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szentenciaírás ítéletírás; redactarea sentinţei; Abſassung
des Urteils. 1704: Annak utána azt is kívánta, hogy a sententia-írással siessenek, hadd küldhesse fel hamar, hogy resolutiót vehessen róla [WIN I, 193].
szentencialevél ítéletlevél; sentinţä (redactată); schriftüch abgesetztes Urteil, Vollurteil. 1567: kerdeztwnk tanachot Nemely wraymtwl es feyerwary Ambrws Dolgarwl
hogy kellene az Sentencia Azerth : k: Myndyarasth, Myndyarasth, Myndyarasth (így!), Jde Nekwnk kwldgye megh az
Sentencia lewelet cum toto processu feyerwary ellen [Gyf;
BesztLt 81 Thomas Krechner és Lucas Pystakj a beszt-i
bíróhoz és tanácsához]. 1570: Nylas Matthe hithy zerent
vallya hogy Jelen volt mykor Zabo Simon Sentencia
lewelel Magat Be Jkthatta az felseo hazakba | Bezterchey
Gèrgh Eskwt polgár, Ezt vallya hogy ... Mykor Zabo Simon megh Jeot volna az Sententia Lewelel es Magat Be
akarya volt Jktatny ... Mongya az Nótárius ... ez Sententia
Borbei Benedekre zol [Kv; TJk 111/2. 117, 119-20]. 1574:
Kiúanúan penig az meg irt, azzony procatora, hogi mi az
mi Előbbi deliberacionkatt, sente(n)cia Leuelbęn Nekyę ky
Iratnak es eo Jgassaganak meg Oltalmazásara, Annak okaÇrtt my egęnlo Jteletunkbol, az meg irt, elobi dęlibęracionkat, az protocolúmbol illien Jgéknel ki ky írattuk [Fejér m.;
KCs]. 1610: protestálok, hogy nem tartoznam vele, de igassagomnak nagiobban walo meg teczeseert bizonitok ellened, hogy Sententià leweleddel nem eltel Semmiben [UszT
20/224]. 1624: Az chjeke faluiakott* perly vala, Beldj Kelemen Vram : Elėóttėók : s azkor Beldi Vramott megh Nyerek az chjeke faluyak : flos : 3 : valtanak Sententia Leue' e tt, Beldj Vram ellen : az Vtton Nyerek megh hogj Chjeke
faluaban Semmj Jussa nem leon Beldi Vramnak [BLt 3
Fodor Gergelj chjekefalui ppix. vall. — "Csekefalvi (Cs)
lakos].
szentenciátus bírósági ítélet/végzés; sentinţä (judecătoască); Gerichtsurteil. 1782: meg zabalásztottván az Erdélly országban grassalodo Parasztság Toroczko is azon
Refractarius Parasztokra tett Articulusokban bé van rekesztve, de nem tsak articulusok hanem Felséges IVdik Kár
°lly Császár által sokszori Földes uraik ellen való rugóc s ó k é r t Sentenciatusokis [Thor. XX/4].
re

szentenciáz 1. ítéletet megfogalmaz; a redacta o sentinţä; Abfassen/Absetzung des Urteils. 1592: te az alat az tab'an czielekettel, az mit czielekettel, en penigh az Vrunk paŢancziolattiahoz tartwa(n) magamat, sententiasztal az Tab'an» minek okaert miért hogy te twdwa(n) ebben az vrunk
Parancziolattiat, ahoz nem tartottad magadatt, hane(m)
ţjandestine sentenciasztal es obrualni akartai [UszT]. 1597:
Tilalmamnak az oka hogy ne(m) az napzott napra jeottel
'de. hanem az eleótt: per hoc (!) ereótlen, merth en megh
b'zonytom most(is) az biroual hogy ne(m) az napzott napon
sententiaztak [i.h. 11/30].
2. vkit ~ átv is vki ellen ítéletet hoz, vkit elítél; a condamna pe cineva; aburteilen, ein Urteil föllen. 1610/1631:
e
ngem senki notaban nem eytet, nem Conuincalt, sem Aggj a i t , nem sententiazott [Gerend H; JHb XXXIX/12].
'676: Ott benne, úgy hallom engem sententiáznak; az szen n y magyarok is, hogy közikben nem mehettem eddig is,
[ţjjnd a hadakbeliek, mind az otthon valók engem átkoznak
[jML VII, 313 Teleki Mihály a fej-hez]. 1678: Lelkem Bátyám, ne sententiázzatok engemet annyiszor, ne is ijeszsze-

szentenciáztatik
tek örökké az Portával, igazán Írhatnám Kgldk, az tréfárúl
Kglt követem [TML VIII, 264 ua. Rhédei Ferenchez].
Szk: halálra
1650: az Malefactort halaira sententiaztak [UszT 13a]. 1654: Én Udvarhely széki Fülei Dániel
Maczkos János fia (így!) ... Király János szolgaianak ...
megh őletesebe(n) jele(n) volta(m), es mind harmunkat
azo(n) Jffîu legennek halaláért az Mag(istra)tus Tőruenniel
prosequalua(n), mind harmunkat mint Consentienseket az
Tőrueni halaira sententiazot [Fog.; KCs 1430 Dauid János
kezével]. 1753: Vánka György ... lopás miat ... Egeres
váráb(an) fogva tartván halálra sententiáztak ... hanem a
Csáki vrak pártyát fogván ki szerzették [JHb XXX, 9
Steph. Rettegi de Kis Budák (39) jur. not. com. Dobocensis
vall.] * karóra
1710: Sententiáztak meg egy katonát az
sényöi kalvénista praedikátorért ... Sententiázták torturára,
azután karóra [SzZs 277] * rabságra
1678: 22. Április
fővezér maga nagy sokaság között császár hadiserifjivel
örökös rabságra sententiázá őket, úgy mint az fényes Porta
és Erdély árulóit [TML VIII, 178 Bethlen Farkas Teleki
Mihályhoz] -fc tortúrára
> karóra
szentenciázás átv elítélés; condamnare; Verurteilung.
1669: Minthogy azért méltatlan praesumptiok miatt szenvedem az sententiázást, hiszem, Istenen megszán engem
[TML IV, 603 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
szentenciázhat (vmire) ítélhet; a putea condamna (la
...); strafföllig sein. Szk: nótára
1678: Kapi uram dolga
ad tértium evocáltatván nótára, azon az árticuluson az ország elméje ott járt, nótára nem sententiázhatják, de az conclusum az, meg fogják [TML VIII, 93 Macskási Boldizsár
Teleki Mihályhoz].
szentenciázó ítélethozó, elítélő; care condamnä; Urteil
fàllend. 1710 k.: Osztán Teleki a fejedelem s fejedelemaszszonynak és abba az engemet előre sententiázó tanácsba
elévitte Rhédeivel együtt sok nékiek egyszer másszor írt leveleimet, és egymás mellé tévén, világos lett, hogy nem én
leveleim, aminthogy nem is az volt [BÖn. 713-4].
szentenciázott elítélt; care este condamnat; Verurteilt.
1568: Margaretha vxor Johannis thuri ... fassa e s t . . . netorisset vxor Petri grúz az anyad wolt az rezeges bestye hires
kwrwa pelengerezet ne(m)zetw bestye Kurwafí sentenciazoth kuruaffy [Kv; TJk III/l. 146]. 1667: Azt mondotta,
nem senténtiázott személy ö, hogy őtet maga személyében
is böcstelenítik [TML IV, 150 Bánfi Ágnes Teleki Mihályhoz].
szentenciáztatás elítéltetés; condamnare; Ab/Verurteilung, Verurteilt werden. 1662: Zólyomi Dávid törvénytelen
magaviselése, fejedelemnek a tanácsurakkal amiatt való
búslakodások, végre megfogattatása, törvény szerint való
szentenciáztatása, fogsága, halála [SKr 148 tartalomjelző
fejezetcímben].
szentenciáztatik (el)ítéltetik; a fi condamnat; verurteilt
werden. 1657: Bethlen Gábor éltében valami fosztogatásbéli csintalanságért megfogattatván és sentenciáztatván,
meg akamak vala ölni, s te nyertél vala kegyelmet az fejedelemtől [Kemön. 118]. 1675: Lengyel Istúan Deáktol az
ser feozeoteol egy Lengyel léány terhes szolgáloját kérettük, ... Az Lengyel serfeozeo leány ki koszorúzással sen-

szentenciáztatott
tentiaztatván az Hengernek az ki koszorúzásért adtunk f —
d 60 [Kv; Szám. 34/LVl. 6-7]. 1769: A kik másakot az Eo
Felsége birodalmán kivŭl való országolva főképpen katonai
szolgálatra ki szökni akarót házánál tartana duggatna, Nem
hogy a Magistratusnak hirré tenne az illyen közönséges
Munkára a bűnnek mivoltához hoszszab, vagy rövidebb
ŭdŏkig sententiaztatik és büntettetik [UszLt XIII. 97].
Szk:fogságra
1813: Kerekes János ... a' Segesvári
Tzukházba, 4. Esztendei fogságra Sententziåztatott [Dés;
DLt nyomt. kl.] * halálra
1631: Hallotta(m) asztis szájából Valaszutj Jstuannak egy nehan szór, hogy Kolosuaratt
halaira Sentenciasztatott, es ha gratiauaí nem érték uolna
ugyan meghis eoltek uolna [Abrudbánya TA; Törzs. Jo.
Vayda jur. civ. (35) vall.]. 1652: Czegeben* lakó Magjari
Mihály, mivel hūtötlenŭl tőle el szŏköt feleseget Szolga
Margithot elegge kereste; egesz Debrecenig járt költ. Az is
nyilván vagyon hogy mar az elŏt is paraznasagaert halaira
sententiasztatot volt [SzJk 69. — 'SzD]. 1711: Noha ennek
előtte in Anno 1697 Balog Mihalynè nős paráznaságba(n)
Comperiáltatva(n), az Szent Isten és a nemes Ország Törvénye szerint halálra sententiáztatott volt [Dés; Jk 357b].
1796: de ... magok le kőtelezesek ellen is Földes Uraik ellen rugodozni meg nem szűntenek volna", némellyek kŏzűlök halálra sententiaztattak és a' Corifeusok kŏzzŭl egy néhányan felis akasztottak [Mv; TLev. 5/16 Transm. 15 tábl.
— a A jb-ok]
pálcázásra
1674: Hadnagy Ura(m) eo
kglmeis fogattattván megh égy legényt Isten ellen való rut
szitkaiért ... pálczázásra sententiáztatott [Kv; Szám. 34/L.
10].
szentenciáztatott elítélt; care a fost condamnat; verurteilt. 1677: Szász és Magyar Városokon, a' Sententiáztatot
latrok, in loco delicti talál tátották, lopot marhákkal talál tatot parasztok, arestáltathassanak [AC 267].
Szk: halálra
1677: Hogy ha a' Generális Circálásban
ki-adatot, és halálra sententiaztatot, Urak vagy Nemes emberek udvarokban, és hátok meget lévő gonosztévő emberek meg-tudatnak, azon helybéli Tisztek kéressék kézhez
[AC 126-7]. 1704: Az én szerelmes édesanyámhoz nemes
Erdélyországhoz alázatos supplicatiója minap fókancellárius és gróf, most pedig halálra sententiáztatott Bethlen
Miklósnak [WIN 1,178].
szentencionális ítélet; sentinţä; Urteil. 1785: ezt az igasságot erössitti azis Hogy az elő hozott Reflexiónak 2dik
Punctumában citált Sententionalisban ez szok olvastatnak*
[Torockó; TLev. 6/1. 20a Transm. — a Köv. az idézet].
szentes vallásos, kegyes, jámbor; cucemic, cuvios, evlavios, religios; fromrn, religiös. Szn. 7602: Szentes Bálint
szab. [Jenőfva Cs; SzO V, 222] | Szentes János szab. [Mádéivá Cs; SzO V, 224] | Szentes Sándor lófô [Taploca Cs;
SzO V, 230] | Szentes György szab. [Lemhény Hsz; SzO
V, 186]. 1603: Fetrus Szentes [Harasztkerék MT; SzO V,
251]. 1614: Szentes Pal pp [Dánfva Cs; BethU 474] | Szentes János pp Szentes Tham(as) Ar(vaia) pp [Jenőfva Cs; i.h.
478] | Zentes Mihály pped Szentes János lib. judex Szentes
Pal j b [Madéfva Cs; i.h. 460] | Szentes Matene j b Zentes
Mihali Zegensegh mià zolga [Bodok Hsz; i.h. 271] | Zentes
Geórgj pp [Lemhény Hsz; i.h. 337]. 1798: Szentes Josef
Kovács (mester) [Kv; KovCJk II. 2b]. XVIII. sz. v.: Szentes
Istvánné [Páké Hsz; HSzjP]. 1863: Szentes Károly [Kv;
Végr.J.
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szentgericei a Szentgerice (MT) tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentgerice/Gäläţeni; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON
Szentgerice. 1. Szentgericén lakó; care locuieşte la Szentgerice; in Szentgerice wohnend/amsässig. | Szentgericéről
származó; care este orginar din Szentgerice; aus Szentgerice (stammend). 1585: Ferenczy Istuan Zentgereczy [Kv;
TJk IV/1. 486a]. 1597: Zekely Gieorgy Zentgereczey [Kv;
TJk VI/1. 98]. 1773: Jól ismertem a kegyelmed édesapját,
Szentgelicei pap volt a [RettE 309. — 'Bánffi László szavai
Vass Dánielhez].
Szn. 1614: Zengerliczej Sándor zs [Berekeresztúr MT;
BethU 57].
2. Szentgericéhez tartozó; care aparţine de Szentgerice;
zu Szentgerice gehörend. 1825: a Szent Gerlitzei határon
lévén a marhákkal meg jedtem [CsS].
szentgyörgyi a Szentgyörgy (melyik?) tn -i képzős
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentgyörgy; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des
ON Szentgyörgy: Szentgyörgyön lakó; care locuieşte la
Szentgyörgy; in Szentgyörgy wohnend | Szentgyörgyröl
származó; care este originar din Szentgyörgy; Szentgyörgyer, aus Szentgyörgy. 1605: En szengiörgi Feö Biro Kis
János, az Teöb Eskwttimmel egietemben, adom emlekezeţre mindeneknek az kiknek illik az mi Leuelunknek rendiben [Torockósztgyörgy; Thor. XXI/2]. 1620: Actor ab una
Szentgyörgi Molnár Jstuan Beldi Kelemen Vram Jobbagya»
p(ro)clamaltata Kozmasi Kwsseb Mihály Petert az breuisre
[Zsögöd Cs; BLt 3]. 1818: a* Szentgyőrgyi Mészárosok ...
Marhajokat előre való hir tételem után el köttettem [Szemerja Hsz; Eszt-Mk Bora István gr. Mikó Györgyhöz].
Szn. 1835: Szőngyörgyi Elek [Küsmöd U; Pfj.
Szentháromság 1. az egy istenben levő három személy:
Atya, Fiú és Szentlélek; Sfînta Treime: Dumnezeu-Tatäl,
Dumnezeu-Fiul şi Duhul Sfînt; die (Heilige) Dreifaltigkeit.
1600: Eskŭzeom az attjara, fiūra, es az Zentt lelek Jstenre,
az telljes szentt háromságra, hogy en az en vramnak, az vjtezleó Bathoij Petemek fiŭrol fiúra ŭalo órókeós jobbagya
lezek [WLt]. 1614: Hallottam penigh Dengeleghine feleől
az feyedelem Zayabol hogy azt Mondotta, Isten eötet Vgy
segillye tellyes Zent haromsagh hogy el vezi maganak felesegwl Dengeleghinèt [Megyes; VLt 53 P. Kezczeghi (!)
(45) ns vall.]. 1633: haliam hogi Cziaszar Jstua(n) megh eskeöuek, hogi Isten eötet telljes zent haromsagh ugi segellje,
hogi eö Somosdi Mihalra ne(m) haragzik [Mv; MvLt 290.
135a]. 1662: Bízlak benneteket az teljes szent háromság
egy Istennek, kiben remélhettem, éltem, mely hitemmel teszem is le életemet az örökkévaló boldogságnak reménsége
alatt [TML II, 241 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1671:
Forma Juramenti Dominorum Regnicolarum. En T. T. Esküszöm az Elö Istenre ki Atya, Fiu, Szent Lélek, tellyes
Szent Háromság ... hogy az én Kegyelmes Uramnak, a
Méltoságos Kemény János Urunk Erdély Ország Fejedelmének ... tellyes életemben igaz és hŭ lészek [CC W
1710 k.: annál is inkább felemelkedünk, felindulunk az
Isten csudálására, imádására, annál j o b b a n m e g z a b o l á z z u k
veszedelmes curiositasunkat, hihetetlenségünket amaz nagy
titkok iránt, aminémü a szentháromságnak, az Isten fia
megtestesülésének [BÖn. 457]. 1730: Esküszöm az elö Istenre ki Atya Fiu Szent Lelek Tellyes Sz: Háromság [Dés;
Jk 400a]. 1744: Bartha János ... monda Jó: mert Isten Sz:
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Háromság ugy Segillyen ennek utánna Soha Senkinek ForsPontot nem adunk [Bölön Hsz; INyR János Deák (47) ns
vall.]. 1847: Tedd hát keserűvé ámbár e világot, ... adjad,
hogy hordozzuk kereszted s igádot csendes, nyugodt szívvel,
amint te kívánod, mert az élet után ... a szentháromságot vég
nélkül szemléljük [VKp 159 Varga Katalin lev.].
Szk: - napja. 1554: Ez lewel kolth belombol Senth haromsaghnapyan Anno domini 1554 [Bölön Hsz; SzO II,
115]
~ vasárnapja. 1595: Valanak teóbben(n) is kikkel
e
ggyt gombaerth menţjnk uala Zent haro(m)sagh vasamapia(n) [UszT 10/57]. 1736: jöttem vala bé Kolosvárról Háromszékre ... én vivém bé legelsőben az processiót szent
Háromság vasárnapján, és azután sok szép isteni szolgálatok ájtatosságok vadnak [MetTr 442].
2. Szentháromság ünnepe: a pünkösdöt követő vasárnap;
Prima duminică dupä Rusalii; Dreifaltigkeitsfest, ersten
Sonntag nach Pfingsten. 1663: Minekelőtte az hideg az szőlőket el nem vevé, négy pénzen elég bort találtak ejtelét, de
mindjárt bevonák az cégéreket, mely dolog 21 és 22 Maii
esett Szentháromság <előtt> való vasárnapi szombaton és
Szentháromság első vasárnap [Kv; KvE 166 SB].
Szk: ~ tánca. 1762: Bŏlõni Domboi Péter eŏ kegyelme:
a
Sz: Háromság tánczát az Hegedűs Czigánnyal vonatni, s
másokat az táncz járásra nogotni, s izgatni nem irtozatt
[Torda; TJkT V. 112].
o Hn. 1832: Szent Háromság nevezetű Bányában [Abmdbánya AF; EH A].
Ha. 1768: Szent Háramság [Csapó KK; Berz. 3. 6. 7].
Szentháromság-nap Szentháromság ünnepe; príma duminică dupä Rusalii; Dreifaltigkeitstag/-fest. 1577: Zent
Háromság nap vtan ualo vasamap Anno Dni 1577 [Mv;
öálLt 78]. 1604: mas feôldemet(is) foglalta el ... Zent haſ
o(m)sagh nap tayban [UszT 18/6].
Szentháromság-vasárnap Szentháromság ünnepe; príma duminică după Rusalii; Dreifaltigkeits-Sonntag. 1612:
Költ ez leuel Vardodfaluaban Szent Háromság vasamap,
1612 eztendóben [Várdótfva Cs; LLt 155]. 1769: Sz Háromság vasárnaptól" fogva Boldogaszszony napig b ezen
Táblán tractáltatnak illy szinü Causák [UszLt XIII. 97a. —
Ebben az évben: jún. 1. b Visitatio Mariae: júl. 2.].
szentimrei a Szentimre (Cs, M T ) tn -i képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentimre/Sîntimbru; mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON
Szentimre. I. mn 1. Szentimrén lakó; care locuieşte la
Szentimre; zu Szentimre wohnend. 1590: Zent Imrehi
Vrünk [UszT]. 1606: Zentt Imrehi lo feö [Szentimre Cs;
EHA]. 1614: Kis Mihalj Zent Jmrehi [Bere MT; BethU
1657: egj Szent Imrehj Ember [Szentmárton Cs; BLt].
1674: Szt Imrehi Ali szegy Antal János [Szentimre Cs;
EHA]. 1684: Csik széki Sz. Imrehi ... Antal Emreh [Hr3].
2. Szentimréről származó; care este originar din Szentimre; aus Szentimre (stammend). Szn. 1614: Zent Imrehy
°yórgj jb [Szentrontás MT; BethU. 66]. 1622: Szent Jmſ
ehj Gėórgj András [BLt 3 Steph. Fwstéós de Chiatozegh
(70) pix. vall.]. 1666: Szent Imrehi János Miklós [Szentinv
re
Cs; EHA],
3. Szentimrén levő; care se află la Szentimre; in Szenté r e (befindlich). 1687 k: Vagyon à Sz. Imrehi Ecclab(an)
••• édgy keresztelő ón kannátska ... Egy kis harangotskais
vagyon [Szentimre MT; DobLev. V/234].

szentírásbeli
4. Szentimréhez tartozó; care aparţine de Szentimre; zu
Szentimre gehörend, von Szentimre. Hn. 1622: Szent Imrehi hatarban [Szentimre Cs; EHA]. 1632: Czyk Zekj Zent
Imrehj hataron [uo.; EHA]. 1671: Az Szent Imrehi alsó hatarba(n) [uo.; EHA]. 1675: szent Imréhj erdő alat [uo.;
EHA]. 1691: szent Imrehi al(ia) s oltevj határb(an) [uo.;
EHA]. 1718: a Sz. Imrej Pál szegi határban [uo.; EHA].
1720: A Sz: Imrei alsó hidon alól az ót mellet (k) [uo.;
EHA]. 1738: a Sz Imrei nagy mezőn [uo.; EHA]. 1747: az
Szent Imrey alsó nagy mezőben [uo.; EHA]. 1762: ă Sz.
Imrei Bedeczi felsò réten (sz) [uo.; EHA].
II.fii szentimrei lakos; locuitor din Szentimre; Bewohner
von Szentimre. XVII. sz. eleje: Zemt Imrehiek [Szentimre
Cs; EHA]. 1608: Tudom azt hogi Giorgi andrast az Zent
Imrehit hogi az Bekes hadaban uolt halaitól megh mentette
Becz Imreh ugi atta uolt neki az Cziato zegebeli eoreogseget [BLt 3 Benedictus Daruas pp de Cziatozegh 2 (75) vall.
— a Cs]. 1631: Zent Imrehiek [Szentimre Cs; EHA].
szentírás biblia; Biblie, Sfînta Scriptură; die Heilige
Schrift, Bibel. 1570: en azt mondom az zent irassal, mert
eok igazan nem comunicalnak mikeppen Christus parancsol [Lámkerék Szb; Hurm. XV/1. 646 Fordasi Pál román
püspök a beszt-i királybíróhoz]. 1642: magam hallandó
sorsa feleöl ... illik gondolkodnom, melyet Vekoni ertelmem zerent ha posthabealnek miuel az Szentírás ki haza
nepere gondot nem igiekzik viselni az poganal gonoszabnak mongia [Ks 41. K]. 1662: Ne bontsd el a régi határt,
mellyet csináltanak a te eleid. Mellyet ne érts csak a határkövekrül, hanem egyéb minden lelki dolgokrul is, mellyet
mások, az előttünk valók, szentírás szerént hoztanak be,
állatának fel [SKr 702]. 1677: religio dolgában, kinek
kinek szent irásbol vöt opiniojának meg-jelentésének
módgya [AC 267]. 1704: az Szentírást, aki Isten beszéde,
az emberek annyifelé vonszák és magyarázzák, hogy ki-ki
a maga értelmére róhassa [WIN I, 117]. 1710 k.: él az Isten,
maga a szentírásban avval adja ki leggyakrabban magát:
Élek én, Isten [BÖn. 461]. 1741: Vagyon nyoma a Szentírásban hogy mind az meg élemedettebb, mind pedig az
ifjabb Próféták néha magok meg erőltetések nélkülis jot és
jollis prófétáltak, hol mások, hol magok állapottyok felöl
[TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz Francfourti ad
Oderámból]. 1756: Molduán Vonyát tsak éppen nyilván
paráználkodni nem láttam, de ... Itt lakó Néhay Gávrilla
Nyitza nevü Feleségét, Sokszor lattam eo Kglmétől az
hazbol ki jőni, mikoron tsak ketten lettek volna, mit
tselekedtek ottan nem tudom, de inkáb hiszem nem sz: írást
magyaráztak [Galac BN; WLt Vontsul Péter (38) j b vall.].
1759: Sz: irás könyve barát írással, és ezüst kapczokkal 1
[Kóród KK; Ks 20/X]. 1770: Az exercitiumokban a thesisek voltak a Szentírásról és annak perfectiójáról, hasonlóképpen <hogy> az ecclesiában Szentírásnak lenni szükséges-e vagy nem [RettE 239]. 1811: Keressük-fel bártsak
a' Szent írásokat, Látunk ott* két nagy és kedves Jánosokat
[ÁrÉ 177].
szentírásbeli bibliai; din Biblie/Sfinta Scriptură; biblisch. 1589: Ket eoreg konywek eggik nemet Cronica Másik zent Irasbely magyarazat [Kv; KvLt 1/2. 4 0 Vegyes ir.].
1658: sem az emberi gyarlóságtól és indulatoktól üressé,
sem pedig lelki s testi próbák és nyomorúságok szenvedésiben részetlenné nem tötte s hadta vala; a* mint ezek szentírásbeli más históriákból is ugyan, de az maga különb-kü-

szentiváni
lönbféle alkalmatosságokban írt s szerzett szép énekeibül is
kitetszenek [Kemlr. 327]. 1662: Mellyben e világi fejedelemségek, birodalmak igazgatásának formái Istennek bölcseséges rendelése szerint és annak szükséges volta, szép
hasonlatosságok és szentírásbéli példák által megmutattatnak' [SKr 69. — "Tartalomjelző fejezetcímben] | a fejedelem ... ad diem 10. Junii 1646. Szatmár várasában nationális synódust, nemzetséges gyűlést tétetvén ... illyen végezésekre szállottak vala: ... Harmadszor. Hogy az hét éjszakai könyörgések után a szentírásbéli praxisok, gyakorlások
szerint olvastassanak [SKr 277].
szentiváni a Szentiván (melyik?) tn -z képzős szárm.; derivatul formát cu suflxul -/' al toponimului Szentiván; mit
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szentiván.
1. Szentivánon lakó; care locuieşte la Szentiván; in Szentiván (wohnend), Szentiváner. 1639: Az Gat vagast ... az
hul az szent Ivanyi emberek mutatatak ... ot vagtak el
[BálLt 51].
2. Szentivánon működő; din/care activeazä la Szentiván;
in/aus/von Szentiván (tatig). 1634: Imreh Deák, orbai Zeki
Zagoni, mostan Szent Iuani Ischola Mester [Kp I. 39].
3. Szentivánról származó; care este originar din Szentiván; aus Szentiván (stammend), Szentiváner. Szn. 1552:
Zenth iuany János [Torda; LevT I, 94]. 1572: Zent Jwany
János [Dés; DLt 182]. 1593: Georgius Zent Iwwani [Kv;
TJk V / l . 413]. 1685: Szent Iváni Ersebeth Aszony Vinczi
Janosne [Dés; Jk]. 1752: Szent Ivánj Kalara Aszony [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1783: Szanetiványi Sámuelné
[RettE 423]. 1792: Szent Ivanyi Mihálly [Dés; DLt].
4. Szentivánhoz tartozó; care aparţine de Szentiván;
Szentiváner, aus/von Szentiván. 1639: az keőrtuelyfajak :
az szent Ivany hatar [BálLt 51]. 1799: A Szent Iványi határ
Széllyen döllö föld a Szent Ivanyi határon levő földek térnek meg rajta [Kilyén Hsz; LLt].
szentjóbi a Szentjobb (Bihar m.) tn -i képzős szárm.;
derivatul formát cu sufîxul -/ al toponimului Szenţjobb/Sîniob; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON
Szentjobb: Szentjobbról származó; care este originar din
Szentjobb; Szentjóber, aus/von Szentjobb (stammend).
Szn. 1726: Szent Jóbi István [Dés; Jk 359a]. 1728:
Assessores ... Stephanus Szent Jobi [Dés; Jk].
szentkatolnai a Szentkatolna (Hsz) tn -/ képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentkatolna/Catalina; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form
des ON Szentkatolna: Szentkatolnához tartozó; care aparţine de Szentkatolna; von Szentkatolna, zu Szentkatolna gehörig. Hn. 1755: a Sz. Katalnai völgynek torka előtt [Páncélcseh SzD; EHA].
szentkép icoanä; Heiligenbild. 1811: Sajnálván ama'
szent Képet" az Oláhok Templomjokhoz vitték [ÁrÉ 64. —
a
A Szent Lászlóét]. 1823: égy ezüst fllegrám rámájú Szent
Kép ... egy aranyas fllegrám rámájú Szent Kép [Szentbenedek SzD; Ks 38. V].
szentkereszt szk-okban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: szentkereszt ünnepe; ziua crucii sfmte; Fest des
heiligen Kreuzes: - napQa) szeptember 14. 1570: Major
Peter ... vallia hogy Ew egykorban Ieo volt Zekel Kereztwrrol zokadalombol mely Zent kerest Napban otth lezen,
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Es az Kykelleo Mellet Zallot volt Zent demeteren [Kv; TJk
III/2. 16]. 1604: az felliel megh irt ielen ualo 1604 Eztendeoben Zent Kereztnaptaiat [UszT 18/19]. 1617: Ez Zentkerezt nap tauat (!) mentem uala Antalfl Matiashoz, tehát
az mezőn juhot őrez [Kobátfva U; Pf Fr. Benczer de Medeser nb és Th. Bōleoni rector Scholae Tarczifalviensis vall.].
1630: Anno 1630 eztendebe(n) vgimint szent kerezt nap
tauat [Szentimre/Kászonújfalu Cs; BCs]. 1731: vévenek
kölcsön hatvan hat köböl búzát Szen keresztnapig [Mihálfva AF; Ks 83]. 1774: 1568 esztendőben Szent Lőrinc nap
előtt való vasárnapon előálomkoron lön nagy földindulás.
Annak utána ugyanakkor Szent Kereszt napján [RettE 327]
* ~ találása napQa) május 3. 1604: ez Jelen való 1604
eztendeóben Zent kerezt talalasa nap tauatt [UszT 18/15]1730: Vőttem a Szásznyiresi mészárosoktul ... Sz: Kereszt
találása napjára egy Tagot Flor 2 d. 50 [Szentbenedek SzD;
Ks 26. XIV] * őszi ~ estje szeptember 14.1590: ezen ielen
való 1590. eztendőben vgymint özi zent kerezt estin [UszT]
* tavaszi - napO'a) május 3. 1603: Tauazi Zent Kerezt nap
taiban ment volt rea az alperes ... molmunkra ... Mely
Malom ugian azon al perössel közós [UszT 17/5]. 1605: fel
is veotte az teobbinek megfizetesenek napyat ... 1603
eztendeobely Tawazy Zent kerezt napyat [UszT 19/73]1625: Tilalmat teottek az fel peoreosek ellen ... Tawazy
Zenth kerezt nap tawat [i.h. 91a] * tavaszi ~ napi sokadalom. 1608: az el múlt 1607. eztendeóben tauaszi zentkerezt
napi sokadalomkor [i.h. 19/14].
szentkirályi a Szentkirály (melyik?) tn -i képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentkirály;
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szentkirály. 1. Szentkirályon lakó; care locuieşte la Szentkirály;
in Szentkirály (wohnend/ansässig). 1764: ezen Thordasi
tizen het emberek altal le vagatot erdőből detinealtattak az
Szenkiralyi Lakosok altal az Tordasi tizen het szemelyek
[Szászújfalu AF; JHb XXVIII. 64].
2. Szentkirályról származó; care este originar din Szentkirály; aus Szentkirály (stammend). Szn. 1453: Blasius
Zenkeraly [Kv; TT 1882. 529]. 1647: Szentkyrali Jacab
Vistai hites falus biro [RLt 1]. 1704: Szentkirályi uram
[WIN I, 81]. 1755: Szt Királyi Susánna Aszszony [Torda;
KW].
3. Szentkirályhoz tartozó; care aparţine de Szentkirály;
Szentkirályer, von Szentkirály, zu Szentkirály gehörig. Hn«
1578: az zen kyraly hataron [Marossztkirály AF; EHA]1592: az Zent kirali birodalom [UszT]. 1764: Szent királlyi
Erdőt [Bece AF; JHb XXVIII/48] | Szent királlyi E r d ő n e k
faját [O.tordos AF; i.h.] | Szen Királyi erdő [Szászújfal"
AF; JHb XXVII1/64].
4. Szentkirályra vezető/vivő; care duce spre Szentkirály;
nach Szentkirály führend. 1767: sz királyi érre vezető útnak
[Ne; DobLev. 11/380. 4a]. 1848: a' Szentkirállyí ut (sz)
[Tasnádszántó Sz; EHA].
szentlászlói a Szentlászló (melyik?) tn -/ képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Szentlászlo;
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szentlászló. I. mn 1. Szentlászlón lakó; care locuieşte la Szentlászló; in Szentlászló wohnend. 1699: vettem ket Szekerjat
Sz. Laszlai Embertül, a kemenczenek fel fűtésére [Kv;
KvRLt I. C. 8. 19]. 1758: ki erőltette a Sz: Lászlói Lakósokat hogj Juhokot az övé közzé adván Csinálják az ö Földére
a Major Házat? [Msz; Sár. vk]. 1768: a mely Kis Fenesi
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marhát meg nyúzva találtak ezen Controversias ... helyen
••• azt a Szent Lászlói Lakosok fizették meg egész Falustol,
mint magok határokon el el károsodottat [O.léta TA; JHb
XXXVI/17]. 1773: a' Szent Lászlai Lakosok az öszve
folyó Sz. Lászlai, Fenesi, és Tot falusi Határok [T; JHb II.
1]. 1818: En most a nagy Havasról haza felé jöve Kis
Fenesen keresztül jövet ottan találtam a Szent Lászlai
Gomyikot hogy egy Cserki (!) emberünknek a Fiját a Ttes
Sz. Biro Vr Commissiojánál fogva keserni akarta a Ttes Sz.
Biro Úrhoz valami Kalátsosságáért [TLt főispáni lev.]
2. Szentlászlóról származó; care este originar din Szentlászló; aus Szentlászló (stammend). Szn. 1567: Gregorius
Zentlazlay [Kv; TJk 73]. 1570: Zent Lazlay Gergel [Kv;
TJk III/2. 85]. 1573: Zentlazlay gergel [Kv; TJk I1I/3. 48].
U75: Gregoris zentlazlay [Kv; TanJk V/3. 256a]. 1635:
Zent Lazlaj Ur(am) [WLt].
3. Szentlászlón levő, hozzá tartozó; din/care se află la
Szentlászló; in Szentlászló befindlich, Szentlászlóer. 1650:
Sent Laszloj malmo(n) alol [M.fenes K; EHA]. 1735: Maros Szekben levő Szent Lazlai Portiomot [CsS]. 1752: Kozma Mihálly Ns Marus széki Szt Lászlai Vnit. Eccl. Papja m
Pr. [Born. X. 16]. 1816: Az Anya sz. Lászlai Szentegyházban [MT; UnVJk 60]. 1823-1830: azon szentlászlói udvaron a napnyugati soron volt valami régi kőépület, melynek
fedele lesorvadván, a kökéménye fennállott, s ez az országi j á r a is kilátszván, olyannak tetszett, mint egy elégett ház
[PogE 148].
Hn. 1605: Zent Lazlay hatar [Nyárádsztlászló MT].
1650: az Sz. Laszloj hatar feleoll (sz) [Borbátfva TA].
1693: az Sz. laszlaj Cserében [Nyárádsztlászló MT]. 1711:
A
Szt Lászlai határ Szélybe(n) [Bonyha KK]. 1716: a Sz:
Lászlai berken [Nyárádsztlászló MT]. 1736: az Sz: Lászlai
kaszáló [uo.]. 1746/1756: az Szent Lászlai rét [Szentgerice
MT]. 1750: a Sz: Laszlai Kaszalo Réten [Vaja MT]. 1772:
a Sz. Lászlai puszta Malom tájat [Sár.]. 1778: a szenlászloji
felső határan [i.h.]. 1805: a Szt Lászlai Berek előtt (k)
[Szentháromság MT]. 1814: A Szt Lászlói es Balint falvi
öszve folyo Határok között [Nyárádsztlászló MT]. 1815/
A Sz Lászlói Patak mellett (k) [Miklósfva U].
A jelzet nélküli adatok az EHA-ból valók.

H. ſn Szentlászlói lakos; locuitor din Szentlászló; Bewohner von Szentlászló. 1614: Varga Mihály es Jstúan
szent Lazlaiakjb [Medesér U; BethU 160]. 1726: adtam ...
Szent Laszlaiaknak ... fl: hung: 17 d: 12 [Kv; Ks 15.
UII. 4]. 1762: az Szent Lászlaiaktol le vágatot az Erdő
[Tordasztlászló TA; EHA].

szentmártoni
törvénye szerént birom és igazgatom [CC 12 a fej. esküszöv.]. 1710 k.: Szerelem egészen a mennyország, igazság,
békesség, és Szentléleken való öröm [BÖn. 466]. 1780 k.:
Nemes Céhünk választatott látómesterei esküszünk az élő
Istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság minket úgy segéljen, hogy ezen hivatalunkat illető tisztünkben
töllünk kitelhető képpen híven, igazán eljárunk [Dés; DFaz.
30]. 1809: Investigaltassék az egy Igaz Istenre a ki Atya
Fiu Szt Lélek egy Bizony örök Istenre eskettessenek meg a
Bizonyságok [UszLt ComGub. 1752].
Hn. 1554: Castri Zentleluk [SzO II, 111]. 1578: Az
Zentlelekheoz való zólók [Kv; TanJk V/3. 162a]. 1582: Az
Zent lelek kertebeol [Kv; Szám. 5/XIV. 124]. 1587: Az
Zentlelek mellet Nagy Seppedek [Kv; TanJk 1/1. 54].
szentlélekbeli 1. a Szentléleknek szentelt; care este închinat Duhului Sfînt; dem Heiligen Geist gewehrt. 1571:
Az zentlelekbely Espotalban ket forint ara fat aggyanak Az
Notariusnakis azonkeppen [Kv; TanJk V/3. 30a]. 1575: Az
zemlye Molnot eo K. varosswl Mindenestwl az Zent lelekbely Espotalhoz Engettek, hogy az Espotal Mester hordassa
ely [Kv; i.h. V/3. 114a]. 1584: Attúnk az egyhaaz pénzéből, az zent lelek bely espotalyhoz Salla Imrehnek kezebe f.
36 d 50 [Kv; Szám. 3/XV. 21]. 1591: Az zent lelekbely Espotalynak gondwysselessere es a benne való zegenyeknek
eltetessere daykalkodaszokra walaztottak eo kegmek ex
vtraq(ue) Natio(n)e paribus votis tablara Iarwan illien
Attiok fiat. Bachy Thamas [Kv; TanJk 1/1. 156].
2. a Szentléleknek szentelt épületben dolgozó; care lucreazä într-o clădire închinată Duhului Sfînt; in HeiligenGeist-Spital tätig. 1604: Az zenth Lelekbely ispotály Mesternek az zegeniek tartasara adgianak f 36 / — [Kv; RDL I.
77 Inv. Eccl.].
Szentlélek gyökere erdei angyalgyökér; Angelica sylvestris; angelică sälbatică; Engelwurz, Angelika. 1672 k.:
Szent lelek gyükere: Angelica Sylvestris Major Heiligen
Geisteswurtz [PPGI].
szentmárlai a Szentmária (K) tn -/ képzős szárm.; derivatul cu sufixul -/ al toponimului Szentmária/Sînta Maria;
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szentmária: Szentmáriáról származó; care este originar din
Szentmária; aus/von Szentmária. Szn. 1626: samariaj mihalideak [Kv; RDL I. 16]. 1749: Szamaijai Péter [Torda;
DobLev. 1/336].
szentmarjai 1. szentmáriai

Szentlélek Duhul Sfînt; der Heilige Geist. 1573: Margit
Thamo Ambrusne azt vallia hogi eo eleot (!) Nem zytta
kato agostont, hane(m) mykor lg perleodnenek egimassal
azt Monta hogi adna Isten Zent lelket hogi feledne enge(m)
agoston [Kv; TJk III/3. 86]. 1636: ezt-is, az Szent Lélek ihlette [ÖGr]. 1637: En Bwkösy Kemeny János ... Eskwszöm az eleő I(ste)nre, ki Athya, Fiu, szent Lelek, tellyes
szent haromsagh ... hogy ez hiuatalbanis ... eö Ngat hiuen,
1
gazán, teokelletessen szolgalom [Fog.; KCs 135]. 1662:
Átkozott, valaki az ö felebarátjának határát elfordítja ...
Közeljár ez a Szentlélek ellen való bűnhöz [SKr 702-3].
1671: Esküszöm az élō Istenre Atyára, Fiúra, Szent Lélekbe, tellyes Szent Háromság Istenre, hogy én a' Nemes Erdély Országot az partiummal edgyŭtt, söt annak minden lakosit elébbeni Inaugurationkori Conditioi és az Országnak

szentmártoni a Szentmárton (melyik?) tn -/ képzős
szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szentmárton; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des
ON Szentmárton. I. mn 1. Szentmártonban lakó; care
locuieşte la Szentmárton; Szentmártoner. 1606: Az szent
Martonj bizonsagok, az keth tizesben az kik pórlónek
[UszT 20/235]. 1609: János balas Zent martonj soljmar
An(n)o(rum) 60 [Cssz; BLt 3]. 1785: Az elszökōt Szem
Mártoni Jobbagynak Vintze Jánosnak el maradván egy
Malatzkája el adtam [TSb 6]. 1826: Az őszen a Szt Mártani
Vintzellér kifizetésére eladatt 21 xron vékáját" 3
[Bábahalma KK; RLt O. 1. — 'A kukoricának].
2. Szentmártonból származó; care este originar din
Szentmárton; aus/von Szentmárton (stammend). Szn. 1621:

szentmártonmacskási
Zemmartoni Georgy Deaknak [Kv; Szám. 15b/IX. 53],
1802 k.: Szemmártoni Mih(ály) [Torockó; TLev. 5/5].
3. szentmártoni lakosokat érintő; care a fost perceput/încasat ín localitatea Szentmárton; die Bewohner von Szentmárton betreffend. 1753: Doboka (me)gyében Sóllyomkőzi, Borsai, Fodorházi, Ugroczi, Válaszuti, M.Földvári és
Kolos (me)gyében a' Szent Mártoni Portiokat intéztük két
részre [CsS].
4. Szentmártonhoz tartozó; care aparţine de Szentmárton;
Szentmártoner (gehörig). Hn. 1627: Hodos pataka mellet
az zent martonj Hataron (k) [Vadad MT; EHA].
II. ſn szentmártoni lakos; locuitor din Szentmárton; Bewohner von Szentmárton, Szentmártoner. 1762: A Szemártaniakat ... keveresre hajtatam [Gyeke K; Ks l Biro János
lev.].
szentmártonmacskási a Szentmártonmacskás (K) tn -z
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului
Szentmártonmacskás/Sînmartin(-Măcicaş); mit dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szentmártonmacskás: szentmártonmacskási lakosokat érintő; care a fost perceput/încasat ín localitatea Szentmártonmacskás; Szentmártonmacskáser. 1675: Szént Marton Macskasi Portiobol ...
marat Némes Udvarhazhely [RLt O. 5].
szentmihályfalvi a Szentmihályfalva (melyik?) tn -z
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului
Szentmihályfalva; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete
Form des ON Szentmihályfalva. 1. Szentmihályfalván lakó;
care locuieşte la Szentmihályfalva; in Szentmihályfalva
wohnend. 1653: Móses" is foga a székelység felé, de Rácz
György és Katona Mihály nevü Csíki szent mihályfalvi
székely, hátba ökleié kopjával [ETA I, 82 NSz. — "1603ban a fejedelmi székre törő Székely Mózes.]. 1677: Szent
Mihályfalvi Vitézlő rend, az Aranyas Székieckel, egyenlő
állapotban és tereh viselésben rendeltetett [AC 239].
2. Szentmihályfalváról származó; care este originar din
Szentmihályfalva; aus Szentmihályfalva (stammend). Szn.
1621: Zemmyhalj faluj András Deaknak [Kv; Szám.
15b/IX. 179]. 1691: Szen Mihalyfalvi János Deák [Ne;
DobLev. 1/34].
szentmihályi a Szentmihály (U) tn -z képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szentmihály/Mihăileni; mit d e m Ableitungssuffix -z gebildete Form des
ON Szentmihály, Szentmihályer: Szentmihályon lakó; care
locuieşte la Szentmihály; in Szentmihály wohnend, Szentmihályer. 1599: 4 Testis, Katalin, Wargha Paine, Zenth Mihály ... 5 Testis Sofia, Kys Thamasne, Zent Mihály [UszT
15/196-7].
szentmiklósi a Szentmiklós (melyik?) tn -z képzős
szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szentmiklós; mit d e m Ableitungssuffix -z gebildete Form des
ON Szentmiklós. 1. Szentmiklóson végzett; din funcţia îndeplinită ín localitatea Szentmiklós; in Szentmiklós verrichtet. 1710 k: mikor Béldi nyárban Bodonban, Radnótra
az udvarhoz j ő , emez akkor szent-miklósi derekasabb majorkodása mellől elmégyen Zabolára [BÖn. 675].
2. Szentmiklósról származó; care este originar din Szentmiklós; aus/von Szentmiklós, Szentmiklóser. Szn. 1585:
Zentmiklossy Gergely [Kv; TJk IV/1. 395]. 1684: Csik széki szent Miklósi Gegő Peter Primipilus an(norum) 60
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[Borb. II]. 1772: Stephani Szemmiklosi (26) vall. [Dés;
DLt 321. 73a].
szentmise mise, szentmiseáldozat; liturghie, sfînta slujbä; die heilige Messe, Meßamt. 1736: Nem vala az házasok
között is az religióból semmi visszavonás; ha egyik házban
szent mise volt, az másikban könyörgés | még templomunk
sem volt ben Kolosvár városában; az hol most az convictus
temploma" vagyon, ott vala egy ház, az is csak köz rend ház
vala, abban volt az szent mise [MetTr 359, 425-6. — 'A
piarista templom]. 1764: a specificált Summát az ... Mlgs
Gróff Aszszony, oly szándékkall atta-ki hogy annak legális
interesséért örökösön bizonyos számú sz = misék esztendőnként mondattassanak ell az emiitett Tiszt. Conventbeli'
Páterektől [Kv; Ks 92. — "Franciscanus]. 1784: Lévén egy
gyémántos két száz forintos Medája azt hagyá ... Sz. Misékre [Kóród KK; Ks 14. XLIIIb özv. gr. Komis Ferencné
Geréb Zsuzsánna végr.]. 1863: A kolosvári tisztelendő
óvári szerzetes háznak hagyok 6000 (!) ~ hatszáz (!) forintokat, hogy annak kamatjából éven kint az én bünüs lelkemért, néhai féijemért, ... kedves elhunyt fiaimért szent misék szolgáltassanak [Kv; Végr.].
Szk: - hallgatni. 1754: mig mŭ szent Mise halgatni lőttünk vólna, eö addig agyon itta magát [LLt 300] #
oktavális
1849.ü Meg kívánom, hogy testem tisztességcsen el takaríttasson, 's Lelkem idvessigéért az Octavalis
szent Misék el mondassanak [Km; Végr. Tamás Bogdán
végr.].
szentpáli a Szentpál (melyik?) tn -z képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szentpál/Sînpaul;
mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON Szentpál. 1. Szentpálon levő; care se aflä la Szentpál; in Szentpal
befindlich, Szentpáler. 1678: Húsvét harmad napján szentpáli házomnál adá meg Jó Mihály uram Kegyelmednek
mind levelét, mind izenetit szép renddel [TML VIII, 156
Haller János Teleki Mihályhoz].
2. Szentpálról származó; care este originar din Szentpál;
aus/von Szentpál, Szentpáler. Szn. 1598: Zempaly János
[Kv; Szám. 8/V. 163]. 1621: Iffiu Zem Pali János [Kv; i.h15b/IX. 66]. 1641: szempali, András vram [JHb]. 1659:
Szentpáli uram [TML I, 364 Árva Bornemisza Kata Teleki
Mihályhoz]. 1661: Szent Páli uram ... Szent Páliné asszonyomnak [TML II, 143-4 Teleki Mihály Veér Judithoz]1668: Szentpáli János Uram [K; BfR 57. 51]. 1704: Szentpáli István [WIN I, 271]. 1771: Szentpali Ferentz Ur(am)
[Girbó AF; JHb Joh. Szentpáli (57) ns vall.]. 1792: Szempáli László [Dés; DLt].
szentpéterbeli szentpéteri egyházbeli; de la comunitate
bisericeascä Sfîntul Petru; von der Kirche Szent Pé*
ter/Sankt Petrus, (von) der Sankt-Peter-Gemeinde. 1578:
Az zent peterbely predicator feleol eo k. biro vramat keryk
hogy beryt adassa megh, Mynd plebanossal mynd Az vchabelyeken zedesse fely [Kv; TanJk V/3. 6a]. 1597: az szent
peterbely Oskola Mesternek ... f 2/50 [Kv; Szám. 7/XIV;
61 Masass Thamas sp kezével]. 1599: Az zentpeterben
Scolaban chynaltatúnk egi kemenczet [Kv; i.h. 8/XVI. 40]szentrontási a Szentrontás (MT) tn -/' képzős szárm j
derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szentrontás/
Troiţa; mit dem Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON
Szentrontás. 1. Szentrontáson lévő; care se aflä la Szentron-
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tás; in Szentrontás befîndlich 1606: mindenekbeól ualami
az Zentorontasi" eŏreksegekbeŏl ozlast keuan en teòllem
[UszT 20/49. — "Később: Szentháromság].
Hn. 1649/XIX. sz eleje: az Szent Rontási Patakan [Szentháromság MT; EHA].
2. Szentrontásról származó; care este originar din Szentrontás; aus Szentrontás stammend. Szn. 1620/1687 k.: Sz.
Rontási Thamás [Ménes MT; MMatr. 407]. 1621: Zentrontossy Thamas deák Cancellarius vra(m) deakya [Kv; Szám.
15b/XI. 32]. 1623: Thomae Zentrontasi [KemCs IV/100].
szentség 1. szent dolog; lucru sfînt; Geheiligtes, Heiliges, Heiligtum, Heiligkeit. 1619: Látom, hogy sem szentség, sem barátság, sem atyafiság nem fog ezféle dologban,
hanem csak az nagy átkozott dissimulatio, kit nem kímélek
töle én is [BTN 2 376]. 1653: mint járának Bástával, hogy
Székely Mósesnek megadták vala a várost, és hogy a jesuv
iták klastromát eltörék (!) törvénytelenül és magokat megölék s megsebesiték, a városból kivondozák, s azután mindeneket felprédálák, végre templomokat leronták és abban
minden szentséget szenttelenné tőnek ország és fejedelem
híre nélkül, csak a magok dühösségekböl [ETA 1, 90-1
NSz]. 1710: ők is penig fáratságok jutalmát dupláson megv
evék rajta", és amicskéje megmaradott vala a confiscátiótól, a szentségnek álorcája alatt kicsalák a kéziből s a magok szerzeteket meggazdagíták belőle | Haj, szent, vagy inkább szentelen atyák, ha a mi református papjaink cselekedték volna, amit ti, eget-földet felfordítanátok ellenek, de
nektek minden rossz dolog szabad, a szentség álorcája alatt
minden rossz dolog nálatok megyen véghez [CsH 80, 339.
'II. Rákóczi Ferencen]. 1753: ha még ehez hasonlo adná
elÖ magát, lehetne könnyen meg mutatni, mitsodás igaz Lélek fekszik à szentséget mutató praetextus alat [Szentsimon
c
s ; Ks 22. XXlb]. 1811: Ezen kivül vágynák még két LeVe
lei, Melyeknek szentséggel telyesek rendjei [ÁrE 179].
2. a kegyelem részesévé tevő egyházi cselekmény, szakramentum; sacramente; Sakrament. 1790: Endrédi Josef ö
Kgylme vallásunkra bé fogadtatik, atyafiságoson javasolván Lelki Tanítóinknak hogy ö kgylmét Vallásunk, minden
Jussaival, és a' szokott szentségekkel való élésre is bé bocsássák [Kv; SRE 267].
3. oltáriszentség; sfinta eucharistie; Eucharistie, Altarsakrament. 1849: Az oltártol nyillik égy dufla tarkáson festett fenyő détzka ajtó, vas sarkakan forgo ... mellyen be
•ehet menni a' Conservatoriumba ... van ezen Conservátonumba égy Téka több fiókjaival el látva — benne vannak a
Papi öltözetek, és a szentséghez való eszközök [Szentbenede
k SzD; Ks 73/55].
4. kb. felemelő szertartás; slujbä divină; heilige Handlun
g, Zeremonie. 1705: Ma a pápistáknak nagy innepek
v
°lt, melyet mindenek nagy szentséggel igyekeznek meginne
Pelni, de a rabokat mégis csak kihajtották dolgozni tegna
P [WIN 1,468].
szentséges 1. szent; sfînt; heilig. 1662: Az Isten kegyelmes velünk bánásira, dajkálkodásira, szentséges igéjében
l^Kr 718]. 1747: az J ... a* szentséges Bibliát kezéb(e) vév
*n, minek utanna abbul olvasott volna, meg káromolván
* földhöz tsapta [Torda; TJkT III. 133-4]. 1766: a mi nagy
Atyánk, két gyermekei ugy mint Márton és Ersébeth születések, s már fel serdült állapattyak után, született Református lévén, boszuságbol a Szentséges Catholica hŭtre állott
l“ū-; i.h. V. 298]. 1882 k.: Az a törekvésem volt, hogy az

szentszék
elmúlt szentséges vasárnap s az utána következő szentséges
innepen lerándulok hozzád [PLev. 102 Petelei István Jakab
Ödönhöz].
2. a legnagyobb tiszteletet érdemlő; venerabil; heilig, geheiligt, hochheilig. 1710: Szentséges római Imperátor, az
én hatalmas principiálisaim, a belgiumi ordók, felette igen
álmélkodnak a Felséged dolgain, minemű hallatlan és keresztény potentátushoz illetlen keménységgel a magyarországi református papokat ártatlanul Felséged proscribáltatta, és a spanyol tengerre gályavonni küldötte [CsH 98-9].
3. kb. felséges; sacru; sakrosankt. 1775: Midőn ... Groff
Vass György és Vass Adám urak az Királlyi Szentséges
Sententia mellett Mlgs Groff Lázár, es Káinaki Urak ellen
Executiot tentáltanak az Nemes Maros Szék Tisztyei által
magamis jelen voltam [Mezőbánd MT; WassLt Szabó Péter
(31) lib. vall.]. 1782: serio parantsoltatik hogy a jelentett
Insolentiát se magok az Instánzok" ne probállyák, se a
Communitás, mert bizonyoson okot adnak arra, hogy a
Tőrvény és Szentséges rendeleseknek meg Sértéséért példáson meg büntettessenek [Torockó; TLev. 4/6. — "A torockói jb-ok]. 1809: Felseges Királlyi Gubemium! Mi ... a'
mostani Felséges Parancsolatnakis a' közönséges bátorságát targyazo szencséges intézettjeit tudjuk, s vgjan attól indíttatva azon iparkodtunk, hogj annak tellyesittesebe fogyatkozás bennünk ne talaltassék [uo.; i.h. 9/43]. 1842: A
tekintetes alispány urat, minekutána őfelségének múlt
1825-ben hozott szentséges határozását ... idefoglalni kévánjuk [VKp 64-5].
szentségtelenít meggyaláz; a profana; entehren, profanisieren. 1662: Menetelben ez nép sem Istennel, sem emberrel nem gondolván, mindenütt való egyházakat feldúlnak,
praedálnak, szentségtelenítenek [SKr 362].
szentségtörés megszentségtelenítés, szakrilégium; sacrilegiu; Sakrileg. 1662: a törvénynek nem csak egy-két cikkelyére köteles az király s egyéb minden tiszt; hogy csak
azt kapják fel belőle, azmi az ő veszettségekben nekik szolgálni láttatik, mint midőn törvénytelenkednek, ez urunk
szavát nem szintén szentségtörés nélkül ... szüksége vagyon az úmak erre [SKr 690]. 1746: Vass János nevű idegen jövevény isméretlen ember, kinek maga jamborságáról
senkitől leg(iti)matioja nem találtatik; incaptivaltatván penig pénz nézés, ásás és keresés alkalmatosságaval találtattak nálla feles L(ite)rale Instrumentumok, mellyek tellyesek
Religiok ellen való p(rae)varicatioval, szentség töréssel bŭvöléssel bájolással [Torda; TJkT III. 110]. 1760: Azok penig kikről szentség törésnek, vagj más terhes gonoszságnak
Circumstatiai volnának, annyival inkább ha már ezek graváltattak, ugj más Malifactorok, is ezeknek Sententiója s
Tortúrája suspendáltatván Processusok kesedelem nélkül in
specifico submittáltassék [DLt 321 gub.]. 1838: az Articulusok meg sértése Szentségtörésnek nézetik melynél fogva
Farkas György a Felség sértésért a Czéh tagjai küzül ki utasítást érdemel [Kv; ACLev. 9].
szentszék 1. ref. egyházi hatóság tanácsa/bírósága; consiliul al unei autoritâţi reformate; geistliches Gericht, Konsistorium (reformierte Gemeinde). 1584: Erzengiarto Giarfas vallia Perlek vala a' felesegemmel a* Zent Zeken, es
mikor kwn volnánk be Menek a* teorwenybe [Kv; TJk
IV/1. 256]. 1592: Hogy az zentzek, Secularis caussak itiletibe magat ne awassa, se Testamentum dolgaba, hanem in

szenttelen
ea parte, mikor Valaki az Ecclesiahoz legalna valamith
[Kv; Diósylnd. 29]. 1600: Puelacher Jstwan vram es
Hozzw János vram ... fatentur: ... Amy portioya az Nagy
Buday Thamas Jowajban iffyw Bwday Thamasnak voltis
mindeneket eo maga percipialt ... mindeneket oda ky
keolteott el, męrt męgh az Attya eleteben hazasodott volt
megh oda ky noha az hazassagtol az Zentzeknek theorwenye meg tiltotta volt, de oda ky attól absolwaltatwan az
praedicatorok attak volt zabadsagot hazassagra [Kv; TJk
VI/1. 191]. 1628 u.: Kivanom aszert hogi az Actrixnak
ebbeli Propositioia Condescendallion, es az ideötol
fogua(n), töllem keóleón letető! fogva, kivano(m) igaz
menteő szemeliekkel expurgalni magatt, es hazassagba(n)
hozzam leuő keóteles ereős hiti melle Restitualni az zent
zektól [SzJk 32]. 1646: Az A(ctrix) egy kérdést tamaztot az
Eccl(es)ia eleyben Hogy ha az Causa Diuorty agitaltathatike az Eccl(es)ia Foruma(n). Ez kérdést az sz. szek
Istenessen megh ruminalua(n), teczet hogi az ollian Causa
Diuorty most az szent szeken nem agitaltatik azért cum tota
seríe az Actio, az masikkal egyben remittaltatik az kulseő
Forumra őt agitaltassek ă hol illik az külseő Magistratusok
eleőt [SzJk 64]. 1657: Azért az goromba reszegsegbol löt
czelekedetemet condonallya az szent szek, es hozza való
kötelessegem alol szabadiczon fel az sz. Szek [i.h. 81].
1679: a sz(ent) széktől absolutiot kévánok [i.h. 135]. 1680:
Nem taszitotta(m) Exmissiot kivanok a Sz: Széktől [i.h.
148]. 1760: De falbarugván, adta magát ez-is a Dósa Mihály fiához s mindaddig együtt laktak, mig a szentszék kétfelé vetette őket [RettE 105].
Szk: papi
1847: És a papi szentszék előtt a válóokokkal megjelenvén két renden, többször a féijemhez menni
többé nem erőitettettem | együtt éltünk 15 és fél évekig,
azután törvényesen elváltunk a papi szentszék előtt [VKp
153, 164].
2. a pápaság mint a legfőbb kat. egyházi hatóság; Sfîntul
Scaun; der Heilige Stuhl. Szk: apostoli1776.ę
Kinek is
fizetett 15 ezer forintot azért, hogy lemondott róla, pápistává is lett s minthogy hites mátkája volt, úgy engedte meg az
apostoli szentszék, hogy elváljanak, hogy Drassón, Gyalakután és Bacában capellákat építsen [RettE 373] * római
1773: Ezek igen j ó katonái voltak a római szentszéknek
és azt mondom, hogy a két religióban olyan nagy dissensio
nem lett volna, ha ez a szerzet nem támadott volna [i.h.
313]. 1807: Fridrich Vilhelm Frantz ... Catholicus Pap ...
Arany Sarkantyús Vitéz, és a' Romai Szent Szék Protonotariussa [Dés; DLt 66/1808 mell. gub-i nyomt. kl].
szenttelen megszentségtelenített; profanat; entehrt, profanisiert. 1653: a kolosváriak ... a jésuviták klastromát eltörek törvénytelenül ... végre templomokat leronták és abban szentséget szenttelenné tőnek ország és fejedelem hire
nélkül csak magok dühösségekböl" [ETA I, 90-1. — a Az
1603. évi kv-i jezsuitaellenes kilengésekre von. felj.].
szentül 1. szentként, szent módon; cu sfinţenie; in seiner
Heiligkeit, f r o m m und heilig, heiligmäßig. 1669: Soha,
Uram, az ember gond, búsulás nélkül nem élhet és soha oly
szentül nem is élhet, hogy sok gonosz akarói ne legyenek
[TMLIV, 412 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1710 k.: én
azt tudom, hogy az Isten mivel mindent és mindenkor,
szentül, bölcsen, isteni tökéletességgel maga dücsõségére,
háza épületére [BIm. 999]. 1727: Melly Gratiajáért a mindeneket szentül látó és tudo Árvák(na)k Istene a Mlgos Fö
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Ispán Vrat és a Tktes Nms Vármegyét meg áldja [Ne; DobLev. 1/129 Dési Kata lev.].
2. szigorúan; cu stricteţe/exactitate; hoch und heilig, fest.
1657: Az fennemlített hadakozásnak azért véget vetvén
Bethlen Gábor, azután többször nem hadakozék római császár ellen, az békességet véle az maga részéről szentül
megtartván [KemÖn. 81]. 1662: azonképpen mostani császárnak őfelségének koronázatja előtt és utána 1608. és
1609. esztendőkben íratott és végeztetett minden végezéseket minden cikkelyeiben, punkjaiban őfelsége szentül és
erősen maga is megtartja [SKr 119-20]. 1673: Meg kellett
azt is jelentenem, az porta nekünk ez óráig azt parancsolta,
az némettel való békességet szentül megtartsuk [TML VI,
423-4 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1678: En bizony
Kegyelmedhez való kötelességemnek szentül megfeleltem
[TML VIII, 366 Teleki Mihály Thököly Imréhez]. 1800:
A* Nemes Ember ... egymásba keresi a' hibát vitsalodik (!)
perlekedik és Arulkodo parasztya hellytelen vadgyának
Szentül helyt ád meg lévén gyözettetve abban hogy az Áruló az emberséges ember [Csapó KK; Berz. 11. 75]. 1824 w
Minden lehető maradékom vagy Atyámfija ki meg nevezett
Joszágomba száll és ez emlékezet Hagyomás Levelemet
olvassa, ennek minden rendeit figyelemmel olvasván szentül es változatlanul tartsa meg [Nagylak AF; DobLev. V/
1094 id. Dobolyi Zsigmond kezével].
3. visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul, rég meghíhatatlanul; irevocabil; unveränderlich, unwiederruflich.
Szk: vminek ~ (és igazán) való megállása. 1676: Mind
ezek(ne)k penigle(n) Szentül és igazán való megh állására
utrinq(ue) Kötelezik magokat kezek bé adásával [Sv;
Törzs.]. 1712: Boer Sámuel Vram felesége Bároczi
Christina Aszszony képében ... kötelezé magát, feleséget,
születendő gyermekeket, s Attjafiaitis, ha kiket illethetett
vólna azon portio, ezen örökös cserének szentül és igazán
való meg állására [Nagylak AF; DobLev. 1/76]. 1718: Ezen
fen meg irt Divisionak Szentül, és igazán való meg állására
kezeketis bé adták a' fen meg nevezett Személyek [M.nádas K; RLt]. 1730: Melly még adott Contractusunk(na)k
szentül való meg állására magunkat Városostul obligállyuk
[Dés; Jk 392b]. 1742: az fenn titulált Mlgs Vrak és
Aszszonyok ... egy másnak lett kezek be adasaval, azon
áltálunk már rész szerint peragaltatott, és peragalando
Divisionak szentül és igazán való megállására kötelezek
magokot [Pókafva AF; J H b XXV. 6a]. 1760: Melly
atyafiságos meg egyezesnek szentül és igazán való meg
állására, kezek bé adásával mi előttünk obligalak magokat
[Szava K; RLt O. 4]. 1841: Mely punktumoknak szentül
való megállására, mind a nemes Céh, úgy az egész nemes
ifjúság is kezeknek béadásával obligálták magokat [DFaz.
39] * vminek ~ való megállója. 1792: arra penig hogj ezen
Istenes és Aţjiafiságos osztozásoknak és meg edgjezeseknek örökös és szentül való m e g állói lésznek, azt leg kissebb részében is fel nem bontyák söt azokb(an) egj mást
evincallják az osztozo Felek magokat le kötelezék Sub.
vinculo flr 25 [Aranyosrákos TA; Borb. I] * vminek ~ való
megtartása. 1703: a' sz. házasságnak szentül való megh
tartására ... eròs hittel lévén kŏtŏlesek ... az I: Asszony
hites Urát, elméjivel, indulattyával, cselekedetivel, hitetlenül el hadta, és másokkal paráználkodott [SzJk 344].
4. biztosan, kétségtelenül; cu siguranţä, färä îndoialä;
gewiß, fest, zweifellos. 1598: Benedekffy Christoph •••
nagy ruth zitkokkal mo(n)dua(n), megh latod este (!) 1ele£
anny maga(m)mal Jeônek hogy zentyl hazadbaís megh
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eòllek [UszT l 3/103]. 1677/1681: I(ste)n kegyelmébül
lejendö Posteritassimat, es kedves Successorimatis kérem;
hogy az illye(n) Collatiomban András Deák Uramat szentül
megh tarczak, es pénz nélkül az conferalt földeket eő
kelmétül es praescriptusimtul (!) el foglalni ne hadgyak
[Vh; VhU 263]. 1679: Kgd levelét vettem, Ispán Ferencz
uram levelét nem láttam, az kis czédulát olvasám, szentül el
is hiszem, hogy úgy lenne, ha Kgd felmegyen, soha az
török császár Kgdért öszve nem vesz az némettel [TML
VIII, 459 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1710: ha Apor
István a maga hivatalját rendesen viselte s a sok ajándékon
annyira nem kapdosott volna ... soha az udvar camerális
commissiót Erdélyben nem küldött volna, amint a Diplomában is szentül megígírte volt a császár [CsH 296]. 1811:
Kapnak a' Gyermekek a* meg igért kintsen Szentül hiszik,
hogy a' dolog másként nintsen [ArÉ 103].
5. a legnagyobb tiszteletet érdemlően; care este demn de
re
spect; hoch und heilig, hochehrlich. 1710: Továbbá szenvedünk országunk s édes hazánk Felségedtől szentül confirmáltatott törvénye ellen' [CsH. — "Köv. a részi.].
szenved 1. testi/lelki fájdalomtól gyötrődik/kínlódik; a
suferi; leiden. 1630: Martius 1 - 1 4 ... E tájban a pápista
vallást elhagyván állottam az reformata religióra, mely miá
az
atyám uramnak haragját vettem, s azonkivül is nem kec s é t szenvedtem [HGN 3]. 1668: jutnak eszemben az németnek édes hazám s kegyelmes uramon tött cselekedeti,
jatszodoztatási, kiért én is sokat szenvedtem [TML IV, 363
p
askó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1670: Másbúi való szükségünk nincsen, mint az egy szállás szüksége, de már míg
jsten kihozza Kegyelmedet, elnyomoroghat, akár ha ugyan
itt kell szenvednieic, talám jobb helyben szerezhetem [TML
v
» 262 Kende Gábor ua-hoz]. 1672: Oh, lelkem Uram, vajmi
sok az én szenvedésem, de az miket olyaktól szenvedek,
kiktől jót egyébaránt is nem várok, könnyebb [TML VI,
Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1710 k.: tudta a
krisztus, hogy még el sem rothad a teste, harmadnapra isniét egyesül a lelkével, addig sem szenved a lélektől mego l t test [BÖn. 468]. 1786: Ahoz képést mint más Mlgos
ſ
ész uraságnál szenvednek Emberei, az mi részünkről tudniillik a Thoroczkai Ferenczné Aszszony részéből vellünk
Irgalmasabban bánnak [Torockó; TLev. 4/13. 20]. 1811:
, most van valami hatalmod ; ne szenvedd, Mikor az ártat,an
a' gonosztól szenved [ÁrE 15]. 1823-1830: November
l7
"én mentem haza Marosvásárhelyre, sokat szenvedtem
?Ju h i t v á n y szőlöbeli sajtószínbe egy kis kurta deáki menléb
e s vásott köpenyegbe [FogE 109].
Szk: fájdalmát -/. 1725: Biro Martzi az Sátorban lopásna
' )k vétkéb(en) akarta magát elegjiteni ... Azért a' mi
^ é l t e t é s t kapott ... szenvedgje fajdalmát [Kv; TJk XV/4.
.
* hasa korrogást
1685: igen szük boraink lettek,
, ? a z mi lött is, rettenetes savanyú, úgyannyira, hogy nem
' S z e i T | , pünkösdnek az innelső részin ha ki benne iszik, eo
J?°mento hasa korrogást ne szenvedjen savanyú volta miatt
KvE 218 BP] * szerelem nyavalyában
1807: az
terelem nyavaljában szenved, es gyógyítására sükseges
^Ksege hibázik [BesztLt 1266. — Kiss András kijegyzése]
* szívbéli fájdalommal
1662: Ezeket szegény város"
ak nagy szívbéli fájdalommal szenvedvén, akiknek
örö
latń°k'
kségek pusztíttatnék, keserves könnyhul^
al, Istenhez buzgóságos fohászkodásokkal nézvén
2en
vedni kínszeríttetvén ... már mind szénával, fával a
t i,^
c,hez
is jól hozzákészültek volna [SKr 682. — "Nagy-

