.detrehem TA; 
Born. IX. 69 Csákián Lup (58) ns vall.] * ~ szárasztani. 
1789: Rendeltem 50 Manuariusokot széna száraztani [Csík-
szereda; UszLt XIII. 97] * ~ szűke. 1790: a' Vén Kantzák 
közzül mostis vannak hitványok, a* ki mustráltakból tsak 
3mat adhatol el Bakó Vram ... a* többit nem veszik a* szé-
na szüki mián [Sztrézsakercsesora F; TL. Vessényi Dániel 
jószágig, gr. Teleki Józsefhez] * ~ takarni. 1600: Doboli 
Balas Jobbagia 50 ... fassus est ... szantani elmentünk es 
zena takarni az gazdammal [Zágon Hsz; HSzjP]. 1766: szé-
natakarni voltunk ezen földre elégszer [Kőrispatak U; Pf]. 
1802: engemetis az Exponens Ur elei széna takarni kisded 
koromba ide hoztak és itten Szénátis takartam [Uzon Hsz; 
Kp IV. 298 Mezei János (65) paraszt vall.] * csinál. 
1681: Bányász Lovak szükségere elégedendő füvet kaszal-
ni, abbul szenat czinalni, es jó modgiaval be hordván be 
rakni tartoznak [VhU 200]. 1710: iővő nyáron a ki azt eri 
szénát né(m) csinál [Kászonújfalu Cs; BCs]. 1767: 3 szekér 
szénát Csinyálnok [Gyurkapataka Szs; JHbK LIV/28. 13]. 
1843: ha a viz meg nő s ki üt ...akkor osztán tudom hogy 
annyi szénát sem tsinál [A.jára TA; BLt 12 Fr. Bülk (58) 
vall.] csinálgat. 1726: Néhai Keresztesi Sámuel 
Vr(am) hozá ide ... egy Bálde György Nevü Jobagyát ... 
az kezde oda Ganét hordani es Gatott tölteni az ménes szá-
mára Tot tsinálni ... azon To helyen (!) imit a mat a hol le-
hetet meg kaszalni szénátis tsinalgatot rajta [Örke TA; 
Born. IX. 5 Bárb Petru (62) jb vall.] * csinálhat. 1711: 
nekünk Ur(am) nincsen hatarunk ahol Szenat csinálhassunk 
[Born. XXXIX. 50 Csíkszereda városa Kászoni János föki-
ſálybíróhoz]. 1773: a szomszéd Falubeliektől Nemes tehe-
tősebb Gazdák Kaszállokat zálogosítottak vala és bőveb-
ben) csinálhattak szénát [M.léta TA; JHb II/3] * csinál-
tQt• 1659: Szénát is csináltatok, egyébhez is, az mint lehet, 
hozzá láttatok [TML I, 434 Árva Bornemisza Kata Teleki 
Mihályhoz]. 1731: aszt az széna füvet egészszen az uraság 
számára kaszálták havasi Jobbágyokkal csináltatták az 
szénát [M.csesztve AF; JHb XXVIII/33]. 1800 k.: Szenat 
Csinaltat harmincz pugjat vontami valót [Mezőcsán TA; Ks 
20. XII. 2] * ~t feltakar. 1722 k.: Proventus Pastoris ... 
Adnak öt kaszást délig: a Szénáját fel nem takaijak, de be 
hozzák [Abafája MT; GörgJk 163]. 1773: egy buglyára 
yalot el kaszált azon alkalmatossággal és feltakarván széná-
ját is elvitte [Szentsimon Cs; Hr] * ~t gyűjtet. 1743/1747: 
éltető Ferentz Uram ... Saját és Attyarol maradót főiden 
Szénát gyuttetett [Doboka; WassLt vk] * - / gyűjthet. 
[593: kett Egez hettig Esett az Eso, hogi zenat Nem gytt-
hettûnk [Kv; Szám. XXIII/5. 121-3 Caspar Schemel sp ke-
zével] hordat. 1621: ez Mostani zendwlesbe(n) be 
Jeöue(n) Gubernátor Vr(am)" Eó Nga az korogy Jobba-
tokkal szenat hordatuan Varos szwksegere attunk etetekre 
ÎJ 1 [Kv; Szám 15b/VH. 20. — "Bethlen Gábor öccse, I. 
Bethlen István]. 1659: írásod szerint parancsoltál Szarka 
Lukácsnak, de bizony ö még se fát, se szénát nem hordatott 
[TML I, 326 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz] * meg-
Csifiáltat. 1801: egy részit szénájoknak meg tsináltattván s 
ţjgyan az árvák Csuriben be is hordattam [Albis Hsz; BLev. 
vall. 3] * összerakat. 1774: Azért vasárnap estére elvá-
r£m kegyelmedet, ha pedig otthon nem talál kegyelmed, 
JÖJJön Girótba", mivel hétfűn valami szénámat akarom ott 
gszerakatni [RettE 329. — 'SzD] * rak. 1840: Böl-
ény* Marhássai gyalogossaival szénát raktak szakasztva a 
^rájreten [Born. G. XXIVb. — "MT] * ~t takar. 1710 k.: 

néha szénát is keményen takartam ifjanta, egyszóval soha-
sem henyéltem [BÖn. 521]. 1763: én az Utrizált kertben 
Szénát takartam [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Tamás Imre (56) 
vall.] * ~va/ tartat. 1749: a Tavusz félt a Béresseit ide 
küldötte, s itt szénával tartatta Marháit, Béresseit penig 
Borra (!) s a mivel lehettett tartanunk [Tóhát AF; Told. 3] 
* ~val tartatik 1811: Ekkor a* Paripák a' ménló Csitkók-
hoz Adatnak, 's a* Kantzák Ménesbe annyokhoz; De ezek 
Télire külön választatnak, És két esztendőkben szénával 
tartatnak [ÁrÉ 147-8] * - vinni. 1731: (A csordást) a birak 
vetetik szina vinni, de nem ment [Varsolc Sz; Ks 83 Dacz 
Peter lev.] * feltakarja a ~t. 1739: égykor a Budai nevü 
réten ... fel takarok a szénát [Dés; Ks 28. V] * kalangyába 
rakott 1794: Kalangyákba Rakott Széna [Nagyfalu Sz; 
CU]. 1843: kalongyába rakott szénámat meg turkálták 
[Dés; DLt 316] * kazal 1573: Stomp Ianos azt vallia 
hogi ... Nagi fwsteot latot az Darochy Maioraba, Be futamot 
oda tahat Immár harmada egh az kazal zenanak [Kv; TJk 
III/3. 190]. 1776: a' Czikudi Határon ... lévén 6. őlös ka-
szaj széna ... Ebből attam egy őlőt Záhra [Mezőméhes TA; 
WassLt]. 1813: egy félbe lévő 4 Ölös kazal Széna 4 
[Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. * kórés 

1791: ezen nagy héjánoság és kár a Juhokb(an) rész sze-
rént abból eset, hogy rosz kores Szénát Vettek s attak nekik 
Oláh Országb(an) [Széplak KK; SLt évr.] * nemesség ~ja. 
1789: Conductor Comíssaríus Rantz Josef Umak a' Ne-
messég szenájá árrát a* Proviant Tiszt Ur ki fizetvén az ar-
ról valo Documentumokat Coramizaltam és fizettetett e' 
szerint [Csíkszereda; UszLt XIII. 27] * nyári 1687: Ez 
idén Takarított nyári, és eöszi széna, Kazalokban és Ka-
landgjákba(n) rakva [Fog.; UtI]. 1793: 1. A Kis Deblenböl 
egy kalongya oh széna Th 35 ... Ugyan onnan egy kalon-
gya Nyári Széna Fh 15. A Kéntses Veremből Nyári széna 7 
öl [Bodola Hsz; BLt 6] * ó 1579: zenat kellet vennem 
mert az varosnak nem wolt zenaya vóttem eg zeker ò zenat 
d. 40 [Kv; Szám. 1/XVIII.]. 1753: Első Kalongya Ó Széna 
... Második Uj Széna [Karácsonfva AF; Told. 18]. 1765: 
Majorság Ollak(na)k fedelekre ... O és Uj Széna ... Katár-
kakra [Nagybarcsa H; Ks 71. 52 Szám.]. 1786: Találtatik 
oh széna 5. Karóban, kettő jo, abban vagyon Cur. 12 
[Nagyalmás K; JHbK X/31] * őszi 1687: Ez idén Taka-
rított nyári, és eőszi széna; Kazalokban és Kalandgjákba(n) 
rakva [Fog.; UtI] * sásos 1674: Valami hitván Sásos 
széna lehet három szekerrel Curr. 3 [Törzs. Dévai fej. ud-
varház]. 1757: Buglyáb(an) Sásos Széna [Nagyercse MT; 
Told. 18]. 1864: kaszállo rét, melly folytonos vizenyős — 
seppedékes hellyíségénél fogva nádat és sásos szénát terem 
[Magyarókereke K; KHn 94] * sátéjos 1759: ez Sétéjos 
Szénát terem [Lázárfva Cs; BLt 9] * sátés 1748: a nagj 
réten negjed idei Satés, Iszopos széna [Koronka MT; Told. 
11/95]. 1757: A Baxa fókában egy Sates szénát termő 
mindenkor tilalmas kaszáló [Taploca Cs; EHA]. 1819: 
1817 ben termett étető félben lévő Sátés széna [Baca SzD; 
TSb 6] * szikes 1663: az my keppen kegd köztünk hadta 
volt az kegd johait mostan Vram igény megh 
fogiatkoztanak az széna felöl ... ugan uottunk uolt uagy tiz 
szikes szenat [Szárhegy Cs; Ks 41. H] * új 1788: 
Azmint a szénákhoz vetegettünk ... vagyon mind őszve jo 
uj széná Magazinumba valo 400 mása [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1811: A' mely Mag-lovat a' Gróf 
istállóba tett, Az itt' a' zöld fűtől örökös butsut vett, Ujj 
szénát is öşzijg ha lehet nem étet, Az ó Szénába-is szalmát 
elegyitet [ÁrE 151] * uraság ~ja. 1756: tudót Balog Uram 
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Csehi Hentes Vejinek két Márháját ki telelni az Uraság 
szénájával [Durusa Szt; TK1] * város ~ja. 1580: Ferenczy 
Istwannetwl byzlalt (!) volt tawaly biro vram valamy kertet 
Az waros zenayanak [Kv; TanJk V/3. 219b]. 1625: Biro 
Vram eő kglme hagjasabol Attam az Barnasiboknak, hogj 
az széna fwben az Twzett oltottak, es az varos szenajatis 
megh oltalmaztak ... d. 36 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 243]. 
1784: Az is nem kevés meg terheltetésére vagyon az 
Helységnek, hogy ... a Postálkodás; ut csinálás; Hid Épittés 
vagy Restauralás ... a város Szénájának fel, és bé takarittá-
sa s a többi, mind azokat pénzen fogadott Emberek által 
vitetik véghez [Torockó; TLev. 2/6. 3a] vhány boglya 
1591: Olaios János ... vallia ... zabo ferencz Mihalt ke-
nallia vala eot buglia zenaual [Kv; TJk V/l. 172]. 1826: a 
falu közönséges gyűlésében elvégeztetett az, hogy ennek 
utána minden ember, valaki szánt és kaszál a határon, 
ezután következendő falu nótáriusának, nem különben 
pedig a falu collectorának tartozik egy-egy mezei buglya 
szénát adni [F.rákos U; RSzF 97] * vhány kalangya 
1667: lm Kún István uram írt levelet feleségének. Egy 
kalangya szénát adat ajándékon [TML IV, 12 Teleki 
Mihály Veér Judithoz]. 1717: Edig elé az ökrök két 
kalongya szénát őttenek meg, az Ménesek is szintén egyet 
el vernek [Mezőméhes TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor 
Péterhez]. 1849: Cseh Joseff a Főidről felkelve . . . a ' 
Tanorokjába égy kalangya széna mellé húzta magát [Héj-
jasfva NK; CsZ. Pop Rafira vall.] * vhány karó 1761: 
Vagyon a Csűrös kertben egj karo széna F.Curr. 20 [Spring 
AF; JHb XXIII/31. 34]. 1793: én már van egy hete, hogy 
kevertetek, tizen két karo szénám ben-is van a Csűrbe 
[Drassó AF; GyL] * vhány kazal 1732: az kazal széna 
eg kéményén [Tűre K; Told. 21]. 1774: Én ... Udvari Biro 
lévén Csináltattam hat kazally Szénát [Mocs K; KS Conscr. 
68] * vhány kert 1555/XIX. sz. eleje: Hütünk szerint ír-
juk ... akkoron Jktatásnak idejin egy kert széna vala 
ottogyon, azt aztán Apor János és Apor Péter elhordatta 
[Pólyán Hsz; HSzjP] * vhány mereklye 1685: mély 
darab hely nem is teszen nagyobbat fel mereklye szénára 
valo helynél [Tarcsafva U; Pf]. 1720: hagob(an) egy kicsin" 
az erdő Fel<v>őtte égy küs mereklyé széna lénne rajta 
[Menaság Cs; Hr 12/48. — "Ti. szénafű]. 1751: három 
merekje széna [Csehétfva U; Pf) * vhány nyaláb 1595: 
1 Nyalab zenat ... kerttek [Kv; Szám. 6/XXVIIa. 173 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1747: Padurán Nyihaila ... egj 
nagj nyaláb Szenat viszen vala a Papnul [Szőkefva KK; Ks 
17/LXXXI. 14 Csontos Mihally (38) jb vall.]. 1754: (A) 
Mlgs Groff Ur Csŭres kertiből késő Setett étczoka egy nagj 
nyaláb szénát vagj szalmát vitt [Betlensztmiklós KK; BKG] 

vhány öl 1576: Byro vram eo K. Az Malomhoz lato 
vraimnak adasson Mostan egy Ewl zenat kywel az Taligas 
lowakat Taplalyak [Kv; TanJk V/3. 133a]. 1700: Nyári 
takarodas után Percipialtam nyolcz ől szenat [Kv; Szám. 
40/1. 9] * vhány ploszka 1812: az all peres adgyon 25 
Ploszka szénát vagy 30 Rſrokot Bánkob(an) [Petrilla H; JF 
36 Prot. 3]. 1819: Györgye Biro keresete fel vétetik Dán 
Biro ellen ... Egy 50 Ploszka szénás patul (!) keresetében 
... A Dán Biro panaszszais fel vétetik a' Györgye Biro 
attya ellen 15 Ploszka széna keresetéb(en) [H; JF 36 Prot. 
16] * vhány porció 1797: az Ifjú Groff Ur eő Nga ide 
jött es 200 portzio Szénát el vetetett ugy egy vén Tehenet 
nyúzni és egy fel hizott Sertest [Banyica K; IB. Gombos 
István lev.]. 7800; Haza jövet Mukesen" meg eresztettünk 
a* lovak(na)k vettünk két portio Szénát [Torockó; TLev. 5. 

— "Mikes TA]. 1831: fizettem ... az Jenei fogadóban 6 
portio szénáért 36 xr [Dés; DLt 61] * vhány szakasz ~ 
1599: 1 zakaz Zena niolcz eol [Kv; Szám. 8/XV. 18]. 1604: 
Vettem ... az lókban egy szakasz zenat az nagiúb (?) 
mezeóben [UszT 18/96 Thomas Thanko de Zentegihazas 
olahfalu (35) pp vall.]. 1820: két szakasz széna tudni illik 
egy tavalyi melynek a szelessege három öli, a hoszusága 
négy őll [M.lapád AF; BLt] * vhány ösztörû 1641: Az 
Egher bokornál valo kis ret egi üztürű Széna terem raita 
[Gyerőmonostor K; WassLt]. 

2. szénakazal; stog de fin; Heuschober. 1592: Ilona, Ma-
tius Benedekne vallia ... Intenj kezde Meggiesinet Hagio 
Andrasne ... vai Anna, Anna menyzer intettelek en teged, 
hogi megh otalmazd magad, lm azt mongiak az leginniel az 
zenara mentetek fel es ot haltatok, fekwttetek [Kv; TJk V/l. 
269]. 

3. királyné ~ja kincstári (uradalmi) széna; fînul statului; 
ärarisches/herrschaftliches Heu. 1749: a' Királyné Szénáját 
... pénzemmel vettem nem loptam, mivel itt való Falusiak 
láttára fénjes nappal hoztam el [Ohába AF; Told. 3]. 

4. pap ~ja az egyháztagok adta papi széna-járandóság; 
cantitatea de fin dat preotului de către enoriaşi, fînul preo-
tului; Heu als Lohn für Priester/Kirche 1661: Én, édes 
Uram, az pap szénáját megvettem másfél forinton [TML II. 
69 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 

5. ~ul szénaként; ca fin; für Heu, als Heu. 1733: a Cont-
roversiab(an) forgo Rétet. . . a ki hamaréb kaphatta, kaszál-
tatta s vitette, hol füvűl, hol szénául [Hévíz NK; JHbT]. 
1762: ezen hellyen edj darabot kész le kaszált szénául Ak-
nai Dobai Moses V(ra)m ő Kegyelme elcsovált [Désakna; 
Hr 1. Fasc. 23]. 1780: (Azon kaszálóhelyre) Hesdáthi Bon-
da Szimnyion marháit potensiose réá hajtván rész szerént 
fűvente de jobb részit szénául ell praedáltatta [Hesdát TA; 
JHb XXX1/28]. 

Ha. 1592/1593: zynara [Dés; Ks 35. V. 12]. 1597: szy-
nat szynaert [Kv; Szám. 7/X. 10, 7/XIV. 49]. 1625: zina(m) 
[UszT 64a]. 1638: szynáual [Kv; RDL I. 114]. 1677: Szina 
[A.komána F; UtI]. 1682: szinát [M.köblös SzD; RLt 1]. 
1727: színárol [H; JHb XLII]. 1757: Szinát [Somlyó Sz; 
Conscr.]. 1763: szinát [Kóród KK; Ks CII. 8]. 1771: szina 
[Dés; DLt 321. 22a]. 

szénaadás 1. szénabeszolgáltatás; predarea obligatorie a 
unei cantităţi de fin; Heuablieferung. 1585: Kadar Antal 
zinte Azt vallia Amit Zeoch András Az Zena Adas kyweol 
[Kv; TJk IV/1. 463]. 

2. papi szénajárandóság-adás; darea unei cantităţi de fin 
preotului de către enoriaşi; Deputatheu, Pfründner mit Heu-
bezug. 1683 k: az Pástor jővedelmecskejenek része ... Fa 
hordás es marhacskaianak táplálására valo széna adas [Szi-
lágycseh; SzVJk 123]. 1847: nem elég hogy esztendőnként 
27.28 és még több rendbéli katonaságot szálással, kosztal 
fogadunk el, és a mellett még miattok kárt is szenvedünk, 
hanem még forspontoskodunkis Kolos monostortol N. Ka-
pusig, és Válasz utig, — e mellett széna és zab adássalis 
terheltetünk [Km; KmULev. 3]. 

szénaáros szénakereskedő; negustor de fin; Heuhändler. 
1575: Latwan eo K. az zena Aroszok myat zokaknak karat 
hogy az zápor essw ala viszy az vékákról es Meg reked az 
foliam ... Biro vram kyaltassa es hagia meg hogi senky Ez 
utan vchan haza eleot Zenat Neh arwlyon, hane(m) Ben vd-
uaran [Kv; TanJk V/3.127a]. 
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szénabehordás căratul fînului în şură; Heumachen, Ein-
bringung vom Heu. 1814: a' széna bé hordásárol ís paran-
tsolatját instálom ... a' melly gabonát ez előtt instáltam 
vala Nagyságodtol ... a* mellyről valo tudosittását ezennel 
alázatoson instálom [Berekeresztúr MT; Berz. 11. 75]. 
1849: A tégláknál lévő széna behordáskor 48 xrok [Somb. 
ni. 

szénabeli szénát illető; de fîn; von Heu, Heu betreffend. 
1749: importallya az Inctus Keresztes Peter(ne)k régtől 
fogván malitiosé gjakorlott sok aprólék lopogatásait u.m. 
zenabelit ... sok rendbéli Borona fenyó fak(na)k lopogatá-
sait, mellyek iránt nemellyekrŏl két versbenis accordalt a* 
tisztekkel [Torda; TJkT III. 262]. 

Szk: ~ kôst. 1771: senki más rajtunk Falusiakon kivül az 
mi Erdőnkből nemis vágott; nemis irtott, aztis ollyankor 
cselekettuk, mikor a Széna és szalmabéli kostunk egész-
szen el fogyott [Batrina H; JHb 93. XIX. 6] * ~ termés. 
1805: Őrkén a Zabjak, s alakoijak a Szénabéli terméssel 
együt ő nékiek középszerű termest hosztanak [Torda; TLt 
Közig. ir. 1182 ifj. Szaniszló Zsigmond szb kezével]. 1852: 
a felsőbb nagy rémek csak szénabeli termése fog két felé 
osztatni, a' saijuja a' kivevő három feledesek* részibe jut-
tatván egésszen [A.esküllő K; RLt O. 4 Tusai László jegy-
ző kezével]. 

szénabér szénajárandóság; retribuţie/plată în fîn; Heu-
lohn, Deputat in heu. 1598: Almasi Balas ... wallia. Thú-
dom azt hogi ameli ket eokreot Balogh Mihali Mehesen 
veot wala ... mind egi fîllerigh megh ſizetet Balogh Mihaly 
Nehéz Matiasnak, seot nehez Matias tartozik nekie, mert 
mind vamot harminczadot zenabert eo fizetett erette [Kv; 
TJk V/l. 206]. 1763: conferala Idősb Katso Miklós Pap 
számára Testamentaliter egy magától ki irtott széna rétet... 
tali conditione, hogy mig maga él széna bért a* Papnak ne 
adjon, holta után pedig maradjon ŏrökŏssön papról papra, 
mégis a fiai széna bért adni tartozzanak [Selye MT; MMatr. 
217]. 

szénaboglya claie de fîn; Heuschober. 1630: széna buk-
üakotis lattam ebben az helyben [Kilyén Hsz; BLt]. 1672: 
az kyraljfalui hataron az teren ualo szénáját mind el uitte 
uala az uiz, az Szent Martoni s az Dombai kalongjakot, szé-
na bugljakot akkor ereossen hozta le mi felenk az uiz [Ádá-
mos KK; JHbK XXI/16]. 1680: Az Revrül valo széna hor-
datasab(an) es marhak ki bocsatattasab(an) is illyen mod 
tartassek megh, senki az Reten valo széna boglyák kőzött 
ki ne bocsásson annyival inkab oda halni ne mennyen sub 
Poena f 1 [Dés; Jk 17a]. 1723: a sövénfaluiak' széna bug-
[yájokat s még bűza kalangyájokat is tésolya farkán vonták 
hamarébb vóltáért az ár viz elöli [MbK. — "Sövényfva 
(KK) lakosai]. 1763: Tudom hogy ... bizonyos ide valo 
embereknek vono jármos ökreit ... a* széna buglyák között 
találván ... mindeniken sorsím egy egy sustákat húzott, és 
V o n t [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 24 Kotsis György (44) jb 
V*H.]. 1791: a' Szénát hordo Marhás Emberek Marhájokat 
szabadon botsátván, a' más Gazdák Nyillyaiban a* Széna 
Bugjákban igen sok károkat tésznek [Kv; TanJk IV/8. 54]. 
1874: egy Kenderestobali széna Boglyáért [Etéd U; NkF]. 

Szk: mezei 1826: a Helybéli Tiszteletes Esperest és 
pap — a Notariusságot mostan tol kezdve — Esztendeig oly 
móddal vállalá fel a Falu sok szép kérésére hogy minden 

Gazda ... adgyon egy egy Mezei Széna búgját [F.rákos U; 
Falujk 150-1 Köntzei Beniamin szb kezével]. 

szénaboglyáló szénaboglya rakó; clăditor de claie; 
Heuer, Heusammler, Heumacher. 1738: Concludaltatott, 
hogj Nms Várasunk Lakosai közzül senki a kapásn(a)k töb-
bet ne fizessen 5:/5 polturánál; Aratón(a)k 4-nél, Kötözö és 
Levelezök(ne)k 3-nál, Széna Gyűjtőknekis 3-nál, Széna 
boglyalok(na)k négjnél többet, senki adni ne merészeilyen 
[Dés; Jk 501a]. 

szénacsinálás szénagyűjtés; recoltarea fînului; Heuma-
chen, Heuen. 1609: Die 22 July Aldomasban hogj el vegez-
tek volt az kazalast es az Zena Cynalast d 24 [Kv; Szám. 
12b/IV. 87]. 1656: Széna csinalaskor ot volt ... uelŭnk 
[Szentgyörgy Cs; BLt]. 1711: a széna csenálasnak ideiebé a 
mi hitvánság fű volt is abban le kaszáltatta(m) vala egy kè-
vésset [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1730: Attam Széna csinálásra 
Computusig Szabó Pál(na)k Hfl 3 [Kv; Szám. 56/XIX. 20]. 
1762: felette sok kárt tett a szerfelett való sok esőzés, mivel 
elvégezvén a szénacsinálást jórendin, úgy az aratást is, 
megindultak az ešök [RettE 144]. 1784: régen kevesebb 
lévén a széna tsinálás, ember sem kellett annyi annak fel ta-
karítására [Torockó; TLev. 4/9. 15a]. 1796: A Csűr pedig 
níntsen készen mint hogy az Aratás Széna tsinálás akkor 
valt mikor Nságod porantsolattyát iránta vettem valt az 
után pedig hogy a Takarodás valt mindgyárt meg beteged-
tem [Koppánd TA; GyL. Csia Moses lev.]. 1818: a Széna 
fűbe Szénát Csinálunk, ha idö lenné, itt a sak Esőzések na-
gyon Még hátráltatták a szene Csinálást [Galac BN; WLt 
Kováts Mihály gondv. lev.]. 1835: a* Tőkōs Tonal lévő 
nyilam Széna tsinalas vegett altal engedtetett [Dés; EHA]. 
1847: A meddű csordát gondviselése alá veszi zaláni provi-
dus Görgényi András, providus Katona Sámuel kezessége 
mellett, hogy tavasszal ... pásztorolni, míg a kaszálás ideje 
elkövetkezik és meglészen a szénacsinálás [Zalán Hsz; 
RSzF 204]. 

szénacsináló I. mn 1. szénatermő; unde se produce fîn 
mult; Heuliefemd/gebend/spendend. Hn. 1757: széna Csi-
náló Havassa [Csomortán Cs; EHA]. 

Szk: - hely. 1625: uaŝ Jstua(n) kertj zena cinalo helie 
[UszT 24a]. 1673: annyera el szaporodott azo(n) legeló 
barmok(na)k számok hogy en magam az melly helyet en-
nek elótte széna fűnek tartva(n) kaszaltattam attolis immár 
az barmok(na)k soksaga miat el szoríttattam ugy hogy anny 
ot Biro portionatusok kòzül senkinekis ott széna tsinálo he-
lye nem maradhat [Mezőzáh TA; WassLt] * - rét. 1691: A 
széna czenáló rét mellett uagyon egy deszka meczeö fűrész 
minden késségiuel, eszkeöziuel edgyütt [CsVh 115]. 

2. ~ idő szénaszárításra alkalmas idö; vreme bună pentru 
uscatul fînului; Zeit für Heu. 1687: itt két héttől fogva 
majd, oly gyönyörű Széna csináló üdök voltak, hogy jobb 
ném lehetett, s rettentő melegek [Darlac KK; ApLt 1 gr. 
Haller János anyósához]. 1776: Szénacsináló idő soha nem 
volt jobb [RettE 373]. 1777: Ami nézi ezen esztendőnek 
fertilitását, egy jól folyó és bőv esztendőnek mondhatjuk ... 
Szénacsináló idö is igen jól szolgált sok széna is lett [i.h. 
383]. 

II. szénabetakarításra való; fîn de recoltat; für Heuma-
chen, fűr/zum Einbringen von Heu. 1796: Széna tsinálo a 
Csani határan már Istennek hálá kevés vagyon a Vetésnekis 
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nagyab részét el végeztettem s már szepenis kél [Koppánd 
TA; GyL. Csia Moses lev.]. 

szénacsináltatás szénagyüjtetés; recoltatul fînului; 
Heuenlassen. 1742: A Széna tsináltatáskor is ollyan ravas-
ságot tselekesznek mostani Ispány Uraimék, hogy az Ispo-
tály Csuríhez tsak annyi szénát hordatnak, ă kivel Húsvétig 
alig érjék meg [Kv; AggmLt C. 12]. 

szénácska kevés széna; nişte/puţin íîn; etwas Heuchen. 
1595: en Magamra, Lowamra ... attam valiami zenachyka-
tis ... keolteotem f 1 d 50 [Kv; Szám. 6/XV. 99]. 

Szk: csinál. 1777: egy Nállunk valo bohokás Ember 
... irtogatni kezdvén Szénácskátis tsinált itten [Konkolyfva 
SzD; JHbK LVIII/28] * kis szekér 1618: egy küs szekér 
szénácskát hoztak [BTN 81, BTN2 83] * társzekérnyi 
1797: kéretett egy egy Tár Szekérnyi Szenátskát [Mv; 
Told. 42/1]. 

szénaélés szénatakarmány; ñn (ca nutreţ); Heufutter, Fu-
ragieren mit Heu. 1847: méltóztasson bennünket fel oldoz-
ni a hoszszu forspontosság, és széna zab adása alol ... hogy 
se a lovas katonaság, sem pedig a vármegyei interveniens 
Tek. Tiszt Urak lovai számára széna, es zab élést ne ad-
gyunk [Km; KmULev. 3]. 

széna-erogáció szénakiadás; eliberarea raţiei de fîn; 
Heuerogation, Abgeltung der Heugebühr. 1723: Vice Colo-
nellus Ur(am) ö Naga ... el meneteleig tőbb szenat nem 
kér, ugy moderallya a Septemberi szená erogatiot, hogy us-
q(ue) 15 8br(is) meg éljék velle [Sárd AF; Ks 95]. 

szénafiók szénabogiyácska, petrence; căpiţă de fîn; Heu-
häufel. 1824: edgy Széna fîok alatt vártuk az esső elmúlá-
sát [M.légen K; KLev. 9]. 

szénaföld kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. 1728: Thorda Va-
rossá Széna főldgjén ... Thordai Posta Mester vram rétye 
[Torda; EHA]. 1734: a' Hintosban széna földe az Eklésiá-
nak [Vajdakamarás K; EHA]. 1734 k/1770 k.: Vagyon ... 
az Eklésiának széna földe [uo.; SzConscr. 147]. 

szénafű kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. 1554: Az zena fíw-
nek az ket darabia az felső pos telkybe vagio(n) [Sárd K; 
Törzs. Feyrdy Ferench kezével]. 1572: Azt sem tudgya 
hogy széna phweok volth volna oth az baratoknak [Fűzkút 
U; JHbK XV11/26]. 1578: az menybeol ez Jelen valo Statu-
tio Illethneye az Kysfaludj hataron lewó (!) zantho feol-
deketth, zena fweketth, Erdeoketth, Vyzeketth, Berkeketth 
es generaliter valamy az Kysfaludi hatarban be vágjon re-
keztettwen myndeneknek Ellene monda [Jobbágyfva MT; 
BálLt 79]. 1591: Égikor be menek en az sikes Zena fíbe 
[Sükő U; EHA]. 1600: miolta eó tudgja mindekig zena fw 
uolt, az keömieóle valo faluk eóriztek barmokot teólle paz-
torsag alat volth [UszT 15/99]. 1610: en adtam vala kezebe 
az Jnek azt az szenaféúet [i.h. 12a]. 1628: széna fweôk ua-
gio(n) Czik szekben az Lazarfalui hatarban [Altoija Hsz; 
JB. Teōrök Balas vall.]. 1671: adanak az érdon égy darab 
széna fűét kit alsó alias Kis Komlosnak hinak [Szentimre 
Cs; EHA]. 1694: A' Nagj szegbeli széna Fű berkevel együt 
Tilalmas [O.csesztve AF; EHA]. 1725: Mikor mi formá-
ban) tōttèk kezeket réá azon széna fűre ...? [Hévíz NK; 
JHbT vk], 1733: az Németekkel bé járták az határt de So-

hult az aszszony ... széna füvén kivül kedvek szerint való 
füvet nem találtak az nemetek(ne)k [Erösd Hsz; BLt 7 Va-
lentinus Bíbó (26) jb vall.]. 1750: Balog János ... eö Exjá-
nak széna fűit magáéhoz szagatta [Mocs K; Ks 83 Csegezi 
T. Gergely lev.]. 1762: mig az I Ö klme Széna füvében 
gyújtott tüz ki nem ment az oldal se meg égve, se meg per-
selve éppen nem volt [Torda; TJkT V. 102]. 1801: Széna fő 
vagyon mind a két fordulón 4,4 szekér szénára valók (!) 
[Vice SzD; SzConscr. külön mell.]. 1806: Rab Kosztán Pap 
Demeterrel mint Nanássával el mentenek a' Babczai széna 
fűre egy Boszorkányos néző Aszszonyhoz a* ki jó fízetest 
kérvén biztatta Pap Demetert hogy kantzája haza kerül 
[A.várca Sz; BfR 130/1 Izvóri Lup (46) col. vall.]. 1835: A 
széna füveket irtani tisztogatni ne hogy a Cseplesz-bokrok 
el lepjék köteleztetik ... az Arendator Ötsém [Sófva BN; 
Somb. II]. 1867 u.: Vagyon égy nyil Széna fű ... Papi azt a 
falu kaszállya meg [Székes MT; MMatr. 285]. 

Hn. 1578/XVII. sz. köz.: az széna fw szeliben (sz) [Kide 
K; BHn. 86]. 1598/1759: az Eszkén valo Széna fö [M.pa-
latka K]. 1616: az Kws széna fűbe (k) [Szentmárton Cs]. 
1626: az falu széna fv ozlo Nylaban (sz) [Székelyvaja MT]. 
1639: az Pap széna füve felett biro fogásánál (k) [M.köblös 
SzD; DHn 47]. 1644: Az nagy Szilos allat a széna fuen al-
lol (sz) [Káptalan AF]. 1655: Az Niágul széna füvénél (sz) 
[Héjjasfva NK]. 1667: az kerek széna Füb(en) valo Parlag 
[Imecsfva Hsz]. 1671: le a Fazakas Széna föviig [M.fráta 
K]. 1674: mezőn valo bőlyken vizén levő molnárnál valo 
széna fű helyinek az felső vegib(en) (k) [Alfalu Cs]. 1682: 
A' Széna fö Erdeje alatt (irt) [Galac BN]. 1688: az Pap sze-
naföve mellet [Oroszfája K]. 1693: az Széna fö alatt (sz) 
[Harangláb KK]. 1716: Az Széna fűben az árok vegin (k) 
[Doboka SzD; DHn 10]. 1717: az Falu Széna fűve mellet 
(sz) [Gyulatelke K]. 7722: Az Ördögek Széna füve mellet 
(sz) [Csomakőrös Hsz]. 1722 k.: Az alsó Széna föben edgy 
Ret vagyon [Erese MT; GörgJk 159]. 1732: a* Széna fű To-
rokban mégjen véggel [Feketelak SzD]. 1737: a' Falu 
Széna föve [Nagyercse MT]. 1739: Eger kert nevü széna 
fűvin [Kilyén Hsz]. 1740: az Kús ret béli Széna Fű (k) 
[Szentimre Cs]. 1743: az Ecclesi széna fue [Uzon Hsz; Kp 
I. 148]. 1754: A* Kerek Szénafüben (k) [Galambod MT]. 
1758: A széna föb(en) (k) [Egrespatak Sz]. 1758/1798: A 
Verőfényen a' Széna fűre menő utak kőzött (sz) [Szentbe-
nedek AF]. 1759: A Cséljében ... István orotása nevü szé-
na fú [Etéd U]. 1775: Az Széna fö Farkában (sz) [M.herepe 
AF]. 1776: az Nagy Széna fub(en) [Sámson Sz]. 1778: A1 

Széna fü alatt (k) [M.ózd AF]. 1797: A ki járó Széna Fűben 
(k) [Tarcsafva U]. 1801: A* Szénafű árkánál (sz) [Kendiló-
na SzD]. 1807: a Tanorokbali széna fö [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. 1825: a Széna fö verōfényin (sz) [Nagymoha 
NK]. 1828: A* Szénafüvekbe (k) [Mikefva KK]. 1844: fel; 
ső Szénafüben (k) [Komjátszeg TA]. 1849: Lügeti Szénafű 
[Vasassztegyed SzD]. 1867: A széna füven (k) [M.bükkös 
AF]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: ~ látni. 1587:4 die (Április) Kwltek eó kegmeok az 
vraimmal feleki zenafw latnj es az Erdeo latnj k e o l t e o t t e n t 

— n o [Kv; Szám. 3/XXX. 13 Seres István sp kezével] * * 
látogatni. 1587: Ciszar Thamas ket lován voltanak Cosma 
balint es Katonaj mihalj az széna fuek latogatnj fiszette(m) 
—125 [Kv; i.h. 3/XXX. 58 ua-nak a kezével] * szénafŭvet 
tisztít. 1840: Széna füvet tisztított" [Hodák MT; Bom. G. 
XXIV. — "Három jb] * allodiális 1741: vagjan ... e® 
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Nságának egj jó Darab Allogíalis (!) széna füve vagyis 
Rettye [Mezőrücs TA; Ks 14. XXXII. 3] * éli a szénafii-
vet. 1597: Mind eggyt eltwk faluul az eleótt azt a' széna 
fiûet [UszT 12/90] % fél járdåsnyi 1776: Vágjon edgy 
Fél Járdásnyi Széna fű, Vagj is Rétetske [Hosszúpatak KK; 
Mk Ugrón lev. Péter Puska (73) jb vall.] * gyümölcsös 
1714: Ezen Tanoroknak az felső reszeben küpü kut mellet 
egy darab gyümölczōs széna fű [Lengyelfva U; EHA] * 
közönséges 1754ŝ- a Lándor nevezetű Heljben Falu 
közönséges Széna füviből [Hari AF; EHA]. 1784: A' Falu 
közönséges széna füvében, mely kinek kinek Esztendőn-
ként nyil vonás szerent szokott obvenialni [Diós K; EHA]. 

szénafübeli, szénarétbeli; de fîneaţă; auf/von der Heu-
wiese. 1583: Az melly Zenafwekbely Nylakfeleol, az per 
wolt keozteok Azokat Almady Gaspar wram my Eleottunk 
megh Bochiata hogy az Regy Mood zerint Ilhesse orros 
Kelemen [M.palatka K; JHbK IX. 21]. 1702: Kilyeni Réten 
Szilbéli Széna fübéli rész [Kilyén Hsz; EHA]. 1717: Az 
széna fübeli Kápolnái Nyil, es az Heder fai retben levő ka-
szalo, juta mind ketten eo kglmek(ne)k egy aranyu osztasra 
[DobLev. 1/108]. 1737: A Kis Szénafübeli Zab Főid [Nagy-
ba K; EHA]. 1784: Árkosi gyalog katona Göntz Jakab pro-
vocálá a hütösök törvényire huszár Barabás Mihályt ily 
°kon, hogy egy darabocska bennvaló jószágot három darab 
szántófölddel együtt és valami szénafübéli részecskével, 
melyek a felesége, Nagj Zsuzsa vérségire valók, hogy azo-
kot nem remittálta [Árkos Hsz; RSzF 237]. 