szenved
bánya] * szívvel-lélekkel
1676: Nem azért írom, tudja az
Úr Isten, hogy ezután is szívvel lélekkel nem szenvednék
Istenemért s hazámért, de eddig is mi előmenetelemre s
kicsiny becsületem nevelésére volt sok keserves nyomorúságos szenvedésem? [TML VII, 318 Vesselényi Pál
Teleki Mihályhoz].
Sz. 1676: Istenéért, hazájáért embernek nemcsak szenyvedni, de meghalni is szép és dicséretes dolog [TML VII,
327 Teleki Mihály Vesselényi Pálhoz].
2. vmely testi sérülés/fájdalom/betegség ér vkit; a suferi/
pătimi, a îndura o durere fizică; erleiden, leiden an etv. ertragen. Szk: fájdalmat
1704: egy hete ma, hogy az úr
rosszul van a bal lábával, és az inaknak a bal lábában nagy
fájdalmát szenvedi [WIN I, 305]. 1751: Vándor Péter ...
fejsze fokkal (!) annyéra meg vert hogj nagj darab ŭdőkig
erős fájdalmát szenvedtem [Balázstelke KK; IB. Andreas
Rempler (27) j b vall.]. 1823-1830: Sok fájdalmat szenvedett", s azt akarta, hogy vele időt töltsek [FogE 262. —
"Busch főhadnagy] * kint
1662: az én uram Jézus Krisztusom, aki keserves kínokat szenvedett, a magas keresztfának oltárán az én bűneimért, ő jöjjön el ... és vegye magához az én bünős szegény lelkemet [SKr 304-5]. 1669: Az
gyermeknek már, Uram, az fiién fakadt ki az kelevény ...
most is nagy kínokat szenved óránként [TML IV 418 Bánfi
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Ebben az esztendőben"
hala meg Mikes Kelemen Csíkban somlyai házánál ... nagy
kínokat szenvedvén [CsH 196. — "1686-ban] * nyavalyát
1719: régtől fogván sullyos nyavallyákot szenvedek
[F.csemáton Hsz; HSzjP]. 1771: a' Lépe tajjan mint egj fel
öklömni Csomo s dagadása volt a' Bial(na)k ... bizonyoson
az ütések és eröss Verések miatt kellett azt az Nyavallyát
szenvedni s a' miatt kellett meg is dögleni [Márkod MT;
BetLt 7 Mich. Tőkés (60) vall.]
3. vmilyen hátrány/baj/kár ér vkit/vmit; a suferi (ceva);
erleiden, erdulden (müssen), ertragen. 1678: Lelkem Uram
kérem Kegyelmedet, moderálja úgy az dolgokat, az közjó
ne szenvedjen [TML VIII, 145 Teleki Mihály Vesselényi
Pálhoz]. 1710: ã ki az pénzt el költótte, fizesse az. az jószága ott van és az Creditor vegye kezéhez: ha valamellyik
Atyafi magához akaija váltani szabad vélle; ne szenvedgyünk mi írette [Nsz; JHbB br. Jósika Imre Jósika Máriához]. 1776: ez előtt a* Dirėctorok repraesentáltak efféléket,
de már meg-sem kezdettek halgatni: igy tévének mind Hunyadra, mind Tordára Procurátorokat, 's én aggódom vélek,
s à szolgalatis Szenved [Mv; JHb VIII sub C Bethlen Miklós lev.]. 1814: a Causánsak pereik nem folyhatása miánn
ne szenvedjenek [Torda; TLt Praes. ir. ad 136 Fodor
Mihály ügyvéd kezével]. 1821: A' köz haszonnal és az
adozo köz nép javával keveset gondolo előre nem látó
Főldős Urnák tehát azt tartani, a* ki a maga Embereit, a' ki
(!) után ő is él 's a' kiknek romlásával az Eő Felsge
aeráriuma szenved gengiteni, és nem erós<it>eni kivánnya
[M.zsombor K; Somb. II Sombori Farkas kezével]. 1825:
a' szegény Populé szénved ő nyújt munkás kezeket, ő
Conservalja", ö tartya [UszLt Marchalis széki jk ad Nr.
304-825. — "Az utat].
Szk: alkalmatlanságot
1662: Az vármegye végre az
köztök levő sok alkalmatlanságokat szenvedni elunván ... a
megholt viceispán helyébe mást választott vala ... Károlyi
Mihály nevőt [SKr 309]. 1780: itten lévő kastéllya alatt Bálint János Udvari Bírája Exc(e)l(lenti)ádnak egy tot dugatott ... Az Exc(e)l(lenti)ád Kastéllya felettébb nagy alkalmatlanságot szenved e' miatt, mert iszonyú reggel ennek a

szenvedhető
nagy büdössége [Szamosfva K; Born. XXXIX. 51]. 1788:
azonn follyasonak fedeleről Hó és Esső idején le follyo viz
miatt nem keves alkalmatlanságót szenvednek [Kv; Pk 3].
1821: A küldött 30 Harmintz f o r i n t . . . árenda pénzt vettem,
mellyet régebben is elküldhetett volna Ŏtsém Uram, hogy
ne kén tel eni tettem volna ennyi alkalmatlansagot szenvedni
[Szentbenedek AF; DobLev. V/1042] *
prejudíciumot
1770: eŏ Nga Malma ... a miotátol fogvást épittetett... eŏ
Exja Malma az magass gátnak vizbeli fel tojasa mián nagy
praejudiciumot szenvedni Láttatik [Kük.; JHb LXV11/17].
4. vmilyen
bajt/károsodást/sérelmet/kellemetlenséget
kénytelen elviselni; a îndura/suporta ceva; erleiden, erfahren. 1582: Jlona Henteler Andrasne vallia hallotta Az fogoly leantol hog monta Nag suhaytwa, oh legien annak az
mely bestie hires kwrwa myat ezt zenwede(m) [Kv; TJk
IV/1. 103]. 1661: Az új dolgokban is, tudja Isten s Kegyelmetek, részes nem voltam s én szenvedek érettök, az kik
cselekedték [TML II, 56 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
1663: Ez levél vivő emberséges ember mindeneket, mint
éltünk s miket szenvedtünk s mint jutalmaztatják, meg tudja mondani [TML II, 420 Ébeni István ua-hoz]. 1664: ha
már ü nagyságokért kell szenvednem, más ember fala alatt
ne haljak meg [TML III, 161 Boldvai Márton ua-hoz].
1667: Fel nem vettem volna az árájért", mennyit szenvedtem miatta [TML IV, 120 Naláczi István ua-hoz. — "A
lónak]. 1670: Égre kiáltó véteknek tartom, hogy így bántak
velek, miattam szenvedtek, én biztatván üket [TML V, 57
ua. ua-hoz]. 1692: In isto rer(um) statu mindaz által en az
véllek 3 való accordát ighe(n) javallom, tsak lehesse(n) ugj
hogj magunkat megh ne rontsuk, es legh kòzelljeb az Országh Statussi miat ne szenvedgjünk [Szőkefva KK; Törzs.
Sárosj János kezével. — "A szászokkal]. 1763: én bizony
nem a Fizetésemért szenvettem s szenvedek hanem, az
N(a)tsád Grátiájáert, és az magam igaz Nemesi Virtusotskámért [Kóród KK; Ks CII. 18 Szarka József gr. Komis Ferenchez]. 1833: tsak azért szenvedünk 's hurtzolodunk
most a' kenyér Sütéssel, hogy élnünk kelletvén, se testűnknek se lelkünknek nints mihez fogjunk [Torda TLt Praes. ir.
1554].
Szk: akadályt
1825: méltóztasson Nagyságod Hentes
Csergő Györgynek vágó Tőkeje Tárgyában ... Vég-határozását kegyesenn meg tenni, hogy a* Panaszlonak Tőkéje
miatt ne kéntelen ittessenek mind a* Sokadalmasok, mind
pedig az ottan j á r ó héti Vásárosok akadállyt szenvedni —
sokáig [Torda; TLt Közig. ir. 252] * alutlanságot
1710
k.: Míg ki nem vágták", rettenetes nagy fájdalmat és alutlanságot szenvedtem miatta [BÖn. 525. — "A tályogot]
áristomot
1752: arestumot is ott(an) szenvedet [Beszt.;
Told. 37/44]. 1783: (A) másik fordulóban lévő földből az
ekém bé hajtatodék, egy napi arestomot Szenvede is [Mezőszakái TA; DobLev. 582 Kendeffi Pál Szántó Sándorhoz] * átkozódást
1817: Ezekért én, és Szabó Uram,
Veres Jánostolís, de kiváltképpen nyelves feleségétől Sok
emberek hallottára rettenetes átkozodásokat Szenvedünk
[Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap vall.]
* bántást/bántódást
1576: Vagion panazolkodàs az vamok feleolis hogi Bántást zenwednek az városbeliek Gyalwba Thwreben es egieb helieken, eo k. Biro vram vissellyen gondot rea [Kv; TanJk V/3. 136b]. 1677: az Hazának igaz tagjai, s ' Fejedelmeknek igaz hivei ... Nemessi
szabadságokban bántodást ne szenvedgyenek [AC 85-6] *
becstelenséget
1672: Én soha, Uram, ily böcstelenséget
ennyi változások közt nem szenvedtem ország előtt, mint
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most valami rosz székelyektül [TML VI, 368 Bánfi Dienes
Teleki Mihályhoz] * bosszúságot
1811: által járás által
sok károkot és buszuságot szenvedtek az földeknek Birtokosai [A.csernáton Hsz; HSzjP] * búsittatást
1674: Tŏb
busittátását szenvedni ne(m) akaruá(n) az dolgot az utolsó
deliberatioja szerint executiob(a) vetettyuk [Törzs. Bornemisza Anna határozata Galgai Rácz Istvánné kérelemlevelére]
búsulást
1653: az elmúlt napokban ... Jobbágymnak engedetlenségek és szoffogadatlanságok miatt nem
keués busúlást és fogyatkozást kellett szenvednem [Cege
Szd; WassLt]. 1678: Azt bátran és j ó lelki ismerettel iratom, teljes tehetségemmel kerültem s kerülöm is mig élek,
hogy hazám én miattam kárt, búsulást ne szenvedjen [TML
VIII, 247 Teleki Mihály válaszlev. többekhez] * büntetést
1677: Mindezek" honnan szármoztak ... nem tudom
hanem azt mondhatom, adjon Isten itélőszéki előtt számot
róla s ez világi mód szerint se szenvedje ő felsége büntetését [TML VII, 333 Lázár István Teleki Mihályhoz. — "Az
árulásáról szóló hírek]. 1831: Egyed László ... hamis hitbe
is maradott egy barázda dolgáét, a* melly miatt büntetést
szenvedett [Szenterzsébet U; Borb. II id. Szakáts György
(69) ns vall.] * csüggedést
1673: Itt NB; óvástjabb
tanácsolják mások ezután derék hadra császárt és az magyarok dolga is itt, félő, csüggedést ne szenvedjen [TML
VI, 547-8 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * defektust
1700: a* Militia defectust ne szenvedgjen, és sem a' Particularis szegény Gazdában élődni, sem az szegénységet
Executiokkal terhelni ne kénszerittessek [UszLt IX. 77. 9
gub.] * exekuciót
1702: edgjeb Contributiok Restantiajatis admaturállya hogy a szegénység kemeny Executiot ne
szenvedgjen [i.h. IX. 77. 50 gub.]. 1738: ezen Servicz polturaért oly kemény executiot Szenvedünk, hogy ... Zágonban a falu hűtős polgárát gomolyaban köttetvén, és jeges
vízzel meg őntőztettvén az hideg aërre ki vitette [Hsz; Ks
99]. 1779: Hamisan arra vettek a tabularisták közül némely
agyafúrtakat, hogy spoliátornak itiltetvén, 202 forint executiót kellett szenvednem [RettE 408] * fogságot
1676:
lm Béldi uramat meg fogták, az mint pedig Mikes Kelemen
uram által meg értettem vala, hogy fogságot kell szenvedni,
az után ellene azokban senki semmit nem bizonyított [TML
VII, 293 Haller János Teleki Mihályhoz]. 1711: En a szőlőben sem voltam hogy meg szedék, mégis fogságot szenvedék Etsedi Uramtol [Sövényfva KK; MbK 106]. 18231830: Csudálatosan is jött ki, hogy ahol a vallás reformációja kezdödett, ahol az akkori fejedelem fugságot, levettetést szenvedett, ott a későbben uralkodott fejedelem egy
változó királyságért, mint a lengyel királyság is volt, esmét
pápistává lett [FogE 196] * fogyatkozást ~
búsulást *
földindulást/földindulatot
1838: 1829-ben November
25-ik Napján reggeli 2 Ora tájt ismég föld indulatott szenvedtem volt | Januárius 23-ik napján Estvéli kilentzre 3-om
fertálly orakor föld indulást szenvedtem [Bereck Hsz;
HSzjP] * gyalázatot
1581: En fel(seged)nek es az my
meg holt kegielmes vrunknak Jámbor Igaz hywe es zolga ,a
lewen IIlen gyalazatot kissebseget szenvedek az
wraktwl" [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály kezével, - j
'Ti. a tanácsurak a fej. döntéséig visszatartották a panaszost
Gyf-on]. 1710: Mennyi sok becstelenséget, gyalázatot
kellett szenvedniek" [CsH 182. — 'Daczónak és Nemes
Jánosnak] * gyötrelmet
1599: En Ferenczy Mathe ex
Vachi, ki uagiok Istennek fogsagaban, noha testembe(n)
gieotrelmet zenúedek, de leiekben az en Istenem elcôt
egessegben, es niúgodalomban uagiok [Kv; RDL I. 5] *
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hajótörést
1636: Azoknak az Organistaknak-is, ugy mint
lelki Syreneknek, bezzeg a leg fŎbb intentumok, irányzott
tzéljok, hogy bé ketsegtethessék közéjek az együgyűeket,
és az hitben hajó törést szenyvedgyenek [ÓGrAj.] *
hurcoltatåst
1801: illyetén gazért Annyi méltatlan hurtzoltatast kelletik szenvedni, tovább keze alá Sem fogja a
Számadó Acceptalni [Ádámos KK; JHb Jósika Miklós lev.]
húzást-vonást/huzavonát
1794: Melly sok keserves
nyomorgatást; húzást, vonást ... szenvedtünk Bulzesten
már régtől fogva Dzsugyaságot viselő Dsursz Ursztol aztat
a' Ttts Praefectus Ur az ide aláb le Írtakból bőltsen által
látthattya [Bulzest H; Ks 75. Vlllb. 150]. 1815: (Az)
Utazok is azért hogy a' nyomáson ki eresztenek, sok féle
Pénzbéli huzavonásokat szenvednek az Helység Lakossitol
[Dés; DLt 361] * injŭriåt
1644: egi pal giőrgi neueö
nemes ember ... czak ugi czavarog ala s fel, igen sok
iniuriakot szenuetem miata [Szamosfva K; JHbK XLV/29].
1755: Marusvásárhelyi frequens gyülekezetb(e) lött hivattatásom utánn ... két vagy három nyughatatlan emberek
hivatalt adának T. Püspök Borosnyai L. János Uram(na)k
Udvarhelyről ... elis hozák, és igy ... második Papságra
esém, melyb(en) nyomorgottam, szenvedtem sok iniuriákat
a
d Annum 55 [ArJk 48-9] * irigységet
1710 k: Az
Isten szép értékkel is áldotta volt meg", de bizony sok irigységet, üldözést, keresztviselést is szenvedett [BOn. 489. —
"Váradi Miklóst]
jaktúrát
1811: Arra szorgalmatoson
vigyázzon ... a Geometra ... hogy a Communa Terrenurriok quantitassát és qualitássát jol meg visgálván, ugy arányozzuk a dolgot, hogy a leg kissebb Birtokos is, az maga
ra
ta portiojában Notabilis jacturát ne szenvedjen [M.zsombor K; Somb. II] * kárhozatot
1710 k.: azt a kárhozatot
szenvedte, amelyet münékünk kellett volna örökké szenvednünk [BÖn. 468] * kedvetlenséget
1679: Az mi kgls
Ur
unk nagy kegyelmessége Nagod fiához nyilván van mindeneknél, de Ö kglme háládatlansága is, kiért ha mely kedvetlenséget kell Nagdk is szenvedni, méltán senkinek nem
tulajdoníthatja [TML VIII, 554 Teleki Mihály Lónyai
Annához]. 1764: A szegény Bánffi Farkasné asszonyom
őnagysága ... gyermekei ... az atyjok jószágát praetendáltèk ... Ezért osztán kedvetlenséget is szenvedett [RettE
162-3] -fc keresztviselést
> irigységet ~ * kisebbséget ~
^ gyalázatot ~ * megháborgatást
1663: Keservesen
Kellett ... hallanom szegény özvegy és minden gyámol nélkül való húgomnak, Kegyelmedtül ... sok megháborgatások
*t szenvedni [TML II, 4 2 6 - 7 Teleki Mihály Vass Jánoshoz] * molesztiát
1721: Mint hogy a Kötelendi joszaga
az
Écclesianak Sok molestiakat Szenved a Melt. Székelly
Adam Tisztitül a ki Kōtelend Szomszedcsagaban levő jószágára ŏ Nganak inspicial azoknak el haritasara Tiszt. Pataki Pal Vramnak intimaltatik: hogy a Kötelendi határt kel t e s s e ki [Kv; SRE 138] * mortifikációt
1751: Kevés
számban vágynák azok a' kik kegjetlen veréseket vérontásokat vagj egyéb terhes mortificatiokat ezektől" nem szenvedtenek [Balázstelke KK; IB. — a A Vándor család féktelen
tagjaitól]. 1760: itten is egy darabb határunkát a' Contfoversiának el igazításáig nekiek cedáltunk, de azzal még
nem elégedvén, az irt hélly mián sok mortifícatiot Szenvedü
nk [Hasadát TA; EHA]. 7789: felette sok mortifícatiot
szenvedtem ő kegyelmitől" [Ne; DobLev. III/661. l a Szánto
Drusiánna néhai Magyarosi Beniámin özvegye a nagyen
yedi tanácshoz. — "Benedek Ferenctől] * nehézséget ~
T* költséget ~ * nyomorúságot
1584: Anna Huzar
ter
enczne vallia Ezt hallottam Kadar Janosnetol ... bizony

szenved
zanhattia az Istenis azt Io Catalin Azzony ha illie(n) Nagi
Niomorusagot chak az d 12 pénzért kel enneke(m) zenwedne(m) [Kv; TJk IV/1. 274] * osztályt
/ 772: minden portiotskákb(an) kotzka szeltet (!) tsinálni s részetskékre hasogatni, nagy incommodum, és az afféle alkalmatlanságokért, sok igaz űgy veszedelmes halgatásban marad, a ki kereskedő fél, unalmasn(a)k tartván mindenkor közre keresni
és osztállyt benne szenvedni [Nagylak AF; DobLev. 11/436.
2b] * penitenciát
1588: valamely Mezaros egy esztendeoben theoserkedik hat Az második eztendeóben ...
telliesegel penitentiát tarchon ... az eo mestersege keoreol
való Eletteol Wres legien, ha oztan a* második eztendeóben
Mezaros Akar lenny, illien penitentiát zenweggyen" [Kv;
TanJk 1/1. 72. — "Köv. a részi.] * pirongságot
1778:
Nem kétlem tudja Nagod mostani gyarloságombul esett tselekedetemet, meljért mind az Édes Anyámtol mind a testvér
Bátyámtol nagy tzirmolást és pirongságot már bőven szenvedtem [Jedd MT; Told. 6] * prejudíciumot
1785: az
hasonlo Urburariusokra mint mü, circa usum Sylvarum, különös keglmes Reflexió, és praecautio tétettetett, mely ellen
mü praejudiciumot szenvedünk [Torockó; TLev. 9/22] *
rabságot
1635: eő az rabsagot méltatlan szenuedj, mert
ninczjen bwne rea [Mv; MvLt 291. 61a]. 1669: szegény
Apaffi István uram és Gyeröffi György uramék nem az szegény Rákóczi György fejedelemért, hanem az országért
szenvedték az rabságot [TML IV, 629 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1831: Kovács György, a* Gál György történetes halála miatt tudom hogy rabságot szenvedett [Szenterzsébet U; Borb. II Agilis Idősb Tordai János (53) vall.] *
ránkort
1661: de megh az elebbi meltosagos Feiedelmektölis melly méltatlan Rankorokat szenuedet szegeny
[Sófva BN; Ks 41. K] * repulzát
1657: igen sok emberbéli kárral gyalázatos repulsát szenvedtenek ilyen okból:
mert magyarországi az tájéki emberek tractáltak azon vár
és várasbéliekkel [KemÖn. 14] * romlást
1662: azkik
ő k e t . . . lázasztották, hogy miattok annyi nagy kárt, romlást
és veszedelmet szenvedtek volna, azokra nagy sok átkot kiáltván ... hazakövetkeztek és szállottak vala [SKr 521] *
sanyarúságot
1637: csak az Nagj saniarusagot szenuedtem vele eggjüt sokaigh [Mv; MvLt 291. 94a] * szükséget
1815/1842: a' mostani Szűk idő mián ... a' gabona
inkább meg drágadik, és akkor osztán igen nagy Szükséget
kell szenvednünk [Felfalu MT; DE 2]. 1841: azon betsesebb fanemibe is a' Mlgos Udvar szükséget ne szenvedjen
[Gyalakuta MT; EHA]. 1860-1861: (Tűzifában) mezőségi
része szükséget szenved [Benkő, Mszlsm. 14]
tömlöcöt
1764: Kálban elfogván Tömletzet is szenvedet [ErdÖcsinád MT; Told. 44/25]. 1831: Kováts György, tudom hogy
a' Gál György agyon veresiért Udvarhelyen Tőmlötzet
szenvedett [Szenterzsébet U; Borb. II Agilis Kádár Péter
(51) vall.] * tömlöcözést
1749: (A g r ó p emberét Mihálczfalvi Hajós meg Sebhette még is két Mihálczfalvi
embere eö Ex(ce)l(lentiajána)k Tömlöczezest szenyvedett
[O.csesztve AF; Ks 83 Szabó István lev.] * üldözést ~
irigységet ~ * veszedelmet ~ —> romlást ~ * vexát
1760: Nem haragszom én azért, hogy a Leányom a* magáét
kiványa, hanem hogy annyi sok méltatlan vexákat kel
szenvednem, nehezen essik [Igenpataka AF; TL. gr. Teleki
Ádám aláírásával, de a lev. más kézzel] *
viszontagságot
1675: úgy tetszett az mindeneket teremptő Isteni mindenhatóságnak, hogy minden ez világban valók ... viszontagságokat szenvedjenek [TML VII, 27 Szepesi Pál Teleki
Mihályhoz Drinápolyból].

szenvedhető
Sz. 1669: a mit Isten reánk mért, azokat szenvednünk
kell [TML IV, 562 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
5. vki vmilyen büntetést szenved; a suporta o anumită
pedeapsă, a fi supus la o anumitä pedeapsä; verbüßen, abbüßen. Szk: vhány korbácsot
1756: a* Magistratus
eleiben hozattatván egy Pal Ersók nevű Maros Vásárhelyi
bestelen kurva Menyetske ... végeztetik, hogy mái Napon
ötven korbáts ütessek rajta, nem külőmben a* jővő Tsőtőrtőkon is annyi ütésből álló korbátsot szenvedgyen [Kv; TJk
XV1/8. 10] * vhány lapátot
1747: itiltetett, hogj az Actom(a)k Szénája minden fogjatkozás nélkūlt restituáltassék,
az Inctus pediglen az potentiaért j ó tizen két lapatot szenvedgyen [Kismuncsel H; Ks LXII/20] * vhány pálcaütést
1755: ezen Deliberatum effectumban vetetödőtt, mind a
két Párst in meliorem refraenationem Deliberatumban
exprimált (így!) publice a Falu előtt paltza uteseket szenueduén [Újbárest H; Ks 62/3]. 1776: az Inek hazugsága világoson ki tettzík, melyért, de azért ís, hogy a dolog jobban ki
világosodjék szenvedet tizénket paltza ütést [H; Ks 114
Vegyes ir.]. 1829: a panaszlo Ur béressé ... mérész és Gazdája akarattyán küjjel el követet cselekedetièrt 12. páltza
ütéseket szenvégyen [Torda; TVLt 260]. 1831: három Esztendeig rabaskadtam a Szamosujvári Várba, Esztendőnként
100 :/: 100 pálcza ütéseket szenvedtem [Dés; DLt 332/21]
vhány vesszőütést
1772: Aggraválják ezen tselekedetét előbbeni lopogatási-is ... vétkes voltáért ... más illyen
rósz erkőltsü szokásos Emberek(ne)k rettentése végett a'
Pellengéren Tsőtőrtők napon 33. Veszsző ütéseket Hóhér
által szenvedjen [Kv; TJk XVIII/3. 43].
6. el/megtür, elszenved/visel vkit/vmit; a suporta pe cineva/ceva; etw/jdn erleiden, erdulden (müssen). 1571: wigyazon tew ktek a ' fele emberre, ne zenwedgye oth [Magyaró MT; BesztLt 3571 Paulus Bánffy Lozsonczy de Magyaro a beszt-i bíróhoz]. 1584: Bachy Ambrus vallia ...
egy Torday embernek veotte volt megh a* Bokor Caspar
hazat, mert el vetette volt ez Kos Istwa(n)t a' zomzedgia á
haztol, noha benne lakot azért de a' Torday embert Ne(m)
Zenwedte ez Istwa(n) oth [Kv; TJk IV/1. 318]. 1588:
Niolcz ora vtan ereós bwntetes Alat senky hazanal,
deoseoleoket kialtokát, magha heghedewlteteseket Ne
zenweggyen, kit Biro vra(m) megh kialtasson [Kv; TanJk
1/1. 69]. 1597: Chizar ferencz ... wallia ... Chizar Peter ...
eginehanyzor mondotta enneke(m), vra(m) kegmetek
kette(n) Veres Pallal it az vczaban Tanachbeli emberek,
miért zenwedi kegmetek bizony megh erdemlene Molnár
Kelemenne hogi az vizbe vetnek mert annal nagiob kúrwa
ez varoson ninche(n) [Kv; TJk VI/1. 73]. 1603: zabadsagunk ellen varosunknak kapúit az Nemeth gyalogok kezdettek allany ... Eo kgmek azért ... Nem akaryak ott
zenúedny hanem az kapuknak eorizetit magoknak akaijak
tartany varosul [Kv; TanJk 1/1. 442]. 1638: Az házban ualo
lakasok feleol, igy Deliberaltunk, hogy az Angiokat bikiuel
es minden bántás nelkwl ott szenuedgik [Kv; RDL I. 114].
1661: posta érkezvén ez elmúlt vasárnap Portárúi, az íiják,
urunkat semmi képpen az Porta nem szenvedi az fejedelemségben [TML II, 71 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
1677: Idegen, jövevény, és uratlan paraszt emberekből állo
vagus embereket, senki maga jószágában here modon élni
ne szenvedgyen [AC 114]. 1722: úgy hallottam hogy az Ur
ő N(agysá)ga minden rutságit Krakay Uramnak szenvedte
[Esztelnek Hsz; HSzjP Küs János de Esztelnek (35) pp
vall.]. 1759: az Gyümölcs fáknak termésit Hárpa Péter,
Hárpa Andréjnak el hordani nem szenvedte [Liget MT; JHb
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X/6]. 1802: engemetis hat ezer forint adósságomért meg
szollitottak, mellyet ha meg nem fizethetek kételen leszek
egy darab Joszágomnak foglalását szenvednem [Dés; Ks 34
Komis Zsigmond kezével]. 1811: Ha most van valami
hatalmod, ne szenvedd, Mikor az ártatlan a* gonosztól
szenved [ÁrÉ 15]. 1823-1830: Karácsonyba a cigányleányt
el kellett bocsátani, mert tovább cigányt lakni a házomnál
nem szenvedtem, úgyis én voltam magamnak ágyvetője,
csizmahúzója s egyéb szolgája [FogE 282].
Szk: hevet, hideget
1605: az praedicator rendek ...
mind hewet hydeget velwnk eggywt twrtenek zenvettenek
[Kv; TanJk 1/1. 525]. 1702: sok hevet hideget szenvedtetek
mellettem [Tarcsafva U; Pf] * hideget
1660: Rettenetes,
hallatlan erős hideg és nagy hó lévén, mely hidegnél soha
keservesebb hideget nem szenvedtem [Kv; KvE 179 LJ]1742: ă szegények ... között sokan nyomoruak, és betegesek vadnak sok hideget szenvedtek [Kv; AggmLt C. 12].
7. bűnhődik, lakol vmiért; a ispăşi, a-şi lua pedeapsa;
büßen. 1617: Mivelhogy mint az ket fel az ruth oczmani
ektele(n) szitkot egymasra kiáltották ... ha mindgiarast
megh ne(m) adgiak az f 3 az varos bírságát mind az ket felt
vigiek ki az kalitkaba ott szenvedgye(ne)k 3 napigh [Mv;
MvLt 290. 23a]. 1676: nincs igazságok hozzá, törvénynyel
el sem nyerik*; hadd ne szenvedjenek maradéki, ártatlanok
lévén [TML VII, 2 2 6 - 7 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz.
— a A Bethlenek két falut]. 1705: őexcellentiája minden
sinistra informatiónak ne adjon mindjárt hitelt, hanem
menjen végire, és ha bűnös lesz, az lakoljon bűne szerint,
mások pedig érette ne szenvedjenek [WIN I, 498]. 1811:
Kozma János ... azt vallotta, hogy Kudor Pálnak hütös
Felesegét meg Ferteztette ... tehát mint házasság ronto
Vasárnap reggeli harangozás előtt a' Templom előtt lévő
kalodaba tétessék, és a* mig az isteni Tisztelet véghez
mégyen ot szenvedjen [M.bikal K; RAk 86].
Szk: ártatlan
1596: Ártatlan zenúede az zegeny legény a' nyomorúságot [UszT 11/54 Helena relicta quondam primipilii Antony Thibold vall.]. 1679: én Uram
ugyan ártatlan szenvedtem volna ... de talán mind urunk Ő
nagysága s mind Kegyelmed megengesztelődik [TML VIII.
486 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1703: semmi vetke
ne(m) volt Csere Istok(na)k, artatlan szenvedett velünk az
Toronyb(an) [Kv; WassLt Szilagyi Mihály (36) vall.]1797: azt a Léányt ne tègyük arra ki, hogy érettünk szenvedgyen ártatlan [Mezőcsávás MT; Kp II. 52 Máthé János
özv. Újfalvi Sámuelnéhez] * bűntelen
1570: Jmmar ha
megh leot az Jsten Megh Bochatya, Teis vgian. Áldoztál
azkor hogy azt Bwntelen zemwetted [Kv; TJk III/2. 103].
8. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: vmi
(meg)enged/lehetövé tesz vmit; a permite/a face posibil ceva; etw. erlaubt/ermöglicht etwas: az alkalmatosság
1598: Amy illety az mezarosok dolgatt ... felette igen
zeokseges volna zollany, de myerthogy mostan sem az
eodeo sem az alkalmatossagh nem zenwedy, hanem kerieok biro vramatt hogy eo kgme ez Ieoweo hetfeore awagy
kedre hiwasson be az tanachbely vraimhoz az Ides vraymban es akkoron eo kgmek vegezzenek vgy mind tehen hws,
smind penigh Iwh hus feleol [Kv; TanJk 1/1. 323] * <»
egészség
1629/1676: bizonj el mente(m) volna ur(am)
Kolosvárrá, de I(ste)n láttja az egéssége(m) ne(m) szenvedte [Somkerék SzD/Sv; WassLt St. Erdelly lev.]. 1679: noha
ma temetem egi kis fiacskamot el, de mégis ha egessege(m)
szenvedne, s kesöis nem volna, bizoni magamis be mentem
volna [Szentbenedek SzD; Ks Komis Gáspár lev.] * az ido
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szenved

•**«. 1559: ha az ideo es az feiedelem engedte volna ... kegdet megh latogattatam volna, de az ideo nem zenvedte
[Gyf; LevT 1, 304 Báthory András Bathori Ersebethez].
1574: Az Thwzeleo helieknek meg latasat es Bontását
Most az Ideo Nem zenwedj [Kv; TanJk V/3. 100a].
9. költséget/tartozást/kárt megfizet; a pläti cheltuielile/
datoriile/pagubele; bezahlen, büßen, (er)tragen müssen, ereiden. 1642: Az minemű adossagokatt penigh Diuortialt
Felesege vtan Czinalt ... azokat az adossagokatt, Veleo
Jstuan mostani Felesegeuel szenuegie [Kv; RDL I. 128].
1752: Vajdaszegi Unitus Parochus Hlye Popa kévánságát
accludalt Instantiajabol méltóztatik az Mgs Ur ... meg ismerni ... ne kellessek ezen szegény Papnak az Törvénykezéshez kaptsolt, nehezsegeket és költségeket szenvedni
szolgalattya neglectussaval [TK1 br. Bornemisza Ignác gr.
Teleki Ádámhoz Nsz-böl]. 1795: Déák Juvon Marhái is el
éhezvén az hidegben károsodtak el, ebben is tsak az edgyik
allperes ... tartozik fizetni feleresziben ... felit szenvedje a
káros [Msz; MbK 104]. 1797/1799: Melly Illyetén ítélet,
hogy nem használván, az Ali Peresnek, vagy másnak akár
kinek is ellent mondása, és bé tiltása, Törvényes tellyesittésbe is vétessék, meg határoztatott, a' költséget és fáratságot, mind két Perlekedő Felek egy aránt szenvedvén [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 415]. 1807/1808: Továbbá a'
m
j a' praetendált ususfructust, költséget, fárattságot illeti,
mint hogy a' Praetensus Fiu ... morosus nem volt, és a
Divisionak ennyiben való Rectificatioját önként admittalta,
jjsus fructus, ugy költség és fárattság is nem Ítéltetik,
hanem a' mostani költséget hogy egyaránt szenvedgyek
ítéltetett [Asz; Borb. II]. 1826: az alperes ... azt se tudta,
h
°gy megdöglött a felperes tehene ... Mely hibájáért, hogy
a
30-harminc magyar forintokra becsültetett tehén árából
egyharmad részt ... fizessen a felperesnek, ítéltetett. A
többit a felperes, minthogy gyógyíthatatlan nyavalyába
károsodott el tehene, szenvedgye [F.rákos U; RSzF 224].
10. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen; csonkulást ~ a. kisebbedik, csonkul; a se micşora; Einbuße
erleiden, (ein)schrumpfen. 1819: minél jobban lehet ugy
igazitsad ezen dolgot, hogy a ' mi birtokunk tsonkulást
szenvedgien (így!)* [M.régen MT; Pf. — "A ne nyilván
fiiban maradt]. — b. korlátozódik; a se limita/îngrădi;
Verminderung erleiden, geringer werden. 1722: ezen az
uton az eö Felsége Szolgálattya Csonkulást szenyvedvén,
*gen tartok nagy bestelenségtöl, még annál nagjobbtol is,
gondviseletlenséggel okoztatván [Pókafva AF; Ks 95
porsay K. Pál lev.] * fogyatkozást ~ megfogyatkozik; a se
'mpuţina; sich verringern, abnehmen. 1717: Az szomszéd
országra" való utaknak, ősvények(ne)k, és havasoknak ...
bé vagatásával ... Ezen vágások miatt ... menyi fogjatkoz
ast, marháink legeltetesib(en), es az széna Csinálásb(an)
szenvettŭnk hozzá ne(m) tudunk szollani [INyR Cssz, Gysz
es Ksz panasza. — "Moldvára] * haladékot/halasztást
~
halasztódik; a se amîna; Verschub erleiden. 1727: (A) resant,a
pénz(ne)k fel szedésére Deputált Comissarius Uraimék eo kglmek praemonialtatt(na)k, minthogy az üdö es az
a
'kalmatosság(na)k merituma, tovabra való haladékot nem
szenved [Déva; JHb XLII]. 1809: mivel a kömyül állások
haladékot nem szenvednek, és hogy az insurrectio hová hamarébb el kèszüllyön, az elkerülhetetlen szükség kivánnya
j l y ; Somb. II]. 1883: A torony kiigazítása is alig szenved
halasztást, mert ... kivált harangozáskor annyira ingadozo,
hogy leomlástól félni lehet [A.szentmihályfva TA; ETF
32] * halált ~ meghal; a muri; Tod erleiden, gestor-

ben. 1570: Anna ferench deakne ... vallya ... Ezt hallotta
hogy az foghazban Montha Zabo Janosne kez halalt
zenvedny hogy nem Zabo Janossal laknak [Kv; TJk III/2.
32]. 1603: Az Actor Darabos János heted magaval az
orzagh teorwenje zerenth in suplementúm testium eskewdgyek rea ezen Fajdossy Benedekre, es annak vthanna
vitessek ky annak helyere es az halàlęrt halalt zenúedgyen
[Kv; TJk VI/1. 671]. 1835: Meghalt Kováts Jánosnak, és
Szöts Er'sébetnek János Gyermekek, s szerentsétlenül esett
tüz réá pattanása által kinos halált szenvedne 10 Eszt.
[Vista K; RAk 164] * hátráltatást ~ hátramarad; a rămâne
ín urmă; zurückbleiben. 1796: az Exponens ur ...
gazdasága nagyon meg tsőkkönt sőt még most is
hátráltatást szenved [Hencfva MT; ILev. 3. XXXV. 4] *
hátramaradást
~ el/lemarad; a rămîne ín urmă; nicht
fortkommen, zurückbleiben, rückstăndig bleibend. 1830: a
Tekintetes Ur" ... à Curatelatussa részéről bé adott Számadásaira ki tett Superdificultásokra kívánt feleletének, és
bizonyittásinak bé adásokrolis meg Szollíttatik, hogy e
részb(en) is többet ne késedelmezzék, mely miatt a Felsőbb
Rendelések által Árvái Székünk(ne)k parantsoltatott pontosság hátramaradást szenvedjen [Ne; DobLev. V/1156. —
"Dobolyi Sigmond]
iszapodást ~ eliszaposodik; a se
înnămoli; sich verschlämmen. 1770: magosább helyen vagyon a Triffulyestyiek ujj Malmok a régi Malom ároknál,
mindazáltal tsak alig csikorgot ennek elötteis ... iszapodást
szenvedett, a minthogy mostis iszapban áll [Nagyrápolt U;
JHb XXXI/17. 9] * kár(á)t ~(i vminek) károsodik; a se
pägubi; Schaden durch etw. erleiden. 1594: Erreolis megh
fenychek valóba Zent palit, hogy Jo Gondwiseleo embert
tarchion a' haznal hogy vigiazzon zolgallion az varos keozibe, mert ha mj teortenik vezedelem, eo lezen vka, eo zenwedj a* karatis [Kv; TanJk 1/1]. 1746: sok károkat szenvednek a' szomszéd faluk Lakosai, hogi penig a* Gáttol Causáltatik é vagj nem, nem tudom [Ádámos KK; JHb XIX/8]
kárvallást ~ 'ua.; idem.' 1780: ha Natságtok tekintetben
nem veszi ügyünket, nagy kárvallást kell méltatlan
szenvednünk [Torockó; TLev. 9/17] * késedelmet ~ késik;
a întîrzia; Verzögerung erleiden, sich verspäten. 1613:
Ke(gyelme)det boczjattiuk feo kóuetnek, Borsos Tamassal
eggwt. az dologh penigh kesedelmet semmi Vton nem
zenued [Törzs. Báthory Gábor rend. Fr. Balássi senior de
Veczke usz-i kapitányhoz]. 1665: az dolog" késedelmet
nem szenved [TML III, 497 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — "A lőszer elküldése]. 1728: mint hogy késedelmét
nem szenved à dolog, bizonyos helyről mutuált pénzel potollyák ki hogy az Família kőzönseges dolgai egész confusiob(an) ne legjenek [Déva; JHb XLII]
különválasztást ~
el/szétválasztódik; a se desprinde/despărţi; Trennung erleiden, getrennt werden. 1798: A ' Trauzner Jusnak Conscriptioját ... a' Fel peres Aszszony nem ellenzi ezen móddal:
Hogy az örökségek ne Confundáltassanak, és külön választásokat ne szenvedjenek [Gergelyfája AF; DobLev. IV/
797. lb] * megrövidítést ~ átv megrövidül; a se scurta; zu
kurz kommen benachteiligt werden. 1863: Alajos fiam ...
pénzbeli örökségéhez képest megrövidítést szenvedett 's
anyai kötelességemnek nézem őt eziránt némüleg kárpótolni [Kv; Végr.] * metamorfózist ~ megváltozik; a se schimba; Verwandlung erfahren. 1811: Ha már szenvedned kell
e' Métamorfosist, Az Erkőltsök közül válasz három Dosist
[ÁrÉ 115] * módosítást ~ 'ua.; idem.' 1852: az 1848-iki
esztendő ...jogi- birtok és földesúri viszonyokat meg változtatott ... igen természetes tehát hogy az ezen viszonyo-

szenvedhető
kon alapuló jogeredvények és kötések is módosításokat
szenvednek [Nagylak AF; DobLev. V/1330] * pusztulást ~
pusztul; a se degrada; untergehen, zugrunde gehen. 1802:
Instáljuk ... Ngodat méltóztassék ... a szükséges Rendelést
meg tenni, ne hogy ... erdeink ... még orvosolhatatlan
pusztulást szenvedjenek [Torockó; TLev. 10/8] * romlást
~ hanyatlik; a decădea/regresa; verfallen. 1662: De nyilván
volna, az országnak némelly felső részei a szomszéd lengyel nemzetségtül minémü nagy romlást szenvednének
[SKr 678]. 1710: Mert a török s német között tizennyolc
esztendeig való véres hadakozást praesagiála", amely miatt
mind Magyarország, Erdély, az császár haereclitária provinciái nagy pusztulást s romlást szenvedének [CsH 156.
— "Egy üstökös megjelenése] * rothadást ~ (el)rothad; a
se putrezi; verfaulen, von Fäulnes befallen sein. 1756: (A
ház) mostan ugjan fel lévén Szarvazva alkalmas Szarufákkal ... de rosz lévén Szalma fedele, felö hogy mig reparaltatnék — rothadást egészszen ne szenvedne [Branyicska
H; JHb LXX/2. 23] * rövidséget ~ hiányt/fogyatkozást
szenved; a duce lipsă de ceva; zu kurz kommen, entbehren.
1801: a' pénznek ki-tsinálása ... egy holnapnál elébb
bajoson lészen — meg azért édes ōtsém ugy gazdálkodgyék, hogy rövidséget ne szenvedgyen [Kv; SLt 17 P.
Horváth Miklós öccséhez]. 1820: Ezen helységünknek
kicsinségéhez képest, elegendő és j ó pascuuma van, a marháinknak, úgy hogy rövidséget nem szenvednek marháink
[Báld K; BLt 6]. 1863: ezen joszágokat ... eladni kéntelenítettem, mert ... élelmemben szenvedtem rövidséget [Kv;
Végr.]
tojulást ~ (jég)torlódás éri; (despre sloiuri de
gheaţä) a se îngrămădi; Eisanhäufung. 1747: eczakák(na)k
egyikén az malmok az jég miá tojulást szenvedvén az
Molnámé ... Segítséget hiot az jégnek el taszítására [Déva;
Ks 112 Vegyes ir.] * változást ~ a. kár ér vmit; a suferi o
pagubă; von Einbuße getroffen werden. 1804: nem lészen
szabad éjczakanak idején kopacz Gyértyával a' Boltba
járni, hogy a' mián valami Gyulás következnék, a Nemes
Székőnknek Tőrvény tévő Háza, leg drágább kintse
Archívuma változást szenvedjen [Szu; UszLt ComGub.
1201u]. — b. leromlik; a se şubrezi; herunterkommen.
1813: Sombori Farkas meg indult ... s a miat is, hogy
egessége változást szenvedet, kéntelen volt vissza térni
[Mv; Somb. II. tábl.]. 1816: a mostani Pappyros Penznek
nagyon alá szállott betse ... ha ... mostani betse ... változást szenvedne ... az egész betsü Újra meg tétettessék [H;
Ks 91 C 8]
Ha. 1739: szenyvedünk [Dés; Jk 517].
szenvedély pasiune; Leidenschaft. 1879: Amiket te benne" szenvedélynek neveztél, én hóbortnak láttam [PLev. 39
Petelei István Jakab Ödönhöz. — "Czakó Józsefben]. 1889:
szeretném, ha az uram olvashatná fel e neki való rajzot: a
kalotaszegi kiejtést, a szenvedélyt, mindent, mindent ő tudná visszaadni a maga teljességében [i.h. 146 Gyarmathy
Zsigáné Petelei Istvánhoz]. 1894: A szenvedélyed egypárszor nyilatkozott meg, amikor a sorsod felett kétségbeestél
... s amikor szerelmes voltál Rózába [i.h. 170 Petelei István
Jakab Ödönhöz].
szenvedendő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: csonkulást ~ kisebbedendő; care se va micşora;
kleiner/geringer werdend, sich verringernd. 1794: az Urak s
Aszszonyok részsz Szántó Földjöknek az Exponens Mlsgs
Aszszonyok tsonkulást szenvedett, vagy szenvedendő rész
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szántó földjökkel ujjra fel kelletik oszlani és az ö Nsgok
kárának ki kell pótóltatni [Ádámos KK; JHb XIX/42] *
romlást ~ romlást viselendő; va avea parte de pieire; dem
Verfall/Untergang preisgeben. 1671: oly kemény parancsolattya érkezék a* hatalmas Császárnak ... hogy ha Nagyságodat 3 acceptalni nem akarnók, meg-maradott kicsiny részecskéje elpusztult hazánknak hasonlo romlást szenvedendő volna, mint a* melly része ... porrá s' hamuvá tétetett
[CC 5-6. — "Barcsai Ákost].
szenvedés 1. testi/lelki fájdalom/gyötrelem; suferinţä;
Leiden, Schmerz. 1657-1658: ma is édesebb nékem az vélek" való szenvedés, mintsem gyalázatos szabadságnyeréssel távolról hallása romlásoknak [Kemlr. 314. — "Ti. a népével]. 1677: Hlyen artalmas sze(n)vedesŭnk mely keserves
légye(n) hadgyuk akarki(ne)kis kereszteny hazajat es bőcsűlletit szerető j o lelkű Emberek itiletire [Maksa Hsz;
PatN 68a a hsz-i rendek nyil.]. 1715: Csak a ki szemével
látta, az hinné el minemű sok szenyvedéssel volt az eō Her(czegse)ge Tiszteinek itt ez hellybe(n) akkor subsistentiajok [Fog.; UtI beosztatlan]. 1740: Respectálván ... Enyedi
Miklósnak a* Nms Városhoz való hűséges szolgálattyát és
sok rendbeli szenyvedését [Dés; Jk]. 1766: Glis Thodorra
... Udvar Bíró Uram a hamis kalácsért Negyvent Csapatott
és Petrucz Györgynek ártatlan szenvedését meg fizettette
[Grohot H; Ks 10/9 Román Juon (40) j b vall.]. 1776: Jol tudom, hogy ă Gróffot sokan untattak, sokan kívánták le verni, arról sok alattombéli szenvedései voltanak Református
Attyafiaitol, és Ur Méltóságoktol, hogy Catholica Feleséget
ne végyen [Kóród KK; GyL. Fridericus Nóvák (21) kamerdíner vall.]. 1854: Erdély hazám történelme többire végnélküli változás, nyugtalanság és szenvedésnek volt alárendelve [ÚjfE 3].
Sz. 1672: könnyebb amaz szenvedés, mikor ember igaz
barátjával együtt van [TML VI, 369 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz].
2. (bün/vétek/ok nélküli) szenvedés; suferinţä fŭrä päcat/
motiv; Leid, (seelisches) Leiden. 1659/XVII. sz.: mind
ezekre nézve nem mulathattuk el, ez protestationkkal az
egész magyar nemzetet ártatlan szenvedésünknek megesmerésére és egész nemzetünkre közelgető veszedelmének
megelőzésére fel nem serkentenünk [EOE XII, 217 az erdélyi rendek tiltakozó nyil.]. 1672: az méltatlan szenyvedést
velem együtt csak tudhatják, mi ízű, azok, kik benne
forgottanak [TML VI, 3 9 9 - 4 0 0 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1712: ha az Isten igaz, lehetetlen, hogi kgmedet meg
ne itilye az en vexatiomert, ártatlan szenyvedésemért [JHb
Jósika István Jósika Imréhez]. 1735: el varom ... az A. cō
kglme ellenem mit exhibeal, ne légjen azért Keső ennékemis az A eo kglme literale Instrumentumi ellen excipialnom
Contendalnom, ugj magam artatlan szen védési mröl hiteles
literale Instrumentumimat exhibealnom [Dés; Jk l55bj1764: közel viszen ezen motskoknak méltatlan szenvedése
ahoz, hogy a' kik még eddig nem esmerték Bátyám
Uramat, meg esmertessem azokkal is atyafiságos Leveléről
[Középlak K; BÍR]. 1766: midőn tőmleczeztetnék, Glis
Thodor szánakodván ártatlan Szenvedésin, meg vallotta,
hogy eötöt Petrucz János ösztönözte, hogy Petrucz Györgyre hamis Kalácsot végyen [Grohot H; Ks 40/9 három román
j b vall.]. 1776: méltóztassanak ílly nagy méltatlanul lejt
meg kénoztátásomat, s feleségem meg verettetesetis ... olc "
nélkül lett szenvedésünkért gratiose Consolálni [Mezőmadaras MT; BK. Molnár István molnár kérelme]. 1792: én
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méltatlan szenvedésemért meg-neheztelvén haza akartam
menni [Salamon SzD; JHb 1/49. 11].
3. vminek elszenvedése/viselése; suportare a unui lucru;
Erleiden, Erdulden, Durchmachen. 1673: Nehéz volt az dolognak, rajtam való nagy gyalázatomnak is szenvedése
[TML VI, 438 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1676: az
mit Isten ő felsége felőliem elrendelt, elhiszem, azoknak
szenvedésére való kegyelmét is meg nem vonsza töllem
[TML VII, 239 ua. Baló Lászlóhoz]. 1679: Nekem szegény
fejemnek minden felőlem költött, egy néhány esztendők
alatt rajtam eltöltött rósz dolgoknak szenyvedési alatt ma is
kell nyögnöm [TML VIII, 416 ua. Thököly Imréhez]. 1769:
senki a nemes céhhez tartozók közzül dohányozni a céhháznál ... vagy oda pipával menni ne praesummáljon, parancsoltatik és hogy mostanában Foglár Ferenc nemes
céhével concordáljon érette illő, különben 12, tizenkét lapát
ütése szenvedésében in exemplum alior(um) incurral [Dés;
DFaz. 27].
szenvedett 1. szenvedést átélt; care a trecut prin suferinte; erlebt, gelitten, durchgehalten. 1711: az Itthon maradott
s császár hüségiben szenvedett urakot, főembereket contemnálták* [CsH 457. — 'A császárra felesküdött egykori
kurucok].
2. elszenvedett/viselt; care a suferit/suportat ceva; erlitte
n, ertragen. 1679: Kérem lelkem Uram Kegyelmedet tudósítson felőlle, hadd legyen már én előttem is ennyi gyalázatot szenvedett személy előtt is nyilván való eziránt való
urunk nagy nehézsége [TML VIII, 560 Vesselényi Pál Tele
ki Mihályhoz]. 1803: Szebenbe mentem v o l t . . . a* Remeteiektől és Gyitraiaktol szenvedett Sok rendbéli oknelkül
való vexáltatásunk orvosoltatása iránt panaszra [Toplica
M
T; Born. XVc. 1/31 Vulkán Jákob senior (72) col. vall.].
'807: el zárattatásomot a' Levelektől qva Naturalis Tutrix
törvényesnek el nem fogadhatván, a Tktts Tisztséget Panaszommal meg kerestem, ki nyilatkoztatván szenvedett Sére
lmem [F.esküllő K; Somb. II].
Szk: kárt
1842: Hámburg rémitő tüz által temérdek
kárt szenvedett nagy Kereskedő város [Szucság K; RAk
Oo],
3. csonkulást ~ kisebbedett; care s-a micşorat; verstümJJklt werden. 1794: az Urak s Aszszonyok részsz Szántó
Földjüknek az Exponens Mlsgs Aszszonyok tsonkulást
szenvedett, vagy szenvedendő rész szántó fŏldjökkel ujjra
íel
kelletik oszlani [Ádámos KK; JHb XIX/42].
szenvedhet rendsz nem tagadószóval; de obicei cu nem
jjju) exprimînd forma negativă a verbului; nicht leiden
vkönnen). 1. tűrhet, elszenvedhet/viselhet vkit/vmit; a putea
suporta p e cineva/ceva; (er)dulden (können). 1570: Catalin
| ? r Balinth leanya ... vallya, hogy ew ... Kys Mihalt ...
•nowab nem zolgalhatta Mert az Rwtalmas zydalmakat
Ne
ſ ni zenwedhette [Kv; TJk IIl/2. 128]. 1573: porkoláb fed e z n e Azzonyom ... poten(tia) mediante Akara hazambul
venny mikor latta volna hogy en Azt ne(m) Zenywed? etn e(m), Az vtan byrot hywata [Fráta K; SLt S. 12]. 1610
“ Kegmes vrunk ertywk az Nemessegnek miltatla(n) pa^olkodasabol, hogy az vízen való hordozaskodasnak
a
(m)yath nem zenwedhetik abból való zabadsagokat ke^ ann .yak [Dés; DLt 325]. 1662: Hogy a német segítséggel
K
j biztatna, annak szemekbe kellene pökdösni és bátorságu l meghazudtolni, mert onnan is Rákóczinak segítség nem
a
tnék, a német birodalomban is nem szenvedhetnék [SKr

szenvedhetetlen
506]. 1689: Felső Venicze 8 nevű Faluban ... az falusi Lakosok ... Néhai Boer Sigmond Uramtol epitetet Malmokra
rea menven ... benne lévő vam buzat el hordottak ... ezert
ő kglme (Boer Thamas) illye(n) potentiariuskodasokat nem
szenvedhetven, az malmot megh allitotta [Szád. Szilágyi
Mihály fej-i íródeák kezével. — 'F]. 1717: Az sütők mellett
szŭntelén négj embért tartunk ... sokan mán el is bujdostak
... az ot való verést döffölést ragodozást, és sok nyughatatlanságokot ne(m) szénvedhetvén [INyR Cssz, Gysz és Ksz
közös nyil.]. 1794: nem szenvedhetvén a* nagyobbik Fia
hogy szegény beteg öreg Attyát rongálja a* Szolga Biro el
taszította hogy ne veije [Ne; DobLev. IV/728. 4a Tiri Latzi
(18) cigány vall.]. 1802: örökségemet idegenektől bitongaltatni nem szenvedhetvén kéntelenittem adósságban verni
magamot [Kóród KK; Ks 101 Komis Gáspár lev.]. 1812: a
Groffné a Grofot nem szenvedhette 's, nem szerette, bátor a
Groff szerette volna [Héderfája KK; IB. Takáts Joseff, I.
Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 1821: Ezen törvéntelen foglalását' a két commonitások teljességgel nem szenvedhetvén,
a millitáris commonitások a Bataillons (!) és Regiments vizitátiójakor panaszt tettenek a bírák és esícüttek [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 141. — 'Lázár Józsefnek].
2. (megengedhet; a putea permite; zulassen, dulden können. 1600: az Sokadalmok ... mierthogy az mostany nyawalyas eodeo, es keolemb keolemb fele nemzetsegeknek
keoreollewnk való lete mostan nem zenwedhety Tettzet eo
kgmeknek egez varosul hogy ott kyn az hostatban celebraltassek [Kv; TanJk 1/1. 960]. 1661: conditionkhoz tartózó
kotelességwnk nem szenuedheti touab azon feö kapitansaghnak' Tiztit Uacantiaban hadnunk [UszLt IX. 75/35 Kemény János fej. rend. — a Az udvarhelyszékinek].
szenvedhetetlen 1. elszenvedhetetlen/viselhetetlen; insuportabil, care nu poate fi suportat; unertragbar, unannehmbar. 1631: ez vilagnak itileti szerent szenvedhetetlen nyaualyakkal, es undok fekelyekkel nyomorgattatom [Szentmargita SzD; Told. 26]. 1662: Melly szenvedhetetlen rút
dolog volna, ha mi itthon nem simánk, nem nyegnénk az
apostol intése szerént | mindenek felett az ... pártolkodásban való nagy részünk es közünk olly szörnyű, olly szenvedhetetlen, hogy ha Isten nem könyörül, csak az egy is elfogyathat és nyakra-före hányhat az örök veszedelemre
bennünket [SKr 699-700, 714-5]. 1767: A Falu közönséges ínnya való kuttyánis egész télen altal ... Groff Toldalagi Pal Vr ö Nsga itattotta (!) marháit, mely mián a vize
roszszabba változván ... az egész Falunak szenvedhetetlen
boszszuság okoztatott [Koronka MT; Told. 19/29]. 1770:
(Páskuly Jankó) telen által az hidegnek szenvedhetetlen
volta miat iminnet amonnét egy s más darabocska fát el
nem vitt s el nem egette nem mondhattyuk [Mezőpagocsa
TA; SzentkGy]. 1794: (Ha az ifjú) dissolutiohoz szokik,
egy incommunicabilis, szenvedhetetlen, kártékony ember
lesz belőle [Csetri, Körösi Csorna 93 Naláczi József testőríró, generális jel. a Ref. Főkonz-hoz]. 1825/1826: szenvedhetetlen további kárunk elkerülése tekintetéből Instálunk
alázatoson a* Tekintetes Nemes Tisztségnek, méltóztassanak ezen ... Csulokáj völgyiből' lefolyó viz veszedelmeit,
kártételeit oculaltatni [Msz; GyL. — 'Gyalakuta és Kelementelke (MT) határában]. 1844: Szakmán Ferentz ...
szenvedhetetlen hibás tetteiért kétszer is Udvarhellyre
Árestomba voltt [A.sófva U; DLt 1441],
Szk: - kár. 1649: szenvedhetetlen károkot tétetnek [Dés;
DLt 424]. 1664: Istennek hála, most semmi szenvedhetet-