Hn. 1763: a' Szénafübeli Kaszáló észkos helly [Udvar-
ba MT; EHA]. 1773: A' Szénafübeli Irotvány [Réceke-
resztúr SzD; EHA]. 1776: Az széna Fübeli Labban (sz) 
[Nagyida K; EHA]. 1834: a Szénafübéli nyilak végei szom-
szédságiban (sz) [Kolozskovácsi K; BHn 133]. 1843: Szé-
nafübeli főlső nagy tábla (k) [Csekelaka AF; EHA]. 

Szk: közös 1592: Azért Euocaltwk az Jnctusokat ... 
hogy ez jelen valo 1592 esztendeobe(n) Z Birtalan Apostol 
nap tawat mentenek az Z. kiralj hatarba(n) Aklos neuw 
helyben valo keozeos zena fwueonkre szénánkra es ell hoz-
tak [UszT]. 1733: Kaszalo Rett pedig minden Haz utan 
negy negy nyil vagyon, az Szomszedcságit pedig nem 
monthattyuk meg, mivel közös Széna füűnk lévén minden 
esztendőb(en) fel oszlik és az melyik egyezer jő madczor 
nem az jő [Kincses KK; SLt 8. K. 5] * örökös 1727: A 
Paraszt Fundusok után ninczen más örökös Széna fű hanem 
az Falunak levén közönséges böv Széna füvei, mikor abban 
osztnak, nemellyek a' Szegényebbek kōzzül, kettő, három 
áll egy rúdra, a* Gazdagjabbak közzŭl penig edgyes két, ha-
mm rudott kaszáll [Mezőcsán TA; Ks 15. XLIX. 5] * papi 

1819: a Papi Szénafű* a Botsárd felé menő ut [M.bece 
AF; EHA. — "Határa]. 1827: A' kaszálásért, gyűjtésért, és 
hé hordásért mint hogy a' Papi széna fűtől távol esik, és a 
sok járás által valo idő vesztegetés el hárintassék minden 
ember tartozik égj fél napi kézi munkát tenni [Visa K; 
SzConscr. külön mell.] * porondos 1734: égy darab po-
mngyos széna fŭ [Köpec Hsz; Köpeci lev.] * tilalmas 
1600: tudo(m) hogy az keómiól ualo faluk mind eoriztek 
barmokat teólle ha be hajtottak mogjaual (!) keóttek kj on-
nat tilalmas széna fw volt [UszT 15/101] * uraság széna-
füve. 1814: az Uraság Széna fűviben volt az Kender vetve, 
de kik nyőttik ... nem tudom [Buza SzD; LLt Csáky-per 
J31. L. 38] * úr szénafüve. 1751: ide viszszá jötte(ne)k az 
Ur széna fűviben [Torda; CsS] * város szénaſúve. 1737: 
Posta Mester Vajda Kosztán Uram, eddig ő Kigjelmétől 

usuált Rósa hegj alatt lévő kaszál ló füvének eddig való ter-
minussát nem observálvánn, által lépett a Nms Város széna-
füvéb(e) [Dés; Jk 482b]. 1851: a' város szénafűvei kőzzül 6. 
senatorialis nyil egy kisded farak, és a nagy nyil 3. évre ki 
adandó [Kv; KvLt 2135] * zálogos 1641: Errejs rea köte 
magat Benkeő Gaspar, hogy ha jo Euicter ne(m) lehetne, 
arról az megh Irt Zalagos széna fííről, az derek summaigh, 
mind pedigh eddigh az harmincz forintigh, akar mi neuel 
neuezet Jouajbol, Igazat vehessen, Rethy Istua(n) Vra(m) Eő 
kgme, auagj eő kgmek(ne)k posteritassi, minden teőrueni 
nélkül, eze(n) leuelnek erejeuel [Altoija Hsz; Borb. I]. 

Ha. 1568: zyna feweketh [Sajókeresztúr SzD; KJ]. 1590: 
Zina föwem [UszT]. 7608: szina feöben [i.h. 20/357]. 
1677: szina fwb(en) [Kide K; BHn 86]. 1679: széna füek 
[Zágon Hsz; Barabás, SzO 382]. 1688: szina füek [Etéd U; 
NkF]. 1697: Széna füe [Balavásár KK; SLt 15. A. 1]. 1706: 
Széna füel [Kilyén Hsz; LLt]. 1722: széna füvököt [Csík-
szereda; SzO VII, 307]. 1750: Széna Főe. széna füek. Szé-
na Füet [Etéd. U; NkF]. 1751: széna füek [A.karácsonyfva 
MT; Told. 31]. 1758: az Szina fű [Feketelak SzD; EHA] | 
szina füvek [Somlyó Sz; Conscr.]. 1787: Szénafüken [Kis-
esküllő K; BHn 74]. 

szénafű-birtok szénarét-birtok; proprietate de fîneaţă; 
Besitzer einer Heuwiese. 1862: A' kolosvári határon ... 
lévő 8. rud szénafű birtokom essék osztályon kivűl Rosalia 
... leányomnak [Kv; Végr.]. 

szénafű-étetés kaszálóbeli legeltetés; păşunatul la fîneţe; 
Weiden und Füttern mit Heu. 1737: Szénafű etetésről és 
annak hordásárol tartozék a Biro minden Esztendőben há-
romszor esketni [HSzj örökfal al.]. 

szénafűhely kaszálóhely; fîneaţă; Graseplatz, Stück 
einer Heuwiese. 1590: Az zenafy helj ... vagio(n) az Me-
deseri hatarban Vduar helj zekben [Medesér U; EHA]. 
1604: Az szaldók szegnek az fel vegen Vagio(n) az Leöue-
tej Bence Andrasnak egy kis zenafy helye [UszT 18/106 
Franciscus kouachj de S.Marto(n) (75) pp vall.]. 1607: 
Giorgi András adot uala egj darab Zena fw helliet Becz 
Imreh uramnak feje ualtsagaba mikor az Bekes hadaba 
ment uolt [BLt 3 Peter Janos pp de Zent Simon" vall. — 
*Cs]. 1698: egy daraboczká szená fű helly [Bikfva Hsz; 
BLt]. 1725: a' mint az előtt az Ólt(na)k edjik ága follyt erre 
az árok felé azon alól lévő darab Széna fű hellyb(en) a' 
követsesb(en) az Olt vize mellett ollyan bokor volt hogy az 
ember hasznát nem vehette [Hévíz NK; JHbT]. 1745: adot 
nekem ... Somodban egy darab széna fu hellyet [Szentimre 
Cs; EHA]. 1746: a Kiss Kűkŭllōből ki szakadott ez viznek 
a* hason fele ... Gróff Csáki Sigmondné Aszszonyom eö 
Nagjsága széna fűv hellyen jár [Adámos KK; JHb XIX/6]. 
1777: egy darabocska Széna fű helyem [Szentkirály Cs; Hr 
8/27]. 1792: Legitimé Citaltatván Tks Csató Mihály vr(am) 
öreg embereit2 ... ki mutaták előttünk azon két darabban 
lévő széna fű bokros hellyeket, mellyeket az előtt Dobolyi 
Jósef vr(am) bírt [Nagylak AF; DobLev. IV/693. — "Köv. 
a nevek fels.]. 1828: Tessék ... az Umak ... mind széna 
fűhellyeknek mind a' Szántó fôldek(ne)k Zálágját a' Con-
tractusok tartása szerént meg adni [Hsz; BLev.]. 1847: 
meghatároztatott, hogy akárki a maga szénafuhelyén mar-
hát tanálna, addig elbocsátani nem tartozik, míg egy pengő 
forintokot a tulajdonos a marhájáért meg nem fizet [Zalán 
Hsz; RSzF 177]. — L. még RSzF 95,103,137-8,201,246. 
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szénafű-helyecske kaszálócska; fîneaţă micä; Grase-
plätzchen. 1648: adának ... egi darab széna fv helieczket 
[Hatolyka Hsz; BálLt 1]. 

szénafű-kert kaszáló-kert; fîneaţă împrejmuită; Heuwie-
se. 1840: Folyó 1840-ik esztendő július 19-ik napján kö-
zönséges falugyűlése tartatott, és ezen gyűlésünkben meg-
határoztatott az, hogy a Szénafü-kerten felül nem lészen 
szabad senkinek felmenni kaszálni mához egy hét előtt 
[Jenőfva Cs; RSzF 157]. 

szénafű-nyíl kaszáló-nyílföld; parcelä de fîneaţă; pfeil-
förmige Heuwiese. 1738: Lemhényi István Atyánkfia ő 
kglme, a melly Házb(an) most lakik, azon Ház után való 
szénafű és egjéb nyilakat biija mind addig, mig azon Ház-
ban fog lakni [Dés; Jk 491a]. 1760: ezen Kopacz Ret nevű 
hely ... határozódik meg egj ponkos borozda forma hellyel, 
melyen az felljŭl rájövő széna fö nyilak dőlnek meg [Hsz; 
LLt]. 

szénaſű-rész kaszálórész; parte de fîneaţă; Anteil an 
einer Heuwiese. 1840: Ha a pásztorok a fenn írt módot s 
magok önkénti előttünk való iekötelezéseket nem teljesíte-
nék, s ebbe kaszálásig hibáznának, azonnal azon hibájokért 
a megígyírt szénafürésztől elmaradva nemes falunk haszná-
ra fordíttassék [Taploca Cs; RSzF 201]. 

szénafű-részecske kaszálórészecske; părticică de fînea-
ţă; Heuwiesenparzelle. 1665: ádá ... Damokos Mihály, 
al(ia)s Pal Mihály, az ő részit az malomhelybol ... mely 
malom hely, és szénafű reszeczke vagyon ... Jakab falva-
ban [Impérfva Cs; BCs]. 

szénaſű-rét kaszálórét; fîneaţă; Heuwiese. 1639: Az Uy 
to gattianal felliwl az vinczallo (!) patakia mellet ... széna 
fw ret vagion [Cege SzD; WassLt]. 1736: Nagy laki" Hatá-
ran attam eő Nganak égy Darab Széna Fű Rétet ... attam 
égy darab Törők buza Főldetis [JHb XXVIII/67. — 'AF]. 

szénaſű-szakasz kaszáló-rész/szakasz; parte de fîneaţă; 
Abschnitt einer Heuwiese. 1841: Amely hiv teendő szolgá-
latjáért* ígyírtünk a nagy Rétbe az ásás mellett, attól a Retki 
korposa nevezetű szénafűtől kezdve napkeletnek ki a mező 
fele 35, az az harmincöt ölet szélességre, délre pedig ezen 
szénafüszakasz üdüttödik (!) meg az 1-ső kötél fűn, úgyne-
vezett t(ano)rok rész nevezetű particulával egy mértékű 
hosszúságra, délre [Taploca Cs; RSzF 293. — "Sárosi 
György kovácsnak]. 

szénaſű-tanrokhely bekerített kaszálóhely; fîneaţă îm-
prejmuită; eingezäumte Heuwiese. 1760: egy darab széna 
fű tanórok hellyet Kő ház kert nevezetű hellyen 
[Szentsimon Cs; EHA]. 

szénafű-tanorokkert bekerített kaszálókert; fîneaţă îm-
prejmuită; umfriedener Heurasen, geschlossene Heuwiese. 
1657: ada ... ezeken küül egy széna fw tanorok kertet 
[Madaras Cs; LLt Fasc. 157]. 

szénaſflvecske kaszálócska; fîneaţă micä; kleine Heu-
wiese. 1592: egy kis széna fweczykeie vala ott fanczialy 
Leurinczynek [UszT]. 1600: En mindenkor azt a darab ze-
na fwwechket Fekete Balasekenak hallotta(m), en masenak 

ne(m) hallotta(m) [i.h. 15/87 Miklós Ferencz Kaidichfalui 
Lofeö ember vall.]. 1665: ada ... az feljel mégh neuezet 
széna füeczket [Impérfva Cs; BCs]. 1696: Az Apro fön is 
van egy darab Széna Fuvecske [Szotyor Hsz; LLt]. 1716: 
Vagyon a Határ vegb(en) ... más széna füvecskeis [Bürkös 
NK; TGsz 51]. 1723: Bohus nevü szenà föben valo darab 
széna föveczke [Mezösámsond MT; Berz. 5. 42. S. 35]; 
1758: Argyeus Veszelie ... azon Szénafüvetskéje ... Csáki 
rész Széna füvével ... vicinálodik [Mocs K; JHbK XL 
VII/18]. 1770: adot volt kétt széna füecsket [Köpec Hsz; 
Köpeci lev.]. 1812: Alapos (!) árkában egy széna fövetske 
[Bordos U; EHA]. 

Hn. 1730: Az Szenafövecskeben (sz) [M.décse SzD; 
EHA]. 

szénaſű-vég kaszálóvég; capät de fîneaţă; Heuwiesen-
endstück. 1757: a Nyilak vagyis széna fű vegek szomszéd-
ságokban (k) [Csomortány Cs; EHA]. 

szénafűvelő kaszáló; fîneaţă; Heuwiese, Mähwiese; 
heuend. 1792: Krájnyik uram ... melly legeitetőm volt felét 
ell vette, és fele Széna fűvellőmet tavaly ell foglalta • •• 
melly türhetettlenségek Mián kéntelenitettem Korcsomabé-
li Szolgálatomat el hadni [Szászváros; Ks 75. VIHb. 141]. 

szénafüves I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: - hely kaszálóhely; fîneaţă; Heuwiese, mähba-
re Wiese. 1707: Szállás Szenajaban ... az arok felöl valo 
felen hoszszan alá jo darab bokros szenaföes helj vágjon 
[Pálfva U; EHA]. 

Hn. 1819: A Széna Füves helyben (k) [Csekelaka AF; 
EHA]. 

II. ſn kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. Hn. 1794: a Medvés 
(n. Szénafüvesben) a kurta rétben [Tür AF; EHA]. 

szénaſűvű kaszálóról való; de pe fîneţe; gemäht, von der 
Heuwiese. 1814: Vagyon a * Csűrös kertbe három kalongya 
Széna föü Széna, egesz és egy felbe levő Széna föü kalon-
gya [Mezösályi TA; RLt Rettegi Sámuel kúriája]. 

szénagaz szénatörmelék; resturi de fîn, ogrinji; etwa: 
Heurest, Heubruchstück. 1823-1830: Székelyhídon valami 
csűrből vagy istállóból felkapart szénagazt tett volt fel a 
szekeres', melyből balhákkal úgy megtöltünk, hogy Margi-
tán új változót kellett venni [FogE 268. —• 'A szekérre]. 

szén-ágyhely a kohóknál és a verőknél levő fakunyhó, 
amelyben a gazda a szenet és a szerszámait tartja; construc-
ţie anexä de scînduri pe lîngă un cuptor de topit minereu ín 
care se pästrează cantitatea necesarä de cărbune şi unelte; 
Kohlenschuppen. 1758: Rátz Jstán ... kért volt fel a' kettős 
kohoban a* viz felől valo kementzére az alsó kereken valo 
kohoban 2 napra, Negyven Forintokot ... Bartók Andrástól 
... olyan Conditioval Hogy a* meg nevezet kohoban Életiig 
magais fuhasson mikor szüksége lészen, a' 2 nap koho 
(így!) penig, a szén Ágy Hely, a* kő Udvar, és a* Róst hely 
Bartók Andrásé legyen az exponált Negyven vonás Forin-
tokért [Torockó; Bosla]. 

A jel-re vō. MTsz. 

szénagyűjtés recoltarea/strîngerea fînului; Einbringung 
des Heues. 1586: Az kazaltatas es Zena Gywtes hanyfo-
rintba teolt fel zakasztwa megh Iria' [Kv; PolgK 21. — ' A z 
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ispán]. 1593: Menttûnk ky zena giűtteni volttanok az zena 
giûttek 120 ... 5 die Aûgûsti vegeztek el az zena gyûttest 
[Kv; Szám. 5/XXIII. 121-3 Caspar Schemel sp kezével]. 
1599: Esmet zena gyewteskor es kázálaskor weott egy véka 
kását d 50 [Kv; i.h. 8/VIII. 8 Val. Zigiartho isp.m. kezével]. 
1756: Széna gyűjtésre ... villával és Gereblyével két háztol 
vagy bordelytol egy egy jo dolog tehető embert... suppedi-
talni tartoznak [Roskány H/Déva; Ks 101]. 1785: ha tizen-
két nap nem tart a Széna Gyűjtés kender nyŏvéssel potoly-
lyuk ki | Az Széna Gyűjtésben ugy tractaltatunk 's concur-
rálunk ezen a Részenis, a' mint meg mondottuk a Groff To-
rotzkai Sigmond Ur eö Nsága részire valo Embereiről [To-
rockó; Thor.]. 1796: Aratasra, Törökbuza kapállásra, Ka-
szállásra, Széna Gyűjtésre, és Szöllö mívelèsre Mlgos 
Groff Wass Dániel Ur kész pénzt nem költött, mint hogy 
usorássaiis voltanak [Szentgotthárd SzD; WassLt]. 1851: 
széna gyűjtésen gyűjtöttem, Buza hordáskor kévét hántam 
fel, s ezeket más Gazdák is meg tészik ... ez által cseléd 
dolgos serkentödik [Nagylak AF; DobLev. V/1322 Dobolyi 
Bálint ut.]. 

szénagyűjtő 1. szénabetakarító; persoană care lucrează 
la strînsul fînului; Heueinbringer, Heumacher. 1588: Fizet-
tem 12 Zenagiűteonek 1 p(ro) d. 10. Tezen f. 1 d. 13 [Kv; 
Szám. 4/V. 19 Gr. Veber sp kezével]. 1593: Menttûnk ky 
zena giûtteny volttanok az zena giûttek 120 [Kv; i.h. 
5/XXIII. 121-3 Caspar Schemel sp kezével]. 1600: Huzon 
kétt Nap szamot atta(m) széna giwyteóknek, tezen f 2 d 64 
[Kv; i.h. 9/XII. 73 Igyarto Simon isp.m. kezével]. 1796: A' 
mezei takarodásra és egyéb munkárai (!) munkásokat kő-
nyü kapni, mivel égy jo aratónak fél márjást, három tzipot, 
égy málé kapásnak és Széna Gyűjtőnek maga kenyerén égy 
égy petákot... szoktak fizetni [Méhes TA; WassLt]. 

2. ~~ben volt szénát gyűjteni volt; a fost la strînsul ñnului; 
beim Einbringen von Heu gewesen. 1824: edgy Zsellérjé-
nével Széna gyűjtőben voltunk [M.légen K; KLev. 9]. 

szénahányó 1. szénahányásra szolgáló; care serveşte la 
aruncatul fînului în ...; Einwurf für Futterheu, ... für Heu-
einwurf. Szk: - ablak az istálló bejárata fölötti ablak a ta-
karmány feldobálására. 1727: Ezen hoszszu Istállónak kö-
zönségesen vadnak 24 ~ Húszon negy fiók tölgy fa geren-
dai és három széna hányó ablakai [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI. 13. 12] * - ajtó istállóra nyíló padlásajtó a napi ta-
karmány ledobására. 1676: Az jstallo felett vagyon kett 
széna hányó aytois [A.szombatfva F; UF II, 760] * - hely 
szénabedobó nyílás (az istálló tetőzetén). 1681: Istállók 
Sindelyezesin levő Széna hanyo hely Nro 2 [Vh; VhU 504]. 

2. - vasvilla furcă folositä la aruncatul fînului; Heugabel. 
1693: Boriczanak. Egy Széna hanyo öreg vas villa' [Ne; 
DobLev. 1/38. 9. — 'Fels-ból kiemelve]. 

szénahely kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. 1589 k.: az Zal-
dokban attak kett kalongiara valo zena heliet [Szu; UszT]. 
1679/1681: in tempore be hordatván à Takarmánt az Asz-
tagokat megh fedesse, kártol oltalmazza; hasonlo keppe(n) 
à szénanak takaritásab(an) is azo(n)t cselekedgyék; à széna 
helyeket jol megh nizze, kaszálatlanul egyetis ne hadgyo(n) 
[Vh; VhU 669]. 1776: ezen széna helyeket a tserna vize 
majd minden esztendőben meg íszapolya [Bujtur H; Szer.]. 
1777: Szakasztott a falu a maga közönséges hellyéből egy 
szekérre való szénahelyet a pásztoroknak [Zalán Hsz; RSzF 
190]. 1803: Ezen pásztoroknak a Communitás szénahelyet 

is ada, az Havas láb sorkát [M.hermány U; i.h. 193]. 1810: 
ottan vagyon, Nagyobbatska kiterjedésű széna helly [Kv; 
Ks 89]. 1820: hány véka féréjű Szántó Földei és hány Sze-
kér Szénát termő Széna hellyei [Magyarós U; MvÁLt Usz-i 
úrbéri összeírások]. 

szénahordás szénabetakarítás; recoltatul fînului; Heuen, 
Einbringen von Heu. 1586: Az Széna Hordasrol, 8 Septem: 
Jeottenek az olahok tiszen hatod napeg hordottak ... Ket 
ket penszes Bort hozattam nekiek ... borra keolt raiok f 
3/50 [Kv; Szám. 3/XXIV. 35]. 1590: Zena hordaskoron 
veottem hagymat... d. 20 [Kv; i.h. 4/XXI. 30 Kis István sp 
kezével]. 1594: Vrûnk Itt letebe Az Zena hordass vrûnk za-
lasara' [Kv; i.h. 6/VIII. 113 Caspar Semel sp kezével. — 
'Köv. a fels.]. 1647: Veres Janos ... Azt igirte hogy maga 
erejével szekerevei nyolcz őkerrel egy hetigh szánt ugarat 
ugyan egy hétig öszel kever, Azon kivűl egy egy hetet buza 
hordáson széna hordáson örömest szolgai [Tötör SzD; Ks 
42. G]. 1680: Az Retrtil valo széna hordás [Dés; Jk]. XVIII. 
sz. köz.: Széna takarásban és hordásban két két nap kaláká-
ba Segittsen [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152]. 

szénahordó 1.1. mn szénabetakarító; care lucrează la cä-
ratul fînului; Einbringer von Heu, Heuer. 1592: Az Zena 
hordo Embereknek attunk kett veder borth f .. ./48 [A.füle 
TA/Kv; Szám. 5/XII. 10]. 1621: Zena es fa hordo zekere-
sek(ne)k atta(m) hust4 [Kv; i.h. 15b/XI. 152]. 

Szk: ~ kaláka. 1841: Junius, es Julius Holnapjában, a 
Czípo, és Intervenitus Listák Szerént, föként a Széna, és 
buza hordo kalákának ment el 2 v(eder) Szin Bor [Pókafva 
AF; Born. O. Ilf]. 

2. szénahordásra való; de/pentru cărat fînul; zum Heu-
einbringen, Heu-. Szk: ~ lajtorja. 1681: Szekér szin ... 
Széna hordo hoszszu Lajtoija Par. Nro 2 [Hátszeg; VhU 
601]. 

3. szénatakarításra használt; folosit în timpul căratului de 
fîn; zum Einbringen vom Heu (benützt). Szk: - út. 1665: 
Ittem ugyan Szentgyörgy-hegy felett, az szénahordó út ál-
talmegyen rajta az tetőhöz [Kv; KvE 198 UJ. 

4. a szénabetakaritás helyére von.; referitor la locul de 
recoltare a fînului; Platz/Feldstück/usw. der Heueinbringen 
betreffend. Hn. 1672: az Széna hordo vegyben (k) [F.jára 
TA; EHA]. 1846: szenahordo tetőn [Méra K; EHA]. 

II. ſn szénabetakarító ember; persoană care lucrează la 
căratul fînului; Heueinbringer, Heuer. 1733: a Déési Re-
then lévő széna hozásnak tilalma, s büntetése effectumb(a) 
nem ment... ez után ... minden Tizedből egj egj lovas Em-
ber legjen kiis minden etczaka az Tizedessel ki menő 
10:/10 Emberrel ki mennyen, az ott találtató széna hordok-
nak marhait be hajcsák [Dés; Jk 440b]. 

szénahozás szénabetakarítás; căratul fînului; Einbringen 
von Heu. 1733: a Déési Rethen lévő széna hozásnak tilal-
ma, s büntetése effectumb(a) nem ment [Dés; Jk 440b]. 
1824: Szilágyi András homlitat széna hozássért — 10 göd-
rét pénzért homlitat 16 gödrét újra pénzért 22 gödrét [Kv; 
Pk 5]. 

szénahozattatás szénabetakaríttatás; căratul fînului; 
Zubringen/Beschaffung von Heu. 1590: Gardinal Loainak 
Zena hozatatasra Varga Jacab egy hozás zenat d. 6. Chyette 
Mate egy hozás d. 6. Jgiarto Janos egy hozás d. 6 [Kv; 
Szám. 4/XXI. 77 Kis István sp kezével]. 
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szénahozó szénabetakarító; persoană care lucrează la cä-
ratul fînului; Zubringer von Heu. 1717: Tudom, hogy kén-
szeritette Dobai Péter ur(am) az Falut és az Harangot félre 
is vertük, 's ki mentünk az Széna hozókra [M.köblös SzD; 
RLt Nagy Vantsa (60) jb vall.]. 

szénahullás lehullott széna; fîn căzut (de pe căruţă); Ab-
fallheu. 1590: Sikej Embertől vettem vala zena fiueth, oda 
menek az zena fíbe Az vaghasi hatarba, latek valamj zene 
húlast az giepinel [UszT]. 

szénairtovány irtványkaszáló; loc/teren defríşat folosit 
ca fîneaţă; Lichtung als Heuwiese. 1748: A Kutsuán Illye 
Sessioja utan Valo széna Irtovány [Kisesküllő K; Somb.]. 

szénaízék szénahulladék; resturi de fîn, ogrínji; Abfall-
heu, Heuabfall. 1768: azon Viradora ... egy Sák Szép tiszta 
Buza el veszet ... s Pétrucza Ignátnál ... tanáltatott meg, a 
Pajta melet Széna izekkel bé volt takarva [Rogna SzD; Ks 
25. III. 68]. 

szénakalangya szénaboglya; claie de fîn; Heuschober. 
1568: Valentinus Tiuadar, iur(atus) fassus e(st) Q(u)od 
cum prope piscinam Ladislai Kalmar esset, vidit quosdam 
volahos, pakular vocatos, de feyerd venire, Et illos volahos 
Jnterrogauit fîlius, Joannis Markos, Cur isti oues in terra 
ciuitatis pascuuntúr, illi aut(em) Responderúnt, Cur non 
pascerem(us) Nos, Si oues Michaelis Gulay (!) per totam 
hyeme(m) hic pascuierŭnt, Jnte(r) zena kalongyak kozçt 
[Kv; TJk III/l. 183]. 1589: Vagion ... Az haznalis Zena ka-
longia 6 [Kv; Szám. 4/XII. 21]. 1604: Kws Soljmossi ma-
rossi Balas zabaditotta magat az zena kalongia el hozasa-
ban [UszT 18/149]. 1681: Széna Kalongia vagio(n) őt az 
Csürós kertben de megh az Czika kaszalatlan vagion [Gál-
fva KK; Törzs. Réthi János kezével]. 1747: A Lunkában 
Találtatik Széna Kalongya Numero 5. Ittem Saija Kalon-
gyácska Nro 1 [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 1756: a 
Nádosi Hataron vágjon széna kalangja Numero 2 [Nagyrá-
polt H; JHb XXXV/35]. 1764: ennek előtte égy néhány 
Esztendőkkel a * Mezőn a' Széna — kalangyájában) Czé-
gér Ferentznek találtak a' Falusi Esküttek egy vagy két ka-
langya búzát bé rakva Szénáb(a) [Buza SzD; JHb IV/13]. 
1769: házoktol távolotska széna kalangyái voltak [Buku-
resd H; Ks]. 1819: az aszszony egyszeribe hajamba tsipesz-
kedék, én mejbe taszitván magamtol, egy széna kalangyáig 
seggeltem [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

szénakár szénabeli kár/károsodás; pagubä produsä ín 
fîn; Heuausfall, Schaden an Heu. 1762: az mi széna kár 
eset, a Nagj Jeges nevü szénafòvib(en) ugy az Király réti-
ben is, melyet az ménes, és az Uy Thordai Csorda consu-
málta(na)k, az akkori árrán, es nem drágább(an) refundály-
lyák [Torda; TJkT V. 100]. 1806: Gyergyószárhegyi nobi-
lis Páll Ferenc gyalog katona őkegyelme, ugyan szárhegyi 
providus Illyés József, ut actores, törvényben idézvén vala-
mi szénabéli károk aránt, mintegy három portio szénakárok 
aránt, mely a szárhegyi határból Erdő Szád nevezetű hely-
ségben a magok tulajdon helyekről, egymás vicinitásában 
Boldog Asszony-nap után veszett volt el, amint az actorok 
magik propositumaiból kitetszik (: mint felyebb :) [Szár-
hegy Cs; RSzF 263]. 1812: az tzarkot le tapodván Zdreilla 
szénáját az marhák el gazlották, mely széna kár meg fordí-
tására magokot ajánlották [Petrilla H; JF 36 Prot. 27]. 

1837: A Gujabeli Marhak által tett széna, Saiju, és törökbu-
za kárra nézvén Dregan Vonutz azt reflectálja, hogy a Mar-
hákat meg kell vala kötni, és en réám ugy betsültet [Dés; 
DLt 332. 5]. 

szénakárosodás szénakár; pagubä produsä ín fîn; Heu-
ausfall, Schaden an Heu. 1831: A Vintzellereknek praeten-
dált széna és tőrokbuza károsodásaikat ... miért nem fizet-
hettem ki mar ezelőtt meg vallottam [Dés; DLt 332. 23]. 

szénakaszáló-rét szénarét; fîneaţă; Heuwiese. 1756: a' 
széna Kaszáló Retben szegtenek fel ez előtt egy néhány 
Esztendőkkel Török búzának egy darab kaszáló helyet [Al-
doboly Hsz; LLt]. 

szénakaszáitatás szénalekaszáltatás; cosit; Mähen-/ 
Heuenlassen. 1590: Az Zena kazaltatashoz kezdettem 14 
Juny es kazaltattam 50 Vitorna zenath, Vitomajat kazaltak 
32 penzerth, melj teze(n) fl. 16 [Kv; Szám. 4/XIX. 18]. 

szénakaszás kaszáló ember; cosaş; Heumäher. 1687: Az 
Tiszta Zab 9710 czipokat, nem az idegen mester emberekre 
... Erogalta. Hanem ... nyarat Szaka Széna Saija kaszások-
ra, gyűjtőkre, buglyálokra, Buza zab aratokra s, egyéb efele 
munkasokra kiknek Tiszta Zab czipot Szoktanak adnia 
[Máramarossziget; Törzs]. 

szénakazal stog de fîn; Heuschober, Heufeimen. 1573: 
Fabian Zeoch Mate Zolgaia Azt vallia, hogi ... az twz eleh 
ment az zeowenyen es vgi akadot az Zena kazalba onnat az 
chwrbe [Kv; TJk III/3. 189]. 1648: Az fogarasi szenas kert; 
ben tavalyi széna kazal vagyon no. 1 ... Az szombatfalul 
czür kertben tavalyi széna kazal vagyon no. 2 [Fog.; UF I. 
914]. 

szénakert szénáskert; fîneaţă împrejmuitä; Heugarten. 
1583: az varos zena kerthinek Seowennye el romlót, Azért 
Az Espanoknak legie(n) gongiok az Seowennek meg Epit-
tesere [Kv; TanJk V/3. 273b]. 1687: Solyom keö nevü 
helyben az erdőb(en) az hun másnak senkinekis nincsen va-
gyon edgy széna kert Facit currus Foenni nro 7 [O.gyerő-
monostor K; WH]. 

Hn. 1720: Az Széna kertben (ke) [Kide K; BHn 88]. 
1773: A széné (!) kerten alol (sz) [Albis Hsz; EHA] | Az 
széna kert hagojában (sz) [Medesér U; EHA]. 1840: A 
Széna Kertbe (sz) | a Széna kertre járó uttzába (telek) 
[Krasznahorvát Sz; EHA]. 1854: A* felső falun kívül a 
szénakert (k) [M.kecel Sz; EHA]. 

széna-konzervatórium szénaszárító; uscător de f>n' 
Heubelüfter, Platz fúr Heudörren. 1789: Egy kisded Széna 
Conservatorium [Mv; ConscrAp. 18]. 

szénakóst szénatakarmány; fîn; Heufutter, Futterhcu-
1785: ha széna kostot atta(na)k Marháinknak ... az árátt 
megvétette [M.bikal K; KLev. 9]. 

szénakŏtő-rúd szénanyomó rúd; par de legát fînul la că-
ruţă; Heubaum/Stange. 1849: Egy széna kötő rud fenyő 
fából valo [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

szénakurrus (vhány) szénásszekémyi; de un a n u r n ^ x ^ " 
măr de căruţe; Heuwagen, Heufuhr (als Maßeinheit). loo*-
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mind ezeken8 jo fű termesnek idejen megh terem széna 
currus nr. 326 [Porumbák F; UF II, 291. — 'Az előzőleg 
felsorolt határrészeken]. 

szénalátogatás széna-(meg)szemlélés/tekintés; inspecta-
rea fînului; Wiesenbeschau. 1586: 20 Septemb: az varos re-
tire hogj meg giogwlok vala kwldeót biro Vram az zena la-
togatasra hat low kochin mentem ala —/25 [Kv; Szám. 
3/XXIV. 50]. 

széna-lehányó istállóra nyiló padlásajtó (a napi takar-
mány ledobására); uşă/deschizătură prin care se poate arun-
c e fînul în grajd; Futter-/Heueinwurföffnung, Falltür für 
Heu. 1850: A Lovak Istáloja ... vagyon benne egy széna le 
hányó deszkából készítve [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

széna-lerakás széna-lerakodás; descărcatul fînului; Heu-
abladen, Abladen des Heus. 1843: mig a* Czigányok kikér-
deződtek, az idő el telvén, ugy dél utánra marad a' Széna 
lerakás [Bágyon TA; KLev.]. 

szénalopás furtul fînului; Stehlen von Heu, Heudieb-
stahl. 1773: (A szekeresek) Széna Lopásba elegyítettek ma-
gokat, mellyért a szekeresek minnyájan meg csapattattak 
[M.léta TA; JHbII/3]. 

szénalopó szénatolvaj; hoţ de fîn; Heudieb. 1591: mon-
da ... Marthon halgas te zena lopo, mert en Adam megh az 
birsagatis zegjent vallasz vala [UszT]. 1689: tsak aszt mon-
dottam) az Inek mivel enghem zenalopo(na)k mondott 
hogi lopobb nálamnál mert Juhos Geőrgi Cserghettyüjét el 
lopta volt [Kv; TJk 13.390]. 

szénamagazínum szénakészlet; stoc (depozitat) de fîn; 
Heuvorrat. 1764: Nagy híre vagyon, hogy a horvátság re-
hellált. Mi légyen az oka, nem tudom, de irtóztató nagy 
széna- és zabmagazinumot akarnak gyűjteni [RettE 164]. 

szénamező szénarét; fîneaţă; Heuwiese. 1590: Az Zent 
Jmrehi Széna mezeott az Zent Imrehieknek kinek kinek 
Nylaba(n) hagia az varos miel hogy eok Nyloknak mo(n)t-
tak Eoseokteol maratnak [UszT]. 1604: Kerezturfalwi nogi 
Istvannę borbarazonj zabaditata magat Kis galambfalvi ha-
lárban, zena mezeoben walo Zenanak fel takarasaban ... 
Törwi(n)re ön karara [i.h. 18/149]. 1606: Kovacz Janos 
Swkey Nemes Ember ... vallia, mikor az Azo(n) Elj vez-
teotte Az vneot... Ala mene(n)k az kis Galo(m)falvj Hatar-
[a Zena mezeore mas neve(n) Zaz megenekis hyiak oda 
keoveteok Az niomat [i.h. 20/303]. 1622: Széna Meszeő 
abian vagio(n) egi Reteczke [Felőr SzD; SzJk 14]. 1837: 
(az) ut. . . kezd megint lankásan hágni ugyan csak hápa hu-
Pás helyen a' Széna Mezőben [MvLev. Utak, hidak cs. 5]. 

Hn. 1643/1770 k.: est in extremitate Széna Meszeő [Csi-
csókeresztúr SzD; EHA]. 1700/XVIII. sz.: A Széna mező-
ben egy Tanorok (k) [M.felek U; EHA]. 1753: Széna mező 
tetején (sz, k) [M.décse SzD; BMúz.]. 1754: A' Széna me-
zönn (sz) [Erdöcsinád MT; EHA]. 1795: Az oszlo Nyilak-
ban a Széna mezon (k) | A Széna mezőn az Oszlo nyil kö-
zőt (k) [Harasztkerék MT; EHA]. 1803: A Felső, alias 
Szenmezö [Váralmás K; KHn 313]. 

szénamurva szénatörmelék; scuturătură de fîn; Bruch-
heu. 1721: Szempeteri tarka Gyermek lo fél ülő (!) felől 

valo élső és hátulsó labat nagyon santitya ide ugy hoztak az 
olta mosatom az labait par lugal szina murvát is fözéték 
tőbi (!) Sem nyavalyajok nincsen [Szentpál K; TK1 Mihály 
Deák lev.]. 1807: Egy kisded ... hitván Kantza Ló ... fogai 
hijánossága miatt a* szalmát és szénát nem eheti, a' széna 
murva és Abrak ha eleibe tétetnek dörmétseli [DLt 856 
nyomt. kl]. 1823-1830: Akartam volna, hogy az udvarom 
gyepes legyen, azért azt felkapáltattam, a faluból hordott 
szénamurvával bevetettem [FogE 284]. 

szénamurvás szénatörmelékes; acoperit cu scuturătură 
de fîn; voller Bruchheu. 1805: a* keresett Hordo bor ... ak-
kor is vizes és széna murvás volt [Mv; Told. 35a]. 

szénanyíl kaszálónyíl; parcelă de fîneaţă; schmale Heu-
wiese, Wiesenstreiten. 1635 k/1687 k.: Fel fordulóban va-
gyon édgy kis széna nyil [Udvarfva MT; MMatr. 426]. 

szénaosztató szénaporcióztató; persoană care dispune 
de împărţirea raţilor de fîn; Verteiler von Futter-/Heupor-
tionen (als Beamter). 1710 k: A mü lovaink sok másoké-
hoz képest jóllaktak, szénát jó reggel, délben, este s éjfél-
kor egy-egy kis markocskával adtak nékik, magam voltam 
a szénaosztató [BÖn. 564]. 

szénaosztó szénaporciózó; persoană însärcinată cu distri-
buirea raţiilor de fîn; Futter-/Heuverteiler. 1710: az oláhot 
... a fejedelem udvarában szénaosztónak constituálák [CsH 
193]. 

szénaőrző szénacsősz/őr; paznic la fîn; Wiesenwächter. 
1588: 30 July Azon Zena Eorzeonek attam Masfel kynyeret 
hwsra d. 6 [Kv; Szám. IV/1. 60-1]. 

szénapénz szénára való pénzjárandóság/fizetség; bani 
pentru fîn; Futtergeld. 1619: Minthogy szénapénzemet ez 
esztendőn csak egyet sem adtak, azt is azelőtt kétszer pa-
rancsolta meg az tefterdámak, hogy megadja [BTN2 243-4]. 

szénapereeptor szénabegyüjtő; persoană însärcinată cu 
colectarea fînului; Heuperzeptor, Heueinnehmer. 1689: Az 
Ur Fö Commissarius Betlen Gergely Ura(m) eo Kegyelme 
dispositiojabul es parancsolatyabul, Vettem es percipial-
ta(m), ura(m) ő kegyelme szamara Fejer Vár megyenek 
alsó Járásabul Nagy Enyedi Csucsi János széna perceptor 
uramtol az ő Felsege Vitézi szamokra fel vetett széna árrát 
fl: 800//-idest nyolcz száz magyar forintokat [Sv; Törzs. 
Stenczel András lev.]. 

szénapiac szénavásártér; piată de fîn; Heumarkt. 1851: 
Széna és Szén piatz ugy a csebresek a' Veres kútnál [Dés; 
EHA]. 

szénaporció szénaadag; porţie de fîn; Heuportion, Futte-
ration. 1787: a* Falusi Biro ... ha maga Házánál ollyas jo 
hellye lenne tehát ottan conservaltassék a* Natura; ha pedig 
ollyas hellye nem lenne ... tehát egy Magazinumnak va-
lo épületet kelletik tsinálni a' hol Buza, Zab conservaltas-
sék ... Ezen Falusi Magazinum mennyisége a' Falu Li-
bellusába bé irattassék és a' midőn Katonaság, vagy a' Ns 
V(á)r(me)gye számára széna, Zab Portio, és kenyér adatta-
tik ide connotáltassék, és Quietaltassék [Torockó; TLev. 
3/2. 2b-3a]. 
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szénarakás szénaboglya; claie de fin; Heuhaufen, Heu-
schober. 1575: vagion Nagi panazolkodas az Bwza vetes-
ben zena fwben valo zena rakasokban Mynemw Nagy kart 
tetemek az Jwhokal [Kv; TanJk V/3. 109b]. 

szénarend lekaszált fűnek a sora; polog (de iarbă cosi-
tă); Mahd, Schwaden. 1778: Udvari koltsárságomban ... 
magam is gyűjtöttem a' rajta lévő Széna rendet [Mezőmé-
hes TA; WassLt]. 

szénarét kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. 1568: Zahoryan 
Kozta, iur(atus) fassus est, Hogy az mely zena Reteth Pasco 
demeter bir En tQlem valtotta meg, 14 forinton, merth aty-
tyoktul Maradoth volt, es ver volt benne [Kv; TJk III/l. 
180]. 1584: az ... Zina Rytbwl ez w rizek ky Járt [Torda; 
DLt 212]. 1602: ha kj földes vru(n)k lenne ez széna Retet 
el venne ... Ferencz kouacztol, í 1 Íj ok alatt attuk nekj ... 
hogj my rajtunk falujul semmit ne kereskedhessek [Vaja 
MT; Törzs]. 1649: Az horgas szántó feőldek keozött vá-
gyóin) mind két feleől a' falu széna retje vagyo(n) [Sze-
szárma SzD; EHA]. 1679: az Ecclesia széna réti [Visa K; 
EHA]. 1692: Az Almás pataka mellett ... egy széna rét 
[A.jára TA; EHA]. 1716: Valya Csőri nevü helyben egy 
darab Széna rett, mellyett az előtteni időkben az Csulai és 
Zejk Familia rúddal szoktak volt fel osztani haramlodvan 
Csulay reszre kétt resz ezen Csulai ket rész facit Cur. 8 
[Grid H; BfN 92/4 Naláczi Lajos kúria-leír.]. 1757: vágy-
nák Szina Rétek, hány Szekér Szinát termők [Somlyó Sz; 
Conscr.]. 1760: Sárpataki Ur ... Málomban is ugy hallot-
tam, hógy meg füvül vett volna magának egy darab Széna 
Rétet [Bethlen SzD; BK. Kodo Kosztán (22) jb vall.]. 
1769: Bírt még négy hold Széjna (!) rétet [Ne; DobLev. 
11/413. 3b]. 1814: a Tok között lévő Széna Réttyeket ... a 
víz el borította [Alvinc AF; EHA]. 1851: Ezen contractusba 
meg nevezet Széna Reten lévő két rendbeli Pénz adásakat F 
Sinfalván residealo Csongvai Sámuel ki fizette légyen ... 
Nejével Kardas Ágnessel edgyütt [Asz; Borb.]. — L. még 
BTN2 420; GyU 73. 

Hn. 1587: Chykmantor fele walo zena retben (k) [Nagy-
kend KK; EHA]. 1661: az Széna ret arkara jü vegei (sz) 
[Bádok K; BHn 23]. 1712: Az Kŭs Széna rétben (sz) [Ge-
lence Hsz; EHA]. 1723: az Széna rétekben egy rétecskét 
Szilos nevű helljb(en) (k) [Backamadaras MF; EHA]. 
1729: A széna ret szelyen (sz) [Árapatak Hsz; EHA]. 1731: 
A Nagy Széna Rétb(en) (k) [Septér K; EHA]. 1772: Széna 
Rétben (k) [Tusnád Cs; EHA]. 1773: A Széna Réth n.h.-
ben (sz) [Szárhegy Cs; EHA]. 1825: Az Alsó Széna rét-
benn (sz) [Szárazpatak Hsz; EHA]. 

Szk: nemes 1713: elsőben is az urak nemes földeit 
rúddal fel meretvén nyil szerint el osztottunk (!), hasonlo 
keppen az Udvarház után jarando Nemes Széna reteket nyl 
szerint el osztottunk (!) es ki hataroztuk, ugj az majorság 
szőlőt is [Orbó SzD; JHb XL1/2] * nyilas 1738: Salánki 
Jóseff atyánkfia Ŏ kglme Emberei, a Nms város most el osz-
tott nyilas széna Réttyét meg-kaszálák [Dés; Jk 500a] * îilal-
masbeli1730: Auditor ur(am) kérésére engedtetett... Dió-
szegi Mihály, és Kolosvari Dániel Atyánkfiai eö kglmeknek 
... az Szamoson tul lévő mostani tilalmasbeli Széna 
Rettyekb(en) Lovaik(na)k Czőveken tartása [Dés; Jk 398a]. 

Ha. 1584: zina Rytbwl. zyna Rittel [Torda; DLt 212]. 
1597: szina riti [Msz; BfR Lázár lev. 77/12]. 1608: szina 
rith [Kalotasztkirály K; KHn 50]. 1687: Az Szina ritben 
[Bádok K; BHn 23]. 

szénarét-esinálás kaszáló-létrehozás; defrişarea unui te-
ren cu scopul de a face propriu pentru a fi folosit ca fîneaţă; 
Abscheidung einer Heuwiese. 1573: értik aztis eo k. Myne-
mew karok leottenek az Erdeobe. Az olahoknak Irtassa 
myat Azért... biro vram ez Ieowendeo pentekre ala hywas-
sa ... Es meg Tudakozwan eo k. ky adot legen hatalmot 
Neky az erdőnek Irtasara es Zena Ret chinalasra, Annak 
wtanna Mindeniktwl Rétit ely foglalia varos zamara [Kv; 
TanJk V/3. 91b]. 

szénarétecske kaszálócska; fîneaţă micä; kleine Heuwie-
se. 1577: vagyon ... ismett egy kis Zena retechyke [Mv; 
BálLt 79]. 1675: vettem bizonyos summa pénzen ... egy 
darab szanto földet, es mellette egy kis széna retecsket ... 
örök árron megh hihatatlanol [Fog; Törzs. Fogarasi János 
portai posta a fej-hez]. 1713: Vettem ... égy széna Rétecs-
két a melyen kétt szekér széna Terém rajta [F.gezés NK; 
JHb XXIV/14]. 1722: az utrumb(an) fel tött darab széna ré-
tecské(ne)k helljén ... ez előtt mintedgy 36 esztendővel a 
Maros vize fojt és rend szerint járt [Algyógy H; JHb 
XXXII/41]. 1723: Ada ... egj darab ... széna rétecskét 
[Mikháza MT; Lok.]. 1725: a Göncz kuttyán fellyül egy 
darab széna retecske [A.jára TA; EHA]. 1762: Tudgya é a' 
Tanú ... sŭrŭ erdőből ki irtott és pacifice birt Széna Rétets-
két, azon ki irtott Hellyetske jutott é valamelly bizonyos 
Paraszt Ház-helly után, avagy nem? [Cege SzD; WassLt 
vk]. 1790: házom után ... mind darab széna rétetskék, mint 
p(e)d(i)g osztot darab törökbuza földetskék is voltak [Déva; 
Ks 75. VIII. 154]. 

szénás I. mn 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: szekér szénás szekérnyi szénát termő; care produce 
cam o căruţă de fîn; Heuwagen. 1793: A* Nyiros tsorgojá-
nál égy Szekér szénás rét [Torboszló MT; MMatr. 456]. 

Hn. 1694/1699: Szénás verő fényb(en) vagyon két hold 
föld edgy barázdán [Tamásfva/Kispetri K; Törzs]. 

2. szénatartó; ogradă unde este depozitat fînul; Heubo-
den. 1763/1786: a szénás ogradájban (!) levő égy Dániel 
Ház hely [Romlot Sz; BetLt 5 Miklós Péter (70) jb vall.]-

3. - patul kb. szénaszárító faalkotmány; pätul/pătuiac 
pentru fîn; Heulüftgestell (aus Holz). 1819: Györgye Biro 
keresete fel vétetik Dán Biro ellen ... Egy 50 Ploszka 
szénás patul keresetében, meljet 100 Rfr után igért [H; JF 
36 Prot. 16]. 

4. szénát birtokló; care dispune de fîn; heureich, viel Hcü 

habend. 1714: 4 jó Tehetős szénás Juhos Emberre répartiál-
tam ... Két Kazup szurkot, melyb(en) 40 kázuval vetettem 
[Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 

5. szénarakó v. szénával kereskedő; persoană care încar-
că fînul sau care face negoţ cu fînul; mit Heu handelnd-
Szn. 1594: Zenas Jstwan [Győrtelek Sz; UC 113/5. 45 • 
1644: Zenas Leorincz [Csépán BN; Erdélyi, NépdMond 7]. 
1648: Petrus Zenas [Alvinc AF; Szád.]. 1734: Szénás Fe-
rencz [Borb. II]. 1739: Szénás Miklós [Kendilóna SzD; 
TK1]. 

II. ſn szénatermő hely; fîneaţă; (viel) heuspendende On> 
etwas Heuland. Hn. 1659: Szénásnál [TML I, 467]. 171* 
az Szenas Torkan alol (k) [Középlak K; KHn 294]. 1734-
Senas nevü mezőben [Tusnád Cs; EHA]. 1749: a' Szénás 
terib(en) [Székásszabadja AF; EHA]. 1766 k.: A* Szenas 
Eszkába (k) [Középlak K; KHn 297]. 1806: a' Szénáson 
keresztül mentem le Sombor felé [uo.; EHA]. 1838: A 
Szénásba (sző) [Harasztos TA; EHA]. 
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szénaság kaszáló, szénarét; fîneaţă; Heuwiese. XVII. sz. 
köz.: chieke faluan allol egi zenasagh uagion [BLt]. 1626: 
egy darab zenasagot vet az eo Tanorokaban Fwrez Gaáltol 
[Ditró Cs; LLt 14. D]. 1693: Menvén onnat az Fejér Patak 
Sarkára egészszen azon sarok marada a' Falu számára, No-
ha itten vagyon biradalma Kémenes Mártonnak, Szénasága 
Nagyobb Kémenes Benedek(ne)k és aszalások mások(na)k 
[Gyszm; CsÁLt Gyszm 1/1 ]. 1789: Nem sok üdő múlva 
azon szénaságnak vicinumjába taplocai Gergely Lőrinc lo-
vas és Szabó János ductor őkegyelmek mint becsülők lát-
ták, hogy azon említett uraság helyin megkaszálható fü lett 
volna [Taploca Cs; RSzF 166]. 

Hn. 1605: az Egres Pataka mellet valo Zenasagh ... 
neŭŭ hely [Városfva U; EHA]. 1720: az erdő alatt ... Sz: 
Margitt Kápolnáján felljül a Szénasság kőzött (sz) [Szent-
imre Cs; EHA]. 1744: három Tanorok, Szénáság és Szép-
viz kert nevü hellységek körül láb kertek [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 13]. 1773: a Szénaság n.h.-ben a honcsokon kívül 
(sz) [Ditró Cs; EHA]. XVIII. sz. v.: Szénaságban égy Darab 
Cziheres [M.hermány U; EHA]. 1843: a' Szénaság [Bá-
gyon TA; EHA] I Szénáság nevü hely alyán [Keresed TA; 
EHA]. 

szénáságy, szénásáj szénatermö völgy; fîneaţă situată 
într-o vale; heuliefemdes Tal. Hn. A. 1678/1773: A szénás 
agy Tava farkában (k) | A szénás agy térin [Mezőpanit MT; 
Told. Paniti conscr.]. 1699: Az büdös kútban az Szénás 
Agjra menőben (k) [Marosveresmart TA]. 1736: A hegyen 
belől a szénás ágyban a Verő fenyen (sz) [Visa K; BfN 
bonchidai cs.]. 1742: Az Szénás agjban [Gerendkeresztúr 
TA; WLt]. 1748: A Szénás Ágyban (sz) [Harasztkerék 
MT]. 1751: A Szénás Agyban (sz) [Bonchida K; BfN]. 
1754: Az szénás ágj oldalán (sz) [Mezőmadaras MT]. 
1763: A' Szénás ágyban a Patak mellett (sz) [Gerendke-
resztúr TA; WLt]. 1826: A. Szénás ágy eszkába (sz) [Me-
zŏmadaras MT]. 1833: Szénás ágyban (sz) [M.péterlaka 
MT]. 1849 u.: szénáságy (k) [Mezőpanit MT; Szentk.]. 

B. 1657: Az szenas ayb(an) (sz) [M.fodorháza K; SLt 
Hl. 38]. 1717: Szénás állj (sz) [Visa K]. 1727: In Valle 
Szenasáj territorio dicto (k) [Szék SzD]. 1747: Szénás aj 
előtt (sz) [uo.]. 1754: A Szenas aly Fenikben (sz) [Vízszil-
vás SzD; Hatfaludy lt|. 1764: A Szénás Álly hidja előtt (k) 
[Szővérd MT]. 1780: A Szénás Ajba (sz) [Harasztkerék 
MT]. 1806: Szénás Aj Lábba (sz) [Visa K]. 1856: Szénás-
álj hídja előtt (k) [Szövérd MT]. 7898: Szénásálygarcsa 
[Szék SzD; SzDMon. VI, 424]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

szénáshely kaszáló; fîneaţă; Heuwiese. 1816: az árvíz a' 
szénás hellyeket el iszópólta [Ádámos KK; Pk 5]. 

szénáskert bekerített kaszáló; fîneaţă împrejmuită; um-
friedete Heuwiese. 1586: Az Zenas kert heóz veottem egy 
fa lakatot —IS [Kv; Szám. 3/XXIV. 18]. 1589: 16 May 
Veottem ket zeker teouisset, eggiket az Jesuitak temeteo 
kertihez, az másikat az zenas kerthez d. 58 | 27 (Augusti) 
Az zenas kertnek zaaria hogi megh vezet volt, es Lakatos 
Moses megh czinalta, egi kolezotis hozzaia attam teolle d. 
25 [Kv; i.h. 4/X. 18, 33]. 1590: Valaztottak oly zakadek er-
deo keresesere kibeol a' zenas kert meg Epwllieon, Kadar 
Mihalt, es Vegh Jánost [Kv; TanJk 1/1. 139]. 1593: Mara-
dék lazlo hozot ket zeker zinat az zinas kertből [Kv; Szám. 
XXI/5. 113]. 1600: Az Zenas kertt kapu ostoranak valo fat 

veottem d 25 [Kv; i.h. 9/XIII. 4 Damakos Máté isp.m. ke-
zével]. 1681/1748: a' Szénás kert . . . jó lészás kertel van bé 
kerítve, jo kötött Leveles Kapuja [Balázsfva AF; KvAKt 
Mss lat. 236]. 1699: egi jo darab szénás kert ... jo szalma 
födél alat sátoros kertel bé kerítve [Szentdemeter U; LLt 
Inv. 33]. 1817: A Kivorán Onujjal valo kőz kert ... egy-
szersmind a Szénás Kertnekis oldala Délről A Szénás Kert-
nek nap nyugoti feneke ... 13 öles fedeles Támaszos [Ör-
döngösfuzes SzD; ÖrmMúz. 4-5]. 1851: A9 csűr megetti 
szénás kert — az ide béjáró gyalog kapu fenyő deszka, fa 
sarkokkal tölgyfa kapu féllel [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 
— L.még UF II, 148. 

Hn. 1654: az szenas kertnelj [Mv; MvHn]. 

szénásmező kaszáló, szénarét; fîneaţă, Heuwiese. Hn. 
1608: az Zenas mezőben (sz) [Kozmás Cs; EHA]. 1635: az 
Szenas mezöb(en) [Tusnád Cs; EHA]. 1693: Szénás mezö-
b(en) (sz) [Énlaka U; EHA]. 1723: Szénás mező fejében 
(sz) [Derzs U; EHA]. 1759: a Szénás Mezőb(en) ä Kis Me-
ző Kertire járóban (sz) [Lázárfva Cs; EHA]. 1761: Tusnád 
Szeretsegi Senas mezőben (sz) [Tusnád Cs; EHA]. 

szénásszekér căruţă (încărcată) cu fîn; Heuwagen. 1668: 
ket üres szekér ott az uton az Mikola Ur(am) feölde, és az 
kert keozeot él fér, de szénás szekér el nem fér [K; Ks 65. 
43. 10]. 1764: én bele dõjtõm a Küs-pal szénás szekerit a 
Sarba, meg látom ki emeli ki [Uzon Hsz; Kp I. 218]. 1843: 
a Bottyánék által fel fogot szekeret késérik a Szénás Sze-
kérig [Bágyon TA; KLev.]. 

Sz. 1794: ö kegyelmit-is jol meg tèpàsztàk hogy ollyan 
volt a' feje mint egy szénás szekér [Dés; DLt az 1799. évi 
iratok közt]. 

szénás tanorok szénáskert; fîneaţă împrejmuită; umfríe-
dete Mahd. 1820: vagyon a Falu mellett egy szénás tonorog 
kőrüldes körül sántzba véve [M.lapád AF; BLt]. 

Hn. 1757: A Szénás Tanorokb(an) (k) [Taploca Cs; 
EHA]. 

szénás völgy szénatermő völgy; fîneaţă situată într-o 
vale; Wiesental, heubares Tal. Hn. 1576: viam wlgo Zenas-
welge wtha dictam [Középlak K; KHn 294]. 1723: Szénás 
Völgyben vagyon két darab Széna fű [Kissolymos U]. 
1740: Szénás Völgyben (k) [Gyerővásárhely K]. 1745: à 
melly széna fü vagyon ă Szénás völgy fejiben [Torda; TJkT 
II. 89]. 1758: A' Szénás völgy torka előtt (k) [M.kiskapus 
K]. 1766: A Szénás Völgyben (k) [Marosbogát TA]. 1787: 
Szénás Völgy tetején (sz) [Jedd MT]. 1791: Szénás Völgy 
bértzin (sz) [M.kiskapus K; KHn 171]. 1845: Szénás 
Völgybe (sz) [Kissolymos U]. 1864: Szénás völgy (r) 
[M.lóna K]. 1891: Szénás v(ölgy) [M.kiskapus K; KHn 
173]. 

A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók 

szénaszedés szénagyüjtés; recoltatul fînului; Heuen, 
Heumachen. 1806: széna szedés táján a' Butyka Hegyben 
kapálni voltam [Dés; DLt 82/1810]. 

szénatakarás szénabetakarítás; strînsul/recoltarea fînu-
lui; Heumachen, Einbringung von Heu. 1775: Nyári Napo-
kon ... Aratással és Széna takarással is szolgáltattyák őket 
közönségesen [Ludesd H; BK. Naláczi conscr. sub nr. 
1020]. 
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szénatakaró szénabetakarítás; strînsul fînului; Heuma-
chen. 1759: felesen jőttenek vólt ... ide a' Széna takaróból 
[Hosszútelke AF; Kath.]. 

szénatakartatás szénabetakaríttatás; strînsul/recoltarea 
fînului; Heuenlassen. 1603: kérik eô keget mint tizteletes 
vrunkat Bironkat hogy az Teliére valo zéna takartatashoz 
legyen zorgalmatos gondviselese [Kv; TanJk 1/1. 459]. 

szénatanorok szénáskert; fîneaţă împrejmuită; umfrie-
dete Mahd. 1773: azon patak mikor megárad ... kinek szé-
na tanorokját, kinek káposztás kertit el mossa [Vasláb Cs; 
LLt]. 

szénatartó I . mn 1. szénatároló; în care se păstrează fî-
nul; fűr (Lagerung von) Heu, Heu-. Szk: ~ kamråcska. 
1807: édgy Széna tartó, és édgy Nyereg Szer szám tartó 
Kamrácska [Szentmargita SzD; Ks 76/56 Conscr. 7] * -
ketrec. 1853: Egy Széna tartó Ketretz bél Deszkákból 
[Szentkatolna Hsz; HG. gr. Kemény Sámuel hagy.]. 

2. ~ saroglya rácsos szénaetető (istállóban); grătar la 
iesle; Heugitter, Futterschragen (im Stall). 1677: Marhák 
istállói ... Vagyon az istállóban egy végig érő vállú és an-
nak felette vagyon egy széna tartó saroglya [Madaras Cs; 
CsVh 52]. 1761: a Lovak előtt mindenikb(en) bűkfábol fa-
ragott, és vájt vállú, széna tartó sorogjájával [Siménfva U; 
JHbK LXVIII/1. 38]. 1827: A Zabola Válu felett az Istálló 
hoszszába vagyon igen derék Széna tartó Soroglya [Koron-
ka MT; Told. 34]. 1850: vagyon ... kètt jo széna tartó 
sorogja, kétt zablo váluk [Gyéressztkirály TA; DE 5]. 

II. ſn szénatároló helyiség; construcţie în care se păs-
trează fînul; Heuschuppen. 1806: Innen kivűl kerekedvén 
látok a széna tartott [Bodola Hsz; BLt]. 1820 k.: Vagyon 
egy kőből rakatott 8. Lora valo Istálló ... két ajtaja közzül 
edgyik nyilik az Udvara, másik a széna tartora [Dés; RLt]. 

szénatermés recoltă de fîn; Heuernte, Heugewinn. 
1767: Ezen esztendőt Isten kegyelméből minden elszen-
vedhetetlen kár és nyavalya nélkül házamnépével együtt el-
töltöttem, mely is a gabona- és szénatermésre nézve 
alkalmas volt [RettE 213]. 1779: a mult Esztendei Enyedi 
fordulon kevés széna termesünk lévén rövid időn széna 
dolgábol meg fogok szorulni [Ne; Told. 6]. 1796: 
nyilvánságoson tudjuk, hogy ezen mi határunk minket igen 
gyakran meg szokot tsalni mind a Gabona mind pedig a 
széna termésben [Cikud TA; WassLt]. 1809: A Böződi 
Processusba az öszi gabona termése ugy a széna és zab 
termés leg szűkebbe volt, minthogy némely helyeken a 
Jégis okozta a terméketlenséget [Tarcsafva U; UszLt 
ComGub. 1614]. 1848: Széna termésemet Esztendőnként 
ide hozattam Szabó Rácz Pál Dobolyi Bálinthoz 
[Maroskoppánd AF; DobLev. V/1274 Szabó Rácz Pál 
Dobolyi Zsigmondhoz]. 

szénatermő pe care creşte iarbä pentru fîn; heubar, heu-
bringend. Szk: ~ hely. 1722: ezen ... széna termő hellyet 
én is irtogattam Pristiny Péterrel edgyütt, mert ollyan gaz 
volt rajta hogy lovas ember is alig láttzott ki belölle [Al-
gyógy H; JHb XXXII/41]. 1742: A Lovat... mi sokkal na-
gyobb költséggel tartyuk mint más helységbéliek, mert 
Széna termő hellyŭnk nem lévén; vagy felette drágán vész-
szük a* Szénát [Torockó; TLev. 9/4. 2a]. 1801 k: Széna 
termő avagy Kaszalo Hellyek ... Mindeniket, maga a Pap 

tsináltatja fel a maga erején [Visa K; SzConscr.]. 1813: az 
egész hely a Nagod legjobb Széna termő helye és nem igaz, 
a mint feladták, hogy az tsak bürök és Hunyor termő hely 
volna [Perecsen Sz; IB. Botos Peter gr. Korda Annához]. 
1818: a' Juon Morus praedecessora irtott az Dán Morus 
helje oldalaban egy Darabotska oldalt mint egy 6 ploszka 
széna termő heljet [Petrilla H; JHb Prot. 25]. 

szénátlanság szénahiány; lipsă de fîn; (etwa:) Heunot, 
Futtermangel. 1716: a Zab vètést él végésztétém, de az job-
bágyok szénátlansága mján igén nagy bajai ugy hogy el 
dőlt az Marhájok az baroszdába [Szentdemeter U; Ks 96 
Fodor Márton lev.]. 1774: károsodhatot Marháib(an) a szé-
nátlanság miatt [Told. 23]. 1778: Minthogy esztendőnként 
súlyát érezzük kenyeretlenségnek és szénátlanságnak, tet-
szett az közönséges falunak, hogy az Ligát szakasztassék az 
Alsó Mezőhöz, hogy azzal azon írt Mezőben héjánossá-
gunk pótoltathatnék [Taploca Cs; RSzF 145]. 

szenátor 1. tanácsúr; consilier; Ratsherr, Senator. 1674: 
Kik vesztek, még nem tudhatni, de aligha az új király és se-
natorok az harczon lőttek volna [TML VI, 569 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 

2. jelzőként is tanácsos; consilier; Senator. 1739: azon 
Exactori Hivatalra választá és denominálá a* Tiszt. Consis-
torium Nzts Senator Kolosvári György Uramat ó Kglmét 
[Kv; SRE 171]. 1745: A régi időben egj Szilágji, vagj Gáli 
Márton nevü is, abalienalodott volt innen, s Debretzenben 
telepedvén ... már oda valo Senator [Szér Sz; WLt]. 1750: 
offeràltaték ezen Quartasi es Malom Birói Hivatal a 
Magyar Nation Tek. Senator Enyedi Jstván Uram(na)k à 
Kglmének [Kv; SRE 183]. 1763: Senator Hutter Jákob 
Uram ... a* Magistratus részén lévő Biro Házához őszve 
gyűlt sokaságnak azt mondotta, gyertek rontsuk el a* sztu-
paturát [Szecsel Szb; JHb két román jb vall.]. 1778: Kolos 
különös Iurisdictio alatt van, ott Szolga Biroval procedal-
tatni nem lehet, azért a' Mélgos ur ... requiraltasson ket 
Senatort, s azok ketten procedaljanak [Kv; SLt XL Ágoston 
Márton Suki Jánoshoz]. 1797: Moritz Gábor Ur Senator 
77. esztendős vallya [Sszgy; HSzjP]. 1817: Fő Biro, tizen-
két Senatorok, és Notariusok constituálván a' Magistratust, 
ezek előtt follyanak, a' Magistratualis gyűlésben ezen vá-
rosban elé adandó minden nével nevezendő perek [Szu; 
UszLt VIII. 68]. 1823-1830: Görög József senator volt nőt-
len ember [FogE 78]. — L. még FogE 58, 69, 101, 214, 
284, 301; RettE 186. 

Szk: írástudó 1731: Hogy penig senki magát ne excu-
sálhassa, mindenik Tizedes mel lé egj egj Írástudó Senator 
Atyánkfia adhibealtassék [Dés ; Jk 417a] * magisztratuális 

1817: A' Nemesi és Civilis részről benn lakó Birtoko-
sokból választassanak ugyan a* benn lakó Birtokosok által 
tizenkét Magistratualis Senatorok, ugy hogy Hat nemes, hat 
Civis Személlyekből állyon, ittis a' Religionis Proporti° 
observáltatván [Szu; UszLt VIII. 68] * svėciai 1657: 
Ennek pedig kiváltképpen való authora vala egy Erskein 
svéciai senator, kit az király és korona continuus residens* 
nek és commissariusnak szokott vala tartani az generál 
mellett az ármádán [KemÖn. 278] * városi ~ 18ÍI: 

Várasi Senator Abonyi Josef [Kv; AggmLt]. 

szenátori de consilier; senatoriel, ratsherrlich, senator-. 
Szk: - hivatal. 1749: promoveáltatván Tek. Újhelyi Sá-
muel Uram ... a' Senatori Hivatalra és Characterre •• , e 
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kelletvén ... tenni a Harangoztato Gazdaságot, választatek 
helyebe ... Nemz. Boros György Ur(am) [Kv; SRE 182] * 
~ karakter —> ~ hivatal. 

szenátoriális a városi tanács tulajdonában levő; care este 
ín proprietatea consiliului orăşenesc; Eigentum der Stadt/ 
Stadtratseigentum. Szk: - nyíl. 1851: a' város szénafüvei 
közül 6. szenátoriális nyil [Kv; KvLt 135]. 

szenátorpallér (építészeti) munkát/szolgáltatást felügye-
lő városi tanácsos; consilier orăşenesc însărcinat cu supra-
vegherea diferitelor construcţii; Magistratsrat für Bauwe-
sen. 1731: A ki penig az gjalog szeresek közzül harangozás 
utá(n) menne az Gáthnak kötésére aszt a Tizedes az 
mellette lévő Senator Pallérral és az ott dolgozo Tizedbe-
liekkel facultaltatnak s Parancsoltatnakis egj egj nap szám-
ra valo pénzig meg büntetni, és az nap számot is véllek ki 
pótoltatni [Dés; Jk]. 

szenátus 1. városi tanács; consiliu orăşenesc; Rat der 
Stadt, Magistrat, Senat. 1613: Az Captivus ... ő F(elsé)getöl 
gr(ati)at hozot, melyet praesentalis, és fatealya őmaga in facie 
A Senatús, hogy arról vagyon gratiaja a miről Jövendőben 
condemnaltatnj akarnok, aztot ne(m) lezen szükség arról 
docealnj [Kv; PLPr 1612-15. 95]. 1737: az A. diversis Vici-
bus et temporibus ezenn Dési Nms Senatusnak tagjait... az-
zal vádolta hogj a Dési Tanáts béliek; avagj a Nagjgja közzül 
kettő; három miatt el-kell pusztulni Dés Várossának [Dés; Jk 
247b]. 1765: Bogdány Abner Uramnak ... valami fugitivus 
Jobbágyai ... le mentek vólt ... Aranyos Székbe Egerbegy 
nevü Városban ... miis oda utánnok menvén, ottan meg 
találtuk és az Egerbegyi Senatustol fel kértük, s a Senatus 
nékünk őket felis adta [DobLev. 11/383. 12a]. 

2. országgyűlés; adunare obştească, dietă; Reichstag. 
1710: Azután a gyűlésben proponáltatá Rákóczi8, hogy 
végképpen szakadjanak el az austriai háztól, és egymás kö-
zött erős hit s kemény büntetés alatt confoederátiót szerzé-
nek, hogy soha az austriai házból királyt nem választanak, 
és hogy király nélkül a státusok jobb formában igazgattas-
sanak, Senátust erigálának ... s a Senátus eleiben bizonyos 
ínstructiót írának [CsH 386. — "II. Rákóczi Ferenc 1707. 
jún. 6-án Ónodon]. 

3. akadémikus - egyetemi tanács; senat universitar; Se-
nat/Rat der Akademie. 1823-1830: Minden ordinarius pro-
fesszorok együtt formálják az Academicus Senatust [FogE 

szenátusság szenátori testület; corpul consilierilor; Se-
nat, Ratskörper. 1740: (A) gaz és bokros hely, a Nms Ta-
nács és Senatusság Congregatiojáb(an) becsülletes atyánk-
fiai által oculaltatott [Dés; Jk 535b]. 

szénavágó vas kazal v. boglya meghasítására szolgáló 
eszköz; coasă pentru despicat şire, clăi; Heuhackener. 
1835: Széna vágó vas [Mezőnagycsán TA; LLt]. 

szénavásárlás szénavétel; cumpărarea fînului; Heukauf. 
1827: M Szakálli Szirb Todor és Styop Jon széna vásárlás 
végett el mentek éppen az Tölgyesi Grániczig, ottan tanál-
ván egy Piatra városból valo Bőért ... látatlanull vásárt 
tettek, és meg alkuttak 20. husz Kalangyan 200, kétszáz 
Rfba ezüstbe [Mezőszakái TA; TLt M. Szakálli Törők Sá-
muel Helység Nótáriussá kezével]. 

szénaverés szénagyüjtés; strinsul fînului; Heumachen, 
Heuen. Hn. 1734: Széna Veresben (k) [M.gyerőmonostor 
K; EHA]. 1754: széna verés n. h.-ben (k) [M.valkó K; KHn 
103]. 1765/1804: A' Széna Verés Szélben (sz, k) [uo.; 
EHA]. 1785: A Széna verés szélben [M.gyerőmonostor K; 
KHn 82]. 1803: A* Széna verésben (k, ke) [M.valkó K; 
KHn 106]. 1826: A' Szénaverésben (sz) [uo.; EHA]. 1891: 
Szénaverés [uo.; KHn 117]. 

szénaverős szénagyűjtés; strinsul fînului; Heumachen, 
Heuen. Hn. 1740: A Széna Verősben (sz) | A Széna Verős 
szélben (sz) [M.valkó K; EHA]. 1817: A Széna verősben 
(sz) [u.o; KHn 106]. 

szénaverősi a Szénaverős (KK) tn -i képzős szárm.; 
derivatul formát cu sufixul -/' al toponimului Szénaverős/ 
Senereuş; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des 
ON Szénaverős. I. mn Szénaverősön v. határán levő; din 
Szénaverős; aus/in/von Szénaverős. 1650: Toldalagi Mihali 
vrammal valo per ... indultatot az nagi Kendi es Szena-
vereösi Eŏs Czakani portioi feleól [Kelementelke MT; Ks 
19/IV. 4]. 

II. fn Szénaverős lakosa; locuitor din Szénaverős; Be-
wohner jmd aus/in/von Szénaverős. 1767: egy nagy Rétet 
... annyira nevekedvén a Fű benne, a' Széna Verősieknek 
Fűvül el adta 70 Forintokon [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. 

szénavétel szénavásárlás; cumpărarea fînului; Heukauf, 
Beschañiing von Heu. 1573: Zabo Pal hity vtan azt vallia 
hogi ... Az azzony eo hozza Ment volt es kerte volt hogi 
zegitsegel lenne az Zena vetelben [Kv; TJk IlI/3. 307]. 

szénavölgy szénatermő völgy; vale unde creşte iarbă 
pentru fîn; heubares Tal, Wiesental. Hn. 1729: Széna vőlgj 
nevü helyb(en) (k) [Káinok Hsz; EHA]. 

szénáz szénával etet/táplál; a hrăni cu fîn; mit Heu fut-
tem. 1721: az szántáson rajta voltunk most ezen a Csonka 
Héten a Cseledek számára vettetnénk ha lehetne, de bizony 
... a szegény emberek(ne)k Marhájok tellyességgel el 
estek, én ugyan szénázom őket a kinek szénájok nintsen 
[Kendilóna SzD; TL. Szénás Miklós tt gr. Teleki Pálhoz]. 

szénázás szénával való etetés; hrănirea cu fîn; Fütterung 
mit Heu. 1579: A mj penig Az Zenazasrol valo kewansago-
kat illety twdny illik hogy az mely barmot mashua viznek 
toserssegre telbe az zenara be hoggyak óróksegekbe hozny, 
ky teleltetesnek okaert [Kv; TanJk V/3. 192a]. 

szénáztatás szénával való etetés; hrănirea cu fîn; Fütte-
rung mit Heu. 1662: Az vadkert tisztásán közhelyen két 
hosszú épületek voltak ... bizonyost nem állathatok belő-
lök, ha vadak téli enyhelybéli szénaztatásokra-e ... építtet-
tek volna [SKr 265-6]. 

széncsinálás szénégetés; producere de mangal, carboni-
zarea lemnului; Köhlerei, Kohlebrennen, Köhlen. 1681: Az 
erdeőrül való fa haza hordással, szén csinálással, az szén-
nek hámorra való hordásával egy hétre fizetnek hat bére-
seknek fl. = 3, három forintot [CsVh 100]. 1780: nem a mi 
henyeségünk vagy nem akarásunk, hanem az emiitett Szén 
tsinálástol való el tiltattatásunk miatt nem futathattunk s 
mivelhettük ku quottánkat [Torockó; TLev. 9/18]. 1787: A 
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Torotzkai Verōs Kovatsi Communitas ... szoross visgálasra 
vévén maga el nyomorodott sorsa(na)k okait, ugy nem kŭ-
lömben a több Városi és körül lakó Falusiaknak kik a vas 
procreatioja körűi valo munkajokbol u:m: Banyaszkodas-
bol, Szén tsinalasbol, Kohok Verők körül folytatott munká-
jok altal eleimeket kereső es mind a Királyi Contributiot, 's 
egyéb adózasokat tsak ebből potoltak (így!), el szegényedé-
seket, midőn tsalhatatlan jelekből altal latta volna hogy a 
rendetlenség ennek nagyon okozója ... gondolkozott mind 
maga, mind a több Contribuensek fel segettetesekre egy kö-
zönséges Vas valto házat fel allitani [uo.; TLev. 9/25]. 
1800: A Könnyebb és tartósabb Szén tsinalás modgyát a mi 
Társásagunk a mostani Kŏrnyűl allasokban, fel nem talál-
hatván, ha ö Nga is ... erre mint egy igen szükséges dolog-
ra nékünk utat mutatna, azt társaságunk hálado szivei fogja 
venni [uo.; i.h. 9/31]. 1823: a Szén tsinálással bíbelődöm 
[Alpestes H; Told. 7]. 

széncsináló szénégető; cărbunar, bocşier; Köhler. 1780: 
A* Szén csináloknak kik közönséges és jó Erdőkből dol-
goznak, fizetések kóst nélkül légyen egy Ló széntől egy 
Máijás | Tavaly a tisztelt M. Possessoratus ... pénzen vett 
Erdeinkből Szén tsináloinkat ki hajtván . . . s e szerint szén 
nélkül maradván, a rendes futatást ki nem folytathattuk 
[Torockó; TLev. 8b, 9/18]. 1800 k: a Szolgak(na)k Verōs 
Kàtsok(na)k (!)* Szén tsinaloknak és egyébb dolgosaink-
(na)k az drágaságban fel hágott fizetések [uo.; i.h. 9/30. — 
"Tollvétség Kovátsok(na)k h.?]. 1805: A szen Csinálok 
iránt ki adot és az Tarsoságtol be vet fizetes rendgye helybe 
maradgyon [uo.; i.h. 7/12]. 1810: elé adattatott ... Hogy 
.. .már annyira fel vitetett az Szénnek az árra, ugy a vas kö-
nekis, és az Széncsinálok fizetései, ugy az Bányászokéis, és 
az Szolgáké ... hogy ha ... az Társaság az Szerfelett valo 
telhetetlenségért meg nem réguláztatik ... az Szegényebb 
Sorsuak, az Szokott mesterségből végképpen ki kell fárad-
niok (így!) [uo.; i.h. 9/44]. 1816: Meltoztasson ... Bányá-
szoknak, szén tsinálok(na)k Lo hajtokn(ak) Koho Meste-
reknek és masok(na)k akik Verős kovatsoknak nem nevez-
tetnek a' vas futatást és művelést absoluté meg tiltani [uo.; 
i.h. 9/46]. 

széncsűr széntároló csűr; şurä pentru fîn/unde se pãstrează 
fînul; Kohlenschuppen. 1691: Onnan aláb jeöuén uagyon egy 
deszkáual fedett szén csűr [CsVh 115]. 1695: Azon alól az 
nagj kapu felé találtunk egj szén csűrt [i.h. 116]. 1703: Továb 
menvén találtunk egy uy szén csűrt [i.h. 118]. 

szenderedik szunnyadozik; a dormita/moţăi/picota; 
schlummern. 1823-1830: Sokan a szekérben ülve jól alud-
tak, de én nem tudtam aludni, hanem míg a postán éjjel lo-
vakat változtattak, addig a vendégszobában egy padra le-
dőlvén, szenderedtem valamit [FogE 254]. 

szenderül szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: jobblétre ~ meghal; a deceda, a adormi pentni vecie; 
entschlafen. 1866: Szomorúan Körözteti a* T.H. Esperes ur 
hogy szeretve tisztelt Püspök ... Bodola Sámuel ... tegnap 
reggel rövid ideig tartó betegsegben jobb létre szenderült 
[Gyalu K; RAk 119]. 

szénégetés producere de mangal, carbonizarea lemnului; 
Köhlerei, Kohlenbrennen. 1677: Az hámor ház és fűrész 
malom körül való építtést ezek tartoznak végbe vinni. Az 

kertelők szén égetésre való szalmát ... tartoznak hordani 
[CsVh 57]. 1773: Interdicaltatik tehát az ollyan k ö z ö n s é g e s 
darabokban valo el adás által valo közönséges szabad Erdő 
pusztítása, és Szén égetés általís a' fáknak mint egy le nyi-
retések, praedálások mindenek(ne)k [T; JHb II/l]. 1784: 
Az elé alított Tanuk valasztételekböl az tetzik ki hogy soha 
a Mlts Uraság semmi titulus alatt, annal inkább szén ege-
tésre az ki irt Faluk Erdejeböl az Thorotzkoiak(na)k szaba-
dos élést nem engedett [Asz; TLev. 4/9. 18a]. 1785: G To-
roczkai Sigmond Ur ö Nga ... maga részin lévő Emberei-
nek, kohok és verők epitésére, ugy Szen Égetésre is Erdőt 
nem ád | a' rendes Dézma ki adásrais készek lészünk, csak 
... adjanak Ő Ngok" Épületre, és Szén Égetésre elegedendŐ 
Erdőt [Torockó; TLev. 9/22. — "A földesurak a torockói 
bányászoknak]. 1794: az Ipja ... Vén koráig Bányász, őt, 
hat Esztendőkig szén égető volt, Velem is Sokáig Bányász-
kodván, a Bányából Sérvést, az szén égetésből pedig ron-
tsolodást eleget kapott [Déva; Ks]. 

szénégethetés-engedelem szénégető engedély; a u t o r i -
zaţie pentru producerea cărbunelui de lemn; Köhlerein-
recht, Recht des Kohlenbrennens. 1828: Van még égy Czi-
gány Huruba is ... ád az Udvarnak Esztendőnként a' szén 
égethetés engedelem meg nyeresiért Négy Rftokat váltóban 
[Moholy SzD; WassLt]. 

szénégető I. mn szénégetéssel foglalkozó; care lucreazä 
la producerea cărbunelui de lemn; kohlenbrennend, Köhle-
rei betreibend. 1582: Petrus Gruz ... fassus est ... Nyreo 
Kalman felde ... kerlek Attiamfia Gruz Peter Menny el 
Az Zen egetheo Tot Mihaltol az en Bekkennemnek az vra-
tol s mind a* Bekkenneteol, kérd meg a' Katalinth [Kv; TJk 
IV/1. 34]. 