szenvedhető
len kárunk is nincsen [TML III, 11 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1802: nem akarván az Ur nyughatatlanságai miatt
Contribuens embereit j ö v e n d ő r e éhei halásra juttatni, s magának is illy Szenvedhetetlen kárt szerezni [M.zsombor K;
Somb. II].
2. eltűrhetetlen; însuportabil, de neîngâduit; unduldbar.
1698: meg űte Kalmár István vizi Jánost, Vizi János ... el
taszitá Kalmár Istvánt és rutul mégis veré az főidőn es igy a
Céh megh luminálván hogy mind â kettő Szenvedhetetlen
lőn égy ... büntetésben lőn imponála az Czéh rájok fél fél
mesterséggel [Kv; MészCLev.].
szenvedhető 1. elfogadható; acceptabil; annehmbar, zulässig. 1584: Ez Nyreók dolgabannis awagy eo kgmek
priuilegiumokat heliebe haggyak, Awagy penigh az pozto
Nyresnek arrat megh emendalliak hogy eo Nekikis Zenwedheteo legien [Kv; TanJk V/3. 281a]. 1656: (A házban)
vagyon 2 süteö kemencze, az edgik nem artana ha job volna, az másik szenvedheteöb [Fog.; UF II, 106]. 1676: most
siessen Kegyelmetek az váradiakkal való dolog complanálásával ... hogy a töröknek distractiója levén, szenvedhetőbb conditiókkal mehessen véghez az egyezség velek
[TML VII, 210 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1811: A'
pej, ha ... az orra Szamár szin, nem akad uri vásárlóra;"
Van szép szürke, vagyon nem szép, de tűrhető, De ha egér
szőrű, már nem szenvedhető [ÁrÉ 155. — "Gr. Bethlen
János a lószínekről].
2. tűrhető; suportabil; duldbar. 1661: Mai reggeli írásom
után érkezének emberim s levelem Husztból, sub dato 15
praesentis, szenyvedhető kárral és égetéssel [TML II, 157
Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1663: Az havasali vajda
az Duna mellett ment haza. Az moldovai ezen ment el; tatár
és kozák volt vele; kárt töttek, de szenvedhető [TML II,
648 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1678: Tettek ugyan az vidékben
kárt az zsákmányosok, de szenyvedhetőt [TML VII, 262
Teleki Mihály a magyar nemzet tanácsaihoz]. 1800: Ez a
Felséges fő Kormányozo Tanácsnak, végső és változást
nem szenvedhető parancsolattya" volt [Ne; SRE 835. — "A
mészárosok korcsmájának bezárására nézve].
Szk: ~ állapot. 1664: Vesselényi Pál Erdélyből, Istennek
hála, szenvedhető állapatban megérkezék [TML III, 88
Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1665: Most mindnyájan
szenyvedhető állapottal vagyunk [TML III, 522 Veér Judit
ua-hoz]. 1704: Ma reggel felkülde engem a generálhoz az
úr látogatni, kit mind a fejedelemasszonnyal együtt ...
szenvedhető állapotban találék [WIN I, 263] * ~ egészség.
1653: akara(m) edes Apa(m) Vram kegyelmedet Aszonyo(m) es az gyermekek egessege feleolis tudósítani ...
kedden ieottem el Cziczyobol eő kegyelmekteöl, Jstennek
hálá akkor szenuedheteö egessegben ualanal [Szárhegy Cs;
Törzs. Lázár István apósához, Petki Istvánhoz]. 1659: Magam egészségem felől, édes ö c s é m uram, írhatom, szenvedhető egészségben vagyok [TML I, 371 Bornemisza Susánna Teleki Mihályhoz]. 1699: Jstennek hàlà üdeomhoz
kepest most szenvedhető egessegb(en) vagiok [Ks 96 Toldalagi András Gyerőfi Borbálához].
szenvedhetőképpen elviselhető, tűrhető állapotban; (ín
mod) suportabil, ín stare suportabilä; ertragbar, erträglicherhweise. 1656: Mi is még élünk Isten kegyelmességéből
mostan szenvedhetőképen [TML I, 31 Kemény Boldizsár
Teleki Mihályhoz]. 1659: Mi is, Istennek hála, édes Öcsém
uram, most szenvedhetőképpen vagyunk [TML I, 427 Bor-
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nemisza Kata ua-hoz]. 1661: Én is, Istennek hála, most
szenvedhetőképpen vagyok [TML II, 205 Veér Judit uahoz]. 1667: Asszonyom ő kegyelme szenyvedhetőképen
vagyon [TML IV, 94 ua. ua-hoz]. 1705: Ma reggel engem
felküldvén az úr a generál és fejedelemasszony látogatására, mindeniket szenvedhetőképpen találám [WIN I, 378].
1777: Eltelék ezen 1777-dik esztendő is Isten kegyelméből
reám, hozzámtartozóimra nézve szenvedhetőképpen [RettE
383].
szenvedhetőül szenvedhetően; ín mod suportabil; ertragbar. 1657: Az nap sebesedék s hala meg is Jármi Miklós jó
mezei kapitány, Mansfeld német dragony kapitány, többek
is néhányan de szenvedhetőül [Kemlr. 317].
szenvedő I. mn 1. testi/lelki fájdalomtól gyötrődő/kínlódó; care suferä o durere fizică sau moralä; leidend. 1663 u.:
mint szorulának az némely igaz állhatatoságok miá szenvedő atyámfiai Bánya tájára, mely bajosan kelletik vala beszerződni némely porbol lettek miá [SzO VI, 284 hátjegyzet Bánfi Dienesnek egy 1663-ban Medgyesen kelt levelén.
A fogalmazás ilyen zavaros!]. 1764: magam privata oeconomiam mellett őrőmőst meg marad van, hamit onnan emberseges embereknek szolgálhatok örömömnek tartom, és
azoknak kik magas helyre hágtanak a le esésnek félelme
miát szenvedő nyughatatlanságokot [Középlak K; BfR]1824: méltóztasd ... megmondani nagyon tisztelt néném B.
Orbánnénak, hogy idegen dámák is állottak bé társaságunkba" a szenvedő embertársaink javára [Kv; EM XVII, 173
Csáky Rozália Lázár Benedekné Bethlen Máriához.
"A
kv-i jótékony nőegyletbe]. 1853: a* Korondi nemes közönség falu hitesseivel együtt teljes falusi gyűlést tartván . . . a
hol is falvánk (!) tekintetbe véve az országunkban szenvedő
betegek sorsát ... egész szívességgel hajlandónak nyilatkozott, hogy a* Sós fürdőre kijáró utat ... el fogja készíteni
[Koronka MT; DE 2].
2. elszenvedő/viselő; care suportä ceva; erleidend, ertragend. Szk: nyomorúságot
1688: Az Dési Tőmlőczben
mostan Siralmas nyomorúságot szenyvedő Borbély János
[Dés; Jk] * rabságot
1717: egj a* toronjban vagj fogházban keserves rabságot szenvedő Várádi Márton nevü
e m b e r . . . jelengeté keserves rabság(ána)k okát [Kv; Ks 89].
1779: Szent Egyeden résideálo Nemes Némái György, és
Gőtzen commoralo Párhon István ... Válolának kezességet
moston Nemes Belső Szolnok V(árme)gyei Magistratualis
Tömlettzében Rabságot szenvedő Vitzai Mihállyért [Göc
SzD; WassLt] * számkivetést
1678: Az megromlott
magyar hazához, annak ... keserves számkivetést szenvedő
fiaihoz ... eleitől fogvást mennyi sok rendbeli kegyelmességgel volt Nagyságod [ T M L VIII, 101 Teleki Mihály a
fej-hez].
3. sértett, sérelmes; care a suferit un prejudiciu; leideno,
benachteiligt. 1827: Dobolyi István ur ... a következett
Convictio terhét is egyedüli ... hordozta, 's a Convictio
terhének depuratiojában mely 5000 Rhforintot meghaladott
. . . a z özvegye ... volt részes, és szenvedő fél [Maroskoppánd AF; DobLev. V/l 109. 4 - 5 Bors Mihály (43) zs vall j.
4. haladékot nem ~ halasztást nem tűrő; care nu suporta
amînare; unaufschiebbar. 1825: ezen haladékot nem szenvedő ruinákot renováltassák [Dés; DLt].
II. ſn szenvedő ember; persoană care suferä o durere
fizică sau morală; Leidender, Leidende. 1710 k.: Fordíts inkább, édes Istenem, énreám és reájok valamit azokban a
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sok szép ígíretekben, amelyekkel teljes a te szent igéd a tégedet félő, becsülő és szeretőkről, az Úr Jézus Krisztusért
és az igazságért szenvedőkről [BIm. 1017]. 1763: a tűröknek szenvedőknek Ura Istene konyerüjen rajtamís [Kóród
KK; KsCII. 18].
szenvedtet megszenvedtet vkit; a face pe cineva sä sufere; leiden lassen. 1809: ok nélkül szenvedtetni senkit se
•ehet, és nem szabad [Szu; UszLt ComGub. 1655-höz].
1832: Oh Egek attya ... ne szenvedtess engemet is ne büntes [Nagylak AF; DobLev. V/1094].
szénvevő a parázsnak a (kemencéből való) kihúzására
használt (nyeles eszköz); vätrai; zum Kohl herausholen/
kratzen. Szk: ~ vaskanál. 1801: Két szén vévő vaskalán
édgy vas fogo [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 3].
szénvonó I. mn a parázsnak a (kemencéből való) kihúzására használt; care este folosit la scoaterea jarului din cuptorul ţărănesc; zum Kohlenkratzen. Szk: ~ formán csinált
vasrúd. 1632: Sâffar ház ... Egy eöregh szen vono forma(n) czinalt vas rud No 1 [Komána F; UC 125] * vasger
eblye. 1681: Úy Bánya ... Ezen fuvokhoz való viz fogo
Selyép, vizes kereke, gerendelyével együtt mind jó. az
gerendely ket véghen vas Csup Nro 2 vas abroncz Nro A ...
Sár csináló vas Nro 1 Szén vono vas gereblye Nro 1 [Vh;
VhU 580]
- vasrúd. 1637: egy Ladaba talaltunk wúeg
Cziwrheoz való vas ezkeozeoket vgy mint egy Nagy Eoreg
szen vono vas rud, egy eöreg serpenieo, egy wuegh vono"
[Teremi KK; Ks 69. 50. 44. — "Folyt, a fels.].
II. ſn a parázsnak a (kemencéből való) kihúzására használt nyeles eszköz; cociorvă; Kohlenkrücke, Kohlenkratzer.
1595: Az templom zamara vettunk 2 lopatot egi zen vonot
p(ro) f—/9 [Kv; Szám. 6/XIII. 35]. 1609: 14 January Veotthem egy hozzw Zen vonot, kiuel Az kamerakrol Az hawat
le
vonassam f—d 5 [Kv; i.h. 126/IV. 106]. 1679: Vagyo(n)
e
zen Pitvarba(n) ... Sütő Lapat nro 1. Szen vono 1. Pemete
nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 109]. 1692:
fagyon ezen Sŭtŏ házban ... Szen vono no 2 [Mezöbodon
MT; BK]. 1756: Az Sŭtó kementzénél Kenyér hányó Lapát
2
Szén. vono 1 ... Pemete 1 [Branyicska H; JHb
XXXV/35]. 1757: Egy Sütő Lapát ... égy szén vonó
Wagyercse MT; Told. 36]. 1761: Bé vétő Lapát 2 Szén
*onó 1 Asag 1 [Szentmargita SzD; Ks CII. 16]. 1799: Két
vető Lapát égy szén vono, égy osagár [F.zsuk K; SLt
Ve
gyes perir.].
szenzus értelem; sens; Sinn. 1705: Mely izenet micsoda
^nsussal és consequentiákkal légyen öszveköttetve és
h
°gy hogy tagadhassa édesapja maga édes gyermekét ki
Mindenéből, akárki megitílheti [WIN I, 568].
szenny átv is mocsok, piszok; murdărie; Schmutz, Unin. 1662: Kendervár bástyáján a tatárok Fejérváratt azon
[fgi épületivel tanálván, hogy azon is kezek szennyét hagyatnák, nagy sok fával körös-kömyül rakták vala [SKr
524
]. 1675: Kit" ha érhetnék, hiszem letöröltetnék szomorú
^ rc zámrúl az tökéletlenségnek és háládatlanságnak mocska
rf szennye [TML VII. 27 Szepesi Pál Teleki Mihályhoz
Jpinápolyból. — "A titkok napfényre jövetelét]. 1705: mindnek lecsendesedvén és rendben vétetvén, mind az ő
'elsége szolgálatja szép renddel folyjon, mindpedig az haza
ré
8i szennyéből, kiben hever, felkeljen [WIN I, 624].
re

szerencsétlenség
1823-1830: az exegéták ... azt mondják, hogy új vallást
behozni nem akarnak, de a Krisztus tudományát a sok barát
szenynyektől megtisztítani kívánják [FogE 220].
szennyes I. mn átv is 1. piszkos, mocskos; murdar;
schmutzig, unrein. 1819: Minden Mester Embernek és Legénynek elő kötője vagy súrtza Tiszta és fejér légyen; valaki pedig tisztátalan Szennyes Surtzal jelennék meg ... büntettessék meg 30 xrig [Kv; MészCLev.]. 1823-1830: Estvére hálni érkeztünk Eislebenbe ... Igen piszkos város,
úgyis mind szennyes bányászok laknak benne [FogE 205].
1855: Szobájuk s bútoraik egyformán piszkosok, köntösük
s ágynemüjök szennyes [ÚjfE 324].
Szn. 1614: Szennies Miklós ppix. Szennies Simon ppix
[Bölön Hsz; BethU 194]. 1717: Szenyes Búkor [Taploca
Cs; SándorO 240]. 1745: Szennyes Istók jb [Füle U; UszLt
III. 35].
Szk: - tekintetű. 1811: Farkas Margit ... Gyergyó Újfalvi Czigány nemzetbéli ... fekete szennyes tekéntetŭ [DLt
50 nyomt. kl].
2. kb. piszkosszürke; gri-murdar; griesgrau. Szk: - abrosz. 1634: Egy szennyes weres veszeos fejer rosas abrosz
er f. — 60 [Kv; RDL I. 105] * - bunda. 1781: Láttam s
tudom hogj egy szennyes bundát viselt [Torockó; Bosla
Joan. Biro (28) jb vall.] * -fakó. 1735: Egy szennyes fakó
tavalyi Paripa Csikó [Marossztkirály AF; Told. 2] * ~
vászon. 1789: 1/4 sing Szennyes vaszany [Mv; Berz. 7. 69],
1794: vett 1 1/2 Sing Szennyes vásznát R f — „ 2 7 [Mv; DE
3]II. ſn 1. piszkos, mocskos ruha; rufe murdare; Schmutzwäsche. 1669: lm az szennyesemet haza küldtem Jancsitúl
[TML IV, 511 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1732: mondám én Radics Borbára Aszszonjnak (: ki Tiszt Páter uramék előtt az kemencze megé bujt volt :), hát kgld miért
nem megjen elé, arra azt monda, én bizony szégyellem,
szennjesben is vagjok [Kv; MvRKLev.]. 1759: Hajkul ...
mikor ide jött Tisztartoskodni ... a Felesége is a' míg a*
szennyesit meg mosta, addig mástol kért Gúnyát, a* mit fel
vegyen [Marosludas TA; TK1].
2. szennyesláda; ladă pentru rufe murdare; Wäscheleiste,
Kiste für schmutzige Wäsche. 1809: en a* szenyesböl egy
inget vettem [Dés; DLt].
o Hn. 1725: Az Szennyesben (sz) [Kolozs; EHA]. 1774:
a Szenyes előtt [i.h.; EHA].
szennyesen piszkosan, mocskosan; murdar; schmutzig;
griesgrau. 1787: Egy bors himes hitván abrosz — ismét
égy Szennyesen ugyan bors himes abrosz [Mv; MvLev.
Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 4]. 1801: Sámuel rongyoson, szennyesen, mezítláb mint egy Czigány Purdé ugy járt
[Mv; MvLev.].
szennyeses láda szennyesláda; ladä pentru rufe murdare;
Kiste fiir Schmutzwäsche. 1820: Egy nagy szennyeses
Lada [Mv; Told. 19].
szép I. mn 1. tetsző, megnyerő (külsejű); frumos, chipeş;
schön, augenehm, stattlich, hübsch. A. 1627: Az mi keves
költsegem es adossagom vagion azokot hagiom az en felesegemnek es Suskanak leaniomnak az utan ozton mivel
hogj három zep fiam es het leaniom valami vagion azokot
mind nekik hagiom [Nagyajta Hsz; HSzj azután al.]. 1636:
Az embert penig ö magát alkotta" az önnön ditséretire, azt

szépliteratúrai
sem annyira azért, hogy más módját-is ditséretinek nem
találhatta volna ... hanem azért, hogy mennél szepb, ékesb,
hozza hasonló teremtett állattya légyen az többinél [ÖGrAj
3 I. Rákóczi György aláírásával. — "Isten]. 1661: Most
szebb is vagyok, mert igen szépen felcsinosítottam magamat [TML II, 220 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1710 k.:
ábrázatom hosszúka, barnaszeg, piros ... férfi ábrázatban
sokaknál volt szebb | Kivitt" Hamptoncourt királyi lakóhelybe és Windsorba, itt hallottam legszebb orgonát, és itt
láttam legszebb asszonyt életemben [BÖn. 491, 586-7. —
"Egy Duval nevü prédikátor]. 1724: Hallottam h(ogy) Pekri
Ferentz ig(en) Szereti a Szép Asz(szo)nyokat, úgy <ma>ga
szolgálójitis, m(ert) azokkal jádzik [M.királyivá KK; BK].
1741: Josef Beszterczére ment volt vassal kereskedni egj
kis Szép Fiacskájais vala Rokás mentécskéb(en) [Hévíz
NK; JHbT]. 1753/1781: En jol esmértem az öreg Kun Istvánt, Apafi Mihály fejedelem idejében élt, igen szép, nagy
fejér szakállú ember vala [Kisalmás KK; JHb LXXI/3.
304]. 1756: a hegyi Fogadonal két szép Aszszony ember
lakott [Galac BN; WLt]. 1758: Én ... Gombocz Kata ...
hallottam a' Kotsis Ferencz Feleségének maga szájjábol
mondani ... Hidgye meg azt Udvar Istvánné a' szép Aszszony, hogy nem ugy jár a' Pipemmel, mint a' Léanya,
hogy el lopta volt a' Malaczomat [Betlensztmiklós KK;
BK].
Szn. 1497: Petri Zeep [SzO III, 132]. 1548: Zep peter
[Márkosfva Hsz; SzO III, 287]. 1564: Zeep georgy [Kv;
Szám. 1/X. 23]. 1573: Nicolaus Zepp [Kv; TJk 112]. 1582:
Zepp ianos [Kv; Szám. 3/VIII. 28]. 1592: zep Balintne
[Kv; TJk V / l . 282]. 1593: Szép György szab. [Bodos Hsz;
SzO V, 215]. 1613: Zep Miklós ppix [Ozsdola Hsz; BethU
348] | Zep Gergelj j b [Gelence Hsz; i.h. 397]. 1714: Szép
Mártonné [Bergenye MT; MMatr. 335]. 1722/1836: Joannes Szép pp [Kisköpec teteje Hsz; HSzjP]. 1714: Szép István [Szentsimon Cs; Hr 10/54]. 1782: Szép Mihálly [Torockó; Thor. 21/23]. 1798/1800: Szép István [Harasztkerék
MT; Told. 30]. 1800: Szép Anna [Bereck Hsz; HSzjP].
1817: Szép Istvánné [Kakasd MT; DE 1.1. 25]. 1843: Szép
Mihály [Bágyon TA; KLev.]. 1844: Szép Ferentz [Zilah;
ZFaz.]. 1857: Szép Sándor [Dés; RHAk 87].
Szk: - ábrázatú. 1775: felesége" is szebb Wesselényi
Farkasnénál, mivel kisded ugyan termetében, de szép proportiójú és ábrázatú [RettE 358. — "Bánfi Imrének] * ~
proportiójú —• ~ ábrázatú * ~ szentélyű. 1761: Gr. Teleki
Mihály úr Gyéresen ... igen szép személyű s termetű úriember vala [RettE 125]. 1774: Volt néhai Nemes Ferenc
leánya, az anyja Bethlen", maga volt Nemes Judit. Szép
személyű s szép termetű, kisded [RettE 326. — "Druzsiánna] * ~ termetű —> ~ személyű * gyönyörű
1764: Nemes Judit, gyönyörű szép kisasszony [RettE 197]. 1791:
Groff Teleki László Ur ... ö Nságát igen frissen találtam, a'
két kis Urfitskákat volt szerentsém látni, gyönyörű szép
gyermekek [Sztrézsakercsesora F; TL. Wessenyei Dániel
jószágig, gr. Teleki Józsefhez].
B. 1566: A király" pedig mihelyt Erdélybe haza jöve:
nagy szép népe a királynak akkor készen vala, és elindittá
hadát Sákavára alá [ETA I, 25 BS. — "Szapolyai János].
1607: 17-ma Februarii. Hozták Kolozsvárra az holttestet"
szép ceremóniával, szép fekete hadakkal [Kv; KvE 136. —
"Bocskai Istvánét]. 1662: Ki" megindulván a melléje rendeltetett szép hadakkal, az eleiben adatott instructio- és kezében adatott levelekkel, Liptó és Árva vármegyék is fejet
hajtottak vala a fejedelemnek b [SKr 215. — "Kapronczai
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György. bI. Rákóczi Györgynek]. 1679: Galambucz ... Galamb most ehez szép sereggel vagyo(n) [Uzdisztpéter K;
TL. Bajomi János inv. 95-6]. 1720: Tekintetes Egrestői
Mihacz Ferencz Ur(am) a Csokai" Filialis Ecclaban épittetet egy jeles fa Templomot, mellyet I(ste)n ditsőségére
Tiszteletes Esperest Musnai Miklós Ur(am) ... illő égjben
gjült szép panegiris előt fel szentelt [MMatr. 88. — "MT].
1747: (A) széki gyülekezetben ... hasznosonn és minden
jók(na)k adplausussával fungálván, az Ur Isten meg visgalhatatlan böltsessége szerint esmét fel indította a MVásárhelyi szép gyülekezetet, és visszá hivának Székről magok közé elsőbb Pap(na)k" [ArJk 46. — "Itt előbb káplán volt].
1842: Temettem ... Ns Gombás Eleknek, és felesége Ns
Baka * Susánna aszszonynak Elek nevü Colégyista fiokat
halotti beszéddel, szép gyülekezet volt jelen [Buijánosóbuda; RAk 101].
2. - ember korában felnőtt korában; la vîrsta de maturitate- in seinem besten Jahren, als stattlicher Mensch. 1710
k.: En az atyámnak elsőszülött fia voltam ... Löttenek utánam sok fiai, leánya, de ihol csak én vénültem meg, a többi,
ki gyermek, ki szép ember korában halt meg [BÖn. 490].
3. vall állandó jelzőként; ca epitet; als Attribut. 1751:
Ellyen sokáig fiatok A szép Jézus magzatotok | Hamar, hamar Bartos Apos, Iere ide Göndör Bátyos ... Szép Jézusra
rá akadtam [Hétfalu Br; EM LI, 124 bethl. ját.].
4. gyönyörű, gyönyörködtető; splendid, frumos; schön,
herrlich, köstlich. A. Állatra, testrészére, húsára von.; referitor la animale şi părţile corpului; Tiere, ihre Körperteile u.
Fleisch betr. 1586: fa olaiat es zęp karaszokat vettem /44
[Kv; Szám. 3/XXIV. 8]. 1623: Juhokott Tarchíon menteoll
Zepbeket Tarttson, de azokra viseltesse(n) valobon gondott
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1627: Az haznal vágjon
beres eokeor Nro 16. eggik barna, az teobbi szép s z e o k e k
[Rücs MT; BLt Inv. 1]. 1671: Vettem két Lovakot ... Az
edgyiket vette el Boér Sig(mon)d U r ( a m ) . . . Az másik magánál van Paladinál szép [Radnót KK; Törzs]. 1695: A Tarka szép paripa volna bé illenék a ' Ngod Istallojáb(a) [Gyfi
Apor István ir.]. XVIII. sz. eleje: ă keskeny farú ló nem díszes: Szép ă hoszszu tomporaju, de lég szeb az gombőlyég
fomporáju (!) [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1716: én nem tudom a' Menyéte vagy mi, a* szép Pulykákot igen öli [Méhes TA; ApLt 2 Makkai Mihály Apor Péterhez]. 1729: Suliiné Aszszonyom(na)k Medve bőrt meg küldöttem, kicsidbe ennél szeb nem volt [Szentdemeter U; Ks 95 Gyulafi
László lev.]. 1747: Az leg szebb id est öreg hízott Lábos
marha húsnak fontja négj pénzen méretni meg engedtetik
[Torda; TJkT III. 122]. 1754: Hallottam hogy Vass György
úr ő Nga ide küldvén halásztatni Szép Halakot Csukákof
fogván az Ur Vass György Uram emberei az Ur Lúgos1
László Ur(am) Fia a Halakot mind elvette volna [Tóhát AFj
JHb Kirila Tamás (30) j b vall.]. 1821: a' pokulár midőn &
érte" vérit vette, s mikor ki hoszta az udvarba pénzért kérték
a* húsát olyan szép volt [Gyalu K; LLt. — "A betegség a
juhot]. 1829: busulak a' Disznókért, Édes Anyám ád 2 szép
kotzát [Kv; Pk 6].
Szk: ~ húsban van. 1740: a* Sertések szép húsban vannak dé félő né talán meg né dőglenék (!) [Noszoly Szpl
ApLt Bak András Apor Péteméhez] * ~ testű. 1657: pampáját" is esmértem az fejedelemnél ... kinél jobb, sebesed
iramó lovat nem láttam, szép testű vala [Kemön. 34. ^
"Buquoy generálisnak].
B. Növényre, fára, gyümölcsre, termésre von.; r e f e r i t o ſ
la plante, pomi, fructe, recoltä; Pflanzen, Bäume, FrücN ß
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betr. 1589 k.: az cziere haton igen zep fa vala [Szu; EHA].
1595: Igen szép Tölgy fank vala az Vdúaro(n) [Kv; Szám.
6/XVlIa. 125 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1632: almatis
latta(m) hogi hozot az aszony, az meljk szeb voltt megh harapta [Mv; MvLt 290. 79b]. 1636: Egy uiragos kert ... Az
elseŏ tablatt ighen szép uiragok mesterseges Cziffras ültetéssel ekesitik [SiménfVa U; JHb Inv.]. 1683 h: Addegh ...
migh az szőllő megh eppül, a Falu minden müvet ex debit.
tn(e)g-adni tartozik es az uta(n) adgyak szepp epp-allapattal
az Pastor kezeb(en) [Lecsmér Sz; SzVJk 59]. 1715: az ártic
soka a ki meg marat, a' ki kőit szép [O.csesztve AF; Ks 96
Szegedi János lev.]. 1733: Isten ő Felsége földünknek szép
termését a szertelen sürü kő eső által nagy hirtelen el veré
[Uzon Hsz; HSzjP]. 1759: az vetesek ugyan szépek, buza,
zab, és mindenféle mellyeket vetettem mind szépen vidulnak
[Esztény SzD; Told. 29]. 1868: a' kut mellett van egy szép
Paroszli (!) akácz ép állapotban [Kv; Újf. 6 Újfalusi S. hagyj.
C. Erdőre von.; referitor la päduri; Wald betr. 1748:
Vagyon a Falun fellyül egy Szép nagy erdő, mellyet Nagy
Erdőnek Szoktanak hivni [Koronka MT; EHA]. 1749: Erdő
s
zép tilalmas volt, mikor occupalták a' Komis urak [Mezőcsán TA; DobLev. 1/236. 21a]. 1762/1779: Vagyon a Szilágy mellett egy Motsár nevezetű Tölgyes Mak termő, és
é
Pületre kivantato szép Erdő [Monó Sz; EHA]. 1797: Ezen
Erdőnek nagyobb része szép erdő j o karoknak való fiatalok
találtatnak benne [Háporton AF; C U IX/2. 86a]. 1810: az
ájjba ... szép fél-serdült fiatalos Letzes Karos Erdő [Vaja
M
T ; EHA]. 1829: néhai férjétől szép erdők, és Berkek ma[adtanak keze alatt [Ne; DobLev. V/l 155]. 1855: igen szép
'éczes karos erdő [M.újfalu K; EHA]. 1864: Lazárvagása
2/4 része fenyős szép szálas erdő fürész tőkének használható [Gyszm; GyHn 44].
D. Bútorzatra, berendezési tárgyra von.; referitor la mooilier, la diferite obiecte din locuinţă; Möbel, Mobiliar betr.
[395: Azon oraban, hogy Tiúaez (!) Istúan Deák Wrunk ő
ige komornyikya mennyekzeien az Ajándékot fel kel wala
futatni: Külde Biro W hogy valahonnét egy zep feier
zönnyeget hoznék [Kv; Szám. 6/XVIIa. 126 ifj. Heltai GásPar sp kezével]. 1629: Egj zep kíúl futteo mazas kemencze
[Szentdemeter U; LLt]. 1654: Egj igen zep velenczej
tükeör [Csapó KK; LLt 100 C]. 1699: Vágjon ezen házjna)k ... szép bokaly mázu czifra kerek tüzelő kemenczéje
[Szentdemeter U; LLt Inv. 17]. 1716: Egj Igen szép mi
Su
Perlat fejerrel elegyes tarka [Altoija Hsz; HSzjP]. 1736:
az nyujtózó-széken volt valami szép portai skárlát szőnyeg
IMetTr 401]. 1747: Tizenkett rendű szép Mázas homlokos
Kemenczék [Királyfva NK; Ks 23. XXIIb]. 1758: Egy
veszszös Creditor forma igen szép matéria superlát, kes2 e n y ezüst Rojt rajta [Nsz; TSb 21]. 1850: Szép pipa tartó
aivány — juhar fabol 30 vft [Algyógy H; Bom. F. li].
.
Edényekre, használati tárgyakra von.; referitor la vase
obiecte de uz casnic; Geschirr, Utensilien betr. 1596: 3.
Mazas fazakakat attam az püspek kochnyájára, szép
j e g e k e t . . . d 8 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 7 ifj. Heltai Gáspár sp
Kezével], 1613: Küldettünk egy szép örög Orat melynek Az
J?ſa tesze(n) f 100 [Kv; PLPr 1612-1615. 128]. 1627: Jutót
n
arom szép Eöregh Kalan [Kv; R D L I. 132]. 1646: hozattunk eöt szép Aranios Kupakat Fedeleseket [Mv; MvLt
6]. 1683 k.: Vagyon ... egy ige(n) szép Ezüst pohár
^ophos es Aranyas [Hadad Sz; SzVJk 142]. 1723: Szép
2QA?ny K r a k k a i czéma két tsomóban [Koronka MT; Told.
y
(2]. 1762: Korsot is láttam kettőtt, melly is igen szép
vo,
t. ä fedele és feneke on volt [Oltszem Hsz; Mk RN IX.
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109]. 1803: Két mettzett Üveg Virágos szép So tartok [Ne;
DobLev. IV/858. 2b]. 1851: 1 szép Tajtpipa [Dés; DLt].
F. Ékszerre, kegytárgyra, pénzre von.; referitor la bijuterii, obiecte de cult, monede; Schmuck, Juvel betr. 1573:
Kalmar Istwan azt vallia ... latta hogi puskar Mwnstranciat
hozot eleh, ki zep ezwst aranias volt [Kv; TJk III/3. 170-1].
1585: Egy Czapragya igen zeep es draga eöregh gyöngyekkel es thörkesekkel chinalt [BáthoryErdLev. 271]. 1629: eő
neki sok szép ezüst marhaj marattanak [Mv; MvLt 290.
182a]. 1653: Akkor" pedig igen j ó pénz jár vala: amaz szép
ó dutka 9 pénzbe járt [ETA I, 92 NSz. — "A nagy drágaságban]. 1719: Ezen ... Joszszagot az Introscriptus Donatarijustul valta ki ... Boros Borbara Aszszony le Tiven előttünk Szip folyo Ezüst Pinzül az 50 id est ötven Magyar Forintokat [Kv; Mk III. XXXVIII]. 1781: szerzet ... nyakra
való igen Szép fejer Jo féle Győngyeket [Mv; DLev. 4.
XXXVII]. 1810: Aranyból való nagyobb ró'sa gyürü, Máramarosi szép fejér kövekkel ki-rakva [DLt nyomt. kl 368].
G. Agy- és asztalneműre von.; referitor la rufårie de pat
şi albituri de masă; Bett- u. Tischwäsche betr. 1596: Egy
zep veres negy nyewsteos fewaly hay [Kv; RDL I. 65].
1608: Három feo aly hay, kekesek Szepek es Jók [Kv; RDL
I. 83]. 1664: igen szép ... krakkai Abrasz [Mv; MvRLt. —
Tornai László kijegyzése]. 1674: Vagyon Igen szép ket aranyos lepedő egy Forma [Beszt.; WassLt]. 1687 u.: Bikfalvi
Sigmond Ura(m) ... conferalt az Ur asztalára égy keszkenőt melly egészsze(n) benn 23. szép hímekkel meg vagyon
töltve [Harasztkerék MT; MMatr. 116]. 1706: Egy pár
vékony varallyai gyolcsra keszittetet igen szép reczes lepedő [LLt Fasc. 146]. 1727: Hat Lengyel országi abrosz az
keteye igen Szép ahoz háram Tuczet kamuka asztal keszkényö, ket Tuczetye annak is igen Szép az harmadik alab
való [Marossztgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.].
1748: láttam otta kemencze előtt rúdra fel terítve szép
sáhos abroszokot, kendőket [Torda; Borb.]. 1787: Egy varratas Szép kender Lepedő [Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga
Mihály hagy. 4]. 1788: Egj Törők országi szép abrosz [Bodok Hsz; SVJk].
H. Ruhára, fehérneműre, lábbelire von.; referitor la haine, lenjerie, încălţăminte; Kleider, Leibwäsche, Schuhwerk
betr. 1573: Anna nehay Zabo gasparne Azt vallia hogi
panazolkodot eoneky puskámé vra M y n e m w Nyomorwnt
tartja Maga Mind az Eowebeol attyatwl annyatwl maratba
vagion az my vagion ... Latta partha Eoweyt es gywreoyt
egeb zep Eoltezetites [Kv; TJk III/3. 169]. 1621: Veottem
Egy szép Karmasin Czizmat Vrunk eo felsege postajanak
Nagi Ferencznek veotte(m) ... f. 1 ./. 65 [Kv; Szám.
15b/IX. 226]. 1669: egi igen szip mentetis adot vala az
arraba(n) neki [Kudu SzD; JHbK XXXVIII/14]. 1692: Igen
szép bécsi csipkével készítet háló fő kötők Nro 2 [Bilak
BN; i.h. 1. 36]. 1716: Egy par uy szép czepelüs [Altoija
Hsz; HSzjP]. 1748: egy szép patyalat aranyos gallérú Ing
[Torda; Borb.]. 1799: Bán György ö kegyelme ... Juliánnát
... tisztességesen, paputsoson, árnyék tartoson, szép köntösbe ... jártatta [Mv; MvLev. Vall. 3]. 1832: Szép Fekete
bársony köntös Fejjér Blondin csipkével ki gámyirozva
[HG. br. Brukenthal lev.].
I. Fegyverre, lószerszámra von.; referitor la arme, hamaşamente; Waffen, Pferdegeschirr betr. 1637/1639: Egy szép
mereo csontos agju puska kocsiban ualo Aczelos es Gemes,
aestimaltak ... f. 8 d. — [Kv; RDL I. 111]. 1656: Az én
keglmes Uram(na)k hagiom az vertşye Lovamot, my köves
portai legh szeb szerszamommal [Ádámos KK; BálLt 93].
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1658: vittem az tatár chámnak egy szép, lóra való szerszámot [Kv; KvE 177 LJ]. 1687: Egy Zöld bársonjos Kövei
rakott igen szép magyar kard [UtI]. 1759: szállíttasson el
... Egy Londoni igen szép rezes Flintát [Sárd AF; TSb 51].
1767: Néhai Groff Komis Ferentz Vrnak egj szép Vadász
Flintája ... Ezüst habos Tsöjü volt [Kóród KK; Ks 21.
XVIII. 78].
J . Egyéb tárgyakra, eszközökre stb. von.; referitor la
diferite obiecte, instrumente; sonstige Dinge, Geräte betr.
1566: A császárt ott a király" nagy szép drága ajándékokkal
megajándékozá [ETA I, 24 BS. — "Szolimánt Szapolyai
János]. 1619: Az perzsiai k ö v e t . . . 11 die Maji jöve bé. Ott
voltam ... azmég Iszkiderből általköltözteték igen-igen rettenetes nagy pompával, négy igen szép felöltöztetett zászlókkal [BTN 267]. 1662: Az váradi nevezetes oskolához
és ecclesiához szinte a luneburgumi hercegségbül ugyan
Luneburgumbul igen szép typographiát nagy költségével
hozatott volt" [SKr 286. — "I. Rákóczi György]. 1665/
1751: Az mely jámbor Iffiu Társ legénnyé akar lenni ...
tartozik ... az egész Tarsaságot két asztalra tisztességes
collatioval és szabad borral meg vendégleni ... Annak
utánna a' B. Társaság egy szép koszorúval meg tiszteli
[Kv; ACArt. 21-2]. 1687: az szép nimet hintocska színben
ma fog altal jŏni az maramarosi havason, s azon edgjüt mehetnenk haza [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez Nagybányáról]. 1751: Fogadj Isten Bölts Emberek ... Oly meszszünnen el jöttétek Fiunkat meg tiszteltétek Szép ajándékot
adtatok [Hétfalu Br; EM LI, 126 bethl. ját.]. 1755: az akkori határjárás alkalmatosságával egy szép követ a' Biro Péter kapuja elöl el vivén, fel ásák a' légeni malmon felyŭl
[Nagygyeke K; Ks K. 80]. 1823-1830: Itt" gyantakövekből
(succinum) sok szép munkák vágynák | Egy itten tanuló
quedlinburgi, mintegy 20 esztendős Voigt nevü ifjú produkált előttünk tiz positiókból álló igen szép fizikai mechanizmusokat | Vagyon igen derék astronomica turris szép instrumentumokkal a Peters Thor felé b [FogE 185, 193, 197.
— "A drezdai Kunst Kammerben. b Lipcsében].
K. Épületre, építményre és anyagukra von.; referitor la
clădiri, construcţii, materiale; Bauwerk u. Baustoffe betr.
1595: (Az alma) Mind el rothada: noha az pinzebe(n) Az
zep zaras padlasson az szalma(n) tartotta(m) [Kv; Szám.
6/XVIIa. 195 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1637: Vagyon
egy szép haltartoys kiben szép eöregh piztrangokatt mond(na)k lenni [F.árpás F; UC 14/42. 181]. 1638: most ollian
szép követ vágunk hogi mint az Ezúst ollian fenies [Torockó; Thor. XVI/1 Erasmus Bartha (39) j b vall.]. 1653: valamint a gyertyával é vagy mint? de felgyúlt a szép klastrom
és úgy égett vala el [ETA I, 71 NSz]. 1679: Ez" felöli vágyóin), egi szép tornyos Filegoria [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 90. — "A virágoskert ajtaja]. 1681: Vajda
Hunyad vára ... eze(n) várba(n) Kerengő kő garadics ...
mind az ajtó előtt, s mind a felmenő Lépcső gradiczi, ighen
szép faragot köböl vannak [Vh; VhU 507]. 1760/1776: egy
szép Bolthajtásos kō Templom az Udvaron [Szentmargita
SzD; Ks 92]. 1777: vagyon őtt Ház és egy Bolt, mind Szép
Cserefa ajtókkal, ablakokkal ... Stukaturasan fel ékesittetve
[Meggyesfva MT; LLt 28/531]. 1819: Ombozan Ombozi
Miklósnak szépp Udvarhaza volt — melynek ruinaji most
is esmerszhetök [Omboz K; KCsl 16]. 1823-1830: Az
egész Németországon a legerősebb, legszebb és híresebb
híd" [FogE 186. — "Ó- és Ujdrezda között]. 1848: A* Veteményes ... abban ... igen szép lugas gyertyán fákból, tsinosan curálva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55].

L. városra von.; referitor la oraşe; Städte betr. 1614: die
17 Maji jutottunk Kerklizába, egy nagy török városba, azmelyet az görögök régen hittak Quadraginta Ecclesianak;
az is török városba szép város [BTN 2 69].
M. cselekedetre von.; referitor la diferite fapte/acţiuni;
Handlungen, Tatén betr. 1607: 17-ma Februarii. Hozták
Kolozsvárra az holttestet" szép ceremóniával, szép fekete
hadakkal [Kv; KvE 136 SB. — "Bocskai Istvánét]. 1653:
Mikor Kolosvárnál menne" ... nem is hivák sem fölöstökömre, sem ebédre, sem osonnyára — meg fogtak volt elégedni az ő Szép tánczának látásával [ETA I, 114 NSz. —
"1613-ban Báthori Gábor]. 1691: temettük el Bethlen Elekné asszonyomat, mely is szép készülettel ment véghez [H
AMN 329]. 1697: Az királyi archidux és archiducissák tánczy voltak l(e)ghszeb(b)ek | Voltam a császárnál", akkor
mosta a kuldusok lábait szép ceremoniávol [AIN 148, 153.
— "Bécsben, I. Lipótnál]. 1704: Ma tíz órakor az Haller
György uram kis Istók nevü kétesztendős, és hathónapi
fiacskáját... szép solemnitással eltemetők [WIN 1,104-5].
5. kies, vonzó; frumos, splendid, minunat; schön, lieblich. 1618: Egy nap az vajda igen megvendégle egy igen
szép kertben egy tavaszi levélszín alatt [BTN 1 82]. 1662:
Marosvásárhely felé indult vala", hogy szokott szép vadászóhelyeit mentében megvadászhatná [SKr 291. — "I. Rákóczi György]. 1690: Vagyon ezen Udvar Ház az Falunak
az Veghin Nap kelet felöl szép Sík Mezőn, az Sajó vize
mellet [BK. Kentelki inv. 3]. 1702: az mi pedig az Kisfalud
felöl való Orszagh uttyat nézi ... ott ige(n) szép követses
rev vala [Bergenye/Mezőbánd MT; MbK 98]. 1732: A ...
Ne(me)s Curia szép kies tér hellyen fekszik [Nagyiklód
SzD; Told. 11/67]. 1756: Fekszik a Nemes Udvarház hellye igen szép Teres hellyen Branyitskának Alsó vagj is
Illyefalva felöl való végiben [Branyicska H; JHb LXX/2.
10]. 1772: a' Mikes Malomtól fogva, le az Exponens Gróff
Aszszony ő Excel lentiája Malmáig mindenütt szép tér lévén, Árvízkor a' Víz magát inkább ki öntheti [Kük.; JHb
XX/27. 7 vk]. 1810: Figyelmet érdemel ezen Falunak Szép
Tér helyen való fekvése, kies vidéke, és a Kraszna Vize
benne való általfolyása [Varsolc Sz; Ks 76. Conscr. 346].
1845: ezen hely az irt falu határának a leg szebb részét tészi
[Váralmás K; EHA]. 1847: Csehországnak ... fénylő tornyokkal ékes fővárosa egy völgyben, dombokon egymásfeletti terrasse-okon, hasonlíthatatlan szép panorámát képez
[Méhes 4].
Hn. 1579: az zep mezón [Uzon Hsz; Kp I]. 1604: hivŭnk
Zep mezeonek [Etéd U]. 1608: az Zep havas homlokaban
(sz) [Kozmás Cs]. 1643: az olt elui hatarban, az Szép mezon (sz) [Illyefva Hsz]. 1652: felseö hatarb(an) az Szép
mezeón az külseò Horgosb(an) (sz) [Sszgy]. 1693: felső
lábban az Szép Mezőn Uzoni uton kül (sz) [Szemerja Hsz].
1699: Szép Agjb(an) (sz) [M.zsákod U]. 1740: Szép Ligetben edgj Sovány főid (sz) [Inaktelke K]. 1742: a Szép oldalból bejövő [Albis Hsz]. 1759: alsó fordulóban Szép mező nevü helyben (sz) [Etéd U]. 1761: ă Szép ágy erőssiben
(sz) [M.zsákod U]. 1834: Szép mezőben (sz) [Etéd Uj1856: Szépmező oldalán (sz) [Etéd U].
A forrásjclzct nélküli adalékok az EHA-ból valók.

Szk: ~ prospektusú. 1716: Vagyan ezen fen S p e c i f í c a l t
Grid nevű Falunák Del felől való oldalában egy Szép prospectusu Dómban epitetett Nobilitaris Curia [Grid F; BfN
92/4]. 1732: Magyar Somboron a puszta N(e)m(e)s Curia
vagyon, az alsó falu végin, az Almás Vize felett való Dom-
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bon, szép kies, s világos prospectussu hellyen [M.zsombor
K/Szászsztjakab SzD; TSb 5 l j * gyönyörű
1864: Tamsa
Az Almás folyó balpartján — gyönyörű szép térség — igen
jo kukuritzás [Középlak K; KHn 300].
6. jókora, elég nagy; destul de mare; stattlich, recht
schön/groß. 1654/1696: Vólt az Feleségemnek mind Sz:
Benedeken, mind Girbón szép majorságha, asztag búzái
[Megygyes; BálLt 46]. 1666: az erdélyi birodalomban is
szép jószága vagyon" [TML III, 609 Rhédei Ferenc Teleki
Pálhoz. — "Chernel Pálnak]. 1754: Petsi Simon ... itten
M.Madarason is birt Szép Portiot [Mezöbánd MT; WassLt
$tĕ Szekeres de M(ező) Madaras (44) vall.]. 1769: az
Jószág ... Homorod Szent Pálon igen szép [Bolya AF; Ks
Miss. I Kerekes József lev.]. 1802: (A) két Rélatoriábol
méltóztatik az Ur látni, hogy Brachiummal is miképpen
akarná (!) a jo Bátyám az Szásznyiresi szép Porciocskámbol ki forgatni [Kóród KK; Ks 101 Komis Gáspár lev.].
1864: Bodomos kut szép kaszállo rét, rajta egy vastag erü
kut [Bh; KHn 26].
Szk: ~ jószågú. 1765: Korda György ... szép jószágú
lévén, respectusa volt az országban ennek előtte [RettE
193] * ~ kiterjedésű. 1849: Vagyon ezen szép ki teijedésŭ
és nagy kertbe égy bámulásra méltó nagy terepéj, Tölgyfa
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55].
7. ragyogó (holdvilág, napfény); strălucitor; schön,
leuchtend, hell. 1590: egy eczaka kin halunk vala apammal
••• zep hold vilagh vala [UszT]. 1592: Puzta Gaspar vallia
••• Égikor eiel hazamban volnék, es zep holduilagh jeoue
be ablakomon [Kv; TJk V/l. 220a]. 1613: Czereny Caspar
v
ra(m) ... Margit melle fekven, es iol lattam hogy mit czinaltak, mert zep hold vilagh vala [Görgénysztimre MT;
KJ]. 1614: (A mv-i kastélyvárat) egy ejjel szép holdvilágon
elfundálúk, és ... úgy építénk, hogy Szent Mihály-napjára
az kapuját is felvonúk és belérekeszkedénk [BTN 50].
1806: Fébruariusnak napjai mind eddig szép nagy fénnyel
töltenek [Dés; KMN 164].
8. kellemes (idő); (timp) frumos, plăcut; schön, angenehm. 1705: Ma az úrfiakkal mentünk vala gyalog sétálni
••• igen szép idő lévén [WIN I, 368]. 1723: az esős üdő esmét el kezdette vala járását ... de most esmét I(ste)n(ne)k
hálá harmadnaptol fogva esmét szép üdök kezdének fordulni [Darlac KK; ApLt 1 gr. Haller János lev.]. 1736: Az kétfelé-eresztős hintónak az fájának az dereka felül vasban
volt foglalva, az kin az hintó fedelit elé s hátra bocsátották,
kivált tavaszszal, mikor szép híves idő volt, kétfelé eresztették [MetTr 364]. 1807: Egész nap szép idő volt [Dés;
KMN 268]. 1823-1830: Ezen egész éjszaka havazott és
másnap egész délig, de ez is harmadnapra elmenvén, mind
szép, meleg őszi forma időnk volt | Olcsó ez a hajón való
u
tazás, és ha szép idő vagyon, nyugodalmas is [FogE 1801.263].
Szk: az idö ~ formára változik. 1807: Az idő esmét szép
formára változott, délig felleges volt [Dés; KMN 269].
9. tiszta, jó (vizű); curat, frumos; klar, schön. 1632: Fólió vizek szép uagio(n) melib(en) Piztrangh Semlingh es
Kopp hal terem [F.porumbák F; UC 14/38]. 1637: Vagyon
szép folyo patakoczykaya kiben rak keōj hal terem [Lupsa
F
; UC 14/42]. 1662: A napnyugot felől való hegyekből pedig a szőlőhegyeken által csőkön a föld alatt igen szép bő
forrásvizet vitetett volt be' [SKr 96. — "I. Rákóczi György
a
váradi várba]. 1676: haltarto Kert, Kibe(n) vagyon egy
S2
ep forrás [Gyalu K; EHA]. 1680: Vagyon ezen malom
mellet allol egj szép forrás [A.porumbák F; KvLt Inv. 39].

szerencsétlenség
Hn. 1598: az szép viz melle [Pálfva Cs; BáLLt 81].
1665: Szép patakbali szénafű [Bözödújfalu U; EHA]. 1781/
XIX. sz. v.: Szép pataka fejiben [Küsmöd U; EHA]. 1840:
A Lisznyo pataka Tartományán az ugy nevezett Szép Patakán aloll (sz) [Lisznyó Hsz; EHA].
10. kívánatos; frumos, bun; schön, wohlgeformt. 1595:
2. veka zep örög hagymat vöttem p(er) d 32 [Kv; Szám.
6/XXVIIa. 200 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: Veottem Sajtott szepett öregett nro: 2 ... f 1 d 50 [Kv; i.h. 16/
XXXIV. 138].
11. jó (zamat); plăcut; fein, würzig, aromatisch. 1844 k.:
Pezsgőnek való Alkalmas tiszta már Szép szamata ... fejlődik az áslog — üz és szin' enyésztével [Csekelaka AF;
KCsl 6 hordólistából].
Szk: ~ zamatú. 1847: Június 19-énn C 73 számú virágbórt mely must korában le tisztáivá, s nemrégiben még
édeskedvü s igen szép szamatu vólt le palackoztattam
[KCsl 13 Kemény Dénes lev.].
12. jó minőségű; de bună calitate; ausgewählt, feinest.
1595: Attam Rosas János W(ram)nak 1 f. Miniomot mert ö
kme nehezen találtatthata viazt és azis nem vala szép tiszta
[Kv; Szám. 6/XXVII. 201 ifj. Heltai Gáspár sp kezével].
1667: Darabos Mihály ... ótt véka szép tiszta búzát ád
Lázár peter Ur(amna)k [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1702: ha ... az
legh közleb (!) esendő Sz: Mihály napiara, azon egy kőből
búzát bé nem vinnék szolgáltat(ná)k (: még penigh szép
tiszta búzát:) tehát a megh emiitett Ur eo kglme két annyit
rajtok exequálhasson exequáltathasson [Nagybun KK; BLt
11]. 1742: vagy Toiján, vagy Nyujtodon készítsenek vagy
őt kőből igen Szép fejérnek való Lisztet [Nsz; ApLt 4 Apor
Péter feleségéhez]. 1839: minthogy a* Tkts exponens aszszony ezen meg szomszédolt labjába igen szép tiszta búzát
szokott vemi meg termett volna leg kevesebbé 4 kalangya
búzát [Szentbenedek AF; DobLev. V/1235 nemtelen Hírtságe Stéfán (67) vall.].
13. tökéletes; perfect, impecabil; schönst, rein, pur, perfekt. 1558 k.: Wenusnak feyersege ez zerenth lezen. Wegy
kalcionalth sooth, borkçueth es tinsooth Egienl<?kepen
chalch(inal)va ezeketh, oluazd meg anny echetben keuerve,
ozton ebbe hetcher heuitue es hetcher oluazthua olchad az
veres rezeth, lezen zep feier [Nsz; MKsz 1896. 287].
14. tartalmas; frumos, bogát ín conţinut; reichhaltig,
recht schön. 1592: En arról Jgen zep valazt tezek Kgtek
eleóth Mindenekreoll [UszT]. 1619: írtam vala Felségednek azelőtt is, hogy mint Gáspár vajdát compescálhassam,
igen szép levelet irtam vala neki [BTN 2 387]. 1620: 25
Augusti. Bethlen Gábor őfelségét, az erdélyi fejedelmet tevék Magyarországnak királyának, mely hírt hozának meg
Kolozsvárra 1 Septembris, és aznap szép prédikációt tőnek
[Kv; KvE 151]. 1662: az fejedelem" nagy szép eloquentiával ... a dolgokat ugyancsak szóval maga proponálta [SKr
649. — "Kemény János]. 1671: Szent Páliné asszonyom ...
az Kegyelmed sok szép írására mind választ most nem
tehet [TML II, 194 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1674:
Mi, Uram, Turzait szép levéllel az fővezérhez elküldök
[TML VI, 586 Baló László ua-hoz]. 1705: ma három órakor gyülénk a szegény Pápai koporsóba tételére, ki felett is
Zilahi uram prédikálván ... igen szép prédikációt tőn [WIN
1,586]. 1710 k.: Luther Márton maga szép könyvet írt Erasmus ellen [BÖn. 480]. 1836: (A) Püspök Ur Fejedelmünk ő
felségének születése és név napjára ... szép Hymnusokat
készíttetett [Nagykapus K; RAk 14]. 1880: Te Pista! Soha
szebb dolgot nem olvastam, mint a Te Sebestyén Esztid.

szépliteratúrai
Gyönyörű! Nem tudom: melyik rész szebb [PLev. 76 Jakab
Ödön Petelei Istvánhoz].
15. mesteri, művészi; de maestru, artistic; wunderschön,
kunstvoll, prächtig. 1634: Az mi penig az Rez Tablara való
kepeimet illethj, es Romabol hozott Oltár Reliquiaimat ...
az Páterek" ... azokbol ... egy igen szép Oltárt epiczenek
[WassLt Wass János végr. — "A jezsuiták]. 1662: Fejérváratt, a Kendervárban lévén egy igen szép mesterséggel öntetett Farkas nevü öreg álgyu ... az országnak akkori boldog állapotjában emlékezetre, illyen distichonnal öntetett
vala [SKr 524]. 1681: Portai botoczka, mellyek(ne)k egi
egi végeben szép mesterséggel kez formara csinált fejér
csont vagyo(n) Nro 2 | Aranyos ház ... Erkelyes ablaka, kivül szép mesterseggel faragott s czifraso(n) rakott kövekből
álló Nro 3 [Vh; VhU 539, 552-3]. 1736: Fa héjjal tzifrázott
Virágozott, szép mesterséggel, flokoson Csinált Asztal
legszebb a' többinél 1 [Várhegy MT; CU XIII/1. 104].
1736 u.: különös kis temetőboltot ugyan Mikes Kelemen"
csináltatott volt a templomnak ajtaja felől való résziben, abban felyül szép készülettel való oltárt is [MetTrCs 479. —
"A Törökországi levelek írójának nagybátyja]. 1789: A külső Ajtó ... belső felén Patika Czimerhez való Képek vagy(na)k szép mesterséggel le rajzolva, mellyek aestimaitattak
ad Rft 30 [Mv; ConscrAp. 90].
16. választékos, nagyszerű; frumos, elevat; auserlesen,
schön, geformt. 1619: Az levél" ... szép formával vala írva
és pecsételve [BTN 2 212. — "Homonnai Drugeth György
aláírásával]. 1669.ĕ Megadá Sombori uram az Kegyelmed
nekem írt szép stilusú levelét [TML IV, 610 Naláczi István
Teleki Mihályhoz]. 1761: (Bánfi Farkas temetésén) oratiót
tett magyarul tiszteletes Incze [István] uram, marosvásárhelyi professor igen hatalmas szép móddal [RettE 120].
1823-1830: Szép deák nyelven tanított" | Ennek b az apja
marosvásáshelyi p a p volt ... Süket melle s hangja volt, de
igen szép deáksággal beszélt [FogE 128, 139. — "Dósa
Gergely mv-i jogászprofesszor. Basa Istvánnak].
17. ékes, klasszikus; clasic; schön, schöngeistig. Szk: ~
tudomány. 1662: közönséges tanításra való öreg házak építtettek vala, mellyekben a deáki szép tudományokat ... taníthatják vala [SKr 422-3]. 1747: Sokat teszen az okos
ember s nagy kincseknél drágább a' szép tudomány [LLt
Fasc. 135. C]. 1755: Bartos Kelemen ... igyekezik a' külső
Fővebb Oskolák(na)k látogatására ki fordulni, és ottan el
kezdett szép Tudományát öregbíteni [Ne; BLev.].
18. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ literatúrájŭ olvasott (ember); (om) citit, învăţat; schöngeistig,
belesen. 1779: Gr. Bethlen Elek úr is megholt ... Szép
literaturájú és tudományú, jámbor, istenfélő ember volt
[RettE 398] * - tudományú nagy tudású; erudit, care posedă cunoştinţe temeinice; vice-/hochgelehrt. 1662: Húszain
basa ... csauzát rendelé császárhoz és a fővezérhez való
leveleivel, ki mellé Bethlen István és Laskai János nevü ...
elmés és szép tudományú szolgáját | Klobusiczky Andrást
... maga taníttatván a fejedelem", szép tudományú ... ifjú
ember lévén, mind császárhoz s országgyűléseire jártatni
szokta [SKr 165, 230. — "I. Rákóczi György]. 1777: (Halmágyi István) apja Kraszna vármegyei viceispán volt ...
szép tudományú ember vala [RettE 380].
19. szépen hangzó; care sunä frumos; wohlklingend,
schön (klingend). 1636: De ugyan be ŭgyekíti, es édessiti,
az embereket a szép musica zengés a* templumba(n) [ÖGr
Aj.]. 1670: Gyika vajdának valóban szép éneket csináltak
az semmiért [TML V, 62 Naláczi István Teleki Mihály-
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hoz]. 1676: Betlen Farkas uram holnap keresztelteti a fiát
Lászlónak, mivel az igen szép név [TML VII, 138 Székely
László ua-hoz]. 1736: Igen szép magyar nóták voltak akkor, melyeket a síppal" fúttanak [MetTrCs 455. — "Török
síppal].
Sz. 1683: ennek úgy higyj, édes Fiam, hogy úgy ne jáij,
mint az mely madarat szép síp szóval a tőrben kerítnek
[TML II, 456 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz].
20. ~ nótájú szépen daloló/éneklő; care cîntä frumos;
(Sänger)lustig singend. 1710: Jól ismertem Udvarhelyt laktomban azt àz inast, gürbe hátú, igen szép nótájú vala [CsH
214].
21. vidám, szórakoztató; vesel, distractiv; heiter, unterhaltsam. 1657: Ezen megegyezvén, én ugyan megújulék,
hogy azon nyerget kaphatnám, ö pedig sokszor panaszolkodott, s tréfánk szép volt felőle [KemÖn 59-60]. 1672: Szép
comediák voltak ma j ó reggel az én szállásomon [TML VI,
359 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1677: ha Csérnél bátyám uram is jelen lehetett volna, elhiszem sok szép tréfáival megtöbbítette volna az ö nagysága és Kegyelmetek
méltóságit [TML VII, 360-1 Teleki Mihály Béldi Pálhoz].
1774: Most is tartom Olaszországból ... a szegény Barcsai
Jánosné Toroczkai Katának küldött levelét", amely teljes
szép és jeles tréfákkal [RettE 322. — "Radák Istvánnak].
22. átv is szabályos, megfelelő; regulát, corespunzător;
richtig, schön regelmäßig. S z k : ~ rendbe(n)/renddel.
1623:
hogy ezt jobban es keonnyeben jn effectum vihesse az egez
tartomant be hiuassa egy napra feyenkent es ez my eö feleolleök való keues distinctionkot zep rendeli eleykben aggia [BGU 119]. 1653: Ezen Básta sokat gondolkodván,
egykorban ő maga is kimenyen az ország közé, és ő maga
előszámlálja az ő jótétét az országgal szép renddel [ETA I,
85 NSz]. 1681: Erkélyek. Ezek ighen szép rendel ä nap
nyugot felöl való Palotak külső oldalanak vannak mind egi
végtéb(en) [Vh; VhU 535]. 1705: legyen Segesvárt", holott
is öszvegyülvén az urak, a militia intertentiójáról is végezzenek a generálisokkal, és mindenek szép rendben vétetődvén, valamint az előtt folytanak, úgy ezután is legyenek és
folynak [WIN I, 619. — "A diéta]. 1807: (Apahidán) vagyon egy nagy Sziget ... ottan vagyon Gyűmőltsös ... a
Malom mellett, azon kívül sok szép rendel ültetett Jegenye
fák [Borsa K; RLt O. 2 br. Josintzi Mihály (40) vallj1811: Ha Néró rá tudta magát arra venni, Hogy á rendeletlen Romát el-égesse, Azért, hogy j o b b és szebb rendbe építhesse; Itt*, hol földig minden Épület el-égett, Meg-hadjuk
a* régi rendetlenséget? [ÁrÉ 24]. 1819: a' Decan ... az halattas Házoknál ... mindenképpen arra törekedjék, hogy
mindenek Szép rendel, és hellyesen follyanak [Kv; MészCLev.] * ~ rendben vett. 1780: Méltóztatatt Natságad és
az Mlgs Família Városunkban egyebek közt a' VerŐs Kovátság rendirőlis szép rendben vett C o n s t i t u t i o k a t
confirmalva kiadni [Torockó; TLev. 9/16] * ~ rendet tart.
1736: nézd meg csak az erdélyi alma natio saxonicatis az
asszonyok és leányok köntösiben, mely szép rendet tart
[MetTr 346].
23. példás; exemplar; beispielhaft. 1604: minden dologban az zep rendtartas dicheretes es haznos [Kv; TanJk I/l470]. 1619: akar mi helien walo Ceheknek, reghi \o megh
vegszett Usussok es szép rendtartások szerent, Irnôk megh
nekik az eò Nemzettsegekreöl walo Leweleketth es Varosunk szokott Peczjethi alatt, nekik Irwa ki adnók [Abrudbánya; RDL I. 108]. 1623: Susa A z o n j Szathmary, nem gondolua(n) megh az Istennek teorueniet, és az emberi társa-
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sághba(n) való szép keresztyeni rendtartast hatra hagywan,
egy massal paraznalkodtanak [Kv; TJk VII/3. 139]. 1693:
az eddég való szép és j o rend tartás szerént az itt való Ecclesiasticusok(na)k temetése, minden circumstantiaival egyben az Eccla költségével mennyen végben Controversia
nélkült [Kv; SRE 10]. 1727: kalandosi szép rend tartásnak
rendes igazgatására ... ilyen Articulusokkal concludaltassek" [Zilah; Borb. II. — "Köv. a részi.]. 1759: Másnap a főispán urat® bekísérték szép rendtartással [RettE 96. — "Korda Györgyöt].
24. erkölcsileg követendö; care este demn de urmat;
schön, beispielhaft, edel. 1661: levelét böcsülettel elvettem,
Uram, melyből értem Kegyelmed szép és dicsíretes, istenes
indulatját árvákhoz, özvegyekhez [TML II, 1 Mikes Mihályné árva Pacsolai Borbára Teleki Mihályhoz]. 1662: Ki
vagyon nekünk erre adva a 101. zsoltárban a j ó magistrátusnak szép példája Dávidban [SKr 692]. 1679/1681: Udvarbiro Vramis ... kegyes es Tiszta józan eleteb(en) peldat
adgyon tőb utanna való Tisztek(ne)kis abbeli maga szép viselésevel, es I(ste)nhez való buzgóságaval [Vh; VhU 668].
25. érdekes; interesant; interessant. 1653: olvastam ...
Nicolaus Radzivit könyvét, ki ott" volt 1576-k esztendőben,
ír ugyan sok szép dolgokat, de én nem akarom ide ími
[ETA I, 120 NSz. — "Jeruzsálemben]. 1672: Az lakodalomban urunk egy nap volt, én az urakkal két nap. Voltak
szép dolgok, de némelyek nem pennára valók [TML VI,
152 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Mely história",
noha többire az eklésiai dolgokról tractál, vadnak mindazonáltal szép politicumok is benne [CsH 49. — "Hamar
György egyháztörténete]. 1778: Míg Kolozsvárt voltam
valami comoediában voltam ... bizony sok szép dolgokat
Producált a comoediás [RettE 385]. 1807: egy Garnarin
nevü aeri hajós szép próbát tett 5a Augusti Parisba az
Hajójával [Dés; KMN 262].
26. pontos; exact, precis, frumos; genau. 1623: Sok panasz Jeott eddigis eleonkbe némely Nemes vraymnak illetlen chelekedetek feleol ... ugy hogy auagy orszagh eleott
auagy penigh eo Felsege Comissariussy eleott Conpareallianak ugj mint eznehanj generális Commissio alatt esset
violentiakrul az Byrak szép Relatoriakot jrassanak [Csíkszereda; Törzs].
27. jókora, tetemes; mare, frumos; schön groß, sichtlich.
!
558 k.: Az lazuriomoth így chinald" ... es te talalz zep
Nieresegeth Magadnak [Nsz; MKsz 1896. 383. — "Köv. a
részi.]. 1706: vagyon edgy fűrész Malom az mellyet ha
rendesen procuralnak szép hasznot vehet(ne)k belőlle [Hsz;
Törzs. Rákóczi Ferenc inv.]. 1775/1781: eö Nagyságok ...
Dézmábol is szép hasznot vésznek [Renget H; JHb LXXI/
3- 371]. 1789: szép hasznát esmérvén azon malom mester
a
zon malombol, ezen mostani 1789dik Esztendőre három
s
*áz magyar forintokkal árendálta ki a malmot méltoságos
Groff Lázár János Urtol [Abosfva KK; GyL. Tóth Ferentz
(45) arendátor vall.]. 1829: Négy esztendei Számadásaink
• •• műdön 1825- és 27-ben Felséges Aszszonyunk lábaihoz
terjesztettek, nem tsak különös meg-elégedését méltoztatatt
kijelenteni, hanem mind két versen, szép Summával meg is
a
jándékozta az Institutumat [Kv; BLt 12 dologházi szám.].
*S53: Harinak Belső Jövedelme az Kortsomárlási Jog miből szép Jövedelem Forrás merül [Nagylak AF; DobLev.
V/
1365 Dobolyi Bálint lev.].
Szk: ~ jövedelmű. 1840: szép jövedelmű Gyümölcsös és
benne egy gazdaságos Szilva aszaló j o állapotba megkívántató Lészáival edgyütt [HSzj szilva-aszaló al.].

szerencsétlenség
28. bőséges, gazdag; îmbelşugat, bogát; reich(lich).
1738: Isten ő Szent Felsége nagj kegjelmességéből szintén
el-hozván azt az időt, mellyb(en) ö Felsége Gabona béli
szép áldását kezünkbe véhettyük [Dés; Jk 500]. 1775/1781:
Al Gyògyon és e körül lévő helységen (!) szép áldást mutatván a Szent Isten, a ... két Méltoságos Udvar részekre
szép takarmányt gyűjtőttenek minden esztendőben [Algyógy H; JHb LXXI/3. 355]. 1791: az Körtvé fákan pedig
a mint a Vintzellér mongya szép termés vagyon [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1821: ezen H e l y e t . . . aratás
előtt valaki kaszával meg tsufolta ... Termés mintegy
mennyi lett volna nem akarom ítélgetni, annyi igaz hogy
szép áldás volt [Apahida K; RLt O. 2 Nyilas Ferenc ub
nyíl.].
29. elég nagy; destul de mare, frumos; schön (groß),
ziemlich/groß. 1662: Győri Jakabot pedig udvari szolgaságra állatta vala, esztendőnként való illendő szép fizetést
rendelvén neki [SKr 179]. 1670: lm Gyka vajdának micsoda éneket csináltanak az jezsuiták, megküldtem. Egy országnak elveszéséért szép jutalom az ebfiának [TML V, 50
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
30. elfogadható; acceptabil; leidlich, erträglich. 1676:
nem ártana ... j ó declaratióval jól eleiben adván ö nagyságoknak s ő kegyelmeknek az dolgot, hogy ő nagysága az
németnek legkisebbre is okot nem adott, sőt az szép egyességre sokszor sok szép alkalmatosságokat nyújtott [TML
VII, 241-2 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz].
31. bölcs, okos; înţelept; weise, sinnvoll, gescheit. 1605:
Vadlasok ha es(ne)nek, tehát minden Vadlasok ellen szép
ratiokkal menthetik magokatt [Kv; TanJk 1/1. 513]. 1662:
nem volna-e j ó a hajdú tisztviselőket hováhamarébb behivatni s szép tanáccsal őket arra venni, s velek elhitetni:
minden házok népét ingó javokkal együtt szállítanák be
Várad városába [SKr 534]. 1669: Ugyan megörültem vala
némely leveleidben való szép tanácsadásodon [TML IV,
495 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1675: tekintetes tanácsúr hivei ö kegyelmek s ő nagyságok és ő kegyelmek előtt
mennél jobban s hasznosabban lehet s maga szép elméje
szerint is valamit hamaijában legjobbat feltalálhat, nemzetünkért fáradozni s törekedni ne nehezteljen [TML VII, 113
Vesselényi Pál, Kende Gábor, Kubinyi László Teleki Mihályhoz]. 1678: Bizony szép motivák, elég ratiók valának,
miket mondogaték salválván conscientiamat mind ő nagysága és Naláczi uram előtt [TML VIII, 73 Kapi György uahoz]. 1710 k.: Sokszor kívántam, ha Erdélyben egy tudós
szép elme ezt a locust" felvette s megvilágosította volna |
Az örökkévalóságról némely szép elmék egész könyveket
is írtak [BÖn. 417, 443. — "A bibliai Salamon király egyik
bölcs mondását]. 1764: Betze ... elhiszem örŏl most a'
szép Instructionak; de bizony meg szomorodik ha a' szerint
kezd procedalni [Középlak K; BfR]. 1811: Szép ész, és
más sok szép Természet-adomány, Szent, és a* világi dolgokba tudomány Bár tulajdonai, fejibe férkezik Apróbb
gondosság-is 's fonni-is érkezik" [ÁrE 129. — "Ti. a nő].
Szk: - eszű. 1823-1830: Ez" igen szép eszű gyermek
volt, de rettenetes mérges, iszonyú káromkodó [FogE 111.
— "Ifj. Szentpáli Elek].
32. - szóval kedvesen; amabil; in güte, versöhnlich.
1710: A professorom ... szidni, fenyegetni kezde, de a pap
megintvén, hogy hadna békit nekem, szép szóval kezde
kérdezni, miben s mikor tántorodtam meg [CsH 140].
33. elismerésre méltó, dicséretes; läudabil, frumos;
schön, brav, gut, artig. 1657: Elméjében változó, állhatatlan
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volt", egyébiránt szép virtusok voltak volna benne [KemÖn.
21. — "Báthori Zsigmond]. 1662: Báthori Gábor igazgatásabéli vetemedés, amiatt az országra következett károk,
magának is Váradon véletlen árultatása, gyilkos veszedelmek, szép virtusi [SKr 87. — Tartalomjelző fejezetcímben]. 1737: Szent Mihály Havának 15 napjára viradólag ...
adott az ur Isten égj Fiu magzatot, kitis kereszteltettem ...
nagy Attyának T. Bonyhai Simon Györgj Ura(m)n(a)k nevére Györgjnek, adgja az Ur Isten hogj légjen mind nevének mind szép virtussainak állhatatos követője [ArJk 42].
1744: szép dolog 47. Falunak egy Compendiumban lenni,
kivált ha Ngd obtinealhatná a' Vas Bányátis, a* melly azon
Dominiumban vagyon [Déva; Ks 101 Pogány József Kornis Antalhoz]. 1758: Ő szegény ugyan csak elment", mert
nem volt contentus a maga szép characterével, jószágával
[RettE 66. — "Barcsai János Csehországba hadakozni].
1776: Baró Henter Antal Umak, tudgya a' világ, s, énis tudom, hogy Szép facultássa vagyon, nemis volna Semmi
előmenetelire ã facultásban Groff Komis Annával való házassága [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.].
34. dicsőséges; glorios; ruhmvoll, schön, herrlich. 1657:
Ezek így meglévén, hogy concludáljam ebbéli utamat mégis egy próbával, elhíván Bakos Gábort és egy szép csatával
visszatérek az ellenség eleiben [KemÖn. 251]. 1662: Maga
pedig Gaudi szép hadi mesterségével a kevés lovas városnépét is Isten után úgy megoltalmazta vala, hogy annyi ellenkezésben is igen kevés híjokkal maradnának [SKr 452].
1704: Mi felelénk, hogy mi bizony igen aggratulálunk és
akaijuk ezt a szép győzedelmet [WIN I, 187]. 1711: A
francia király ellen ebben az esztendőben is szép victóriát
ada Isten az új császárnak [CsH 472].
35. felemelő; înălţător, minunat; schön, teuer, hoch.
1667: Az szabadság szép dolog, de bizony nagyobb követ
bennünket [TML III, 198 Nemes János Teleki Mihályhoz
Drinápolyból]. 1672: Veijen meg bár Isten, ha nem kívánom, Magyarország régi szép szabadságára jüne [TML VI,
155 Bánfi Dienes ua-hoz].
36. tisztességes; deplin, ireproşabil; wahr, schön. 1770:
Ha eddig az Vramat Szép betsülettel szolgáltam ugy is akarom végezni [Mezőbánd MT; DobLev. III/421 Szántó Sándor édesanyjához].
37. tisztelgő; frumos, cuviincios; ehrenvoll. 1657: Demitrosko Posztelnik hívünk altal irt kegyelmed levelet s
szép salutalasat illyendeö böczülettel vettük [Szucsáva;
Hurm. XV/II, 1260 Gheorghe Ştefan vajda Besztercéhez].
1760: Werestói György Uram ő Kegyelme ... a ' maga Parochialis Házához hivatván, a' Kolosvári ... Reformatum
Consistoriumot, holott is szép és idvességes köszöntések
után, proponáltatott ő Kegyelme által. Hogy mindeneknek
előtte az Ecclesiai Fő Curatort kellenék denominálni [Kv;
SRE191].
38. magasztos; mžlreţ, sublim, înălţător; hoch, erhaben.
1607: Szép áldásokkal azután elvi vén" és késérvén az városbeliekkel majd Békás patakig, ott szép áldásokkal és sírván búcsút vévén az előttök járók, zokogván és sírván mind
férfi s asszonyi állat, elválának egymástól [Kv; KvE 137
SB. — "Bocskai István tetemét]. 1710: Jósef király ... a kisebbik fiát, Carolust a császár spanyol királynak declarálja,
és nagy haddal elkészítvén, Hispaniában elküldi, megcsókolván s végső búcsút vévén tőle, szép áldásokkal magától
elbocsátá [CsH 327].