Szn. 1453: Thomas Zenegethew [Kv; TT 1882. 531]-
1582: Michael Korcholias al(ia)s Zen egeteó [Kv; TJk IV/ 
1. 42]. 1665: Senegeto Andrasne [Kv; Dica X. 27]. 1666: 
Szénégeteő István [Kv; i.h. XXII. 2]. 1667-1668: Szen-
egetö Christoph [Kv; i.h. XXIV. 174]. 1711: Szén Égető 
Mihály [Kv; i.h. XXVII. 9]. 

II. ſn 1. szénégetéssel foglalkozó személy; cărbunar, 
bocşier; Köhler, Kohlenbrenner. 1677: Német Miklós szén 
égető [CsVh 59]. 1681: Fa, kő és szén nélkül az hámor 
semmiképpen nem lehetvén, az fa és kővágókra és s z é n é g e -
tőkre oly szorgalmatos vigyázással legyen, hogy e z e k b e n s 
ezek miat az hámor meg ne fogyatkozzék | Egy szén égető-
nek egy teher egy forint ~ ... fl 1/00 [i.h. 108, 110]. 1780 
u.: adoságokkal azon kivüllis terheltettek lévén végső ín-
ségre jutunk ha tsak a* Királyi Judicium által T h e s a u r i a t u s 
eleiben ... ez keserves panaszunkat tellyes igaz kérésünke t 
nem teijeszti ... a* mellyet a* Királlyi Judiciumtol a l á z a t o -
son kérünk örvendeztető kegyes válaszát várván T o r o t z k o i 
Bányász Gazdák Verős Kovátsok, Szén égetők és c o l l a b o -
ratorok | Az 1771ben 8dik Maji költ Királlyi R e s c r i p t u m -
ban, a' Boldog emlekezetü Koronás Kirallyne Maria There-
sia Aszszonyunk rollunkis Torotzkai Verős Kovátsi Mes-
terséget follytatokrol, Vas-hámorak és Kohok mellett lévő 
mívesekről, Bányaszokrol, Szén égetőkről és d o l g o s o k r o l 
... azon királyi kegyelemben mint más igaz B á n y á s z o k a t 
részesíteni parantsalt [Torockó; TLev. 14/2]. 1781: Mind 
verős Kovátsok, mind szén égetők, kohó Mesterek, és edgy 
szóval valakik ezen opificium által a* vas fizetésiben invol-
valodnak igen terhes lévén az Mlgs Uraságnak s z o l g á l a t y -
tyával mesterségek folytatásától valo elszakasztások ••• 
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hogy ezen terhekbölis sublevaltathassék, ennekutánna vala-
mint minden Individumoknak az Mlgs Uraság praestatioji 
a' Felséges Királyi Rendelésekkel vagy Urbarizatiokkal re-
guláztattak s reguláztamak [uo.; i.h. 9/20]. 

Szk: cėdulås 1681: Ezek ketten czédulás szén égetők, 
edgyik-edgyik egy héten szolgál, ennek egy hétre fizetnek 
egy forintot [CsVh 101]. 

2. szénégető hely; cărbunărie; Kohlenbrennerei, Köhle-
rei, Meilerstätte. Hn. 1559: Sylua que vocatur Zen egeto 
via ... tendit ... Ad Syluam Zen egeto fark [Ignice SzD; 
JHb Régi jelz. 104/43]. 1576: nomine Zeenegetheo bercze 
[Középlak K; KHn 204]. 1579: Szén égetőben (sz) [Bere-
keresztúr MT]. 1587/1855: Kis Zénégeteö [Kisfalud AF]. 
1608: az Zent Simoni hatar zelyben uagion ... az Zen ege-
teoben (sz) [Szentimre Cs]. 1679: Az Szén Ėgetöb(en) (sz) 
[Vajdasztiván MT]. 1692: az Szén egetöb(en) (e) [Várfva 
TA]. 1720: Erdő alatt Szén egetőben (k) [Szentsimon Cs]. 
1740: az Szent Imrej alsó erdő alat Szén egető nevü hely-
ben (sz) [Szentimre Cs]. 1744: Szén egetőbe (sz) [Vécke 
U]. 1745: Győrfalva (!) felől valo Réteken nagy szinegető 
előtt (k) [Retteg SzD]. 1751: A Szén égető Erdő (e) [Visa 
K]. 1758: A Szénn Egetōb(en) (k) [Inaktelke K]. 1761: A 
Szenegetö (irt.) [Szentháromság MT]. 1763: A Szen egető-
ben (k) [A.jára TA]. 1781: A Szén égető végibe (sz) [Petek 
U]. 1786: a Nagy Irtasban Szénégető Völgy nevezetű hejen 
(sz) [Érszölös/Nagypacal Sz]. 1790: Sajgó (sz) ... vicinus-
sa ... belől õ Patak, kivül szénégető [Etéd U]. 1826: A' 
Szén égetőbe (sz) [Márkod MT]. 1847: A' Szénégetőbe (k) 
[A.jára TA]. 1848: a Király erdejenek a' Szén égetővel 
szomszédi körös-körül a' Korház erdő táblái (e) [Méra K]. 
1883: Csícso Szénégető (e) [Retteg SzD]. 1891: Szinegető 
[Bh; KHn 29]. 1898: Szénégető [Málom SzD; SzDMon. V, 
121]. — L. még KHnMut. 

A forrásjelzct nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

szénégetőbeli a szénégetés helyén levő; de la cărbunărie; 
auf der Köhlerei (befindlich). Hn. 1686: az Szenegetőbeli 
Föld [Kibéd MT; EHA]. 1718: az szénégetőbeli és 
somorákbali két darab szántó főid [Sóvárad MT; Berz. 15. 
XXXIX/8]. 1746: a Szen egetöbeli fold [Szentsimon Cs; 
EHA]. 1796: Paschiuumnak ki fogadak ... szin egetó beli 
Erdeit, Eózszi (!) Tollo szabadulasig [Asz; BLt II. 12]. 

szenei fából szenet éget; a produce/face cărbuni de lemn; 
Kohlén brennen, kohlen. 1782: Borév mellett vagyon edgy 
fiatal erdő, mellyből pénzért adnak a Falusiak edgy edgy 
darabott a kovátsoknak szenelni [Torockó; Thor. XX/4 
Sako Mihálly (42) jb vall.]. 1784: Tit. szolga Biro Uraink-
nak ugy méltóztassék Committalni, hogy mind azoknak a' 
Possessoroknak és Lakosoknak, valakiknek hataraikrol sze-
nelünk s pénzünk után élünk publicallyuk, hogy a' szénnek 
valo erdőket, melyek meg nőttek 's arra valók és meg vet-
tük vághassuk [Torockó; TLev. 10/4]. 

széneladás szénárusítás; vînzarea cărbunelui de lemn; 
Kohlenverkauf. 1810: csak mostanáb(an) két, avagy három 
Esztendőktől fogva az Szén csinálok magok szoktanak az 
Szén el adásról Törvényt szabni még az meszsze lévő Ha-
vasakb(an) is 5. Máijásra egy lo tereh Szénnek az árrát fel 
vitték [Torockó; TLev. 9/44]. 

szenelés szénégetés; producere de mangal, carbonizarea 
lemnului; Kohlebrennen, Köhlerei. 1782: Városunk körül 

lévő Falusi lakosokat az Erdőknek szabados usussátol el 
zárta, hogy az mi városunk az azokkal valo élés és vásárlás 
által, se szenelés végett, se tüzelés végett többé ne élhessen 
[Torockó; Thor. XX/4]. 1784: meg engedtetik hogy a sze-
nelést Sz. György nap után is a hol vett fájak vagyon min-
denütt az idén űzhessek és azt Processualis Szolga Biro ö 
kegyelme mindenütt publicallyais [uo.; TLev. 10/4]. 1785: 
eo Nadságokis, mint Mlgs Patrónus Urak ha a vasból a tize-
diket kivánnyák, méltóztassanak a magok részekről a vas 
készítésre meg kívántató materialékrol ugy mint szenelésre 
valo erdőkről, Bányák Kohok, Verők, építésére fákat és va-
satis rendelni, 's azokrol ugy provideálni, hogy azok iránt 
fogyatkozásunk ne légyen [uo.; i.h. 4/11. 2a]. 

szenelő 1. szénnel fűtött, szenes; (care este încălzit) cu 
cărbuni, cu încălzire de cărbuni; mit Kohlé geheizt, kohle-
beheizt. Szk: ~ hely. 1679: Kemencze alsó ket oldala festet 
deszkával borított. Szenelő helye előt festet deszka tábla 
nro 1 | Serfőző Ház ... Belső háza ... Téglából rakott 
szenelő helye kürtőjével együtt nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 23, 137-8] * belől 1679: Haz ... 
Kemenczeja zöld mázos czifra kalyha, belől szenelő, elöl 
vas Labakon állo, vas pártazatos Nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 6] * belől ~ kemence. 1648: vagion 
... egy beleöli szeneleö veres kályhás kemencze [Komána 
F; UF I, 927]. 1681: Udvar Birák Háza ... Elegyes Zöld es 
fejer Lapos kályhából rakott, kő labakon allo, belől Szenelő 
kemenczeje Nro 1 [Vh; VhU 516] * belől ~ tűzhely. 1679: 
(A) Sütő Ház ... Teglabul czinalt Sűtö kemenczeje nro 1. 
... Belől szenelő, kürtös Tűzhelye is; teghlabul rakott [Vh; 
VhU 66]. 

2. szénégetésre való; pentru mangal; für Köhlerei. Szk: ~ 
fa. 1648: Ugyan bal kéz felöli vagion lészátlan rekész seö-
vény, melyben szeneleö rákás fákat s-holmi kárból be hay-
tott marhakatis rekesztnek [Komána F; UF I, 924]. 

szenes I. mn 1. megszenesedett; carbonizat, ars; ver-
kohlt. 1658/1741: El éget az falu s annak helje szenes [EM 
XXXVI, 146 Köröspataki B. János hist.]. 1731: Székelly 
Péter az ehezés és tetvesség mián ollyanná lett vala, mint 
egy szenes töke [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Mich. Kováts 
senior (70) pp vall.]. 1811: Ezen Templomba is hagyott 
puszta falat A' Tűz ... Hogy e' vólt még égyszer a' tűznek 
prédája, Mutattya égy ajtó félnek szenes fája [ArE 170]. 

2. - viz (szemverés elleni) szenes lé; apa de pe cărbuni 
stinşi (folositä la descîntece); Kohlenwasser (gegen Bann). 
1637: Varga Petemeis fel úze s el tazigala az haza eleöl, or-
czatla(n), meni be s mosd meg az katonanak az szerszámát 
szenes vízzel | monda balogh Giőrgjneis, oczman Kurua 
talam ugia(n) megh igiztek most bar szenes vizet Czinaltas 
neki | azt mondotta volna modouajne, hogi megh mosta 
volna az katona farkat szenes vizben [Mv; MvLt 291. 
317a-b]. 

3. szénégető; cărbunar, bocşier; Köhler, Kohlerbrenner. 
Szn. 1453: Thomas Zenes [TT 1882. 526]. 1763: Martinus 
Szenes [Kv; Dica XIV. 126]. 

II. ſn kb. szénégetésre használt hely; loc unde se fac 
cărbuni de lemn; Kohlenbrennstătte. Hn. 1754: egy hitvan 
inasom egj fát le vágót volt a Szenesből mellyen is rajta 
kapvan Páscuj Spinån Tisztarto ... azon szolgámat 
mindadig el nem botsátotta valamíg négj forintokat nem 
fizettem [Boldogfva KK; WassLt Pascuj Veszeosan (50) zs 
vall.] | én vévén 3rom véka zabon Tisztarto Urtol valamely 
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tserefa agakat a Szenesből mellyeket fel is hasagattunk volt 
de réánk találván Toma Sztár elvette fejszéinket és 
lánczunkat [A.kápolna KK; i.h. Juon Marián (26) jb vall.]. 

szenesember szénégető; cărbunar; Köhler. 1766: utrizalt 
Tisztarto Ur(am) az el hányt Istállónak három fenyő Geren-
dáját egy Székelly Gyŏrgj nevű szenes embernek adta el 
[O.kocsárd KK; Ks 8. XXV. 18]. 

szenesház szénraktár; şopron pentru cărbuni; Kohlénge-
wölbe. 1633: Ezen uduarlo palotabol nylik eczakára egi tw-
zes szenes hazra egi berlett festet aito, vas sorkokkal, fel 
szarral [Fog.; UF I, 313]. 1676: Nyílik ezen casamata mel-
let egy boltozos" szenes házra ... fél szer ajtó most szénis 
vagyon benne [Fog.; UF II, 705. — ^Sajtóhiba? boltozatos 
h.]. 

szeneskamra szénraktár; şopron pentru cărbuni; Kohlen-
kammer. 1849: Vagyon ezen gabanás mellett égy kis sze-
nes kamra, vas sarkakan forgo, szimpla fenyő ajtaja reke-
szeis van [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

szénfa szénégetésre való fa; lemn pentru mangal; Köhle-
reiholz, Holz fűr Kohlén. 1604: az kúton keóuyl tudo(m) 
hogy leoutej mert my zen fatis kértúnk ott az leoutejekteol 
s ne(m) bántott senkj erte [Lövéte U; EHA]. 1625: Szčnfat-
is egettem az Telekfalui Kouaczi Andrasnak az Cziomos-
bwkben [Kénos U; UszT 181b]. 

szénfogó parázsfogó; cleşte pentru jăratic; Kohlenzange. 
1715: egj etek melegittŏ Szen fogojaval edgjüt Gira 2 Lott 
9 [BfR]. 1737.ĕ Egj Szén fogö [Brassó; ApLt 5 Apor Péter 
inv.]. 1789: Egy Tűzhellyre valo Vaskalán és egy szén Fo-
go Rf — xr 30 [Mv; ConscrAp. 23]. 1802: Egy konyhára 
valo nagy Vas kalán, és egy szen fogo [Ne; DobLev. 
IV/858. 8b]. 1816: Konyhába találtatott Vas Eszközök ... 
Szén fogo ... 50 xr ... Szén vono ... 1 Rf 20 xr [Kv; Bom. 
IV. 11]. 1819: egy Szénfogo és egy vas kalán [Baca SzD; 
TSb 6]. 

szénhányás szénlapátolás; aruncarea cărbunelui cu lopa-
ta; Kohleschaufeln. 1681: Szén hanjashoz valo vas Lapat, 
fa nyelestől Nro 1 [Vh; VhU 584]. 

szénhányó-lapát lopată de cărbuni; Kohlenschaufel, 
Kohlenschippe. 1677: Vas verő ház ... Felső vas futató ke-
menczék ... Vágynák ugyan itt vas kő hordo targonczák 
no. 4, szén és kő hányó lapát nro. 1 [EMLt]. 

szénház szénraktár; (un fel de) şopron în care se păstrea-
ză cărbunele; Kohlenlager, Kohlenspeicher | sütőház; clădi-
re anexă în care se găseşte cuptorul de copt pîine; (Bau) 
Anexe mit Backofen. 1701: Az epületeket meg becsülvén 
az Eos házat pinczéstŏl, szen házastol, egészszen becsültük 
ad flo Hung. 18 [Kissolymos U; BLev.]. 1767: Udvarház 
... oldalai Sövényből valók, és három házokra, egy konyha 
forma szénházra s egy Pitvarra dividaltatott [Nagyernye 
MT; LLt Fasc. 129]. 

szénhely szénégető hely; loc unde se fac cărbuni de 
lemn, cărbunărie; Meilerstätte. 1681: az hámor eörző ház 
mellett... vagyon kád egy, szán 2. - ketteő az szén helybül 
csak mostan ki hozatott, de épp szén kas 1, cseber is egy 

[CsVh 96]. 1781: a szolgát a szén helybe szén tsinálni rája 
küldették [Torockó; Bosla. Mich. Koronkai (40) jb vall.]. 

Hn. 1738: Szén hellyben [Ketesd K; KHn 61]. 1813: a' 
Szén hellyen (k) [uo.; KHn 63]. 1815/1817: A Szén hely 
fiatalossába (e) [Vágás U; EHA]. 1831: A Szénhejben 
[M.valkó K; KHn 109]. 

A kalotaszegi adatok esetćben 'kõszénlelŏ hely* jel-sel is számolhatunk. 

szénhordás szénszállítás; transportul cărbunelui; Koh-
lenzufuhr, Transport von Kohlé. 1784: aztis méltóztassék 
meg engedni a' Commune Commerciumra s szén hordásra 
nézve, hogy Hidunk építésihez kívántató fakat vághassunk 
[Torockó; TLev. 10/4]. 

szénhordó I. mn szénszállító; pentru transportul cărbu-
nelui; fűr Kohlentransport. Szk: - kas. 1756 k.: Három lóra 
kő és szen hordo kasra f. h. 4 [Torockósztgyörgy TA; 
TLev. 9/9. 1] * - kosár. 1681: Ploszka Bánya ... Vagyon 
i t t . . . Szen hordo Kosár Par 8 [Vh; VhU 578]. 

II. ſn szénszállító munkás; muncitor care lucrează la 
transportul/transportarea cărbunelui; Kohlénträger. 1681: 
Az Bányákba(n) levő Munkasok, — s fizetesek ... Szén-
hordo, kettó, Ezeknekis egi egi fertály vasok jar egi hetre 
[Vh; VhU 66]. 

szénhúzó szénvonó; vătrai; Kohlentrăger. 1841: egy 
szénhuzo s egy vasláb [Kv; SL]. 

szenil köpenyegféle; un fel de manta; Art Militărmantel. 
1823-1830: Én vettem neki" egy katonaköpenyeg formá-
nak valót, szenilnek nevezik ott [FogE 286. — 8Szőts Al-
bertnek]. 

szenior I. ſn 1. tanácsúr; consilier; Ratsherr, Senior-
1590: 2 Marty Seniornak menyekezeyere egy Zönyeg 
Stenczel Janosnak fyzete(m) f. 4 d. 50 [Kv; Szám. 4/XX-
30 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1595: Az senior hazaban az 
belseoben chynaltattúnk egi wy kemenczet [Kv; i.h. 6/XM-
46]. 1597: Biro vram ew klgmek keozzewl az Seniorokbafl 
egy reowid terminússon be gyewichieon, es eggyewt le-
we(n) ackor ew kegmek vegezzenek es determinallianak 
feleolle [Kv; TanJk 1/1. 289]. 1617: Az Beotsületes varos 
es Seniorok eo kglmek sem szolitottanak volna megh enge-
met feleole [Kv; RDL I. 11]. 

2. esperes; protopop; Dechant, Senior, Superintendent. 
1614: az Pwspekek es Seniorok, ki ki mind az eo zokot val-
laszat recepta religioian vallókat mindennwt az orzagba*1 

zabadon visitalhassak [Ks 87 ogy-i végzés]. 1634: Geor-
gius Albisinak ki mostan Jeierdi Pastor Sok gianossarok (•) 
alat forogua(n) magatt abból cum tertio sed ad quindenafl1 

Senior Ura(m) eleőt purgallia [SzJk 44]. 1639: Vegezte ezt 
az Eccl(e)sia az Schola Mesterek feleől hogi valakj mas 
Diocesisből uagi Scholakbol Jōnek be mi keózinkben tar-
tozzanak denecesse (!) senioroktol, auagi Mesterektől ill^J" 
dő Testimonialist ... mutatni es hozni [i.h. 46]. 1650: 
Damasdi Istuan ... Bennünket oda mennven Seniorunkkaţ 
egiben az Parochialisbol ki szarhattatot [i.h. 182]. 1688-
Vasarhellyi K. Peter a Széki Tracttus(na)k seniora és SzeK 
Városanak L. Pasztora [i.h. 176]. 1700: En Darona V 
Mihálly ... Compromittalom magamat ezekre ... Senio* 
romnak minden tiszteszseges dependentiaval engedelmes-
kedem' [i.h. 108. — "Fels-ból kiemelve]. 1723: A Kolosi às 
Kalotka szegi sz. Fraternitas, nagy fájdalommal panaszo1' 
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kodik, hogy a* Kolosvári Ref(o)r(matum) Ministeri(um) 
maga authoritasabul contra Canonem 89. holmi Matrimo-
nialis Causakhoz hozzá nyúl, és azokba(n) decisive pronun-
cial, ezen Dioecesisnek Seniora és Assessori nélkül az Ko-
losvari Gyülekezettben Mátkásokat választa(na)k [Kv; 
KvRLt]. 1782/1790: keresere adom ezen Testimonialiso-
mat jó és egyenes lelki esmérettel, Krasznán la Marty 1782. 
Szathmari Nagy István Senior [Borb. II]. 

3. a diákság választott elöljárója; conducătorul ales al 
elevilor; Senior (von Studenten). 1573: Aron deák azt vall-
ia hogy Egy vasamap estwe fele ... volt eo az Zabo Gas-
pame hazanal az Seniorral Es Megien volt onnat Be az 
Scholaba [Kv; TJk III/3. 275]. 1609: Asztalos Orelt János 
• •• chinalt ... Az Seniomak" egy kereszt labu asztalt [Kv; 
Szám. 126/IV. 116. — "A ref. kollégiumba]. 1706: többé 
Harangozo Ur(am) ahoz" ne nyullyon ... Ez iránt Nagyfalvi 
Ur(am) és más Harangoztato Mesterek Contrája lészen a* 
T. Consistorium tettzéséböl, a' Collegium Seniora vagj Se-
nbaja [Kv; SRE 97. — "A harangozásért szedett pénzhez]. 
1711: En Déési Sigmond, a Nagy Enyedi Collegium(na)k 
akkori Seniora ... féltem attól hogy az én haereditariu(m) 
bonumim is ne involválodgya(na)k affele adosságba(n); ha-
za jöttem hogy kevés bonumimat azon periclitatiotul prae-
servallya(m) [Dés; Jk 357b-8a]. 1740: Az Ur munkájában 
hív Szolgai a' MVásár(helyi) Refor(mata) igyefogyott N. 
Coll: Tagjai és annak Seniora [Told. 20a]. 1763 u.: (A kán-
tálás jövedelméből) dupla portio a* Seniore, egy a' Contra-
scribájé, a* többi proportionaliter a' Cántáló Déákoké [Kv; 
BK Kv-i ref. koll. lev.]. 1823-1830: 30-án a senior háza 
ablakába való csengettyűjét ellopták [FogE 101]. 

II. mn szn előtt v. után nemzedékviszonyító jelzőként/ér-
telmezőként; pe lîngă un nume propriu de persoană, 
indicînd relaţia dintre generaţii; zur Bezeichnung des 
Generations- o. Altersunterschieds, bei Nämen: idősebb; 
senior; der Ăltere, Senior, sen. 1640: Senior Sztoika Motok 
[UF I, 756]. 1666: Danka Bálás Deák sen(ior) Alsó Toriay, 
Kézdi szék(ne)k hütös Nótáriussá nobil(is) [Altoija Hsz; 
Borb. 1]. 1767: a Gyo Dittrai senior Mészáros András Leá-
nya Ersébet kikkel Conversalodot s kiktül esett meg a mos-
tani Gyermeke kitül esik [Ditró Cs; LLt Fasc. 149 vk]. 
1785: Azért megtekintvén az akkori bíró, senior Botár Jó-
zsef eskütteivei edgyütt, kívánságokot megírák, és az Szent 
Lörincz kápolnájának viaszra 48 pénzt ada [Taploca Cs; 
RSzF 138]. 1786: Lévén controversiájok együtt a mészége-
tőknek, úgymint Barabás András, senior Gyulai László, 
Küs Miklós és Barabás Gábor ökegyelmeknek a tisztelt Új-
vári hadnagy úr parancsolatjából [Árkos Hsz; i.h. 123-4]. 

szeniorság esperesség; protopopie; Seniorat, Dechanat. 
1617/1687 k.: János pap ă Kölpényi azt vallya ... hogy 
Johannes Szilvási" Seniorságában ő Kővesdi Mester volt, 
oda ment visitalni Szilvási [Kövesd MT; MMatr. 398. — 
1586-1602 között volt esp.]. 1650: Damasdi Istuan ... 

Szarand var = Megieben Soti János Uram Seniorsaga alol 
magatt seculari commendatione insinualta [SzJk 182]. 

szép kas szeneskosár; coş pentru transportul cărbunelui; 
Kohlenkorb. 1681: szén kas 1 [CsVh 96], 

szénmerő szénmeréshez használt; (care este) folosit la 
scoaterea cărbunelui; Kohlenschaufel. Szk: ~ vaslapát. 
1681: Vagyo(n) itt ... Szén merő vas Lapát Nro 1 [Vh; 
VhU 578-9]. 

szénpatak szénégető hely közelében levő patak; pîrîu 
care se află ín apropierea locului unde se fac cărbuni de 
lemn; Kohlbach. Hn. 1815/1859: A Szén patakában [Élő-
patak Hsz; EHA]. 1830: a* Szén patak fejeben | a' Szénpa-
tak forrásánál [Hidvég Hsz; EHA]. 

szénpiac szénvásárhely; piaţă de cărbuni; Kohlmarkt. 
1851: Széna és Szén piatz ugy a csebresek á Veres kútnál 
[Dés; EHA]. 

szénpince szenespince; pivniţâ pentru cărbuni; Kohlen-
keller. 1774: Szabó János ... szalma födél alatt való Háza 
füst házzal, Kamarával és szin Pinczével edgjütt [Kászon-
impér Cs; JHb sub K 1/29]. 

szénsavanyos kb. szénsavas; carbogazos; kohlensauer, 
kohlensäurehaltig. 1844 k.: 1842. szinbór. Kedves-űzü — 
tiszta — vadságát el vesztette. Szénsavanyos | Édes. Áslog-
űz. Tisztaságban sem(m)it sem haladt... Szénsavanyos for-
rong üze finomodott a gyümőlcs-tőrkölyektúl" [Csekelaka 
AF; KCsl 6.—"Ti. bor]. 

szénszító szénélesztő/geijesztő; care este folosit pentru 
aţîţarea focului; Schürhaken, Stocker. 1753: Szen szitto N. 
1 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 

Szk: - vasfogó. 1693: Andrisnak ... egy szen Szito vas 
fogo. Egy harapó fogo [Ne; DobLev. 1/38. 10] * - vasla-
pát. 1770: Szén szitto vaslapát nro 1 [Királyhalma NK; Ks 
23. XXIIb]. 1797: Két Szén szító vas Lapát [M.igen AF; 
DobLev. IV/777. 14]. 

szent 1. mn 1. Istenre von.; referitor la Dumnezeu; Gott 
betr.: szentséges; sfînt; heilig. 1542: Az Vrysten az ew 
zenth jo volthabol tarcha meg the k : nag sok jo ezthendeyg 
... Az the k. zolgay Daczo Mathe es Olah Balas" [Fog.; LevT 
I. 19. — "Maylath Gáborhoz, Fog. vára urához]. 1614: Ngd 
legh kiualkepen valo es feo gondgiay nezzenek az vr Isten-
nek zent tizteletire, annak utanna zegeni megh romlót, es az 
sok niomoruságh miat telliesseggel el Epedet hazanknak ez 
utan valo epwletire es cziendes allapattiara [Ks 87 ogy-i 
végzés]. 1636: Az láthatatlan lelkek, az Angyalok-is, erre 
való kötelességekből ditsérik az ő teremtōjŏköt az egekben 
szüntelenül nagy fen szóval ezt mondván; Szent, Szent, Szent 
az Seregeknek Ura Istene, tellyes az egész föld az ő 
ditsőségével [ÖGr Aj 6]. 1657: Ajánlván szent kezeidben 
szegény bűnös lelkeinket, testeinket, nyomorult sorsunkat, 
édes hazánkat, nemzetünket, abban letelepéttetett anyaszent-
egyházadat, minden kedvesinket és javainkat, most és éle-
tünknek minden napjaiban a' Te szent lelked és szent an-
gyalid legyenek mivélünk, hogy az ördög és az ellenség 
azokon s rajtunk hatalmat ne vehessen [Kemlr. 334-5]. 
1683: Hogy Nagy Istua(n) feleseget Fazakas Katat mind 
prostituálta s mind penig az napsagtol fogua el hagyta legyen 
az ellene valo Relatoria. Annakokaert mint ollyia(n), Iste(n) 
szent szőrzesenek meg rontojatol absolvallyiuk az aszonyi 
allatot et ad secunda vota fel eresztyŭk [SzJk 194]. 1759: 
az kis Antikonknak ujjabb csudálatos változása len, az 
melynek kimeneteléig még az Vr Isten kglmes szent tet-
szését ez nyavalyáb(an) továbbrais meg nem mutattya ... 
terhes állapotyáb(an) lévő kedves Társomat elhadni nem 
tartottam tanácsosnak [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal 
lev.]. 181 lt: Uram! ... Hajtsad szent tettzéşed szerént én 
szivemet, És fordítsd jóra igyekezetemet [ÁrÉ 41]. 
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Szk: ~ igéje. 1662: Nem kell vala hiszem az Isten és az ő 
szent igéje! megcsömörlöttünk vala abba, megutálók, meg-
vetők az isteni buzgósággal felgeijedt s könyökök alá ván-
kosokat vámi nem tudó jó tanítókat [SKr 715]. 1761: Ad-
jad, Uramisten, kinek-kinek a te szent lelkednek világosító 
erejét, hogy a te szent igéd tisztaságát vegyék eszekben 
mindenek, de kiváltképpen azok, az kik magok felől nagyo-
kat állítanak és a te anyaszentegyházadat elnyomni igye-
keznek, hogy légyen annak e földön is békessége, és zeng-
jen mindenütt a te szent igédnek praedicálása [RettE 119] 
* ~ Isten. 1614: Ekkor Géczi István és az bátyja, Géczi 
András Báthori Gábornak engem elárulának, ki miatt csak 
az szent Isten tartá meg életemet [BTN2 60]. 7620: az szent 
Isten az mü kegyelmes urunkat Betlen Gábort az királyság-
ra választotta [Mv; EM XXI, 535]. 1718: Ezek(ne)k utanna 
a'szent Isten oltalmab(a) ajanlam uram keglm(e)det és ma-
radak Keg(e)lm(ed) álazat(os) szolgaja Fogarasi János 
[Mezőbodon MT; KJ. Fogarasi János lev.]. 1775/1781: Bor 
is terem egyik részre kőn(n)yen, mikor a szent Isten itiletit 
nem botsáttya a szöllökre, ezer két száz, ezer háromszáz 
veder [Bokonya H; JHb LXXI/3. 407] * - Istennek neve. 
1592: az Zent Jstennek Newe tiztesseget, valakiteol ez zit-
kot hallia, mingyarast az tanachinak tartozzék ighaza(n) be 
mondanj [Kv; TanJk l/l. 175] * - képe. 1847: Mely csu-
dálatosak az Isten dolgai, megvizsgálhatatlan az ő szent 
utai. Hatalmas kezekkel az embert teremti, de szent szár-
nyaival szépen fedezgeti, hogy az ő szent képén maradjon 
az épség [VKp 158 Varga Katalin kezével] * ~ keze. 1679: 
Nagy, meg kell vallani, Istennek sujtoló kezének ereje Ke-
gyelmeteken valóban, de mit tehet az romlandó ember 
teremtője ellen, kinek élete, halála szent kezeiben forog 
[TML VIII, 508 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1690: 
sok utakon, módokon ellenünk készített veszedelmes prak-
tikájoktúl, álnok(úl) forralt hamis minájoktúl, szent kezei-
vel védelmezvén [VassN 94] * ~ patrocíniuma. 1740 k.: el 
bocsáttatasunk felól méltóztassék kglmesen determinálni 
mert ha măskent volna soha Excellentiad Kglmes szárnyai 
alol magunkat nem vonogatnok, Isten is Excellentiád ke-
gyis (!) és Istenes szent Patrociniumaért Mltgs Uri Háza-
(na)k sok jóval fizetni emlekezetben tészi [TK1] - szár-
nyai —• ~ képe ~ szava. 1662: Isten s az ö szent szava 
ellen soha magunkat felemelni ne merészeljük [SKr 718] * 
- titkában áll/van. 1665: Mire adja Isten végét", van szent 
titkában [TML III, 534 Kapi György Teleki Mihályhoz. — 
"Kundi előléptetésének]. 1670: Bizonyos, hogy az fővezér-
nek nehézsége nagy volt; addig Isten mennyire lágyítja 
szívét és Isten mint boldogítja dolgunkat, áll az ő szent 
titkában [TML V, 402 Rédei Ferenc ua-hoz Drinápolyból]. 
1678: elmenetelekkel már az uraknak, mennyire vétettek, 
arról nem szólok, elég nagy confusióban vagyunk, Isten 
mire adja, szent titkában van [TML VIII, 81 Komis Gáspár 
ua-hoz] * ~ Úr. 1638: ha az szent Vmak ez az ev akarattia 
hogi az niaualya alltal, ky szollittczon az elok kozzul, le-
gien az eo szent akarattia [Kv; RDL I. 113]. 1653: Ez az 
esztendő elég csendes állapottal telék el a szent Úrnak 
akaratjából [ETA I, 123 NSz] * - Úristen. 1660: Az szent 
úr Isten tartsa meg Kegyelmedet [TML I, 553 Bornemisza 
Kata Teleki Mihályhoz]. 1792: az Menybéli Szent Ur Isten 
[Kv; TSb 10] * ~ útja -» - képe * (Istennek) ~ akaratQa). 
1657: Tenéked örvendező hálákat adhassunk: szabad kéz-
zel, lábbal, csendes elmével, szívvel s lélekkel életünket 
szent akaratod szerént rendelhessük [Kemlr. 334]. 1664: 
Mi akkor az ország gyűlésébül úgy jövénk, a mint men-

tünk, azultátúl fogva csak teprenkedünk, mint legyen ha-
zánk megmaradása; tovább nem vihetjük Istennek szent 
akaratjánál s oltalmánál [TML 111, 100 Székely András 
Teleki Mihályhoz]. 1665: Noha nem alítom magam, de 
mint Kundi uram, talán én is úgy szolgálhatnék; mindazon-
által ezek is, tudom, mind Istenemtől vannak, legyen szent 
akaratja; patientia [TML III, 533 Kapi György ua-hoz] # 
Isten(nek) ~ áldása. 1619: Kegyelmes uram, Felséged ke-
gyelmesen megbocsássa, az magam életemre s fejemre ve-
szem; illendőbbnek látván, hogy Istennek szent áldásából 
magam életemmel vigyem az Felséged kezibe [BTN2 304]. 
1662: Ezek után Istennek szent áldását kívánom Kegyel-
medre [TML II, 320 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 
1678: Kgdet idebevaló dolgokról most nem terhelem, lát-
ván reménségen kívül és az ellen való dispositioit, hanem 
Isten szent áldását kívánom Kgdre [TML VIII, 218 Bethlen 
Farkas ua-hoz] * Istennek ~ kegyelme. 1618: Istennek 
szent kegyelméből második útamra indultam el Konstanti-
nápolyba az continuus oratorságra 1618 die 25 mensis 
Mártii nagy keserűséggel az én kedves házamtól, Maros-
Székelyvásárhelyről [BTN2 81]. 1620: 3 die Április Isten-
nek szent kegyelméből indultunk ki Konstantinápolyból 
[i.h. 408]. 1646: az nagi Istennek szent kegielmeböl az 
diuisio eppen ueghez menuen kőzőttők minden fen allo di-
ficultas el igazodek [Kv; RDL I. 133] * Istennek ~ marka. 
1658: Legh Elszöben Azért aja(n)lom az en Bvneosz Lel-
kemet az en Terempteő Istenemnek szent Markaba, az en 
Eodveziteo Jesus Christuso(m) altal, Testemet penegle(n) 
az Eo Annyanak a Fűidnek, az melybűl vetetet volt [Mv; 
NSz Nagy Szabó Ferenc végr.] * Istennek ~ segítsége-
1619: Ezen küvül, Kegyelmes uram, nékem úgy tetszik, az-
mint eddig az dolgokot az circumstantiákból eszembe ve-
hettem, hogy az szent Istennek szent segítsége vélem lévén, 
azt az tractatust talám úgy viselhetem, hogy valami conclu-
siónak ha kell lenni, de az Nagyságod adóval béjövő köve-
tére relegálom, ha lehet | Azmi penig az több derék nagy 
secretumokat nézi, abban is, Kegyelmes Uram, Istennek 
szent segítsége velünk lévén, semmi hátra nem maradott 
[BTN2 186, 292] * (Istennek) ~ színe. 1627: Varga Mik-
lóstól ... azt hallotta(m), hogy eo ne(m) lakik az felesege-
uel mi(n)t kuruaual ... Isten eo neki ne hadgia sze(n)t szí-
nét látni, ha eo melleie al az felesegenek [Mv; MvLt 290-
27]. 1758: Vagyok is oly reménységben, hogy az megbol -
dogíttatott szentekkel ez órában is örvendez a mindenható 
Istennek dicsőséges szent színe látásában [RettE 70] * 
ten ~ beszéde isteni tanítás. 1759: Bánffi Dienes ... az Is; 
tennek drága szent beszédén fundáltatott religióját elhagy* 
[i.h. 95] * (Isten) ~ lelke. 1591: Legelözzer nag' halakat 
adok az en kegmes Istene(m)nek, hog Engemet e wilagra 
teremtet, sok youaiual meg látogatot, es leg fellieb hog' ^ 
ew Esmeretire ywttatot, Zent lelkewel még aiandekozoth 
[Gyf; BálLt 93]. 1679: Ö is az szájára tette kezeit, egyebet 
nem szóllott, ha az jót elvesszök, az gonoszt is Istentől e ' 
kel vennönk, hogy Istentől taníttassunk, csak az Isten szenj 
lelkét el ne vegye [TML VIII, 509 Bornemisza Anna Teleki 
Mihályhoz]. 1695: Bajcsi Sámuel uram sok keserves bújj 
dosási után Isten segedelméből indult ez sovány földről 
édes hazánkba, kit Isten vezéreljen szent lelkével, őrizz^ 
minden gonoszoktól és édesatyja örömére vigye békévé' 
[KvE 237 VBGy]. 1710 k.: Még az én gyermekségemben * 
te Szent Lelkednek olyan drága ajándékit csillámlattad en 

körülem, hogy az emberek azon csudálkoztak, a nagy méj' 
tóságok is nem szánták fáradságokat, hanem eljöttek haltè' 
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sára és abban gyönyörködtek [BIm. 985] * Isten/Úristen ~ 
neve. 1618: Légyen áldott az Úristennek szent neve, csak 
eddig való kicsiny industriánkkal is ugyan renováltattak az 
vezérek, és az Nagyságod felől való reménségben igen 
szállott az előtt való rancor bennek [BTN2 162]. 1736: Al-
dassék, dicsértessék, felmagasztaltassék örökkön örökké 
lstennek szent neve, minekutána in anno 1687 az pogány 
török igája alól felszabadúla, dicsőségesen visszamene édes 
hazánk az angyali apostoli szent magyar korona alá [MetTr 
42l]. 1785: áldassék az Istennek szent Neve érette a' ki 
meg örzötte minden szerentsetlenségtöl [Nsz; TSb 13 
Bethlen Zsuzsánna kezével] * Isten/Uristen ~ segedelme. 
1660: eltökéllett igyekezetem az, hogy közelebb és kegyel-
metek közé az haza szolgálatjára magamat több böcsületes 
hazafiaival együtt bépraesentálni ne halasztanám Istennek ő 
szent felségének szent segedelméből [Kemlr. 337]. 1680: 
Anno 1680 die 25 Junii. Búcsúztam el az nemes várostól az 
bajoskodó <e sok bajoskodássaj járó> serbíróságnak tiszti-
től <tisztiből>, melyet az nagy Úristennek szent segedelmé-
ből viseltem szegény hazánknak hasznára [Kv; KvE 216-7 
AM]. 1811: E' főidet mikor a' Teremtő formálta, Szőlőnek 
ki nézte és jónak találta: Én hát Istenemnek szent segedel-
mével, E' Következedő módon bántam evei" [ÁrÉ 46. — 
aKöv. a részi.] * Jézus ~ neve. 1662: azalatt akik az ost-
romra rendeltettek vala is, ki-ki az ő helyén, szörnyű kiál-
tással, sivalkodással, a Jézus méltóságos szent nevének se-
gítségül való hívásával a sáncra rohanának [SKr 329] * ő 
~ felsége. 1611: Zekel Miklós vrunkot az vristen õ szent 
Felsege mostan hozta idegen orszagbol haza közinkben 
[Taploca Cs; LLt 155]. 1656: Jesus Christusnak ... õ Szent 
felsegenek, szent vére, mosogattia, az en ondok sebeimet 
[Adámos KK; BálLt 93]. 1715: ő Szent Felsége ellen 
káromkodott ördög Teremptettevel, attával ördög Lelkűvel, 
irtóztató keppen szitkozodott [Vaja MT; VH]. 1742: ha az 
Isten eő Szent Felsége üdőt jártat hétfőn az árpához 
fogattatok, aztis bé takarítván, vgy ügyekezem Ngodhoz 
magam fel [Szemeija Hsz; ApLt 4 Gazda Mihály Apor Pe-
teméhez]. 1781: Isten eő Szent Felsége az életből engemet 
ki szollitván, mindazon Joszágok ... maradgyanak ... Groff 
Kendeffi Elek Kedves Őtsém Uramra [Nsz; Told. 3]. 

2. (Isten) ~ fia Jézus Krisztus; Isus Cristos; Gottes aller-
heiligster Sohn, der Allerheiligste Jésus Christus. 1566: 
mostis alazatoson kenyeorgwnk felsegednek, az hatalmas 
egy byzon Istennek zent fyaert, méltóztassék kegyelmesben 
es wilagosban az my hozzánk walo kegyelmesseget meg 
mwtatny [SzO II, 191 a székely főemberek foly. János 
Zsigmondhoz]. 1597: kezde Arra Emlekeztetny hogy 
Eönekj Zeöleos balas ados volna, nagy sok zamu penzre es 
forintra zol vala bemald András Jllyen szoual az Jsteny-
meth (!) kerlek az Eö zent fjajert hogy Ne mesd megh az 
En gyermekj(m)nek torkát En maga(mn)akis [UszT 12/60 
Benkeo Janos Zombatfaluy jb vall.]. 1657: vallyon, s Szent 
Fiadnak kínszenvedésének érdemét semmissé tehetik-é? le-
hetetlenek mindezek ... Könyörülj, könyörülj annakokáért 
mirajtunk, és a' mi bűneinket szent Fiadnak drágalátos vé-
rének erejével és érdemével elmosogatván, elégeld meg 
azokért való büntetéseketis [Kemlr. 333^] . 1676: Isten 
szent fiáért Nagyságtokat sok esztendeig szerencsésen él-
tesse [TML VII, 245 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 
1684: Sok kínja és fohászkodási után mult ki ez világból... 
azon kedves barátom és jó-akaróm, kit az Úristen boldo-
gítson szent fiáért! [Torda; TT 1889. 263 SzZsN]. 1705: 
Azonban most mind kicsinytől fogva nagyig oly despectus-

ban van a magyar a német előtt, hogy mindenféle rend csak 
keresi a garázdát a magyarral, valamiben tud neki injuriát 
tenni, kit a szent Isten elégeljen meg szent fiáért [WIN I, 
446]. 1761: Adjad érnem nekem is, oh én Istenem!, ez kí-
vánatos és gyönyörűséges időnek bárcsak kezdetit, hogy 
több alázatos híveiddel egyetemben örvendezhessek énis a 
te dicsőségednek elterjedésén, szent fiad előtted nyugvó 
drága érdeméért [RettE 119]. 1776: Ne nézd Uram, a mi 
sok különb-különbféle bűneinket, hanem kegyelmesen tarts 
meg minket és mindazokat valakik egyedül csak tebenned 
vetik [bizodalmukat] és a te szent nevedet segítségül hív-
ják, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, Amen [i.h. 370]. 

3. ~ Szűz Szűz Mária; Sfînta Maria; die Heilige Jungfrau. 
1657: az fejedelem is pedig mind méltóságára, mind az em-
berek gyanújára nézve nem járhat vala hozzája, hanem en-
gemet jártatott, kinek mikor az két hatalmas dolgokat for-
gani az fejedelem előtt proponálám, expavescálván hozá 
elő az Szent Szűznek szavait ... Úgy vagyon, az emberek-
nél sok dolgok rendszerént lehetetleneknek látszanak, de 
Istennél semmi nincsen lehetetlen, valamit akar, és az mint 
az Szent Szűznek lehetetleneknek látszó dolog vala az 
természet rendi szerént, hogy szülne [KemÖn. 190]. 

4. szentek életére von.; referitor la viaţa sfinţilor; von 
heiligem Lebenswandel, heilig. 1823-1830: Trencséni Sá-
muel nevü pap ... A városon felkereste a gyermekes háza-
kat, ott tanította őket vallásra, szent históriácskára, azután 
küldözgettek neki egy-egy kenyeret s egyebet [FogE 94]. 

5. egyházra/vallásos életre von.; referitor la biserică/viaţa 
religioasă; fromm Religion/Kirche/religiöses Leben betr. 
1643: Minek utanna syralmas karokon8 elegge tőreodtwnk 
es bánkódtunk volna, fordítok elminket az zent ezközök-
(ne)k Ujolagh valo épétesenek go(n)dolkodasara [Dés; DLt 
408. — aAz 1642-ben villámsújtotta templom és torony 
pusztulása]. 1742: Egj másfel singes Brassai láda az Eccla 
procuralta melyben conservaltat(na)k az Eccl(esi)á(na)k 
szent edenyei [Bodok Hsz; SVJk]. 

Szk: - áldozat. 1671: Kérem ... minde(n) egyházi és 
szerzetes Atiaimat, ä mint énis nem voltam eo kegl(me)k 
felől feledékeny, eo keglmekis lelki kötelességekis aszt 
hozván, telkemről ne legjenek szent imátságokban es az Is-
ten oltárán szent áldozattiokban feledékeniek [Ks 14/ 
XLIIIb Csáki Istvánné Mintszenti Krisztina végr.] ~gyü-
lekezet. 1636: az kürtök, az mellyekkel az Sidók az szent 
gyülekezetet öszve hiuják vala, az áldozatok ... és egyebek 
mind azon régi vigorokban, divattyokban, és ususokba(n) 
maradtak vólna, holott azok az Isteni tiszteletben levő mu-
sicalasok, az áldozatokkal mind egy tzélra néző, és egy ha-
tárba(n) ütköző s-szünő szerzetek voltanak [ÖGr 8]. 1662: 
Hogy az praesbytérium, ecclésiai egyházi fenyítékrül való 
tudomány az szentírás tanítása és református keresztyén 
doctorok igaz értelme szerint mindenütt tanítassék a nép 
között a szent gyülekezetben [SKr 277]. 1669/1726 k.: 
Mindenek(ne)k előtte ki ki Istenehez valo kötelességéről 
megemlékezvén, minek előtte hivatalos munkajára menne, 
annak előtte ... eö Felségét szolgállya az szent Gyülekezet-
ben, vagy mennyen osztán munkájának végben vitelére 
[Dés; Jk 2]. 1781: (Az) őszvegyült Capitalis ... addig az 
ideig költetik az Erdő sz. Györgyi ref. Templom Renova-
tiojához ... mig az Ur Isten ingyen kegyelméből Reformá-
tus Szent Hitünkön vallásunkon valo Szent Gyülekezetünk 
kezeknél meg tartja ezen E. Sz. Györgyi Templomot [Erdő-
sztgyörgy MT; MMatr. 493-4] * - hit. 1833 k.: Mellyekre 
nézve esedezem a n(eme)s Presbitériumnak, hogy a fen ér-
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deklet T. Esperesi rendelés nyomán méltóztat a mü ügyün-
kőt jo Lelki isméretesen és Törvényesen fel venni; ha lehet-
ne ... Féljem Keresztyéni Féiji kötelessége, és az Szent 
Hüt mellé állittani a kőztünk fen forgo s háborúság okait 
közöttünk le Csendesítteni [Usz; Borb. II] * - imádság 
~ áldozat - keresztség keresztelési szertartás. 1662: im-
már az evangélicus egyházi szolgák számkivettetnek vala, 
immár a kisdedek a szent keresztségnek feredőjétöl megtil-
tatnak vala | Hogy az úr vacsorája s az szent keresztség 
után való ceremóniák, az hitnek ágazati, ecclésiák igazgatá-
siban való regulák, az egész magyar nemzet között azon 
vallásbéli keresztyén eclésiákban, gyülekezetekben minde-
nütt egyformán lévén, aszerint egyenlőképpen taníttassanak 
[SKr 102, 277] * ~ miniszter. 1719: az Szent Ministerek-
nek sok panaszsza van az Megye Birák és Aedilisek iránt 
[Kisborosnyó Hsz; HSzj megye-bíró al.] * ~ szakramen-
tum oltáriszentség. 1729: közeiebe Mélt(ó)s(á)g(o)s Attya, 
Annya Hazát meg örvendeztető Isten s jó Emberek előtt 
kedves szép Fiat kívánok, de mikor Isten meg adgja ōrőmi-
ben ugj tánczollyon mint Dávid, de Minuetet s Capriolt ne 
járjon a Keresztelőben, mert az, Szent Sacramentum [Lé-
gen K; TL. Szilvási Boldizsár gr. Teleki Pálhoz]. 1771: 
kész vagyok a szent Sacramentumra kétszeris meg esküni 
[Dés; DLt 321. 32b-33a G. Hanczi (56) vall.] * ~ szerzet. 
1736: Épített vala ezen református szent szerzetnek* az 
méltóságos Hallerház egy klastromot Fejérvármegyében 
Fejéregyház mellé ... de ... az erdélyi kálvinista fejedel-
mek megtilták ... az fejéregyházi klastrom elpusztula 
ugyan s ma is pusztán áll [MetTr 437. — "Ref. franciská-
nus] * ~ vallás. 1855: három héti tanítás után szent vallá-
sunk1 hit ágazatai 's erkölcsi alaptudományábanis jártassá-
gok iránt közönséges hellyen megvizsgáltattak ... e' követ-
kezők [Bádok K; RAk 258] * ~ vizitáció. 1746: de most jó 
időtől fogva maga régi nemessi praerogativáját meg akar-
ván tartani Pünkösti Susánna és Sára Aszszony, nem admit-
tálták az elsőségre, hanem magok édes Annyok mellett 
megálván úgy communicaltanak, mellyben Scandalumot 
keresvén Kispál Györgyné Aszszonyom provocalta a' 
Szent Visitacio eleibe a' megnevezett Leányokat; de a' 
Szent Visitatio nem Ítélte Scandalosaknak a1 Leányokat 
[Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 1753: A szent visitatio ... a ha-
ranglábat dülő félben szemlélte [Vajdasztiván MT; ETF 
107. 24]. 1775: az akkori Megye bírót tertio se provocalvan 
a' Dálnoki Generális Szent Visitatiora [Lécfva Hsz; HSzjP 
Fr. Keresztes (49) ns vall.] * ~ zsoltár. 1658: azok közül 
penig sok ezeren mostan is vélem együtt sanyarú rabságot 
viselő magyar vitézlő rendek az emiétett és egyéb fogyat-
kozástételek nélkül olvashassák, hallgathassák és magok 
szükségekre szabhassák az szent zsoltárokkal való éléseket 
[Kemlr. 329] * papi ~ szolgálat. 1846: Papi szent szólgá-
latunk bérének egy nem legkissebb részét teszi a* Quarta 
[Dés; DLt 941]. 

6. vallásos; religios; gläubig, religiös. 1672: de az mi na-
gyobb, addig nem szolgáljuk az Isten dicsőségét, még di-
csőségének letapodását hivalkodó szemmel nézzük, hogy 
félek rajta, nekünk is jut az pohár búnak az seprejében. Mi 
nem vagyunk mi azoknál szentebbek, jobbak [TML VI, 
143 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1710: szent ember 
vala Jeremiás próféta, mégis a gonosz Sedechiás király mi-
att neki is, szegénynek, el kelle veszni [CsH 192]. 1736: 
amaz nagy szent ember és nagy úr Haller János kicsin fa 
tángyérokat csináltatott, s az ón tángyémak az közepiben 
tette, s úgy fa tángyérrol ett [MetTr 323]. 

Szk: ~ életű ember. 1766: A szegény doctor Pataki Sá-
muel uram is meghala. Szép solemnitással temettetett Ko-
lozsvárt 3-tia Septembris, Deáki uram volt actor, Huszti 
uram orátor. Jó lelkiismeretű, szent életű ember vala sze-
gény [RettE 203] * (Isten) ~ szolgája pap. 1657: mégis a' 
Te szent akaratod alá bocsátkozunk, mert tudjuk azt, hogy 
még a' Te szent szolgáidnak is nem adtál volt változhatat-
lan erősséget, sőt még az angyalokban is találtál bűnt 
[Kemlr 332]. 1710: Azért Felséged általam kéretik a hatal-
mas ordók, parancsoljon Felséged azoknak az Isten szent 
szolgáinak szabadulások felől, sőt hazájokba s hivataljokba 
Felséged méltóztassék őket restituálni [CsH 99]. 

7. ~ író szentírási könyv(ek) írója; scriitor al cărţilor reli-
gioase; Verfasser von heiligen Büchern, frommer Autor. 
1811: Ök abba-is a' mit a ' szent írók imak Különösök, 
mert a* Sírókkal nem simák [ÁrÉ 167]. 

8. megszentelt; sfinţit; geheiligt, heilig. 1612/1723: 
egyik helyet szentebbnek ítélték a' másiknál [HbEk]. 1736: 
az fejéregyházi klastrom elpusztúla ugyan ... az szárhegyi 
mind addig pusztán álla, az mig kegyelmes felséges urunk-
nak fegyverit Isten béhozá; s azótátol fogva megint azon 
szent helyen az Istent dicsérik azon szerzetesek [MetTr 
437]. 1811: Melynek" a' martyában sok élő-fák álnak, 'S 
Dianához illő szent berket formálnak [ÁrÉ 53. — "A ma-
lomároknak]. 1834: égy Szent Hajlekotska építése [KLev. 
13]. 

Hn. 1571/1745: Szent helje inde in Homorod fö [Ompo-
lyica AF]. 1754: Szent Hegyen (sző) [Somlyó Sz]. 1755: 
A' Szent, Púpós és Fejér hegyek (sző) [Somlyó Sz]. 1770: 
a' kraszna vizén tul lévő Liget, Fejer, Szent és Púpos n. He-
gyek (sző) [Somlyó Sz]. 1795: A Szent Mézőn (k) [Vár-
almás K; KHn 312]. 1797: A' szent Uttyában (sz) [Ajtón 

Szk: - klastrombeli kolostorbeli. 1598: Mostan ismegn 
az zent kalastrombeli Moldouiczay kalugorok my élőnkbe 
iutanak panazoluan, hogy annak a monasztemek hauasban 
ualo hatarat elfoglalta uolna kegyelmetek varos szamara ••• 
azont byzonitchiak, hogy megh reghi Alexander Vaida azt 
a feoldet ahoz a monosterhoz adot volt [Szucsava; Hurm-
XII, 363 Jeremia vajda a besztercei tanácshoz] ~ mist' 
mondó ház imaház. 1736: A szent misemondó háznak az 
piacz felől való résziben volt két bolt két felől, az Torda-ut-
cza felől való boltot tartották segrestyének [MetTr 426-7] 
* ~ templom. 1695: Isten itiletibül a' Szent Templom 
tűzzel el ígvén ez itt meg irt szent edénjek igen el égtenek 
... Az ég is lőtt; Anno Domi ni 1691. Mense martio [SzVJk 
51] * Isten ~ háza. 1723 U./1770 k.: Gróf Bethlen Jósef 
Uram ... Hogy az Istennek szent Háza Isten Ditsősségére 
tartozó Eszközökkel jobbal fel-ékesittethessék, Gróf Uram 
Ö Nga az Asztalra conferalt egy szép dufla szőnyeget [Vaj-
dakamarás K; SzConscr.]. 

9. - eklézsia egyház; bisericâ; Kirche, Gotteshaus. 165': 
Bodoni Martha, mostan Rettegen lakó jelenti az szent Ecc-
lesia elöt, hogy Küköllő Varmegyeben Egrestŏn volt feC" 
nel Vajda Lukatsnal. Mivel pedig igen kéményén tartotta, 
kenszeretet mellöle elmenni [SzJk 78]. 1656: Szeken lakó 
Nagy István felesege levén, mindazaltal paraznasagban Ic-
ledzven, gratia adattatot neki, mivel az felesege rea nem al-
lot. A reconciliatiora admittalta az szent Ecclesia, de ily 
kai hogy ha ez utan azon vetekben esnek, minden törvény-
nél kül meg ölettessek [SzJk 80]. 1676/1683 k: Meg-tc-
kintven azért az Szent Eccla illendeő kívánságát Poroszló-
nak hogy ne maradnanak árváiul meg-hagyatek kőzőtto 
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akkori Lelki-pásztorok ugy mint Tiszteletes Beerzi Janos 
Uram [M.goroszló Sz; SzVJk 170]. 1739: Katona al(ia)s 
Imre István, maga Paráznaság béli vétkét, magáb(a) száll-
ván és önként meg-vallván, a Tkts Nms Tanácsot alázatos 
Instantiája által requirálta. A' T. N. Tanács is, ebbéli maga 
exhumiliatioját respectálván, annyi atyai Gratiáját mutatta 
hozzá, hogj deponálván in sui poenam flór. Hung. 7 az után 
mint keresztényekhez illik, Istenet és a Szent Eklesiát hogj 
meg-kövesse 's reconciliállyon, in Loco Publico, az Isten 
Házáb(an) Deliberáltatott | 'A Tktes Nms Tanácsn(a)k sa-
tisfaciálván N. Bagosi Mihályné Székely Kis Anna; adjudi-
caltatott, hogj Jstenét, és a' szent Eklát kövesse meg, in Lo-
co publico, az Jsten Házáb(an) [Dés; Jk 297b, 523b]. 

10. - ország mennyország; rai; Himmelreich. 1729: An-
no 1729 die 16 Mensis Marty Déli után árom orakkor mult 
ki ez világból Az én kedves édes Atyám Uram P. Nagy 
Sigmond el felejthetetlen holtig valo Szomorúságunkra ... 
Az én jo Istenem nyugossa meg az eö Szent országában 
[TK1 5a Petki Nagy család szám.]. 

11. ~ korona ref. egyházmegyei papi testület gyűlése; 
adunare eparhială, şedinţă de protopopiat; Versammlung 
der geistlichen Körperschaft der reformierten Superinten-
dentur. 1641: mostanis peniglen szemelie előtt vagide mind 
az egesz sz. Corona eleőt valo giűlekezetnek, io lelki isme-
rettel Íteletet tehet a sz. szék, es az sz. Corona alat valo giö-
lekezet, hogi nem voltam ackoris megh mostannis alkal-
mas" a sz. hazassagra [Keserű K; SzJk 53. — "Kihúzva s 
fölé írva: melto]. 1655: Fratan lakó Csongoradi Jstvant hŭ-
tŏtlenŭl tŭle elment felesegetŭl Horvát Margitul elválasz-
totta az szent corona. mivel immár ötödik esztendeje foly-
na, miolta tŭle el szŏkŏt | Rettegen lakó Moldovai András 
protestatal (!) ez szent corona elöt ezen, hogy feleseget 
Varga Eörsebethet citaltatta az szent szekre de nem com-
Parealt [i.h. 77]. 1656: Az Szent Gothardiak instalanak az 
szent Corona elöt, hogy holot eddig vasamapokon egy-
szeris reggel az Minister nem ment kōzikbe, avagy czak ne-
gyedik vasamap menne reggel kōzikbe: melyet az szent 
Corona meg engede ... Annak utanna a haz köröl valo 
minden eppitesben nyegedesek (!) legyenek [i.h. 80]. 

12. - könyv biblia, szentírás; biblie, sfînta scriptură; die 
Heilige Schrift, Bibel. 1672: Pataki uramnak szóló levelét 
szakasztottam fel; abban, látom, átkozódik, ezt írván post-
scriptumban: az Isten méltán való átkában leszen (akárki 
legyen) minden evangelicus, mert kin szenvedő magyarok-
nak ily nagy alkalmatosságokat, melyet az sz(ent) könyv, 
canon is megtenni parancsol, elmulatja avagy akadályozza, 
Judit 5. 23 [TML VI, 219 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

13. - sereg szentté avatottak sokasága; mulţimea celor 
canonizaţi/sanctificaţi; heilige Schar, Heer der Heiligen. 
1619: Az szent seregeknek Istene Nagyságodat látogassa 
meg minden kévánsága szerént való sok bódog áldásával, 
Nagyságod szerelmes famíliájával egyetemben | Az szent 
seregeknek Istene Felségedet sok bódogságos áldásival te-
gye bódoggá, és ez mostani előtte álló bódog szerencséjét 
vigye elő az ő szent nevének dícsíretire, szegény hazánknak 
épületire [BTN2 227,291]. 

14. a házasság szentségének megnevezésében; în denu-
mirea tainei sfintei căsătorii; der heilige Ehebund. Szk: -
házasság. 1632: Veven ezt ezemben hogi az szent házas-
ságnak vinculomatt egi nehani ízben altal hagta" [SzJk 36. 

aA feleség]. 1670: az felseges Isten ... nem cziak megh 
engedte sőt ugia(n) paranczollais az szent hazassagot hogy 
az áltál a* férfinák tulajdon felesege es az aszszony allatnak 

tulajdo(n) ferje lenne es az ketteő egy akarattal mint egy 
testb(en) diczirnek eő szent felseget [JHb főúri lakodalmi 
meghívóból]. 7688; Causa Szásznyiresiensis ... Zompér 
Judith Asszony ... Diuortiumot kíván, per hoc hogy nem a 
zent hazasság(na)k rendi szerint hanem rendkívül valo un-
dok bujasággal élt vélle [SzJk 223]. 1736: az menyasszonyt 
a vőlegény hálóházába bévitték, s az vőlegénynek az vőfély 
presentálta ... azután az vőfély az kardját kivonta, és kard-
dal az menyasszony fejéről az koszorút le metszette ... az 
azért volt, hogy emlékezzék meg az menyasszony, hogy 
mivel szüzességinek jegyét az koszorút, karddal veszik le 
ugy viselje magát az szent házasságban, hogy ha azt meg-
mocskolja, kard lészen az fején [MetTr 388] * házassági ~ 
szövetségre lép. 1841: Branyitskai Liber Báró Méltoságos 
Jósika Josef nőtelen Ur ... és Tekintetes Marillai Héléna 
Kis Aszszony, egymással házassági Szent Szövetségre kí-
vánván lépni... hivatalosan dispensaltatik [Ne; Végr.]. 

15. nagy vallásos ünnepek megnevezésében; în deriumi-
rea marilor sărbători sfinte; in der Benennung großer reli-
giöser Feiertage. 1722: Ezek után a jo Istennek oltalmaban 
ajánlom Ur(am) kgd(e)t. Isten eö Felségbe az következendő 
Sz. Innep Napokra kgd(e)t szép házával egj üt virraszsza ör-
vendetes statusban és fris egésségben [Fog.; KJ. Rétyi Péter 
lev.]. 1725: Igen szépen köszönnöm s' nagyra bōtsüllöm 
kigyelmed atyafisagos rollam való meg emlékezését és az 
következendő szent Innepekre való köszöntését [O.fenes K; 
Ks Mikola László lev.]. 1755: eo Excellentiájok ... ă szent 
Innepekre Fogarasb(a) mennek, onnan pedig ... Gyogyra 
feredőre [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 1760: Töltöttem a 
karácsonyi szent innepeket Macskáson Décsei Zsigmond 
uramnál [RettE 113]. 1768: Drága Kedves Édes Aszonyom 
Anyám! Hogy Isten eö Szent Felsége az következendő 
Szent Innep napokat szerentsés Jó egességben el émi 's elis 
tölteni engedje Kedves édes Aszszonyom Anyám(na)k Fiúi 
indulatból óhajtóm [Záh TA; DobLev. 11/387 Székely Ist-
ván anyjához]. 1814: ezen következendő Pünkösti szent In-
nepi nap tiszteletire el kell halasztani azon Rendelést [Dés; 
DLt 56]. 1832: A közelebbről valo kalatsoni (!) Szent Inne-
pi Napokot kivánom hogy a' Tekintetes Sogor érhesse el 
még sok számos Esztendőkbe őrömmel, friss jo egésseggel 
és áldott békességben Uri Kedvesseivel edgyütt [O.asz-
szonynépe AF; DobLev. V/l 184 Zabolai F: Pál Kökösi Do-
bolyi Zsigmondhoz]. 1847: csak a legközelebbi karácsonyi 
szent innepekre érkeztem vissza Abrudfalvára [VKp 166 
Varga Katalin nyil.]. 

16. szentté avatott személyek neve előtt; înaintea nume-
lor sfinţilor/celor canonizaţi; vor dem Namen kanonisierter 
Personen: der/die Heilige ... 1619: Itt is igaz sententia az 
szent Dávid mondása, hogy: Jobb Isten kezébe esni, hogy-
nem mint ellenség kezébe [BTN2 215]. 1636: Parantsolato-
kot ólvasunk Psal, 150. az hol a* szent Dávid a buzgó híve-
ket az musikai eszközökkel való Isteni ditséretre ekképpen 
hisztegeti' [ÖGr. Aj. 8. — aKöv. a zsoltárbeli idézet]. 1710: 
Minekutána az első magyar Szent István király férfimagva 
I. Lajos királyban deficiált volna, kinek fiai nem születvén, 
maga penig ... dicsőségesen megholt volna, maradának két 
leányi, Mária és Adjuga [CsH 61]. 1710 k.: az Isten titkai a 
természetben, melyekről bővön szól az Isten Szent Jóbnál 
az utolsó részekben | A panasznak vagy kérdésnek másik 
ága csak azt teszi, és igen régi, mint ezt felveszi Szent Pál, 
Rom. 9: 19. 20 | Szépen és szentül mondotta Szent Ágoston 
doctor: Ha a bün nem lett volna, az Isten fia a testben meg 
nem jelent volna [BÖn. 456,476,477]. 1732: (A) képnekis 
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edgyik részén meg van irva a Boldogságos Szűz, más felől 
pediglen Szent Antal képeit abrazolo effigies [Kóród KK; 
Ks 12. I]. 1762: Szent Lukácsnál azt mondja a Krisztus: 
„Ne félj kicsiny sereg." [RettE 140]. 1779: Egy kis sz. Já-
nos Státuátskája [Nsz; CsS]. 1797/1812: a Ius Regium ... 
az egész Jurisdictitot, és Hotalmot... Szent István első Ma-
gyar Királynak a Nemzett által adta [SLt évr.]. 1811: Mint-
hogy Szent Lászlóról itéletim nagyok, Mert, bár nem szent-
is, én-is László vagyok, Alkalmatosságót vévén a' Hegyi-
ről, Szóllok a' Szent László* emlékezetiröl, Melyet ezen 
Vidék' helyeî  fenn hagytak, 'S ezeknek Lakóssi szájról 
szájra adtak [ÁrÉ 61]. 

Hn. 1608: az Zent margit azzonj kapolnaianal (sz) 
[Szentimre Cs]. 1748: az szent Peter kuttyára [Kál MT; 
Berz. 2.41/127]. 

Szk: ~ Antal kápolnája. 1751: azon Utrumban fel tött 
főid az Szént Antal kápolnájához valo [Csicsó Cs; Ks 65. 
44. 11] * ~ Erzsébet ispotálya Szent Erzsébet-kórház. 
1819: bátorkadatt a' Szent Ersébet Kolosvári Ispatállya 
Mérai Erdejébe gyakor Renden menni [Kv; AggmLt 168] 

~ Erzsébet ispotályabeli. 1596: az zent Ersebet Espotal-
lia bely seginyek [Kv; RDL 1. 65] * ~ Ilona oltára. 1552: 
az vytezleo Barchay Gerg, es Kelemen pap Thorday Oltar-
mester, Theonek ilyen vegezesth, es zerseth (!), Eleozer 
Kelemen pap ada Barchay Gergnek az Monyaros alath ualo 
Thonak felęth cherebe, ky volna az Zenth Ilona ázzon oltá-
rához tartózó Thordan [Mezőszengyei TA; BfR II] * ~ 
László kápolnája. 1811: 'S A* Kápolna-is Szent László* 
Kápolnája, Melynek még most-is jól látszik ruderája [ÁrÉ 
63] ~ László vára. 1811: Innen ama kis Vár, mely a* He-
gyen vala, Melynek most-is látszik őszve romlott fala, 
Most-is neveztetik Szent László Várának, És ama szép For-
rás Szent László Kúttyának [ÁrÉ 63] * - Péter egyháza. 
1582: az Gereofy Caspar Gattyarúl Az zay Jeg vyz Torlas, 
Annyra fely Torlott vala a koloswary feoldre ... hogy 
Magyar vchyaban, az szent Peter Egyházánál", Az Plébános 
Molnays az Gerendelyeyg mynd be fagyot vala [Kv; KvLt 
VII. 42 A kolosmonostori konvent oklevele. — aA kv-i 
szentpéteri templomnál]. 1593: Az Zem Petter Egi hazabol 
hogi az Ayw globist ky vettek, fyzettem akar Egi Deiaknak 
a' Mely fel Jrtta f — d 10 [Kv; Szám. 5/XXII. 1]. 