Szeb Attyafisagban elünk [Szentdemeter U; Ks 96 Árva
Gyulai Zsófia Gyerőfî Borbálához]. 1867: Albert ismét
szép házasságot j o ki nézéssel és idejibe kíván tenni [Uzon
Hsz; Kp V. 413 Kispál Károly Kispál Lajosnéhoz].
Szk: gyönyörű
1767: Diószegi Ferenc ... Felesége
Korda Júlia ... sokkal idősebb volt szegénynél, de mégis
gyönyörű szép életet éltek [RettE 207-8].
40. szóban, írásban vmilyen érzés kif-re; pentru exprimarea orală, scrisă a unui sentiment; schriftliche, oder mündliche Ausdruck eines Gefühls 1564: Báthori Miklós a bátyja
által ... szép szót ada a királynak, hogy fejet hajtana [ETA
I, 22 BS]. 1647: az Peter pap, Popa Sztan szép commendatiot teszen tudomanya es allapottyabol az fia mostis
tanullya az apjatol [Fog.; UF I, 890]. 1658: mely nagy bizadalmom volt ennekem ugy is kellet lenni azokban az szép
igiretekben [Beszt.; Ks 90 Cseffey László kezével]. 1694:
edes leányom ... azt az boczülletes Uradatis busitod, gyalázod ... szánom az read való haszontalan szép intesimeţ
[Torockó; Pk 7]. 1731: Nztes Dadai Joseph és Kolosvári
Dániel Atyánkfiai eö kgl(me)k potentia mediante az Nemes
Városnak szép Atyafiságos szeretetteli Admonitiojával nem
gondolvá(n) ... a város felől való Kis Terecsket ... el Csovalva(n) az szegénységet kiknek marhájok oda mentenek
Taxálták [Dés; Jk 417a]. 1802: az uton jövet Szép kérései és kötelezése mellett kérte, hogy az Ekéket, Ókreket,
Embereket botsáttanok el [Felőr SzD; Fráter lev.]. 1814:
szárhegyi Czimbalmos Albert gyalog katona szép kérései
mellett folyamodék az nemes hütösséghez ilyen okon
[Szárhegy Cs; RSzF 138. — "Köv. a részi.]. 1818: az szolga Biró Ur a' hellyett hogy a szép Kérést el fogadta volna
... még a' Contrást hivatalából kiis akaija vetni [Torda; TLt
Közig. ir. 1216 Neszszelfeldi Frentz mk Kam. Ispány aláírásával].
Szk: - szóval. 1599: Nagy János ereosse(n) kere zep
zokkal hogy el mennye(n) be t^úe az kaput Nagy János
soha el ne(m) mene [UszT 13/105]. 1710 k.: Semmiféle
embert, akármi tévelygésben lévőt, még az atheust is nem
gyűlölni, hanem szánni, szeretni, és nem erővel, hanem
szép szóval, szeretettel kell megtéríteni [BÖn. 431]. 1744:
Mind ă Conscriptorok, mind a V. Tisztek a község köze ki
mentenek, adhortálták, szép s kemény Szokkalis urgealtak,
hogy ne opponallyák magokat, hanem compareallyanak
[Hsz; INyR. — a Az összeíráson]. 1849: Kelemen Béni
magával felvitt Szállására és ottan ... amitgatva és szép
szavakkal kecsegtetve szüzeségemtòl meg fosztot [Kv;
Végr. Vall. 21].
41. viruló; înfloritor; blühend. 1777: Komis Mihály • ••
szép ifjúkorában meghala [RettE 379].
42. halálra von.; referitor la moarte; Tod betreffend.
1653: (Bethlen Gábor) őszfélt ... megbetegedvén ... szép
csendes halállal ki mult az árnyék-világból 1629-n die 26
novembris [ETA I, 142 NSz]. 1662: igaz hitben való ragaszkodásárul a Jézus Krisztusban szép vallásokat tévén,
azon napon" reggeli 11 órakor szép csendes kimúlása által
az élők társaságábul kiköltözött vala b [SKr 291-2. — "Október 11-én. bI. Rákóczi György]. 1704: az Isten bár azok;
nak az embereknek adjon olyan szép halált, mint ennek
volt [WIN I, 284. — "Apor Istvánnak]. 1760: Ezen eszten;
dőben karácsony előtt egy héttel hala meg a szegény Becski
Miklós bátyám is itt Köblösön, j ó vénséget ért korában
szép csendes halállal [RettE 115].

39. harmonikus; armonios; schön, harmonisch. 1699:
veget vetven a Cseledek hazugságának hiszem I(ste)nben

43. rejtélyes; enigmatic; rätselhaft, enigmatisch. 1670:
Mit akaijon Ispán Ferencz urammal és Kende Gábor uram-
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mai Bánfi Dienes uram, értem, van annak szép misteriuma
[TML V, 48 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
44. nyugalmas, zavartalan; liniştit, netulburat; schön,
Üeb, ungestört. 1653: 1584 esztendőben is igen szép békesség volt és nagy olcsóság volt mint a tavalyi esztendőben
[ETA I, 40 NSz]. 1657: (Bethlen Gábor) idejében szép
egyességben is éltenek az haza fiai, és nem olyan hideg
atyafiszeretetben, mint most [KemÖn. 101]. 1677: minden
szomszéd keresztyén Országokkal, Császárokkal, Királyokkal és Fejedelmekkel a* j o szomszédságot és szép békességet minden tehetségével oltalmazni és meg-tartani igyekezi" [AC 31. — "Rákóczi Ferenc]. 1710: mi is erdélyiekül,
nem tudók megbecsülni az Istennek kiváltképpen való nagy
kegyelmességit, a szép arany békességet contentálva, az
igen könnyű fajármot nehezteljük vala [CsH 67]. 1724:
hogy továb eŏ kglmek" között lévő litigatio Sopiáltassek, és
a' szép Attyafiság meg Tartassék ... az megh edgyezés lön
az ide aláb meg írt Punctumok szerént [Dob.; WassLt. —
"Vass Dániel és Czegei Vass László]. 1758: mind az két fél
Istenesen meg gondolkodván ... békességre condescendalán
ak ... azért az egy más között való keresztényi kötelesség
szerint a szép békesség így mene véghez [Asz; Borb. I].
1785: mig az Uralkodásnak kévánsága ezeken az Törvényeken fellyül nem lépett addig ezen Hellységb(en) semmi
v
iszálkodásak, és Egyenetlenségek nem voltanak, és most
sem volnának azok szerént, hanem szëp bekesség, és tsendesség volna mindenek közzött [Torockó; TLev. 6/1
Transm. 22a]. 1807: a fenn írt két testvérek" önként való
niagok jóakaratjokból ily megmásolhatatlan szép békességre lépének [Szárhegy Cs; RSzF 242. — "Gáspár Kristóf és
Gáspár Gábor].
45. meghitt; intim, prietenos; innig, vertraut. 1618: Mikor alternatim ezféle sok szép beszélgetésink lőttek volna,
v
égre sok követés után fogtatám arra, azmint Görcsi Mehmet pasát [BTN 2 143].
46. áhítatos; evlavios; andächtig. 1669: szegény fiacskám ... rettenetes nyavalyákban fetreng ... keserves jajßatásit s elegyesleg való szép Istenhez való fohászkodásit
nem hogy atyjának, anyjának, de idegenebbeknek is hallani
keserves [TML IV, 414 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
^758: (Feleségem) hirtelen, beszélgetés közben, de amellett
Sz
ép fohászkodásai között elaludt [RettE 71].
47. méltó; meritat; würdig (wohl) verdient. 1758: (KanFerencnek) szép respectusa vagyon a cifra világ előtt is
í^ettE 76].
. 48. tisztes; venerabil; allgewürdigt. 1662: die 10. Januajjs anni 1649. e világi földsátorábul életinek 66. esztendejéé n , becsületes szép vénségben maga is fiai után elköltözött
W [SKr 285. — "I. Rákóczi György].
49. tiszteletre méltó; respectabil; ehrsam, ehrbar, achtbar.
'719/1751: Az hajadon Leánynak édes Annya akarattya
Sz
erint viola szin vagy kőkőrtsin szin Velentzei Kamuka
^oknyát vállastol kőtöstöl determináltunk, ugy mind azonjjjtol, hogy régi szép Famíliáját (: rósz emberhez nem maga
állapottyához illendőhöz menvén férhez :) meg ne gyalázza
ISüketfva MT; DobLev. I/95a].
50. kitüntető; onorant, frumos; schön, beehrend. 1592:
yktthias zepp lewele, kiben Assecuralta a' Varost hogy ha
k
V az Varos priuilegiuma, reghy io zokassa ellen, Mandatuhozna, megh ne tartassék [Kv; Diósylnd. 30].
illő; cuvenit; schicklich. 1584: Christina Cheob Iosan
S> Nem verte Tamast Az Zengeo B(ene)dek ... seot Az

szerencsétlenség
eleót vgia(n) zep tiztesegel Io Eyt veón B(ene)dek Tamastol [Kv; TJk IV/1. 377].
52. jó; bun; gut, schön. 1587: myert hogy az eleót effelekreól szép es hasznos vegezeseket chinaltanak, Haladót
ez dologh erre hogy Biro vra(m) eo kgme hiüasson minden
Arossy es kalmary Rendeket, Neweket be írattassa [Kv;
TanJk 1/1. 43]. 1642: Tarcza Isten örvendetes szép egessegb(en) kgdet [Arpástó SzD; Ks 41. B]. 1675: Bizony az szép
dolog az lengyel részrül, ha az békesség meglett, csak az
vége legyen j ó [TML VI, 58 Béldi Pál Teleki Mihályhoz].
1725: az igen j o darab erdő, és jövendöbéli makk termésre
szép reménséget mutat [Mezőménes MT; BK]. 1778: nagyonis contentálodom az Öcsém uram szép, és fundamentális leírásával a dolgoknak [Dédács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 1851: A ' szőlő ... karókkal ellátva, és egészen
kikapálva, szép remén(n)yel biztat [Erdősztgyörgy MT;
TSb 34].
53. gazdag; bogát; einträglich, reich, beträchtlich. 1662:
Rákóczi Zsigmondnak is szép uraság, méltóságos hivatal is
kezében lévén, az fejedelemasszonynak is ... Fogaras vára
egész földével az országrul nyolcvanezer forintokban
inscribáltatva lévén [SKr 199].
Szk: ~ uraságban él. 1770: br. Inczédi Sámuel ŭnra ...
reámarada Magyargorbó, Baboc egészen, tövisi udvarház
hozzátartozó portiókkal s szép uraságban élt [RettE 229].
54. eredményes, virágzó; rodnic, înfloritor; schön gedeihend, blühend. 1662: Ez volna-e az ő sok szép gazdálkodásoknak, ajándékoknak, és sok hozzájok mutatott emberségeknek meghálálása? [SKr 685]. 1729: Azt iiják Fogarasföldiròl
6. Ekénél többet az elmúlt héten nem állithatta(na)k az
oláhság közzül; mivel Sárkányban szép oeconomia vágjon,
azok alig győzik aszt [Rétyi Péter lev. Almakerékröl (NK)].
55. ~ szín alatt kétszínűséggel, képmutatással; cu prefãcătorie, cu fãţămicie; falsch, heuchierisch, doppelzüngig.
1656: Értem azt is, hogy Thuri Mihály levelet írt volna
csak magadnak maga mentegetésére, de bizony haszontalan
mentegetés az, az szép szin alatt engem bizony megejte
[TML I, 35 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1659: Erre
az írásomra pedig Teleki ráemlékezzél, mert bizony a szép
szín alatt, attúl félek, hogy az erdélyiek alátok öntik a forrót
[TML I, 343 ua. ua-hoz]. 1663: Úgy vagyon, hogy én minden keresztyén felebarátomot szánom, de mindazok felett
tégedet féltelek inkább, hogy szép szín alatt életedet elfogyatják [TML II, 458 ua. ua-hoz] | Bizonyos dolog, Uram,
nagy pompa volt, kivel urunkat excipiálták, csak az szép
szín alatt méreg ne fekünnék [TML II, 638 Teleki Mihály
Bánfi Dieneshez]. 1673-1683: ez vilagh alhototlonsaga
minniajunk előtt világos, sokat igir keveset ad ... s, sep
szin alat, merget, s, szerencse alat, veszedelmet niuit [Ks
Komis Gáspár kezével]. 1771: Ez igen szép szín alatt
akaija a maga mérgét kiönteni [RettE 250]. 1784 k.: nem
vallatuk mi soha önként a Taxa fizetést, hanem kételensegböl mivel a szép szin alatt örökké erőszak forgott [Torockó;
TLev. 4/9. 12a].
56. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~
mesterséggel ügyes/ravasz fogással; prin viclenie/şiretlicuri; kunstvoll, meisterhaft. 1710: Nádasdy Ferencet is szép
mesterséggel Bécsbe felhívák, s ott árestálák is [CsH 81] *
- szó alatt csalóka beszéd mögött; ín dósul cuvintelor amägitoare; mit schönen Worten. 1710: (Budai Péter) nem tudván, mi fekszik a szép szó alatt, ráveszi magát" [CsH 149.
— "Ti. hogy bérbe vegye a sóaknákat].

szépliteratúrai
57. gúny valójában csúnya, kellemetlen, rossz; urît, nepläcut, rău (de fapt); schön (ironisch gemeint). A. Személyre von.; referitor la persoane; Personen betr. 1583: Christina lacab Deakne vallia, Haliam Gergel Kowachne szaiabol ... eó maga Balas Kowachne Meg Nagiob Kurwa Zep
tisztes nilwan való kurwa [Kv; TJk IV/1. 163]. 1896:Szép
legény vagy, német [PLev. 183 Petelei István Jakab Ödönhöz].
B. Hírre von.; referitor la ştiri; eine Nachricht, Kundé
betr. 1583: Nagy Gal vallia Hallottam Gergel kowachne
Zaiabol ... Gal vram hallódé michoda Zep hir vagion most
... Balas kowachnenak ... azt izente ... Kendy Ianos hog
ha meg vesztette az farkat mégis giogitana [Kv; TJk IV/1.
151]. 1599: Georgy kowachine Catalin azzony ... vallja ...
Erzengjartone ... Ielentette egychor eleotteok lm nem hallottatok zep hírt azt mondgyak hogy varadon János kowachinet Muskotály kúnajwnak neweztek [Kv; TJk VI/1.
298].
C. Dologra, ügyre von.; referitor la lucruri, chestiuni;
Dinge, Sachen betr. 1573: Anna Zas Imrehne leania ... Azt
vallia ... Nem hallotatok zep dolgot ... az kis gaspar leania
az Bor Ianosne három leania Tyz orakor Eyel az Kerites
Meget Iachodnak vala egi legennyel az chiak egi Ingbe gatiaba vala [Kv; TJk III/3. 116]. 1598: Keőpeczi Gaspar
deák ... wallia ... Palastos Jstúan monda: Zep dologh bizony, megh azt sem tudgia mit wallotta(m) s addigh illie(n)
rútul le zidalmaza [Kv; TJk V / l . 199]. 1761: De láss szép
dolgot! Mindenfelé azt beszélik, hogy reformátusok ültették volna fel az oláhokat, hogy az uniónak renunciáljanak
[RettE 177-8]. 1803: Szép dolog volna az, hogy a menedékhez tartozó Levelet, a Fel peresnek Attya, avagy magais
kezeknél tartoztatnák [Hsz; BLev. egy 1800-beli per felvétel 2. lapján].
II. hsz-szerűen mód/mértékhat előtt nyomatékosító szerepben: szépen, a kívánalmaknak megfelelően, finoman;
înaintea unui adverb de mod avînd rolul de a întări/accentua ceva: frumos, conform/potrivit cerinţelor, (foarte) fin;
adverbartig vor ModulVMaßbestimmungen: schön, gewünschtermaßen. 1558 k.: Az chinobriomoth így chinald: Weegy 2
rez kenespth, 3 rez kenkpueth es tprd meg zep aprón es ted
elpzpr lassú melegre [Nsz; MKsz 1896. 283]. 1589/XVII.
sz. eleje: Az Ceh Mesterek penigh iol rea vigiazzanak, hogi
nemw nemw boszusagert, se az Mesterek, se az szolga rend
az męszben tekozlast ne tegienek, vagi egięb utonnis
boszubol kárt ne tegienek az Gazdanak, hane(m) ha az fel
fogadot miuet szép takaroson, és az eő tisztessegeknek, io
hireknek neueknek öreghbwlesere, dicziretire, vegezzenek
el minden fel fogadot epitmenieket [Kv; KőmCArt. 19].
1600: Azért miwelhogy mostan immár talaltuk az iambort
az eöreksigben, Azonban mies talaltuk megh haro(m)
iambor attiankfiawal zep iamborwl, es megh wittuk neki az
eötwe(n) penztis [UszT 15/251]. 1681: Vajda Hunyad Vára
... Stukaturás Ház (: avagi mészből szép czifraso(n) csinált
menyezetes :) ă menyezett közepin szép czifraso(n) vágjon
Bethlen István es Szecsi Maria Czimerek [Vh; VhU 502].
1710 k.: Küküllő vármegyei követ, Daczó Gergely ...
mondá: Ez nagy dolog, fejedelmet választani" ...jó volna
délutánra
halasztani,
a
vármegyék
és
státusok
beszélgetnének, és osztán lenne szép rendesen az electio
[BÖn. 737. — "Apafi Mihály halála esetén]. 1716: az után
ismét szép óvást megh nyitá az ajtót, es ismét be méne
abban a házban [Nagyida K; Told. 22]. 1718: Szip
alázatoson meg szolgalom Ur(am) ha az Mlgos Urtul ket
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véka lisztet kir Ur(am) kgd szamomra [Szentpál K; TK1
Mihály Deák Szénás Miklóshoz]. 1736: Az Ecclesia Tagjait semminemű dologért eõ kglmek" kemennyen ne tractállyák ... hanem ha ki ellen mi panaszszok lészen eŏ kglmek(ne)k a Tiszt Consistoriumb(an) szép Csendesen elő
adván a Tiszteletes Consistorium orvosolni el nem mulattya
[Dés; Jk 556a. — "A két ref. pap] | Akkor sok darvakot tartottanak fejedelem, urak, fő emberek udvarában, és mivel a
darvak többire szürkék, kiszedték az tollokat szép gyengén
[MetTr 347]. 1813: (A virágos kertben) az hol meg fogantak igen szép magossan fel nőt gyertyán Fa spalirok állanak
[Koronka MT; Told. 18]. 1847: megbillegeté szép csendesen a' bölcsőt [Kv; Pk 7].
III. ſn 1. tetszetős/vonzó külsejű személy (nő); persoană/femeie frumoasă; schöner Mensch, schönes Weib, Schöne, Schönheit. 1585: Ersebet Kochis Georg' ne vallia, haliam hogy ig ziggya vala hagio Andrasne Peterdy Balasnet
... Nilwa(n) való Curwa valal, S mostis az vagy, Zebbet
Zeret vrad Nalladnal [Kv; TJk IV/1. 522]. 1774: Ezen gr.
Kemény László úr ifjúkorában szerette a szépet, maga is
szép ember volt, úgyhogy egy pasquillusban három féleségűnek írták volt [RettE 338]. 1834: Confirmálám ... Török
Katát és Ersokot égy hassal lett szépeket [Nagykapus K;
RAk 37].
2. gyönyörű dolog; lucru frumos; Schönes, Wunderschönes. A. Ruhaneműre von.; referitor la haine; Kleidungsstükke betr. 1661: Rédai Ferencz urambátyám menvén oda, à
kegyeimétül küldtem valami szoknyákat, vállakat, viseld
egészséggel, ezután szebbekkel kedveskedem [TML II, 163
Teleki Mihály Veér Judithoz].
B. Tárgyra von.; referitor la obiecte; Gegenstände betr.
1710 k.: Szemem felette fekete és fényes v o l t . . . akármi apró objectumot is jól láttam, horgast és egyenest, rútat és
szépet igen megkülönböztető volt [BÖn. 491].
C. Virágra von.; referitor la flori; Blumen betr. 1811:
Ró'sa és Liliom: kettő van ezekbe, A* miért ők vágynak
mindenek kedvekbe: Égy a ' szin: mely őket szépeknek mutattya, Más, mind a' kettőnek hathatós illattya [ArÉ 197].
3. j ó minőségű gabona; cereale de bună calitate; (Korn)
von großer/hoher Güte. 1718: Az Brassói M a g a z i n u m b a n
az 400. köblöt bé küldöttem nota két úttal ... viszsza küldöttek vagj 15. köblöt, szebbet praetendalván az odavaló
Pék [KJ. Rétyn Péter lev. Fog-ból].
4. művészi alkotás; creaţie artistică; Schönes, Kunstwerk. 1823-1830: Minthogy pedig azon időben a komédiafordítás és -játszás erősen módiba jött volt, írtam volt neki,
hogy küldene nekem vagy egyet Bécsből, szépet, hogy fordítanám magyarra [FogE 127. — "Sándorfi Józsefnek]1879: Jakab Ödön, ha most sem írsz szépeket, akkor tedd le
a lantot pihenni [PLev. 59 Petelei István Jakab Ödönhöz].
5. (vminek) a ~e vminek a java; partea cea mai bună (a
ceva); das Beste, schönster Teil von etw. 1563: 1563 esztendőben j o száraz nyár lőn és száraz öszi búzának és oczu
gabonának bővsége nagy lőn, úgy hogy a búzának a szépinek öregköble járt huszonkét pénzen [ETA I, 20 BS]. 1595:
31 Octob(ris) ... Harmad napig 6. úttal, attam az Ezüst
Taalokra és egyeb Taalokra ö fge eleiben zőlőt az szepiben
s p(er) d 6 tt d 36 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 216 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1614: az Úristen oly igen nagy bőséget
adott vala Erdélybe, hogy az 1609 és 1610 és 1611 esztendőkben az vásárhelyi piacon az búzának az szépit egy vékával megvehettek volna nyolc pénzen s alább is [BTN 60].
1636: Az búzának vékája pro denariis 12. és az szépi 15
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[Kv; KvE 169 SB]. 1656: Ez esztendőben a búza vékája
járt a szépinek májusban die 8 ötvennnyolcz pénzen a piaczon [ETA 1, 160 NSz]. 1711: az mostani Besenyei Praedicator ur(am) ugyan azon erdőben leuö fáknak az Szépiben
maga számára hozatott [Búzásbesenyő KK; BfR IV. 30/26
Bak György (32) j b vall.]. 1729: Mészáros Czehbeli mester
Atyánkfiai az öreg marha húsnak a szépit harmad fel pénzén az közép szerűnek s alabb valónak fontyát két, két pénzen mérjék [Dés; Jk 389b]. 1756: A ' Tavalji esztendőb(en)
a' Dézma búzának a' szépit el tsepeltetvén Molduán Vonya
kŭlőn magának belőlle egy Lábatska főidet bé vetett [Galac
BN; WLt Lukáts Ónul (60) jb vall.]. 1796 k: A Gabona
oltso a Tŏrŏkbuza het nyoltz poltra a Ros kilentz tiz poltura
a közönseges Buza egy húszas négy susták ötödfél vekaja a
szépe Buzan(a)k [Banyica K; IB. Gombos István lev.].
6. teszi a ~et udvarol; a curta, a face curte unei femei;
schöntun. 1837: az Exp(onen)s Ur utrizalt felesege ... ki
jött ide Dobokára ... ittis akadott gavállérokra, mert Ketzeli
Imre gyakor izben tészi a visitát és a szépet [Doboka; BetLt
1 Pákai Dánielné Benkő 'Susánna udvari bíróné (40) vall.].
Ha. 1586: zip [Erked K; KGy]. 1594: Zip [Dés; DLt
246]. 1733: szip [Noszoly SzD; ApLt 4]. 1735: szip [Kv;
TKl]. 1816: Szip [Zilah; ZFaz.].
szépanya nagyanya; bunică; Großmutter | vmelyik dédszülő (nagy)anyja; străbunică; Urgroßmutter. 1673: Tyztelendó byro vram ezt mongya meg Kalmar János hyty
zerenth, hogy ... ha ez transmyssio lewelben kytt be írtak
hogy Meny marhatt Adott vyza az en zep Anyamnak hogy
ha w kĕme eliott attaye azt Az marhatt vagy w eleottwk es
w akarattywkbol Irtay<e> vagy Nem [Kv; TJk III/3. 108].
szeparáció 1. válás; separaţie, despärţire; Separation,
Scheidung, Trennung. 1648: Nagi Pal Margit czickey
Szatthmar var Megieben ... az eo el futót hitőtlen Uratol
Varga Andrástól separatiot nyert [SzJk 67]. 1652: Jöve
eleönkben Sziner varalliai Haznos Catha mostan Niarlo
kékesen" Nagi Mathe szolgaloia kiua(n) az eo hitötlen uratol Istua(n) kouacztol separatiot [i.h. 70. — "SzD]. 1689:
Nagy Bálint Annok mátkájától Vén Mihalytol separatiot
kiván, mivel fel hagyott rajta és holmi hitván szókkal diffamalta hogy terhes volna [i.h. 241]. 1691: György Miklós
J
udith kiván separatiot Posoni György Mátkájátul, ez okon
hogy az legénytől mindenképpen meg hülemedett [i.h.
249]. 1699: Sos Annok Mátkájától Tot Andrástol ... separatiot kiván [Mocs K; i.h. 321].
Szk: totális
1672: Causa Georgy Eke de Viragosberek". Ujobban Doceallyon Felesege ellen illyen dolgokot...
Ferje nyjomanak fel szedesevel babonaskodot... 4. Thotalis separatioja utannis babonasagh felölle hallatott [i.h.
120. —-SzD].
2. különélés; vieţuire separată; getrenntes Leben. 1677:
Nem Egyei (!) Eles György Nagy Sofitol, felesegetöl, kinek causaja hogy fen forog el mult het esztendeje mivel ...
Se
paratiojok altal egyes eletre ne(m) perficialhattunk, es nagyiob engedelmesseget Éles György Partialisunkhoz mutatta kivanwa(n) hűti melle feleségét ki tellyesseggel redealni
nem akart kivánván hogy Cohabitatioja feijevel ne legyen
[SzJk 130]. 1763: jónak Ítélte a ... Consistorium hogy a
közelebb jövő Sz Mihály napig m e g separatioba légyenek"
[Kv; SRE 207. — "A férj és feleség].
Szk: ideig való
1764: Jővén a* Venerabile Consistorium eleiben Kolosuari Civisnek Szétseni Josefnek és Fele-

szerencsétlenség
ségének Vajna Borbárának Házassági Causájok ... az ideig
való separatiot mind ketten kiváni és kérni: Er(r)e nézve a*
közelebb következendő Antal napi Partialisig ő k e t . . . separaljuk [Kv; SRE 209].
3. távollét; absenţă (de la domiciliu); Abwesenheit, Absenz. 1738: az mostani mind habom mind contagio miatt
való separatiojara es egymástól való el rekedésere nezve az
haza belieknek sem craeditumra sem Joszagra most pénzt
nem kaphatni [Kudu SzD; Ks 99 Pongrátz György lev.].
szeparál 1. (el)határol; a deli mi ta; separieren, trennen,
scheiden. 1677: végeztetet, hogy egy bizonyos napon edgyik Itilö Mester Lázár György, az Udvarhely Széki Tisztekkel ki-mennyen, és ... a két falunak" határát egymástól
separallya [AC 250. — "Parajd és Sófalva (U)]. 1722: Colosuar(me)gyet Thorda var(me)gyetől ezen helyb(en) a' Salyi Patak separalta, separallya [Méhes K; Ks 7. XV. 7a].
1728: azon Erdőt ã Borkút, vagj Akó Bérez nevezetű' hellyek terminállyák, Sépárállyák, és distingvállyák edgymástol? ugj hogj azokon innen Arapataka felöl Miko részi, tul
pediglen Nemes rész Erdő? [Fejér m.; Mk I. Fasc. I vk].
1764: (A felperes) kertel Separallya a maga ratajat [Torda;
T J k T V . 231].
2. elkülönít; a separa (de ceva); separieren, trennen.
1616: kinek kinek az eo Reszere iutando Portioiat, az Másétól separalua(n) excindaltuk es kezekben ereztettwk [JHb
XXV/25]. 1620: az megh irt falukban leuő Udvarhazat, es
portiot, az megh neuezet Kouaczioczki (!) Istuan Uram
keozót, ket egienes rezre akarnok oztani, es edgik rezt az
másiktól distingualni separalni [Körtvélyfája MT; BálLt
51]. 1654: kívánta eő Kglme azt teollünk instantiosse hogy
... az udvarbirakot praefectusunk utan illendő hivataloknak
rendit separálnok [UF II, 90]. 1680: az praemittalt pinczenek szakaszszai temérdek Szél furesz deszkakkal ... vad(na)k separalva [A.porumbák F; ÁLt Inv. 19]. 1700: az az
Schola ... nem az Kglmek Collegiumához való ... mert
separalljak az ö Kglmek Collegiumatol az Apafii és Alia
Házak [Törzs].
3. elszigetel; a izola; isolieren. 1718: Hogy ha penig történnék, kit Isten távosztassan, valamelly olly lakós es számos bõcsūlletes Emberek maga Háza népe, vagj Cselédin
contagio"... az olly Házat vagj egeszszén, vagj azon részét
az mellyben történnék az Casus Separalni kell és bé zámi
[KvLt 1/225 gub. rend. — "Pestis].
4. (házastársakat) elválaszt; a separa (soţii); (Eheleute)
scheiden/trennen, geschieden erklären. 1654: Molnár Katat,
Szeszarmanyon lakó Jakab Petertŭl separalta az sz. Ecclesia [SzJk 73]. 1681: Mivel constal paraznasaga Olah Gergely (ne)k egygyŭt őket nem tarthattyiuk, hanem separallyiuk [i.h. 159-60]. 1691: Mivel Székely János sem vallását változtatni sem jobbágy helyen nem akar lakni, tehát
a* sz. Szék Nagy Ilonát Székely Jánostol separallya [i.h.
250]. 1711: Minthogj mindenik félnek separatio a' kivansaga ... azért a' Consistorium őket separallya [Kv; SRE 120].
1760: jónak itilte a* Venerabile Consistorium, hogy Kurtán
Jóseftól Feléseget ... a Jövő Gergely Papa Napi Sz. Partialisig separálja [Kv; SRE 195].
5. távoltart; a ţine la distanţä de ceva; fernhalten, trennen, separieren. 1746: Kászon székben ... az marha dög ...
Háromszékről penetrált, nem lehet tehát 3 széktől már Separalni [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc kezével].
1753: Mivel Bese Mihálly Jobbágyot Fiatol Pistától Separálni károsobnak ítéltetett ... azért ö Fiastol hagyatik egy

szeparáltathatik
Nyílban [M.nádas K; RLt]. 1755: méltóztassék Ngyd ügye
fogyott állapotunkat meg tekinteni, és ötöt" a Jószágtól Separalni [Albis Hsz; BLev. — "A féijétől hütlenül elköltözött asszonyt].
szeparáltathatik elkülönítethetik; a putea fi delimitat
(de ceva); getrennt/separiert werden können. 1775/1802:
Mely modo praevio subjungált consideratiokra nézve a
Bezdédi Meltosagos Possessor Urak ductussak szerént oculaltatott jegyes fák, törvényes hatar Jegyeknek, és métáknak
nem ítéltethetvén, azok szerènt a Bezdédi Határ a Nagy
Kristolczi Határtol nemis Separaltathatik [BSz; JHb
LXVII/3. 142].
szeparáltatik 1. elkülöníttetik; a fi delimitat; separiert/
getrennt werden. 1620/1754.ę nem Ítélem hogy határ járt
Levéllel határok valaha separaltatott, sequestraltatott és
meg határoztatott vólna [Fejér m.; Told. 22]. 1775/1802:
minemű határ jegyekkel separaltatik a ket Falu Határa egy
mástol | ki tudgyák mutatni, hol és minemű helyeken separaltatik a Bezdédi Határ ... a Nagy Kristolczi határtol [BSz;
JHb LXVII/3. 75, 78]. 1783: A Béres ökrök pajtája ezen Ló
Istállótól közbe font sövény kertel Separaltatik [Mocs K;
JHbK XXXI/1. 6].
2. (házastárstól/mátkától) elválasztatik; a fi separat (de
soţ/logodnic); geschieden werden (Eheleute v. Verlobte
betr.). 1654: Varallyan" lakó Laszlo Kata kivan separaltatni
Uratul Veres Janóstul | Deceben b lakó Jo Jstvan szolgalo
leanya Jakab Eörsebet ... igerte magat hazassagnak okaert
Berkenyesi Gyeörgynek, de az legenynek illetlen rut magaviseleseert tŭle meg unatkozot, Azért separaltatni kivan
[SzJk 73-4. — "Bálványosváralja (SzD). ^M.décse SzD].
1655: De(liberatum) Ecl(esiae). Eleg ideig varta maga melle", mivel pedig nincz remenseg megterese felöl, separaltatik meg nevezet Uratul [i.h. 78. — "A feleség az eltávozott
féijet]. 1664: Varga Ersok ŏszve kelesek utan tsak fel költ
és el hagyta ferjet ... separaltassek [i.h. 94]. 1668: Varga
János lianya Judith mátkájától Mihalytol (így!) absolutiot
kivan ... Deliberatum ... Az ellene" való vad constal. Annak okaert separaltatik, az legenj pedig ligab(an) vettetik
[i.h. 103. — "A vőlegény ellen]. 1697: Lakatos Mihalyné
Bende Anna separaltatni kíván Mátkájától Kapás Mártontul
[i.h. 303]. 1701: Deliberatum. Extremu(m) remediomul à
Sz: g(ene)ralis azt deliberalta volt Nemai Istvánné Bagamerí Anna felöl hogy separaltassek és excommunicaltassek
[i.h 331].
szeparáltattatik elkülöníttettetik; a fi delimitat/separat;
von jemandem geschieden werden. 1766/1802: a Contraversiaban jött helyek Separaltattassanakis kinek kinek maga
része ad possidendam assignaltassék, ki bocsáttatott és bocsattando Commissarius Urak által [BSz; JHb LXVII/3. 6].
szépatya nagyapa; bunic; Großvater | vmelyik dédszülö
(nagy)apja; străbunic; Urgroßvater. 1762: ezeknek az Ngos
urak(na)k edes szép Atyok ki volt nem emlékezem rea
[Perecsen Sz; IB IV/76 St. Kulcsár (64) j b vall.].
szepe pettyes; pestriţ, tărcat; sprenk(e)lig. 1680: Egy fejér szepe eorőgh kancza [Radnót KK; UtI]. 1681: Ezek el
Maradnak ... Moldvai Pej tōröklo. Barczai ur(am) adta
szepe törők lo [UtI]. 1684: halvan edgy szepe Tórök lovat
lennj, Marosszeki Szekessi Nemzetes Vitezló órógbik Ba-
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rannyaj János sogor Uramnal [Told. 8]. 1692: Öregh kancza szepe, serenye farka szürke bellyeges [Mezöbodon MT;
BK Inv. 17]. 1713 k.: Szántani való lovak ... Az nagy Fakó. az udvari ménesből való Szepe kancza csitkostol [Hsz;
ApLt 2]. 1754: egj Szepe fejér Kancza [Gernyeszeg MT;
TGsz 2]. 1785: Két Pej és edgy Szepe kantzák" [Felőr SzD;
BetLt 5. — "Fels-ból kiemelve]. 1815: Fejer szép szürke ...
kurta farkú kantza ló [Dés; DLt 215].
szépecske 1. meglehetősen szép; frumuşică; hübsch,
schmuck. 1758: Ezen mostani feleségemet ... minden
ember bátorkodott kérni, azon okból hihető, hogy szépecske is volt | Minthogy szépecske volt, kapott a szem rajta
[RettE 75]. 1771: Tanulógyermek koromban egy Komjátszegi Sámuel nevü unitárius ember gazdám lévén, szépecske felesége volt [i.h. 249].
2ĕ meglehetősen mutatós; frumos, frumuşel; ansehnlich.
1795: Kriska kisaszszony adott 6 Rf. 40 xr hogy vegyek ...
4 v. 5 szem szépetske Gránátot [ETF 182. 26 Gyarmathi
Sámuel félj.]. 1796: Egy szépetske Rotgűldenért Rfl l
[ETF 182. 74 ua.].
3. meglehetősen fejlett/nagy; destul de frumos/mare;
ziemlich/ganz schön/groß, sehenswertig. 1757: Egy 5: esz(ten)dōs Magyar Országi Szépetske* [Pusztasztmiklós TA;
Berz. 3. 1/9. — "Ökör]. 1760: mikor halásztunk, és valami
szépetske halat fogtunk, azt mondotta hogy ezt a' Nénémnek küldöm Sz: Miklósra [Gyeke K; Ks 92 Peszkár Von
(40) vall.].
4. meglehetősen j ó minőségű; destul de bun/frumos; von
schöner Güte. 1786: Borso szepetske Metr. 7 [Nagyalmás
K; JHbK XXIX/38].
5. meglehetősen nagy összegű; destul de mare, frumuşică; stattlich, nicht wenig (ziemlich hohes Preis). 1788: Ha
az Ur I(ste)n Békességet parantsol, reménlyhettyük az Aszszu — szŏlō Borának arrábol ... a* Nyereség ... szépetske
lenne [Kercsesora H; TL. Málnási László ref. konz. pap grTeleki Józsefhez].
szépecskén 1. elegendő számban/mennyiségben/bőségben; ín număr/cantitate destul de mare; in b e t r ä c h t l i c h e r
Menge. 1680: ennek az Tónak szŭksseges az Tisztítás olt(na)k számos hala az Praedecessor R(ationi)sta(na)k relatioja szerint szepecsken vagyon benne [A.porumbák F; ÁLt
Inv. 33-4]. 1710 k.: Az kész pénzen külis hólmi naturálétok gyűlt öszve nállam szépetskén [CsV]. 1722: ki adta(m)
kevés pénzetskémet dolog feiben, az által folj az oeconomia(m), amaz nagy szükségben szépecskén adta(m) el Gabonácskát, abból teremptettem vala pénzetskét [KJ. Rétyi
Péter lev. Fog-ból]. 1748: Bora, buzájais szépetskén maradott ö kglmé(ne)k [Torda; Borb.]. 1774/1778: Joszag szépetsként lévén kezében [Msz; DE]. 1799: már az Szent Ur
Isten azokra is réá segített és már ollyan állapotban hoztam
a Joszágotskáimat hogy már önként is szépecskén hoznak
bé [Ne; DobLev. IV/810 Szántó Sándor fiához].
2. elég nagy összegben; totalizînd o sumă frumuşică; in
genügender Höhe/Menge. 1754: vagyon erdő árrábol gyűldőgelt pénze" szepetskén [Dés; DREmLt Conscr. III. 51.
"A ref. eklézsiának].
szepelkedik igyekezik; a se stradui; sich bemühen.
1662: Kinek istentelen igyekeztit Ráduly is, ki ezelőtt havasalföldi vajda volt, bizonyos vitézeket maga mellé vévén,
tehetsége szerint szepelkedett segíteni [SKr 108].

szépen
szépelméjű okos; deştept; gescheit, geistvoll, intelligent.
1710 k.: Káinoki Bálint igen virtuosus, szépelméjű, tudományú, j ó nyelvű és pennájú ember volt [BÖn. 695].
szépen 1. tetszetősen; frumos; schön. 1585: Barath András ... vallia hogy az haz fel volt zepen eolteozue ... Carpitokal egieb ezkeozeókel [Kv; TJk IV/l. 401]. 1631: mondgja vala Varga János Zabo Petemenek ... lilék beste lilék
kurua te uagj, am az ha ollia(n) szepen kezkeneödeölis
Ogy!) [Mv; MvLt 290. 258b]. 1736: Ha akkor kötött hajjal
vagy zacskóban varrott hajjal valaki eléjött volna, azt mindnyájan kaczagták s csúfolták volna ... hanem az, kinek
"tkán, nagy haja volt, azt szépen bebocsátotta [MetTr
^54]. 1759: A bakon két egyforma gyermek szépen felöltöztetve, porozott hajjal mindenik" [RettE 96. — "Korda
György főispáni beiktatásán]. 1873: egyházunk egyik feJérnép tagja Nagy Rozáli, a b. o. budai ev. ref. templomunk
számára ajándékozott 2 ~ két db szépen, diszesen bekötött és tokkal ellátott énekes könyvet [Buijánosóbuda; RAk
2. díszesen; frumos ornamentat; schön, kunstvoll. 1714:
Asztali Abrosz, közepén szépen ki varrott fl. Hung. 10
[AH]. 1738: Az Udvar kapu ... kapu fél fái s felső gerendája Tölgy fából valók szepen faragottak [Szászvesszöd NK;
ß
orn. XX. 12]. 1750: a Tabellákot mind ujjolag kellett
compingáltatnom Angelícába igen szépen, a * tizenöt
Classis szerint tizenöt Libellumba [ApLt 3 Rétyi Antos István lev.]. 1767: (Aranygyűrű) az fejébe vólt égj kővű széPen Mettzett Tábla Gyémánt [Ks 21. XVIII. 78]. 1797: A
ūéjáró kapu vagyon napnyugotra, két oszlopok kőzött, melyek tölgyfából valók, szépen kifaragottak [Borsa K; ETF
108. 13].
3. kedvesen, szép szóval; amabil, binevoitor; freundlich,
liebevoll. 1607: Dauid János ... hatos Ersebetett hallotam
nogi zepen Intete mjnt Atyafiat hogi Eys (!) viselien gond
°tt Eletjre [UszT 20/356 markos Janosne fatfaluj (!)
jnagdolna lev.]. 1653: Borsos Tamás ... a város népét egybe gyüjté, és igen szépen a dolgot eleibe adja a népnek ...
és szépen inti, hogy légyenek egy szívvel és akarattal [ETA
1» 75 NSz]. 1669: az chaimekám, egy levelet is írván urunkna
k, igen szépen olyan praetextus alatt, hogy az sebesvári
Palánkban nem volnának bizonyosok [TML IV, 479 SzéLászló Teleki Mihályhoz]. 1779: Mondják, hogy gr.
Jeleki József úr a palotája ablakából szólott nekiek, intvén
ket" szépen, hogy afféléket" ne cselekedjenek [RettE 396.
^ "A székelyeket. b Rebelliót].
4. békésen, nyugodtan; paşnic; friedlich, in adler Ruhe.
'565: A németek Szakmárba nagy könnyen bészállának.
Gnnat menének Erdőd" alá; Erdődöt Báthori György nagy
könnyen megadá a németeknek, belőlle szépen kiköltözik
ETA I, 22 BS. — "Szt]. 1583: Molnos Ambrus vallia ...
powenek vramhoz Kalmar Ianoshoz Iambor feó zemeliek
'atogathny kik mikoron zepen lakozanak ... Az Ital keozp n kenallia Vala Semy Iacab Iuhos Miklóst Mondwan
Ißial [Kv; TJk IV/1. 171]. 1645: sokkal illendeob embere k , az illyen n<agy> utara való igyekeztiben Czeledi es
e(
les haza nepej keozeott bizonyos dispositiot tenni, es igen
szepen az eö teőlle es birodalma alatt leveö keresett jobbal
£!sPonalni [Erdőszengyei MT; Told. l a . II]. 1673: Én sennem vádolok ... de bizony a városok is elpusztulnak, ha
dA? renc *hen nem vétetődnek szolgálaţjok; a sok esztenöktül szépen virágzó ecclesiák is megzavarodnak [TML
1> 530 Teleki Mihály Bornemisza Annához].

5. egyezség útján; cu înţelegere/învoială; gütlich, auf
gütlichem Wege. 1765: Látván az In(ctu)sok hogj szépen
kezéből meg nem menekedhetnének, onnan elölle más kortsomára mentenek, kívánván a verekedést kerülni [Torda;
TJkT V. 276]. 1812: Hallottam ... másoktól ... hogy a kotsárdiak" Just formáltak volna ... azon ... Berekhez és hogy
szépen nem kaphattak belölle részt perben vágynák aránta
[Nagylak AF; DobLev. IV/943. 36a Hatzegán Juon (40) jb
vall. — "Székelykocsárd (AF) lakosai]. — L. még BTN 2
215,261,271.
6. őszintén; sincer; klar, schön offen. 1807: Tisztele(tes)
Püspök Abats János Uram ... a' Papok panaszairól, és meg
vettetett állapotjáról orálván, mely nem tetszett az uraknak;
de az igazat szépen ki mondotta [GörgJk 186].
7. átv is illendően; frumos, ín mod civilizat; schönartig,
schicklich. 1680 U1715 k.: Disznókkal kevertet kés nélkül
ugy egyél: Hogy szepen is egyél 's bé se keveredgyél [Rosnyai, HorTurc. 173].
Szk: ~ viseli magát. 1662: Ez vitézlő népnek engedett
nyugodalom ideje is eltelvén, hogy az üdő is magát nagy
szépen viselné, ottan a Karika útján beindulának s útjokat
naponként követik vala [SKr 661]. 1815: meny bé Vásárheiyré Iskolában s Tanoly jol, 's viseld ottan szépen magadot [Kóród KK; Ks 101 gr. Komis Gáspár lev. fiához].
1817: (A pislenek) ugyan szépen és jól viselik magokat
tsak ennivaló szűkön vagyon már pedig ha jol él ugy nō jol
[Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.].
8. rendesen, amint kell; bine, cumsecade, aşa cum trebuie; gehörig, wie es sich gehört/schicht. 1579: Az zóleo
dolgarol igy vegeztek eò kegmek hogy az Arwak ez eztendey harmat el wegyek, Annak vtanna el takartassak zepen
[Kv; TanJk V/3. 196b]. 1593: Sophia Ach Antalne leania
vallia ... Saswari Lokachnak az labat Cassai Catus egi
leannial meg mosatta es zepen kendeouel meg teorlette
[Kv; TJk V / l . 333]. 1600: Borbély Illyés ... vallya ... az
megh holt ember ... feye chyontyanak semmy gongya
(így!) Nem volt Immaro(n) az sebys zepen tiztult vala vgy
kezde az hasa menny [Kv; TJk VI/1. 482]. 1614/1616: Mikor penig Jeghet rakattam ... az Jegh vermet meg töltettek
jeggel és szepen be czynaltak [Kv; RDL I. 100]. 1653: Az
elmúlt 1641 -k esztendőben hatalmas nagy munkával a gőrgényi kutat szépen meg tisztittattam [ETA I, 149 NSz].
1692: Vagyon ezen Szölö ... az Udvarhaz felöl-való szakaszt nem sok idŏtŭl fogva fogták fel, de az-is már szépen
megh-épŭlt [Mezőbodon MT; BK Inv. 15]. 1732: a Verőfény oldalt a bokor s tŏviss igen fel fogta ... ha szépen ki
irtanák lenne 30. Szekér szénais rajta [Szászsztjakab SzD;
EHA]. 1817: egy Bikfa Boronákbol rakott szalma Suppal
szépen béfedett csűr [HSzj csűr al.]. 1858: A ' Kertbe bé
menve, az szépen planirozva van [Mv; TSb 39].
9. komolyan; serios; ernstlich, schön. 1707/1711: Üdvezült Szilágyi István uramis ... ket kis artatlan fiat az umak
Mikola Laszlo Uramnak ajanla ... lenne gondgyok viselője
... melyről igen szepen igeretetis teven az ur [Kv; JHbK
LVII. 43].
10. rendben; ín ordine; regelrecht, schön gehörig, in Ordnung, geordnet. 1611: Rácz Györgyöt bocsátottuk vala
Kraliova tartományára, ott az országot mind szépen meghódoltatta [Veress, Doc. VIII, 127 Imreffi János feleségéhez].
11. könnyen; uşor; leicht. 1808: ha az eskető Regiusok
jok volnának, az dolgot értenék, az igazság szépen ki világosodnék [F.detrehem TA; Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác
lev.].

szépliteratúrai
12. jól; bine; gut, recht, schön. 1618: Emberseges emberek hogy a Ser el fogoth, megh mertek az legelt, zepen es
igazan kj teolth [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1680: Vagyon ...
egy ōrög disznókat hizlaló Pajta, melyben vad(na)k igen
szépen hizot ŏrŏg Artanyok no. 7 [A.porumbák F; ÁLt Inv.
25]. 1716: I(ste)n(n)ek hálá, szépén induly az szőlő jővésé
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1732: A Gyŭmōltsös kertnek ... hoszsza 34. széllye 86. a meddig a
Gyŭmõltsfák láttzanak, mely Sűrű Alma, tőbb szilva fákkal
szépen épült [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1757: ezen föld
... árpával volt bé vetve, és már szépen ki is Zöldellett volt
[Gálfva KK; Ks 66. 45. 179]. 1775/1781: Török buza is
egy(gy)ik egy(gy)ik Méltóságos udvar részére szépen terem [Algyógy H; JHb LXXI/3. 555-6]. 1844: a' Szōllō
szépen indul, a' kapálás jot haladott [Széplak KK; SLt évr.
Menyhárd Péter Petrichevich Horváth Ferenchez].
13. pontosan; exact, frumos; genau, schön (genau). 1658:
Kemény János uram is szépen lejegyezte, hogyha az nemesség eleiben megyen, az tatár csak Moldováig jü vele, ha
penig eleiben nem megyen, szintén behozza [TML 1, 277
Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz].
14. a kívánt módon; aşa cum trebuie; richtig in gebotener
Weise. 1576: az kemenche zaianak zepen be rakasara gondot visely, Mert ha Meg Rekezted es suspiriomot nem vehet, semmikeppen az gradus fellieb nem Megien [Nsz;
MKsz 1896. 368]. 1589/XVII. sz. eleje: szepen iol meg czinalua(n) az kereszt Boltot, Mester Remekwl teőlle' be
vegiék [Kv; KőmCArt. 8-9. — "A mesterlegénytől]. 1636:
szepen ismét be tövök az lada fedelet, es be szarlok [Mv;
MvLt 291. 10a]. 1676/1681: Arrais gondgya legyen", hogi
giakorta megh tisztogassák a Lövö szerszamokat ... s oly
szépen tarcsa, hogi ... ha az szükségh kivánnya ollyankor
ne kapjon két felé [Vh; VhU 666. — "A porkolábnak].
1731: az Csikókat mind meg nyirettem es meg bélyegeztettem szépen [Gyeke K; Ks 99 Biró János lev.]. 1733: (A) teheneket ... szipen ki teleltettem most hogy fűre ki költ
(így!) az mihesi tisztartoja Ngtok(na)k el hajtatta [Noszoly
SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péteméhez]. 1772: hirtelen a' Viznek álja miatt a* Király falvi Gát el szakadott, s
leg ottan innen a ' Viz szépen le takaradott [Ádámos KK;
JHb LXVII/311]. 1797: igaz hogy Tavaszszal beteg volt,
de szépen ki épült belőlle [Sinfva TA; Borb.]. 1848: Miklós
piros fersingel, szépen ül már földön, kosárban — a' pokrotzon [Kv; Pk 7].
15. rosszalló jel-sel; ín sens peiorativ; pejoratív (gemeint). 1670: az captiva felöl hallatik, és mondatik rettenetes I(ste)n es vilaghi emberek elle(n) való gonosz czelekedeti ... hogy tizenket fia vagyon neki czondrás ... azok imit
amot az országban tanczolnak szépe(n) mint eyel járok
[Kv; TanJk II/1.769].
16. vigyázva, gondosan; cu mare grijä; schön achtsam,
vorsichtig. 1623: Gyermek Louaynk keozzwl az kiket pattkolnak azokot mind(en) Eoteodik hetben Jo kouacziall
Megh pattkoltassa zepen [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.].
1661: Az legényeknek meghagyd, az lovainkhoz jól lássanak, az szénával szépen bánjanak [TML II, 46 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1662: Nagyságod is elébbi levelében
nem parancsolja, hogy ne adjunk", expresse, hanem hogy
szépen költsük [ T M L II, 405 ua. Lónyai Annához. — "Élelmet]. 1664: Az paripát elhozták Ebesfalváig ... étekfogót
küldtem érette, hogy igen szépen j ó gondviselés alatt hozzák Szentpéterre [ T M L III, 315 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1719: Kerti Fülemile Sarga V i r á g o t . . . három Io-
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tot meg Szedven Szepen az v i r á g á t . . . Eger fark fü Levelet
virágaval edgyüt (: ennek Deákul neve Millefolium :) ••
tegyek ezeket edgy üvegbenn, mellyre Töltsenek j o erőss
egetbort edgy ejtelt ... ebből kell edgy edgy kanallal adni
az Cselednek innya Reggel [Ks 54. 84 Medicina instructio].
1727: Dauid Ferencz vra(m) meg parancsolta a* Jobbágyoknak hogy se üssek se ne veijek ö kglmeket csak Szepen vigyek ki a' Jószágból [Gergelyfája AF; JHb XXXVII/
5]. 1819: a' Szekere eldőlvén égy kert mellet az Aszszony
maga szépen le tsuszot minden sérelem nélkült [Kv; Pk 2].
17. ügyesen; (ín mod) abil, cu iscusinţä; ganz einfach,
glatt, ohne Schwierigkeit. 1870: Rögtön szárnyra kelt a hir,
hogy a mely gyermeket a tanfelügyelő becsalt az iskolába,
annak vége, azt viszik katonának. Addig viddegéli sétálni a
mezőre, mig egyszer szépen gőzkocsira rakja őket, és soha
sem látja többé senki [Kv; Borb. I Szeremley Lajos nyomt.
felteijesztése].
18. ellenkezés nélkül, önként; de bună voie; aus freie
Wille, (frei)willig, schön. 1664: jobb volna ő kegyelmeknek" szépen behódolni, mintsem rontani magokat [TML III.
57 a fej. Teleki Mihályhoz. — "A magyarországiaknak].
1710: Meg is fogának bennek, és midőn szépen ki nem
akarnák mondani, ki akaratából jöttenek be Erdélyben,
megkínoztatván, azt fateálák, hogy a német generálisok sok
pénzzel fogadták volna meg őket avégre, hogy Erdélybe
bejöjjenek [CsH 125]. 1761: a ' Feleségem Séra Kati beszélli a' vélle való közősülésre ... látván Ferentz Lörintz
hogy Semmit Sem tehet, esz mondotta ha szépen nem
akarsz adni, én erőszakason nem vehetek [Szászsztiván
KK; BK. Ferentz Mihály (23) j b vall.]. 1782: el tiltatta
volna, Nagyságad ... hoszszu Laszlo uti dicit(ur) Manumissus jobbágyát azon főidnek tuváb való eröszakas Bírásától,
usurpálásátol, de asztat nem hogy Szépen restituálta volna,
de sőt fegyveressen, egész erővel hatalmassággal kivánta
manutenéálni [Doboka; JHb IV/16]. 1792: a' Szovatyosok
együt, ha szépen nem akartak fogva minyájon küldettettek
volna Topánfalvára [Kv; Somb. I]. 1847: ha szépen lemenni nem akarnának", a pandúrok vigyék le [VKp 285. — A
beidézett személyek Zalatnára].
19. sikeresen; cu succes; (schön) richtig, gelungen. 1775:
Deákból magyarra is fordította" Benedictus Pictetus Ethikáját igen szépen [RettE 347. — "Wesselényi Istvánné br. Dániel Polixéna].
20. találóan; nimerit, potrivit; passend, treffend. 1704:
Ma reggel prédikállott Zilahi, Zsolt. 44: 5-6. Délest pedig
ugyanazon zsoltár 7. és 8. verseiből, azmelyet szépen az
mostani időre alkalmaztatott [WIN I, 277]. 1710 k.: Ez
ugyan fabula csak, de bizony szépen eléadja az üdőt, mert
az azt cselekszi: szül mindent, viszont megemészt mindent
[BÖn. 457. — "Szaturnusz és Kronosz mítosza].
21. bőven, jócskán; din belşug; in schöner Menge/Zahl,
reichlich. 1572: Zabo Gasparne Anna Azt vallia hogy
Nem twgia sem penzet sem Aranyat my volt B o n c h o k n é nak ... latta hogy feyer Rwhaya zepen volt [Kv; TJk III/392]. 1581: Jlona Eothwes Georgne vallia hog ez eothweos
Orbannak ... hazabeli marhaiais igen zepen volt [Kv; TJk
IV/1. 117]. 1600: Herczegh Caspame Clara azzonny • ••
vallia ... az azzonnak zepen vala ezeost marhaya [Kv; TJk
VI/1. 513]. 1635: Zigiarto Mihalynak ... nőtelen koraban,
mind ezúst marhaja, s mind kalmar Áruja szepen uálá [Mv;
MvLt 291. 47b]. 1775/1782: akkor, majd mindenik paraszt
ember adott husz kalongya búzát dezmában, J u h o k is
felesen lévén, abból is szépen ment bé dézma [Algyógy H;
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JHb LXXI/3. 364]. 1791: a kertekb(en) ... Cárfioli (!) is
u
gyan szépen vagyon [Szilágycseh; IB. Fogarasi István
lev.]. 1810: Sándor Mosesnek ... szépen maradtanak
felkelhetői [F.rákos U; Falujk 54 Szepesi Sándor szb vall.].
22. épen; nevătämat; ganz, unverletzt. 1725: Sz. Leleken3 az mint hallom szepen maradtak az mondola fak
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez. — "Kézdisztlélek (Hsz)].
1771: l(ste)nnek hálá a szőllő is meg eddig Szépen meg
maradott... levelesztetem ez útán [Esztény SzD; Told. 5a].
23. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ /wwtotja magát (termés) jónak ígérkezik; (recolta) se prezintä
bine; ist schön anzusehen, schein schön zu gedeihen. 1717:
Az őszi vetések szépen mutattyák magokot [Méhes TA;
ApLt 2 Makai Mihály Apor Péterhez]. 1774: Makk eleinte
szépen mutatta magát, de medio tempore megléhádzott, kivált a bükkmakk [RettE 341]. 1793: Az szöllök Szépen
mutatyák magokat [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.] |
A gyümőltsök ... Istennek hálá még eddig mindenütt széPen mutattyák magokot [Hadad Sz; JHb 286].
szepeszürke foltosszürke; gri împestriţat; grünmeliert.
1648: Eöreg Kanczak ... Szepe szürke nro 2 a [Ebesfva;
^tl. — a Fels-ból kiemelve].
szepet háziláda; ladă; Kasten, Kiste | útiláda; valizä, geaţjantan; Koffer, Reisekiste. 1584: Zep Marton vallia Fekete
Thamasne vallia ... hozzam hoztak volt az Baki Pal
zepettyet kiben ezwst marha volt [Kv; TJk IV/1. 198].
1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium ... Az Ázzon ' Thar hazaban ... Bŭrrel buritot vasas lada uagion No.
!• Bŭrrel buritott vasas labas vres zepet uagio(n) No. 1
[Somlyó Sz; UC 78/7. 22. 34]. 1621: Bakator János vizi
Zalai Farkasnet, Cassara menue(n), azzonjunknakjs valamj
e
8gietmassat vizi zepetekben [Kv; Szám. 15b/IX. 151].
1628: Egy Szepetben ... Egy fonadék Viaz giortia [Gyalu
l^Kv; JHbK XI1/44. 4]. 1641: Az mi kegyelmes urunk ő
Nagysága kegyelmes parancsolatjából az havasaifödi Ban
Vaszalaki Tarczvárat arrestalt hét sepeteit ... az sepeteken
az Boyer peczéte [Brassó; Veress, Doc. X, 95 Maurer Mihály a fej-hez]. 1665: Skállát szőnyegekre, aprókra Tal. 50.
Szepetre Tall, 2 [UtI]. 1669: Vágjon egj ōregh szepet ...
Ezen szepetben vágjon egj kis szepeteczke, kiben Veres
minium Vágjon [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 24a]. 1671: Vöt
••• Citromot Pomagranattal s egyébbel ahoz való Szepettel
Lakattal pro Tall. 10 [Radnót KK; Törzs]. 1736: A fejedelem mikor ebédelt vagy vacsorált ... az főpohárnok előjött
az több pohárnokokkal, bőrrel borított szepetekben meghág v á n elhozták az fejér czipót [MetTr 333]. 1792: Szepet,
veszszőböl font és meg borított hajós szekrénynek neve
[Eder, BenkőNyMunk. 185].
Szk: bőrös
1736: Avatag bőres Szepet nagy Láda" 1
[Várhegy MT; Conscr. XIII/1. 105. — "E két szó értelmezésszerüen áll a szepet után]. — Vö. a börszepet címszóval
* ruhahordozó
1629: Egy ruha hordozo szepet, er tt f. 2
[Kv; RDL I. 143].
szepetecske ládikácska; lädiţă; Kassette, Schatulle, Kistehén. 1669: Vágjon egj őregh s z e p e t . . . Ezen szepetben vágjon egj kis szepeteczke, kiben Veres minium Vágjon [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 24a].
széphangú szépen zengő; care sună plăcut; wohltönend,
Sc
hön klingend. 1879: Tolnai dr. Lajos is üti az ő kis dobját

szerencsétlenség
... mintha senkinek soha hasonló dobja nem lett volna, s
mintha valami igen szép hangú dob lenne ez a dob [PLev.
44 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szépíró I. mn szépen író; care scrie bine/cu talent; schön
schreibend. 1710 k: Olvasni s írni egyszersmind taníttatott,
és igen szép írókkal, egy Feltáti András és Samaijai Péterrel [BÖn. 534]. 1774: Tanuló ember, j ó deák, szép író, de
kevély ember volt" [RettE 340-1. — "Muraközi Szabó Mihály].
II. ſn szépen író személy; persoană care scrie cu talent;
Schönschreiber, Kalligraph. 1705: mivel igen nehéz írás
volt", egy szép íróval pariáltattam a jobban való olvasásra
[WIN I, 549. — "Egy birtokper anyaga]. 1765: Holt meg
désfalvi Simon János uram ... Ez ifjúkorában Rákóczi Ferenc fejedelemnek gavalléija volt, hatalmas, derék, tanult
ember, ifjúkorában gyönyörűséges szépíró [RettE 186].
szépirodalmi irodalmat ápoló; literar, belestristic; belletristisch, schöngeistig. 1879: A Társaság lapot fog legközelebbről az én szerkesztésem alatt megindítani ... A lap
szépirodalmi s esztétikai dolgokat közlend [PLev. 49 Petelei István Jakab Ödönhöz].
Szk: ~ társaság. 1879: én tagja vagyok s boldogult nagy
emlékű Br. Kemény Zsigmondnak vagy Tolnainak ... tán
Sándor Kálmánnak — tudom is én minek, valami szépirodalmi társaságnak [i.h. 65 ua. ua-hoz].
szépít átv 1. megszépít; a înfrumuseţa; versehönem.
1618: Az szolgámnak penig tudását Nagyságod úgy értse,
hogy azmit ő ott mondott, az itt immár az Portán ugyan
tritum: vagy ki szépíti, vagy ki nem [BTN 2 161]. 1659: Az
Kapuczi Bassais így aduan az Vezernek ertesire az dolgot,
noha bizony az Tophtadar, — Panajotais az dolgot valóba
szepittettek [Borb. I. követjel. Konstantinápolyból]. 1844: a
két feleket öszve nem halgatta, hanem csak az eggyik felet
azokot pedig a kik a köztudat és tapasztalás szerint a magok részekre szépítve kivánnyák elö adni a dolgot [KLev.
13].
2. leplez; a ascunde; beschönigen. 1619: bizonyos, hogy
az erdélyi fejedelmet" elhítták az magyarországi és csehországi királságra és el is ment, akármint szépítsék az törökök, de általánfogva ő akaratjokból ment el [BTN 2 358. —
"Bethlen Gábort].
szépíthet megszépíthet; a putea înfrumuseţa; beschönigen können. 1619: Szkender és Mehmet pasa uraméknak,
azt látom magam, nem mástól hallom minden conversatiojokat, hogy állapotjokban valóban nevekednek, ugyan bizony azt sem szépíthetem, se nem rútíthatom | Ugyancsak
nem szépíthetjük, de ha Magyarországban az Bocskai támadása nem leszen vala, bizony rútul lőtt dolga az dolog
Magyarországban is az hatalmas császár birodalmában
[BTN 2 226-7, 265]. 1628 u.: Nem szépithetţjuk Hites felesegemnek Zalaj Borbaranak ellenem ualo gonoz czielekedetinek hallatlan iszoniu voltat es situssat [SzJk 31]. 1670:
Azt édes Bátyám uram nem szépíthetjük, hogy nem vétettek volna az atyafiak, de az mi meglőtt, azt vissza nem vehetni [TML V, 271 Teleki Mihály Ispán Ferenchez].
széplaki a Széplak (KK) -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Széplak/Suplac; mit dem -/
Ableitungssuffix gebildete Form des O N Széplak: 1. Szép-

szépliteratúrai
lakon lakó; locuitor din Széplak/Suplac; aus/in/von Széplak, Széplaker, Bewhoner von Széplak. 1791: az melj Juhakot némely Széplaki Gazdák ithon hagytak azok ... tsak
alig vánszarogtak [Széplak KK; SLt évr. Veres György
(53) col. vall.].
2. Széplakról származó; care este originar din Széplak;
aus Széplak stammend, Széplaker. Szn. 1615: Szép laky
Peteme [Törzs]. 1665: Sziplaki Ferencz [CsV]. 1768:
Széplaki Mihalynak [Kv; KvRLt].
3. Széplakon levő; din Széplak; in Széplak beſmdlich,
von Széplak, Széplaker. 1751: Lévén a Széplaki Ecclesiának edgy néhány Szál fákból állo erdejetskéje (!) [GörgJk].
4. széplaki fajta (disznó); (porc) de rasä localä (din Széplak); (Schwein) aus Széplak, etwa: széplakesch. 1692:
perseltem széplaki Disznat Giller Peterrel [Szászsztlászló
NK; SLt HF. 20 Fato Peter (40) vall.].
szépliteratúrai szépirodalmi; beletristic; belletristisch.
1896: Azzal búsítom hát Bátyámat: vegyen valami szépliteratúrai dolgozatot ki a fiókjából, s küldjön nekünk akkorra
[PLev. 183 Petelei István Réthy Lajoshoz].
szeplős 1. pistruiat; sommersprossig; blattemarbig.
1813: Kedves Ferentz ... verhenyeges szeplős, és kevéssé
himlőhelyes kerek ábrázatú [DLt 608 nyomt. kl]. 1825: (A
szökevény) ábrázattya foltas szeplős [DLt 736 ua.]. 1836:
Tulbura Péter mintegy 34 esztendős ... himlőhelyes ripatyos szeplős [DLt 689 ua.]. 1841: imitt-amott a' himlōhelyek látszanak szeplős hosszukó ábrázattyán [DLt 299 ua.].
Szk: ~ ábrázatú. 1826: Felső Sofalvi Molnár Mária
Maxai Péterné ... vastag pofos szeplős ábrázatú [DLt 695
ua.].
2. átv megbecstelenített/szeplősített; (fată) care a fost
pîngărită/necinstită; befleckt, mit Makel behaftet. 1630: (A
leányról) hallotta(m) azért, hogj igen szèpleos de nem tudom miteől volt, Ezt hallotta(m) ... teőle hogi halua lett az
giermek ... eö maga vetette az porvataba [Mv; MvLt 290.
192a].
3. pettyes (ló); (cal) pestriţ, tărcat; gesprenkelt, getüpfelt.
1606: egi Zeplős kek lo<wat> attak wala medeserről [UszT
20/211-2 Boncza János Demeterfalwj lofw Ember vall.].
1645: az szent egyház szamara hagya ket paripat egy szepleost, es egy kis Barna holdost, hatuan forintban [Erdőszengyel MT; Told. l a . II]. 1656: Labas marhak Borsán ... Fejer szeplős kancza Nro 4 [Doboka; Mk Inv. 8]. 1838:
lnaktelki Pál András 4 1 Kantzát szeplős 37 Rf [Torda;
TVLt Közig. ir. 970. — "Vett]. 1840: vadgalambszin szürke, kantza ló ... feje teste szőrinél világosabb, kevéssé
szeplős [DLt 1627 nyomt. kl].
szeplősítés megbecstelenítés/szeplösítés; pîngärire, necinstire, violare; Entehrung, Anhängen eines Makels. 1585:
Georgy Deák vallia, Nagy Miklosne monta enneke(m)
hogy a' leány a ' Poztometó Martonnę fianak vallót volna
zepleositese feleol [Kv; TJk IV/1. 504].
szeplősség szeplős volta vkinek; faptul de a fi pistruiat;
Sommersprossigkeit. 1762: doceallya ... az Inek a*
p(rae)tensiob(an) lévő üdõben orczáján volt szeplōségét
[Torda; TJkT V. 96].
szeplőtelen szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ erkölcsű erkölcsileg feddhetetlen; neprihănit, care
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este fără prihană, cast; unbefleckt, makellos. 1846: Délben
az Angol királynénál ebédeltem. Hollosi Corneliahoz
közel, ki ... nem igen szép és szeplőtelen erkölcsű, mint
mondják [KZsN].
szépmezei a Szépmező (KK) tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szépmező/Şona; mit
dem -/ Ableitungssuffix gebildete Form des ON Szépmező:
I . mn 1. Szépmezőn v. annak határán levő; care se aflä ín
Szépmező/Şona sau ín hotarul acestui sat; in o. bei Szépmező befindlich, Szépmezőer. 1687: karóztatott az hadnagy egy szpinei" Kozma Tódor nevő o l á h o t . . . az szépmezei kastély felverésében csak egyedül volt, azt mondá
[SzZs 513. — "Szpin (KK)]. 1747: a Szépmezei patakan
alol [Kük.; LLt 47/2].
2. Szépmezőn lakó; care locuieşte ín Szépmező/Şona; als
Bewohner von Szépmező, in Szépmező wohnend. 1747:
Szépmezei Lakosak [LLt 47/2].
II. ſn szépmezei lakos; locuitor din Szépmező/Şona; Bewohner von Szépmező, Szépmezőer. 1747: kezdették a
Szépmezeiek Juhainkat a ... pallagokrol hajtogatni [Kük.;
LLt 47/2].
szépnem női nem; sexül frumos; das schöne Geschlecht.
1811: Szép Nem a' Fejér-nép: sőt oly felette szép, Hogy
érette él hal minden rendbéli nép [ÁrÉ 200].
szeponál felfüggeszt; a suspenda; einstellen, unterbrechen, suspendieren. 1776: (Az osztozást) Véreim mindenkor vagy edgy vagy más kifogással impediálták, és el halasztották, melly okok kénszeritettek arra, hogy ő Felségétől Divisionale Mandatumot extrahálván, Seponálván minden eddig quoquo modo tentált Processussokat, minthogy
Executioban edgy sem vetetődőtt [M.köblös SzD; RLt O. 12-3].
szeponáltatik felfüggeszttetik; a fi suspendat; suspendiert werden. 1677: a' Brassaiak ... a' mely Törcs Vári Jószágot ezzel a' concambiummal mostan magoknak megerōssitettenek, azok in perpetuum övék legyenek, és a
mely Articulusok és Privilégiumok, ezzel ellenkezők, ennek előtte emanaltattanak, avagy praetendaltattanak mindenek seponaltatván, tulajdon csak a ' fellyeb meg-irt collatio,
és abban specificalt Conditiok és módok szerint birattassanak [AC 168].
szepre-erdő kiszáradt erdő; pădure uscatä/cu arbon
uscaţi; ausgedörrter Wald. 1863: átadatnak nyolcz darab
szepre erdők | ezen 8 darab szepre erdők minden 6. évbe
rendre vágattassanak [Fejérd K; HG. Gr. Karácsony lev.].
szepre-tisztítás száraz ághulladék eltakarítása; curăţirea
crengilor uscate; Wegräumen von Fallholz. 1842: A gyalogosok sok felé voltak el osztva, fóbb munka tételok volt a
Rónai két szöllő hegyek közti irtáson fel emelkedett szepre
tisztítás [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.].
szépség 1. frumuseţe; Schönheit. A. Emberre von.; referitor la persoane; Menschen betr. 1710 k.: noha közönségesen úgy hitték az emberek, hogy éppen csak a s z é p s é g é é r t
vettem, de azt Isten tudja, és a dolog bizonyítja, hogy nem
[BÖn. 750]. 1758: Termete nevezett idvezült feleségemnek
alacsony, szépsége középrend, magaviselése másoknak is
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példa a jóra [RettE 71]. 1762: (Nagy Boldizsárnak) maradott egy hitvány nyomorék leánya, melyet vett el Henter
Adám úr, de nem szépségéért [i.h. 139]. 1770: (Szilvási
Bálint) vette a néném Buda Lászlóné, Rettegi Borbára leányát; szép asszony, de az anyjának a nyomába sem hághat
szépséggel [i.h. 237]. 1776: B. Henter Urffi is méltóztatott
mondani hogy a* gazdagságért nem vészem, hanem a' maga Szépségéért, és alkalmaztatásáért a Kis Aszszont [Egrestő KK; GyL. Joannes Tompos de Csik Sz. György (66)
és felesége Catharina Szeredai (54) vall.].
Sz. 1766: a kiskörmit sem éri szépségből az édesanyjának [RettE 200].
B. Állatra von.; referitor la animale; Tiere betr. 1811: a'
Kantzát mikor szerelembe Van, szükség állítni a' Ménlóval
szembe, 'S végezvén a' dólgájt, utánna jártatni, 'S a' Ménló szépségit vélle tsudáltatni [ÁrÉ 142].
C. Növényre von.; referitor la plante; Pflanzen betr. 1710
k>: Az Éva teste mindjárt talála ebben a bűnben csemegét,
nemcsak a gyümölcsnek szépségét, j ó ízit, hanem az ő lelkének ... nagyobb boldogságát [BÒn. 473]. 1811: Már itten a' palántált szőlőnek kellene Emlitni szépségit | E'főldön-is kapok Ró'sát 's Liliomot: Eureka! imé meg is találtam itt, A' mit a' szépsége 's illattya betsesitt [ÁrÉ 47,
199].
D. Helyre, épületre von.; referitor la locuri şi clădiri;
Plätze und Gebäude betr. 1673: ö felsége ... egy hét alatt
házunknak minden szépségitől s szemünknek minden gyönyörüségitől megfosztva [TML VI, 538 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1811: Mu'sám Árokalyát főképpen énekli. Annak Ritkaságát 's szépségét érdekli [ÁrÉ 3]. 1825: A'
Castéllyban lévő Házak fényesek, ki picturázottak voltanak
• • • nem lehetett annak szépségét és jóságát eléggé Csudállni [Szentdemeter U; Told.].
E. Egyébre von.; referitor la alte lucruri; allerlei anderes
betr. 1710 k.: annyira elbolondult már a világ, hogy az Isten, angyalok, és egeknek, napnak, holdnak, csillagoknak
szépségeket, tisztaságokat, fényeket igyekezi az emberekre
ſ
akni | Mikor a lélek azt a nagy szépséget látja magában,
nem árt, sőt szükség, csudálja, szeresse és becsülje meg
[BÖn. 412,444].
2. szép holmi, dolog; lucru frumos; Schönes, schöne Sache/Dinge. 1614: (Komis Boldisar) enneke(m) mondotta
• • • en Radnotert sok zepseget" attam Rákóczi fejedelemnek
[Kisfalud MT; Ks O. 20. — "Ezüst és arany tárgyakat].
1629: elegh sok szép haz ezkeözi valanak ... ugj mint ket
a
gia parnaj Derekalia paplana es egieb szépségé [Mv;
MvLt 290. 163a]. 1644: Mészáros Balintnenak eligh seg
zepsege Vala Vgja(n) mezaros Balint Jdejebe(n), Minden
mhaj, Arani Giwrwy [Mv; i.h. 291. 433b].
szépségű jelzővel
vmilyen fokban/mértékben/módon
?ép; de un anumit fel de frumuseţe, de o frumuseţe; mit
einem Maß o. Art bezeichnenden Attribut: von ...er Schönbeit, ... schön. 1750: Egy igen szép tsinalatu Arany Méjjálly, mellynek közepiben vagyon egy igen Szép öreg rubint körüllötte is felyül rajta hasonlo szépségű 6 Rubintok
[WassLt Was Dánielné ékszerei közt].
Szk: angyali
1710: a lelkem, angyali szépségű s természetű egyetlenegy életben levő Jósef fiam itt, Brassóban
• vereshimlőben megbetegedék [CsH 434-5] * drága
1J
04: több k. helységekkel s templomokkal edgyütt ége el
14. Április drága szépségű s ritka ékességü sz. templomunk
s e
gész falunk [Uzon Hsz; SzO VII, 124] * kellemetes
s

szerencsétlenség
1745: Szeredára viradólag meg hala az én kellemetes szépségű Léányom Ersébeth őt esztendős és 3 hetü korában"
[ArJk 45. — "Széken (SzD)] * ritka
1710 k.: nem egyedül van Lais, a korinthusi ritka szépségű kurva, aki megvénülvén, az ő tükörét Venusnak ... ajándékozta | az Isten
igazgatásából halálban vágytam oda", úgy, hogy egy igen
ritka szépségű kisasszony sem maraszthata honn [BÖn.
462, 566. — "Az iskolába és az akadémiákra]. 1783: 14-ta
Junii múlt ki ez árnyékvilágból az én ritka szépségű, tiszta
erkölcsű, istenfélő, jámbor, kedves, édes feleségem dályai
Kandó Mária Apahidán" [RettE 422. — a K].
szépszerint 1. szépen; frumos; in Güte, auf gütlichem
Wege, schön. 1638: Monda azirt Szeŏcz Istua(n) my nekünk hogi nosza szép szerent válogassatok ki az eőkrejteket
s hajczatok haza [Mv; MvLt 291. 150a]. 1672: a csíkiakat
... szép szerént s erővel is lecsendesítém [TML VI, 319
Baló László Teleki Mihályhoz]. 1711: szép szerént falija
meg Ungvári, velle kik, és ő is kikkel paraznalkodot [Kv;
TJk XV/1. 69]. 1728: Dobrota ment az Nóvák Feleségehez
s azt mondatta nekie hogy ... ollyan babonasagot tud hogy
ha szép szerént meg nem vallya, hogy eő lopta ell meheit
meg kell halnia erette [F.árpás F; TK1 BB. XIII/15 Mathe
Pamp (!) (40) j b vall.]. 1750: Sztáns Jánkully ... egy
keszkenyőit az Ászszonnak el vette volna ... az Menyetske
szép szerént kérte viszá keszkenyejit, de Semmiképpen
nem atta [Ribice H; Ks 101]. 1766: szép szerént semmire
nem mehetek vellek [Nagyfalu Sz; Told. 5]. 1778: nem
hiszem, hogy Excellenciád, szép szerint valamire mehessen
véle [Szedeijes U; TL. gr. Székely László lev.]. 1789: (A
memoriálist) a végre nyújtottam vala a Nemes Magistratushoz ... hogy ... Titt Benedek Ferentz Vrat a Törvény uttyara ... igazítván ha házamból szép szerént ki menni nem
akama kedvetlen eszközekkel is onnét amovéállya [Ne;
DobLev. III/653. la]. 1797: Imreh Dániel pedig látván
hogy el akarják venni a' Marhákot, mivel szép szerint oda
nem engedte, Puskara kapa [Oltszem Hsz; Mk II. 8/260 Simon Sigmond (30) vall.]. 1843: a* Tekintetes Hadnagy ur
is ezeket mondotta ... hibás Ked Tokai Samuné, adja ki ked
a' Levelet szép szerént, ne pereljenek ketek [Dés; DLt
1371]. 1847: vártam eddig elő azon hiedelemben hogy káré
vallatott lovam árrát szép szerint meg téritendik [Dés; DLt
980].
2. jóformán; la drept vorbind, de fapt; sozusagen. 1708:
meg eddig csak edgy Pallért sem tudék allitani szép szerint
senkit ne(m) Talalhatok [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.].
szeptember septembrie; September. 1585: 5to Septemb(er), vettunk egy fenyw fa kozorú fat [Kv; Szám. 3/XIX.
39]. 1657: Szeptember ... 22 Targovistyára ebéd előtt. 23.
Voltam ebéden az szpátámál [RákDiplÖ 518 Sebesi Ferenc
naplójából]. 1677: September ... 13. Küldött Asz(onyun)k
eö Naga egy suba ala való rokanyakbol es farból állo bellest [PatN 13a]. 1733: ami Sz. Benedeki difficultások lehetnének még, avagy vadnakis Septemberben igazodgyanak
Ngtok elöt el [Kv; Ks 99 Endes Péter lev.]. 1797: Még
Septembem(e)k az elein tettem ki mindenik Kortsomára
15, ōtt Veder bort [Banyica K; IB. Gombos István lev.].
1828: September Holdnapja l-õ Napján hivata magához
minket Kantába lakó Gy. katona Zernyesti Iosef ő kegyelme [Kanta Hsz; HSzjP]. 1847: Szept(ember) végénn már
meg körmödzött künn maradt edényekben a viz [KCsl 13
Kemény Dénes lev.]. 1896: Tán szeptemberbe felmegyünk

szépliteratúrai
egypár napra Bpestre [PLev. 178 Petelei István Jakab
Ödönhöz].
széptudomány humán tudomány; ştiinţe umanistice;
Humánwissenschaflt. 1662: mindenekfelett az Isten tiszteletit minden tehetsége szerint nagy szorgalmatossággal igyekezte az hazában felállítani, schólákat építtetni, azokban az
deák széptudományokat taníttatni" [SKr 34. — "I. Rákóczi
György].
szépül széppé lesz; a se face (mai) frumos; schön/schöner werden. 1851: kitsi Titit azt hittük meg sem marad ugy
köhögöt de jobban van épül szépül [Kv; Pk 6].
szer 1. szerszám, eszköz; unealtă, instrument; Gerät,
Werkzeug, Zeug. 1780: ha valamelly Gazdának, a' két
utolsó Műre, egesz keszŭlete, szere, köve lenne, es tsupan
a' Patak(na)k kemeny jegzese, el fogyása miatt, kohoja
semmi uton modon meg nem indíttathatnék, a' futatásra elkészült gazda a ' Bíráknak maga keszületet hiné tévén, a*
Birákis a* pataknak ollyan jegzéseröl bizonyosok lévén,
kéttzeri futatást restantiába acceptálván jegyezzék fel ...
annyi Restantiat, annak rendi szerént ki futatni meg engedtetik [Torockó; TLev. 5b-6a].
2. rövidáru, apró holmi; articole mărunte; Kurzwaren,
Schnittwaren. 1835: külömböző sorsú emberek meg szoktak vásárolni holmi aprolékos Bókonyitzába való Szereket,
azokat Szombatonként, és az országos vásárok alkalmatosságával árulgatni szokták [Torda; TVLt Praes. ir. 1012].
3. fogat, iga; atelaj; Gesspann. 1592: haro(m) eztendeie
hogy zolgal zerrel s vgy gywteogette volt" [UszT. — "A
pénzt]. 1770: kérém bizodalmason az Urat, oda érkezvén
adasson Szert, hogy Hétfün estvére jöhessenek haza [Mocs
K; SLt XL Henter János Suki Jánoshoz].
4. felszerelés; echipament; Gerätschaft. 1677: Mustrákon
ki ki jo szerrel fegyverrel, tartozzék jelen lenni [AC 263].,
Szk: könnyű ~ével/~rel a. kevés felszereléssel. 1657: Én
pedig csak könnyűszerrel menék, az fejedelem nagy örömmel láta, és többé vissza nem bocsáta [KemÖn. 183]. 1659:
Az mi egyetmás van az háznál, hordanátok be, lenne valaki
mellette; jobb volna benn lenne az várban, az mi oly derekas egyetmás ott vagyon. Szent-Jobra" kellene menni, hogy
osztángh könnyebb szerrel mehetnétek Attya b felé [TML I,
455 Teleki Mihály feleségéhez, Pekri Sófiához. — "B.
b
Szt]. 1661: Béres szekerek felöl ír Kegyelmed, hogy tudósítsam. Az szekér s az ökör megvagyon, de úgy veszem
eszemben, könnyebb szerével megyünk ki az mint ide jöttünk, kiváltképpen ha sokáig itt leszünk [TML II, 167 Veér
Judit Teleki Mihályhoz Husztról]. 1710 k.: Én is azért menék Ebesfalvára csak paripán, könnyű szerrel, egy vezetékkel [BÖn. 702]. — b. könnyű fegyverzetű sereggel. 1618:
Az vezér csak könnyűszerrel vagyon mezei harchoz, és
minthogy utána indult az kazul pasának, szömyítik ezek,
hogy iszonyú nagy haddal vagyon most ez az vezér Perzsiára [BTN 2 126].
5. szolgálati/szolgáltatási/kötelezettségi sorrend; rindul
stabilit pentru cineva într-o acţiune; festgelegte Ordnung,
Einteilung einer Verpflichtung/Obligation. 1557: valamy
kor walamy gonoz hyr wagyon az zegen Mywes Nep(ne)k
Thornokba kel zolgalny ees wygyazny Ees Eyel Nappal
kapwn, ees Az Kewfalon ees, Az waros zerybe kel wygyazny [Kv; TanJk V / l . 19]. 1590: En fel peres ... mondám
nekj az al peresnek, hogy en nem mehetek mertt oka az
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hogy zer zerentt zoktwnk E fele dologba zolgalnj [UszT].
1596: Elseó estrasa alias renden Peter Koúachj renden ...
en velem allata az tizedes estrasat ... de en ne(m) túdo(m)
azért hogy zombaton eó zerj volt vagy ne(m) | A(ctor)
comp(ro)bat hogy nem eo zeri volt mikor ízent az I a'
tizedes hogy Estrasa allani mennyen [i.h. 10/47]. 1633: Egy
fiam volt az Járt az eo Naga dolgara mikor az szer ránk Jött
[F.venice F; Szád. Sztan Puttiul (42) vall.]. 1669: Az Tizedes penigh mikor a' szer reá kerül Circaloit vigye ellé az
Hadnagy hazához [Dés; Jk]. 1670/1740: Birák, Esküttek,
Kert Bírák Választásról ... Valakit igaz szer szerént valaszt, közönségesen az falu, és fel nem akarna Venni, mingyárást a falu meg Zálogolhassa egy forintra és ugyan ez
felöl azért Birosagot vagy Esküttséget viselni kell [Homoródsztpál U; WLt]. 1692: Anno 1692 Die 2 May az B;
Czéh edgyűt lévén végeztetet az vágás felől, hogy az ki
nem vágh nagy marhát vagy nem igyekezik az ă mester
ember mikor három szerit el mulatná ebben az esztendőben
egyéb mészárlástolis el fogódik az keze migh az mostani
szűksegh tart [Kv; MészCLev.]. 1774: itten szerre vetik a'
Jobbágyokra az kortsomárlást [Szentdemeter U; LLt Vall.]1775: az Csorda őrzésenek szere vagyis rendi rajtam lévén
[Tarcsafva U; Pf). 1833: A ' Harangazok ki választása s
meg tétele leg inkább e' T. Papokat illetvén, ezt a' just kezekbe is adom, oly formán, hogy a Papi Háztol nem meszsze lakó, szegényebb sorsú, arra alkalmatos, hivséges személyekre bizzák ezen kötelességet ... A ' Harangozásnak
szerre botsáttása pedig tellyességgel meg nem engedtetik
[Vaja MT; HbEk].
Szk: ~ adatik. 1729: amellyik körül Valakinek búzája le
fogy az Uta(n) az eő kgme gabonájának meg őrlésére in
momento szer adassék egy kőre [Dés; Jk 383b] * ~be/~re
őriz. 1727: Ha ... fogadott pásztorunk medio tempore elszökött olyankor azon csordát szerre őriztük, oly formán,
hogy akár falu szeribe, akár falu szerin kivül való ... az ki
azon csordában marháját jártatni és legeitemi akarja az őrzéssel szerin mindenik rendbéli ember tartozik [Szemerja
Hsz; HSzjP]. 1769: az ökör Csordát (: minthogy szerbe
őriztük :) en voltam egyik pásztor [Bögöz U; IB. Fekete
Márton szabad szem. vall.] * ~be/~re/~rel jár. 1647: Szerbe jar raitok az korczomallas Eztendeo altal [Vajdakút KK;
BK 48. 16]. 1652: az kortsomarlas penig szerrel jar rajtok
[Asszonyfva K; GyU 142. — "A jb-okon]. 1727: Az bika
hozás szerre jár minden esztendőben három emberen és virág vasárnapra elő kell állítani sub poena fl. 1 [Kisborosnyô
Hsz; SzékFt 37]. 1781: Tudgyuk hogy ez előtt 8.9. esztendőkkel a Biroság Szerre járt, és ezen részre 12 esztendőbe
Szokott jöni [CU] * -ében futó/futosó (tehén). 1606: Istua(n) Georgynek zeribe f u t ó tehenek (!) egy, es haro(m)
boijas wnok jútanak [UszT 19/22 Laurentius Georgifi de
Palfalúa vall.]. 1750: Vagyon öreg Tehén Nro 4. Vagyon
Szeribe Futoso Tehén 4 [Úvegcsür kömy MT; Ks 91] *
~én/~ére vág. 1699: Végeztetet hogy valamely mester ember az szerire nem Vágh minden vágás el maradásáért tartozzék le tenni egy egy forintot [Kv; MészCLev.]. 1829: ö,
a maga szerin az előtt nem vágott volt [Kv; i.h.] * ~ r e
megy. 1834: meg határoztatott hogj a korom seprés menyen
szerre a faluban [Ėtfva Hsz; HSzjP] * ~t ad. 1639: Az mikor Czikor Giörgjne oda iöt vala az malomba(n) ... monda
... hogi no mindgjart adgjatok szert ennekem [Mv; MvLt
291. 205a]. 1851: ottan a Molnár szert adván nékem az őrlésre mi előtt szerem el következett volna történt a z o n eset,
hogy a' malom el romlott [Dés; DLt 87] * a falu -eben/
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-én. 1682: mindenkor jol tudom hogy Ábrám Georgy
minden idokorban egyenlőlegh korcsomarlot akar falu szerin, s akar vrajén mind vranak, s mind magának [Makfva
MT; DLev. 5]. 1727: Ha ... fogadott pásztorunk medio
tempore elszökött olyankor azon csordát szerre őriztük, oly
formán, hogy akár falu szeribe, akár falu szerin kivül való
* • az ki azon csordában marháját jártatni és legeltetni akarja az őrzéssel szerin mindenik rendbéli ember tartozik [Szemerja Hsz; HSzjP] * falu ~ébe való dolog kb. a falu közmunkájába. 1770: ujjontába ... minden Falu szeribe való
dologba praestatiokba belé akarnak húznia [Kide K; Bíró
János lev.] * futkosó ~ a marhák párzási idején tartott
őrzési sorrend. 1768: Mikor a falu csordájának tavasszal
ideje leszen kimenni, azaz kihajtani: futkosó szérben
minden ember tartozik őriznie [Oroszfalu Hsz; RSzF 187]
* sokadalom ~e. 1656: Hason lokeppen mikor Balogh
László Uramn(a)k az Falu szerin Sokadalom szére esik, akkor az faluis ne Korcsomárollyon egy héten, hanem Balogh
László Ur(am) Korcsomároltassan [Makfva MT; DLev. 5]
* vkinek ~én van. 1604: akor mikor az öker el wezöt az
örözese János zörin wolt, ö halt oda akor [Kiskede U; UszT
77a] * vkinek ~ére fordul. 1604: ha egy eztendeóben az .J.
kazalta, masikban my kazaltuk, az mely ... Eoreoksegbe az
•J. hatalmasul bele ment, es ... potentia mediante el kazalta
mykor en zeremre fordult volt [i.h. 18/3].
6. -ében részletre; ín rate; in Raten, ratenweise. 1595:
kere teóllem Eòtúe(n) pénzt az Derchen (?) mellett ualo
feóldere, igjrek igy hogj zeriben túdgyunk fel eótúe(n)
Pénzt, mégh egy keôltsegen ualank akkor, d. 20 tudank
zeribe [UszT 10/119].
7. átv is hatékony anyag, orvosság, gyógyszer; medicament, leac, remediu; Mittel, Heilmittel, Arzneimittel. 1808:
A' Szarvas Rósnak mérgét az édes tej leg-jobban gyengitti,
hasznosok mindenféle olajos, nyákorjás szerek, fejér mályva, matska méz, hig tojás 's a't [DLt 868 nyomt. kl]. 1842:
Méltoztatot Nagyságod az én tudva lévő betegségemről
kérdést tenni ... valahány orvossal kŏzlöttem és mutattam,
mindenik ugy vélekedik, hogy nincs más szer ellene, csak
az operatio [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev.].
Szk: vigasztaló
1811: ezen véletlen kárt vallott emberek, Gondolván, hogy nintsen vigasztaló szerek, Nints apa,
nints anya, ki rajtok segéljen ... A* szomszéd Falukba ki-ki
elköltözött [ÁrÉ 22-3].
8. hozzávaló, fűszer; condiment; Zusatz, Würzmittel.
1665: főzettünk egy tyúkot, mely készült szerivel edgyüt f
— d 16 [Kv; SzCLev.]. 1667: Teben húsra, Tyúkra, kolbászra, kaposztára, saytra, és egyéb etelre való szerre keolteottünk ebédre, vaczyorára f — d 87 [Kv; i.h.]. 1691: szegődtem ... T. Papai Ferencz Ur(am) házáb(an) lakó Zŏldiné
Asz(onyom)at a' Fiam számára coqua(na)k, illyen formában), hogy minden heten keczer a* rend szerint főz ket ket
n
ap, a' huso(n) kivül, ahoz való szereket ő kglme adván
hozza [PatN 15b].
9. falu/városrész; parte a satului/oraşului; Ortsteil, Weiler. 1591: ot teneked semmy birodalmod nem uolt sem falu
széreben való Jobbagj haz [UszT]. 1609: miczioda modgia
v
agion kegdnek azban, hogy kegd az varos zerin való hazat
magának akaria foglalni [Dés; DLt 312].
Hn. 1627: Az falu vegen az felseo szeren vala egj Saffranios kertek [Filetelke KK; BálLt 1]. 1766: az Felső szere n [Torboszló MT; EHA]. 1772: a Falunak a Derekaban a
Közép szerbe [Tusnád Cs; EHA]. 1775: a' Falunak Felső
végib(en)... az alsó szeren (sessio) [Muzsna U; EHA].

szerencsétlenség
10. utcasor/oldal; parte a strâzii; Zeile, Seite, Strassenseite | utca; stradă; Strasse. 1574: Thot Ianos Azt vallia,
Lattha hogi Adam ... Ment altal az thwlso zerre [Kv; TJk
I1I/3. 345]. 1597: Búzay Matyas ... vallia ... vtanna fútek
az Eotwes legennek, minthogi penigh az keofal mellet az
zorossokat megh állották wala altal tere az másik zeue [Kv;
TJk Vl/1. 52]. 1632: onnét Vst gjarto Istua(n) hazatul altal
mene az.tulso szerre egj házhoz [Mv; MvLt 290. 63a].
1691: Szentkirály utczában az patak felöl való Szeren [Ne;
EHA]. 1753: a' Templom felöl való szeren (telek)
[Nagykend KK; EHA].
Hn. 1607: Viae publice ad Vincz tendentis ab alia partibus, in Magiar Ucza in Olaz zer vcza [Váradja AF; EHA].
1616: Az olahzeren (házhely) [Pókafva AF; EHA]. 1686:
Köböl szer utzában [Ne; EHA]. 1690: in Piatea vulgö
Csaklya szer utsza vocata [Borosbenedek AF; EHA]. 1723:
a Csaklya szer vagy Templom uczáján (sz) [uo.; EHA].
1746: A Kolosvár felé járó uttza szerib(en) (ház) [Borsa K;
EHA]. 1755: az Elvei Szeren a* Lajos uttzában nap nyugoti
során (telek) [Somlyó Sz; EHA]. 1810: Vagyan Almási lstántól elbetsült föld az Nagy ut szerint" [Jedd MT; LLt. —
•Többször így!]. 1850/1860: olah szer ucza [Hidvég Hsz;
EHA].
11. piaci árusító sor; şirul tarabelor ín pieţe; Hökerzeile,
Zeile der Handwerker/Höker. 1854:
Fazakasok-szere
[Sszgy; HSzjP].
12. piacsor; marginea pieţii; Marktseite. 1629: az piacznak Észak feleől való szerin [Kv; MúzRadák]. 1673: az
piacz alsó rend szeriben uczában [Sv; EHA].
13. épületsor (egy telken belül); şir de construcţii;
Häuserreihe. 1629: Az zeller Ferencz Hazat Jgy osztottuk
megh. Wicej Mathe, es Wicey Antal közöt ... Az Wicej
Mathe vram haza feleól az vduaron Egy szobát, Az konihat
az szegelet feleol ualo rendhez hattuk ... Wicey Antal(n)ak.
Az felseo palota Éppen mind vigigh az szer [Kv; RDL I.
132].
14. határrész; partea de hotar; Weiler, Feldmark, Gemarkungteil. 1589: Aztis tudom hogy az mely feold az darabantok zery volt volna azt most Szaz Benedek vetette be
[UszT]. 1712: Az kiknek két három s több telekjek vagyon,
es bírnak, maga penig tsak egy Gazda, egy Főrül is portioz,
s egyeb onust is mind szálló tartásban, mind Vecturázásban
csak egy Személyről tselekeszik annak külön külön ōrōkségire kellé földet s kaszálót adni vagy tsak az egy Gazda
szerire [Torda; JHb XV/6]. 1736: Melly kiszaggatások s
nyilvonások után mindenütt az hol kellett a' Parsok eo
Nsgok emberei praesentiajokban az hellyek megborozdoltattanak, és kinek kinek maga Nyílja szerént obvenialt szere
per manus assignaltatott kezhez adatott consummative
örökös allandokeppen [Záh TA; Mk V. VII/10].
Hn. 1571: az Thewys mellet egy nagy Reth az falw feloztho Nyla mellet az Borzas zeryben [Marossztgyörgy MT;
BálLt 78]. 1577: Kerek to zeryben (sz) [Méra K]. 1600: az
Veteskert zeribe az melj tanorok vagion azt eotues János
kertinek hittak [Korond U]. 1622: Kender szery labiaba(n)
(k) [Felőr SzD]. 1639: Pokol aj vermén Borso Szerb(en)
(sz) [M.köblös SzD; DHn 47]. 1641/1687 k.: Kender
szerinn (sz) [Székes MT; MMatr. 287]. 1641/1768: Tekerés
Szeriben (sz) [Szentmárton Cs]. 1648: a Köles szerben (sz)
[Albis Hsz]. 1648/1687: Dio szeriben (sz) [Galambod MT;
MMatr. 418]. 1651: Véres Szylva szeribe (sz) [M.gyerőmonostor K; KHn 76]. 1652: az veres fű szeriben [Nyárádsztlászló MT]. 1699: Domb szerib(en) (sz) [Kelementelke

szer
MT]. 1700: A ' Bogánts Szerb(en) (sz) [Girolt SzD]. 1799:
Szegény szerben (sz) [Fiátfva U]. 1801: Szegény Szerben
(sz) [Szárazajta Hsz]. 1803: Almaszerben (ke) [Csokfva
MT]. 1851: a ' Babszer [Pusztasztmárton TA]. 1891:
Prücsökszer [Sztána K; KHn 308].
A forrásjclzct nélküli adalékok az EHA-ból valók.

15. vminek a része, vkire eső rész; parte (din ceva) care
îi revine cuiva; Anteil, zufallender Teil. Szk: -ét megadhatja. 1574: Fazakas gal meg eskwen ezt valla hogy mik<oron> eo egy korban az petter benedek hazanal az bo<ron> volt volna, volt oth Nagy Simonis, es egy korba(n)
Mond Simon hogy Jdeye volna az zert fel zednij Mykor fel
zettek volna mond Symon hogy hyze(m) vgy mond hogy
Jámbor az gazda, az eo zerittys meg adya az myenk melle,
Ezt meg halwan az gazda petter benek (!) mond bezzeg vagiok oly Jámbor hogy meg adhatom, meg az en Zeremett
... zedietek fel az zert Es aggiatok meg Az bor Arat [Kv;
TJk III/3. 387] * -ét megadja. 1573: Fazakas myhal es
chinek Balint Ázt valliak hogi ... Mond paxy tamas deák te
chigan bestie kwrwaffy éregy ky az hazbol ... eregy ky
meg adom zeredetis, Mond tamas deák Ne aggyad mert vagion nekem penzem Myre Igam [Kv; TJk III/3. 143] * -ét
megfizeti. 1573: Veres Antal Azt vallia hogi Az owarbely
Ianos deák hazahoz Ment volt korchomara ... ott addeg Isznak hogi kartia Iaczasnak elegetek, hogi ely Nerte volt pénzét vgi Mint fl 3 ker volt keolcen pénzt de senky Nem adot
... Mond Bertalannak ... hoz pénzt neke(m) ... Az ...
hozot ... Egi flot appro pénzt Es io lengel garast, aztis ely
Nerte teolle, az vtán zerit meg fyzette [Kv; TJk III/3. 282]
felszedi a-t—* -ét megadhatja.
16. írott sor; un rînd dintr-un text scris/tipărit; Zeile,
Schriftzeile. 1636: az levél szálaknak számláltatások az
Psalmusokon meg szakadt, melly innen lőtt, mert az kota
metszőnek késedelme és szaporátlansága miatt az nyomtatás gyakorta meg szűnt volna; hogy a z é r t . . . a nyomtató ne
hivolkodnék, az Psalmusokon munkálkodott, és ez okon az
leveleknek számokot nem tudhatta meg irányzani, hanem
uj szert kellet kezdeni [ÖGrAj. la].
17. vkinek -ében (és képében)/-éröl vkinek részéről; din
partea cuiva; seitens des . . . . 1573: Merigyoy Tott János ...
Byzonyos okokbul Ada My eleottewnk, eoreok Jobbagywl
Magatt ... vitezleo Hozzwtelki ferencznek, Eztys fel wewe(n) Magara, hogy ha ebben hatra Állana es az ew zerireol el Menne, Tehatt ewtett Az Megh Mondott Hozzwtelki
Ferencz Minde(n) teorwennelkwl ... minden helyeke(n)
Megh foghassa [M.fráta K; SLt J. 4]. 1672: Hogyha penig
a' Tabla a' Mester Embert házánál nem talallya az Haza
nepe külgye el a* Táblát más Mester emberhez es mennyenel a' Czeh Mesterhez, Uranak szeriben s kepeben s kövesse meg a' Tábla járást [Dés; Jk].
18 .jobbágyi -ben jobbágyi sorban; ín rindul iobagilor;
im Lehensmannstand/Frondienst. 1736 u.: A szegény
atyámnak volt Csíkban Rákoson egy ... özvegyül maradott
igen öreg jobbágyasszonya, kinek is az eleje Mikes famíliából lévén, jobbágy legénytől megterhesedett volt ... az
atyám Mikes Kelemen tekintetiért azt a jobbágy özvegy
asszonyt jobbágyi szerben nem szolgáltatta [MetTrCs 481].
1793: (Sorbanék) mindörökké Jobbágyi szerben és kötelességből szolgáltak [Kémer Sz; TKhf 13/34 St. Dombi (60)
zs vall.].
19. (levélnek) -ében (levélnek) rendjén/tartalmában; ín
conţinutul scrisorii; im Sinne des Briefes. 1539: My Syroky
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Ferench es esthwan deák zwthorryak attwk emlekezethre ez
lewelnek zeryben" [M.zsombor K; MNy XL, 136. — "Köv.
a részi.]. 7550: En Kemenj Ferencz jelentem Az en lewele(m)nek zeryben [Berend K; BfN VI. 28/2]. 1551: My
Gyprgfalwy boldissar Es toldalagy andras tomory Gperg
posa Jstwan bwday marton Agwyk (!) Emlekezetre az my
lewelwnk zeryben [Torda; SLt QR. 2]. 1552: En gerendy
pet(er) vallom ez lewele(m)nek zeriben hogy ez lewel mwtatok zaz Istwan az ew tarsaywal egyetembe Iamborwl zolgaltak It Dewan [Déva; BesztLt 16]. 1556: En Barlabasi János Hederffay Adom Emlekezethwl az En lewelemnek
zerybe [Mikefva KK; B f R VI. 283/3]. 1560: En Bethlen
Gergely Adom emlekezetre Myndeneknek kyknek yllyk ez
lewelnek zeryben [Ketesd K; SLt J. 1]. 1562: En fogattam
fogadokes hitemre es Embersegemre Ez lewelnek zeribe
[Zsombor kör. K; MNy XL, 138].
20. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: -ét
teheti a. vmit (meg)szerezhet; a putea face rost de ceva;
dazu kommen, erwerben können. 1562: 1542 esztendőben
Joachim a brandenburgumi herczeg a szabad városok erejével Németországból alá jöve hogy ö Budát megvegye, de
semmiképpen szerét nem teheté [ETA I, 14-5 BS]. 1600:
Chergeö Matthias itt az zomzed falukba waltigh iart ala s
fel hogy penznek tehesse zerit [UszT 15/4 Balas Miklosne
Duruttia Betlenfalui vall.]. 1721: hámos lovak(na)k szerit
nem tehetem [Ne; Ks 95]. — b. megteheti; a putea face
ceva; Gelegenheit fînden es zu schaffen. 1823: Itten Radnotfáján" más erkőltstelen ember, ki a mások Feleségeikhez
szokott jámi rósz végre nintsen, hanem tsak Nms Csernátoni Sámuel Uram aki uton ut félen ha tsak szerit teheti, erőszakon tészen [TLt Praes. ir. 65/827. — "MT] * -ét teszi/
-t tesz (meg)szerez; a procura; (sich) verschaffen, erwerben. 1567: Towaba .k. kerem mynt byzott vraymat hogy kTegye zerett, ott az .k. varasaban 8 syng fel s k a r l a t t n a k
[BesztLt Horwatt Jannos kówary kappitta(n) a beszt-i bíróhoz]. 1621: mingiarast menteöl teöb berbetsnek meddeö
juhoknak vago barmoknak sajtnak minden fele túroknak es
akar mi fele elesnek szeret teven ... eőszve gyüicsek es az
teöb elesel egyíüt Császár hütire be vigyek [Gyf; Hurnr
XV/II. 913 Bethlen István Besztercéhez]. 1636: A' Pápa
részegítő borának arulói-is ezent művelik, mert hogy az Ŏ
elegy belegy vélekedésiket, és szerzetiket inkább kedveltethessék, és az igaz vallást a* külső pompasságrol és gyönyörűségről bőtsŭlō ítéletben embereket reá hitegethessék, sok
költségben készült musikai eszközökre tesznek szert
[ÖGrAj]. 1772: égy Mentét is adot vala Gázmér Kriskának
melyet az Alpareti b Sokadalomba el loptak volt tölle, de
tsak hamar ... uj Mentére ... tett szert [Dés; DLt 321. 79a
St. Sárosi (46) ns vall. — 8 A gazdasszonya. b SzD] * -ét teteti megszereztet; a puné pe cineva să procure ceva; beschaffen lassen. 1570: ezenis kerem k m e d e t . . . hogy kmed
tettettnie zerett walamy kowy halaknak mertt mi sohwl szereti ne(m) tehettivk [Balázsfva BN; BesztLt 104 Gasparuş
Chereni comes com. Tordensis Zcheoch (!) gaspar beszt-i
bíróhoz]. 1601: keryeok ... biro vramat tanachyawal egyetemben hogy eo kgmek vagy keolcheoneozessel, awagy P e "
nigh mas keppen eot Awagy hat zaz forint(n)ak tetetnek zeret [Kv; TanJk 1/1. 376]. 1661: Valami tyúkoknak, lúdnak
kellene szerit tétetnetek; az gyűlésre is kell [TML II, 62 Teleki Mihály Veér Judithoz].
21. szk-ban sokaság kif-re; ín construcţii pentru a expnma numärul mare de fiinţe/de lucruri; in W o r t k o n s t r u k t i o nen zum Ausdruck großer Menge von Lebewesen/Dinge:
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(se) ~e, (se) száma. 1710 k.: Ki értené, én Uram, az én bűneimnek szerét, számát, szélit, hosszát, nem tudom [BIm.
1013]. 1779: Okát felbomlásának 4 annyiféleképpen beszélték, hogy se szere, se száma nem volt [RettE 395. — "A béke felbomlásának]. 1879: Óhajtom, hogy csókoljon annyiszor képen a múzsa, ahányszor a feleséged, minek azonban
— hiszem — nincs is szere — száma [PLev. 68 Petelei István Jakab Ödönhöz].
22. ruhára von.; referitor la haine; Gewand bezüglich.
1576: Wagion egy wyselt eleo Rwha három zerel Az alyan
fekete <Se>lyemwel zelu (!) Aranyas ... A feye ezeostel
Aranyal waroth [Szamosfva K; JHbK XVIII/14].
23. új ~re kél yT 1618: ezt az széna árát tegnapra tudta
az csausz, hogy akkor tölt el ennek az szénának az napja,
immár ezután új szerre kél [BTN 2 86].

szerencsétlenség

hogy ha az elébbeni szerdáról elhalad is Kegyelmed indulása, de már el nem halad az másik szerdáról [TML VI, 262
Keczer Menyhért Teleki Mihályhoz] * hamvas
1806:
Fébruarius 11a Hamvas Szereda volt ... nem igen jo
kedvem volt, a Fársáng után busultam [Dés; KMN 350] *
jövőLra. 1677: Gondolván, azalatt* egyáltaljában jün hír az
portáról, az új hadakbeli hadaknak az jövő szerdára
termináltam, az kiknek még nem fizettem, hanem csak
előpénzt adtam [TML Vll, 476 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz. — "Szeptember 8-ig].
2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem
Gebrauch: szerdára eső; de miercuri; auf Mittwoch fallend,
mittwöchlich. Szk: - nap. 1562: (A székelyek) a Mihályfi
Tamás házára menének egy szereda nap estve, és az udvarházat igen megdúlák [ETA 1,18-9 BS]. 1584: De felette
igen kérik varosul Biro vramat... hogy Minden rendeknek
Miweseknek priuilegiumit Zereda Napokon eggienkent
szeráj 1. száráj
eleo keryek [Kv; TanJk V/3. 281a]. 1769: a Mlgos K Gubernium ... porontsolja, hogy ... Minden héten ... Szereda
szerb szerbiai; sîrb, sîrbesc; serbisch. 1852: A birodalom
napot observálják akkorrá vigyenek sot, gabonát [UszLt
más tartományaihoz tartózó katona kötelezetségüeknek,
XIII. 97]. 1845: (Balog István) mindig részeg fóvel járván,
Magyar, Erdély, Tóth, Horvát országokba a* Temesi bánmég a* napokatis ugy öszve zavarta, hogy egykor Szereda
ság és Szerb vajdaságbai (!) át botsáttatása tekinteteben, az
nap ment fel a* Timár szinbe árulni [Dés; DLt 591] * ~
eddigi szabaj szerű el járás, további rendelésig meg marad
napi. 1577: Az zeredanapy vasar felel eo kegmek az elobby
[M.bikal K; RAk 47 hiv. rend.].
wegezest hagyak helyen [Kv; TanJk V/3. 153a].
II. hsz ~n szerdai napon; (într-o zi de) miercuri; am
szerben-szerben felváltva; cu rîndul, alternatív; abwechMittwoch. 1554: Ezeket mi az mi Igaz hwtünk zerint irtwk
selnd. 1681: Ezek négyen' csiga tekerők. Fizetés nélkül,
ez level Iratot Küsmeodeon" punkeost eleöt való zeredan.
szerben-szerben szolgálnak hadimencségért [CsVh 100. —
a
In anno Domini 1554 [MNy XXVIII, 319-20. — aU].
Köv. a nevek].
1555: ez az fyzetes telljessegel wotth Appanagyffalwan
Wirag Wasarnap elwth Walo seredan [Apanagyfalu SzD;
szerbiai szerb fajta; sîrbesc, din Serbia; aus/in/von SerBesztLt 4 Appaffy lazlo kezével]. 1570: Zabo G'ergnek
bien, serbisch. 1860-1861: Disznó minden faluban sok
van, az úgynevezett szerviai fejér, chinai fekete, szalontai
fely peres Byzonsagy Dabo Tamas Alperes ellen zerdan
veres kajla fülü gyakoribb, ritkábbak a kevés szőrű angol és
zent Kelemen Napian vichey János vra(m) Eleot [Kv; TJk
a moldovai fajok [Benkő, Mszlsm. 11].
III/2. 2). 1584: Az Wasarbirak Tizthi. Szeredan, senky
semmith Nieresegre ne vehessen semmy zin alat minden
szerda, szereda I . f i t 1. miercuri; Mittwoch. 1570: kegmegh weoth marhanak ell vetele alath [Kv; PolgK 5].
tek kwlgye el az karos Embérth ... Merth zerdara wagyon
1606: Fenyedre vagy Mare faluara zalnak az Kiralybirak,
az Napya [Medgyes; BesztLt 4 Caspar zeoch Judex Petrus
Kedden vagy Zerda(n) [UszT 20/87]. 1642: az eó Nga
Mezaros Juratus ... Gregorio Daum Suorogato Judici acceVrunk paranczolattiara holnap utan szeredan Desre kell be
teris Juratis Ciuibus kezével]. 1644: monda Czizmadia
gyűlnünk Banfi ura(mma)l egyut [Tótör SzD; Ks 42. C.
Marionnak, hogi rokkon Feield megh az czizmat szeredará
30]. 1705: gyalog kibocsátották a pápistákat a képhez, ki[Mv; MvLt 291. 407a]. 1657: ha Isten szeredát adja érnem,
vált szerdán és pénteken [WIN I, 388]. 1748: el mene ö
Kamarásra megyek [TML I, 97 Bornemisza Kata Teleki
Nga csütörtökön a feredöre bor hegyesibe ugy hallom szeMihályhoz]. 1666: Urunk eŏ naga Ur(am) Szeredáigh itt
redán jöve haza [Somlyó4; ApLt 5 Böjté Lőrinc Apor Péterfogh mulatni [Szúv; BLt 9 Nalacy István lev.]. 1669: az váhez. — "Valószínűleg Csík- és nem Szilágysomlyó]. 1793:
sárnál mentest megyek. Az penig szeredához még egy heti
Kedden-é vagy szeredán, jól eszembe nem jút [Perecsen
[TML IV, 531 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1808: szereSz; 1B. Mátyás Mihály (54) jb vall.]. 1855: Szeredán jöttem
dát és Tsötörtőket méltóztatnak nékem által engedni [Kachaza vasárnap ota voltam el menve [Csapó KK; DobLev.
kó SzD; DLt 622]. 1830: Édes Anyám szeredátol fogva
V/1397 Dobolyi Bálint lev.].
fekvő beteg [Kv; Pk 6]. 1835: az erdőre menetelnek napjai
Szk: ~n estve/naplehaladtakor. 1694: Jütt meg Bethlen
pedig lészen szereda és szombat a holdnap utolso napjáig
László szeredán estve [IIAMN 334]. 1845: szerdán nap le
[Etfva Hsz; HSzjP].
haladtakor [Kiskapus K; HG. br. Diószegi lev.] * jövő ~n.
o Hn. 1766: Szereda nevezetű hellyben (sz) [Szentkirály
1662: én is, ha elébb nem is, de az jövő szeredán megindúlCs; EHA].
hatok [TML II, 307 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1847:
Szk: ~ra virradólag. 1617: Zeredara vyrradolagh eolFöldvári a* jövő Szeredán fog visza indulni [Kv; Pk 6 Pákei
thek meg oth Gelenchen egy Zaz Peter neveo legenit" fekKrisztina féijéhez] * (közelebbik) (el)mŭlt ~n. 1676: Ez
veo Agyaban [HSzj ágy al. — "A közlésben sajtóhibával].
elmúlt szeredán izene be egy szolgájátúl Beléni uram, neki
1629: szeredara virradólag halla(m) az Dizno riuast hogi siki kell menni [TML VII, 145 Teleki Mihály Béldi Pálhoz].
kattiak vala [Mv; MvLt 290. 186b]. 1739: 30 xbr(is) éjsza1 704: a múlt szerdán Toroczkai István uram 53 zászlókkal
ka szeredára virradólag adott az Ur Isten égy Léányt [AJk
beszállott volt Enyedre, ahun is a kurucok sok prédálást
42]. 1788: Szent Márton napja után esett szeredára viradocselekedtenek [WIN I, 65]. 1709: az közelebbik el mult
lag [Dés; DLt] * elébbeni
1672: azt írta Kegyelmed,
Szeredán [Uzon Hsz; BLt]. 1749: most is Gadnai ur(am)

szerdár
egesz Executoraival az el mult Szeredán, rea is Szállót volt
Hazamra [Imecsfva Hsz; ApLt 1 Imecs Antal lev.].
szerdár hadjárat idejére kinevezett vezér (a törököknél);
serdar; Serdar (türkischer Feldherr). 1619: Mikor Szkender
pasával az békességnek igazítása volt, így volt, hogy az tatárok leüljenek és rablani ne menjenek Lengyelországba; az
szerdár is, cancellarius, azon haddal elmenjen és az kozákokat leültesse, elrontsa pusztítsa | Iterálám mégis az felső
szómat, hogy nem várnak azok sem az királtól, sem az
szerdáitól, csak pénze legyen, talál hadat Lengyelországban
[BTN 2 262, 362]. 1662: Az szerdár az fő-fő urakkal s Bethlen Istvánnal, valami paraszt emberek kalauzságokkal élvén, sok gázlással verekedtek vala Gyulára | Az szerdár,
hogy a fejedelmet nem érhetné, látván, a Tisza mellől viszszafordult vala [SKr 178,659]. 1667: Az budai vezér penig
mit íijon szerdárral együtt, in paribus Kegyelmednek leveleket oda küldtem [TML IV, 127 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 7686: Januarius 19, Jött hozzám Szulimán aga a
szerdáitól [AMN 277]. 1691: Harczolt meg Badensis fejedelem az törökkel ... a törökök k ö z ü l . . . veszett el az fö vezér, jancsár aga szerdár es többek [IIAMN 329-30].
Szk: portai
1619: Valami azféle portai szerdár felől
csak emlékezet sincs, az szokott kapitán kimenetelin küvül
[BTN 2 272].
szerdárság szerdán hatalom; serdärie; Serdarschaft,
Amtszeit des Serdars. 1613: In eodem mense" az mely török hadak Szkender kanisai bassának szerdársága alatt ...
Báthori Gábor ellen török császár parancsolatjából ... jöttenek vala, de nem kevés rabbal azok kimenvén, megérték
Báthori Gábor kapitányi Kákonyi István és Nagy Gergely
az fejedelem halálát [ToldE 223. — "Szeptemberben].
1630: Őfelsége, az mi hadai vadnak, semmiképpen most el
ne oszlassa, sőt hatalmas császártól azt kell egyiket megnyerni, hogy Drinápolytól fogva az hatalmas császár hadait
írják ide az őnagysága szerdársága alá [BTN 2 434]. 1662:
A tŏmösván basa a békesség után mindjárt portára béhívattatván, a Szalontánál szerdársága alatt esett boldogtalan
harcáért fejével fizetett [SKr 191].
szerdék szerzemény, gyűjtemény; achiziţie; Anschaffung, Acquisition. 1600: Honesta Barbara consors Mathiae
Beke ... fassa est ... Boytos Boldisar zytta Kadar Janosekat
es monta hogy egy kys zerdeket attak es egy pínzre tuttak
[Kv; TJk VI/1.461].
Sz. 1737: Buda István ... Egy kisded ládáját az amyek
szekben tartotta lanczon le bocsátva ... edgyik atyafi a masikot beszedré félre hitta, az alatt az szolgájaval az ladat el
lopatta. Igazan itt tellyesedet be hogy ebül gyűlt szerdek,
ebül veszett ell [Kilyén Hsz; ApLt 4 Székely Elek Apor Péterhez].
szerdéktúró sovány (aludt)tejből készített túró; brînzä
fäcută din lapte slab; Magerkäse. 1638: Major haz ... Vagion benne szerdek turo no. 300 | Vagion szerdek turo ...
no. 300 [A.porumbák F; UF I, 663,667].
szerdékes '?' Hn. 1656: Szerdekes Ajb(an) (sz) [Borsa
K; BHn 109].
szerdít kb. teijeszt; a räspîndi; verbreiten. 1630: noha
őfelsége római császár is és palatínus is s egyéb rendek is
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onnat feljül ugyanazt látta<t>nak erősíteni, de azmelj tractái és actusi palatínus uramnak és Althannak forgottak, és
mely hamis híreket indítottak, szerdítettek, ahhoz képest
ilyen könnyen annak nem j ó hinni és annak támaszkodni
[BTN 2 433-4].
szerecsen l.ſn arab; arab; Mohr, Maure, Sarazene. 1590:
akkoris teorwenyhez hitt vala engemet az az Sereczie(n)
ra(m) panazlott akkoris Capitany vramnak [UszT]. 1594:
22. 9bris. Georgi deakoth vrunk zolgaiath az zerechenel
Eggeoth, vitte Brassay Georgi. 4. louan zekere(n) Huniadra
attam f 2 [Kv; Szám. 6/IV. 83]. 1661: Szent Páliné asszonyomnak is mondd tökélletes szolgálatomat ... Ne haragudjék az urára, ő kegyelmének bizony nincsen vétke. Ki
látta, szerecsenek" között emberséget tanulnának? [TML II,
152 Teleki Mihály Veér Judithoz. — "Célzás Szentpáli
János bama arcszínére]. 1671: Az szerecsenekkel bizonyosan megbékéllettek" [TML V, 636 Székely László ua-hoz.
— "A törökök].
Szk: fekete
1620 k: azokból az országokból oztán jő
alá" az Abissinusok országára — ezek az tiszta fekete sze2
recsenek [BTN 412. — "A Nílus].
Sz. 1710 k.: Kiknek gondolatjok kicsinységektől fogva
rossz, forranak, buzganak a bűnben. Nem tudnak jól cselekedni, mint a párduc és a szerecsen [BÖn. 472].
II. mn arab származású; de origine arabă; Araber-, maurisch. Szk: ~ inas. 1597: Rab Gergeli vitte 3 Loan postán
Tordara Sebestient es egy zerechien Jnast f — d 75 [Kv;
Szám. 7/XII. 87 Filstich Lőrinc sp kezével] * ~ ló. 1634:
Mindszenti Gábor Ur(am)nak ... kedves kerezt fiámnál
hagiom az fekete szereczen gyengen Ezwsteozeott Lóra
való szerszamomat [WassLt Cegei Vass János végr.].
Szn. 1512: Michaelis zerechen de Zallaspathaka [Déva;
JF 2]. 1591: Zerechien Balintne Anna [Kv; TJk V / l . 119].
1592: Serechien Bálintot [Kv; Szám. 5/XIV. 159 Éppel Péter sp kezével].
An. 1837: Szeretsen (barna kanca) [Nagysajó BN; HG.
Kemény Sámuel hagy.].
szerecsendió 1. kókuszdió; nucä de cocos; Kokosnuß.
1645: egj eszustbe foglalt szereczen dio [Szárhegy Cs; LLt
Fasc. 120]. 1688: Szerecsen Diobol csinyalt kupa fedelivél
együtt [Beszt.; Ks I. Mise. 27]. 1693: Egy igen szép szerecsen Dio [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 1696: Edgy szerecsen
diobol csinált ezüst aranjos Pohár [Buza SzD; LLt 193B].
1737: Egy szeretsen dióban foglaltatott Aranyas Pohár fedeles [Mv; MvRLt].
2. fűszernövény (Myristica fragrans); nucşoară, nucä tämîioasă; Muskatblüte, Mazis. 1678: võttem ... Fel font szerecsen diöt f. 2 [UtI]. 1683: Egy Saczkob(an) szerecsen dio
[UtI].
3. kókuszdió kemény csonthéjából készült ivóedény-féle;
vas de/pentru băut fäcut din fructul golit de miez al nucii de
cocos; Kokosnußbecker, Trinkbecher aus einer Kokosnuß.
Szk: ezüstös
1629: Egj ezüsteos szereczien Dio [Gysz;
LLt Fasc. 155].
szerecsendió-pohár kókuszdióból készült pohár; pahar
fàcut din fructul golit de miez al nucii de cocos; Kokostrinkbecher, Kokosnußbecher. 1595: Egj zerechjen Dio
Aranjos pohár M 3 p 1 [Zsombor K; SL reg.]. 1614: Egy
közép szerű kisded szereczen diú Ezüst Pohár, ezer Leúelu
az laba [Kv; PLPr 1612-15]. 1645: egj szelenczje" (!) <h°
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pohár ezüstbe foglalva [LLt Fasc. 120. — "Nyilván elírás
szereczen h.].
Szk: ezüstös
1771: adott az idvezült G. Teleki Ádám
UrGroff Vass Miklosné Aszszonyom(na)k ... vatsorájához
való aranyos lábos pohárt ugy ezüstös Szeretsen dio pohárt
[Kendilóna SzD; TL. Cseh Benjámin de Miske vall.] * lábas
1739: Nzts Iffiab Bikfalvi al(ias)s Menyhárt János
... a Karácsonfalvi és Folyfalvi" Eccla Számára Conferalt
1. Egy aranyason ezüstben foglalt lábos Szeretsen Dio pohárt [MMatr. 80. — "Mindkettő MT].
szerecsendiós-pohár szerecsendió-füszertartó pohár; pahar ín care se păstrează nucşoare; Muskatfaß, Schale für
Muskat. 1637/1639: Egj Szerecsen diós pohár, az laba el
teortt, tuttuk az Ezüstit ad m. 1. p. — aestimál(tuk) f. 12
[Kv; RDL I. 111]. 1674: Egy lába nélkül való szerecsien
diós pohárt ... fellyeb nem adhattunk 14 forintnál [Kv;
Szám. 34/L. 1].
szerecsendió-veder szerecsendió-fűszer tartására való
edény; vas (mai mare) ín care se păstrează nucşoare; Muskatfaß/-behälter. 1686: Edgy szerecsen dio veder, ezüstbe
foglalva aranyos [BK. Bánft Farkasné Bethlen Krisztina
jegyajándéka].
szerecsendió-virág fűszerféle; un fel de condiment; Muskatblüte, Mazis. 1586: Fw zerzam költ mind ezekre ... 4 Lott
beczj sáfrány f 1 d. — 8 Lott Giomber ... d. 16. 2 Lott Zereczen dio wirag ... d. 16 [Kv; Szám. 3/XXVII. 10a]. 1600:
attam ... Fel lott Szereczien dio uiragot [Kv; i.h. 9/III. 13
Szabó András sp kezével]. 1621: Veottem ... Mas fel lot zereczen djo virágát f —/25 [Kv; i.h. 15b/X. 32]. 1650: Főzettem Haro(m) Galamb Fiakatt Tej fellel ... Attam Gyömbért,
Szerecsendjo Virágott tt d 16 [Kv; i.h. 26/VI. 430]. 1674: adtam egy holnapra ualó fŭ szerszamot ez szerint az borsolonak
... Szerecsen dio uiragot libr. I" [UtI. — "Fels-ból kiemelve].
1711: 10 Lott Szerecsendiovirág ... 6//— [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1785: Szeretsen dio virág — 34 [WLt Cserei Heléna
jk 9a]. 1808: 2 Loth Szeretsen dio virág [Mv; Told. 22].
szerecsendióvirág-szín színféle; un fel de culoare; muskatfarbig, Muskatfarbe. 1759: Egy szerecsen dio virág szin
arany készülettel való mente Prém nélkül [Alvinc AF;
Berz. 20].
szerecsenfejű arab fejét ábrázoló/utánzó; care reprezintă
un cap de arab; mit Mohrenkopf, mohrenköpfig. 1774: Egy
Szeretsen fejű Gyűrű [MNy XXXVIII, 306].
szerecsenkéz arab kezet ábrázoló/utánzó ékszer; bijuterie care reprezintă o mînă de arab; Schmuck, der eine Mohrenhand schildert/nachahmt. 1668: Egy kis fekete szereczen kez, negy Rubint, három Szem gyöngy, s egy smarad
(!) benne [Mk Kapi György inv. 11 ].
szerecsen óra ? arab óra; ceas arab; Uhr aus dem Mohrenland. 1767: Groff Komis Ferentz Vr és Groſf Petki Susánna Aszszony ő Nagyságoknak ... a' magok Hàzokban
szokott volt állani égj Szeretsen óra [Désfva KK; Ks 21.
XVIII. 78].
szerecsenorszig arab ország; ţară arabã; Mohrenland.
1619: mit keres, Kegyelmes uram, az hispanus Szerecsen-
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országban? [BTN 2 247]. 1620 k.: India felé határos Egiptussal két igen nagy szerecsen ország, azkiket hinak az
egyiket Arabia Deserta, az másik Arabia Petrea [i.h. 415].
szerecsenszín barna; brunet; mohrenschwarz, braun.
1814: Varga Jósi ... Tzigány Reformáta vallású ... szeretsen szín ábrázatú, ritka fejér fogú [DLt 696 nyomt. kl].
szeredahelyi a Szeredahely (Szb) tn -i képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szeredahely/
Mercurea; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete form des
ON Szeredahely: Szerdahelyen átmenő/vezető; care trece
prin Szeredahely; (der Weg) über Szeredahely. Hn. 1694:
a* Szeredahelyi útt mellett (sz) [Kisenyed AF; BfR].
szeredai 1. szerdán tartott; de miercuri; mittwöchlich.
XVI. sz. v.: zeredaj vasar [Dés; DLt 8].
2. a (Nyárád)szereda (MT) tn -i képzős szárm.; derivatul
formát cu sufixul -/ al toponimului Nyárádszereda/Miercurea Nirajului; mit dem Ableitungssuffix ~i gebildete Form
des ON (Nyárád)szereda: Szeredán lakó; din/care locuieşte
ín Nyárádszereda; aus/in/von (Nyárád)szereda. 1627: Tudóim) azt hogi Balas Deák az Zeredaj, az elseo felesegetól
el valek [Nyárádszereda MT; DLt 358 Catharina Sofalvj
Consors Emericj szocz (50) vall.].
3. Szeredáról származó; originar din Szereda; am/von
Szereda. Szn. 1607: Zereday János [Berz. 8. 72/17]. 1669:
Szeredai Mihalj [Szentháromság MT; i.h. 8. 72/26]. 1776:
Szeredai Domokos [Nsz; GyL hiv.]. 1795: Szeredai Gábor
[MvLev. Szeredai lev. 9].
szeredás 1 szerdai böjtöt tartó; persoană care ţine post
miercurea; am Mittwoch fastend. 1586: Miért hogi zeredasok es pentekesek voltak Beoti eleseg is kellet nekiek, veottek három veka Borsot —780 [Kv; Szám. 3/XXIV. 29].
szeredás 2 csíkos szövésű, fedeles szőrtarisznya; traistă;
Art Quersack/Tomister. 1697: Mikor kotormanyban" laktunk ... Peter Deakne Aszonyom egy Sajtotis uett vala azon
Páternek, s engemet meg fogada hogj uigjem el szeredásban [CsJk 11 Száraz Ajtai Dauid Martonne, Miklósvár széki, mostan AH Csik sztkben Szent Simonon lakó, Anna
(28) pp vall. — "Cs].
szerekszói 1. szarakszói
szerekuszta halottért/betegért való negyven napi könyörgés; säräcustä; 40tägiges Gebet filr einen Toten/Kranken. Szk: ~t csinál. 1765: Tudom nyilván hogy elég Istentelen Emberek"... egy alkalmatossággal, egy kancza Lovamott el vette az Mezőről, azért hogy azt fogta volt réám,
hogy Nyágujnak Szerekusztát tsinyáltam [Marosbogát TA;
Mk V/V. 97 Popa Lup (30) pastor eccl. vall. — "Grekuék].
szerelem 1. szerelmi érzés/vonzalom; (sentiment de)
dragoste, iubire; Liebe, Liebesgefühl. 1681: Egy alkalmatossaggal ... Borbelly Janosne Aszszonyom ... megyen
vala Tecsi mihallyal beszelgetven eszt mongya vala a* karmeny szerelem volna kornyülőttem, el teme belem (így!)
[Dés; DLt 445]. 1697: hallottam Peter Deakne Aszonjomtol azzal kérkedezett, ugy szerett engemet Páter Janosft
Mihály, és énis eö Kegyelmét, hogy mikor fel állott az
praedjkalo szekben addig néztem hogy el ájúlta(m) szerel-

szerelemének
membe(n), mások hoztak ki az Templomból [Kotormány
Cs; CsJk 12 Imreh István (26) pp vall.]. 1710 k: A szeretet
pedig és szerelem mindenik feleségemhez milyen volt,
megmutatj az: soha egyiket is, nem hogy megvertem volna,
de meg sem csaptam ... Bizony az üdővel a mü
szerelmünknek buzgósága egymáshoz nem hogy meghűlt
volna, de nem is változott, nem apadott semmit is [BÖn.
494]. 1823-1830: Éltünk is Isten kegyelmességéből mind
eddigelé meglehetős állapotban, míg már a vénség s
beteges állapot a szerelem tüzét lassan-lassan kioltotta s
csak a baráti szeretetet hagyta [FogE 303].
Szk: ~be esik. 1775: (Szombatfalvi és Toroczkai Ágnes)
összveszürik a levet, szörnyű nagy szerelemben esnek
[RettE 355] * szerelmében felgerjed. 1710: A muszka cár
... Riga városát sokáig ostromoltatván ... Ahol is egy igen
felette szép ábrázatú svét asszonyt meglátván, annyira felgerjede szerelmiben, hogy mindjárást feleségül magának
elvevé [CsH 4 5 2 - 3 ] * szerelmében megkábul. 1661: (Ajtoniné) leányának megmondjad, a mátkája szintén megkábul szerelmiben [TML II, 138 Teleki Mihály Veér Judithoz].
2. szerelmi kapcsolat/viszony; relaţii de dragoste; Liebe,
Liebesverhältnis, Liebesverbindung. 1823-1830: Csodálatos volt az, hogy eminens diák volt 8 , mégis midőn a kancellárián cenzúrázott, hogy procurator legyen, rejiciáltatott,
mert kétségkívül elkorhelyedett a szerelem ölébe [FogE 79.
— "Jánó József]. 1842: iíju legény Vincze Márton, özvegy
Török Katát tartós szerelmök ideje alatt külömbféle szinek
alatt minden pénzibül ki pusztította [Nagykapus K; RAk
21].