17. a szentek ünnepének jelzőjeként; ca atribut în denu-
mirea zilelor consacrate sfinţilor; als Attribut des Feiertags 
eines Heiligen: der/die Heilige, ..., sankt... Szk: ~ Ambrus 
napja december 7. 1570: Vas Gergely Byzonsaga felperes-
se Az Eotthuesek Cehe Ellen Kedden zent Ambrus Napyan 
Éppel Janos elewth [Kv; TJk III/2. 121] * ~ András estje. 
1567: Kelth Enyedeon Zombathoz szent andras estyn 1567 
Wrunk w felseghe hopp Mesthere Pokay Jakabh [BesztLt 
91 Thymar Gergel beszt-i bíróhoz és tanácsához] * ~ And-
rás nap(ja) november 30. 1567: (Gyűlést a három nemzet 
számára) zent Andras napyara Zebenbe hirdetteonk wala 
[SzO II, 212 fej.]. 1585: Az Jskola Mesternek ky most Lec-
tor tölt vala ky az fel Esztendő az mestersegbe(n) Zent 
Andras napyan ... Az vtan zolgalt az mestesegbe(n) 1585 
Eztendőbennys Martiusnak 5 Napyayg ez az köz Jdö tezen 
Zent Andras naptol fogua 12 hetet [Kv; Szám. 3/XXII. 81]. 
1653: Szent András nap estin hozának három öreg faltörő 
ágyukat Szamos-Újvárból Gőrgénybe [ETA I, 147-8 NSz]. 
1693: (Kocaba Demeter) az utana Hordastol fogua meegh 
Szent Ándras Napigh elt az utan holt megh [Szeszárma 
SzD; BK. Hitikas Todor jb vall. — aA verekedés után] * ~ 
Anna asszony nap(ja) július 26. 1567: szent Annasson Nap 

ellot valo sombato(n) fyzettem Jstvan Vramnak ...a f. 2 
[Kv; Szám. 1/XIII. 81. — "Olvashatatlan szó]. 1570: Zabo 
Balintne Byzonsagy Kalmar Andrasne ellen cheterteken 
zent Anna ázzon Nap vtan, Vichey Janos eleot [Kv; TJk 
III/2. 68]. 1581/1584: Ez lewel keolt wy falwn Zent Anna 
Azzony Nap wtan valo vosarnap 1581 [Újfalu K; Ks 42. B. 
9]. 1590: Zent Anna Azony Napia(n) fyzettúnk Imreh 
vramnak hogy Beteges valla hoo pénzt f. 57 [Kv; Szám. 
4/XXI. 1 Kis István sp kezével] * ~ Antal estje. 1587: 
Miért hogi varas vegeszte hogi az keozeoket meg czinaltas-
swk, S Antal esztin ... veottem vala ket szeker deszkakat 
... f. 1/46 [Kv; i.h. 3/XXX. 32 Seres István sp kezével] * -
Antal-napi sokadalom. 1591: Mezaros Miklós ... tuggiaazt 
hogi zent Antal nap eleot, annak vtánnaes zent Antal napi 
sokadalmot, egi hettel tartiak zent Antal nap eleot, annak 
vtánnaes zent Antal napia el mulvan egi hettel [Kv; TJk 
V/l. 63]. 1676: Anno 1676 mense Junio most az Zent An-
tal napi Kolosvarat eset sokadalo(m)kor valo vásárlások 
Folthi Kato es Pannus szamokra [Beszt.; Törzs.]. 1766: 
László Vaszi ... Kolosvárott a Sz: Antal napi sokadalom 
előtt valo baram vásáron adot volt nekem edgj pej mettzet-
len csikót [Torda; TJkT V. 299] * - Antal napQa) június 
13. 1573: Thakacz Andras, Takacz Antal, fazakas peter, 
Zeoch pal, zigarto Balint, cheob Janos azt valliak hogy zent 
Antal nap Eleot vasarnap az hid kapwn Eorzenek volt [Kv; 
TJk III/3. 77]. 1600: Zent Antal Napjan, Attunk el eggiwt 
Saytot... ki kisseb s ki Nagiub volt [Kv; Szám. 9/XII. 101 
Igyártó Simon isp. m. kezével]. 1651: ez mostani kőzelbik 
Szent Antal nap uta(n) Harmad vagj negied nap ... halla(m) 
hogj Beczki Sigmo(n)d szidgja vala az Jobb(a)gjt [Gyula 
K; RLt 1] * ~ Balázs-nap február 3. 1574: Ez elmúlt zent 
Balas Nap vtan walo zeredan, Mikor az Nehay Priny Ber-
nardne testamentomoth tenne, meg Emlekezek Zabo Palnak 
zolgalattyarol Es adossagarol Hagya annak okaerth neky 
Egy Puzta hazath [M.gáld AF; KCs 41] * - Bálint estje. 
1570: Thakacz Janos Alperes es Byzonsagy Byro Mihaly 
felperes ellen; hetfën zent Balint estin Zabo Marton Elewth 
[Kv; TJk III/2. 40] * - Bálint (mártír) nap(ja) február 14. 
1554: En was Janos fratay wettem Ez may kedden zenth 
Balinth martir napya elewth walon ... Ewth forinthot fratay 
gergelytiwl [Usz; SLt 18]. 1584: Zent Balint nap wtan walo 
zeredan [Dés; DLt 211]. 1610: Zent Balint Martir nap 
tauatt [UszT 31] * ~ Benedek-nap március 21. 1558: 
Buday gergel walatoth zent Benedek nap Elewth valo vas-
samapon Jm ezekrewl [Buijánosóbuda; JHbK XXIII/39] # 
~ Bertalan (apostol)-nap augusztus 24. 1570 k.: Anna Con-
sors Gregory Beke Jur(ata) fassa est, hogy w Adoth Borne-
myza Awagy serfőző Janosnenak Zent Bertalan Nap vtann 
keeth hettel egy fel fhont (!) Aranyath f 8 [Kv; TJk Hl/2-
102a]. 1592: Azért Euocaltwk az Jnctusokat ... hogy & 
jelen valo 1592 eztendeobe(n) Z Birtalan Apostol nap tawat 
mentenek az Z. királyi hatarba(n) Aklos neuw helyben valo 
keozeos zena fwueonkre szenankra [UszT]. 1653: Ezt a 
gondolatot jóvá és helyén hagyván felkészülének és haza 
szállának szent Birtalan nap után ottan hamar [ETA I, 75 
NSz]. 1673: Nemzetes Rudnaj Anna Aszszonj(na)k egy 
Vajda János Nevü jobbágiáért, Szent Bertala(n) napigh-
kilen kilen Negjven Negjven forintigh Lének kezesek [Rl^ 
O. 5] * - Demeter előtt. 1570: Varga Balint Byzonsaga 
felperese, Paxy Tamas ellen zent Demeter eleot hethßn, 
Vichey Janos elewt [Kv; TJk III/2. 116] * ~ Demeter 
nap(ja) október 26. 1557: ez leuel feir varot keult zent De-
meter napian Anno do(mi)ni 1557 Zalanchi ianos [Gyf; 



371 szembetűnhetőleg 

BesztLt 59]. 1587: Az 1586 eztendeoben Szent Demeter 
Napian Zegeottem az Peterrel az Maiorral f 8 [Kv; Szám. 
3/XXVI. 13]. 1662: Hogy pedig Szent Demeter napja már 
az ő tartásuk szerint is csak előttök volna, melly napnál to-
vább az törökök régi szokásuk szerint nem tartoznának tá-
borozni és a hadban maradni, a vezér mind a magyar, mind 
a török zálogok által ő is a hadakat elbocsátaná, s fejedelem 
is hadait elbocsáthatná [SKr 190]. 1760: la Muntyele maré, 
ez egy nagy mézŏ ide is sokszor jönek Legéltetni, és ha 
Szent György naptol fogva Sz. Demeter napig ott maradnak 
fizetnek egy Tehéntŏll két póltrát egy Lótól négyet, és egy 
Juhtol egy póltrát ha pedig szent Demetér nap után is ót le-
géltetik marhájokat külön fizetnek [Hasadát TA] * -
bénes-nap október 9. 1568: My Porkoláb Jánost Byraya 
altal andras byro altal felseged Eleybe hywok ok adny ... 
az hywatal leon zent dienes Nap eleot walo Pentheken 
[Kük.; EMLt 25] | Keolt Ez lewel zenth dienes Nap wtan 
walo hetfeon Anno dni 1568 [uo.; JHb XX1V/25]. 1590 u.: 
1590 Esztendőbe szent dyenes nap tayba [UszT] ¥fí ~ Do-
rottya asszony-nap február 6. 1610: azért hittam teőruenhez 
az Alperest... Zent Dorottia aszoni nap tauat [Martonos U; 
UszT 34a] | Az hiuadalt (!) tettwk ez Jelen ualo 1610: esz-
tendeóben : szent Dórôtia azzónj nap tauatt [i.h. 37a] ~ 
Erzsébet (asszony) nap(ja) november 19. 1559: Zent 
Ersebet nap eloth zombaton Kalmar lazlo adoth neki fl y 
[Kv; Szám. IV/1. 174]. 1590: Az tilalmot teôttem ezen 
1590 eztendöbe Zent Ersebet azzonj nap elöt walo vasamak 
[UszT]. 1653: 1605 esztendőben szent Erzsébet nap estén 
az az die 19 novembris adá az úr Isten e világra az első 
Magzatomat az én feleségemtől Rosás Ersébettől, kit Batizi 
János pap keresztelt meg Ersébetnek [ETA I, 101 NSz]. 
1704: Ugyan ma voltam szerencséltemi az holnapi szent 
Erzsébet napját a generálnénak, minthogy annak hívják a 
fejedelemasszonyt, kit igen jó szívvel fogada és köszöne 
[WIN I, 287] * ~ Fábián. Sebestyén-nap január 20. 1570: 
Thrombitas Demeter Byonsagy, Zabo János Ellen zent 
fabian Sebestien (!) Nap eleot cheoterteken, Kappa Antal es 
Zabo Marthon Eleoth [Kv; TJk III/2. 33] * ~ Ferenc 
nciP(ja) október 4 és december 3. 1552: Menedeket attunk 
az my pechetewnk allat Keolt Zen Jvann Zent ferencz Nap 
utan walo hetfeon [Vasassztiván SzD; BesztLt 30]. 1562: 
^ykor Jrnanak Ezer eőth zaz hatwan keth Eztendöbe zenth 
ferenc Nap vtan valo penteken Leőn ozlassok Es Meg 
Jgenesswlessek Kernen Janosne Azzonyomnăl az Eo 
Mwstoha fyaywal, Ez wytezlew Nemes zemelyek Előth 
[KP]. 1592 u.: az J ... feoldembe(n) zantot ell ket auagy 
három borozdat zent ferenczy nap tayba(n) 1592 
ezte(ndeó)ben [UszT]. 1606: Tilalmat teöt uala kys János, 
a z mostani, eztendöben Zent Ferencz nap uta(n), ualo pén-
zkén, tiltotta uolt megh egj kortöuel fankat mely swteő 
kortouelj [i.h. 20/275]. 1705: Ugyan ezen Szent Ferenc 
naPján kereszteltettem meg a kisfiamat ugyanazon Ferenc-
nek [WIN I, 553] * ~ Fülöp (és) Jakab napQ'a) május 1. 
1*52: frathan" Jrtwk Zent fylep Jakab Napyan [SLt 19. — 
M.fráta (K)]. 1596: Szent Fülöp, Szent Jakab nap után 

Való vásámapon adának nekem az egerpataki uram falustól 
darab tó helt [Egerpatak Hsz; SzO V, 160-1]. 1757: 

ttëva Várossán esztendőben esendő három rendbéli Soka-
dalmaknak ... Szabados folytatási usus szerént egyszers-
mind terminaltattak, úgymint Az Első : Sz. Filep, es Szent 
jakab napjára. Második : Maria Magdolna Aszony napjára, 
^arrnadik: Szent Lukács Evangélista napjára [Déva; Ks 
101] * ~ Gál napO'a) október 16. 1557: ez leuel keult bez-

tercen zent gal nap eleót való ceóteóken (!) 1.5.5.7 [Beszt.; 
BesztLt 49]. 1574: Koppány Andras orozfay Apaffy fe-
rencz ur(am) Jobbagya ... ezt walla hogy ez el mwlt zent 
gal napyan hywattak wala az tekeyek wrwnk w nagsagha 
parancholatt'awal tekebe hog erked es teke közöt hatart 
Jamank [Erked K; LLt 29]. 1598: hywa minket ... az wy-
tezleó Mikola Pal zent gal Nap Eleot walo hettfeón Poklos-
telkere ... hogy Nymeonymeo wallasokat wennenk be 
[Poklostelke SzD; JHbK VIII/14]. 1642: Sarközj János 
Uram ... talaltatta megh Nemzetes Gauay Peter Uramat le-
uele altal... hogy eö kglme ... Sz: Gal Napigh adna kj Job-
bagianak az el dult es el hajtőt marhakat [Sófva BN; Ks 
41b]. 1756 k.: Murha és Kerepes felől valo felső és alsó ti-
lalmasak Sz. Gál napján, mellyekbenis az első egész héten, 
tsak a havas lovaknak szabad legeltetniek, a' szarvas mar-
hák az után valo hetekben engedtessenek oda legeitemi jár-
ni, első héten pedig nem [Bom. XXXVIII. 8 abrudbányai 
bányászok törv.] * - Gál-napi sokadalom. 1590 fc: az el 
mult Zent Galnapi sokadalomkor eztendeie mult Im(m)ar 
most [UszT]. 1676: An(n)o 1676 die 15 8bris Szent Gal 
napi Enyedi sokodalomkor vöttem Folthi Kato lakodalmara 
2 font Mondolat flo 1 Jtem 2 font fúget de 30 Jttem 2 font 
Malosa szőlőt de 30 [Beszt.; Törzs] * ~ Gergely pápa 
napO'a) március 12. 1568: Keolth Ez lew^l Walko newew 
falwban Zenth Gergel papa nap eleot walo cheteorteoken, 
Ezer Eothzáz hathwan nyolcz eztendeoben [M.valkó K; 
KP]. 1569: zent gergel papa Nap elwt walo kedden 1569 
[Szentegyed SzD; WassLt]. 1570 k: végeztük egyenlő aka-
ratból, hogy egy ifjú (m)estemek is egész terhet ne légyen 
szabad vinni, hanem ha ketten egy szekérrel; sem özvegy 
asszonynak, az ki kézével nem csinálja, Szent Gergely pápa 
napjára az ki ezen kivül cselekszik egy forintig megbüntet-
tetik [Dés; DFaz. 10]. 1597: pechietes leweleket eleo hoz-
wan vgj mi(n)t 1587 Eztendeoben Zent Gergely Papa Nap-
ia(n) emanaltattat, my eleotteonk myndeneket megh ada 
[Galac BN; WLt] * ~ György estje. 1589: hoza mi nekwnk 
az Vitezleo Kws Meodi Marton Gyeorgy Zent Egyeden la-
kozo, felesighe kipibe, Was Ersebet azzony kipibe, az 
Nagysagod parancholo lewelyt Zent Georgy estin [Vasas-
sztegyed SzD; Jakó, Dézsma 19] ~ György (mártír) nap-
O'a) április 23. 1553: Az Kernen János Tyztatoya ... Szent-
georgynapba, Ely Thyltya Az Rettol az Rado Sigmond Jo-
bagiath chamo Tywadart [Solyomkö K; KCs]. 1563/1569: 
Potyncza Ázzon az mely lewellel Byrta az Jozagotth ha 
zenth György napigh megy talalya, tahat my ... wyzza tar-
tozwnk adny Potyncz azzonnak ... de ha addeglan megj 
nem talalhattya Ánnak wttanna Erőttelen legen ha megy 
thalalnayais w kegelme [Mészkő TA; Told. 27]. 1585: 
Szentth Georgy Mártýr napp wtthan walo cheoteorteokón 
[Dés; DLt 216]. 1656: az Sokadalamis amelly Kővőtkőzik 
az 1656 esztendőben ugj mint Kis Karácson napján, es Sz: 
Győrgj napja(n) lesz az Falué a' tőb Pátronusokkal egyűt 
[Makfva MT; DLev. 5]. 1677: Noha ennek előtte eszten-
dőnként kétszer, úgymint Sz. György napban, és Szent Mi-
hály napban celebraltattanak a' Gyűlések, de bizonyos res-
pectusokra nézve, a' Szent Mihály napi Gyűlés ... abrogal-
tatot ... hogy minden szükségének complementumára valo 
contributiok, azon egy Szent György napban celebralando 
Gyűlésben, az elébbi szokot terminusokra fel-vettethesse-
nek [AC 90-1/1]. 1755: A Korcsmatartás Szent Mihálly 
Naptol fogva Szent György Napig a z a z a* Téli Kántor a 
Hellysége ... Szent György Naptol fogva pedig Szent Mi-
hálly Napig a Nyári Kántor a' Mlgs Possessor Ur és Asz-
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szony eö Ngaké [BfN Naláczi Sára conscr.]. 1804: 3. evo-
cationis expositiot kell készitteni ... hogy állyon készen és 
a' második kurir hogy hozza el, mert külőmben Szent 
György napig a' Joszágot nem rémittálják [Szásznyíres 
SzD; Ks 94 Thuroczy Károly lev.] * ~ György-napi soka-
dalom. 1746: Szent György napi Sokadalomnak előtte le-
jendö barom Vásárban jövő S. V. Marhákot az Hidon az 
Vámos által ne botsássa jó és hiteles Passus nélkűlt [Torda; 
TJkT III. 25] * ~ György-ünnep. 1651: Es ha kerteimbeől 
hogyha Szent Georgy inepigh hol mi edgyetmasinkott ki 
nem hordhatnanak es ültemi valo medgy fa fiatalokat Pün-
köstighis avagy azutanis szabadon ki hordhassak [Altoija 
Hsz; HSzjP] * ~ Illés estje. 1570: Kadar Gergel Byzonsa-
ga Byro es kyral byro vra(m) elewt kedden zent Illés estin 
(így!) [Kv; TJk III/2. 63] * ~ Illés-nap július 22. 1570: 
hetfën zent Jlles nap eleot [Kv; TJk III/2. 61] * — Imre 
napja november 5. 1562: Ezután csak harmadidővel, János 
vajda Magyarországban mind az egész országtól királlyá 
választaték az ö fogadások szerént, és szent Imre napján 
megkoronáztaték Fejérváratt [ETA I, 12 BS]. 1571: Szent 
Imre heo(n) tizeo(n)kett apostol napyan mykoron írnak 
ezeor őtt zaz hettue(n) egy eztendeoben Zyletet vttan [BfR 
87. 3] * ~ Imre táján Szent Imre napja körül. 1677: meg-
némulának, más útat keresvén ellenem, hanem a gyűlés 
után kapának hamis tanút ellenem, a ki a segélyével esküdt 
meg, hogy a fejérvári gyűlés alatt Sz(ent) Imre táján talált 
engemet az mü kegyelmes urunk bosszúságára practikáló 
munkában [TML VII, 341 Bethlen János Teleki Mihály-
hoz] * ~ István király-napi sokadalom. 1831: Igenis jártam 
Gubába, melyet hat Forinton, várakozás fejibe vettem, ta-
valy Chirurgus Vajna Urnái kotsiskadatt Sukán Ilia nevü 
Sogoramtol, a Deési Sz. István király napi sokadalam után 
[Dés; DLt 332. 23-4] * ~ István (király) napQ'a) augusztus 
20. 1556: az keth Negwen forynthyath az Jowendo Zent 
Esthwan Kyral Napyara tarthozyk Eccersmynth tellyesse-
gel meg Adny [Mikefva KK; BfR II. 283. 3]. 1586: Ez 
melle vegezteic ezt(is) ennek vthanna obserualni, hogy Zent 
Istua(n) Napia(n) mikor polgárok valaztatnak Adegh haza 
senky az zaz Vraim se polgárok keozzwl Ne Mennye(n) 
amegh Birot Ne(m) valaztnak [Kv; TanJk 1/1. 38]. 1600: 
(Zabo Vince) az mostani . 1600 eztendeóben Zenth Istúan 
kiralj nap taiban ... teób tarsaiual eggytt ... egy ejel s egj 
nap zernyeŏ tekozlast tett es dulast [UszT 15/183]. 1770: 
Szt. István király nap tájban ritka helyen volt lágy szőlő-
szem [RettE 247]. 1779: Szent István Király napig a' Te-
kintetes Tábla Törvényes dolgok fojtatására nem Conflual 
[Kv; SLt XL] * - István-napi periódus augusztus 20 és 
december 24. 1815: Szekely Mihaly őtsém ... alig várta 
hogy bé állyon a Sz István napi periódus [Várfva TA; JHb 
18 br. Jósika István br. Jósika Jánoshoz] * - Jakab (apos-
tol)-nap július 25. 1578: Ezt Jriuk az my hutunk szerenth 
pechetunkkel meg erossituin Ez leuel költ lomperton szent 
Jacab nap utan valo vasarnap 1.5.7.8 rosa Jmre Kolos uar 
megie uice biraia legenbül pestely Janos galachrűl [Lom-
pért K; WLt]. 1595: Az el mult 1594 eztendeóben nyarba 
Zenth Jakab Apostol nap taúatt [UszT]. 1639: Zent Jacab 
Apostol nap tayb(an) [M.köblŏs SzD; RLt 1] * - Jakab 
estje. 1584: Dengler Lukach es Vadalma Mihaly valliak 
vagion tizen hat eztendeie es zinte Zent Jacab estyn vala tiz 
orakort eyel, zep holdvilág vala, es ez zeles Miklosne el 
Jeowe az vczara, oth egy fawal Negy vagy ot házig eg 
fawal ot fadaza (így!) [Kv; TJk IV/1. 248] * - János feje-
vétele napja augusztus 29. 1658: 29-k aug. szent János fe-

jevétele napján esmét futamodás lön jőve hírül: hogy Bala-
vásáránál az ellenség — és éget — öl — s vág [ETA 1,168 
NSz] * ~ János-napi sokadalom. 1750: a Sz. János napi 
sokadalomban öszsze vesz két olá Fitsor egjmáson vért 
tőnek [Sszgy; HSzjP Serester Sámuel (72) pp de Szemeija 
vall.]. 1768: (A kancát) Szent Jánosnapi sokadalomba vá-
sárlotta, és szent Fülöp Napjára viradolag ell lopták [Ko-
vászna Hsz; SzentkGy. 18 Jos. Kotsis miles pedestris ord. 
vall.] * ~ János napQa) június 24 és december 27. 
1664/1667: Kötelesek ... az jövendő kőzelbik Szent János 
napjára satisfactiot tenni [Szentgerice MT; Ks 55] # ~ 
József napú'a) március 19. 1665/1754: Az Legények gyer-
tyázásának ideje kezdetik Szent Mihály napján; végződik 
Szent József napján [Kv; ACArt. 16]. 1724: A Két 
Klastromből hivatok vagy Két Pátert Sz: Joseph napjára ha 
Isten engedi; s jóbbacskán leszek [Altoija Hsz; ApLt 2 
Apor Pétemé Káinoki Borbála féijéhez]. 1811: Sz. Josef 
napig el vár az áráért [Dés; DLt 147] * ~ Katalin (asszony) 
nap(ja) november 25. 1540: szent Katalin azonj nap wta(n) 
keden [Sebesvár K; MNy XXXV, 55]. 1567: vrunk 
öfelsege adot vala Nekwnk az almasy" banya arayat, peter 
deák altal m(arcas) 75, p(esetas) 10, k(arat) 14, ezt 
betewök zent katalin azzony Napian [Nsz; MKsz 1896. 
355. — "Minden valószínűséggel Nagyalmásra (H) von.]. 
1754: Tímár Miklós és Timár Roska György ... Léváltanak 
... két száz m. forintokat ... az jövő Esztendöb(en) Szent 
Katalin napján esendő Alvinczi Sokadalom nápjaig őt mása 
olvasztott ketske fadju interesre ... Mely fadjutis okvetetlen 
tartozzanak az Szász sebesi jó Sz: Bertalani Sokadalomkor 
meg adni [Alvinc AF; Incz. XI. 4a]. 1768: a szerint esett 
Szent Katalin napkor Déván ... a* Piaczon a* Sokadalomba 
[Bukuresd H; Ks] * ~ király napQa) augusztus 20. 1589: 
Az minemú uegezessem ennekem az Deesi Biro Vraimmal 
uolt az Saito dolgabul ualo megh Igieneseolessem feleol eo 
kgelmekkel tudni illik hogj ennekem keolczegem az Zent 
Kiralj nap estin huszoneott forintot Adgianak [Dés; DLt 
22]. 1618: En egiebet ne(m) tudok hane(m) Zent kiralj nap-
ian Estue ualamj palczja Czjattogást hallek [Kozmás Cs; 
BLt 3 Orbán Gergelne Annos Aszón Nemes szemelj vall ] 
* ~ László király nap(ja) június 27.1582: Zent Lazlo kiral 
nap vtan valo vosamap 1582 esztendőben [Tamásfva K; 
Jakó, Dézsma adm. 16]. 1725: Haller Janos Ur(ama)t... sz: 
Laszlo kirallj nap előtt valo napon akaija introducaltatni 
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1811: A' Naphoz Szent 
László Király napján Junius 27kén 1807 [ÁrÉ 117] * ~ 
Lőrinc estje. 1570: Kedden zent Lėrinch estin [Kv; TJk 111/ 
2. 72] * - Lõrinc-napi sokadalom. 1638: az ide(n) hog' 
Eöpeijesre az szent Lôrincz Napi sokadalomra megjunk 
vala fel, az Tisza mellet megh szallank eggjüt [Mv; MvLt 
291. 148a] * ~ Lőrinc napQa) augusztus 10. 1557: az el 
mwlt napokba eg yobaguk (!) ... walamy marhaya wezet 
wolt el ... az zekyn embert karosa nem haghatom torwyn-
zerynt es yrte kel yamom ... Somkerek Zent Leorycnap 
vtan walo chotortokon 1.5.5.7. Erdely myklos somkereky 
Zolnok warmegey yspan a besz. bírónak és a száz ember-
nek [Somkerék SzD; BesztLt 32]. 1585: Theremy Janos 
vallia, Es Bakos Casparis hogy Zent leorinch napia zere-
da(n)" vala Regenbe a' sokadalom [Kv; TJk IV/1. 518. — 
"Az ónaptár szerint Szent Lőrinc napja keddre esett]. 1633: 
az eò keglme szolgaloja az kit el boczatot vala en hozza(m) 
St Leórincz nap elót mint egi uagi ket het elót jeôt uala, es 
en ugi szegótte(m) uala megh uelle [Mv; MvLt 290. 132a]. 
1736: Mentünk szent Lőrincz napján gyakorta az Fenes 
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mellett Kolosvár felől valo kápolnához is búcsúra, de oda is 
az monostori templomból indultunk el, és megint odajővén 
vissza, ott is végeztük [MetTr 436] * - Luca asszony-nap 
december 13. 1553: My dazco (!) gyórgy Es fanchyaly Ba-
lynt Agywk Emlekezetre hogy zent Luzca (!) Azony naph 
Elòth keden Jeowe my Elónkbe Boyar Balas Az Ew fele-
seghe kypeben [Kv; BfR II. 295. 1]. 1572: Zenth Lucha 
Ázzon Nap wttan walo Kedden Mentwnk Hwnyadra [Me-
ſegyó K; KP 1]. 1596: Zent Lucza Azzoni napba esmet, az 
generális giwlesben, az meli ezer forintot Imponált volt az 
orzagh ez varosra fizettwnk f 1000 [Kv; Szám. 6/XX. 2] * 
** Lukács (evangélista)-nap október 18. 1560: mikor my 
zent lukach Euangelista nap vtan valo zeredan Jt fogaras 
varaba voltunk volna. Theortenek az vitezleo frathay Ger-
gelnek hertelen reggel valo Bethegsege [Fog.; SLt 10]. 
1572.ĕ Attuk ez my leweleonket pechyeteukkel es az kik de-
akwl tudunk kezeonk Irassawal megy ereossetetet ky keolt 
fogaras waraba az feleol meg mondot Zent lwkach nap vtan 
valo cheterteken 1572 eztendeoben [SLt S. 10]. 1585: 
Bornemicza Mihály desen lakozo hoza mynekonk az Na-
g(o)d paranczolattyath Szent Lwcaczy napp wttan wolo 
Pénteken [Dés; DLt 220]. 1603: Keórispatakban az Kysnód 
úiszen walo jaro lizteleó molnomot ... ismét Vyobban In 
Anno 1602 ki foglaltak kezembeól Zent lukach Euangelista 
nap tauatt [UszT 17/11]. 1628 u.: Hites felesegem ... Mi-
kor in Anno 1628. Octoberben Zent Lukacz Euangelista 
nap tajban Torcziaj Giőrgh vrammal Sogorommal egienlő 
akaratból Magiar orzagba(n) varadra Attiom ſiaj keózsze 
látogatni ki mentem vala hozsza valo Complicesivel egiőt 
ellenem hamis tanacziot tartuan ... Diosi Anna ... en reám 
es maga szemeliere, vallót volna [SzJk 31] * ~ Lukács-
*aPi. 1631: Országunknak előttünk állo Sz: Lúkácz napi 
'erminusa(n) ielen kelletue(n) magunknakis meggiesi vá-
msunkban lennwnk [Törzs] * ~ Magdolna asszony-nap 
jnájus 29. és július 22. 1579: 1579 eztendőben, Zent Mag-
ūalna azzoni nap elöt ualo vasamapon Gierö Monostoron 
••• Kemeni Giorgh eg felöl, mas felől Birtalan Orbán* ... 
Kemeni Janosne es Kemeni Boldisar kipekben iŏuének my 
elŏttwnk illien igienessigreb [Gyerőmonostor K; KCs IV/ 
56. —. "Mindkettő tt. bKöv. az egyezség] * ~ Margit asz-
szony estje. 1550: Ez Lewel keolt Az felwl Megh Mondot 
berenden Szenth Margyt Azonj estyn . Ano Do(mi)ny 1550 
löerend K; BfR VI. 28. 2] * ~ Margit asszony nap(ja) ja-
Juár 18. és július 13.1542: Ez Lewel kewlth Fogarasban az 
k- hazaban, Zenth Margyth azon nap eloth walo keden Ezer 
^42 ... Petrus Orozy servitor perpetuus manu propria" 
l*-evT i, lg — "Zalay János Poson m-i ispánhoz és Fog. 
vára urához]. 1559: ez witezleo Rakosy Antal Rakosy Ja-
Jl°s es Rakosy Ferencz. keòtek my eleottunk magokat Je-
"jen modon hog ez Jeowendeo Zenth Margit Ázzon napiara 
p 2 okleueleket, Mindeneket ... Barchaj Farkas kezebe 
^engielbe tartozzanak Adnya [Mezőszengyei TA; BfR VI. 
ry.4/29], 1582: Zent Margit azzony nap előtt valo vasárnap 
Mikor farkas Mihály Lezfalwabol Nazzawal jeott vala az 
j-hakani Benedek hazahoz [Lécfva Hsz; HSzjP]. 1635: 
nogy en ez varosra jöttem lakni Zent màrgith Azzony nap-
® fogva fordult huzo(n)hat eztendejebe(n) [Mv; MvLt 
f j - 45a] * ~ Margit (asszony) után Szent Margit-napot 
^vetően. 1570: Kowach Kalara Byzonsagy, Zabo Balynt 

felesege ellen chčterteken Zenth Margith vtan (így!) Vi-
^ey János es Éppel János elewth | Kyral Balintne Byzon-
agy Mynt felperese Jstwan wayda es felesege ellen, Vasar-
aP Zent Marghit ázzon vtan, Jgarto esthwan eleoth [Kv; 

TJk III/2. 55, 58] * ~ Margit-napi sokadalom. 1736 u.: 
Apor István ... Medgyesi szent Margimapi sokadalomba ... 
esztendőnként elment [MetTrCs 444-5] * ~ Margit soka-
dalma. 1714: az három ... kezesek tartoznak az követke-
zendő Sz. Margit Sokadalmára jo el kelhető kész pénzül ... 
megh adni [Szépvíz Cs; Ks 65. 44. 12] * — Mária Magdol-
na (asszony)-nap július 22. 1586: Dobray Peteõr ... arra 
igjré magatt hogj Tyzenōtőd Napra, Matol fogwa szamlal-
wan az az szent maria Magdalna Aszszonj Nap vtan walo 
wasamapon, my közzwlwnk kettónk előtt ... Nemetjben 
minden lewelet producal es Dobray ferencznek In specie 
restitual az megh Irt kőtél alat [Lesnek H; BfN VI. 225/ 
16]. 1594: Anno 1594 Zent Maria magdolna nap eleott wa-
lo cheóteòrteóken leon Terwenie Zent Király Georgy vram-
nak az zetelakj Nagy Boros Janossal egy zegeodeótt zolga 
feleól [UszT 12/133]. 1600: Szent Maria Magdolna Aszony 
nap ellot valo zeredan vizza tartozék boczjatanj de akkor 
mikoron vgar zerbe fordul [HSzj ugar-szer al.] * ~ Márk 
(evangélista) napja április 25. 1697: aszt mondotta nékem 
hogy egykor szentt Márk Evangélista napján ... vala az do-
log mikor Szebeni János Deák Szentt Györgyi Schola Mes-
ter vala [Kotomány Cs; CsJk 2-3]. 1736: szent Márk nap-
ján búza szentelni ... kellett mennünk az monostori temp-
lomhoz [MetTr 434] ~ Márk evangélista-ünnep április 
25. 1596: 24. Április. Aszszonyúnk ö fge Sz. Mark Eúan-
gelista Innepet tartani akarúan, vitetek Deakokat fel ex Col-
legio, vitte Gyaluig Brassai Peter 4 loal ... d 50 [Kv; Szám. 
6/XXI. 20] * ~ Márton estje. 1573: Kys Gaspar byzonsagy 
leány kepebe Takacz Andrasne ellen Espotal Mester Eleot 
Zent Marton estin [Kv; TJk III/3. 1 1 6 ] * - Márton napfja) 
november 11. 1540: Azzonyom Waydane azzony Zenth 
Marthon napyara the k: ygen eremesth Somlyora warya 
[Kv; LevT I, 10 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1575: 
az ado zedew vraim ez Jeowendeo zenth Martonnapig Min-
den Restanciaiwal egetembe fely zediek* [Kv; TanJk V/3. 
128a. — *Az adót]. 1589: minden Wdeok Waltozasiba(n) 
az Mezarossy Rendnek az az a' belseo es kilseo mészáro-
soknak eòreókeoswl megh engettek varosul, Zentmarton 
Nap vtan pwnkeostigh az hus Adást egy fontra, Es pwn-
keost vta(n) zentmarton Napigh egy fontot fertalt Adnj 
[Kv; i.h. 1/1. 107]. 1636: az buzanak minden esztendón 
szent marthon napia s az zabnak Koratson napia uolt 
prefigalt napia az Arbiter Uraktol [Kőrispatak U; Pf]. 1818: 
az Ur Isten ... viroszsza fel Szent Márton Pátronussa nap-
jára [Vályebrád H; Ks 103. 67 Gencsi Aloysius krájnik 
Boznyák Gergely perceptorhoz] * ~ Máté nap(ja) szep-
tember 21. 1559: Zent Mathe nap wtan hetffen ordoghnek 
attam ... d 50 [Kv; Szám. l/V. 178]. 1570: Bor Egetthew 
Marthon Byzonsagy, Zabo Jmreh ellen hetfën Zent Matthe 
nap elewtt Vichey János Elewt [Kv; TJk III/2. 90]. 1608: 
Techett aszertt Tanachinkal eggywtt esz mostani dolgoknak 
Allapattyahoz kepest, hogy esz ieóuendeo Szentt Mathe nap-
iara asz asz 7bemek 4 napiara" Orszagu(n)kbelj hiueink-
nek Colósuary uarasunkba(n) g(ene)ralis gywlest hirdet-
neo(n)k [BLt 9 a fej. Béldi Kelemenhez. — aA Julianus-
naptár szerint] * - Mátyás (apostol) napQ'a) február 23. és 
május 14. 1568: 1568. esztendőben szent Mátyás-nap estin 
böjtelö-havának 23-k napján ada az úr Isten az én gazdám-
aszszonynak egy leány magzatot, kit Ersébetnek hívtunk 
[ETA I, 26 BS]. 1584: Zent matias nap vtan valo kedden el 
menenk meheósreh meli vagio(n) Kolos megieben [Fráta 
K; BálLt 80]. 1589: Zent Matias Apostol Napyan [Dés; 
DLt 226] * - Mihály (arkangyal) nap(ja) szeptember 29. 
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1566/1576: el mene(n)k fratara Zanizlo Zent Mihaly nap 
wta(n) walo chyethertheke(n) [Kisszőlős KK; SLt XJ. 21]. 
1585: Az három olah faluknak' Zenth Mihaly napban ualo 
diznoknak meheknek megh zamlalasa, rend zerint ig' 
keowetkeoznek [Kv; Szám. 3/XVI. 17. — 'A.-, F.füle és 
Asszonfva (TA)]. 1619: Mi Leszai Gaspar Urunk eő Flge 
Fogaras Varaban es Vidékén leveő Udvarbiraia es Gondvi-
seleoje Adgiuk emlekezetre mindeneknek az kiknek illik 
hogy in Anno 1619 Szent Mihaly Arch-angial nap tayban, 
az videknek regi szokasa szerint az tizenket Boyerokkal 
teoruent lami le wltwnk volna [Fog.; Szád.]. 1640: Itt az 
korczomat kraczontol fogua Z(ent) Mihaly Napigh Az Ur 
szamara tartiak [Gyalu K; GyU. 56]. 1739: Mivel a Do-
minus Terrestris Vjj esztendőtől fogva Sz. Mihálly napig 
usuállya az Korcsomálást midőn expirál Sz. Mihálly Napja, 
akkar az Korcsomákon az mi bor meg marad ... kénszerit-
tetik az szegény város eo practio meg fizetni a mennyin 
korcsomároltatat volt [Hátszeg; Ks 83]. 1803: A boíjúk 
különösön őriztessenek a sertésektől, midőn makk lészen 
Szentmihály-nap előtt [M.hermány U; RSzF 191] * ~ 
Mihály estje. 1551: ez Lewel költ Lwdason szent Myhal 
estin 1551 [Marosludas TA; BesztLt 70 Gr. Apaffy de apa-
nagfalwa" Vincencius zwcy beszt-i bíróhoz. — "SzD] ~ 
Miklós másodnapja december 7. 1575: Az meg Newezet 
zam veweo vram Zent Myklos Maszod Napyan Ely kez-
dyek az zamwetel dolgát [Kv; TanJk V/3. 129a] * ~ 
Miklós-napi vásár. 1840: Hagymási kezesek ... bé fizettek 
... 150 ~ Száz ötven v. Rftokat, el marad 100 ~ száz v. Rft 
ezen évben esendő Sz. Miklós napi Tordai vasárig melljet 
akkor hiba nélkül tartoznak bé fizetni a kezések [Torockó; 
Bosla. Bosla Ferenc lev.] * - Miklós napQa) december 6. 
1548: En Thwlem kerty vala . Gyalwban fl 77. Azért Zenth 
Myklos Napjan Thordan. En Nekewm Megy Ada Mynd az 
fl 77 [BesztLt 27]. 1599: zent myklos nap tayat fegyweres 
kezzel Ereowel el weztek wyttek Juhomot, kętt kechykemet 
[UszT 14/23]. 1632: Korczomat elein, eztendeő altal három 
heteken tartani, az varosnak szabad uoltt, melinek elseő 
Pwnkestb(en) másik kis ázzon napban, harmadik Zent Mik-
lós nap taiban esett [Fog.; UC 14/38. 110]. 1745: resolvalla 
à Magistratus hogy maga Krisán Páskuly mint Város 
Ménes Pásztora Szent Miklós napig mig tudniilik à Ménest 
bé hajtván Pásztorságárol egészszen Számot ad, jo kezes-
ség alá vettessék [Torda; TJkT II. 90] * ~ Orbán-nap má-
jus 25. 1568: kynek byzonsagara es ereossegere Aggywk 
ez My pechetes lewelewnkett, kj keoltt, Gywla feyer waratt 
Zent Vrban Nap vthan valo zerdan Anno d(omi)nj 1568 
[BfN 54/6] - Pál fordulása másodnapja január 26. 
1573: hoza my Nekwnk az wytezleo feyerwary Ambrus az 
Nagod Communis Leuelet Zent pal fordulasa Másod 
Napyan [RLt O. 5] * ~ Pálfordulása (napja) január 25. 
1570: Kys Myhal Byzonsagy, Zčch Balasne Alperes ellen 
penteken Zent Pal fordulasa vtan Éppel Janos es Zabo 
Marthon elewth [Kv; TJk III/2. 157]. 1589/XVII. sz. eleje: 
Az Ceh mesterek minden esztendönkent, szent Pal 
fordulasa napianak estuęin, az cehnek minden azon 
esztendei Jóuedelmiröl tartozzanak igaz szamot adni, es 
szent Pal fordulasa napian osztan tiszteket az Ceh elöt le 
tenni, es ugian azon napon, uy Ceh Mestereket egienleő 
voxal ualasztani [Kv; KömCArt. 12]. 1629: ez kőuet-
kezendeö 1630 szent Pal fordulasza napyara Tóroczkay 
Zabo Jstuan, minden teoruenybely remediumokat excludal-
uan, az ezer eôttzaz, negyuenkilencz forintot, és e<ot>tuen 
niolcz pénzt tiszta, kesz penszül deponalja [Kv; RDL I. 