Szk: ~ben él. 1731: hallották a Falub(an) Kovács Maria
Aszszony felől sok elegy belegy zűr zavar beszédekből
hogy ő kglme ... mostoha Attyaval szerelemben él volna
[Sövényfva KK; Born. XXXIX. 16] * tiltott
1842: Vincze Márton ifjú legény ... özvegy Török Katát tiltott szerelemre édesgetvén és Csábítgatván, s hosszas szerelmök ideje alatt szünetlen azzal biztatván, mi szerint nőül veéndi ...
az el ámított könnyelmű asszony hitt a legény biztató szavainak | Hogy ha pedig az irt két parázna fél, ezután is égymással öszve jővén, egymással tiltott Szerelembe élnének,
mihelyst fel jelentemek, rögtön a Tekintetes Nemes Tisztség kezei közzé, meg büntetés véget által adatni rendeltettek [Nagykapus K; RAk 21-2] * tiszta
1811: Szerentsés
választás! bé-tőlt kivánása, Gróf Bethlen Jánossal lett párosodása, Kiben gyönyörködik, mint kedves Férjibe, 'S Édesdeden nyugszik tiszta szerelmibe [ÁrÉ 177]
titkos
1766: írhatnék erről többet is, hogy tudniillik micsoda titkos szerelme volt Bethlen Farkas úrral", s miként nem tudta
Teleki Ádám míg az asszony élt [RettE 200. — "Wesselényi Zsuzsannának].
3. szeretkezés; dragoste, legătură sexualä; Liebe, Beischlaf, Liebesakt, Liebelei. 1819: Rákosi Boldisámé féijét
puntsozással és m á s kemény italakkal éltette és tüzelte volna a* Szerelemre [Kv; Pk 2].
4. a szerelem lénye/ideálja; persoanä iubitã, dragoste,
iubire; Liebe, Allerliebste(r), Liebste(r), Liebesideal. 1614:
Hallottam Imrephyne Azzoniom Zayabol hogy monta az
feyedelemnek edes zerelmem [Nsz; VLt 53/5267 J. Harfas
(28) fej-i muzsikus vall.]. 1632: azt mondotta hogi őtett az
korsag verj, vittek Buzaba az Jeremiás vram hazahoz
orvossagnak okaert, ottis azt mondotta, oh edes szerelmem
bizoni megh kel halno(m) ha nem lathatlak eretted [SzJk
36-7]. 1854: N e gondold édes Fiam hogy én valaha meg
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házasodjam, minden Szerelmemet sirba tettem [Csapó KK;
DobLev. V/1372 Réz György vejéhez, Dobolyi Bálinthoz].
5. (isteni) szeretet; dragoste; Liebe (zu Gott), göttliche
Liebe. 1710 k.: Megtapasztalja az Atya, Fiú, Szentléleknek
egymáshoz és ennek az Istennek az angyalokhoz, az üdvezült lelkekhez, és viszont azoknak mind az Istenhez, mind
egymáshoz, és azok között őhozzá is kimondhatatlan szerelmeket, és abban lévő gyönyörűséges társalkodásokat
[BÖn. 466]. 1711: az Isten is világos jelekkel megbizonyította hozzája" való szerelmit [CsH 459. — "V. Károly spanyol királyhoz]. 1811: Szent Istvánunk kegyes Sarolta Húgának Unokája adta leg-kissebb, fiának E' nevet, Jésushoz
buzgó szerelembe Égvén szive [ÁrÉ 190-1].
Szk: Jézus szerelme. 1710 k.: az Úr Jézus Krisztus szerelmében reménykedem [BIm. 1008]. 1811: Tündököljék
a* hét csillagok fénnyivel", S örökké égjen a' Jésus szerelmivel [ÁrÉ 176. — "Utalás Szent János jelenéseinek könyvére] * üdvözítő-. 1746: az én j o Istenem ... idvezitŏ Szerelmet nagj bölcsgel (!) fordítson minyajokra (így!) s világ
vegeig való maradvanyokra [Nagyajta Hsz; Told. 18 Cserei
Mhály lev.].
6. ragaszkodás vkihez/vmihez; ataşament faţă de cineva/
ceva; Liebe von jmdm/etw., Vorliebe ftlr etw., Anhänglichkeit fúr jn habén. 1582: Byrot es polgarokat, kedwert
Attyafywsagert Baratsagert vagi adomanyert pártolásból
sem valaztok, Es Ezeknek meg tartasaban, semmynemw
Attiafywsagot Baratsagot kedwes zerelmet adomant, felelmet es gywleoseget (!) N e m Nezek" [Kv; TanJk V/3. 257a.
— "A száz férfiak esküjéből]. 1588: Biro Vram eo kgme
Negiedmagawal tanachbely feleywel ... Az W a r o s h o z való
zerelmyert vgy Mutogassa megh az eghez orzagh eleót
faydalmat, Niomorusagat, az Waros zabadsaganak r o m l á s á t
az Jesuitak miath, hogy kit eo kgmek Varosul Io Newen
vehessenek [Kv; i.h. 1/1. 89]. 1598: Az Jozagrul való donacyorays valamytt ... Almady Gaspar keölteött hyz (!)
íforintba Engetthe meg: az w Arŭa Attyafyayhoz való
zęręlmeböl [Légen SzD; JHbK XXXVII/7. - - "Tollvétség
tyz v. huz h.]. 1710: De megbátorítá az Istennek szent lelke
őket, és csak egy is nem találtaték, aki vagy féltiben, vagy
evilági jókhoz való szerelmiben Istenít megtagadná s
dicsőséges relígióját elárulná [CsH 96].
7. vminek túlzott szeretete; dragoste exagerată manifestată pentru ceva; Vorliebe, Sucht, Leidenschaft. 1711: így
volt ez mindenkor Erdélyben, a kutya privátum szerelme
miatt elrontották a publicum bónumot [CsH 464]. 1791/
1798: Meszsze kelletik azokatis mi töllünk el-távoztatnunk
akiket a' pénznek szerelme, vagy reménysége indíthatna a
mi gyülekezetünkbe való vágyódásra [M.bikal K; RAk 27
püspöki kl.]
8. vágy; dorinţâ; Begierde, Wunsch 1710: A rab urak
szükségből s szabadulásoknak szerelmitől kénszerítetvén készek lőnek több minden condítiokra rámenni [CsH
131].
o Szn. 1614: Szerelem Varga Tamas [Kv; TJk VII/2229]. 1650: Szerelem Mihály szekeres [Kv; Szám. 2 6 N I
393] | Szerele(m) Geòrgy [Kv; TJk X/2.447].
szerelemének szerelemdal; cîntec de dragoste; Liebeslied. 1638: latek egi legent hogi ot ben iszik uala az Aszonnial az Aszion az szerelem eneket mondotta, ugian Czenget
az haz bele [Mv; MvLt 291. 143a]. 1759: Ez" igen szép kisasszony vala ... sok szerelem-éneket írtam neki s énekeltem is sokat [RettE 87. — "Josinczi Józsefné Anna].
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szerencsétlenség

4. szeretett, drága; drag(ä), iubit(ă); geliebt, liebe, liebste.
1582: Hallottam Az Azzontol ezt az zotis, hog zerelmes
vram ha Eothwen eztendeót elnek ennek vthanna veledis
Meg Nem zolgalhatnam vele(m) való Daikalkodasodat
[Kv; TJk IV/1. 75]. 1587: tuggia kglmed szerelmes
Eochiem hogy en Igen ritkán Járok tétova [Nagylak AF;
KGy]. 1592: Zolgalatünkot Aianliuk kegnek Mint tiztelenszerelemfia szerelemgyerek; copil din flori; Liebeskind.
deő Vrainknak Keúanünk az vristenteól kegnek mjnd lelki
1857: halt meg Szénási Juli szerelemfia Mihály 12 éves koes testi Jokatt meg adattnj, mjnd aszóniomval es az kegd
rában hagymázban [Dés; RHAk 92].
szerelmes gyermekeuel Jghenbe (!) [UszT]. 1607: Keönieöreög ... eö keme ... Az Erdelj Feiedelemnek, hogy eö
szerelemfű szerelemgeijesztő fű; iarbă care stimulează
naga ... legien gond viselöie es p(ro)tectora Az eő keme
impulsurile sexuale; Liebeskraut. 1745: (Marosán Márk fezerelmes Attiafianak czeffej margit Azzonnak [Ks NN. 30].
lesége Buxa Antyinienek) Semmi boszorkányságát nem tú1650: ezüst arany marhamat, az mi keues vagyon mindendom ... hanem hallottam hogy valami szerelem füvet ásot
nemű Labas marhaimat es minden egyeb Res mobilisimetis
vólna M.Bogáton (!)" [Kálna SzD; Ks 9. XXXIII. — "Hehagyom az en szerelmes felesegem(ne)k [Kv; JHb III/7].
lyesen: Bogátán].
1668: igertem volt jövendő szent hazasságnak rendire, szerelmes leányomot ... Kun Ilonát ... Kis Buni Bethlen
szerelemgyermek házasságon kívül született gyermek;
Miklós Uram(na)k [JHb Lakodalmi meghívó Steph. Kún de
copil din afara cäsătoriei, copil din flori; Liebeskind, lediOsdola kezével]. 1684: September . . . 1 8 Ifjú Apafi Mihály
ges Kind. 1846: Született és ... kereszteltetett Zentelki Dászerelmes gyermekünk confirmáltatott az erdélyi fejedeniel Erzsébetnek szerelem gyermeke [M.gyerőmonostor K;
lemségben [AMN 275-6]. 1705: Ugyan mára lévén termi RAk 22]. 1854: Bálás Katának Szerelem gyermeket keresználva a szegény kisleánykám koporsóba való tételének napteltem Katának [Vista K; RAk 121]. 1856: Kereszteltetet
ja ... Ki felett énekelték Christushoz készülök, szerelmes
Diosi Ilonának Szerelem gyermek Penzsi [uo.; RAk 130].
szüleim [WIN I, 564]. 1718: az mostani Köhazakot T.N.
1857: Tyvuj Irma fiacskája Sándor (: szerelem gyermek :)
Miko Judit Aszszonnyal Szerelmes Hazas tarsaval építették
[Dés; RkHAk 159].
[Szentmihály Cs; Borb. II]. 1879: Mit cselekszel szerelmes
felebarátom? Minden csekélység, amivel eltöltöd napodat,
szerelemlevél szerelmes levél; scrisoare de dragoste;
érdekel rendkívül [PLev. 44 Petelei István Jakab Ödönhöz],
Liebesbrief. 1657: fogságából Fogarasból írott néhány sze5. tisztelt; stimat(ă), onorat(ă); Liebe(r), Geehrte(r) ...
relemlevele- akadott kezemhez [KemÖn. 159. — 'Zólyomi
1568: Kwzwnethemnek Zolgalathomnak es magam aianlaMiklósnak]. 1710 k.: Kolozsvári Dávid ... a leveles táskásanak vtanna, Zerelmes Byzoth vraym atthyamfiay, Baraját az ő", akkor polgármester házában felejtvén ... abban talált holmi ... szerelemleveleket [BÖn. 947. — "Szász Játhym, es Jo zomzedym az thw ki leueleth megh ertetthem
nos].
[Magyaró MT; BesztLt 29].
6. tiszteletkifejező szóként levélcímzésben, megszólításban; cuvînt folosit pentru a exprima respectul faţă de cineva
szerelmes I. mn 1. (vki iránt) szerelmet érző; îndrăgostit
ín adresarea scrisorilor şi ín formule de adresare; höfliche
(de cineva); verliebt, liebend | szerelmes természetű; drăAnrede (Briefe betr.). A. 1559: Nagysagos Báthori Ersegästos; auf Liebe eingestellt, liebesfreudig. 1633: hallotbeth azzonyomnak, Kerecheny Lazlo wram hazas tarsanak,
ta(m)... az miolta it lako(m) hogy ighen szerelmes aszony
nekem zerelmes hwgomnak adassyk [Gyf; LevT I, 304].
az legeniekett ighen szereti [Mv; MvLt 290. 123b]. 1756:
1659: Az én szerelmes feleségemnek; édes kedves Pekri
Hallottam Molduán Vonja felől hogy szerelmes ember, és
Sóflámnak adassék [TML I, 456]. 1661: Az én szerelmes
hogy Aszszony emberek járnak hozzá [Galac BN; WLt
feleségemnek, édes Vér Judithomnak adassék [TML II,
Rob Thodor (40) jb vall.]. 1764: Igen szerelmes leány va44]. 1664: Nemzetes Teleki Mihály uramnak, nékem szela", rútul szerettem s ő sem gyűlölt [RettE 173. — "Bíró
relmes uramnak ő kegyelmének adassék [TML III, 43].
Anis]. 1894: itt Szovátán egy bokor szép leányka valami
1669: Az én szerelmes feleségemnek, édes kedves Vér Juszíndarabot szeretne játszani, mégpedig ilyent: 1 felvonásos
ditomnak adassék [TML IV, 493].
legyen ... lehet női szerep ... lányszerep, szerelmes bakfis
B. 1661: Édes szerelmes lelkem, kedves Feleségem
akármennyi [PLev. 166 Petelei István Gyalui Farkashoz].
[TML II, 143 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1662: Edes
2. szerelemmel/szerelmi érzéssel teli; plin de dragoste;
szerelmes lelkem, kedves elfelejthetetlen szerelmű, gyöliebevoll, liebestoll, auf Liebe eingestellt. Szk: ~ szív.
nyörűséges, édes Feleségem [i.h. 225 ua. ua-hoz]. 1771:
1657: az Isten ostora volt rajta", hogy szerelmes szívet
Zerelmes Bizoth wraim es ennekem zomzed Baratim
adott volt beléje s ahhoz rút termetet [KemÖn. 57. — "Mi[Magyaró MT; BesztLt 3510 Paulus Banfi de mogyoro a
kó Ferencen].
beszt-i főbíróhoz és esküdttársaihoz].
3. szerelmes tartalmú; de dragoste; Liebes-, von Liebe
7. hazára von.; referitor la patrie; die Heimat, das Vaterhandelnd. 1637: miczoda leuelet iratot Kerekes Panna Raland betr. 1621: Gellyén Imre uram ... viselte az kolozsvári
fael mihaly deaknak ... elegh szerelmes dolgok valanak
biróságot 14 esztendeig sok háborúságos időkben, az ki
[Mv; MvLt 291. 80a]. 1675: Számtalan sok levél, de inmaga jovát is nem szánta az szerelmes hazája mellett [Kv;
kább mind szerelmesek [TML VII, 86 Vesselényi Pál TeleKvE 151 SB].
ki Mihályhoz].
Szk: ~ levél. 1629: az szerelmes leveletis latta(m) az me8. vall 1763: Nyugossa meg az Isten lelkét az örökkévaló
liet eötveós Mihaljne küldeőt neki, s oluastamis az mely
mennyei dicsőségben s adjon őfelsége sok ilyen istenfélő,
elegh szerelmes [Mv; MvLt 290. 148a].
kegyes, jó cselekedetekben s az Isten dicsőségében s anya-

szerelemféltés szerelmi féltékenység; gelozie; Eifersucht. 1823-1830: Öreg legény volt az apám, ifjú leány az
anyám, mikor egybekeltek, s ennélfogva az apámban a szerelemféltés fészket vervén, hol több, hol kevesebb mértékben örökké háborgattanak [FogE 81].

szerelmeskedés
szentegyháza dolgainak előmenetelében gyönyörködő patronusokat, szerelmes fiáért. Amen [RettE 150].
II. ſn 1. tbsz-ban; la plural; in Plural: szerettei,
hozzátartozói; persoanele care sínt dragi cuiva; meine/seine/usw. Lieben, Geliebte. XVII. sz. m. ſ.: akarék ez írásommal Nagyságodnak udvarolnom; kényszeríttetvén erre az
boldog emlékezetű gróf méltóságos Thököly István uramhoz ő nagyságához viselt affectióm is, kinek és hasonlóúl
szerelmesinek is adósnak ismerem magamat [TML V, 425
Teleki Mihály Rottal Jánoshoz]. 1660: áldja meg az Isten
Kegyelmedet minden kívánsági szerént való sok jókkal, j ó
egészséggel ez új esztendőnek minden részeiben szerelmesivei együtt [TML l, 490 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1678: Örömmel értem szerelmessivel együtt j ó egészségben való lételét [TML VIII, 69 Kapi György ua-hoz].
1680: Páter János uram ... kegyelmes urunk és asszonyunk
s eő nagyságok méltóságos szerelmesi igaz hűségére tökélletes hazafiúságára ... mi előttünk erőss hittel meg esküvék
[Gyf; CsVh 69]. 1686: En Buczi Kozma ... tartozom eŏ
kglmenek és szerelmesinek, vagy successorinak Legatariusinak ... hasonlo io pénzül megh adnom* [Mv; MbK 60. —
"A tartozást]. 1710 k.: Ne engedd, édes Atyánk, hogy gonoszra vessük nyelvünket, elménket, kezünket, ne nehezítsük avval is a te súlyos kezedet magunkon, házunkon vagy
szerelmeseinken [BIm. 1014]. 1790: hogy Ngdot, a kedves
drága Gróffné Aszszonyunkat 's j ó Gazda-Aszszony(un)k(a)t, ugy a* Ngtok Mlgs Uri Szerelmesseiket... kívánatos
állapotb(an) tisztelhessem, tökéletes szivei kívánom [Nsz;
TL. Málnási László ref. fôkonz. pap lev.].
2. egymást szeretők; persoanele care se iubesc; Liebende, Verliebte. 1836: (A raboskodásban) mind ketten Szerelmesek edgy helyt voltak, és reájok való nézt nem volt büntetés [KLev. 7].
szerelmeskedés szerelmi enyelgés; giugiuleală, dezmierdare; Liebelei. 1614: akkor mikor az feyedele(m) Dengeleghinehez Járt zolgaia voltam lattam elegge zerelmeskedeseket, czyokolgatásokat es eolelgeteseket vígan való lakasokat [Medgyes; VLt 53/5267 Dem. Tarkany (50) serv. Catharinae Teoreok vall.]. 1625: Inczie Istuanne ... mondotta
hogy oklandy Mihály ... Ital keozbe az kit ne(m) illet volna
megh cziokolta Eóreomeöst okot adott volna az szerelmeskedesre [Bözöd U; UszT 89a]. 1642: Én soha semmi feslett
erkölcsöt nem láttam, sem hallattam Szöcs Miklósnéhoz;
sem Kapusi Istvánnal, sem egyebekkel való szerelmeskedését nem láttam [Mv; MvLt 291. 349b-391a átírásban].
1662: Az levelek pecsételésében hogy változás esett bizony
nem az szerelmeskedés hozta [TML II, 275 Kemény Simon
Teleki Mihályhoz].
Szk: rájut a
1614: Hegedws Mihalytol penigh azt hallottam hogy egykor rea Jutuan Báthori Gáborra az zerelmeskedes akarya volth az feöldre niomni uetekre Dengeleginet minden emberek lattara [Nsz; VLt 53/5267 G. Virginas de Ratisbona (25) vall.].
szerelmeskedik 1. szerelmesével enyeleg; a se giugiuli,
a se dezmierda; flirten. 1633: Annok oda hiuatta Azzoniomat ott eőttek, jttak, lakoztak s szereimeskettek [Mv; MvLt
290. 121]. 1689.ŝ Láttam hogy Mihály Deák Ur(am) Felesége, és Radul Zgie egy mást Csókolgatták, szerelmeskedvén
[Herszény F; BK. Herszényi Minya Muntyánul (45) zs
vall.]. 1737: Draban Kata ä strása mesterrel egjūtt szerelmeskedtenek csókolódtanak [Szásznyíres SzD; Ks 27/

424
XVI]. 1738: Galaczon"... kivel latta az tanú szerelmeskedni csokolodni vagy paráználkodni ...? [Doboka; WLt vk.
— *BN]. 1749: majd minden estve eljött a' Leányhoz fazakas Vaszij, szerelmeskedte(ne)k s tsokolodta(na)k egjütt
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1761: Ferentz Lőrintzet láttam
Molnár Jánosnál" de soha sem szerelmeskedtek edgyütt, hanem inkább veszekedtek [Szászsztiván KK; BK. — "Tollhiba Jánosnénál h.]. 1796: láttam már régetskén, hogy Lakadalmi alkalmatossággal egy Kamarában egygyütt ittak szerelmeskedtek [Kv; AggmLt D. 15]. 1814: a' mult Téli fársangi alkalmatossággal a ' nállam tartatott Kazinokban egybe jöttek", edgyütt szerelmeskedtek, de nem illetlenül [Ne;
TSb 12. — "A gróf és a leány].
2. szeretkezik; a se drăgosti, a întreţine/a avea relaţii de
dragoste; buhlen, Liebesbeziehung, liebeln. 1614: Tudom
bizonyoson hogy eleggĕ zerelmeskedett az feyedelem Báthori Gábor eyel es nappal Jmrephi Janosnewal [Nsz; VLt
53/5267 G. Virginas (25) de Ratisbona vall.]. 1680: Beres
Mihály diuortialtatni kiva(n) felesegetől, Kis Ersebettòl his
de causis ... mert massal hált szerelmeskedett [SzJk 150]1759: Néhai Alb Tyiron életében egy F. Fentösi Menyecskét szeretvén ezen Csegellj földre jártanak ki szerelmeskedni [F.fentős Szt; TL. Buttyán Petre (66) ns vall.]. 1794: mi;
dön gyakran az Gróffné Ágyban le ereszkedett; Csernátoni
Ur réá ereszkedett és ugy kívántak szerelmeskedni [Koronka MT; Told. 42/12].
szerelmetes szeretett, drága; iubit(ă), drag(ä); vielgeliebt(e), liebste. 1710 k.: Mint szakasztának el engemet ••
szerelmes feleségemtől s gyermekimtől, kik a szomszéd utcában keseregnek, de egymás felől meghalhatnánk, amint
példa szerelmetes elsőszülöttem halála és annak nem tudása
[BIm. 1000].
szerelmeteskedik szerelmeskedik; a se drăgosti; (einander) liebhaben. 1755: akkor estveis szopták nyalták egymást* ... tsokolodtak, szerelmeteskedtek [Udvarfva MTî
Berz. 11. 85/5. — 'Holló Andrásné és Tétsi József].
szerelmi de dragoste; Liebes-, Amorös. Szk: ~ viszony1854: A csinos patvarista", szorgalmas tanulás helyett,
csakhamar szerelmi viszonyt köte ügyvéde szép serdülő
leányával [ÚjfE 17. — *Az emlékíró édesapja, Újfalvi
Samu].
szerelmű vmilyen szerelmet adó/nyújtó; care oferä 0
anumită dragoste; von ...-er Liebe. 1662: Edes szerelmes
lelkem, kedves elfelejthetetlen szerelmű, gyönyörűséges,
édes Feleségem [TML II, 225 Teleki Mihály Veér Judithoz].
szerencse 1. sorsalakító, véletlen(nek látszó) esemény.
körülmény(ek sora); noroc; Glück, Geschick, Schicksal.
Los. 1619: Elhittem, hogy azmint egyéb országoknak igaZ"
gatására nézendő derék dolgok, úgy az mi mostani szerencsénk és indulatunk ... eltitkolva a Fényes Portán Nagyságodtól nincsen [BTN 2 338]. 1653: a nemesség is ide szárnyallik, alá sugorodik és itt él hal velünk, és minden szerencsénket magával közli [ETA I, 7 7 - 8 NSz]. 1661: magamat is Isten után devoveáltam tökéletességgel az ő felsége
szolgálatjára ... feleségemet, javaimat, gyermekemet, váraimat, egyszóval fejedelemséget és minden szerencsémé
devoveáltam az ő felsége protectiójában [TML II, 153 Ke-
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mény János Teleki Mihályhoz]. 1662: Nem irigylem bokros szerencséjét (: ha azok :) fejedelem uramnak | ahol az
országok várat tartani akartak volna, azok ... úgy megerősíttethettek, hogy azok által, akármi szerencsében is bátorságosan állhatnak vala [SKr 472, 622]. 1663: Mikola uramat valami örmények lopták ki háromezer tallérért, az kik
most is itt mellette vágynák; rettenetes szerencsén hozták el
[TML II, 417-8 Ébeni Miklós Teleki Mihályhoz] | Én már,
édes Apám uram ... magam kicsiny szerencsémet az ö nagyságokéhoz kötöttem [i.h. 475-6 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez] | félek az erdélyi had is megindul, ha az szerencse
nem változik [i.h. 636 Bánffí Dienes Teleki Mihályhoz].
Szk: ~ dolga. 1653: így veszté a nagy kapitány avagy
ugyan a fő generális ember m a g á t . . . semminek állítván ellenségét, avagy hogy úgy mondjam, a szerencse dolgát,
avagy a „ki tudj át" [ETA I, 124 NSz] * ~ f o r g á s a . 1662:
fegyvernek és belső köztünk való hadakozásnak zörgési és
csattogási közt a szerencsének elegyes forgásával, megbúsulván és ... dühösségre fordulván az idegen nemzet, láthattad volna fenyíték nélkül való kegyetlen ... ellenséget a
keresztények közt [SKr 103] * ~ben/~n forog. 1657: az
Úristen jó kimenetelt ada azon utunknak is, noha nagy szerencséken forogva | mely próba hatalmas vakmerő szerencsén forog vala, mert ha az jég leszakad vala, valamennyi
népem ... mind odaveszett volna [KemÖn. 65, 196]. 1666:
Ilyen rosszúl lesz vege dolgunknak, mely dologban fáradoztam öt esztendeig s oly szerencsékben forgottam hogy
ha az Isten nem lett volna rendkívül velem, el is vesztem
volna [AMN 92] * ~re veti életét/fejét. 1600: Forrás János
Dezmery Mikola Vram Jobbagia ... vall ... egy nehany
vttal megh kergettek eoket az hajdúk mindazatal eok zerenchyere vetven feyeket vgy haytottak Dezmerben azokat az
Juhokat [Kv; TJk VI/1. 594]. 1608: Kauassay Chye Gergely ... sok karuallassj utan, egy nihanszor eletetis szerenczere vetette [Szentbenedek SzD; Ks 26. IX. 4] * megfordul a
1710: Hallottam Vajda Lászlótól, beszéllette,
mikor megértenék a ministerek a török intentióját Bécs
ellen sokan mondották nekie: „Vajda uram, valamikor az
őfelsége provinciái megégtenek, mindenkor Erdélyből
támadott az a tüz, amint most is látják. De elhitessétek
magatokkal, ha megfordul a szerencse, s kézre vehetjük
Erdélyt, bizony megtanítunk benneteket"" [CsH 169. —
a
1683-ra von felj.].
Sz. valahol a nem messze a szerencsétlenség is. 16781683: valahol azért a szerencze hidgied bizonnjal nem
mesze az szerencsetlensegis [Ks Komis Gáspár kezével].
2. balszerencse; nenoroc, ghinion; Mißgeschick, Unglück. 1657: az ellenség ... csak véletlenül bökkenvén az
miéinkre ... noha háromszor, négyszer annyi is volt az,
török, igen megveretének ... Ez másodszori szerencse az
szalontai után felette igen ellankasztá szívét az pogányságnak [KemÖn. 179]. 1664: Az Zrini uram szerencséit", tudom, kegyelmed hallotta [TML III, 52 Kászonyi Márton
Teleki Mihályhoz. — "Zrínyi Miklós tragikus halálára
v
on.]. 1669: bízom kegyelmed j ó akaratjában, hogyha
egészsége szenvedi, ide rugaszkodnék ... De mindazonáltal
ha az én szerencsém azt is eltagadná tőlem, kérem ... kegyelmedet, írása által ne nehezteljen instruálni, mi cselekedendő legyek? [TML IV, 513 Mikes Kelemen ua-hoz].
1773: Az örmény első szóval ígér tízet, amaz oda is adja,
de azt mondja az örmény: „Ládd-é, ha a 12 forintból el nem
engedtél volna, azt is megadtam volna" ... Ilyen a szerencse [RettE 296].

szerencsétlenség
Szk: gonosz
1587: ezffele Ifſiusagnak ideye, Elmeie
es Allapattia ighen romlandó, itileti gondwisselese eretlen,
es sok gonoz zerenchekre lehet Alkolmatossaga [Kv; KvLt
Vegyes III. 65]. 1653: A harczról másfél száz kozák fogott
volt a Mezőség felé, hogy azon menjen Lengyelországra.
De a gonosz szerencse azt nékik nem engedte, mert a vásárhelyi hadra találtak ... és azok mind levágták őket [ETA I,
57 NSz]. 1704: a fejedelemasszony Kölesérit az úrhoz felküldé, izenvén, hogy ismeri olyan igaz hívének az urat lenni őfelségének, hogy valamint gonosz szerencséjén az őfelsége fegyverének búsul, úgy boldogulásán örvendez [WIN
I, 216-7] * pokol
1573: Feyer Ianos Zwky Benedekne
Iobagia, Azt vallia hogi mykor Abram ely futót volna az
Kalmar Lazlo Iwhay Melle<ol> Eo hazahoz Ment volt, Es
ott Bezellette hogj mineme pokol zerenche leot Rayta hogi
az feold le zaka<tt> egi vagi ket Iwh alat, Es az Teobies
Mind vtanna Menten<ek> ... otth holtak meg [Kv; TJk
III/3. 217] * rossz
1773: Bánffi Györgynek volt ... egy
Dénes nevű testvére ... de az is ifjúkorában elholt... nagyapjának Bánffí Dénesnek fejét vették a bethleni várban ...
Mely szerént el lehet mondani, hogy a Bánffí famíliában a
Déneseknek rossz szerencséjek volt [RettE 295]. 1791: Az
Pujka fiakhoz az idén rosz szerentse volt mert még mikor
költöttenek fele is nyomorék volt [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.] * veszedelmes
1653: Mennyi fáradsággal jártunk, penig és veszedelmes szerencséken abban
az útban, rendel ide nem írom, mert az igen sok lenne [ETA
1,128 NSz].
3. kedvezően ható, jóra fordító körülmény(ek sora); noroc, concurs de împrejurări favorabile; Glücksfall, Glück,
glücklicher Umstand. 1574: Kalara Kwpas Ianosne Azt
vallia hogi ... egi lean leot oda, es Syrwan panazolkodik
volt hogi lm az twdo (!) hires kwrwa Serenchen vezteo
chiakne(m) Meg Eonek ez estwe [Kv; TJk III/3. 362a].
1598: mind <r felsiginek mind az zeginy hazanak Zolgalhassanak, ha az úristen v felsigit zerenczejeket ilteti [BálLt
51 Kowachoczy János nyil.]. 1619: Mehmet pasa ... az
Felséged szerencséjének — előmenetelinek örül és azon
igyekezik [BTN2 383—4]. 1662: A szerencsének első tekintetében, mosolygásában való nagy magahittség és bizodalom ... illy kárt tett vala | a mieinknek ... szép szerencséjek
s nagy nyereségek csak igen kevés kárral lött vala [SKr 7 9 80, 413]. 1664: megromlott szegény hazánk kívánatosabb
szerencséjével alkalmaztatódjék szoros ügyünkbeli nagy reménységünk [TML III, 340 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1678:
nekiek örömest szolgálok s reájok gondot viselek, mint a
kikkel annyi esztendöktül fogva mind szerencsém s mind
szerencsétlenségem együvé volt köttetve [TML VIII, 153
Wesselényi Pál ua-hoz]. 1671: Akarnám ha az szerencse
követne [TML V, 648 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1678/
1683: mindenkor szokot dologh az hogi ... az szerencse
igen belső s kedves embereket emel, s, giakorta alacson
nembőlis [Ks Komis Gáspár kezével]. 1704: Az urak ma
irtanak az generál után, aggratulálván szerencséjének [WIN
I, 219]. 1710: Petneházinak sem esék szerencséjire a vitézség [CsH 195. — 1686-ra von. felj.]. 1796: a' ki Enyeden
tanálja szerencséjét annak hagyom fel Majoromat [Koppánd AF; DobLev. IV/760. 3]. 1846: Erdőpásztorok eskü
formájok ... és ha mindezek ellen cselekedni törekedném;
kívánom, hogy a Mindenható világi vagyonomba, gazdaságomba szerencsét, sem ezen, sem a másvilágon boldogságot és lelki nyugodalmat ne engedjen [Zalán Hsz; RSzF
121].

szerencse
Szk: ~(jé)t kivánQa). 1664: Kegyelmed bízvást assecurálja ő nagyságát, hogy bizony oly hű szolgája vagyok ő
nagyságának és úgy kévánom szerencséjét, életit, becsületit, mint szintén az magam természet szerént való uramnak
[TML III, 39 Kászony Márton Teleki Mihályhoz]. 1891:
sok szeretettel gondolunk magukra és sok szerencsét kívánunk a fiukban [PLev. 157 Petelei István Ferenczi Zoltánhoz]
~je van. 1740: az vadászokkal hat het derek hajtásokat tettünk de mégis szerencsenk nem volt [Kercsesora F;
TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1765: két vékánnyi
köznek való búzánkat fel öntettem, azt pedig mihellyen az
Malomba érkeztem allyon szerentsém volt hogy mingyárást
fel öntettem [Záh TA; Mk V. VII/19 Boka Nyisztor (46) jb
vall.]
~je lesz/van vmihez/vmivel. 1667: Ugyan szerencsém vagyon az tiszt viseléshez, mert udvarnál is mindenkor az súlyán vagyok az dolognak [TML IV, 74-5. Naláczi
István Teleki Mihályhoz]. 1741: a' Porondokhoz ritkán
szokott szerencséje lenni a' Nms Városnak, az árvizek(ne)k
insolentiájok miatt [Dés; Jk 553b]. 1817k.: Getzi Martzi ...
a' Levelet, s' egy pár Tipot ... a földhez verte, 's el szaladott, 's tsak azzal volt talám szerentséje, hogy èn a' mezőn
voltam [Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.] * - / próbál.
1630: szerencsét próbálnak, hogy fejedelmet csinálnak Erdélyben [BTN 2 430]. 1653: A város népében volt ugyan a
ki szerencsét próbált, itthon lézengett ... és az hajdúkkal
együtt is volt némelyik néha [ETA I, 72 NSz] * adjon Isten ~t vmihez. 1659: édes Öcsém uram, küldtem Kegyelmednek egy gyürüt csak ajándékon, adjon Isten szerencsét
Kegyelmednek hozzá [TML I, 369 Árva Bornemisza Kata
Teleki Mihályhoz]. 1764: kérdé a gróf a kancákat, s azt felelém, hogy én vettem meg ... Arra azt mondá: „Adjon Isten szerencsét kegyelmednek hozzá . . . " [RettE 172]
Isten jó ~ben/~vel tartsa (meg) vkit. 1567: io zerencheben
es egisegben tarchon [Kisszöllős KK; ÁLt 344]. 1571:
Jsten tarchia meg kdet minden Jo szerencsiewel Nagj sok
esztendeiglen [Somkerék SzD; BesztLt 9 Vas Georg, es
gerendy martha Nehay Erdelj Miklosne szeoch Gaspar
beszt-i bíróhoz]. 1577: Isten tarczia meg nagisagodot ...
minden Jo szerenczieuel nagi sok esztendeig boldogul
[UszT]
Isten sok (jó) ~vel látogassa. 1643: Sok j o szerenczekel latthogassa Isten K(egyelme)d(e)t kedues haza
nepeuel es m(in)den io akaroiual etc [Sófva BN; BesztLt
Petrus Gauay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz]. 1656: Sok j ó
szerencsékkel, éles fegyverekkel, lovakkal s j ó paripákkal,
édesgető eszközökkel látogassa Isten kegyelmed fejét, kívánom [TML I, 3 8 - 9 Palásthy György Teleki Mihályhoz].
1662: Az én Istenem ez világon is sok szerencsékkel látogasson érette [ T M L II, 240 Teleki Mihály Veér Judithoz]
* jó és gonosz
1604/1681: megh tekintvén az mi jámbor
szolgan(kna)k Szemere Geörgynek hűseges szolgalattyat,
ki minket gyermeksegetűl fogvan, mind ez ideiglen, mind
jo es gonosz szerencseinkb(en) jámborul ... szolgált ... az
mi falunkat K a l a n t . . . attuk neki [VhU 243]. 1668: Nádasdi
uram Ö nagysága üzente ... hogy oly ligát akar csinálni
Magyar és Erdélyország közt, ha úgy fog tetszeni, jó és gonosz szerencséjek együtt legyen [TML IV, 303 Pelei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1672: Kovaczioczi István ... conferàlt v o l t . . . N e h a j Vitezleō Gazdagh Ferencznek ... hűséges szolgálattyaért, (: mellyet mind j o és gonosz szerenczéjének idején, békességes és háború ideokben ... praestalt:)
... ket haz hellyeket [Körtvélyfája MT; BálLt 52] * (jóV
nem) szolgál a
1619: eddig ennyi vajdák, pasák változásában két pénz ára hasznom nem lehetett, maga bizony én
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is valóban ott forganék köztük, de nem szolgál a szerencse
[BTN 2 253]. /620: Az Istennek szent akaratjából eddig
minden szerencsénk jól szolgált [i.h. 405]. 1657: néha az
szegény nemes ember gyermekinek is szolgál a szerencse
[TML I, 64 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1776: Kár
volt, hogy e világi szerencse neki nem szolgált [RettE 363]
* jó ~je lesz vkinek. 1735: talán job Szerencséjek lészen
ezen az héten ki küldött vadászaimnak [Görgény MT; Ks
99 Bornemisza Ignác lev.]. 1759: kérdém: „mit csinál kged
szomszédasszony", mondá „én azt próbálom, ha az sokadalomban jó szerencsém lészen-e vagy sem, ha j o szerencsét
mutat, elmenyek" [Bözöd U; Ethn. XXIV, 87]. 1800:
mikor a' Kŏdiektŏl Erdőt bereltünk elŏnkbe adták, hogy ha
által megyünk az árkon ..., jo szerentsénk lessz
[Benedekfva Sz; BfR 58/21 Koszta Irimi (80) col. vall.] #
jó -jére kér vkit. 1679: Én Uram kegyelmedet Istenre, jo
szerencséjére kérem ... kiérkezvén a kapucsi, ne késsék az
kijövetellel [TML VIII, 382 Thököly Imre Teleki Mihályhoz] * jó ~t kíván vkinek. 1607: Keuanunk az Jstentŭl
ke(gyel)meteknek ... sok Jo Szerenchieketh megh adatnj
[UszT 20/354]. 1659: Az mi penig, édes Öcsém uram, az
kegyelmed mátkásulását illeti ... kívánunk az Úr istentűi jó
szerencsét Kegyelmednek hozzá [TML I, 314 Bornemisza
Kata Teleki Mihályhoz].
Sz: a ~ hátat kezd mutatni vkinek vki dolgai rosszra fordulnak. 1677: De Kegyelmednek is micsoda securitása vagyon, én nem tudom; de kit Isten távoztasson, ha az szerencse hátat kezd mutatni, tíz annyi ellensége leszen, mint barátja [TML VII, 383 Nemes János Teleki Mihályhoz] *
maga jár utána vkinek magától adódnak a kedvező körülmények vkinek. 1669: Most kellene forgódni, míg kezünkön az alkalmatosság. Úgy látom, az szerencse maga jár
utánna ő nagyságának, mely ha megfordul, bizony nem érjük el [TML IV, 509 Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz] *
míg a ~ fénylik, sok barátod van, de ha a ~ elfordul, egyedül maradsz. 1653: Itt az egy proverbiumként vehetd
eszedbe: „hogy mig a szerencse fénylik, sok barátod vagyon, de ha a szerencse elfordul, egyedül maradsz" [ETA 1»
115 NSz].
4. hadi siker; izbîndă/succes ín luptă; Waffenglück,
Kriegsglück. 1657: Ezen embernek ily dolgát is megtudta
az fejedelem: hogy midőn az hadi expeditionak elein valami progressusát az fejedelemnek értette, akkor szomorkodott, midőn deciinait szerencséje az fejedelemnek, akkor
nagy öröme volt [KemÖn. 255]. 1678: Lengyelországból
jüttön j ő az had az többi után. Az francziának sok szerencséjét írják, fele is sok volna [TML VIII, 67 Teleki Mihály
Macskási Boldizsárhoz]. 1704: végre ugyan ezeké lött a
szerencse, és a kurucok megszaladtanak. Az ellenségben
mennyi veszett, még nem tudhatja, de felesen vesztenek
[WIN 1,193]. 1710: Hájszler bízván a németnek eddig való
szerencséjihez, és más generáloknak példájára vigyázván,
kik kevés haddal gyakran nagy török erőt debelláltanak vala [CsH 223. — 1690-re von. felj.]. 1711: az austriai háznak a francia ellen való nagj szerencséje meg kezde hanyatlani | Noha penig a vajda halálba kívánja vala a muszka cár
szerencséjit a török ellen, ... el nem szakada aperte a
töröktől [CsH 4 5 9 - 6 0 , 4 6 8 ] .
Szk: a ~ elpróbáltatik. 1662: a vezérnek is kedve lévén
hozzá ... harcot akar adni ... hogy a szerencse derekasan
elpróbáltatnék ... elrendelteték | végre ami kényszeríttetnék, ha embereket a vezérekhez bocsátani, engedni nenj
akarná, ottan velek együtt ülne fel, s a szerencse a vezérrel
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csak próbáltatnék el [SKr 184, 542-3] * megpróbálja vki
~jét/vki a ~t elpróbálja/vki -jére próbál 1662: könnyű is
lészen vala olly jó válogatott ... magyar hadaknak, mint a
fejedeleméi ... a szerencsét elpróbálni [SKr 444]. 1678:
nem késem ismét az hadak közzé menni, kik ... az Tiszán
által mentenek s hatalmas császárunk szerencséjére
próbálni akarnak [TML VII, 266 Teleki Mihály a váradi
pasához]. 1710: Teleki Mihály ... Hajszlemek intimálja vala ... hivassa maga mellé a Vaskapunál lévő regimenteket
... próbálná meg a had szerencséjit [CsH 224. — 1690-re
von. felj.]
Isten szolgáltatja a ~t vkinek/szolgál a ~ vkinek 1653: Báthori Sigmond is az erdélyi haddal kimene
Maximilianus mellé és ... a törökkel szembe szállának. És
elsőben ugyan jól szolgált a szerencse a keresztyéneknek
vagy három napon [ETA I, 49 NSz]. 1657: Isten a szerencsét nekünk szolgáltatván, kevés kárunkkal, sok német veszedelmével visszaverők [KemÖn. 235]. 1662: Kiknek" a
szerencse szolgálni egyelzőben valamivel jobban láttatott
vala [SKr 526. — "Mihnea vajda seregének]. 1678: ha kegyelmednek fog az szerencse szolgálni, jó lesz az dolog,
csak ... ne praecipitálja ... az harczra az hadat [TML VIII,
212 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz].
5. kedvező véletlen; noroc întîmplător; die Gunst des
Schicksals. 1619: Az szerencse így hozá, hogy az az csausz
ment volt legelsőbbe is Mehmet pasa uramhoz [BTN2 232].
1657: béállván egy erdőbe Galgóchoz közel, és táborára
nézvén az ellenségnek, ... sokáig várakozánk, ha valami
szerencse jüne reánk [KemÖn. 75]. 1710: gondolkodjék
kegyelmed, s a maga előtt álló szerencsét ne vesse ki a
kéziből [CsH 305]. 1722: Az igaz, az szerencse eszt az
embert eppe(n) az vitorlaira ültette [KJ. Rétyi Péter lev.].
1754: Szerentsenkel edgj medve kōjket fogvan [Etéd U;
Pf]. 1790: Tsak az Isten az úti költségre és úti alkalmatosságra Segillyen fel; szerentsém mégis, hogy ... valami 60
forint nállom vagyon [Szásznyíres SzD; Ks Lengyel János
lev.]. 1823-1830: A volt pedig a szerencse, hogy az harmadik kőmíves ... elment volt Medgyesre ... mert ha otthon
lett volna ... a kémény lerogyván, őtet szegényt megölte
volna [FogE 296]. 1826: A vadászok pedig, akik ilyen szerencsére találnának ... mindenkor megkaphassák a megírt
jutalmat [Árkos Hsz; RSzF 222].
Szk: ha .... 1661: Apafi Mihály is ott van. Szerencse, ha
őtet nem teszik fejedelemnek [TML II, 197 Teleki Mihály
Veér Judithoz]. 1704: szerencse, ha az Fehérvárra vitendő
port és golyóbist is kézbe nem kapják a kurucok [WIN 1,78].
1823-1830: Osztán a vendég mond valamit, s azzal a Kellner
biztatván, hogy mindjárt — mindjárt uram! —, elmegyen, és
szerencse, ha egy fertályórára kaphat az ember valamit [FogE
169] * vak (a)
1663: ő nagyságok ... két-három nagy ...
(: inkább az vak szerencse réájok fűzte :) állapoţjokat ...
feljebb tartó kereső ... embereknek tanácsát inkább követték
[TML II, 566-7 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1668: Pelei
Ferenczet bár beküldené Hedri Benedekkel együtt kegyelmed, proponáltatnám, ki tudja, vak a szerencse [TML IV,
396 Naláczi István Teleki Mihályhoz].
6. (kedvező) házassági alkalom/lehetőség; ocazie favorabilă de a se căsători; gute Partié, glückliche Ehechance. |
kedvező házasság; noroc ín căsätorie; günstige Éhre. 1634:
ha en szerenczejet nem emem az edes hugomnok, Egy feletlen virágos fedeles Aranias kupám vagion, aztis az edes
húgomnak hagiom [WassLt Czegei Wass János végr.].
1758: javallom kegyelmednek, hogy vegye el Aczél Salomét, mert igen jó szerencse lenne kegyelmednek [RettE
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67]. 1776: A Mlgs Groff Komis Anna Kis Aszszony ... 18.
esztendős. Fő fő nagy rendű Szerentséi vóltanak ö Nganak
[Kóród KK; GyL. Gabr. Martonffi (31) rk káplán vall.].
1783: maradtak két fiai: Mihály és Miklós, két leánya: Kata
és Hedviga. Ez ugyan gyermek, de Kati mindennap szerencse várandó [RettE 423]. 1840: már most Susánna Léányom meg van fosztatva mind Szolgálaţjátol, mind féijhez
mehető Szerentséjétől [Dés; DLt 1268] | (Rosi) ha ... nem
akar ... azon nem neki való Urfirol le mondani — Isten
légyen vélle! a' mely jo szerencsét koholt magának azzal
boldogullyon! [Veresegyháza AF; DobLev. V/1236 Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálinthoz].
Szk: ~ talál vkit/~je találkozik vkinek. 1592/1594: Mihali
kowachi hiti vtan vallia: András kowachi akaria vala égikor
el adni az hazat... en intem megh hog* el ne adna, ne talam
az leaniat ... Jnkab zerenchie talalna [Kv; RDL I. 63].
1641/1642: az mikor az kaptalanban mentenek eŏ leány vala az eŏcze pedigh Desffalui Anna Berzi (!) Mihalyne menyeczke vala, mert elebb talalta uala szerencze eőteőt az
nenyenel [Mihályfva NK; JHb XXII/32]. 1657: miképpen
én Ersókot hagyom, hogy másképpen a ne legyen, hanem
úgy, a miképpen én hagyom ... ha szerencséje találkoznék
... az meg nem leszen öt vagy hat esztendeig [TML 1,43-4
Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1659: gyermekimet ...
ha pedig ... szerencse találna ... tizen hat esztendőnek előtte atkozot az ki ferhez adgya akar melljketis [Törcsvár F;
Ks 90 Bornemisza Pál végr.] * az (Úr)isten vki ~jét adja/
kimutatja. 1569: mykor az isten szerenczeyekett agya Kata
aszzonnak es anna aszzonnak egyenlő keppen tartoznak ky
alkottny [Hidvég Hsz; HSzjP]. 1780: mig az Ur Isten három kedves Leányimnak Szerentsejeket ki mutattya és hajadon állapotban lésznek [Mv; Told. 27] * (az) (Úr)isten
~t parancsol vkinek. 1549/1752: mikor az Ur Isten
szerencsét porontsol néki" házasittsak főképpen ki a
Gyergjai lakó Házból ... való Marháiából [LLt. — "A
leánynak]. 1570: Vemyka (!) Taligas Ianosne Erzebet Dabo Thamasne ... valyak hogy ... More Ambrus Jgerte Magat hogy mykor Jsten Zerenchet paranchol az azonnak
Minden Zegithsegel akar lenny [Kv; TJk III/2. 69]. 1641/
1642: en haiadon leány ualek, de az eōcze(m) konty alatt
uala Berzi Mihály ur(am)mal ... mivel Jsten neki nallammal elebb poronczolt uala szerenczet [Mihályfva NK; JHb
XXII/37 Susanna Desffalui ns Michaelis Thar de Mihalyffalua cons. (22) vall.]. 1751: az én Pártámról való orientális Gyöngyömet adtam kedves Atyámfiának Sombori Sofia
Aszszonyom(na)k viselni mig I(ste)n szerentsét enged és
parantsol eo kgl(ne)k is [Szászvessződ NK; Somb. I].
7. birt. szr-os és hatr-os alakban; cu sufix posesiv şi adverbial; mit pers. u. adv. Possessiv suffix.: vki/vmi boldogulására/javára; spre fericirea cuiva, spre binele cuiva/a
ceva; zum Wohl von jmdm/etw. 1602: Az Ispánok
vegienek 16 eokreot az Varas zamara es zerenchyeiere [Kv;
TanJk 1/1. 417]. 1667: Kérem is Istenemet, sok ilyen
szegény legények szerencséjére nyújtsa kegyelmed életét
[TML IV, 166 Rosnyay Dávid Teleki Mihályhoz]. 1670:
En is éretted örökké az Istennek azon könyörgöttem s
könyörgök, hogy nem az boldogok, hanem az szegény
árvák ... s szűkölködők szerencséjére éltessen [TML V,
118 Teleki Jánosné ua-hoz]. 1677: én reméllem, nem
veszedelmére, hanem az magyar nemzet szerencséjére viszi
ü felsége kegyelmedet oda [TML VII, 395 Székely László
ua-hoz]. 1679: Isten ... öcsém asszonyt is megszabadítván,
életét megtartá kegyelmed s az szegény gyermekek szeren-
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cséjére [TML VIII, 447 Bornemisza Anna ua-hoz]. 1704:
Jusson eszekbe kegyelmeteknek ... hogy kegyelmetek is,
mint szintén én, pennája, nyelve és szerencséjére nézve
olyan eleshető ember [WIN I, 176]. 1710 k.: Az asszony ...
szívesen örült szegény árva atyjafiának szerencséjén [BÖn.
752]. 1727: tsak Isten ă Mlgs Groff Urat sok j o igyekezetŭ
Ifjak szerentsejere ... hoszszu élettel meg aldja [Ne; TL.
Beregszászi Moyses Teleki Pálhoz].
8. udv kif-ben; ín formule de politeţă; in Höflichkeitsformeln. 1721: remélvén szerencsémet az Mlgs Groff Úrral tanálkozhatom [Gyf; Ks 95]. 1735: Nem lehetvén Szerencsénk az egyedül való hushagyáshoz, Szerencsénk lészen
húsvételkor Ngdot reverealhatnunk [Görgény MT; Ks 99
Bornemisza Ignác lev.]. 1804: Addigis pedig mig mentől
hamarább lehetne szerentsém Nsgtokot tisztelni ... maradok Mlgs Gróf és Camerarius Ur Nagyságodnak tisztelő
hiv alázatos Szolgája [Cserefva U; IB. Szilágyi Elek gr.
Toldalagi Lászlóhoz]. 1816: el mentem Kövenden" Elsőbennis Tekintetes Gál Sigmond Úrhoz és Szemelyesen tisztelnem lévén Szerentsém alázatasan jelentém minemű Processusba küldettettem az Úrhoz [Asz; Borb. II. — a TA].
1840: minden azon tárgyakba — mellyekbe tsak szolgálni
szerentsém lehetett ... meg tettem s ezutánis meg tenni ...
fő iparomnak esmérendem [Dés; DLt 343].
Szk: ~jének tart vmit. 1729: bizony szerencsémnek tartom, ha ... valamiben tudnék az Asz(szonyo)m(na)k szolgálni [Somlyó Cs; ApLt gr. Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1758: Gyekebe leg első szerentsémnek fogom
tartani Ngod(na)k Udvarlani [Mv; Ks 8. XXII Medve Mihály lev.]. 1820: Ezen tárgyban pedig ha továbbatis méltóztatik Excellentiád porontsolni, Szolgálatomot leg nagyob
szerentsémnek tartom [A.rákos TA; JHb 48 Ferentzi Mihály Jósika Jánoshoz] * ~je van vmihez/vmit tenni. 1740:
az Szabadost uj Levellel be küldöttem ... de nem volt Szerencsem hogj Mlgs G(róf) Ur(am)at az Szabados ben éije
[Árpás F; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1755:
vagyon szerencsém gyakorta eo Ngokot pusztás szállásomon látni [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 1768: reméllem
hogy ... Edes Anyai kezeit Csokolni leszen nekemis szerentsém [Záh TA; DobLev. 11/387]. 1861: Giza ... készül
egy szép népdalai megtisztelni ... Bátyám mihent szerentsénk lesz [M.köblös SzD; BetLt 4].
9. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: törvény ~je törvény kockázata; riscul sentinţei; das Spiel des
Gesetzes, das Wagnis der Rechtsprechung. 1579: ne(m) laczyk alkonak eo kegmeknek hogy az teorwennek zerenchyeiet es byzontalan ky menetet kellie(n) Reánk varny
[Kv; TanJk V/3. 201b] * vkinek ~jében/±jén/~jére
(lesz)/
(van) vkinek a kockázatában/kockázatán/kockázatára; a fi
spre riscul cuiva; auf jmds Risiko. 1589/XVII. sz. eleje: Az
mi nézi penigh az Faragot kõueket ... az keőmiues mester
ugi vonnia fel, ugy tegie es helyhesztesse helliere hogy eő
szerenczeiebe leszen ha tōrikis eő kára, ha bekeuel helihesztethetys, eő io szerenczeie [Kv; KőmCArt. 18-9].
1602: Az Birak Wraim mondotta törúennyet ... euel jobbittyák meg: hogy az ket peres el menye(n) az Marhaert és
egyenlő költseggel jaijanak : Az marhat el hozzak az Alperes Zerenczeien [Kv; TJk VI/1. 583 Caspar Helthy not. kezével]. 1604: az eökeör maradoth az föl peörös kezenel, Az
alat az koborlok el vittek miért az fölpeores kezenel wolt az
kj fel valtotta volt ökröketh eo Zerenczieiere wolt es ha el
wittek az hatalmasok el kel Zenuednj senkin nem kereshetj
[UszT 18/165].
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10. birtokra, jószágra von.; referitor la bunuri, proprietäţi; ein Gut, Besitzstück betreffend. 1675: Vesselényi Pálnak írtam vala. Menti magát ... Komis uram embereit contentáltatta, kegyelmed jószágában kárt nem tettek, valamint
informálták kegyelmedet. Ugy látom, az szerencséhez addig biztatták, hogy ragaszkodjék, majd az földhöz ragad
[TML VII, 23 Béldi Pál Teleki Mihályhoz].
Sz. ~jét nem tartja (vmihez). 1573: Zeki Pal es Bakó
András hitek vtan valliak ... Mikor Illenmodon Nem
alkhatnak, Mond gal No lm en Tudománt tezek: kegek
Eleot hogi En ez may Naptwl fogwa semmy zerenceyet
Nem tartom sem Baromnak se(m) egebnek semmy keozemet hozza nem awatom, Mond vince Nem lehet az hogy te
el aly melleole, Mert te az felere velem társ vagi [Kv; TJk
III/3. 122]. 1672: Szintén tegnap küldék pénzt utánnok,
mivel töb(bet?) kértek, az kivel fizessenek. Édes Bátyám
uram, kérem kegyelmedet siettesse Kegyelmed őket, mivel
nem féltem addig, míg ott lesz kegyelmed, de azután nem
tartom szerencséjét [TML VI, 329 Bornemisza Anna Teleki
Mihályhoz] * ~jét vitatja birtokáért, jószágáért pereskedik.
1763: Meg tudja, miképen szomszéd Falujában Bosban a'
Bodom János Sessioihoz Désen laknának némelly Praetendens Atyafiak, s nyomban Contractussal gondolkodik s szerentséjét vitatja [Mv; Told. 33/26] * egy ~n vannak. 1591
k.: Megh esmerzik a' bizonsagh vallasabol, hogi amikor
ver birsagban fizetet az Actor a* Tiztnek akkor egi szerenchie(n) voltanak az Actor es Incta, Az vtan leot oztozas
[UszT].
szerencse fia nagyon szerencsés ember; om foarte norocos; Glückskind. 1773: Az ítélömester Tűri László is megholt forró nyavalyában. Ez derék ember volt; de szerencse
fia ... az enyedi collegiomnak udvarbírája volt. Szerencse
fia és annak idejében nagy flegmájú [RettE 295].
szerencséjü szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: nagy ~ szerencsés; (foarte) norocos; glücklich, viel
Glück genossen. 1761: Somai Sándor úr mindeddig ig e n
nagy szerencséjü ember volt [RettE 123].
szerencse kereke a szerencse forgandóságát jelképező
kerék-ábra; roata norocului; Glücksrad. 1582: Ez Kassay
Kalmar Thamasne Barbara ázzon ... veon egy keonyweth
eleo ... Es kepek valanak Irwa benne, hol király kepe, hol
eordeog kep, hol zerenchye kereke, es kileomb kwleomb
fele kepek [Kv; TJk IV/1. 106].
szerencsekívánás urare de bine; Glückwunsch. 1662: a
fôgenerális Komis Zsigmondot is több utána való urakkal,
tisztviselőkkel ... j ó szerencsekívánások és minden kegyelmességinek ígéretivei ... elbocsátván ... megtért vala [SKr
186-7].
szerencséltet 1. szerencsét kíván; a dóri cuiva mult noroc ín ceva; jmdm Glück wünschen. | gratulál; a gratula/felicita; j m zu etw. gratulieren. 1602: az Templumban ... az
valaztot plébános vramat Pal V r a m a t . . . biro Vram Tanacn
es varos kepeben keozeonte megh Aida, es zerenchyeltete,
publicaluan az valaztastis az papy rend, és az egez varos
nepe eleott [Kv; TanJk 1/1. 404]. 1677: Kegyelmed is micsoda haddal megyen? csak a magyarországiakkal? Bizony
nem szerencséltetem Kegyelmedet velek [TML VII,
Nemes János Teleki Mihályhoz]. 1704: Én magam pedig
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ma voltam az innepet szerencséltemi az úrnál, Apor uramnál | Ugyan ma voltam Keresztesi uram látogatására és az
új polgármestert is ugyanott szerencséltettem [WIN I, 92,
200]. 1705: Minthogy a generál neve Johannes Ludovicus,
azért engem felkülde az úr, hogy szerencséltessem a generálist a maga napján [i.h. 458]. 1857: A közelgő Innepeket
minnyájokra nézve szerencséltetjük [Kv; DE 2].
Szk: vki útját ~i. 1669: Úgy vagyon, hogy urunk ő nagysága szerencsélteti útamot, de annál egyéb instructiom
nekem nem volt [TML IV, 517 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1672: értvén a Kegyelmed leveléből, hogy Isten
esmét Kegyelmedet holnapután megindítja, Isten ő felsége
Kegyelmed útját szerencséltesse, boldogítsa [TML VI, 338
Bornemisza Anna ua-hoz].
2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: Isten ~
vkit/vmit Isten szerencsében részesít vkit/vminek szerencsés
kimenetelét adja; Domnul să-i dea toate cele bűne; Gott
führt etw. zu einem guten/glücklichem Ende. 1642: Isten
kgmedet kedves io egesseggel latogassa szerenczyeltesse
[Sófva BN; BesztLt Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz].
/660: Isten áldjon meg minden jókkal, Teleki Mihály ...
ím értem, hogy Isten eddigi dolgaitokat szerencséltette
[TML I, 583 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1664: Isten ő felsége hadait szerencséltesse és a kereszténység között lett békességet ... tartsa meg [TML III, 83 Teleki Mihály Kászonyi Mártonhoz]. 1667: Az kis grófocskát az vármegyének praesentáltam elébbeni kegyelmes collatioja szerint ő nagyságának, ki is Kegyelmedet substituálta locumtenensének, kiben Isten szerencséltesse Kegyelmedet [TML
IV, 227 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1730: Küldöttem
az Ifiju Ur Számára ket szép öszi Sajtot, kívánom Istenemtul szerencseltesse az M: Ifiju Urat bekevel való el költésével [TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1823-1830: Szünötlen csak imádkoztam magamban, hogy az Isten szerencséltessen házasságomban [FogE 301].
3. szerencsét hoz; a aduce noroc; bringt Glück. 18231830: Az 1795-ik esztendő reám nézve nyomorultul lépék
he,^de csakhamar jobbra fordult és szerencséltetett [FogE
4. házasságot ajánl, megkér; a noroci/ferici/onora pe cineva prin cerere ín cäsătorie; die Ehe antragen. 1598: Balassy Paine orsolia azzony ... vallja ... Balassj Ambrustol
hallottam hogy mondotta hogy Zabo Georgyel egyeott kerthek megh az leanth Ersebetet Zabo Georginek ... Amikoron Zerenchyeltettek velle tiztessegesen megh keozeonte
semmj tagadast nem teott [Kv; TJk V / l . 238]. 1667: Én,
látja Isten szintén beléfáradok s sokáig nem is szerencséltetem bizantalanul az egy fiamat, hanem ha mégis késik a választétel', Isten s az üdő megtanít, mint cselekedjem [TML
I
y , 171-2 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz. — 'Tököly Istvántól várt választ, ha hajlandó-e leányát a Lónyai Anna
fiának, Wesselényi Pálnak nőül adni].
5. vmit a véletlenre bíz/kockáztat, veszélyeztet; a risca/
periclita; aufs Spiel setzen, riskieren. 1662: De némellyek
•• • Csak Debrecen városába is sokak, a hadnak bizonytalan
kimenetelivei nem szerencséltetvén dolgokat, javokat s
jnarhájokat is elszállították vala' [SKr 536. — '1660-ban a
II- Rákóczi György ellen Szejdi pasa vezérsége alatt felvonuló török seregek elől]. 1663: Az mi az kegyelmed Bányán levő egyetmásit illeti, nekem tetszenék, ha csak ide
hozná is kegyelmed avagy Kővárban; bizony én amott nem
szerencséltetném, kitudja, az németek is mit újítnok? [TML
II, 413-4 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: lm sze-
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gény romlot Érdéit is mibe ejtik vala ő kegyelmek; de magokot is oly vakmerőül, sőt egész magyar hazájokot szerencséltetni [TML VI, 163 ua. ua-hoz]. 1677: Az mint itt
mind két félnek követi beszélének ... készebbek a franczia
pénz nélkül ellenni, mint sem a töröknél szerencséltemi
dolgokat [TML VII, 423 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz].
1678: Mit nem csinál Tököly Imre ... kijött érettek, életét
szerencsélteti, fut, fárad, pénzét ezerekkel költi [TML VIII,
151 ua. Absalon Dánielhez].
Szk: ~i magát. 1657: az palatínus, Esterházy Miklós,
nem is igen barátja az fejedelemnek, azt intimálja vala, cedáljon és ne szerencséltesse magát, maradékit s az országot
is [KemÖn. 173]. 1660: Istenért az erdélyi úttal magadat ne
szerencséltessed [TML I, 572 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1672: Nem kellene kegyelmednek magát csak így
szerencséltetni, j ó doctor kezében kellene adni [TML VI,
99 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1705: Az armada eleibe való küldés szerencse ha el nem múlik, mert Havasaifölde felé kerülni késő, egyenesen menni és arról magát szerencséltetni senki nem akaija magát biztatni [WIN I, 585].
szerencséltetés szerencsekívánás; urare de bine; Glückwunsch, Wünschen von Glück und Erfolg. 1676: Kigyelmed szerencséltetésit megszolgálom. Isten Kigyelmeteket
is örvendeztesse szerelmes gyermekiben [TML VII, 246
Komis Gáspár Teleki Mihályhoz].
szerencséltethet kockáztathat, veszélyeztethet; a putea
risca/periclita; riskieren können. 1705: a generál securitast
nem ígírhet nekik, és kísírőket sem adhat, nem szerencséltethetvén a hadat addig, míg az ellenségnek operatióját észre nem veszi és ki nem tanulja, mit akar és melyre fordítja
erejét [WIN 1,424].
szerencséltetik szerencsésen alakul; a evolua ín mod fericit; glücklich verlaufen/enden. 1653: Isten kegyelmessegiböl az Moldauai állapotok(na)k le csendesittesiben való
fáradozásunk ekkedigh Szerenczeltetvén es immáron táguluánis ... ez jővendeő Esztendeőbeli Orszagnak közönséges
Gyűlésit sokára halasztani nem akaijuk [WassLt fej.].
szerencséltető szerencsét kívánó; de felicitare; (viel)
Glück wünschend. 1667: azért ima õ nagysága egy köszöntő és az új esztendőt szerencséltető levelet neki [TML IV,
40 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
szerencsemag alk szerencse; (puţin) noroc; ein Kömchen Glück. 1811: Végy szerentse magot, mentől többet lehet, E közé Pénz-mag-is égy j ó tsomó mehet [ÁrÉ 169].
szerencsemutató szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: jó ~ jel szerencsés/szerencsét jelentő előjel;
prevestire norocoasă, semn bun; gutes Zeichen, Glückszeichen. 1662: a zászlók és sűrű kopják lobogói a széltül eléfelé nagyon kezdettek vala fúvattatni, mellybül az vitézlő
nép közül sokan ... azt mindenkor j ó ómennek, j ó szerencsemutató jelnek tapasztalták volna, most is belőle jót jövendölnek vala [SKr 206].
szerencsére 1. bizonytalanra; pe nesigur; auf Ungewißheit. 1619: elég nagy szerencsére kellett levelet vetnem,
hogy mégis ezekről Nagyságodot igen titkon certificáljam
[BTN 2 270]. 1659: Az komlosiak ... hét oroszlános tallért

szerencsétlenül
küldtek s egynehány pénzt s azt izenték, hogy ... ezt az
pénzt is csak szerencsére küldték el [TML I, 477 Pekri Sófia Teleki Mihályhoz]. 1661: Ezt az levelet csak szerencsére írom, ha posta menne, hogy Bethlen Gergely uram
elküldje Kegyelmednek [TML II, 82 Veér Judit ua-hoz].
1677: Csak szerencsémre írom ez levelemet, nem tudván,
ott leszen-e, nem-e [TML VII, 549 Teleki Mihály Naláczi
Istvánhoz].
2. szerencsés véletlenként; mulţumită norocului; zuföllig.
1653: Mikorrá táborra jutottam, csak szerencsére találtam
Toldalagi uramra [ETA I, 130 NSz]. 1705: egy magyarul
tudó lajtmán ... Pilik nevű, ott volt ... amikor Montecelli
jágerit a kurucok ... elfogták ... kimenvén, a jágerek után,
csak szerencsére maradott meg, hogy el nem fogták a kurucok [WIN I, 567].
Szk: szinte/szintén
1666: Szinte szerencsére itt voltak
Szuhai Mátyás és Szepesi Pál uramék [TML III, 594 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1671: Én csak elválám tüle",
szintén szerencsére Turzai velem levén, őtet adám melléjek
[TML V, 522 Bánfi Dienes ua-hoz. — aA német követtől].
1676: szinte szerencsére fris tokot hoztak, melyet kegyelmednek ... szeretettel küldtem [TML VII, 227 Wesselényi
Pál ua-hoz]. 1704: Szamosfal vától" fogva kirendelték volt
magokat a kurucok éppen Györgyfalva b aljáig ... Pekri
uram nem volt ott csak, mert neki szintén szerencséjére ...
vissza kellet jőni Fehérvárra [WIN I, 247. — a b K].
3. szerencséje vkinek; spre norocul cuiva, din fericire
pentru cineva; zu j m d m Glück, er hat Glück. 1629/1676:
Attingállja kgld asztis, mennyivel ajánlotta(m) én kgld(ne)k
magamat ... kit ha kgld magáb(an) eddig mégh meg ne(m)
ismérhetett, Talá(m) adgya I(ste)n az én szerencsémre, is
meg ismerheti kgld ... ha ajánlásomba(n) volté hiba [Somkerék SzD/Sv; WassLt St. Erdelly lev.]. 1653: bémene csak
Krájnik a gubernátorhoz, de én künn maradék. De hogy
bényiták az ajtót, szerencsére megláta engem a gubernátor
[ETA I, 125 NSz]. 1657: nem lévén több egy paripámnál,
az menő utunkban meg is túrosodék ... csaknem meghala,
mindazáltal szerencsémre meggyógyula [KemÖn. 53].
1704: Ma reggel ismét egy istenadta szerencsére a szolgámat Havasalföldébe elbocsátottam [WIN I, 98]. 1710: A
tolvajok pedig Balika s Fekete Vaszily commendója alatt
... Nagyajtán" j ó reggel Donáth György és Donáth Pál házaira rámenvén, amit házoknál kaphattak, elvitték, magok
szerencséjekre a kastélyban háltanak [CsH 447. — "Hsz].
1714: Bajori Ferencz Uram ... Nyisztor Mátyást Nyisztor
Miklós gjanánt meg akarta lőni, ha szerencséjére meg nem
fordult volna, hogj meg ismerje mivel hattal volt feléje,
meg is lőtte volna [Berekszó H; Szer. Nyág Avram (30) j b
vall.]. 1740: Mlgos Groff Uram Szerencsejere ki küldvén
vadászni kaptanak egj vad káprát [Kercesora F; TK1 Mohai
Mózes Teleki Ádámhoz]. 1785: a Papunkis ide hagyta volt
a házat de a Mester emberek s a gazdasszony szerentsénkre
helyt állattak [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1820:
Tőtőri Ferentz U m a k ... mondása ... csak azon okbol esett
hogy engemet a Báróné ellen téjendő vallamásra inkább
felbuzditson én pedig szerencsémre othon nem lévén fel
nem buzditodhattam [Aranyosrákos TA; JHb 48 Bardutz
Moses (31) ns vall.]. — L. még RSzF 230; VKp 185.
4. szerencsét próbálva; pentru a încerca norocul; auf gutem Glück, sein Glück versuchend. 1705: Beszélek, hogy
Medgyes körül mindenütt strásájak van a kurucoknak, és
ők is csak az erdőkön szerencsére jöttenek el a kurucok miá
[WIN I, 380]. 1789: Mihaila Morar* ... referálya ... hogy
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... felment Gyalakutára a Mlgs Groff Arendátor Úrhoz, és
jelentvén magát, hogy egy szerentsére hozzá fogna ezen ...
malom meg ígazíttásához [Désfva KK; GyL. — "45 esztendős]. 1823-1830: tökéletesen meghatároztam magamat,
hogy egy szerencsére Göttingába megyek, ott egynéhány
hónapot mulatok, osztán vagy haza, vagy másfelé indulok
[FogE 202].
szerencsés 1. kedvező körülményeket, sikereket élvező;
norocos, cu noroc, care are noroc; glücklich. A. 1619: meglátja Nagyságod az Mehmet pasa uram állapotját ... meghiggye Nagyságod, hogy nem szólnak ketten Szkender pasa
úrral, hanem hogy igen szerencsések s igen kedves emberek | Halill pasa ... igen nagy böcsületbéli ember s második
divánülő vezér, sőt az egész vezérek között vitézb s szerencsésb embert nem tartnak most is [BTN 2 230, 246]. 1657:
Böjti Istvánt bocsátá a fejedelem csatára ki is igen szerencsés és vitéz kapitány ember vala [Kemön. 178]. 1662: De
ó, világi hamar változandó és elmúlandó nagy szerencsés
boldogságoknak állhatatlan és bizonytalan volta [SKr 288].
1675: Én bizony szerencsésebb embert a fejedelemnél nem
láttam [TML VII, 21 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
1710: ő nálamnál szerencsésebb lőn, mert az egyetmása
mind Brassóban vala, s nem praedálhaták el, mint az enyémet a tolvajok" [CsH 437. — "1709-re von. felj.]. 1722: Ha
meg emésztheti ŏis à menyi jármát meg száraztatt Fogaras
földin és aklot meg üresitett szerencsés ember lesz [KJ.
Rétyi Péter lev.]. 1751: Ez gyermek szerentsés légyen országa nagyra terjedjen [Hétfalu Br; EM LI, 124 bethl. ját.] :
1768: Itt Károlyi leg szerentsésebb már negyed napja hogj
ért dinyén tsemegézik [Ne; Told. 5a]. 1778: Azon kívül is
szerencsés ember volt a világhoz, mert a házának is, amely;
ben lakik, a vármegye hordotta meg minden fáját [RettE
391-2]. 1823: Ma szerentsés ember voltam, mert Csernátoni Sámueltől egy fertály pálinkát kaptam [Radnótfája
MT; TLtT Praes. ir. 65/1827 Csorvási Josef (73) ns idézi
Rajkó János ns lovászmester szavait]. 1831: Abba vagjok
ennyi felszegségemben szerentsés, hogy egj fél serdülendő
Fiatskám bele kapott mestersegembe [Dés; DLt 828]. — k
még RettE 170.
Szk: jó
1564: mert ő" fejérvari monostorból a bálványokat mind kirontotta vala, kiért a hatalmas Isten az ő hadakozását j ó szerencséssé tötte vala [ETA I, 22 BS. ^
"János Zsigmond]. 1670: Bocskay uram szomorúan beszéli
re infacta"... lévő j ó szerencsés dolgainak folyásit [TMl V,
256 Gyulaffy László Teleki Mihályhoz. — "Egy s z ó n a k
üres hely van hagyva].
B. jókívánságban; ín uräri de bine; in Wohlwunsch.
1668: Isten sok szerencsés áldásival boldogítsa Kegyelmed e t . . . kívánom [TML IV, 304 Pelei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1676: az Ur I(sten) szerencses boldog országlással
álgya megh Ngdot szívből kevannyuk [Szu; Borb. I]. 1679:
kívánjuk hogy az Ur Isten kegyelmedet ... minden dolgaiban s utazásiban szerencséssé tegye [TML VIII, 470 a
mezei hadak Teleki Mihályhoz]. 1798: Kedves Jo Uraiméknak, és az egész betsülletes Communitasnak" szerentsés
és boldog Húsvéti Innepléseket kívánnék [Mv; TLev. 5/14l b Molnár András lelkész lev. — "A torockóiaknak]. 1824:
Sándornak én ís sok és szerentsés Sándor napokat kívánok
[Hosszútelke AF; DobLev. V/1084 ifj. Dobolyi Sigmond
atyjához, Dobolyi Sigmondhoz].
Szk: - állapot. 1657: N e m tűrhetem ... hogy Kegyelmedet levelem által állapotom felől ne tudósítanám, kívánván,
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hogy ez levelem is j ó szerencsés állapotban találja Kegyelmedet [TML 1, 100 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz].
1658: adja Isten, édes Öcsém uram, ez levelem kegyelmedet boldog, szerencsés órában és állapatban találja [TML I,
162 Bornemisza Judit ua-hoz]. 1660: Adja Isten, kegyelmedet hamar üdőn, szerencsés állapotban, jó egészségben látnom [i.h. 537 Rhédey Ferenc ua-hoz]. 1662: Ekképpen a
nagy irigy gonosz fátum a ... fejedelmi embert életinek illy
korában és boldog szerencsés állapotjának majd szintén
legfelsőbb spitzében fosztotta vala meg ... életétül [SKr
292]
- egészség. 1624: Boldogh es Zerenczes egesseget
Hozza tartozókkal eggiwtt kiuanok kgdnek Istentől [Mv;
Törzs. Tordaj Pal Deák özv. Belleni Sigmondnéhoz]. 1657:
Isten tartsa meg kegyelmedet sok esztendeig szerencsés jo
egészségben [TML I, 59 Diószegi Kristóf Teleki Mihályhoz] * - élet. 1610: Istenteol eö zent Felsegeteől Felsegednek minden iokot es Zerenches hozzu eletet keuanunk
m
egh adatnj bodogul [Gysz; Törzs]. 1657: Isten szerencsés
hosszú élettel látogassa Kegyelmedet, szüböl kívánom
[TML I, 94 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1661: Isten
Ngodat örvendetes boldog j ó szerencsés hoszu élettel ... éltesse és tartsa meg [Bágyon TA; SzO VI, 256 Czegezi Tajnás Asz kapitánya a fej-hez]. 1701: Isten Ngdot szerencsés
hoszu élettel álgya kivánom sziböl [Mezöbánd TA; ApLt 6
M
akaj Mihály Káinoki Sándornéhoz]. 1811: Vig 's szerentsés légyen az egész élete [ÁrÉ 202] * - jók. 1662:
Minden szerencsés és örvendetes sok jókkal látogassa Isten
» Uram, Kegyelmedet, kevánjuk [TML II, 279 Csehi
János ua-hoz]. 1735: Isten Ngtokot s kglmket Szerencsés
'dvősséges jókkal j o egésséggel álgya meg Szivünkből kevánnyuk [A.torja Hsz; Borb. I] * - óra. 1653: Kiuanomis
'stenteől eő Felsegeteől hogy kegyelmedet ez leuelem szerencsés oraban talalya [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István
a
Pósához, Petke Istvánhoz]. 1657: édes kedves Öcsém
}Jram ... kévánván Istentől hogy ez levelem is szerencsés,
boldog, vidám, víg és kedves órában találja Kegyelmedet
Í t M L I, 103 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 1745: ez
írásom talalya kigyelmedet Szerencsés órában [Nagyemye
M
T ; LLt Fasc. 128].
eredményes, j ó kimenetelű; cu un sfîrşit bun/fericit;
P“folgreich gelungen. 1660: Kegyelmed reám bízott dolgáé n én eljártam. Istennek hála, bizony szerencsés volt min£ e n fáradságom [TML I, 524 Veér Mihály Teleki Mihály1662: kívánom Istentől, hogy Kegyelmed ott létele
e
gyen szerencsés, elsőben Istenünknek s azután szegény
nazánknak [TML II, 253 Ébeni István ua-hoz]. 1667: ő
na
gysága ne késedelmezzék s ne csüggedezzen, mert bi2
^ny ez nem játék, s ennek kezdeti penig ha rosszul leszen,
é
^ 8ét sem szerencsést remélhetjük [TML IV, 53 Bánfi
ü,
enes ua-hoz]. 1689/1695: Isten ... Ngdat ... sok számú
esztendőkig való szerentsés regnálással áldgya megh
lb2
éplak KK; SLt AM. 10]. 1815: a* Jo Isten ügyünknek
?8y szerentsés véget fog parantsolni [Báld AF; DobLev.
9791b]. 1823-1830: De nem is lett volna szerencsés,
n
°gy engem próbálgasson [FogE 155].
3. előnyös, kedvező; norocos, avantajos, favorabil; günv ' u v ? r teilhaft. 1657: igen kedvesen vettem, hogy ... oda
a
]ô hírekről, kivált képpen az mi kegyelmes urunk szeren, s * s elé meneteliről tudósított [TML I, 47 Kövér Gábor Tee
d *i Mihályhoz]. 1662: Győri Jakab szerencsés csatája Má.
I Szent János napja táját és septembemek is eleit ők
.ö en szerencsésnek tartanák [SKr 222, 426. — "Tartalom20
fejezetcímben]. 1705: József császárnak maga három

szerencsétlenség
dologról írt az űr: ... 2. aggratulatiót szerencsés successiójáról [WIN I, 482]. 1710: Senki nyilván nem mervén
szólani olyan szerencsés hadakozásában a császárnak, hanem alattomban nyegtenek s fohászkodtanak" [CsH 206. —
"1687-re von. felj.]. 1841: Minden plenipotentiarius ... köteles mindent elkövetni, ă mi principálissá és ennek maradékaira nézve Szerentsés és boldogito [Asz; Bosla. Fülep
András ass. nyil.].
4. szerencsét hozó, jóval biztató; îmbucurător, purtător
de noroc; Glück verheißend, vielversprechend. 1661: Én,
Uram, násznagy voltam tegnap ... úgy veszem eszemben,
Uram, szerencsés fog lenni az olyanforma tisztem, mert az
menyasszony tisztem alatt ma igen víg volt [TML II, 220
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: édes Azonyom
Anyám, Az Ur I(ste)n ez jelen ualo Uy eztendónek minden
rezeyt tegie szerenczesse [CsÁLt 27. 1/38 Georgiffy Mihalj
nyitrai kanonok és plébános lev. haza Csíksztgyörgyre].
1750: Isten ö Sz: Felsége Kedves Hugóm Aszszonjnak ez
már bé állót uj Esztendőt tegje áldott Szerentsesse és boldoggá ... Szívemből kivánom [Folt H; BK. Bethlen Gergely lev.]. 1751: Ez uj Esztendő kezdetit ... Tégye Isten
szerentsése Boldoggá s idvességésé [Hétfalu Br; EM LI,
122 beihl. ját.].
5. baj/kellemetlenség nélküli; fără necaz/neplăceri;
glücklich verlaufend, ohne Unannehmlichkeit. 1659: Én,
édes Öcsém uram, örömest értem vala, ha az Kegyelmed
útja szerencsés lön-é vagy nem [TML I, 367 Veér György
Teleki Mihályhoz]. 1667: Kegyelmednek szerencsés utat
kívánok [TML IV, 181 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz].
1678: Örömei értettem szerencsés haza jövetelét [TML
VIII, 46 Teleki Mihály Kapi Györgyhöz]. 1705: j ó kedve
volt a generálnak, sokat énekelt és pohárokat köszöntgetett
az armada szerencsés jöveteliért [WIN I, 600]. 1735:
értettem Ngd szerencséss fel érkezését ōröm(m)el [Lozsád
H; Ks 99 Györffi József lev.]. 1801: szerentsés Uttat
kívának édes Atyám Uramnak [Mv; SLt 17 P. Horváth
Zsófia atyjához].
o Hn. 1761: a' Szerentsés vápa n. Hely uttya mellett (sz)
[M.szovát K; EHA]. 1765: A ' Szerentsés Vápa mellett (sz)
[uo.; EHA].
szerencsésen 1. kedvező körülmények közt; ín împrejurări favorabile; glücklich, günstig. A. 1608: keuan(n)yuk
hogy eo kegme sokáig byrhassa io szerenchyessen es io
Egissigesen* [Kv; JHb XXVI/49. — a A jószágot]. 1664:
valami elő kötőt is küldöttem ő nagyságának vásárfiában.
Kivánom, engedje Isten szerencsésen viselni ő nagyságának [TML III, 114-5 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz].
1665: adja Isten, bírják szerencsésen, csak bánnám azt, örökös jószág lévén Gernyeszeghez, idegenre szállana [i.h.
501 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1673: Az huszti dolgokat ... jól és szerencsésen végben vittük az Nagyságtok
parancsolati szerint [TML VI, 527 Teleki Mihály a fejhez]. 1807: Kis Mamának ma délután egy fia lett szerencsésen [Dés; KMN 374]. 1823-1830: megházasodott elvévén feleségül gróf Bethlen Sándor kisebb leányát, kivel ma
is élnek, éljenek szerencsésen [FogE 115].
B. jókívánságban; ín urări de bine; Glück, Wohlsein.
1608/1610: Isten Felsygedett tarczja megh Jo szerenczjésen
sok Esztendejgh [M.gyerőmonostor K; J H b K LVII/49].
1657: extál még ... Ferenc, ez mostani sanyarúságban vitéz
úr-rabtársom és gyermeki, kiket Isten szerencsésen neveljen [KemÖn. 14]. 1663: Éljen sokáig szerencsésen [TML

szerencsétlenül
II, 598 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1672: Adja Isten
Kegyelmednek szerelmesivel az szent innepnapokat szerencsésen elérni, el is mulatni, többeket sokakat érni [TML VI,
158 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1675: Isten Nagyságtokat viraszsza fel szerencsésen sok új esztendőkre az szintén következendőkkel együtt [TML VII, 127 ua. Bornemisza Annához]. 1721: adgja az Ur I(ste)n hogj ez jelen
való Húsvéti ünnep napokot szerencsessen érhesse Ntok
[Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre lev.].
Szk: Isten ~ éltessen vkit. 1657: Isten Kegyelmedet éltesse szerencsésen [TML I, 47 Keövér Gábor Teleki Mihályhoz]. 1661: Isten ngodot ... szerencsésen éltesse szübeől kíványuk [KJ]. 1750-1756 k: Isten Nságtkat Sokáig
szerentsésen éltesse a' köz jora [Torockó; TLev. 8/5 a Torotzkai Lakosok].
2. kedvezően, előnyösen; favorabil, avantajos; günstig,
glücklich, vorteilhaftig. 1657: Hogy az mi kegyelmes
urunk dolgai szerencsésen folynak, azon bizony szívem
szerint örülök [TML I, 45 Kövér Gábor Teleki Mihályhoz].
1660: Értem az Kegyelmetek dolgainak szerencsésen való
folyását [TML I, 576 Veér Judit ua-hoz]. 1665: Szebeni
útja Kegyelmednek hogy szerencsésen ment végben, örülöm; adja Isten, más j ó akaróinak is hasznoson szolgálhasson [TML III, 535 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1751: lm egy
kis kenetet hoztam Kit uj Királynak tsináltam Éllyen vélle
szerentséssen Es végye tőllem kedvesen [Hétfalu Br; EM
LI, 126 bethl. ját.]. 1772: Bogáti igen nagy hasznot akarván
magának hajtani, nem tudta meggondolni, hogy abban úgy
progrediált volna szerencsésen, ha senkit meg nem
bosszantott volna [RettE 283]. 1806: Gyujto Sándor ur ide
bé érkezett, és én vélle ...legottan a* Buza mezei dolgot
igazításba kivántam venni, és szerencsésen ugy capácitáltamis, a' mint illett [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 1825: Ki
folyt a Csekelaki per, még pedig szerentsésen, de az Alperes apellálta [Szentbenedek AF; DobLev. V/1097].
3. sikeresen; cu succes; mit Erfolg. 1657: az svéciai
akkori királynak, Gustavus Adolphusnak, ki ... az akkori
Zsigmond lengyel király ellen szerencsésen hadakozván,
azután római császár ellen indíta hadat igen szerencsésen
[KemÖn. 156]. 1662: a fejedelemnek ez hadakozás j ó végbe illyen szerencsésen ment [SKr 330]. 1668: Hogy elég jól
és szerencsésen vitte véghez előtte álló dolgait, akarom
részem szerint is [TML IV, 278 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Ebben az esztendőben a keresztény ármádának szerencsésen progressusa lőn, mert a török császár
táborát három ízben is megveri1' | Károlyi Sándor megértvén Bóm intentióját Szatmár vármegyei magyar hadakat
felültetvén, rája mene és szerencsésen fel is véré, felesen
levágatván s elfogatván közülök [CsH 183, 332. — "1684re von. felj.].
Szk: ~ jár. 1614: Azért akkor jó szerencsésen jára", mert
Szinán pasát átalriasztá az Dunán és Havaselföldét tőlemegszabadítá [BTN 2 43. — "Báthori Zsigmond]. 1704: Érsekújvárt, Lőcsét, Eperjest, Kassát, Szatmárt most legközelebb
megvették a magyarok, és mindenben szerencsésen jártanak
[WIN I, 313]. 1739: Az Porisani, vagy Lovietai sáncotis, az
Törökség az el múlt napokban agrėdiáltak, de ottis az mièink
szerencsésen jártanak, mert eruptiot csinálván hat àgyujokot
el nyerték [Nalác H; Ks 99 Komis Antal lev.].
4. baj/bonyodalom nélkül; cu bine, tëră necazuri/peripeţii; glücklich, durch/mit Glück. 1664: Isten hozza, hordozza
szerencsésen [ T M L III, 144 Kapi György Teleki Mihályhoz] | Visszatérő útjában értvén Kegyelmedet lenni ... útját
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szerencsésen continuálhassa Kegyelmed, szívem szerént kívánom [i.h. 47 Székely István ua-hoz]. 1726: Az Urat pedig Isten szerencsésen fél hozván j o szüvel láttyuk [Szentgyörgy Cs; ApLt gr. Haller Gábor Apor Péterhez]. 1733:
Szintén ma szerencsésen ide Gőrgényben elérkezvén első
bé lépésemmel feōbb gondom volt Mgos Groff Uramot ezzel megh udvarolnom [Görgénysztimre MT; Ks 99 Bornemisza Ignác lev.]. 1761: En Istennek hálá szerentsésen meg
érkezvén ... Elöruhákat adattam nyamtaţni [Nsz; Ks Adamus Szentmiklósi lev.]. 1768: Sándor Őtsém ma holnap
Betsi Ember lészen ... 's edes Anyám Aszony se szomorodjék meg rajta, mert az Isten megint szerentsésen viszszá
hozzá [Kv; DobLev. 11/387]. 1802: A' Specifîcált pórtékákat mind meg hozták Szerentsésen [Kv; IB]. 1817: írhatom
Nagyságodnak, hogy a* mikor az Isten szerentsésen haza
hozza, más uj, és jobb rendbe talál mindeneket [Héderfája
KK; IB. Veress István tt lev.]. — L. még FogE 242, 262.
5. szerencsére; spre norocul ...; glücklicherweise. 1807:
Etsedi méreggel megétette magát, és meg holt szerentsésen
[Dés; KMN 271]. 1823-1830: Szerettem volna hamar elfutni a várost, de a doktor csak késedelmezett s mutogatott
mindent. Azonban szerencsésen szállásunkra értünk [FogE
178]. 1839: Anyám ma reggel rosszatskán volt, — gyomra
szája fájt, és hányás erőltette, de a* mit a fodorminta thea
szerencsésen elszüntetett [Kv; Pk 7].
szerencsétlen
mn\. balszerencsés; nenorocos, ghinionist; unglücklich. 1661: Soha én ... ilyen szerencsétlen lovakhoz nem voltam. Amaz szép kis lovam elmarada, azonkívül két lovam sánta az rest szolgák miatt [TML II, 134
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1665: Szerencsétlen voltam,
Uram, hogy Kegyelmed ott nem talált lenni, mikor szolgáim ott voltak [TML II, 358 Boldvai Márton Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Ökörrel, berbéccsel is néha", de ebben néha
szerencsétlen voltam [BÖn. 504. — "Kereskedtem]. 1747:
Buttyán ... szerencsétlen volt az utb(an), mert Mikolc
Gyermánnal találkozék, kiys leg elsőbben egy bottal meg
köszönté hátban [Nagysomkút Szt; TK1 Talpas István (70)
faber zingaricus j b vall.]. 1843: a Pej C s i k ó t . . . ha édes bácsi meg húzza, szerentsétlen lészek abba a részbe, hogy a
mig meg nem gyógyul a lovam addig Szekérel egy felé sem
tudok menni [Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor lev.].
2. balsorsú, boldogtalan; nefericit; unglückselig. 1668:
régentén ember előmenni dolgában, az virtus volt a legjobb
nemesség ... de én ez iránt is igen szerencsétlen voltam,
engem az irigység az földhöz vere [TML IV, 381-2 Paskó
Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1672: Gilányiné asszonyom is
mely iránt van? Úgy látom, ott is ebül vagyok én, olyan
szerencsétlen vagyok én [ T M L VI, 174 Teleki Mihály Székely Lászlóhoz]. 1760: kétszer is el akarta hagyni az szegény gr. Petke István urat, de mindenkor szerencsétlen volt
s az bátyja, gr. Káinoki Antal generális sokáig tartotta arestumban [RettE 111]. 1812: édes Atyai gratziajába ajánlott
maradok utolsó pihenésemig ... engedelmes tisztelő szerentsétlen Attyafia Szolgaja [Héderfája KK; IB. gr. Iktán
Bethlen Sámuel lev.]. 1816: tsak a hideg Testet kisérheténi
ki a* nyugadalom helyére ... Én szerencsétlen fiu vagyok
[uo.; IB. Molnár Sámuel lev.]. 1823-1830: Ez a szerencsétlen öcsém ... azt mondja, hogy egy Szathmári Gábor nevü
szabónak a gégéjét felszakasztotta, talán eddig meg is halt
[FogE 278]. 1840: Csató Gyurka kerítette Léányomat - - o
volt a' meg rontoja — tette Szerentsétlenné [Dés; DLt
277]. — L . még VKp 159.
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3. szegény, nyomorult; sărac, amărît, nenorocit; armseHg, arm. 1823-1830: (A megesett) szerencsétlen szolgálókra nézve az a szerencse, hogy vagyon szülőház ... ott fizetés nélkül szülnek [FogE 227]. 1840: minthogy a dolgot elenyésztetni ígérte, égy kupa bortis vettem, melyből ... magamis, Darvas Uris, valamint a Procedens Regius urak is
ittunk ... s ottan hellyt Contractust expediáltak szerentsétlen bu fejemre [Dés; DLt 166]. 1863: (Meghalt) Szerentsétlen Nyavaja törős Újvári Kiso 37. éves korába [Damos K;
RAk 194].
4. bajt/kellemetlenséget hozó/okozó; care aduce necaz/
neplăceri; unglückselig, unheil bringend, unglücklich.
1661: nem kevés szomorúságomra esik szegény feleségemnek szerencsétlen és váratlan betegségének híre; mindezeket az én bűneim hozták [TML II, 55 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz]. 1763: Nekem ezen esztendő egészségemre
nézve elég szerencsétlen volt [RettE 157]. 1831: hatarunk
nagyobb részét ... a földi Borza, Üröm, vad borso, és a mi
leg nevezetesebb a' Szerentsétlen kigyo hagyma, ugy anynyira el foglalták, hogy ... ezen elő számlált plánták miatt
szinte semmi jot sem arathatunk [Dés; DLt 143]. 1850: nagyon szerencsétlen Órába mentem volt fel, mivel az edgyiket majd tsak halva nem találtam, 's ott kellett mulatnom
[Nagylak AF; DobLev. V/1302 Dobolyi Bálint lev.].
5. rosszul/balul sikerült; nereuşit; unheilvoll, unglücklich, mißglückt. 1666: Szerencsétlen útadón, bizony ki nem
írhatom, az mint búsulok [TML III, 551 Teleki Mihály
v
e é r Judithoz]. 1800: Küldöttünk 10. pár p a t k o t . . . De szerentsétlen volt a' le érkezése, mert nem kapta oda haza, a'
N. Ispány urat [Torockó; TLev. 5]. 1815: Reménységen kív
ül a' pernek egy nem várt szerentsétlen ki menetele lenne
••• ugy nem is kivánhatná senki hogy annak terhét én hordozzam [Béld AF; DobLev. V/979. 2a]. 1818: Iffiabb
Aranka György ... Szerentsétlen Házasodása ... es aztat
követett el válása [Mv; DLev. XXVIIIA. 3]. 1823-1830:
Fridrich Prágát is körülvévén ... de szerencsétlen ütközete
lévén, kénteleníttetett Prágát is odahagyni [FogE 175].
1^55: nagyba vágó szerencsétlen eredményű tervei [HG].
6. tragikus, gyászos; tragic; unglückselig, trauervoll, tragisch. 1690: azon szerencsétlen harczon", az ellenség praev
aleált és a szegény úr Teleki uram b elesett [IIAMN 326.
“ b Teleki Mihály, erdélyi kancellár a Thököly Imrével
Erdélybe beütő török haddal vívott zemyesti csatában esett
e
l]- 1744: A szegény anyja aludt, nem tudtam soha, felköltSe
m-e ... tartván attól, hogy ha oly hirtelen tudja meg szerencsétlen esetét" magának is nyavalyája következik [RettE
— "Hogy gyermeke álmában a pólyájában megfulladt].
1802: Francia Országnak valoságos szerentsétlen Történek n e k le írása de A(nn)o 1793 Olasz kötetben [Ne; DobLev. IV/858. 5b]. 1807: a* meg nevezett nyavalyás Colonn
usnak szerentsétlen sorsa eztet szükségesképpen meg kiv
ánván [Balázstelke KK; DLev. 4. XXXVIII].
7. szerencsétlenséget/nagy kárt okozó; care aduce o
Pagubă însemnată; unheilvoll, verhängnisvoll. 1813: két
s
zerentsétlen Tüz támadás ... ezen Nemes Várost a' leg naßyobb rebegésbe hozta [DLev. 210 nyomt. kl]. 1828: előre
láttyák azt a* szerentsetlen romlást, 's ki lábolhatatlan kárt,
J e l y fog következni egész Falunkra [Kelementelke MT;
T
°ld. 31]. 1833: Ns Felső Fejér Vármegyében Szász Vészt ő d ö n 32. Gazdák szerentsétlen tüz által meg károsodván,
számokra Alamisna gyűjtés rendeltetik [Vaja MT; HbEk].
1837: azon szerentsétlen tüz veszellyek kárát mellyeket a
á l l a g o t biro vigyázatlansága, vagy tselédei támasztottak, a

szerencsétlenség
Zállagba vevő Ur tartozik viselni [Dés; BetLt]. 1840: azan
le rogyott kő fal réám nézve szerencsétlen — mert éjtzaka
bé jővén elégetnek, melynek bé rakattatását instálom [Dés;
DLt 277].
8. szk-ban; tn construcţii; in Wortkonstniktionen: ~ eset
baleset; caz nefericit; Unglücksfall. 1811: Élje tsak tetemes
szerentsétlen eset, Mennyen kárba mind az eddig gyűlt kereset: Mindjárt a' munkáját serényen dolgozza [ArÉ 21].
1824: a' Nemes Városi Közönség Mlgs Principális Urunk
eo Nsága" Jussa meg sértésére fel kelni potentiose ne probállya, hanem ha mi praetensioja van, keresse Törvény útytyain, az ellenkező esetben protestálunk az erőszak által
történhető szerentsétlen esetről [Dés; DLt 206. — "Gr. Haller János] * ~ kåzus *ua.; idem' 1730: Szent Kereszti András Uram izent a' Consistoriumra, hogy az Ekklesia építtesse meg a' labas Házat, külömben ha valami szerencsétlen
casus történik, az Ekklesia fog kárt vallani [Kv; SRE 150]
~ történet 'ua.; idem' 1802: Hogy tavaszi és őszi bejáráskor mindenik pásztor maga számadása alatt lévő nyáját
... külön jártassa és őrizze, a megeshető szerencsétlen történetek eltávoztatására nézve [M.hermány U; RSzF 192].
II. ſn szerencsétlenül járt ember; nenorocit, (om) nefericit; Unglücksmensch, der/die Unglückliche. 1831: A' mostani csapás által ... sok szerentsétlenek fedelezet nélkül
maradtanak [Dés; DLt 532].
szerencsétlenség 1. balszerencse; nenorocire; Unglück.
1657: bizony valóban félek az ő nagysága nehézségétől, de
az szerencsétlenségről mit tehetek? [TML I, 102 Rhédey
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 7660: tudom, sok ember azt forgatná nyelvén, hogy mostani szerencsétlenségéért idegenedtem el ő nagyságától [i.h. 523 Veér Mihály ua-hoz].
1661: Már asszonyom bejött, elég szerencsétlenségére,
mert Czegében" az húgom meregyben esvén, az kisebbik
húgom is meregyes [TML II, 18 Teleki Mihály Veér Judithoz. — "SzD]. 1663: az én szerencsétlenségem az, hogy
Kegyelmednek sok fáradsága haszontalanul lett [i.h. 586
ua. Bánfi Dieneshez]. 1664: Az én szerencsétlenségemre az
minap hivatott vala bé urunk ő nagysága ... szinte akkor
ment volt kegyelmed urunktól ki [TML III, 7 5 - 6 Boldvai
Márton Teleki Mihályhoz]. 1672: A mi pedig az Kegyelmeden esett szerencsétlenséget illeti, én a kegyelmed részéről nem tartom annyira szerencsétlenségnek [TML VI, 321
Naláczi István ua-hoz]. 1739: zz első szerencsétlenség, egy
kis bátortalanságon ŭttöt az embereknek az szivekben [Ks
99 Komis Antal lev.].
Sz. 1678: valahol azért az szerencze hidgied bizonnjal,
nem mesze az szerencsetlensegis [Ks Kornis Gáspár kezével].
2. (nagy) baj, (sorscsapás; necaz mare, dezastru; Desaster, Mißgeschick. 1654: Kerlek az I(sten)éit Edes Fiam szerenczetlenseghteöl oltalmazkodgyatok [Gyf; BesztLt Kallai
Susanna Kemény Jánosné fiához, Kemény Simonhoz].
1662: Constandin" pedig mind ennyi szerencsétlenségi után
is nem nyughaték [SKr 527. — "Havaselvi és moldvai vajda]. 1677: Az török szerencsétlenségnek sem szokott társa
lenni [TML VII, 517 Teleki Mihály Absolon Dánielhez].
1710: Sok rendbéli szomorú kárvallás s szerencsétlenség
talála engemet ebben az esztendőben" [CsH 368. — "1706ra von. felj.]. 1831: tudva van Nsgod előtt ezen esztendőben Szegény Városunkon le folyt Szerentsétlenségeknek
álja — Közös tudomány az is, hogy ... minden képzelhető
Utakat és modokat el követett, hogy a* gyujtogatásboli sze-

szerencsétlenül
rencsétlenség eszkőzlőjét ki kerestesse [Dés; DLt 943].
1847: akiktől megáldatást vártak a közönségek ... siralmat
és reszketéssel teljes nyughatatlanságot hintett közökbe, nekem pedig szerencsétlenséget okozott [VKp 156-7 Varga
Katalin vall.]. 1861: Csak most közzelébb hirdetődik a'
N.Kapusi meg rázó szerencsétlenség, s imé ... ismét hirdetni kell ujjabb nagyszerű szerentsétlenségeket [Gyalu K;
RAk 64]. 1868: a' magyar Létai T. Pap ... mindenét el
vesztette, Ezen szerentsetlenség" akkor történt rajta, mikor
kepéje, termése mind bé voltak takarítva [uo.; RAk 151. —
"Tűzvész].
Szk: ~ esik vkin/-be esik vki. 1585: chyuda zerenchyetlenseg eset mostan en raytam [Kv; TJk IV/1. 490]. 1607:
tebbekkel edgiwt eseót rayta az zerenczetlenseg [Mv; MvLt
290. 12b]. 1621: Nagi szerenczetlensegh eset raita [Kv;
Szám. 15b/VH. 13]. 1735: 26 Xmbr(is) szerentsétlenségb(e) esvén a' Kováts Borka Fia a' németekkel fizettem érette nyoltz ej tel bort [AJk 34]
Isten oltalmazza minden
-tői. 1661: több-több szomorúságoktól és szerencsétlenségektől is oltalmazza Isten ö kegyelmeket [TML 11, 51 Lázár
István Teleki Mihályhoz Szárhegyről (Cs)]. 1672: Isten
oltalmazzon szerencsétlenségtől [TML VI, 362 Bornemisza
Anna ua-hoz]. 1676: Isten sok jót adjon Kegyelmednek és
oltalmazza minden szerencsétlenségtől [TML VII, 210
Bethlen János ua-hoz].
3. baleset; accident; Unfall. 1644: Bizony nem kevéssé
szomorkodom Zrini uram szerencsétlenségén, kit adjon
Isten, ne legyen igaz [TML III, 147 Teleki Mihály Bánfi
Dieneshez]. 1657: Segesváratt, midőn szinte szállásomra
bémennék, az kapuban eldüle a szekerem, mindazáltal az
Úristen
megoltalmaza
minden
szerencsétlenségtől
[KemÖn. 132]. 1678: két uram volt, kik is mindenik szerencsétlenségekkel végezték el életeket [TML VIII, 21 ua.
Bornemisza Annához]. 1705: ha valami szerencsétlenség
érte volna a generális[t], nékünk bizony magyarokul bajnak
lött volna miatta [WIN I, 647]. 1817: Bottyával Tkts Rosnyai Josef Ur az Udvar Biro Urat Főbe kezdette ütni, verni
annyira hogy ha ... magát nem oltalmazta volna nagy szerencsétlenség érhette volna [Udvarfva MT; Told. 78].
1818: Tegnap a' vásárunk el bomlásával edgy nagy tőrtenetes szerentsetlenség esik a' szomszéd falusi Toháti Hidasunkon ... a' Hidas a' benne levőkkel el sülyedett [Sülelmed Sz; IB. Medgyes Lajos vall.]. 1840: Bentze Illyés ...
A' Tutajjal ... történt több rendbéli károsodásain és Szerentsétlenségei okai Hanyatlott állapotra való Jutásának [Várhegy MT; TLt Közig. ir. 1042]. — L. még RettE 86.
4. veszélyes/félelmes dolog, cselekedet; fapt/lucru periculos; getëhrliches Ding. 1676: éczaka is esett az a* Lárma
... ketten vagy hármonn kivált képpen való okai azon szerentsétlenség(ne)k [BK. Veniczei Sándor Bethlen Gergelyhez]. 1816ŝ- Nem igaz, hogy Verengezö eszkőzekkel mentünk volna oda ... mü mint magunk ősünket ugj szántattuk
fel s ha valami szerentsetlenség esik ottan okai nem leszünk
[Várfva TA; Borb. II]. 1823-1830: Akik éjjel vagy nappal
zenebonát csinálnak, azokat a város tanácsa vagy a kommendáns árestáltathaţja, hogy nagyobb szerencsétlenség ne
történjék [FogE 232]. 1851: a gonosz emberek miatt föként
az bírót és elöljáróságot sok szerencsétlenség éri [Zalán
Hsz; RSzF 106].
5. (hadi) balsiker; insucces, nereuşitä, eşec; Niederlage,
Debakel. 1657: Urunk ő nagysága azért ilyen nagy szerencsétlenséggel és romlással nagy szomoruán haza jővén,
annyával és feleségével szembe lön [ETA I, 164 NSz].
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1662: A hadai pedig ebbéli szerencsétlenségek után, tudván
már Bornemisza Pálnak, Bakos Gábornak a bányavárosokra való felérkezéseket, melléjek mentek [SKr 217]. 1663:
Forgács uram hadaiban esett szerencsétlenség [TML II, 588
Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1673: tavalyi szerencsétlenségemben minden hadi apparatusimból kikoptam [TML
VI, 549 ua. a fej-hez]. 1705: A generál ugyan ígírt egynéhány száz németet, de másként nem felel felölök, hogy szerencsétlenség ne érje őket" [WIN I, 422. — "A Bécsbe induló küldöttséget]. 1710: Ugyanebben az esztendőben Rákóczit nagy szerencsétlenség éré, mely miatt Károlyinak is
ki kelle menni Erdélyből" [CsH 406. — "1708-ra von. felj.].
6. végromlás, pusztulás; dezastru complet, nimicire totală; Untergang, Desaster. 1662: szegény paraszt szászokat is
... a lövőszerszámok emelgetésére nagy szerencsétlenségekkel odaállíttatni tanáltattak volna, mind levágván [SKr
525]. 1672: Szomorúan értem az magyaroknak szerencsétlenségét, édes Teleki uram, régen is gondolkodtam felőle,
hogy így járnak [TML VI, 3 8 9 - 9 0 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1674: Az magyarok szerencsétlensége keresztény lelkű magyarnak szomorú hír [i.h. 575 Béldi Pál ua-hoz].
1677: A* kiknek levelei háborúság, tüz, vagy egyéb szerencsétlenségek miat el vesztek volna ... tartozzanak a' Fejedelmek Nova Donatiokat adni [AC 201]. 1710: Ez idő tájban következek Zólyomi Miklósnak szerencsétlensége"
[CsH 100. — "1674-re von. felj.].
szerencsétlenül 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ jár a. (nagy) baj/csapás éri; a suferi o mare
nenorocire; verunglücken, Unglück erleiden. 1653: Ilyen
szerencsétlenül járt a jámbor Cardinális [ETA I, 53 NSz].
1667: Horváth Ferenc Elég szerencsétlenül járt, m e r t . . . éjszakának idején megfosztották [TML IV, 211 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1672: ü nagyságok valóban szerencsétlenül járának, mert asszonyunknak tegnapelőtt öt óra
tájban csak hertelen gyermeke lün, de halva [TML VI, 198
Székely László ua-hoz]. 1687: Azon kell igen busulnom,
hogj az mely Bulyat Annis(na)k vettem volt; ollyan szerencsetlenül jára" [ApLt Káinoki Sámuel feleségéhez. — "Tikoraszülése volt]. 1710: Szerencsétlenül jára az úton, mert
Dévánál a Marosban lesüllyede a hajó, kiben bagásiáját
hozták, s többire odavesze [CsH 445]. 1760: el is indultak,
de szerencsétlenül jártak, mivel a csiki passuson amint
mentek volna, mind a kettőt elfogták s arestumban vannak
[RettE 111]. — b. baleset éri; a suferi un accident; einen
Unfall erleiden. 1704: Ugyan Pekri uramnak hozták levelét,
melyben íija, hogy tegnapelőtt szerencsétlenül járt, mert a
félkaiját meglőtték az ellenkezésben [WIN I, 190]. 1710:
Én itt Brassóban szerencsétlenül járék, mert ... a szállásomon levő grádicson ... hirtelen leesém [CsH 439]. 1722:
Az kgd Pej Gyermek Lova szerencsétlenül j á r t . . . valahogy
ugy szökött hogj az első Lapaczkája meg romlot, ige(n)
Sánta [KJ. Rétyi Péter lev.]. 1791: vasárnap szerentsétlenül
járt egj Dán vad ... olly sebessen szaladot hogj a hintó színbe ... ugj meg ütközött egyik hogj míngyárt el terűit [Királyhalom NK; Ks Jenei Dániel lev.]. — c. (hadi eseményben) kudarcot vall; a suferi un eşec/o înfrîngere (ín luptă);
1662: Kegyelmes Urunk, az Havasalföldéből kijött nyolcz
zászló kurtánság alja, mely szerencsétlenül járt legyen, úgy
gondoljuk, Nagyságod tudhatja [Brassó; Veress, Doc. XI,
15 Buday Péter és Cserei Farkas a fej-hez]. 1676: az tatár
chám Laposnyához szaladt, kik is becsaptak volt Kozákországban, de majd szerencsétlenül jártanak [TML VII, 280
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Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1710: Ez a Forgács
Simon a királynak, Jósefnek felette kedviben vala, és mikor
a kurucság támada, leküldöttek vala bizonyos hadakkal a
kurucok ellen, de szerencsétlenül jára, s ráfogák Bécsben,
hogy áruló8 [CsH 353. — "1704-re von. felj.].
2. szerencsétlenül/pórul járva; păţind o mare nenorocire;
ein Malheur habén, Pech habén, Mißgeschick erleiden.
1705: A fejedelemasszony[t] szerencsétlenül találtam hogy
járt, mert a kávét ... a melyére beöntötte, hogy nagyon
megégette a melyét [WIN I, 415]. 1832: vettünk égy pár
ökröt Sz: Keresztúri Sokadalomkor; eztis szerentsétlenül
káré vallottuk [Bordos U; Told. 39]. 1857: csak 40 vékára
való földet ugarolhattam meg, mert két ökröm Szerencsétlenül el károsodott [Kebele MT; Újf. 2 Kimpián János udv.
gondviselő lev.].
szerencsevadász kalandor; aventurier; Glücksritter.
1790: Ez valóságos mesterséges szerentse vadász. Fizesse
Heg az Isten néki rágalmazásának érdeme szerint [Kóród
KK; KS 94 Vegyes lev.].
szerencsevetés ?sorshúzás; tragere la sorţi; Losziehen.
1602ŝ- az Inctus beosegesen megh bizonittya egy nehany bizonisagokkal ... hogy az Jwhok vthan való zerenchie vetesſ
e ez Inctusnak Jobbagy voltanak, eley vezedelme(n) forgottanak az p(er)secutiobanis elseoben voltanak [Kv; TJk
Vl/1.603].
szerenda, szerindár vall kb. engesztelő halotti szentmi; sărindar; Art Seelenmesse (orthodox). 1736: En Nagy
Almási Pópa Petru, foglaltam volt ... Jósika Maria Aszszony Nagy Almási Jobbagyatol Mark Petertől edgy bányátyan) lévő fél hontot az Pjatra szákábol edgy Szarindarert,
és
egjéb szolgálatomért, a mellj is ért 20 ~ husz forintokot
[ p olt H; Bom. BK ad nro. 184]. 1761: Szamuela Angyel
n
evö Seller ... két Ökrét à Templom Számára hagyta, két
Tulkát pedig Temettetésére a' Popak(na)k, Szerendáért és
e
gyeb Oláh Rituson Szokásba levő Czeremoniákért [Bukuſ
esd H; Ks 113 Vegyes ir.].
Şzk: - kiszolgáltatása. 1804: (A két irtást) a* Drentye
Mitru Felesége az Vra halála után adta Kádár Kretsunnak
e
8y szerindár ki szolgáltatásáért [F.berekszó Sz; BfR 12/7
p
intye Vón (56) col. vall.] * ~t mondat. 1744: egy szekeret
attunk ... Monostoija a N. Tamás Lup Léányának a végre,
"°gy a meg holt Édes Atyának Lelkiért ritusunk szerint
Szeréndárt mondasson [Obozinta Szt; Ks 100 Hordo Lázár
(40) zs vall.] * - / szolgál. 1768: Ádás Péter ... nékem
adott volt midőn a' Papságra fel szenteltettem magamat
költsön 15„ forintokat, 12„ forintért egy szerindárt szolgálom, 3. forintal adóssá maradtam v o l t . . . de halálakor hagyta
hogy az Evangeliumat olvassam, méllyért negy forintot
defálcált, és aztis hagyván hogy Provodotis szolgállyak
r,
tusunk szerént, mellynek árra 10,, Máijás, mely szerént
semmivel magamat adósnak nem tartom [Vályebrád H; Ks
81
• 57. 17 Popa György gör. kel. pap vall.] * ~t szolgáltat.
1769: Persa Nikita 26ta febr. meg hólt, elis hajtotta Popa
Uſ
szuj két husz forintoss érhető Tulkát azért hogj az ŏ
J^odjak szerint Szerindárt szolgáltasson ket ōkrit ö el adta
jÉsztény SzD; Told. Balint Mihally és Gáspár István Ugrón
Istvánhoz]. 1804: Drentye Mitrunak a' melly fogott irtássá
v
ó1t... a' Felesége a' Férje halála után adta Kádár KretsunJ}ak hogy egy szerindárt szóigáltasson érette [F.berekszó
Sz
i BfR 12/7 Krétsun Petre (30) col. vall.].
Se

szerencsétlenség
szerénszerte szerteszét, több irányba, mindenfelé; peste
tot, pretutindeni, ín toate părţile; durcheinander, überall.
1577: eo kegmek varasul semmi keppe(n) Ne(m) akaryak
hogy az sok gatlas legyen a Somosson zeren zerte hane(m)
Mindennek a ky azzal akarya keresny (!)... zabad halazassa legen, de gatnel kwl [Kv; TanJk V/3. 144b]. 1579: Ertyk
aztis eo kegmek varasul byro vram zawabol hogy volnanak
lezegeo legenyek az varason zeren zerte kik senkit ne(m)
akamanak zolgalny hane(m) chyak ekeppe(n) tartattiak magokat [Kv; i.h. V/3. 183a]. 1592/1593: Arra emlekezik eóis
mindenekbe mint az felseó keet vallok ezzel vytúan hogy
az Kys zamos Regi foliasa azon ment el Annak eleotte,
ahol Christoíf vram az eo maga Molna alat fúz faakkal zerin zerte be wltette es megh gatoltha [Néma SzD; Ks].
1602: Noha ennek eleotte az Júhnak ez hataron való lete tilalmas volt, mostan minddazatal az ewdeonek saniarú volta
miat az sok dulo koborloknak naponkenth varosúnk keornieol nyargalasa miat, Amegh az Vristen ez teollewnk nem
tagittya, addigh it zenúedik, de nem zenwedik mind zeren
zerte az varos hataran, hanem az Thordara meneò derek orszagh vthya, es az Georgyfalwy vt keozeott legyen zabad
Járások [Kv; TanJk 1/1. 412]. 1662: Katonái, szolgái" szerén-szerte az országban nagy sok kóborlásokat, fosztogatásokat, lopásokat, dúlásokat tesznek vala, de azokban csak
egyet is meg nem büntet vala | Váraddá egy rabasszonytól
be is izent volt, de az ott lakos becsületes emberek szerénszerte lévén a várban, Gyulai Ferenc a több utána való tisztekkel semmiben hajtotta, és hihető, a szokatlan nyomorúságtól meggyőzettetvén vagy magában holt meg, vagy a
pogány is ... levághatta | Melly levél királyfalvi kastélyában die 8-a Maii 1659-ben költ, de pecsétlés nélkül szerénszerte és talán a fejedelem kezénél is, mivelhogy idegen pecséttel is láttatnék megpecsételtetni, meghordoztatott vala
[SKr 149, 439—40, 487. — "Zolyomi Dávidéi]. 1699: a*
Nemes Szék is együt volt tulajdon csak azon dolognak eligazitasara ... varakoztanak Pap Laszlo ur(am) utan ... Kerestetteis a' Széék a' Varason szerin szerte ket izrombanis a
Varos szolgaival; de nem talaltak sohol [Dés; Jk 297a].
szerént, szerint 1. vminek megfelelően; conform cu ...,
potrivit cu ...; gemäß, laut, nach ... A. 1553: Az Myt Az
Negy Ember Terwn szerent Megy Thalalna Mynd az ket fel
Megy Maragyon Rayta [Solyomkő K; KCs]. 1558: Byro
wram azon kewnyewreggyen ew felsegenek hogy ha walamely zolgaya ew felsegenek walakyth megh wer megh ah
wagy egyeb hathalmath thezen, az Regy zabadsaghonk zeren th zabad legien megh fogny az Byronak az ollyan hatalmasth Thewrwenyre [Kv; TanJk V/l. 48]. 1567: Nylwan
vagion nalatok mykyppen ez erdei orzagbely hyweink három nemzeteol ... egienleo akarattal vegezek hog' az nemesseg az elebbely Rawas zerent Zaz Sebesnek az w Jozagokbol minden kapwtol huzon eot eot pynzt, az mely nemes embernek penig Jobagy Rawason nem volnanak, azok
eotwen eotwen pynzt, az eghazbely nemesek kedig huzon
eot eot pynzt aggianak [SzO II, 212 fej.]. 1568: az Bamffy
Gábriel wram reze az ky wolt az Mogyoroy keohazba, myert hogy Eö magtalan maradott, az Bamfiſy Gábriel reze,
egyenleo keppen Banfíy Pal wramra es Menyhárt vramra
zalloth wgyan azon Beochw zerent az mynt megh Beochwltek wolt az Eleobbely oztozaskor [Gyf; JHbK XII. 8].
1572: Egyhazfywis Elegh egy Es az Byrosagnak valtozasa
zerent Minden Eztendeonket Egyzer Magiar Massor Zas legien [Kv; TanJk V/3. 55a]. 1574: Meg ada minekwnk az