144] * ~ Pál-nap január 25. 1596: Zent Pal nap vtan valo 
vasamap az J(nctus) my nekônk illjen gjalazatos zot zolla 
[UszT 11/35]. 1610: 1610 eztendeóben Fuuagath Zent Pal 
nap [i.h. 4. 7]. 1814: Dobai Mihálly Vram az E x p o n e n s e k e t 
... midőn szent Pál napkor Czéh mesternek meg maradott, 
örökké hol édgyel hol massol mortificalta civodott velek 
[Dés; DLt 56. 21] * ~ Pál sokadalma. 1644: Zent Pal So-
kadalmaban Enieden az Górógh Thamas felesege Annia 
megh Zolita az Piaczon Bekesi Mathiast [Mv; MvLt 291. 
426a] * ~ Péter (és) ~ Pál napQa) június 29. 1580: Legen-
ben Zent peter zent pal Nap wtan valo hetfon 1580 [Légen 
K; JHbK XVI/23]. 1588: el mene(n)k megh neuezet helire" 
... zent Peter zent Pal nap utan valo cheoteorteokeon Anno 
d(omi)ni 1588 [KCs IV. 58. — 'Jákótelkére (K)]. 1736: 
Mentünk szent Péter és szent Pál napján az bácsi templom-
hoz is, de mikor oda mentünk, csak az Nádas pataka mel le t t 
öltözött fel az páter, az mint az Hóján Monostorról által jőn 
az út, a keresztzászlókat is ott emelték fel [MetTr 434-5] * 
- Péter-nap február 22 és június 29. 1578: Ez weghezes 
Lun zawaban zent peter nap wtan kedden [Szava K; JHbK 
XV. 25]. 1627: az kik alkolmatossak volnanak az Varosban 
valók es lakosok kőzzül az Soovagasra, azon Deesi vara-
sunknak birayual az Kamora Ispánok eggiet ertuen az 
ollianokat Szent Peter napban az réghi usus szerént az Soo 
vagasra ell rendeluen, az determinált üdôbe(n) szoktak vala 
ökött mégis posztozni [Dés; DLt 356]. 1681: (A) meszaro-
sok(na)k ... adatott vala száz nyolcz forintara vas ... mely 
pinz miolta es meddigh nallok áll, és leszen. tartoznak az 
vár beli Konyhara, ingye(n)... Sz : Peter naptol fogva Hús-
vét böjti kezdeteigh, minden naponként szek hust per iibr. 
14 [VhU 51]. 7722: Attam ... Török buzat ... Olar Peter-
nek hitelben ket vekat egy egy horgason Peter napigh inte-
rest adgyon vagy hat ŏrregh fazakakat, vagj egy nap szol-
gailyon [Lezsnek H; Szer.] - Piroska asszony nap(ja) 
január 18. 1570: Zabo Janos Byzonsagy Mint fely peres 
Trombitás Demeter ellen zerdan zenth piroska ázzon Nap-
ian, Éppel Janos es Zabo Marthon Vraim elewth [Kv; TJk 
III/2. 20]. 1584: Kolt Frathan", Zent piroska Azzony Nap 
vtan walo hetfeon Anno d(omi)nj 1584 [SLt U. 38. — 
* ~ Tamás (apostol)-nap december 21. 1576: Zent Tamas 
nap eleot valo csütörtök [Hidvég Hsz; BLt]. 1594 k: 1593 
Esztendőben szenth Tamas Apostol nap tayban [UszT 10/ 
121] * ~ Vid(-nap) június 15. 1570: Bwda Balazne felpe-
res Byzonsagy Varady Kalmar Janosne Margit ázzon ellen, 
Zenth Vyd Nap vtan chčterteken, Éppel Janos es Jgartho 
Esthwan ellewth | Thalas Matthe Alperes Byzonsagy, Vyz-
tay Zabo Myklos felperes ellen, eppel Janos es Jgartho 
esthwan elewt, Zent Vid vtan cheoterteken [Kv; TJk Hl/2-
46, 47]. 1604: ez mostani 1604 Eztendeoben, Zent vid nap 
taüat [UszT 18/39] * ~ Vince-nap január 29. 1581: Ezeket 
Karachyon naptol fogwa veottem Zen vincze napig | Az 
Ket Lóra valo Keolchyeg Karachyontol fogwa zen vincze 
napig Keolt Zab el Keobeol 7 1/4 veottem Keoblet p(er) 25 
d Teze(n) f. 1 d. 81 [Kv; Szám. 3/1. 3, 9 Eppel András mb 
kezével]. 1584: Zent Vinczh Nap vtan valo Chieóteórteó-
keón el menenk Naznanfaluarah' [BálLt 80. — aMT] * ~ 
Zsófia asszony-nap május 15. 1590 u.: En nekem t y sz te s se -
gem Ellen szolt 1590 Esztendőbe szent sofya aszonj nap 
tajba aszt mo(n)dotta hogy en or vagyok [UszT] (baptis-
ta/keresztelő) ~ János-nap június 24.1559: hat zaz forintba 
torozko zalogba wolt Zent Janos nap elot walo cho tor token 
mynden Jwedelmeket kezegbe wewen ... az napon thoroz-
kot az thorozkay Wraimnak kezekből ky bochatak mynden 
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Jwedelmewel ... Ez lewel kolt thorozkon Zent János nap 
elot walo chotortoken Anno d(omi)nj 1559 [Torockó; Thor. 
11/14]. 1567: Keolt Egresteon Kerezteleo Zent János Napja 
vtan walo chyterteken [Egrestő KK; BálLt 42]. 1604: ezen 
jelen valo 1604. ezztendeóben Baptista Zent János nap ta-
uatt [UszT 18/37]. 1701: Az Betsűletes és Nemes Céh 
minden Eszttendöben kétszer öszve gyŭllyen, és tartozza-
nak elö jöni ă Betsűletes Céh Atya Házához, tudniillik Uj 
Esztendő napján és szent: János napján sub-poena 13:50 
(így!) [Kv; PosztCArt 3]. 1777: A bérrel Szent-jános-napig 
minden gazda fele bérrel tartozik fizetni, ha ki nem csele-
kedne, a bíró bírsággal is adigállya, mind pénz és gabona-
beli bérrel [Zalán Hsz; RSzF 190]. 1806: Ha Szent János-
napig fejend valamely marhát, tartozik a bács fele haszná-
yal, ha pedig Szent János-nap után is valami kevés téj lé-
jend benne két-három hétig, tartozik egész hasznával [F.rá-
kos U; RSzF 199] * magyar - György-nap április 23. 
1834: a' magyar Szent György nap után az erdőbe küldeni 
fa vágás végett nem volt szabad [K; Somb. II] remete -
pál napja január 15. 1597: hiuatta ... Remethe Zent Pal 
napian Zw kerekre' [JHbK XVII/24. — "Szükerék (SzD)] 
* üszögös - Péter napja február 22. 1589: wzōgōz Zent 
Peter Napyan, ky februariusnak 22 napyan volt 1589 ezten-
döbe [Szamosfva K; i.h. LVII/40]. 

18. szentekről elnevezett időszak jelzőjeként; ca atribut 
al lunilor/perioadelor denumiţi după sfinţi; als Attribut in 
Monatsnamen, nach dem betr. Heiligen. Szk: ~ András ha-
va november. 1600: Zent Andras houanak 28dik napiatol 
fogua ...az teob keóltsigreól zamot atta(m) [Kv; Szám. 
9/XIII. 13 Damakos Máté isp. m. kezével]. 1620: Szent 
András havában nagy földindulás lőn itt Erdélyben [ETA I, 
124 NSzF]. 1629: 1629. esztendőben 14. napján1 Szent 
András havának holt meg az boldog emlékezetű fejedelem 
Bethlen Gábor Fejérváratt 12 órakor délben [HGN 2. — 
"Helyesen: 15-én]. 1707: Az jelen való hónak, úgy mint no-
vember vagy szent András havának 26-ik napján gyűlés 
hirdettet k. Kisvárdába, az hova minden Erdélyből kibújdo-
s°tt főúri és nemesi rendek fognak compareálni az erdélyi 
dolgok iránt [Kv; KvE 252 GM] * ~ György hava április. 
1630: az leány" azt mondotta hogy megh Husvetba(n) 
megh állott raita az Sz: Giörgj hava [Mv; MvLt 290. 191b. 

8 A teherbe esett leány]. 1662: Vezér Szejdi Ahmes pás-
sá azért mindjárt április, Szent György hava elein Tömös-
yártul igen nagy erővel indult vala [SKr 537]. 1694: En Fe-
Jérvármegyeben Fogarasban Lakó Boer Peter ... az jele(n) 
valo 1694. esztendőben szent György havánák tizen ötödik 
naPján ... Apafi Mihály Kgls Urunk eő Nsga Kgls paran-
esolatyabol ... alitattam az Fog(a)rasi Udvarbiroság tiszti-
e n [Fog.; Szád.]. * ~ György hete április 20-26. 1584: 
Gazdagh Jakabne vallia, Taualy Zentgeorgy hetiben wala 
hogy valamy Barom amy (!) vczankbol ky takarodót vala 
mind visza futa Az vcza vegiteól ez zelesne hazara [Kv; 
T j k IV/1. 252]. 1687: Ha I(ste)n jo időt ad Szent Gjőrgj hé-
jáén magadis Bandra" jöj ki; talan I(ste)n adgja, akkor meg 
Írogathatlak [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez. — 
MT] ~ /ráfi hava június. 1577: Ez leúel keolt szoporon" 

szent János Nap előtt valo vasamap Az az szent Jüan. haüa-
nak 23 napian A.d. 1.5.7.7. [SLt Y. 17. — aK]. 1624: 1624 
eztendeoben Zent Jüan hauanak hatodik napian [Mihályfva 
NK; JHb XXIII/6]. 1718/1781: ez mostan follyo 1718dik 
esztendőben, Szt Iván Havának 27dik napján [JHb LXXI/3. 
481] * - Jakab hava július. 1562: 1558 esztendőben Né-
meti Ferencz Tokajból, a János király híve, szent Jakab ha-

vának húszadik napján ötszázad magával megveré a néme-
teket Szerencs alatt [ETA I, 18 BS]. 1580: 1580 esztendő-
ben szent Jakab havának harmadik napján, az az szent Pál 
és szent Péter nap után való vasárnap ada az úr Isten a fele-
ségemtől a Kristina aszszonytól egy leány magzatot Juditot 
[ETA I, 35 BS]. 1600: En Kardos Miklosne Erdeò teleky 
Borbalazzony ... Keôlt ez lewel Perechenben", szent Jakab 
hauanak második napia(n) az wy Calendarium szerint 
[WLt. — 'Sz] * -János hava december. 1583: lm hallom 
hogy ketteo az Wrwk parancholattja ... Zent János hawa-
nak 5 napia(n) keólt [Hsz; BálLt]. 1621: Barabassi Borbara 
Ásson ... 21 napian szen János hauanak hjua engem ... 
hogi engemet megh biralua(n) Tiltanam [DobLev. 1/3] ~ 
Mátyás böjtje. 1545: En Sombory János vallom Ez lewel-
nek zeribe hogy En az en atyamffyanak Sombory Mihaly-
nak Somborbely es az dalbely rezt az ky nalam tewle zálo-
gon eloth keth zaz forinterth ma zent Matyas bewytin en 
ew neky megbochatam [Zsombor K; MNy XL, 137] * ~ 
Mihály hava szeptember. 1578: ez leuel Költ Diósadban" 
zent mihalj hauanak 24 napian anno 1578 Diós ady Kolchar 
János [WLt. — "Sz]. 1685: Szent Mihály hovának 15 nap-
ián [Záh MT; Told. 22] * ~ Péter böjtje. 1756: Grohoti 
Petrucz János Exponállya, hogy ennek előtte esztendővel 
Szent Péter Bőjte alkalmatosságával ... bé Zárt Hajlékom-
ból két türedék vásznamot ... ellopták [Grohot H; Ks 62. 
6]. 1763: ez a Patak sokszor ki ŭtt, ... az elmúlt Esztendő-
ben Szent Péter Böjtiben ki ütött [Szecsel Szb; JHb Grip 
Dregán (26) jb vall.]. 

19. szentek nevét viselő tárgyak jelölésében; ín denumi-
rea monedelor cu efigia sfinţilor respectivi; in Bezeichnung 
von Sachen als Namensträger von Heiligen. Szk: ~ Dávid 
aranya. 1752: Egy Szent Dávid tizes aranya [Ks Komis Fe-
renc lelt.] * ~ János aranya. 1774: Sz = János Aranya 
[Szászerked K; LLt 110] * keresztelő ~ János talléra. 
1752: Egy keresztelő Szent János talléra [Ks Komis Ferenc 
lelt.]. 

20. szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
Szk: - István pohara István-napi köszöntés; mică petrecere 
cu ocazia onomasticii lui Ştefan; zum Ehrentrunk um Ste-
fanstag od. Michaelstag. 1697: Voltak szál(l)ásomon a feje-
delem, gubernátor, cancel(l)ariusok, Komornik, Sz(ent) 
Iváni László uramék Sz(ent) István poharára [AIN 150] * 
- Mihály pohara Mihály-napi köszöntés; mică petrecere cu 
ocazia onomasticii lui Mihai; Sankt Mikhaelstag-Gruß/Be-
grüßung 1775: Kupás Mihály igen részeg volt azon a napon 
iván meg Sz. Mihály poharat [Tarcsafva U; Pf]. 

21. - Miklós-pénz előleg, foglaló; avans, arvună; Anzah-
lung, Handgeld. 1584: Margit Molnár Gergelne vallia ... 
Maga az Zentmiklos pénznél teobet Nem Adot volt megh, 
Az haz Arraba(n) Bokor Gasparnak, vegre az zonzedgia el 
vete Jstwa(n)t a* hazrol es az egy penzt(is) az Zentmiklos 
penzęt meg kwlde az zonzed kowach Balas en teollem ez 
Istwannak [Kv; TJk IV/1. 319]. 1618: talán nem kellene azt 
az sátort sokáig itt tartani, ... Tóth Mihály uram is adott 
volt még az árába Szent Miklós-pénzbe 16 tallért [BTN 
118]. 1625: Heszamosi Talas Simonnak es Hozzu Deme-
te(rne)k atta(m) Kópia fara. Zemmyklos penzben f. 6 [Kv; 
Szám. 16/XXXII. 149]. 1631: Az mikor az szekeres felet 
veszekedenek, halla(m) hogi monda Lengiel Miklosne hogi 
harmad napia hogj az szent Miklós penzet megh atta, s 
mégis az szekeresnek az felesege visza akaija adni [Mv; 
MvLt 290. 260a]. 1648: Száz véka árpára alkottunk vékáját 
den. 42, de azután rajta hattuk, jóllehet attunk volt szent 
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miklós-pénzt Ren. fl. 1/44, mert nagyobb kártól feltünk 
[Torda; SzZs 266]. 

22. ~ Péter hajója egyház; biserícă; Schifî des heiligen 
Petrus, die Kirche. 1736: az nagy jó Isten, az ki megengedi 
ugyan hogy az szent Péter hajója habozzon, de soha meg nem 
engedi hogy elmerüljön, felgeijeszte némely szent hitekhez 
buzgó erdélyi lelkeket, ugy hogy ma Isten jovotábol any-
nyi fundatiot tettek, hogy ... bővön vannak fundálva az cle-
ricusok (így!), és nem csak jó példaadásokkal, hanem tudo-
mányokkal is meg tudnak akárkinek felelni [MetTr 423-4]. 

23. szentekről elnevezett adónemek jelzőjeként; ca atri-
but al taxelor/impozitelor denumite după ziua anumitor 
sfinţi; als Attribut von Abgaben, Steuem, nach Heiligen 
benannt. Szk: ~ György adója 1594: Zent Georgy, Szent 
Marto(n) Adaiath feóld vannak heak, melliet Nyilas ember 
zamra fizetnek, az fel Nylas ember 4 pinzt fizet [Mákó K; 
GyU 26]. 1625/1839: Szent György adója rajtok kabola Pa-
takiaval együtt marhájok vtán adják Szent Mihály adóját is 
tavaly úgy mint 1624. adtak fl : 24 vírraztó pénz ft. 1 Sold 
pénz fl. 3 [CsákyLt 28. 50]. 1672: Ado. Szent György Adó-
ja f 3 d 50. Szent Mihály Adaja f 3 d 50 Drabant pénz f 2 d 
66 Vagho Marha Nr. 1 ... Bodon Turo Nr. 1 [Berekszó Sz; 
Bom. VId. 24]. 1725: ha ... a Részen valók Sz: Gjõrgj 
Adajábōl ki nem telik az Arenda befizetés a Dominus Ter-
restris Supleálja [Szászrégen; Eszt-Mk Inv. 18-9] * ~ 
György-napi adó. 1597: Az Vy Jozagbely faluk(n)ak Ado-
ya. P(rim)o Zent Gergy Napy Ado ... Zent Myhali Napy 
Ado [Kv; Szám. 7/VIII. 15 Altzuer Geŏrgy kezével]. 1609: 
Az Vrunk eo F: zamara ez eztendeobeli vasarlasomnak 
Summaia, melliet eo .F. az zent Georgi napi es Octoberben 
fel uetet Adónkból defalcaltatta tezen egi Summaba(n) f: 
688/83 [Kv; i.h. 12b/V. 420] * ~ György-napi pázsitdisz-
nó. 1585: Szent Georgy napy Pasitth diznoknak es mehek-
nek szamlalasa Ázzon fal uan Anna Giermannak diznaia 12 
[Kv; i.h. 3/XVI. 9] * - György-napi pázsitdisznó-váltság. 
1585: Summa universalis totius Prouentus ... f. 75 d. 51. 
Zent Georgjnapi pasitt dizno valtsagh facit in vniuer(sum) 
f. 4 d. 82 [Kv; i.h. 3/XVI. 32] * - György tehene. 1587: 
Az ado be Zolgaltatasa az három faluból Azzony falwarol 
ado pinzt tezen fl. 8 Abroz pinz es Zent Georgy tehene 
valtsaga fl. 2. Az Pasit Diznoknak es Meheknek az valtsaga 
mely volt 103 facit f. 2 d 6 ... Felseo file Zent Georgy 
tehene es Abroz pinz valchaga facit fl. 2 [Kv; i.h. 3/XXXII. 
6]. 1590: Zent Georgy tehene teze(n) f. 3. Abroz pénz f. 3 
d. — Chyerge valchyaga Jspant Jllety [Kv; i.h. 4/XVII. 6] 
* ~ György ünöje. 1585: Elseoben Zenth Georgy napban 
Zenth Georgy wneie vagion ki tezen az három falun" f. 3 
[Kv; 3/XVI. 48. — "A.-, F.füle, Asszonyfva (TA)] * ~ 
János adó(ja). 1768: Pénznek Percept(ioja)... Tekéből" Sz. 
György, Sz. János, és Sz. Márton adóját, s egyéb apróság 
ingredentiát, a Tekei Biro recognitioja mellett Hf 118 Dr 38 
[DobLev. 11/391. 19a. — "KJ. 1831: Ezennel küldetik Mél-
tóságos Bartsai N umak az 183 (így!) esztendőbéli Dezma 
... Taxabeli pénz pedig e szerént ... Sz: Márton ado ab 
Anno 1829 Sz: György ado ab Anno 1830 Sz János ado ab 
Anno 1830 Multa (!) pénz pedig ab Anno 1830 [Teke K; 
LLt] * - Márton adója. 1585: Az három olah falunak" 
zenth Marton adaia mind egj Summaban facit f : 24 Annak 
felette tartoznak három chergewel kitt egiebkor az Ispánok 
wettenek el. Ez egj Summaban tezen az Chierge penzel f 27 
[Kv; Szám. 3/XVI. 26. — aA.-, F.füle és Asszonyfva (TA)]. 
1592: Felseó filej Zenth Marthon adoia, Abroz penzell, Te-
hen, dizno, es meh valtsaggal Egietómben, tezen egj sum-

maban f 12/42 [Kv; i.h. 5/XIII. 2]. 1625/1839: Szent 
György Zent Márton adóját adunk per Annum fl. 24. Kara-
tson Zabiat cub: 12 Ţykoth egyet egyet minden ember, 
Ezen kívül valamikor Élés kívántatik tartoznak adni [Galgó 
Sz; CsákyLt 28. 50]. 1685: Almakereken jellen levő, Ma-
jorsagh, Szent Marton adaja, Dezma, kilenczed, sajt ára és 
vágó barom árában" borok(na)k revid le írása [Almakerék 
NK; UtI. — "Alább ua-zal a kézzel: töltet]. 1745: Minden 
Jobágy egy egy Karácson Tyúkjával, és nyárban őtt öt 
Csürkével tartoznak. Szent Márton Ádajában egy köböl 
zabbal [Ohába AF; Told. 18]. 1816: Kortsomárlás a* Szász 
helyeken sehon sem szabad az Uraságnak, mivel a' Szent 
Márton adóját azért szokták adni hogy az Kortsomát redi-
málják [Hr 9. 15] * ~ Márton zabja. 1635: Szent Marton 
Zabiat megh attak Az Nadasiak Cub 4. Egy keoblöt attunk 
feold ualtsagb(an). az többi hazi mayorsagra keolt el [UtI] 
* ~ Mihály adója. 1594: Hytek zerent ualliak ez vaida Ba-
bos Gergeli es az Meszes alliay vjdekbeli krainikok, hogi 
az szent Mihali adaia eö nalok az feleöl megh jrt hett falu-
ban" teszen mindenesteöl f. 180 Thretina tehennel vgian 
ezen het falutol eztendeigh tartoznak No. 27 [Szság; UC 
113. 5. 73. — "E meszesalji hét falu: Csiszér, Bóján, Barna-
mező, Bagolyfva, Vajfva, Bogdánháza és Rátpataka]. 
1672: Nagy Goroszlay Ado, boldogh üdőbe(n) ... Szent 
György, Szent Mihály Adayaval ugy Drabant, és Tretina 
pénzel, Vayal, Karacson Tyúkkal es Tyukmonnyal tartoz-
nak Hanyisanak Adaya edgyüt Iar Goroszlokkal" [uo.; 
Bom. 6/24. — "Kis- és Nagygoroszló (Sz)]. 1681: Minden 
ember annuatim, egész örökségtől; Szent Györgi es Szent 
Mihály adajab(an), őszszel tartozik adni két két forintára 
bort, ugi a' mint valujan indul; ozo(n) fellyül penigh min-
den forintra egi egi veder bort tartoznak adni ... ha kinek 
penig bora nem terem ... tartozik adni ă D(omi)nus Terrest-
ris számara ket ket forintot mindenik személy | Sz: György 
es Sz: Mihály adajaban minden egesz őrökséges ember 
adot, egi egi köböl zabot; buzat és à szerint, es egi egi fo-
rintot is [Mogyorosd H; VhU 80, 84]. 1769/1778: A' Szól-
gálaton kivűl Szent Mihálly Adóját minden őszön, mellyet 
Tűz-hely Pénnznek is hívnak három három Máijást adunk 
[Bogos Sz; BfR 1/4] * - Mihály-napi disznódézma. 1585: 
Az felseő fwlen" walo zenth Mihály napy dizno dezma [Kv; 
Szám. 3/XVI. 21. — "TA]. 

24. szentekről elnevezett növények jelzőjeként; ca atribut 
al plantelor denumite după sfinţi; als Attr.: Pflanzen nach 
Heilige benannt. Szk: ~ Birtalan körtéje. 1625 U./1687 k.: 
Fodor Mártha Havadi" ada égy öreg édes alma fát ... égy 
ház számára. Az Adóiján völgyében à hoszszu borozdá-
b(an) adtanak ă Mihályfiak 8. gyümőlts fakát, az első bo-
rozdában 2. kőrtvély fa muskotály, ă másik Sz. Birtalan 
kőrtvéllye [MMatr. 159. — BMT] * ~ György gombája 
XVIII. sz. köz.: A Jobbágyok annualis Taxája ... egy egy 
ejtel száraz Szent Gyorgj Gombája [Szárhegy Cs; LLt 152] 
* - Ilona asszony füve (erdei) vadzsálya. XVII. sz. eleje: 
Orbantzrol valo Oruassagh az Zent illonazzonj Fwet 
vidzeletiuel Tŏrie eózwe es aual mossa es reais kösse meg-
giogul probatu(m) apud Garamantas [Kv; TJk X/2. 1] * ~ 
János kenyér/kenyere a. egyiptomi füge, fulicula. 1791: 14 
font Szent Jánoskenyere [Mv; MvLt boltbéli portékák 
közt]. 1805: ki mentünk a Rectorral a kertbe Pityókát ás-
tunk ... Pityókát kaptam fòve, Szilvát és Sz. János kenyeret 
[Dés; KMN 132]. — b. ? 1732: Egy Sz: János kenyere 
fából valo [Kv; Ks 6 Komis Zsigmond lelt.] * ~ Tamás 
alma/almája. 1690: Mihály Kovacz az említet Kertb(en) 
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szent Thamas almat raz vala etczakanak idejen [Aranyosrá-
kos TA; Borb. I Gombosi Janos (45) ns vall.] | Gombasi Ja-
nos mondá hogy no az Borbély Istva(n) szent Thamas Al-
máját ö raza le [uo.; i.h. Thothōri Thamas feleseghe, Biro 
Kisanna Aszonj (28) vall.]. 

25. népszokásokbeli ételek/italok jelzőjeként; ca atribut 
al mîncărurilor/băuturilor tradiţionale consumate cu ocazia 
unor obiceiuri populare; Sankt-, als Namensergänzung 
volkstümlicher Speisen/Getränke. Szk: - Márton bora új-
bor. 1774: itten ugyan nem adnak Sz. Marton Borát, hanem 
a Sz Martoniaktol minden Esztendőbe kaptak öt. 6. veder 
Bort, még tán többetis discretioban [Mocs K; KS Conscr. 
Áts István (30) lib. molitor vall.] * - Márton lúdja Már-
ton-napkor fogyasztott lúd. 1705: Vagy három rabot is hoz-
tanak, akik azt beszélik, hogy Orosz Pál uram azelőtt való 
nap mondotta, hogy már ki nem mér jűni az az rossz Rabu-
tin, mert ha kijüne, Szent Márton lúdját süttetne véle | Ma 
hívott vala Haller György uram engemet ebédre Szent Már-
ton lúdjára [WIN 588-9, 592]. 1810: Szent Márton Lúdját, 
Karácson Tyúkját, Tojássát és Zabját, Nyári csirkéket vagy 
egyébb Adományokat (: Daciakat :) szoktanak é a' Szol-
gálo Emberek az Uraság számára praestálni? [Dob.; Ks 76 
Conscr. 13] * ~ Márton tyúkja Márton-napkor fogyasztott 
tyúk. 1590: zent Marton tiukia egy egy tiuk, az pipebeóll is 
ha tiz lizennis egyet, ha 5 lizen is, ha teob vagio(n) is [Ti-
borc K; GyU 19]. 

26. - Mihály lova halottas kocsi; năsălie pentru dus mor-
tul la groapă; Leicherwagen. 1600: Aztalos Lukach ... Az 
Cantomak ... Ket Zentmihal lowat f 1 d 10 Az zaz Cantor 
sellieieteol attunk d 95 | Az zent mihali lowat Torda kis 
Aitotol vittek ketten vasazni az Ciganoknak, fizettwnk 
azoknak kik el vittek d 6 [Kv; Szám. 9/IX. 42-3,46]. 

27. szerzetesrendek nevében; în denumirea ordinelor că-
lugăreşti; im Namen geistlicher Orden. Szk: ~ Ferenc szer-
zetbeli. 1821: Fejérvári Simonyi Sándor minek utánna ... 
katona köteleségének szánszándékos el titkolásával tsalar-
dal (!) a ' Szent Ferentz szérszetbéli (!) Bulgaros Barátok 
közzé magát fel vétette volna, azon Barátok Alvinczi Klast-
romából ... el szökött [DLt 467 nyomt. kl] * Remete ~ Pál 
Szerzete. 1653: Ide által Szent-Király felett is vala egy igen 
szép kalastrom, ott Remete Szent-Pál szerzetén való bará-
tok laktanak abban [ETA I, 71 NSz]. 

28. vmiért nagy megbecsülést érdemlő; care inspiră sen-
timente de veneraţie, sacru; hochgeschätzt. 1710: (A 
gubernátor) deákul hosszú levelet irata a császárnak: ... 
kérvén azon, őfelsége tekintsen kegyelmes szemeivel erre a 
Megnyomorodott Erdélyországára, és kegyességgel inkább, 
mint keménységgel igyekezzék Erdélyt igazgatni, megem-
lékezvén maga szent Diplomájáról s fogadásáról [CsH 
413-4]. 1751: Mert láttuk az ö tsillagát' Nap keleten szent 
Oszlóját Jöttünk ide meg keresni Otet tisztelni s imádni 
[Hétfalu Br; EM LI, 124 bethl. ját. — "Az újszülött Jézu-
st]. 1811: Erköltseid jók légyenek és szentek [ÁrÉ 116]. 
^17Ĕ' Légyenek a' nemessi rend és Civisek közül egyenlő 
Számmal húszon négy választott öregek, azoknak egy 
^raesesse vagy orátora, kik is a' Magistratussal együtt léve, 

mit a' városnak jovára végeznek a' Szent és állandó 
legyen [Szu; UszLt VIII. 68]. 1818: Mostan midőn még 
ugy látom, hogy az Urak a' Varmegye Rendei meg szollitá-
sokra, a' kivánt végre" ki nem Szállottanak, Szükségesnek 
háltam az Urakat ujjabban is mint a' Vármegyének feje 
[neg Szollittani, és hathatósan ajánlani s Szívesen kérni, 
h°gy azon Szent tzél elérésére, haladék nélkült ki rendelt 

Processusaikban szállyanak ki és mindent kövessenek el a1 

mit ezen hasznos intézet elö mozdítására szükségesnek 
találnak [Ne; DobLev. V/1018. — "Ti. az árvaszék bírái 
fizetésének biztosítására szükséges gyűjtése]. 

Szk: ~ ígéret eskü, fogadalom. 1718 u.: Farkas Jánosis 
eleteig a három sátoros innepeken tartozik szent igíreti sze-
rént az Ur asztalára borral [Havad MT; MMatr. 161]. 

29. vkinek nagyon becses/drága/mindennél értékesebb; 
foarte preţios/valoros, cel mai de preţ; hochheilig gehalten, 
sehr geschätzt. 1619: az conscientia ... az lélekkel az Isten-
hez megyen Az bizony igen szép, szent dolog, az ki odame-
het [BTN2 229]. 1643: nem akamank az zent dologba(n) 
meg czōkeonni [Dés; DLt 408]. 1657: (Az oláhság elei) ér-
tekek szerint valo segitsegeket igirtek ez Jstenes szent do-
loghoz [UF II, 185 Lorántffy Zsuzsanna ut.]. 1662: E szük-
séges szent dologra való felindításunkért vöttem ez igéket 
fel: mellyeket megmagyarázván, három tanúságot hoztam 
ki" [SKr 700. — "Köv. a részi.]. 1678: az Nagyságod előb-
beni mindenkori szent intentiói szerént is az közikben való 
menetelre resolváltam magamat [TML VIII, 102 Teleki 
Mihály a fej-hez]. 1683: valamikor az Egerhatiak azo(n) 
szent ususokra kivanni Fogiak", tartozzék ... kiadni [Szi-
1 ágy cseh; SzVJk 117. — "A harangot]. 1710: mind az én 
hívséges szolgálatomról, mind a maga Felséged nekem tett 
igíreteiről és szent szavairól megemlékezvén, kegyelmes 
szemeit fordítsa reám [CsH 88]. 1739: I(ste)n eő kglmét 
szentellye meg maga dücsöségére, háza szent szolgálattya 
előmenetelére számos esztendőkig [Kv; SRE 169]. 1769: A 
Felséged Királlyí szent Igyekezet kívánván sok hasznos, és 
szükséges okokra nézve az Határoknak három Részekre va-
lo szakasztását, s ugy az három Határnak fel állását ... a 
Tavaszszal ki intéztetet Com(m)issariusok által [UszLt 
XIII. 97 gub.]. 1811: Ez egy fontos paraszt példa-beszé-
detske: Fontosnak mondám, mert Urak-is követik, 'S Ka-
póiknak első köjkeit el-vetik: Fontos valósággal, és igazsá-
ga szent, Kiváltképpen arra nézve a' mit jelent [ArÉ 48]. 

Szk: ~ írás nagyon fontos/értékes dolog. 1677: Nem le-
het penig azok között az emberek között ember elméjének 
egy nyomban járni mindenkor, mert ha az egyikkel beszé-
lek, vagy írását olvasom, vagy izenetit hallom, azt tudom, 
szent írás; ugyanazon dologrúl meg mások meg mást izen-
nek, írnak, mondanak és fgy az ember elméjének is változni 
kell [TML VII, 474 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

30. sérthetetlen/igazi; intangibil, sacru, sfînt; sakrosankt. 
Szk: ~ békesség. 1614: az egész keresztyén fejedelmek és 
az hatalmas császár között való frigyet, szent békességet ö" 
akaija felbontani [BTN2 74. — aA fej.]. 1619: Ne mondják 
azt azután, ha felbomol az szent békesség az egy rossz vár 
miatt, hogy ezt értették volna, különben kellett volna az do-
loghoz szólni | Ugyan nem gondol-é nagyságtok s az hatal-
mas császár az szent békességnek felbontásával? [i.h. 197-
8, 201]. 1662: így régtül fogva egymás között szépen meg-
tartatott szent békességet a magok hasznok s kicsiny károk 
miatt így felháboríták [SKr 315]. 1781 k.: Ne károsodjék a' 
Szegény Báttya egyedül ... esküdjön mindenik Testvér 
egymásnak eröss hittel a' Szent Békesség közöttünk ... so-
ha ... meg se bomoljon [Told. 27] * - igazság. 1847: (A 
kérdésre) igaz lelki ismerettel, a szent igazság mellett ezt fe-
leljük" [VKp 157 a halmágyi (NK) tanács jel-e Kőhalom-
székhez. — "Köv. a felelet]. 

31. azon ~ pillanatban rögtön, tüstént; îndată, în clipa 
aceea; in dem Angenblick, im Nu. 1799: azon szent Pilla-
natban [Vaja MT; VH]. 
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o Szn. 1397: Jacobus de Zenthmiclos nob. com. Doboka 
[TelO 1,259]. 1674: Szent Georgine [SzJk 126]. 

o Hn. 1584: zentegiede(n)a [JHbK XVIII/20. — *SzD]. 
1588: Zentgyeorgy hegye [Kv; Szám. 4/1. 34]. 1590: Zent 
Jmrehen [Szu; UszT]. 1600: zent Mártonon | Zenth Jmreh 
vczaban [UszT 15/123, 258. — Az első adalék Sándor Ba-
linth Lokodi (60) vall.]. 1603: Zent Georgy hegiere [Kv; 
TJk VI/1. 642]. 1604: Zent Marton megyeje [UszT 18/100 
Martinu(us) felzeghj de S. Marto(n) (53) lib. vall.]. 1607: 
Szenttrontason Maroszekben [Berz. 8. 72. 17]. 1617: szent 
Marton megiejebeliek [Szentsimon Cs; BLt]. 1618: az Zent 
Lazlo patakiara (sz) [Maroskisfalud MT]. 1623: az Zent 
Kozma vczaiaban [Mv; MvH]. 1632: Szent Miklós ucza-
ban [Mv; KJ]. 1650: Zent Tamast [UszT 8/64. 22c]. 1652: 
Szentersebeten [Usz; Borb. II]. 1659: Szent Mikioson 
Gyergyoban [Gyszm; LLt Kupás György (70) Eőr állo 
vall.]. 1672: az Szenkiraly Patakon (sz) [Szentkirály K; 
KHn 50]. 1675: Szent Peter hegy(en) [Dés; Borb. II]. 1716: 
A szent Péter hegyen [Dés; Ks 26. XIII]. 1742: Szent An-
nái Ut [Mv; MvH]. 1748: a Szemmihaly fele [M.zsombor 
K]. 1757: Szent Mikos Uttzára [Mv; MvH]. 1763: Szent 
Anna felé ... Szent Annán [Udvarfva MT]. 1768: Szász 
Szént László [Tordasztlászló TA]. 

II. ſn 1. szentté avatott személy; persoană sfîntă/canoni-
zată; Heiliger, Heilige. 1662.ę Mindkét tanúság itt a Jere-
miás s több szentek példájokban vagyon [SKr 697]. 1663: 
tudván azt minden kételkedés nélkül, hogy beviszi az én 
lelkemet az örök életre, az holott vég nélkül minden szen-
tekkel dücsőíthessem őáltala az én istenemet [Kv; KvE 188 
LJ]. 1671: Kérem annak felette ă boldogságos Szűz Mariát, 
és I(ste)nnek minden szentit, szentséges esedezések által 
nyeljenek ennékem boldog ki múlást ë Gyarló Világból [Ks 
14. XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné Mintszenti Krisztina 
végr.]. 1705: törölvén szemeinkről minden könnyhullatást, 
nyugosson meg bennünket az Ábrahámmal, Izsákkal és Já-
kobbal és több szentekkel az ő szent színének látásában 
[WIN I, 659]. 1710 k.: Szóljunk rövideden a szentekről. 
Mit ártott valaha a szenteknek a világnak felölök való go-
nosz ítíleti, üldözése, gyalázása, vont-é le csak egyet is az 
égből közülök avval? [BÖn. 404]. 1732: Egy Scatulában bé 
rakva vadnak Reliquiárék ugy mint ... egy ezüstbe foglalt 
10 külömb(féle) szentek tetemei [Kv; Ks 21 Komis Zsig-
mond lelt.]. 1847k.: vérengező Virág László ... több betsű-
letes embereket minden igázok nélkül megvert ... Isten 
Kristus, és Szentek borzasztó káromlásik kőzött [Dés; DLt 
5308/1847]. 1851: Maftyej ... estvejövet haza esmet ivutt 
és itten részegen Istent, szenteket káromolt [BetLt 3]. 

Hn. 1799: A Szentek szere nevű Lábban (sz) [Kézdial-
más Hsz]. 

2. ~ek ~e örök élet, üdvösség; viaţă eternă; ewiges 
Leben. 1811: Lássam Nagyságodat a' Szentek' Szentibe, 
A' Ditsöült Bárány Szent Menyegzöibe | Boldogítsad éltit 
a' jó szerentsével Hogy Idvességedet lássa még éltibe, 'S 
szinröl színre lásson a' Szentek' Szentibe [ÁrÉ 183,196]. 

3. minden ~ hava október; octombrie; Állerheiligen Mo-
nat. 1625: az 1625 Eztendeoben Minden Szent havanak hu-
szonegiedik napian [UszT 165a]. 

4. szitk 1804: Popa Vonnak Istenit, Szenteit, Prápolját 
kőnyőrgéses könyvét mellyből imádkozni szokot őszve 
baszta [KLev 10]. 1818: Baszszam a' Lelkedet, Szentedet 
mit csinálok a' Gubás Jesuskádnak [Dés; DLt]. 1832: Bru-
zer nekie Szentyit Istenét Szidta és Karomolta hogy miért 
Dolgozik midőn ö Bláumontagazik [Kv; ACLev. Hat. Prot. 

1 ]. 1843: egy kitsit kutatva azt mondja Kotsis Károly gróf 
Teleki Sándor umak Czuki állj ki előliem Baszam aki szen-
ted van alatson gaz embere [Moson MT; TSb 49]. 1844: 
Vár (!) meg baszom a czigány szentedet, hozd ki onnét a 
fogadat [Torda; KLev. 9]. 

A címszó jelzet nćlkflli adatai az EHA-ból valók. 

szentábrahámi a Szentábrahám (U) tn -/ képzős szárm; 
derivatul formát cu sufîxul -/ al toponimului Szentábrahám/ 
Avrămeşti; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des 
ON Szentábrahám. 1. Szentábrahámon lakó; din/care lo-
cuieşte la Szentábrahám; aus/in/von Szentábrahám. 1585 
u..ė fel peres szent abrani Farkas János lianiaj farchadi pet-
teme anazony [UszT]. 1589: Egy zent Abrani Jobagio(m) 
[i.h.]. 1602: Bolgár georgi Zent abranj palfi andras zálogos-
sá (40) ... Bolgár Giörgi zent Abranj (40) palfi Andras 
lakoia [i.h. 17/37-8]. 1604: Kazas mihalj Zent abrany 
zabad zekel [i.h. 20/319]. 1606: Zent Abranj Mattias Peter 
wram Zabaditata magat, az Zolgaia miklos Buzaia meg 
aratasaban | Mattias Peter Zent Abranj Ass(ess)or sedis [i.h-
20/243, 298]. 1614: Barrabas Georgj zent Abrany zs [Cse-
kefva U; BethU 173]. 1681: Uduarhelyszeki Vice Király 
biro Uraink, ugy mint Nemzetes Patakffalui Ferenczi 
Georgy, es Sz. Abrani Jakabhazi Pal exmissioiokbol es en-
gedelmekból, Hiuata minket Uduarhelyszekben Homorod 
Sz Martonban lakó ŭdősbik Nemes Biro Istuan Urunk 
[Borb. II]. 

2. Szentábrahámhoz tartozó; care aparţine de Szentábra-
hám; zu Szentábrahám gehörend, Szentábrahámer. 1607: 
Zent abranj hatarban az maiéban (sz) [Szentábrahám 
EHA]. 

széntartó I. mn szén tároló; ín care se păstrează cărbuni; 
für Einlagerung von Kohlé, Kohlén-. 1681: vagyon fenyő 
fákbul fel rakott, rongyos deszkákkal bé fedett szén tartó 
csűr, melynek jobbik oldalában vagyon fenyő boronákkal 
el rekesztetett vas keő tartó hellyecske [CsVh 89]. 1694: 
va(gyo)n egy Kovács mi hely ... Ugyan ezen mihely mellet 
mindgjart az Garadics alat va(gyo)n egy meg romladozott 
ritkáson mégis Deszkasztatot Kovács Széntartó helyecskeis 
[Kővár Szt; JHb Inv.]. 

II . ſn széntároló edény; vas ín care se păstrează cărbuni; 
Kohlenbehälter. 1660: Vagion egi haz belső Közép ucza-
ban ... mellyet az Atiafiak az mostani űdőhöz kepest ue-
lünk eghiut hagianak ezer forint becziuben egi nyuszoliauaj 
egy Almariummal ... Egi sarga medenczeuel korsostol, Egj 
piszelljel, egy szentartoual, es az konyhaban ualo talassal 
deszkástól [Kv; RDL I. 145]. 

Szk: sárgaréz 1677: Egy sárga réz szén tartó v(a)l(e)t 
— f. — // 60 [Kv; RDL I. 155b]. 

szentasszony Szűz Mária; Fecioara, Maica Domnului; 
die Heilige Jungfrau. 1570: Jlona Gal pal hwga ezt vallya 
hogy hallotta Zabo Balintthne hogy ezt Monta, hogy am 
egy gywreomet leltem Megh az Nagy azzonnal ... Katalin 
Senes Myhalne ezt vallya ... gyanakodom amaz Nagy 
zonra hogy Twttara vagion, de Jsthen zent ázzon (így-) 
vezessen ha Megh Nem kenoztatom, ha Theorwen aggya 

[Kv; TJk III/2. 66c-d]. 

szentasztal úr asztala; masă de cult, altar; Abendmahl-
tisch, Altar. 1742 u.: Szaparodott az Egerpataki Ekkesia Sz-
Asztalhoz valo készületi [SVJk]. 
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szentatya 1. r. k. pap; preot catolic, părinte; Priester, 
heiliger Vater. 1710: János s Tamás Deák a csíki barátok 
klastromában gyűlést tartván, ott végezték vala el, hogy a 
németek megöljék, a szentatyák, a barátok is annuálván 
olyan nyilvánvaló gyilkosságnak [CsH 338-9]. 1847: a' 
szentatya vonakodott a' királyné gyónása árulója lenni 
[Méhes 4]. 

2. egyházatya; patriarh; Kirchenvater, Patriarch. 1704: 
Ma lön a szegény Gyulaffi Klárának koporsóba való tételé-
nek ceremóniája, ki felett prédikálott páter Talian ... előho-
zá limbus és purgatoriumot, és valamely locusocból annak 
árnyékát is próbálá, mintha a régi szentatyák Krisztus 
urunk eljöveteléig nem idvezültenek volna [WIN 1,286]. 

szentdomokosi a Szentdomokos (Cs) tn -/' képzős 
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szent-
domokos/Sîndominic; mit dem Ableitungssuffix -i gebilde-
te Form des ON Szentdomokos: Szentdomokoson lakó; 
din/care locuieşte la Szentdomokos; in/von/aus Szentdomo-
kos (ansässig). 1710: Fel Csik Széki Sz: Damokosi Iffiab-
bik Sándor Mihály [Born. XL. 88]. 

szentegyház templom; bisericä; Kirche, Gotteshaus. 
1507: Az zentegyhaz epulessere hagy<om> [NylrK VI, 
187 Cheh István végr.]. 1572: enekem Jija meg kegelmed 
hogy ha napzamra fyzetet kegelmed az kewmyeseknek my-
kor az Zentegy hazat raktak [Csicsókeresztúr SzD; BesztLt 
3697 Thorma Jannos Vywary Vduar byro lev.]. 7586: 
Wayda Mathe Czichay Nemes Ember ... azt valla. Zent 
Egyházhoz megiónk vala Egyezer az zegin Becz Pallal 
[ÖK. Mise. 1145-78]. 1593: Buzaj Matiast fogtatok megh 
•••az Atia zidalmazasaert ... Az Teorueni ugj Talalta hogj 
a z kezj kalodaban tegiek es egj napot allion az utan az zent 
egj hazban az Attiat megh keouesse ... Az utan Vasamap 
hogj az Attiat megh keouette ugian azon zent egi hazban 
gialazta es megh feniegette az attiat [Kv; Szám. 5/XX. 172. 
2-3]. 7606: Tudom mikor az Remeteyekel Jllyen dolgotth 
Vegezenk remeteuel az Zentegyhaz eleöth, ha az Remetej 
Marha talalna Jönj marefalj Zena fwben, az marefaluj Em-
ber benne talalna haiczia kj belől le bekesegessen viza az 
Njomasaban az Remeteiben [UszT 20/89]. 1618: Nagy Mi-
hály Kolosvári fiu ... kötelezé önnön magát... ăNyárádtői 
Szent egyházhoz jobbágyságra [Nyárádtő MT; MMatr. 6]. 
1^30: Az szentegyház tornyában mikor halottnak haran-
goztak, az harangozáskor az mennykő az toronyba esett 
a z plébániaház felől, és az legényekben hármat is sértett 
Meg úgyannyira, hogy kettei mindjárt szörnyű halált holt 
[Kv; KvE 159 SB]. 1728: Hadnagy Lőcsei Joseph Atyánk-

eò kglme a Desi Residentiab(an) mostan epitendő Szent 
Jgyházhoz hozasson, adgjon tizenőt száll fákat, az Hidhoz 
*at hozni tartozó Faluk(na)k akár melyikébül [Dés; Jk 
375b]. 1752; ujj Gát-Vetéssel ... az erre Járó Viz fojását 
Mostan szűk Viz idejin ugy el fogták, dugták, hogy a kö-
zönséges Szentegyház ágára járó Viz tellyességgel elfo-
gott, száradot [HSzj gát-vetés al.]. 1806/1816: a' ... Határ 
[hdnál lévő Szentegyház Földe [Nyárádsztlászló MT; 
tHA]. 

Hn. 1564: Zentegy haz vezay [Kv; Szám. 1/X. 64]. 
y j l : az Zenthegyhaz Rethy mellet [Szentgyörgy MT]. 
!/8S: Zent egihaz touanak hyak [M.palatka K]. 1596: Az 
J^Megihaz mezejen [UszT 11/67]. XVI. sz. v.: Az zent Egj 
ſiu C r d e j e a l a t t t J e d d M T1' 1 6 0 5 : 8 2 Z e n t e g i h az fiuen(n)is 
IMáréfva U]. 1608: az Zentegihaz dombian (sz) [Kozmás 

szembetűnhetőleg 

Cs]. 1613/1640: Szentegihaz orotvanjara [Gyulakuta MT]. 
1618: Az Szentegyháznál... az felseő hatarban (sz) [Szent-
király MT]. 1624: Az Zentegjhaz patakia mellett (sz) [Nyá-
rádtő MT]. 1627: az Szentegyház feolde [Galambod MT]. 
1632: Az Burianus Buday Zent egi haz meget (sz) [JHbK 
XXII/31]. 1647: az Szent egyház hegyben (sző) [Szénave-
rös KK]. 1658: Szent Egyház allya Réth [Újlak Sz; MNy-
TK 132. 118]. 1668: Az Szentegihaz dombian (sz) [Imecs-
fva Hsz] | az Szent egyház réte [Egrestő KK] | Szent egiház 
földe [Mezőbánd MT]. 1679: Szent egyházon kűl (sz) 
[Szováta]. 1689: Szent-egy-haz rete mellett (k) [Szemeija 
Hsz]. 1690: az Szentegyház mezeje nevű hellyben [Tarcsa-
fva U]. 1695: Sz. Egyházra jõvöb(en) (sz) [Szotyor Hsz]. 
7700/XVIII. sz.: A magyar Szentegyháznál (sz) [M.felek 
U]. 1714: Szent egj ház hágóba (sz) [Feltíz Cs]. 1728: 
Szentegyház Vizej [Illyefva Hsz] | Á Sz. Egjhaz avassa 
alatt (sz) [Nagyborosnyó Hsz]. 1754: A* Botzi Szent 
Egyháznál (sz) [Szucság K; KHn 254]. 1766: Nap<kele>t 
felől a Sz: egyház Berke volt vicinussa [Nyárádkarácsony 
MT]. 1795: A' Szent-egyház Völgyben [Szénaverős KK]. 
1807: Sz: Egyház Cserejiben (sz) [Nyárádmogyorós MT]. 
1816: Szentegyház vagy Papok ősvenyjebéli competens 
részek (k) [Nyárádsztlászló MT]. 1834: Az Sz. Egyház 
megett (sz) [M.gombás AF]. 

A jelzet nélküli adatok az EHA-ból valók. 

Szk: megyés ~ székesegyház. 1653: Legelsőbben is azért 
a templomnak ablakait rakák bé, és ara lövő lyukat ... A 
Szent-Miklósról a megyés szentegyházról szedének csere-
pet le és aval cserepezék meg, mely máig is rajta vagyon 
[ETA I, 76 NSz] * unitária 1796: ki menvén ... Felső 
és Alsó Szovátok kőze az Ns Unitaria Sz(e)nt edj haz Czin-
teremjenek Dél felöl valo Szeliben ... levő Dombotskára 
[SLt XLII. 2]. 

szentegyházas templomhoz vezető; care duce spre bise-
ricä; zur Kirche fűhrend. Hn. XVIII. sz. eleje: Az nagy Sz: 
egyhazas uton alol [Tekerőpataka Cs; EHA]. 1773: A Szent 
egy Hazas ut hoszszában (sz) [Alfalu Cs; GyHn 17]. 

szentegyházasoláhfalvi a Szentegyházasoláhfalu (U) tn 
-i képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponi-
mului Szentegyházasoláhfalu/Vlăhiţa; mit dem Ableitungs-
suffix -/ gebildete Form des ON Szentegyházasoláhfalu: 
Szentegyházasoláhfaluban lakó; care locuieşte la Szentegy-
házasoláhfalu; aus/in/von Szentegyházasoláhfalu. 1590: 
Zentegjhazas Olahffalj Bodo Peter Vrunk eo N. Jobba(gya) 
[UszT.]. 1591: Leorinczy Benedek Z(ent)egyzahas olahfaly 
Vrunk Jobba(gia) [i.h.]. 1600: Bodo Janos Zent Egyház 
Olahfalui, Zabad Zekely [i.h. 15/64]. 1604: Tanko Andras 
Zent egihazas olah falwy lofw Ember [i.h. 16/23]. 1606: 
Ferencz Andras Zentegjhazos olahfalj lib(ertinus) [i.h. 
20/173]. 

szentegyházfi(ú) egyházfi; paracliser; Gemeinde-/Kir-
chendiener. 1589: Az Zenteghazfiak Attak penzewl f. 36 
[Kv; Szám. 4/VIII. 1-2]. 1628: en voltam Szent egihaz fiú 
[Gyerövásárhely K; BfN]. 1639: az megye ualaszta 12 
szentegyház fiakot [Gyszm; LLt]. 1648/1687 ßc: egy Gege-
si alma fa és egy piros körtvély fa ... Sz. egyházfiak gond-
viselése alatt légyen [Havad MT; MMatr. 159]. 1653: Ta-
mas Deák kerczedi szent Egihaz fiu [Borb.]. 1666/1793: 
(A) bírság nem a birónál hanem a Szent egyház fiánál áljon 
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[SzékFt 19]. 1675/1687 k.: Thót Péternek ă Bérez főidéből 
jár ă templomhoz égy kalongya búza ... mely búzát, ä Sz. 
égy ház fiak viszik be (!) [Csejd MT; MMatr. 292]. 1699: 
az egyik szentegyházfíu mellett legyen egy jó lelkű ember 
... Az praedicator és schola mester kértéit az szentegyház-
fiai szorgalmatosan mind épületekkel procuráltassák és 
minden jövedelmekre szorgalmatos gondjok legyen [Zalán 
Hsz; Barabás, SzO 388]. 1722: A' Szent Egyházfiak Szent-
Mihály napkor változzanak, ugyan akkor számot is adja-
nak, nem változtatván pedig minden esztendőben, hanem 
az Evangelicusok ususa szerint légyen egy bizonyos értel-
mes, és a Megyében elsőbb residentiaju ember, a' ki a me-
gye pénzét procurálya és számot adjon róla [HbEk]. 1737: 
ă Curator ō kglme Sz. edgyházfiak az Ecclan(a)k minden-
nemű javairól világos demonstrátiot tehessenek [Nagyercse 
MT; Told. 36]. 1804: Plébános Hézános (!) István Urat, 
Bálint István Nevezetű ... Harangozoja által, edgyik Szent-
egyházfia és mostani Fungens Cánthorát is a Tisztelt Plébá-
nos Úrral meg tanálván, az Instructiot ... a* Harangozo 
előtt szorol szóra fel Olvasván meg értettük s ő általa a' ki 
Nevezetteket Certificáltuk [Remete Cs; Bom. XVd]. 

Szk: fungens ~ működő egyházfi. 1772: Szabó Márton 
Ur(am) mint az Ádámosi Vnitaria Ecclesiának mostani 
Fungens Curatora ... és Libertinus Orbán István és Kolos-
vári Ferentz ŏ kglmek mint a nevezett Unitár. Ecclesiának 
fungens Szt egy Ház Fiai [Ádámos KK; JHb XIX/13] * hi-
tes 1642/1687 k.: Malom-falván lakó Imreh Ferencz 
hites Sz. egyház fiu és Csit Sz. Ivánon lakó Fabján Jstván 
hites Sz. egyház fiak idejeben irtuk fel ez dolgot [Csitszt-
iván MT; MMatr. 329] * számadó 1831: a' Számadó 
Szt Egyházfiakra v. Harangazokra viszsza Íratott föpénz a' 
Sérelmesek által ... vétessék Testimoniumba ... mert addig 
a' dolgon segitteni nem lehet [Vaja MT; HbEk]. 

szentegyházfiúság egyházfiúság; funcţie de paracliser; 
Gemeindedienerschaft. 1692: Isten téged ugy segéllyen ... 
hogy a megyebíróságnak, szentegyházfiúságnak tisztiben, 
hivatallyában, akármi névvel nevezendő légyen, tehetséged 
szerint híven és igazán eljársz; templom és megye házainak 
épületeibe szorgalmatoskodál, azoknak földeit, javait, egyet 
másít oltalmazod és el nem idegeníted, sőt gyarapítód, és 
mi elidegenedett volt, visszahozod ... Az megye báváiról 
... ecclesiai tiszteidnek, vicariusodnak és esperesednek ... 
engedelmes lészesz és törvényivel élsz; és egyéb minden 
megyebírósághoz, szentegyházfiúsághoz tartozandó hiva-
talban eljársz tehetséged szerént igazán és istenesen [Koz-
más Cs; SzO VI, 432]. 

szentegyházfundáló templomépítő; întemeietor de bise-
rică; Kirchenstifter. 1586: 20 Marty Hermán Marton viszi 
Tordaig az fogarasi Szent egi haz fwndalot felesegestel at-
tam az Negi lora tordaig f. 1 [Kv; Szám. 3/XXIV. 49]. 

szentel 1. (egyházi szertartással) megáld; a sfinţi, a trage 
hárul divin asupra unor obiecte; weihen, (ein)segnen. 1678: 
kérem mindennapi könyörgésemben az én jó Istenemet, 
Kgdnek mostani felvött előtte álló dolgait s útját áldja, 
szentelje és adja Salamon bölcsességét, hogy tudjon az nép 
előtt kimenni és béjőni [TML VIII, 125 Kapi Györgyné Te-
leki Mihályhoz]. 

Szk: búza -ni. 1725: tegnap nagy pompával voltunk bu-
za szentelni M. Püspök ur(am) meg szentelte [Kv; ApLt 2 
Apor Péter feleségéhez]. 

2. házat (meg)szentel; a sfinţi locuinţa credincioşilor; 
einweihen, segnen (das Haus). 1807: Januarius 6a ... a Pa-
pok eljöttek szentelni [Dés; KMN 87. 345]. 

3. vallásos ünnepet megtart/szentel; a ţine/cinsti sărbăto-
rile religioase; weihevoll feiern, begehen. 1662: die 15. Áp-
rilis gróf öreg Bethlen István is Ecsedbül fejedelem udvará-
hoz jővén ... s az húsvéti innepekre is megmarasztván, és 
azokat együtt szentelvén s töltvén el is, az öreg gróf die 19. 
Április indult vala el Munkácsrúl ecsedi házához [SKr 
248]. 1811: A' Második Innep, (hallják meg mindenek) 
Melyet ma szenteltek, Tiétek Bethlenek [ÁrÉ 194]. 

Szk: ünnepet 1658/1799: Húsvét negyednapján az 
megharagudt jó Istennek áldozván, innepet szenteltek a 
jámbor papok [Mv; EM XVIII, 450]. 

4 .pappá ~ papnak felszentel; a hirotonisi; (zum Priester) 
weihen, ordinieren. 1636: Az kegtek tartomaníaban Szent 
Giorgirol kiüldeot uolt alla kegtek egi deiakot hogi Papa 
tegiem megh latuan tudomaniat az kegtek becziülletiere Pa-
pa zenteltem ... Az Szent Giorgi Papot az kit en mostan fel 
zenteltem Popa Mironnak hiak hogi ti kegtek tudgia meg es 
ismerie megh [Babolna H; BesztLt 1628,41 Popa Giorgi az 
ola ecclesianak (!) Püspöke a beszt-i királybíróhoz]. 

5. vminek a szolgálatába állít; a consacra/dedica; dienen, 
weihen. 1696: en az en Ifjusagomnak sengejet nem Isten-
nek az kinek tellyes eletemben valo haladassal tartoztam 
volna szentelnem, hanem az ördögnek, mivel mas szegeny 
kereszteny Felebaratimtul el lopot lovak(na)k kereskedese-
vel mások botrankozasara tudva eltem [Dés; Jk]. 

6. kb. felajánl; a închina; weihen, widmen, opfem. 1681: 
Retyi Matthe Ura(m), az Sz: ministeriu(m) ellen ... az 
leanyiat distōsseges hűtünk és vallasunk mocskolasara, az 
gyengek(ne)k meg botrankoztatasara, az Sz: ministeriu(m)-
ra teőt hűti kötelessege elle(n) vallasa(n) kivül valo férfinak 
elocalta, és a' Baalnak szentelte [SzJk 152]. 1733: Széken' 
Pünkösd Havának 25 napján nappali tiz és 11 ora között 
adott Isten égy Léányt ... kitis Istennek szenteltem és a' 
szent keresztség által az Anyaszház (!) kebelébe bé iktat-
tam [ArJk 40. — *SzD]. 1811: És azon szőlőit 's Cseresz-
nyéit ennek, Mely az idén termett szentelem Istennek [ArE 
50]. 

szentelés vallásos ünnep megtartása/szentelése; ţinerea/ 
cinstirea sărbătorírílor religioase; Begehung eines religiö-
sen Festes. 1586: eo kgmek vegeztenek volt, hogy az Inne-
pek Napian se kaput Ne Nittatnanak, se semmit senkj ne 
Árulhatna ... De eo kgmek inkab el Akariak ezt hadnj, es 
mas Napra, vgmint holnap Vtanra hettfeore Rendelny az vy 
eztendeo vasarat hogy Nem Mint eleobely vegezesek ellen, 
az Innepnek zen teleset violalnj, Seot Biro vram vgia(n) 
megh kialtassa hogy senky holnap Ne Arullion [Kv; TanJk 
1/1. 40]. 1677: Karácsoni, Húsvéti, Pünkösdi innep napok-
nak meg-illetések, Isteni szolgálattal valo el-töltések, mint 
Istennek nevezetes jó téteményinek emlekezetire rendelte-
tet napok, annál inkáb a' Vasárnapi innep napok-is hogy in-
nepi szenteléssel töltessenek-el, méltó dolog; annakokáért 
azokon a' napokon senki, se maga, se szolgai, sem el-kerül-
hető és rabotás munkára ne kénszerittessenek [AC 237]. 

szentelhet vmire áldozhat; a putea consacra ...; widmen 
können. Szk: időt 1867: Szabó István gondnok, okul ad-
ván, hogy mint magános ember házi elfoglaltatásai miatt az 
egyház ügyeinek elég időt nem szentelhet, hivataláról le-
mond [M.bikal K; RAk 261]. 
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szentelt 1. megáldott; sfinţit, binecuvîntat; geweiht, ge-
segnet. 1771: Féljem ... annakutanna olyan roszszul lett, 
hogy ha a Papjaink nem segítenek a szentelt Eszközök által 
el is veszet volna minden bizonynyal [Dés; DLt 321. 35b 
Nob. Éva Szanto Georgii Hanc cons. (37) vall.]. 

2. pappá ~ papnak felkent; hirotonisit, ridicat la treapta 
preoţiei; (zum Priester) geweiht, ordiniert. 1842: Üressége 
jővén Vásártelki Megyénk, Egeresi születésű papi tudomá-
nyokat, vegzett Oprea Pétert pappá szentelvén azon megyé-
re népésznek, rendeltem, — de egynehányan azokból néni 
akaijak elfogadni Fogarasi püspök mlgos Lemény János Úr 
• • • papitant végzett, 's pappá szentelt Opra Pétert népész-
nek rendelven ... az ottan g. e. hiveket igyekezzek felvilá-
gosítani arról milly jotékony béfolyással vagyon egy tanult 
's előítéleteken fellyül emelkedő lelkésznek tanítása [KLev. 
13 Lemány János fogarasi püspök kezével]. 

3.1670: Némely írásiban bár ő kegyelme" megvonta vol-
na pennája orrát, az szentelt vitézséget bár ne forgatná ki-
vált az hunyadi dologban [TML V, 82 Naláczi István Tele-
ki Mihályhoz. — "Vitonyédi uram]. 

szenteltet szk-okban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: papságra magát papnak felkeneti/szentelteti magát; 
a se hirotonisi (ca preot); sich zum Priester weihen lassen. 
1674: Popa Opra simjliter. Ennek fiais most papsagra szen-
teltette magat [A.porumbák F; UF II, 627]. 

szenteltetik tartatik; a fi ţinut (o sărbătoare); (weihe-
voll) begangen werden. 1664/1799: Julius 7-én végezte 
az ország gyűlése, hogy minden kedden innep szenteltessék 
a megharagudott Isten engesztelésére [Mv; EM XVIII, 
456]. 

szenteltvíz apă sfinţită, agheasmă; Weihwasser. 1730: 
Egy szentelt Víznek valo Palaczkocska [Kv; Ks 15. LVIII. 
6]. 1732: (A templomban) egj pár onbol való ampolna pa-
ténajaval edgyutt, egy Szentelt víznek valo réz üstőcske 
[Kóród KK; Ks 12.1]. 

szenteltvíz-hordozó szenteltvíz szállítására való edény; 
agheasmatar, vas liturgic în care se ţine agheasma; Gefàß 
fūr Weihwasser; Weihwasserbehälter. 1732: Egy Ezüst 
szentelt viz hordozo srofos Lot. 7 [Kv; Ks 11 Komis Zsig-
mond lelt.]. 

szenteltvíztartó I. mn szenteltvíz tartására való; în care 
s e ţine agheasma; für Weihwasser. 1732: Ezen kápolnában 
• egj szentelt viz tartó on üst [Kv; Ks 40. XXVIIIc néhai 

gr- Komis Zsigmond conscr.]. 1744: Szentelt viz tartó pléh 
[Szentdemeter U; LLt 67]. 1808: két Szentelt viz tartó üs-
tek [Bodola Hsz; BLt II. 11]. 

II. ſn szenteltvíztartó edény; agheasmatar, vas liturgic în 
Caſe se ţine agheasma; Weihwasserbecken. 1737: Szentelt 
vjz tartó [Brassó; ApLt 5]. 1748: Az Aszszony Házáb(an) 
Szentelt Viz Tartó [Ks 8. XXVIII. 5]. 

szentencia 1. értékítélet, vélemény; părere, opinie, punct 
de vedere; Urteil, Meinung. 1669: Jobb az vigyázás az 
Vlgyázatlanságnál. Nem okos embernek való sentencia ez: 
JJem gondolom vala ezt, amazt [TML IV, 597 Teleki Mi-
hály Naláczi Istvánhoz]. 1676: noha az közönséges dolgok-
é i épen semmit sem ír, mihez tartsam magamat, holott 
valóban szükséges, mert úgy hallom, jönek hamis lélekkel, 

sententiával némelyek Erdélybűl [TML VII, 275 Vesselé-
nyi Pál Teleki Mihályhoz]. 

2. bírósági határozat/végzés; sentinţă, hotărîre, decizie; 
Sentenz, Richterspruch. 1539/1675: Ezer forint keotel alat 
keotek magokat harma(n) kŭleon kuleon, hogy soha azzal 
az Sententiaval elni nem akarnak hane(m) el szaggattjak 
[SLt T. 10 kápt.]. 1569: Lucas Custos Canysi, Juratus fas-
sus est ... hallotta ezt, hogy Janos deák ezt Monta Wicey 
Janos vramnak hogy te Vicey Janos Jgen kerengez Az haló 
eleot egzer rea keryttettelek vala, Azonban Az keobelere 
Mutat, es Mond hogy Byzon esmet rea kerytlek az halóra 
ewel A sentenciawal [Kv; TJk III/l. 172b]. 1571: az Sen-
tencia ys helyęn wagyon az kytt Kegtek nekwnk adott 
[Dés; BesztLt 23 Lucas L(ite)ratus Peztakhy nyil.]. 1590: 
Azalos Thamas ... ha az eo Compositioiat in aliquot sui 
parte vei in toto nem obzerualna ez feleol Meg irt Sententia 
legyen az eo feyen, Kiwel mynden helyen persequalwan 
meg foghassak es mint gilkost ... erdem zerent meg bwn-
tethessen (így!) [Bőnye Sz; WLt]. 1605: mw mostis be Ad-
gyuk minden teorueny foliasarul valo leuelwnket Relato-
riankot Sententiankot cziak teorue(n)t varunk [UszT 19/ 
52]. 1653: (Az) hat Nylakat es tellyes abbeli igassagat azon 
Sententia vigoraual eő kegme Balogh Lazlo Vram, es Suc-
cessori szamokra el foglalnok es eőreökeőes birodalmaban 
hadnok [DLev. 5]. 1677: A* Fiscalis joszágokbol, Aknák-
ból, és egyéb helyekről, a Tisztektől repetállyák a' Jobbá-
gyot, az Árticulusokban specificalt módok szerint, és a' 
meg nem adásért-is ugyan azonok incurrállyanak poenában, 
s' azon Sententia mellet akarholot-is Executio peragáltas-
sék [AC 194]. 1712: Az Actrix ... ollyan ember altal prohi-
bealtatta volna az sententiat kinek ezen Thorda vármegyé-
ben residentiaja nincsen [Torda; JHb LIV]. 1752: Most Hu-
nyadi Ferencz Ur(am) ben vagyon Medgyesen, és alig ha 
kezénél nintsen azon Sententia, ha nem terheltetnék Ur(am) 
Kgld requirálni, aligha meg nem mutatná Ur(am) Kgld-
n(e)k, talám valamit utositna benünket, hogy miformán bir-
ta Mikola" [Aranyosgyéres TA; BLt 11. — aA birtokot]. 
1785: az Thorotzkai Lakosok Joszágak elvesztésére senten-
tiáztattak, melly Sententia tsak királlyi Beneficiumbol Jó-
szágát Szabados Jussal biro Személlyekre extendálhat, és 
nem sonálhat ollyan örökös Jobbágyakra minemüekröl itt 
a kérdés vagyon [Torockó; TLev. 6/1. 20]. 1807: a midőn 
az ottani* Királyi Táblán Sentencia fog hozattatni ebben a 
perben, nékem külgye el [Kv; Incz. XII. 3b br. Josinczi 
József lev. — "M.országi]. 1826: Gyermek koromban egy 
Czigányt akasztottak fel a Szebets nevezetű helyen lé-
vő akasztófára s mikor fel akasztották, s a Sententiajat 
el olvasták, azt mondották, hogy a három határ kőzi akasz-
szák [Szék Szt; WassLt Tyifor Juon (90) marokházi ns 
vall.]. 

Szk: ~ba irattatik. 1805: a' Mlgs Királyi Táblának 1768-
ban Május 4-kén hozott... ítélete ... a' szokott mod szerint 
sententiaba irattassék, expediáltassék, és a maga erejébe 
tétessék, s' executioba vétetni rendeltessék [Mv; DobLev. 
IV/893, la tábl.] * ~ba marad. 1598: Olah Miklós 
maradott volt egy yneô tehennek el vezese feleôll Sente(n)-
tiaba [UszT 13/65] * ~t (ki)vált (vki ellen). 1624: az 
Daruassok. Sententiat valtanak Beldj Kelemen Vra(m) el-
len [Cssz; BLt 3 Bodo Peterne Anna Aszoni ns chjekefalui 
vall.]. 1782 k.: mikor módunk es alkalmatosságunk lészen, 
mik is ki váltyuk a Sententiát és a mellett ki víszszük az 
executiot [Ne; DobLev. III/567. lb] * deſmitiva ~ 
végleges ítéletfliatározat. 1642: Mészáros István vram ... 
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mutata mi nekünk egy Definitiva Sententiat, mely kőit 
Fejervarat ... 1573 Eszten<deob>en, az Néhai Felseges 
Bathori Jstvan akkoij Fejedelmünk ideieben leot octavas 
Gyülesben [Nagymeregyó K; JHbK XVII1/20]. 1677: Ha ki 
peressét ... a' Táblán akaija keresni ... második 
Terminusig ki-bocsáttassanak ... reportalván, ugyan akkor 
törvények légyen, és definitiva Sententia pronuncialtatván, 
ulterioribus remediis denegatis exequaltassék-is [AC 178]. 
1727: én executiora ezen Nms Vármegye alsó Járásának 
Vice Tiszteit eö kglmeket ki vittem ... de a Litigiosa 
Háznak kapuját a Gores Linéáján lévő Atyafiak ... meg ál-
lottak és defînitiva Sententiam ellen repelláltanak ... Ezen 
rendeletien Repulsiot tették ... Vraméka [Ne; DobLev. 
l/129. — 'Előtte a nevek fels.] * finális ~ 'ua.* 1603: Mi-
nek eleotte ſinalis sententiat p(ro)nuncialnak, tehát tettczyk 
hogy elseoben megh kenoztassek hogy euidentusban (!) 
meg teltsek (!) minden chelekedethy [Kv; TJk VI/1. 657]. 
1628: azt kiuano(m) a z. zéktol, quod juxta vetera(m) et 
approbata(m) ritú et consuetudinu(m) Eccl(es)iae ... ellene 
Finalis Sententiat pronunciallion [SzJk 29]. 1650/1687: 
Géneralisba(n) transmissionak revisioja és finalis Sen-
tentianak ki mondása flor. 3 [MVJk 2]. 7666: Rettegi János 
al(ia)s Pulyomi ifjú legenyt, ki Udvar Gyalogink közöt 
lakván ho pénzünkéi es ruhankal el szökvén ket izbenis, 
mellyert finalis sentencia leven fejen, halaira adjudicaltatot 
volna [Szád. fej.]. 1793 k.: azon kéttzeri finalis Sententiák 
executioját intra Dominium az Inctusok Semmiféle 
Remediummal nem inpedialhatták volna [T; DobLev. 
IV/730. 2b] * kapitális ~n van főbenjáró ítélet alá esik. 
1600: Azertt hiuattam Ketek Eleybe az alperessekket ... 
mind(en) hazaimnak es ahoz walo epülettimnek el posz-
tittassaban ott woltak kiért si iuris az mondom kapitalis 
sententian wadnak kilen kilen [UszT 15/45] * királyi tábla 
~ja. 1756: Az utolbszori Mlgös Királyi Tábla Sententiájá-
ért f. 12 [Császári SzD; WassLt 27]. 1786: meg kivánom 'a 
Tkns Tábla Normativuma szerint, à Királlyi Tábla Senten-
tiàjànak elégtétetödjék és mennyen effectumba [Nagylak 
AF; DobLev. III/607. 39] * per non venit 1590: Waros 
Pereyre Keolttott Gilyeni Jmreh vra(m) Az mint kouetko-
zyk. Egy hyúatalt veottem GeorofTy Janos ellen f. — d. 34. 
Ket deaknak attam hogy Reya hyttak az Relatoriara f. 1 
Apafy Miklósra p(er) non venit Sententiat f. 6 [Kv; Szám. 
4/XX. 28 Hooz Lőrinc sp reg. kezével]. 1677: Vadnak a' 
per non venit Sentenciáknak ki-adásában-is emendalásra 
valo dolgok; hogy azért a ' per non venit Sententiák in lon-
gis Causarum processibus jo modon ki-kelhessenek a' Mes-
terek, ezen módot tartsák-meg; a* Magyar Országi Causak-
ban semmiképpen a' per non venit Sententiákat inclusivè 
tized napig ki ne adgyák [AC 185]. 1737: litigálván en az 
Jvel ... a Tordai Határon ... lévő égy darab Széna fű iránt 
... az I ellen per non venit Sententiat obtinealtam [Torda; 
TJkT I. 127] * portai 1678: igen közel járt az nyakunk-
hoz az portai sententia [TML VIII, 77 Teleki Mihály Kapi 
Györgyhöz] * prorogatoria ~ elhalasztható ítélet. 1677: 
Ha penig az In causam attractus semmit nem contendál, 
nem excipiál-is, hanem simpliciter csak Evictorra fog; arról 
néki Prorogatoria Sententiát ád a* Szék, és igy mindgyárt 
le-tétetŏdik az Evocatoria, vagy Evocatíorol valo Relatoria, 
soha többé azt az Actor nem tartozik producalni, hanem 
más Széken vagy Táblán, csak a' Prorogatoria Sententia 
mellé proclamaltattya [AC 182] * táblai 1730: 
Vármezőn a* Mgs Csáki Uraktul repetáltak vólt valami 
Jobbagyokot az Aszszony Vér Judith Aszszony számára, 

kiket is hogy fel nem adtanak, Tablai Sententia és De-
liberatum mellett Vármezón foglaltak osztán érettek, mind 
Jobbagyokot, mind penig bizonyos számú Sessiokot [Ret-
teg SzD; TK1 Stephi Zabolai de Dees (57) vall.] * tanács 
~ja. 1593: Az Tanaczj ugj deliberala hogj megh kinozak 
hoúa Teotte az giermeket, Tisztasagba(n) attam d 12 Be 
vittek az kenzasra d 4 Megh uallattak es hozatta(m) kj d 4 
... Az Birak Vraim Az Tanachj sentenciaja zerent hogj sé-
mit nem ualla Vezeore itilek [Kv; Szám. 5/XX. 172. 1 
Eppel Péter sp kezével] * terhes 1736: ezen Tktes Nms 
Tanács Törvényes Fórumán minémű Controversiáb(an) for-
gó Almafa iránt allyával egjgjűtt litigalódván, az mostani I 
... En velem ... hogj én azon Vicinitássit nem tettem fel, 
... az I ... ellenem terhes sententiát obtineált | Az A. úgj 
látom, engemet Contra Leges Patriae in Jus attrahált, abs-
q(ue) ulla legitima Citatione, és ellenem Levatát Íratott, és 
terhes Sententiát kíván ellenem p(ro)nunciáltatni [Dés; Jk 
276b-277a, 280b]. 1765: Documentumb(an) meg fogyat-
kozván, pronunciáltatott vala ellenem igen terhes Sententia 
[Torda; TJkT V. 264] * törvényes 1666: Az Olah Buda-
kiak kepeb(en) ki iővén az egész Faluval edgyűt Repulsiot 
tűnek mezetelen kardnak ki vonásával; Mely Executiob(an) 
repulsio tétellel meg gátolva(n). Nemzetes Gavai Miklós 
Vr(am) protestala én előttem ige(n) solemniter azon hogy 
Törvenyes Sententiaia mellől el nem ál semikeppe(n), ha-
nem annak törvényes processussa szerint, az Repulsionak 
ok adasara reá hivattya [O.budak BN; Ks 41. C. 7] * udva-
ri 1777: Udvari Sententia mellet valo meg határazásak 
után [KK; JHb 23] * végső 1695: Ha mi difficultas esik 
... dolgaban a* Quartasnak vagy ugyan valami kár teteit a 
Curatoria Szék kezében talál, suhuva ne appellalhasson, ha-
nem vegsō sententiát ezen széktŭl végyen, és ugyan azzal 
mégis elegedgyen [Kv; SRE 38]. 

3. (bölcs) mondás, mondat; sentinţă, maximă, propoziţie; 
Sentenz, Sinnspruch, Weisheit. 1618: egy sententiát hallot-
tam mástól régen, s ez az, hogy: Supplices principes ad 
Portám Ottomanicam usu debebant ignem, venenum, acu-
tum gladium mittere, nisi seqebantur cum aperto marté 
[BTN5 119]. 1619: S igen nagy sententia is, hogy: Melius 
est obedire Deo, quam hominibus. De talám ez az sententia 
nem Jenő megadására néz | Más az lehet, hogy igyekezzék 
az ember valamibe, de bizony nem látom, hogy amaz 
sententiát elkerülhessék, hogy : defendam te si potero etc. | 
Itt is igaz a sententia az szent Dávid mondása, hogy: Jobb 
Isten kezébe esni, hogynemmint ellenség kezébe [i.h. 214, 
215, 250]. 1823-1830: Ennélfogva éjfélután két-három 
órakor felköltvén, az ágya eleibe asztalt vitetett, íródeákok-
kal hárman az asztal mellé ültünk, s míg egy szentenciát 
leírtunk, addig úgy elfelejtette magát, hogy míg más szen-
tenciát mondott, addig az asztalra lekönyökölve jót is alud-
tunk, mégis virradatig csak lett valami a dologból [FogE. 
90]. 

4. jövendölő ~ jövendölés; prezicere, prevestire, proro-
cire; Voraussage, Prophezeihung. 1664: Mert, Uram, nem 
tudom, az úr Isten mire adja, de én az ő felsége tavalyi 7. 
Junii költ levelében kiírt jövendölő sententia mellől, úgy 
tetszik, el nem mehetek [TML III, 190 Szalárdi János Tele-
ki Mihályhoz]. 

5. jelmondat; deviză; Devise, Wahlspruch. 1657: maga 
az hadaknál elébb általmene Lengyelországba, és onnat két 
nagy fejér aranyos zászlót hozván néki a követek, salutálják 
ö nagyságát. A két zászlón két igen szép sententia volt írva 
arannyal [ETA 1,161 NSz]. 