szerénti
Nagysagod paranczyolattyath ... melybe paranczyol Nag.
minekwnk, hogy ... meg imok minden seriessewel rendiwel Egyetembe, m y keppen az meg Newezet zabo palth be
vyttwk Es statualtuk volna, az Egy Jobbagy haz helybe melyet neky az Nehay Priny Bemardne testamentom zorenth
Sommaba hagyoth [M.gáld AF; KCs 41]. 1582: Lazlo papot minden teórueny zerent való haborgatoy ellen mindenwt megh mentyk rolla es megh otalmazzak [Uzon Hsz;
Kp 1.1/16]. 1589: vgy rendelek hogy kin kin erdeme zerent
vegienek" tudom hogy veottenek kin 40 d: kin 32 pénzt kin
25 kin 10 pénzt, ki mint erdemlette [Szu; UszT. — a Adót].
1622: Praedicator Salariuma Jóvedelme Mindenfele vetemeniből ősziből es Tauaszi gabonabol Quarta ă ki rali ok
Institutioia szerent [Ördöngösfüzes SzD; SzJk]. 1651: az
mellj òròksegert Alkalom szerent ada mi előliünk Eotven
magiar forintott [Ilencfva MT; Dósa 1. IIB. 13]. 1671: Végeztük azt-is hogy az Aknás és egyéb hellyekröl-is ki adattassanak a' Possessoroknak az el-szŏkött Jobbágyok (producalván de proprietate) az Articulus szerént sub poena
ibidem expressa mellyet exequaltassanak azon Vár-megyének, vagy Székeknek Tisztei a* hol ez ellen cselekedők
comperialtatnak [CC 58]. 1688: A mi adossag meg fén uagyon, az elíbi osztozodas szérént az harmad részi Czutak
Istvanne Aszonjome leszén [Ksz; BCs]. 1754: szokás szerént ... a' kinek őt fejős Juha, a' vagy annyi ollós kecskéje
volt, tartozott az illyetén marhájából egj bárányt, ávagy
kecske ollót Dézmában adni [Bukuresd H; Ks 92. X. 2].
1768: Kérem ezen emberem által, ezen acludalt registromacska szerent való leveleket kŭlgye el öcsém Uram [Marossztgyörgy MT; Ks 61 Komis István lev.]. 1772: a'
malom Viz mérték szerént alább vágjon mint a' több szomszéd malmok, ezen Kükőllőn [Kük; JHb LXVII/236].
1788: Tábla judiciuma szerént nem én egyedül, hanem hárman mü testvérekűl, én Vajna István, Vajna Dávid Etsém
és Vajna Tamás ... együt tartozunk [Kilyén Hsz; HSzjP].
1823: Petrus Steiner obligatoriaja ... 1818 super 440 Rfl:
... melyből a praenotatio szerént a Debitor meg fizetett 110
piasztert mely tészen 77 Rf [Nsz; DobLev. V/1080, lb].
1837: a Falu Erdeje, a melyhez régi traditio szerént a Falu
Just tart és magais használja [Méra K; EHA]. 1877: Terhes
foglalatosságaim nem engedték hogy ígeretem szerént a
Karácsoní ünnepeket eggyütt töltsük, hanem e mulasztásomat igyekezni fogok rövid időn helyre potolni [Marosdécse
AF; Tolvaly lev. Tolvaj Károly anyjához].
Szk: annak (a) módja
1558 k.: Feyerites. Rp. Mercuriu(m) sublimatumoth, rusikat, saletromoth, salarmoniakumot egienlo kepen 4 lototh, sal alkalit 1 lothot, es egesd
meg kprniwl való twzon, hogy Meg fixaltassek az rusika,
az az, hogy allando es feieritendo legien, az rezeth annak az
Mogia zerenth, Minth te Jol tudod etc [Nsz; MKsz 1896.
281-2]. 1581: Biro vram ... ertekezzek felólle hogy hazat
Thwry Georgine masnak ne kótte legie(n), Es Annak
moggya zere(n)t az Captalan elót Aggyon kótes lewelet házáról es zóleyrol [Kv; TanJk V/3. 243a]. 1617: Az Porond
Banianak hatarit m e g mutogatuan Rúddal annak modgia
szerent kett fele ozlani mellie(n) mind az ket felnek" meg
kel allani [Abrudbánya; Törzs. — "A két osztozó testvérnek, More Lászlónak és Boldizsárnak] * (annak) rendje
1688: Vagyon egy molnár házacska; ... Kétt kövü malom
fellyűl csapó, annak kétt bél kerekei vas karikások, vas
csapjai annak rendi szerént [Csicsógyörgyfva SzD; BK].
1720: Boldor Todor az szõlgabirot az falu vineivel és esküttivel az utrumban meg irt örőksegnek két fele való ki
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mérésére el vitte és annak rendi szerént az szolgabiro a falusiakkal ki merte és határ köveket tettek [Vormága H; JHb
XXXIII/32]. 1836: A Szőllők annak rendi szerént j o állopotban el fedve: de gyenge karokkal ki karozzva [Szászerked K; LLt] * (igaz) hit(e)
1554: Ezth ez vallast My ky
felliwl meg Neweztethwnk" wona Irathok az my kerezthyen
hithiwnk zerenth [Szászzsombor kör. SzD; MNy XXXVI,
52. — "A bevezető formulában megneveztetett „Nag Benedek galachrol b , es Sombory Lazlo Somborol'*. — bGalac
(BN). c Szászzsombor (SzD)]. 1600: Kowachj Thamasne
Korondj Annor(um) 100 meg eskwek es hiti zerent azt felele [UszT 15/173]. 1792: igaz hütünk szerént meg irtuk
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1841: Ezt amint hit nélkül nyilvánítom, 's mondom, ugy kész vagyok hüt szeréntis vallani
[Dés; DLt 1541] * (igaz/jó) lelke/lelkiismeret(e)
1585:
Veres Pal es, Kys Imreh" Mikor ... megh kerdeok lelki esmerety zerent mint A* dologh, felele Gieóng fwzeo Matias
... igaz lelky esmerete(m) zerent mondom ... engemet eo
chak Arra kere hogy Menniek peter vramhoz velle [Kv;
TJk IV/1. 456. — "Vallja]. 1627: Ezt az hazheliet mi io
lelkwnk ismereti szerent ket fele merven altalliaba, nylat
vonank ra [Lőrincfva MT; Told. 21]. 1742: Vald meg jó
Lelki esméreted szerént ... elmondott igaz hűtődre [Asz;
Bosla]. 1850: Alább irt hivatalos bizonyittást tészek arról:
hogy ... Asztalos Bukso Jánost, és festő Solyom Ignátzot ki
halgatván, j o lelki ősméret szerént tettek ily nyilatkozatai,
és vallomást [Mv; DobLev. V/1303] * (igaz) lélek/lelke
1582: En Banyay Janosne ... azkirel emlekezem em lilék
szerent megh mo(n)dom [Kv; TJk IV/1. 58d]. 1652: azokot" lelek szerent megh büczulneok [Ksz; BCs. — "A ruhákat]. 1660: elsőben azt mondá, hogy lelkem szerént szóljak
az dologhoz [TML I, 524 Veér Mihály Teleki Mihályhoz].
1713: Mü ... mind ketten Nemes emberek adgyuk tuttara
mindenek(ne)k a mi igaz lelkünk szerént" [Nagylak AF;
DobLev. 1/83. — "Köv. a nyíl.]. 1770: mi igaz lelkünk szerént fatéáljuk" [Szélszeg Sz; BK. — "Köv. a nyíl.]. 1780:
Gavrilla nevezetű palinka főző igaz lelke szerent a rovástis
meg mutatván tőn illy valäst adott pálinkát 12 vedret és 3
kupátt [Baca SzD; TSb 24] * igazság
1714: pro Die 24a
Mens(is) Juny confluállyon, kglm(e)t(e)k egy bizonyos
helyre, és ott mindenik fél p(rae)sentiajaban assumállya
mindeniknek ratioit, kívánságait, és az kőztök lévő controversiát Isten s Igasság szerént dirimálni igyekezze [Nsz;
JHb XLV gub.]. 1826: Én Gyalakuti Gróf Lázár István •••
mint egész Gyalakutának Possessora semmi törvény és
semmi igasság szerént nem tartozom ennek az ároknak és
pataknak vizét egészen a* Gyalakuti határomra bocsátani
[Msz; GyL] * ínye
1811: ne tsudáld, ha nem találsz
minden ki-fejezést inyed szerént [ArE IV] * Isten
1582:
En mo(n)dek Cassaj Kalamar Tamasnenak ... mond meg
igazan isten zerent en nekem mint wolt az dolog [Kv; TJk
IV/1. 59h Iso Amburusne Anna azzonj vall.] * Isten ~
való. 1606: Eggik felöl az vitezleo Swkeósd Miklós uram
... Másik feleol ... Sebestien János es Sebest: Balint kópecziek ... Jeleòntuen es kerue(n), hogj eo keglmek
egjmaskôzót az mynemw közbe vetesók volna, annak Jsten
zerent való eggieswlesebe lenne(n)k ieleôn, es azt az my
hwtwnk szerent megh iratnok [Köpec Hsz; Ks 90]. 1724:
én bizony Pekri Ferencz uramat eleget kértem és intettem,
hogj ... éllyen I(ste)n szerént való életet [Náznánfva MT;
BK. Némái Istvánné (60) vall.] * levélnek rendje
1552:
Le°wn (!) Jlyen vegezis hog* ha az isten feyedelmet adond
tahat az ew° pechetty alat, adian leuelet ez leuelnek Rendy
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zerynth es Engedelmet, kire°l mi attuk ez Jelen való leuelet,
mynd az keth feel Byzonsagara es otalmara [Mezőszengyei
TA; BfR] * része
1584: (A két fél) Jeonenek Jllyen
Egenessegre ... az olah Frattay hattar (!) aztis my Eleotwnk
ozlasba bochatak kynek kynek az eo Reze zerent [M.fráta
K; SLt T. 18]. 1643: (Á cinterem) uj épitesnek idején
valamit a falu külső oda birodalmas emberekre fel vét ő
kegyelmek is részek szerént annyit adgyanak Gyárfás
Ferencz és Thamás uram, mit az eggyik oda birodalmas
külső ember [Egerpatak Hsz; Barabás, SzO 378] * sors
1605: Az ennek eleotte való vegezes es sors zerenth az
Colosy Camaranak gonduiselesere valaztottak Teleky
Istuant [Kv; TanJk 1/1. 497]. 1617: Az Nagi Auas Reteth
'de ala sors szerent kett fele való diuisiora intiztŭk
Arbiterek altal [Abrudbánya; Törzs]. 1830: kinek kinek
Sors szerént jutott Nyiljának az alsó vége 15. ől, a Felső
vége 10. ől [Galponya Sz; Somb. II] * szabad akarata
1568: egy felewl az vytezlew Zenney pal, Mas felewl az
nehany Zewch Lenartne Eozwegye maradót hazastarsa ...
My elewthwnk zabad akaratyok zerent Iliién vallazt
Thewnek" [Beszt.; BesztLt. — "Köv. a nyil.]. 1613: Tudom
azt hogj zabad akarattjok zerent kötek Beldi Kelemennek
az fejekett az Gabir Peter fia es Virág Georgy az Gabir
feter vey [BLt 3 Mart. Pal de Kotormani ns nyil.] * szája
lz
e
1672: ha mindenekben szájok ízi szerént nem esik az
atyafiaknak az dolog, szintén olyban tartják ha az bontaná
el
az dolgokat, az ki értésekre adja [TML VI, 145 Teleki
Mihály Bánfi Dieneshez] * szíve
1619: írhatom Felséßednek, hogy Szölfikár oly igen nagy szüve szerént fogta
e
zt az Felséged mostani dolgát, hogy ugyan nem kívántatik
soha annál jobban [BTN 2 305]. 1655: Az Ur Isten Kedet
Ura(m) kevanatos es hozzu ideighlen való jo egesseges
lettel aldgya megh szivem szerent kevano(m) [Uzon Hsz;
BLt], 1721: Isten kmeteket sokáig minyajan Jo Egessegben
ejtesse szivünk szerent kivanyuk [Dés; SzCLev.]. 1847:
Drôga testvéreim, tudom, hogy szívetek szerént kévánnátok
v
alami jót hallani rólam, de még az udvartól nem jött
s
emmi [VKp 159 Varga Katalin kezével] * szokott
mód-.
1580: Ha ky penigh Az neky mutatót helyeke(n) kwweol
J^hat legeltetty ... Azt bwntessek megh zokot mod zerent
[Kv; TanJk V/3. 214a]. 1842: Melly dolog ... hogy minden
ekbe a már megírtuk mod szerént ment légyen véghez
áztat igaz hitünk szerént bizonyíttyuk nevünk aláírásai és
szokot petsétünkel meg erősítve [Bözöd U; Borb. II Bözödi
jjászló István székely ns kezével] * tetszése
1679:
fráter István uramnak is írattam Kgd tetszése szerént [TML
VIII, 564-5 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1773: ö
k'gyelme azon Curiális ház Telkét és Szőllőket ... Tetzése
Szerént Szabadoson építgesse és Conserválgossa [Alvinc
Incz. XI. 15]. 1783: a száz forintnak felét nem kellett
tov
áb 20. esztendőknél velünk Eō Excell(entiaj)anak intereSe
*tetni, melyet azon időben Fō Ispánságáb(an) rajtunk tetszése szerént véghez vitethetett Eŏ Excell(enti)aja [M.szoko1
K; IB. Bota Péter (62) jb vall.] * végezés sors
1550: az the N paranczolatya zerynt, kiwel mynket
Jn
thenek az withezlö kemyn János es Walkay Miklós aldonapwthan walo hetfewre hog' Damos 1 newő faluba
me
nnynk [MNy XXIV, 289. — "K]. 1588: 29 Janary Byro
vram Paranchyolatya Zerint My koron hogy az vrainkban
aila az gáthoz latny mentenek volna Keoltottem vachiorara
e
° Keglmekre [Kv; Szám. 4/III. 5]. 1596: az mely tilalmas
er
deòbeòl walo fa hozaserth az felperest az falú hagiasa zennth való egy forinterth megh zaloghlottúk volth [UszT
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11/73]. 1634: az bucziulletes Tizt, tizţj szerint szolittattia
Medue Jánost, accusalua(n) hitetlenseghnek notajaval [Mv;
MvLt 291. 42a]. 1657: Kulcsamak ... Conuentioja szerint
8 sing Vinczi posztojaert fizettem fl. 8.// [Borberek AF;
WassLt]. 1677: A ' Mely Jobbágyok Földes Urok engedelme nélkül Zászlók alá mennek, avagy akarmi egyéb helyekre-is, feleségek hon maradván; míglen urokat legitimo
modo Földes Urok nem reducalhattyák, állapottyok szerint
való szolgálatot, és egyéb tereh viselést szupportállyanak
[AC 105]. 1708: Vagyon egy ezüst Pohár holyagos aranyas
Az Asztalos Cimer Céh Pecséti szerint lévén [Kv; ACJk
69]. 1717: kesz leszek alapatam szeritn Na(go)d parancsalatyat Continualnam [Harangláb KK; Ks 96 Szarka Sigmond lev.]. 1742: Az örökös Jobbágjok szolgálnak a földŏs
Ur parantsolattya szerint [Cente SzD; Ks 4. VII. 1]. 1775:
hogy meg keresztelték, a szokás szerint meg akarta kántálni
a k(ereszt) komákot [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Susanna
Némethi, Johannis quandam Ventzel Consors, Libertina
(85) vall.]. 1796: Ezenn mobiliak a fenn irt Specificatio
szerint Számtartó Nagy István gondviseléssé alá adattak
[Vajdasztiván MT; TSb 43]. 1813: A* Czéh Articulussa
szerint a' ki hibázik azt a' Czéh meg bünteti [Dés; DLt 56.
5-6]. 7868: A' makkolás marad a' régi Compositio szerint
[Szu; Pf Gálffy Sándor lev.].
Szk: (annak) módja
1671: Az Liber Regiusok-is ennek utánna bé-adassanak az Captalanokban, hogy ha kiknek jövendőben valami dolgokbéli akadállyok interveniálná, szükséges levelekhez hozzájuthassanak annak módgya
szerint [CC 75-6]. 1798: mint bé vallott plenipotentiariusomat facultalom is különösön ezen dolgamnak el igazittásara
annak módja szerint hiteles írást is kell készitteni rolla [Mv;
DM 2. XIXA] * annak rendje
1681: Ezen verő alatt
lévő öreg vas fészekben vagyon egy nagy, eöreg vas ülő is
j ó modgyával be csinálva ... Az víz ereszteö horga jó, ennek mind alól fellyül annak rendi szerint jól meg vadnak
két végei vasazva [CsVh 91-2]. 1700: Mikor en azon
Házat megzalogositotta(m), eő kket mint vicinusokat annak
rendi szerint a* ki tűi en vettem mégis kinaltattak [Dés; Jk
309]. 1764: Sztenkulecz Juon én velem és én általam ell
vett két ö k r e i t . . . Pópa Jósivtól kezességei fel kérette, és én
fel kértem annak rendi szerint [Pólyán H; JHb XXXII/37]
* ideje
1584: az felseged yfyw atyafya ... yo egesigben
wagyo(n) ... es az ew ydeye zerynth mynden dolgaba(n)
djcyrethes [Komlód K; WLt Petrichevich Kozma lev.] *
(igaz) hit(e)
1568: Ezeknek vtana meg Értettük a K. lewelebol hog* aminemw bizonisagok wolnanak Ótwos gergelnek hog' my hyt zerint be wennok ... Ewket [Abrudbánya; Törzs]. 1608: (A vallomásokat) hwteonk szerint be
Uötteok, meg Jrattuk, Kgteknek Pechetwnk alat meg keoldeotteök Actum in Comit(a)tu Alben(se) Petek 9 Juny Anno 1608 [UszT 20/358]. 1842: ezek szerint a le rakásban
majd semmi hibát nem esmérvén, arról igaz hűtűnk szerint
adjuk is ezen bizonyság tévő írásunkat [Kv; ACLev.] *
igazság
1721: méltóztassék ezen vásárlást ugj moderálni, hogj miis szegeny Nemes emberek ... Joszágocskánkatis ... a' tiszta igasság szerint oltalmazhassuk s manutenealhassuk [Gyula K; Ks I. 24] * ínye
1764: Kōkösi Barta
Mihály Uram, midőn ... látná hogy nem az őkegyelme inye
szerint felelnék ezt monda; miért nem mondgya Ked még,
hogy Simon Ius [Kökös Hsz; Kp I. 218 G. Barta sen. (38)
ns vall.] * Isten ~ (való). 1569: Mind az ket fel Engede
hatra hagywan Minden Jgyenetlensegeketh, Es ... az Minth
My Ew kòzteok Jsten Zerinth El Rendelnòk Azon megh al-
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lananak [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1583: az három falunak hatarath es Isten zerinth igazan itillietek [Gyf; Jakó,
Dézsma 18]. 1671: Praedikatori hivatalunkra kőtelező juramentumok(na)k formajais erre mutat, hogy J(ste)n szerint
való j o dolgokba(n) engedelmesek lészünk [SzJk 118].
1682: mentünk volna ... hogy az ket fel közőt fen forgo es
el igazítandó dolgokat, J(ste)n s az igassaghnak uttia szerint
Istenessen el igazitanok [Kv; RDL I. 161] * (jó) lélek/lelke
1704: Azért ha a poenát, mely intentáltatott mitigálhatom, én j ó lelkem szerint azt ítíleném, hogy az rab úr légyen ez mostani arestumában, in modemo statu [WIN I,
181]. 1764: láttáé s vetteé észbe hogy akarkiis valamit ki
vitt volna a nevezett udvarból ... Cum omnibus Circumstantys Congruis j o lelke szerint vallya meg a Tanú [Bögöz
U; IB vk]. 1779: Deliberátum. Felvevén mind a két félnek
panaszát, ruminálták is a dolgot lélek szerint [Taploca Cs;
RSzF 159] * (jó) lelkiismeret(e)
1586: az my Lelkwnk
Ismerety szerint Marhayat megh computalwan Beochwltwk
hetwen nyolcz forintra, es 40 pínzre [Lesnek H; IB VI.
225/16]. 1626: az mit szaiabol hallottunk, io lelki esmeret
szerint ez leuelb(en) meg irtuk, petsetwnketis rea vetuen
[Kv; RDL I. 129]. 1789: Gligor Vaszily Annorum circiter
50 ... Jo lelke esmérete szerint referállya hogy a malom j o
àllapatba volt [Abosfva KK; GyL] * juss
1702: Mi
okon kelletet ... Adám Ersebetet, és hűtős Urat Bodrogi
Miklós Vramat in jus attrahalnom, Exhibealt R(e)latoriambul kitetczik, mi oktul viseltetvén eo kglmek Kis halász
utczaban ... L e a n y o m a t . . . jus szerint illető örökségért Vak
mero keppen minden jus kivűl ... be szállítanak [Dés; Jk
323b-324a]. 1764: Szaniszlo Sigmond Vram eŏkegyelme
még maga életében gjermekeik részekben kinek kinek
magát concemalo Jus szerint maga örökségei közzūl
denominált, és szakasztott bizonyos ház helyeket lakásokra
[Torda; TJkT V. 191] * mód(/a)
1571: az zekelseg
állapattia volt ... soha semmi ravas sem ado vetel egieb
nem volt regy mogiok zerint való eoker sytesnel ez eleot
való fejedelmek Ideyeben [SzO II, 322]. 1827: Mellj dolog
vagj őrőkes vásárnak modgja és rendi hogj mü előttünk
mindenekben a fen meg Irt mod Szerint ment légjen végben
arol ... adgjuk mű is ezen Contractualis levelünket [Asz;
Borb. I Várfalvi Fodor Sámuel ns nyíl.] * ország végezése
1564: Es ennek az ólesnek (!) meg attak az arath orzag
wigesesse zerinth egi kebell zob irth d 16 : egy kengir irth d
1 egy tiwg irth d 2 [Dés; BesztLt 11] * része ~ (való).
1603: Engem m e g kellet wolna felöle talalnod ha adossok
löttwnk wolna, becziwst kellet wolna kemed es beczw
zerint meg Elegitötelek uolna rezem zerint [UszT 17/68].
1803: adott volt Moses János a Léányának Szabó
Mihálynénak egy kis Joszágot és egy darabotska Földet
valami dajkaságért, de nem része szerint való osztozásbéli
Jussába [Szenterzsébet U; Borb. II id. Szakáts Josef (67) ns
armalista vall.] * szabad akarat(a)
1590: teged Eróúel
senki nem kyldett, szabad Akarat zerint mentei [UszT].
1629: teőn mi eleóttűnk Toroczkay Anna illyen uallast,
szabad akarattja szerint ... [Kv; RDL I. 145]. 1700: Tudgjuk hogj Munye Barbul, es Mihály Szülei Havasol földéből ki szármozván itt Alsó Szilváson telepedtenek meg és
... Buda Gaspar ur(am) Ispányságában kézit reájok akarta
tenni mint szabad legenyekre; őkis ezekben vévén magokat
szabad jo akarattyok szerint arra nézve adták jobbagjul
[A.szilvás H; Szer.]
szíve
1603: Jmmaron Vram my az
my feleynkel chak azon gondolkodunk hogy Kedteketis az
Vr Jsten tarcza es oltalmazza megh es sok wezedelmes
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Jdeôbe kire az Vr Jstent zywuk zerintis kerywk [Dés;
BesztLt 65 Th. Szabó dési bíró G. Frank beszt-i esküdt polgárhoz]. 1677: Hogy Isten az édes komámasszonyt békével
megszabadította, fiú magzattal áldotta, szívem szerint
örvendem [TML VII, 329 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz] * tetszése
1662: De hogy különbet cselekedni nem
merészelnének, s az fejedelem által cselekedni nem is engedtetnének, az portára és vezéreknek az fejedelem tetszése
szerint az megírt módon íratni kénszerítettek vala [SKr
408]. 1794: Azan Eskető Cancalisták engemetis sokat keringettek ... mind addig, míg tetzések szerint tsikorták ki az
emberből valamit, s azt le írták [Koronka MT; Told. 42/1]
* törvény
1557: azért Kegelmetek bocyassa oda emboret lassúk megh Teorwen zerint ha Kegelmeteket illete y
[Apanagyfalu SzD; BesztLt 16 Blasius Miko és Fr. Appaffi
Gr. Timar beszt-i bíróhoz]. 1571: az ket megh lato Mestertis Teorwenre hiak, es ha Teorwen zerint Menthetyk Magokat Io, hwl nem teorweniel Bwnhedienek [Kv; TanJk V/3.
51a].
C. 1590 k.: zagoni mihaly Énnekem ... Jgert wala Másfél forintotth ... az napra meg Nem ada az keótes zeörent ra
menek hogy ... az keötes zeörent Jgazat vehessek [UszT].
D. 1573: ada ... egy eórók wles helyet ... meg hyuatatlan az orzag teóruenye szyrint [Hsz; BálLt 1].
2. vmit tekintetbe véve; luînd tn considerare ceva; nach
etw., gemäß/in Anbetracht des/der ..., ...-lich, ...-mäßigA. 1577: Jwtthank az dengellegy porchjonak, az djwissioiara tholdalagj ferencz arról Sem lewellet nem p(ro)ducalla,
Sem az Jozagot megh ereztenj, wagj oztani az wegezes lewel thartassa zerenth Megh oztany nem akara [Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 1582: Az Eotweos András perceptiòia volt Summa Zerenth f 1262/17. [Kv; Szám. 3/VIII.
66]. 1597: amykor oda zallot reclamalni kellet volna akkor
de hogy pacifice le hattak telepednj annak az haz helyek
zama zerent ... any hatart zakazt a teorweny akywel annj
zamw ember megh ery [Ipp Sz; Ks]. 1625: Wagyon egy
ezüst maiczos cziattos bogláros aranyos parta eo, mely
nyom mertek szerent m. 2 p. 21 mostani wdeoheoz kepest
er f. 62./. 50 [Kv; RDL I. 126]. 1710 k.: Holt meg Bethlen
János anno 1678 ... Temettetett maga testamentuma szerént a marosvásárhelyi templomba [BÖn. 488]. 1802: a'
melly kaszállot ... a' Falusi Colonusok ... égy más között
Esztendőnként őrökké ki nyilazta(na)k Házalatok szerént
[Felőr SzD; Torma]. 1858: a tulajdonos Gróf Urtol át vett
gazdasági eszközök, marhak és vetések vissza adása, hasonlo betsérték mennyiség és minőség szerént kikötve van
[Kendilóna SzD; TKhf 15].
Szk: betű
1615: Mikoron mj ... hwtteös Diuisorok az
megh holt Vrbeöger Gergeljne hazanal mindeneket ezwst
es Arany marhakat bethw zerent megh inventaluan. Annak
vtana az varosnak constitutioja tartasa zerent bizonios adossagokat fizettwk megh [Kv; R D L I. 97 Junck András kezével] * napszám
1782/1799: Hallottam Tobis Demént,
kinek keze nyomorék, ugyantsak Lakatos Mester ember és
... Szőts Ilkot, Szőts Katát hogy alamisnával élnek, mégis
szolgálni kénszerittemek napszám szerént, nyárban [Torockó; TLev. 5/16. 354] * név
1832: Mikor az Exp(onen)s
Nemes Possessoratus a* Két Aranyos vize között való
Hellyet mívelés hásználás alá felfogta fel Szantotta a Tanú
jelen volté 's ha jelen volt Nevezze meg Név Szerént hogy
akkor az Exp(onen)s Possessorok közül ... akár mi
fegyvert vàsvillát vagy más Eszközŏt mellyiknek látott a
kézebe [Asz; Borb. II vk]. 1847: Ezen írtakon kívül igen
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sok falusiak is voltak a Varga Katalin oltalmazására felállva, de én azokat név szerint elészámlálni nem tudom [VKp
251]
nyíl
1786: Egy nagy fedeles Dianna S el lege A
Régi Ezüstből jutott Nyil Szerént [Nsz; Ks 74. 56. 75
Conscr.] * ölszåm
1812: Az egész Udvarhely kőről lévő
Lészás Kertek ől Szám szerént véve tanáltattak 313 őlők
[Sorostély AF; Born. XXXV. 66 gr. Teleki Pál conscr.]
1820: Házul is öli Szám Szerént adnak fát, abrantsat, karót
[Szkoréj F; MvÁLt Fogarasvidéki úrbéri összeírás 602. 11]
* rend
1732: ha ő Ngok nem supersedeálnok, hanem
így izetlenkednek velem, bizony én is kételenitetem
excedálni a rend szerént [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc
lev.l. 1794: Tekében vadnak Nyoltz egyenlő Részek ...
ezen Részek közt az első rendben lészen Domokos, a'
Másadik Pétsí az 3k i s m é t . . . a most ki tsinált rend szerént
[Teke K; Borb. II]. 1827: a' remekező Legényke őrőkkétig
a' Tizenkét öregebb Mesterek kőzött azon rendel az öregség, vagyis a' Czébe álláskori rend szerént következnek,
osztassanak ki [Kv; ACJk 21] * szám(a)
1546: Aranyon, es Gernyezegen, zam zerenth wagyon, thyz heyan
heeth zaz yoh [Radnót KK; JHbK XXXVIII/19]. 1632: Inquilini. Havasfeőldeböl (!) jeőtt muntanok kik az el mult
eözzel czinaltak egy egy kalibatt, uadnak szam szerent No.
10 [Holbach F; UC 14/38. 13]. 1759: a Sessiok(na)k szamok szerent osztattak fel az Erdőnek faját [Vaja MT; Ks
17. LXXXI. 16]. 1812: Hogy mit vitt el a* Groffne bizonyoson és szám szerént nem tudom [Héderfája KK; IB].
B. 1591: Ez waras es fertály Jaro Vraymra walo keolchyegh Summa zerynt tezen f 21 d 62 [Kv; Szám. 5/X. 7].
1593: Hagyom ... Hesdathi Ersebetnek, penzen veótt iozagomatt, kalota zeghben ... neki hagiom annie summába ...
niely summa zerint tezen harmadfél zaz forintotth [KP. Kemény László végr. fej-i átírásban]. 1711: Barcsai Ábrahám
••• fö-commissarius lévén, ő kegyelmének kellett volna az
már régen beadott lista szerint az dislocatiot tétemi [SzZs
289]. 1783: az ki Godrözés szerint az Berzenczei Mihály
Ur földéből el szántott [Mezősámsond MT; Berz. 5. 42. S.
86]. 1876: a munka fennakadásának kikerülése tekintetéből
a
z építés alatt ugy a gyalog, mint a marhás erő család szerint vettessék ki [M.bikal K; RAk 326].
Szk: betű
1657: Tanitson leg elsőbben mind nagyot,
kitsint, az ola ábécére s azok a betűk szerint, a' jó igazán
való olá Írásnak kivaltkepen penig az Fejér Váratt nyomtatott Vjj Testamentumnak, Psalteriumnak és Catechesisnak
olvasására [UF II, 186] * kapuszám
1570: Toaba keg:
Ezteondeonkenth tartozik Az Nemes Vraymnak Egenleo
kepe(n) az Notariusnak kapw zam zerynth ket ket penzel
[BesztLt 47]. 1601: Az melj 3 forintos adott kapu zam zerint rendeltek wala in subsidio regny Annak [Hsz; Törzs].
1^14: Igirwnk ... kapu zam zerint Ngd(na)k vduara Nepe
tartasara, Portara es egieb minden fele zwksegere niolcz
níolcz forintot [Ks 87 ogy-i végzés] * név
1606: tiltotta
"olt megh egj korteőuel fankat ... melliet neu zerint pap
Korteöuelinek hinak [Sükö U; EHA]. 1650: az megh holt
fejedelem idejeb(en) megh ravak az falut az Czehfey Lazlo
Uram Jobbagyit Czak negy emberre ravak, de az a Negy
ember nevek szerint kik legyenek, akkor ott Ravasiro Fejei m embéri nem kerdek fel sem irák [Mikeháza SzD; Ks
C. 42]. 1827: (Az) ágy, és asztal nemüket ... mostan
név szerint rendről rendre elö számlálni nem tudom [Mar
°skoppánd AF; DobLev. V/1109. 19 Milik Joseff (40) zs
Va
!l ] * nyíl/nyílvonás
1761: B.Josika Joseph Ur Brany»skai Curiaja ... Baro Jósika Dániel Úrfinak nyil szerint
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jutót volna, melljet eö Nsgatol hol fenyegetőzésekkel, hol
intercessorok altal meg akartanak cserelni [H; JHb
XXXV/45. 6]. 1827: Falu kőzőnsegesen használható
hellyek vágynák úgymint Rét mellyböl az Exponens Gróf
Ur ö Ngok emberei Esztendőnként Nyil vonás szerint kapják ki Competentiájakat [Göc SzD; WassLt Conscr.] *
szám
1586: 19 Aprillis: ... az szeochj Marton hazatol vitettem ala szarw fat, zam zerint 22. kiért attam f. 1/32 [Kv;
Szám. 3/XXIV. 16]. 1606: az(on) Zechi mihaljne zam zerint, orba(n) János le tartozót wolna tennj, az fóld zalogiat
Zechi mihaljnenak [UszT 20/299]. 1767: Lóra való Szerszámok és Czafrangokis Emlékezem hogj voltanak, de
Szám szerint mennyi és mitsodások, Már megfelejtkeztem
[Désfva KK; Ks 21. XVIII. 78].
3. vmilyen értesülés/vminek alapján; pe baza unor informaţii; dem Vemehmen nach, wie man hört. A. 1593: Endres Veisz vallia ... Nem tudom bizonnial, hane(m) hallomas zerent hallottam, hogi Veres Martonnak az iob Apia,
es Veres Antalnak az apia eggiek leottenek volna [Kv; TJk
V/l. 371]. 1656: Béldi Pál uramnak parancsoltunk ujjabban, kegyelmed levele szerént Pelin Viszterie olvasásában
jelen legyen [Balázsfva AF; TMÁO III, 436 a fej. a moldvai vajdához]. 1796: (A szőlőnek) az allya a rendes meg
meres szerént 5. ölnek és 1/2 nek ... találtatott [M.igen AF;
DobLev. IV/757a]. 1860: ezen nevezett részeken több éveken történt vágatás látható a' míg most is meg lévő csutkok
szerént [Szentdemeter U; EHA]. 1864: itt hajdan hallamás
szerént Péterlaka falu volt [Méra K; KHn 244].
Szk: tudta
1843: Közelebbi értekezése Varga Katalinnak tudtam szerént Kriznyik Todorral volt [VKp 81] * utrum
1670: (a) vallókat ... erős hüttel megh eskettük es
az elönkb(e) adatot Utrum szerent megh examinalva(n) hűtők uta(n) tót fassiojat nevekkel eggiüt kltnek meg irtuk
[Asz; Borb. I]. 1723: elōnkb(e) le tött fassiojokatt ... le irtuk kik(ne)k nevek után fassiojok az Utrum szerént így kōvetkez(ne)k [T; VGy].
B. 1566/1576: Aldozo nap wta(n) walo hetffeo(n)... Boczy Peterreol rea inteok porkoláb ferenczynet henge anna
ázzonyt felseged eleybe ok adny az felseged leuele tartasa
zerint tizen eoted Napra [Kisszőlős KK; SLt X. Y. 21].
1606: De az Euictor valaz tetele zerint ... az pénzt az Afia
... megh olúasta [UszT £0/193]. 1671: Az kapitány tudósítása szerint jutott az fogarasi jószágbúi gostina disznó, nro
7 [AUT 15 fog-i jöv.J. 1756: kérdették vólna azon Paptól,
a* ki a' pénzt viszsza vitte, mondaná meg, ki adta által, de
azt felelte; Gyónás szerint adta által, nem tartozik meg
mondani [Kv; Mk IX Vall. 92]. 1765: vagyon két Asztag
melyekbenis Titt Margai Vram hozá vetése szerint leszen
Gelinae cir. 460 [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/49.4-5].
Szk: utrum
1651: Eo Naga tob hiuej kozot mjnekunkjs paracziol (!) hogi el mennek (!) az mjnemu vallókat
mj elonkb(e) hiuanak azokat erős huttel meg eskettnök, s
hutok uta(n) való vallasokat az utrum zerint meg jmok
[Torda; Borb. I].
Sz. 1854: Közmondás szerint a főn indul ki a posadás
[ÚjfE 84].
4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: bűn ~
bűnös módon; în/într-un mod päcätos; sündlich. 1697: hallottam Peter Deaknenak maga szájából ... hogj olyan gonosz ember az az Páter Kászoni, hogy csak le nyom az Padra engem s ott ... meg gyak erőssen, bŭn szerent [Kotormány Cs; CsJk 2 - 3 Peter János (37) vall.] * közép ~ való
közepes (nagyságú); de mărime mijlocie; mittelgroß, mit-
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telmäßig. 1584: Az brassayak mikor Soos halat hoznak,
Egy halnak teobet ne wehessen se az nagiobikat, se az
kiszebiket, hanem az keozep zerent walot vegien" [Kv;
PolgK 10. — a A vásárbíró vámként] * ó ~ való Julianusnaptár/ónaptár szerinti; după calendarul iulian/vechi; nach
altem Kalender, altén Stils. 1713: a jŏvŏ vgymint 1714.
Esztendőben esendő ö szerint való Husalyo (!) kedre ...
azon 20. husz forintokat le vonni [Guraszáda H; BK ad nr.
1125]
része ~ való részét illető, részként nekijáró; ceea
ce i se cuvine cuiva (dintr-un tot); 1592: te neked is az te
rezed zeörent walo földeketh az varos ky atta [UszT] *
személy(e) ~ személyesen, saját maga; personal, ín persoană, el însuşi; persönlich, in seiner Person. 1567: 1567. esztendőben a király nagy erejét indíttá, a böjtmás hava fogyta
felé és személye szerént megszállá Kővárat [ETA I, 25
BS]. 1594: ellmenenk Komlódra" ... Es Horuath Kozmane
aszoniomatt ott valló nemes vduar hazanall szemelj szerint
talalok ... kiket az Nagd parancholatia szerint admonealtuk
hogj az feliül meg irth birak Es assessorok eleibe mennenek
... Scriptu(m) fide mediante, Joannes miko de orozfaia b
Paulus Fwge de Kathona 6 [WLt. — 8 CK]. 1663: azt mondja
Szilvási, mikor császár személye szerint kiszállott, látta, de
sátort soha annyit nem látott, mint velek van, de rémítés az
is, mert bizony ritka az fegyver fogható köztök [TML 11,
598 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * természet ~ való a.
vér szerinti; din sîngele cuiva, de acelaşi sînge; naturgeben
leiblich, angestammt. 1791: Tudom bizonyason hogy Székely Maria, Anna, és Judith édes egy Testverek voltanak,
és természet szerént való édes Gyermekei Székely Lászlónak Felesegetöl Bordáts Borbára Aszszonytol valók [Várfva TA; Borb. 11 Katalina Vagyas (64) cons. quondam
Francisci Borbély (64) ns vall.]. 1725: Nekri Ne(me)s
Szathmári Szabó János Ur(am) decessusa után, mint ugyon
az eô kgylme ágyékából szarmozot természet szerint való
gyermekire Szathmári Szabó Sámuel Uramra és Szathmári
Kata Asz(sz)onyra ... maradván eö kglmekre ... edgy fedélnélkül való romlondo kö házak [Ne; DobLev. 1/115]. —
b. saját (választott); propriu, care a fost ales (de comunitatea respectivă); angestammt, rechtmäßig (sein eigenes).
1613: Keg(ye)lmes Vrunk ez termezett szerent való fejedelmwnk hosza mi nekwnk az Vitezleo Beldi Kelemen az
feolseged para(n)cholattjatt" [Cssz; BLt 3 Petrus Gal nob.
de Z. Georgy Joannes Boczkor nob. de eadem. — "Köv. a
parancs]. — c. természetes; natural; natürlich. 1636: az
ének szóval való Istent ditsöités-is két nemű; Avagy mesterséges eskőzökkel; avagy penig tsak természet szerént
valóval lévő [ÖGr A j 7]. 1736: az ott a Falu közepin végig
folyó Pataknak termeszet szerent való árkán indullyon meg
s lássa meg, hogy ha olly bövőn es elevenen foly ä vize
mint ennek előtte [Vasláb Cs; LLt Fasc. 16] * természet ~
való hamis az eredetit utánzó; care imită (vizibil) originalul; den Originál nachahmend. 1816: Az el lopott Pipának
le-irása Mind egy öt tzolnyi magosságu egy és fél tzolnyi
vastagságú, a' leg fáinabb tajtékbol, a' nyakán, és az oldalán vagyon egy természet szerént való hamis ér [DLt
816/1582 nyomt. kl] * vér ~ (való) közös nemzetség/szármázás tekintetében; de (acelaşi) sînge, de neamul cuiva;
blutsverwandt, blutmäßig (verwandt). A. 1584: Ladislaus
Breider vallia, hallottam petessy Giarfas zaiabol hogy Rokonsaganak mondotta ez petessy Mészáros Giarfast, de
Ne(m) tudom, Minemeo Attiafia leott legien Zeoch Balint
hallotta hogy vér zerent való Rokonanak mo(n)ta [Kv; TJk
IV/1. 329]. 1606: arol az Jozagrol per hoc azt mongjuk

440
hogj az az Jstuan nekwnk uer zerent ualo atya(n)k fya uala
[UszT 20/181]. 1714: En ... Nagy Enyedi Borbereki Dánielné Cserei Ersébeth ... Solemniter protestálok ... ne légyen késő ez utann is, vagy magam(na)k, vagy két ágon
lévő Posteritásim(na)k, és édes Vér szerént való Atyámfiainak ... az minket illető Just kikeresni, s ki venni [DobLev.
1/87]. 1752/1803: a vicinált Réthez örökséget praetendálo
vér szerént való atyafiak meg edgyezett akaratból condescendálának arra, hogy ... Salánki Gábor uram ... ö kigyelmének ... által adják" [Dés; Ks 79. 29. 370. — 8 A rétet]. —
B. 1608: vir zerint való Eoreokeossigemet telliessiggel Eo
keglminek adom aianlom keoteom es Vallom [Dés; DLt
300]. 1680: Pesti len tiab(an) és egyeb nyavallyab(an) meg
holt ō nagok lobbagjinak belső és külső ōrōicsegeket vér
szerint való Attyafiak ō nagok Jobbagyi birjak [A.porumbák F; ÁLt Urb. 47]. — C . 1760: ezen Falunkbán ã Sessiok, és azok(na)k mindén Appertinentiai Vér s z i r i n t járnak
[HesdátTA; BLt].
szerénti, szerinti vmi szerint való, vminek megfelelő;
care este conform cu ceva; gemäß, dem/der ... entsprechend, nach dem/der ... A. 1808: tartozik ... minden a'
praetendált zálogság ideje alatt tett Jovittásokat meg-fordittani ... a' minthogy ezennel Tőrvényesen meg is kivánom,
hogy azok mind fel-vétetvén, részre hájlás kívül téjendő betsü szerénti àrrokon ... meg-fordittassanak [Rücs MT; BfR
Székely Mihály nyil.]. 1834: a Tiszt ... egy tzélja szerénti
Regius ki eszközléséért, a feleségevei való titkos öszve jövetelünk, alatson huntzfut gyanúja által akar alám vermet
ásni [Bögöz U; IB]. 1847: az uradalmi tiszt urak rendelete
szerénti kötelességembe azután is pontosan s híven eljárni
kívántam [VKp 192]. 1848: A* fennirtak szerénti törvényes
intésről 's arra tett felelet valóságáról tiszti hitem szerént
bizonyítok [Kv; Végr. Mészáros Josef szb kezével].
Szk: hite
1843: Következnek a tanúk és azoknak letett
hitök szerénti vallomásaik [VKp 84] * ínye
1847: mint
egy valóságos fő parancsoló asszony ... a házból való kihányattatással is fenyegette a tanút", ha ínye szerénti rendeleteit pártolni nem kívánta [VKp 188-9. — 8 Kolbászi Tamás
(58) disunitus tanítót] * ó-szám ~ Julianus-naptár szerint
való. 1843: Idei Szent György napján, azaz ó szám szerénti
május 5-én, erdőgornyik Zsurka Juon kihirdetvén a templom e l ő t t . . . arra inté a falu közönségét, hogy marháit őriztesse s a vetésre menni ne engedje [VKp 118] * szabad
tetszése
1862: Ha ... Isten ő Szent felsége k e g y e l m é n e k
tetzene egyenes és törvényes örököseinket az élők sorábol
kiszollitnia; azon esetre maradjon az én kedves nőm Tamási Anna a vagyonnak szabad tetzése szerénti rendelkezője
[Kv; Végr.].,
B. 1847: Én a királyi fiscus jogait soha sem boncolgattam másképpen, hanem mindig csak azt mondottam nékiek,
hogy a királyi fiscus önkénye szerinti szolgálattal nem tartoznak [VKp 175]. 1852: Ezen kérelemmel Tisztelettel folyamadok a T.Cs. Kir. Kerületi Biztossághoz hogy ...
máromi Klárától örökölt osztály szerinti Birtokoknak Borozdái ki jártatásokra ... azon öregekkel kik a Birtok eredeti állását Tisztán tudgyák ... szállyanak ki 's az B i r t o k n a k
mind két felőlli szomszédgyai közt Tisztállyák meg [Nagylak AF; DobLev. V/1329 Dobolyi Bálint kezével].
Szk: hite
1833: Melj kénáltatásnak módja, és rendi,
hogy mindenekbe ... ezek szerént vitetet légyenn végben
... arról ezennel hivatalos igaz hitem szerinti, s tulajdon al
írásommal, és Szokot petsétem letételévelis meg erőssítve
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bizonyságot tészek ... Sinfalván 8 [Asz; Borb. I Fogarasi
Huszti István ns személy, falu hites jegyzője kezével. —
a
TA] * vékaszám
1841: sem a* kalangyatermés sem az,
hogy abból a' fel tett véka szám szerinti mag jöhetett volna
ki azon évekb(en) — az alperes által sem directe, hanem
tsak hozzá vetöleg bizonyittatik [Dob.; Somb II].
szerény kevés; modest, puţin; bescheiden. 1889: Ez a kicsi pénz itt a versedért járó szerény tiszteletdíj [Kv; PLev.
147 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szerepel vmilyen feladatot ellát; a îndeplini o anumită
funcţie; figurieren, auftreten, teilhaben, eine beste Funktion
habén. 1878: Kozma György magtárnok kéri, hogy mellé
egy segéd rendeltessék, a ki ugy a be — mint a kimérésnél
jelen legyen s egyszersmind ellenőrkép szerepeljen [M.bikal K; RAk 339].
szerepelt részt vett; care a luat parte la ceva; teilhaftig
(gewesen), beteiligt. 1897: Én, aki a perben szerepelt embereket innen ismerem, tudom, hogy magának nincs igaza,
mikor Pálffy mellett volt a szimpátiájával [PLev. 190 Petelei István Gyalui Farkashoz].
szeres 1. soros; care este la rînd, care urmeazä (să facă
ceva); (in der Reihe) folgend, anstehend. 1573: Breda fodor
peteme", hogi az Igarto Istwanne leania eleotte volt Seres
de Nem Jeot be Rea, hane(m) az Molnár neky engetteb [Kv;
TJk III/3. 293. — "Tollban maradt: Azt vallia. bAz őrlést].
1672: mindenkor valamikor Szeres volna s nem akar vágni
an
nális inkább modgya volna av marha vágáshoz, büntessek
elsőben cum f. 1 [Dés; Jk]. 1683: Az mely Mészáros pedigh szeres Lezen az Reggelre való hust annak előtte való
Nap ... be vagja [Dés; Jk 20b]. 1751: ügyekeztem mindgyárt füvet hozatni magam szekeremel ugy masokkal szernélkülis mivel a szeresek nem voltak jelen [Sályi KK; Berz.
12. 92/203]. 1765: a Commissarius ... Karally várról k i j ő vén kérdé töllem Martha Pétertől, vagyone a lovának Fü,
mondám, lenni kel, mert az eö huga lévén szeres, meg parancsoltam, hogy hozzon a mezőről [Borbánd AF; Eszt-Mk
Vall. 163]. 1823-1830: Már e bezzeg terhes expedíció volt
reám nézve. De csak el kellett menni. Mentem azért előbb a
n
agy Borosnyaihoz, aki jó szívvel ígérkezett. De csakugyan
azt mondotta, hogy, mivel az öccse a szeres azon a héten ...
azért hívjam meg esketni az öccsét [FogE 302].
Szk: - bányász hetenként kettessévei váltásban (sorosan)
dolgozó bányász. 1673: Ferencz Tamás szeres bányász
[CsVh 45]. 1677: Thamás Mihály szeres bányász | Vizi János szeres bányász | Demeter István szeres bányász [i.h. 58,
59], 1681: Eördög István, szeres bányász | Notandum: az
'Ilyen vágó bányászoknak 22 szekér kőtül fl. 10 szoktak fizetni. A szeres bányásznak penig úgy, a mint neve után fel
vagyon téve etc. Hlyen bányászoknak egy-egy héten ketten
kell dolgozni. Fizetése kettőnek egy hétre den. 30 [i.h. 98] |
Mihály Márton szeres bányász Illyennek fizetnek egy hétre
den « 15 | Ex relatione nonullorum: Ezek szeres bányászok,
de hisce similibus supra. De minthogy Gidro Páál csak új
és nem egész szeres bányásznak tartatik, semmi fizetése
nem jár hetenkint, hanem ez bányásszal edgyütt 22 szekér
vas kőtül egy summában fizetnek tíz forintot ~ fl. 10 | Péter
István rend szerint való szeres bányász lévén, úgy fizetnek,
rnint az oda fel meg írt szeres bányászoknak Hetenkint [i.h.
101] * - az őrzésre. 1757: az most el mult Karácson har-
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mad napján hírünk jővén minékünk hogy az Springiek az
mi Falunk Erdejére jöttenek volna, azon napon én lévén
Szeres az őrzésre Ropp Jánossal Sebesen a mi Erdőnkre kimentünk, és ... a fa vágást hallottuk [Gergelyfája AF; BK
sub nro 834].
2. a falusbíróság viselésében soros; care urmeazä la rînd
pentru a îndeplini funcţia de jude sätesc; im Schulzenamt
reihen, mäßig folgend. 1709: Tudode ... mikor Papai Pal
vram igazittotta it Galfalvá(n) az Birosághot ... az Nemes
vármegje Nótáriussá Pauli Ferencz vram jele(n) leteben ...
mostis mellyik reszt tartod Szeres(ne)k biroság viseléssel?
[Kük.; Ks S. 37-9 vk] | mostis Szeres az Apaffi rész, azért
visellje az birosághot | En most az Győrőfíi részt tartom
Szeres(ne)k hogj az birosághot el visellye [Gálfva KK;
i.h.].
3. katonai sorozásra váró, sorköteles; care este obligát sä
se prezinte la (comisia de) recrutare; stellungspflichtig.
1600: Enis Zeres woltam, es Theomeswar ala kezwlte(m),
hozzam içwe Lenart Marton fiawal Miklóssal, s mo(n)da,
lm engemis el fogtak oda az hadba [UszT 15/3 Bartha Martho(n) malomfalui vall.]. 1751: szeres nem vagyok az én
rendemet ki töltettem [Csapó KK; Berz. 12. 92/203]. 1828:
A mostani Tyrozásra nézve a Tekintetes Szolga Biro Ur azt
a parantsolatott adta volt ki a Birák(na)k, hogy egy Katonának valott fogjanak el, de ... lármát ne csináljanak ... minthogy Tökröl 16 esztendőktől fogva kötélén fogott Tyrott
nem vittek, hanem a falusiak magok önként aki szeres volt
a fiát bé vitte s assentálta ... mostan tehát Széplékán Vonujnénak három fiai lévén, ugy Szalantai Istvánnénak ...
annakis három ... (: mint a kik mostan ők a Szeresek :) adjanak a fiaik közzül katonát [M.köblös SzD; BetLt 2].
Szk: - had. 1620: Tudom aztis, hogi János király idejeben zeres hadba zolgalt [Páva Hsz; HSzjP Kws Kereztes
Péter (60) lib. vall.].
4. kb. időszakosan működő; care funcţioneazä periodic;
periodisch, zeitweise einsetzend. 1714: Jakab Falvában vagyon egy forgo Malom, jo ahoz való kesseggel a vize szeres, a Falu vegin alol [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 85].
szeresség sorosság; faptul de a fi la rînd ín îndeplinirea
diferitelor obligaţii; Aufeinanderfolge, Sequenz. 1663:
Egyenlő akaratul végezték à Sz. Miklósi megye béliek
hogy à templom és egyéb megye szükségére való dologban
lévő szerességben egyenlő terhet viselnek ä Csibaiakkal
[Szentmiklós MT; MMatr. 58].
szeret 1. szeretetet érez vki iránt; a iubi pe cineva; lieben, mögen, gem/lieb habén. 1568: Georgius Hench iur(atus) fass(us) est, ez (!) hallottam hogy monda az kayantay
ember az zabo gasparnenak hogy, azyonyom te Jnkab
zereted az Ciganokat hogy ne(m) mynth az Magyarth mert
partyokat fogod [Kv; TJk III/l. 195]. 1583/XVII. sz. eleje:
Elseoben Miuelhogy az Isteni tiztelet az ollian emberek
keózeót virágzik, a' kik egymást szeretik es beócziullik,
tiztelik: Annakokaért az Istennek aldasat keuanuan reánk
... vegeztuk, hogy valamellink az masikat szidalommal es
tizteletlen szoual illeti, a* meniszer czielekezi annyzor büntessek minden engedelem nelkul egy forintal [Kv;
MészCLev.]. 1633: Hallottam magatolis azt Falabu Kathatol hogi azt mondotta, hordozok maga(m)nal olliat tudni
illik egi Zeóld bekat, hogi valakit azzal megh jllethetek, de
mind szeretnek azok engemet [Mv; MvLt 291. 137a].
1657: Hogy pedig kérsz jó fiam, hogy idején korán tegyek
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testamentumot, mivel az embernek aval élete meg nem rövidedik s egyik gyermekemet se szeressem jobban a másiknál [TML I, 43 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1677:
Annak felette, nem csak nem kivánnya felebaráttyának
marháját, de söt ugyan el-is lopja, nem-is szereti felebaráttyát a' lopo, söt inkáb rontya [AC 123]. 1697: Az után ki
telék onna(n) leuelem csak hamar hogy jót mondottam neki
azért engemet nem szeretett [Kotormány Cs; CsJk 2 - 3
Peter János (37) vall.]. 1734: Hogj molestiájara ne lettenek
volna az ... Úrfiak a N. Mlgos Urnák, azt senki nem tagadhattya, jószágából való administratiok alkalmatosságával
micsoda injurialtatasi voltanak a N. Mlgos, Urnák én azt
nem tudom, más-ként az Urfiakat ... Teleki Pál Ur(am)
miat Attyafiait szerette [Kv; TK1 Andreas Huszti (34)
vall.]. 1760: egy verset tanultam: Ha szeretsz, szeretlek én
is; A milyen a Kendő, olyan a' mosdó [Igenpataka AF; TL
gr. Teleki Ádám aláírásával, a levél más kézzel]. 1775:
Korda Lászlóné ... Ezelőtt két vagy három esztendővel
nagyon beesett volt a gratiába, szerette Rhédei Farkasné és
— amint mondják — sok egyet-mást adott volt nékie s kéthárom hétig is eltartotta magánál Dobokán [RettE 353].
1785: Testvereit ... igen szerette, s' kedvelte, el annyera
hogj elig várták egj mast látni [Mv; DLev. 4. XXXVI].
1830: Miklosam ha tsak egy mod van 's engem szeretsz
szegény Anyámértis jōj bé anyit esdeklik éretted [Kv; Pk
6]. 1896: Zsuzsika derült; sovány, de kedves, s szeret
titeket [PLev. 182 Petelei István Jakab Ödönhöz].
2.
magát szereti önmagát; îşi iubeşte propria persoană;
selbstliche/Eigenliebe bezeigen, von Eigenliebe erfüllt sein.
1632: Pirongatis kd irasaban hogi ocular nelkul latnam az
kd igassagat ha akamam az emberseget keouetni de magamat igen szeretem [Kv; Ks 41. D. 21 Lad. Bornemisza
lev.]. 1710 k.: Minél kevésbbé szereted magadat és a
világot, annál inkább szereted az Istent és felebarátodat
[BÖn. 431]. 1736: Nem vala inter privatus religionis respectus, akár catholicus, akár kálvinista, akár unitárius, és ha
találtatott magyar, csak emberséges ember volt, egyaránt
szerették magokot, együtt vigadtanak [MetTr 358].
3. szerelmet érez vki iránt; a fi îndrăgostit de cineva, a
iubi (o persoană de sex opus); jmdn lieben, jmdn lieb
habén. 1568: Sth(epha)nus Kowacz iur(atus) fass(us) est,
panazolkodik vala ennekem SZQCZ fabian, es ezt mongia vala, hogy az e<? felesege Mast szeret, es az Darabontokal
kgszlQtte a dolgoth [Kv; TJk III/l. 225]. 1583: Nilas Antal
felesegewel egietembe ... azt valliak ... ez Ersebet egy Békát hozot az zeolebeol, Mert eg Borbelj legent igen zeret,
es azt Akaria m e g Bwweòlny velle [Kv; TJk IV/1. 143].
1597: Sas Jakab Monostor kapuba(n) szolga ... vallya: ...
Egykort mondok Hegedűs Istuannal mely igen szereted az
Daikat ö is teged ige(n) szeret, miért hogy ne(m) veszed ell
[Kv; TJk VI/1. 136]. 1614: Azt is tudom hogy Dengeleghine Azzoniommal ereőssen zerettek egy mast, ugy
hogy kčt ember egy mast inkab nem zeretheti [Nsz; VLt
53/5267 Franciscus Rathoni vicemagister curiae (45) vall.].
1632: az Aszoni ne(m) szerete az vrat hane(m) el szökek
tölle es Brassóban ment s ott me(n)t volt ferhez mas
legenihez [Mv; MvLt 291. 98a]. 1682: Causa Buzaiensis
Fejer Mihály agallyia leanyia Fejer Annok dolgát Keszi
Nohaj Peter ellen, és elválást kivan. Mert az leanya nem
szereti es nem szerette annak elötteis, erővel neki nem adhattyia. Deliberatum [SzJk 172]. 1697: Aztis magatol hallottam Peter deaknetól aszt mondotta hogy ugy szereti ött
az az Páter kászoni hogy ha az ura meg halna, le tenné az
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Papsagot, s őtt el venné feleségnek [Kotormány Cs; CsJk
2 - 3 Peter János (37) vall.]. 1759: Hallotta(m) azt hogy Néhai Alb Tyiron egy Fentősi Menyetskét szeretvén ezen csegellj főidén tanálták volna őket bujálkodni a' melly miatt
ezen Csegellj földgyét elvesztette Alb Tyiron az Fentősiekhez [Nagysomkút Szt; TL. Vancza Ursz (36) ns vall.].
1776: Hogy M. Groff Lázár János Urffi ō Nga, a M. Groff
Komis Annikó Kis Aszszony ö Nga kedviért járt ide leg
többet, azt onnan tudom, mert tapasztaltam, és láttam, hogy
szeretik egyik a* másikát erőssen ō Ngok [Kóród KK;
GyL]. 1793: A Szegény N. Grof szerette a' Grofnét, 's nagyon járt utánna; de olykor a ' Grófné csak le pittyesztette
az ajkát [Koronka MT; Told.]. 1831: mondá az ifjasszonynak: „Hadja el az ifjasszony, ne erőltesse mert ha nem szereti, nem él meg vélle, 's majd az ifjasszonyt átkozza" [Angyalos Hsz; HSzjP Besenyői Gy(alog) K(atonáné) GyörgyJakab Boldisámé (42) vall.].
Szk: szíve szerint
1597: Chyok Ianos Coloswarat lakozo ... vallya ... hallottam azt poztometeo Marton fia zayabol ... hogy el vezy Catust kayanthay Gaspar leányát ...
aztis latta(m) hogy zyweok zerint zerettek egímast [Kv;
TJk IV/1. 1].
4. jónak tart, kedvel, tetszik neki; a plăcea/a fi pe piacul
cuiva; mögen, gem habén. 1570: Orsoliazzon Eotthwes
Jmrehnę, Ezt vallya hithy zerent hogy ez ferench lakot eo
Nalok eotthwes Jnas volt ... De eo hogy semmykeppen
Nem alkhatot vele es ne(m) zerette dolgát ely wzte hazatwl
[Kv; TJk III/2. 109]. 1571: (A tiszttartó) monstrara hywatta
a lofeieket es lowokban mellyet zeretek ugy vettek el teollek [SzO II, 326]. 1573: Syweges gergel ezt vallia hogi ...
Az lewelet vgy Mond kyt az Beochwleskor es o z t o z a s k o r t
írtak vala, Az (!) oztan meg wytak es meg pecetlek, de
Nem hallota hogi Nem zerette volna es ely zagatak volna
[Kv; TJk III/3. 108]. 1590 k.: Engemeth ebbeol hamisnak
nem mondhach, reád ter az tereh, mert Az tilalmath Nem
bwchyulletted megh ha nem zerette tilalmamoth rea kelleth
volna zollitani mégh akkor [Szu; UszT]. 1633: my kí megiünk s ha szerettivk az buszát az mit arathatunk benne aratunk [Mv; MvLt 290. 133b/2]. 1651: Kgd szamarais külte(m), egy fekeoteot, mellyet az magam Leanywal kőttette(m) ha kgd szeremi fogia, teobbetis köttethetek [Fog; BK.
Kemény Jánosné Kállai Susanna Bethlen Ferencné Kemény Katához]. 1669: Réz müveket is olyakat vettem, édesem, hogy soha olyakat n e m láttál; tudom, szeremi fogod
őket [TML IV, 488 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1736:
Nyári palástot is viseltenek, az mely szintén úgy mint az
téli palást, vagy sima vagy virágos bársonyból vagy bíborból volt az Uri fő nemes asszonyoknak, máskép egyéb szinü selyem matériákból is volt, de ritkábban nyári palást;
annak kivül az eleje selyem a galléra egészlen bojtos bársonynyal vagy karmazsin szinü vagy veres vagy zöld, ki
mint szerette, meg volt premezve [MetTr 343]. 1776: ottan
az hellyet nem szeretvén transmutálták Lakásókót az mostani residealo Curia helyre [Marossztgyörgy MT; MkG 365/3]. 1813: kérde minket Zakariás Moses Ur, hogy miről
temondálnánk, mert nem szereti a' temondát [Sszgy; HSzjP
Szabó Kristina Huszár Regiment Profosz Para Antal Ur
felesége (54) vall.]. 1895: Ez rövid, s a műfajt, tudom,
nemigen szereti Méltóságod [PLev. 171 Petelei István Gyulai Pálhoz].
Szk: ~i a másét. 1644: ehez az Szigyarto G e r g e l y n e h e z
ezt tudom mondani, hogi ... daikanak, enis megh fogadam,
de azirt azt ugia(n) mondák hogy utanna vigiazzak igen
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szereti az masett az bizoni dologh hogi sok eggyet másom
haz eszkeozöm veszet el az haztul [Mv; MvLt 291. 399b].
5. akar/óhajt vmit, vágyik vmire; a vrea/dori ceva; will/
wünschet/möchte etw. 1573: hitta hogi ky Menne es meg
Mwtatna az 4 feoldet ... ha zeretnek meg alkwnnanak vele
[Kv; TJk 111/3. 90]. 1591: Segeswari Balintne Anna azzoni
••• vallia ... Brassai Andrasne oda füta, hogi ne haggia az
fiat, aztis Zeoch Pal igen megh vere ... ammint zerete [Kv;
TJk V / l . 159]. 1598.ě Chiany János ... wallia. Tawaly eztendeobe(n) ket vtambais haborgatot megh Thúri János zolgaia eggiet mas aprolekomat fel hanta amit zeretet el veotte, saczoltatot [Kv; i.h. 183]. 1606: az papnal vagío(n) egy
keóbel búzaja s ha zereti oda adgia az eókrek arraba [UszT
20/245 Ambrosius Nagy de Farczad pp vall.]. 1614: minden varosokban es ereossegekben akj houa zeret mennj, az
Nemes Emberek fe!eseg<es>teol giermekestòl, marhastol
beboczatassanak [Ks 87 ogy-i végzés]. 1628: Éppel Jánosné Aszszonio(m) adot Egy házat Éppel Orsolia Azzonnak
•••Ez mellet az mit szeretet... az Kalmár marhak keozzwl,
oda atta, mely teszen tt ff 110 [Kv; RDL I. 137]. 1670:
Eddig Nagyságod az békességet szerette, ezután is inkább
kéván nyugodni, szolgálni ő felségének, mint sem legkisebben véteni [TML V, 134 Teleki Mihály a fej-hez]. 1760: A
szalonnak el adásában szorgalmatos leszek tsak én szerettem volna ha nsgd méltoztatot volna az árrát determinálni
[Gáldtő AF; WLt Miss.]. 1778: Szeretném magamnak
olyan féle matériából Anglus köntöst [Sáromberke MT;
TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. 1812: ha lehetne végezni
hamar Szeretném, mivel sok az bajam [A.jára TA; Ks
Szentkereszthi Sámuel lev.]. 1851: Édes j o Bálind Bácsi ha
c
sak lehet jöjen (!) fel hozzánk szeretném Bálind Bácsival
szemelyesen beszéleni Gyurit is szeretnük látni [Mv;
DobLev. V/1314 Dobolyi Klára Dobolyi Bálinthoz].
6. örömét leli vmiben; a pläcea ceva, a avea un sentiment
de satisfacţie; etw. gern habén, mögen, Lust fîlr etw. habén.
1657: az emberséges emberekkel borital közt való mulatságot én is igen szerettem elein, igen is gyakorlottam [Kernen. 19]. 1665: Az német bizony puha életet szereti, ha az
tö
rök fel nem bontja [TML III, 465 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz]. 1697: Mikor Kaszonb(an) laktunk, akkoris
Mihály Máté kurvájanak szidott csak, s azzal vert, én aszt
Se
m szerettem Tisztessegen küuűll [Kotormány Cs; CsJk 3
Szabó Györgyné Katalin (40) vall.]. 1710: Apafi Mihály ...
A vadászatot szerette s gyakorlotta ifjúságában, gyönyörködött igen az órákban ... mindenkor azok körül pepecselt
[CsH 221]. 1758: felette igen szerettem az olvasást, melybe
n életemnek j ó részét töltöttem el eddig is [RettE 78].
1&23-1830: Nyomtatott orációi s versei mutatják, milyen
na
8y litterator volt a , zsidóul szeretett énekelni is [FogE 75.
^ "Kovásznai Sándor (1730-1792) mv-i ref. kollégiumi
Professzor]. 1827: tapasztaltam m a g a m is hogy örökké és
töbnyire részeg fővel szerette járni Dobolyi István Ur [Mar
°skoppánd AF; DobLev. V/1109. 17 Ilye Juon (46) zs
J?U ]. 1853: A kis Druszám" ... gyönyörű gyermek ... jo
Şu» eltűr mindent örömest, söt szereti ha hurbolják [Kv; Pk
• "Ugyancsak Lajos].
ízlik vmilyen étel/ital; a pläcea cuiva o anumită mîní?re/băutură; etw. schmeckt einem, gem habén. 1568:
Vſ
sula Consors Benedicti Lakatos ... fassa est ... Ezt halottaim) hogy monta Zabo János, N o Jo annyan Nam mikor
b
°rt hozat hane(m) (!) zereted alab el adod eytelyet Egy a
Va
8 keth penzel [Kv; TJk III/l . 1 7 1 ] . 1594: 25 Septemb(ris)
• 2. palaszk szalat sert vit fel Gyalúban Wrunk ö fgenek

szerencsétlenség
kostolni valót, mellyiket szeretne ó fsege: Paxj Lúkacz 1
loual ... d 12 1/2 [Kv; Szám. 6/III. 12]. 1603: hallotam
aztis peterfi Lukaczjtol hogy nem zeretem en effele dizno
hust [UszT 17/21 Gedö balas Etedy lo f w Ember vall.].
1641: egy tál hideg étek vagyon, s én kihozom, egyék benne — s mondá, hogy ő bizony szereti ... s enni kezdék benne [Mv; MvLt 291. 274b-77b átírásban]. 1703: a bor akit
küttél igen Szeretyük [Ks 96 Komis István feleségéhez].
1710 k.: En a nyers káposztasalátát fonnyasztatlan ettem,
de ellenben a nyers ugorkasalátát nem szerettem [BÖn.
514]. 1823-1830: az kérdi a doktor: Hogyha az ember tudatlanságból olyant ennék, amit nem szeret, ha azután megtudná, hogy mit ett, megbetegednék-é amiatt?" [FogE 170.
— "Köv. a válasz].
8. ragaszkodik vmihez; a pläcea ceva; etw. lieben, für
etw. sein. 1619: Mondta azt, hogy : No, mit írt az urad, jól
leszen-é az dolog? En is csak obiter mondottam, hogy : Jól
leszen, nagyságos uram, csak nagyságtok szeresse az békességet. Arra csak azt mondotta, hogy: Igenis szeretjük s
fel sem bontjuk [BTN 2 198]. 1653: No Borsos Tamás meg
riaszkodik, és az bíró — az apám ... hasonlóképpen ...
mindjárt a kastély falait az ácsokkal bérleni kezdik nagy
cserefákkal belöll, és tölteni fôldel. Minden ember: bíróné,
polgámé, pap, bíró s polgár, nagy és kicsid, a ki életét szerette minden ember, a míglen megkészüle, csak hozzája
nyúlt akkor [ETA I, 9 7 - 8 NSz]. 1667: Megparancsoltuk
nekiek, valamint életeket szeretik, úgy vigyázzanak reá, el
ne szaladjon [TML IV, 81 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1722: Van már ittis nagy hire, Publice is beszellik, sŏtt glorialodikis edgyikŭnk rajta ... tudom edgj emberséges ember(ne)k is bestelensége nélkül ne(m) lésze(n), kivált annak ä ki szereti becsűletit [Fog.; KJ. Rétyi Péter
lev.]. 1744: az ki elettét szereti továb ne jöjen [Mv; Told.
27]. 1783: no milliom Teremtette ha életedet szereted oltalmazd magad most vgj cselekszem veled a mint akarok [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 1812: Grantzki ... kardot rántván
azt monda: a ki az életét szereti közéi ne menne [Héderfája
KK; IB. Varró György (29) grófi kocsis vall.]. 1832: Én a'
Molnár Károly Ur képébe solemniter répellálok ide ne jöjjön a' ki szereti az életét [Vártelke Sz; TGsz 59].
9. vallásos kif-ben; ín construcţii/expresii care se referă
la religie; in religiösen Ausdrücken. 1618: Azért mondd
meg, ha Istent szereted, ha éntőlem mást hallottál? [BTN 2
158]. 1657: az jövendő mondót senki nem kárhoztathatja,
ha jót, ha gonoszt mond is, csak hogy ne késsél vele, ha Istenedet szereted [TML I, 63 Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Vétenek" másodszor abban, hogy minden
aemulatiójok, disputatiójok arról vagyon, hogy melyik vallás ismeri jobban az Istent, és nem hogy melyik szereti, féli
inkább [BÖn. 430. — "A felekezetek].
Szk: áldással
1634: tudom hogy az Ur Isten eo kegymet" sok aldasiual szerette [WassLt Vass János végr. —
"Erdély Istvánt]
élettel, egészséggel
1726: az Ecclesianak eddig practizalt modgyara nézve a T. Consistorium kivanta ŏ kimet a mas esztendőre is meg marasztani ... Isten
elettel egesseggel szeresse ō kimet azon hivatalnak vitelere
kívannyuk [Kv; SRE 151] * magtalansággal
1663/
1695: ha az Ur Isten eő kglket elteti, mint hogy Thuri Ferencz Uram(na)k gyermeki megh most ninczenek; Isten eő
kglmet magtalanságal Szeretné es vénségét e m e ; mint hogy
Isten Mihalcz Mihály Uramot fiakai latogata megh, az ö
kglmeböl megh tartana, tartozik eő kgle az edgyik fiat Thuri Ferencz Uram mellé adni [Hsz; Borb. I].

szeretetbeli
10. szólásban vmilyen cselekvés, érzés kif-re; ín construcţii exprimînd o anumită activitate/un anumit sentiment; in Wendungen: eine Handlung, ein Gefîihl ausdrückend: - a zavaros vízben halászni. 1676: Az mely dolgok valami részében másoknak nem tetszenek, higyje Kegyelmed, szeretik az zavaros vizben mások halászni s az
hasznát magoknak, az gyűlölségét Kegyelmednek hagyván
[TML VII, 248 Bethlen János Teleki Mihályhoz] * aki
szájának mit
olyan hírt költ. 1619: Itt is ki szájának mit
szeret, olyan hírt költ [BTN 2 222] * mindenkibe mint a tövisbokor ~ beleakadni. 1847: Kászoni András ... részeges
Isten káromlo — nyakas elöljáróitól nem függő ... Mindenkiben mint a tövis bokor szeret belé akadni — úgyannyira hogy tőle mindenki írtodzik [Kv; AsztCLev.] *
nem ~ mint a szart. 1653: Dobo Judit" azt mo(n)dotta hogi
szinten ugi nem szeretlek mint az szart [SzJk 71. — "A feleség].
szeretés szerető érzés; sentiment de dragoste; Lieben,
Liebe. 1671: Az Isten tehet jól velünk, de félek, az sok
egyenetlenségért, egymás nem szeretésért éppen csak el
akar ü felsége bennünket veszteni, úgy látom [TML V, 640
Teleki Mihály Székely Lászlóhoz].
szeretet 1. lelki vonzalom vki, vmi iránt; dragoste, sentiment de afecţiune pentru cineva, ceva; Zuneigung, Liebe,
das Lieben von etw., Mitgefühl. 1561: mynd az tiztesseges
okosság mynd penig, es fewkeppen az istenhes (!) es
atiankfiahoz ualo zeretet azt mutattya hog' az hallottaknak
wtoso es wegsew zolgalatyokbaes ielen leg'w(n)k hog* az
my eg máshoz ualo zeretetwnknek geriedetessege megy
mwtattassek [Kv; ÖCArt]. 1569: K. Meg zolgalom hogy. k.
wolth gondya Ream merth Byzony Jgen el thekytetth wala
az Bethegseg, ha az vristen megh menth Meg Akaro(m). k.
hálálnom, lathom hogy ez Jámbor Borbelj András zeretetthel toth hozzam [Szentmihálytelke MT; BesztLt 54 Erdelj
Sebestien Gr. Tymar beszt-i bíróhoz]. 1599: Alz eo kgmek
lambor keoseges zolgattiokat megh dicherwen zeretettel
megh keozeontek [Kv; Szám. 8/XV. 10 Dica]. 1619: miwel
Mikola János vram eő kgme ném kwlte ide á kgtek keözeott leot wegezes zerent walo czedulat ... Nem szinten
minden punctayrol emlekezhetem, Hanem holnap ... eö
kgmewel beszelgetwen ... vagy szeretettel meg peczietlem
az Lewelet [Tasnád Sz; Ks 38.1. 32 Véglai Horváth Gáspár
lev.]. 1642: így Jsten kegielmessegebeol mind az keett
Rendbelj atiafiak megh Egiezuen, Diuisioioknak uege leon,
kezek be adasaual, szeretettel Egimast magh keouetuen
[Kv; RDL I. 128]. 1657: gyenge kötél az, kit vagy maga
böcsületinek vagy lelkeesméretinek szereteti nem tartóztat
az gonosztól, avagy j ó urának szereteti [Kemön. 156].
1662: Gróf Bethlen Istvánnal is nagy j ó kedvvel, szeretettel
viselék a meglett békesség után egymáshoz magokat [SKr
283]. 1671: Azért szŭkseges kglmednek a praefigalt napon
es hellyen fogyatkozasnelkül Comparialni, kereszteni kòtelessege s hazafihoz való szereteti eszt kivannya [WassLt
fej.]. 1727: Isten engedgje ezutanis közöttünk maradgjon
inkab az szeretett, mint sem ă gjülölség [Kv; ACJk 134].
1736 u.: Nem igen csínos, kivált a mostani czifra gyomrú,
czifra köntösű világ előtt, mindazáltal a régi magyarok egymáshoz való szereteteknek s nyájasságoknak bizonyítására
leírom, amint az üdvezült atyámtól hallottam [MetTrCs
457]. 1780: (A) szeretetbe tegye az Isten álhatatossá kigyelmeteket mindnyájan [Kv; EM XI, 226 Az öregebb hid-
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elvi Kalandos-társulat cikkei]. 1804: a néhai tisztelt Aszszony halála előtt való Esztendőben ... mitsoda szókkal
nyilatkoztatta ki Anyai indulattyát az igazsághoz, és gyermekeihez való szeretetében? [Fejér m.; DobLev. IV/875.
2b vk]. 1813: Hazájához vonszo szeretetének ujj ab Bizonyságait adná [Kv; DLt 597]. 1855: Az Isten különös
bölcs végzése szerént bizontalan lévén e földön szeretet
kedvesseim közti mulatásom ideje, addig is mig halállom
órája ... eljönne, kivántom földi dolgaim elrendezése áltól
az enyimekhezi forro és igaz szeretetemet holtom után is
tanúsítani [Sáromberke MT; TSb 7 gr. Teleki Sámuel
végr.].
Szk: ~ben él. 1653: Ebben az 1603-k esztendőben én
Nagy Szabó Ferencz magamnak házastársul vettem a néhai
Rósás Mátyásné leányát Ersébet aszszonyt; éltem vélle házasságban nagy szeretetben és előmenetesen 43 esztendeig
és kilencz holnapig [ETA I, 83 NSz]. 1776: Néhai M. Groff
Gyalakuti Lázár János ō Nga, és ugyan Néhai M. Groff
Komis Ferentz eö Nga igen nagy szeretetben éltek, és
gyakron egyik, a' másikát latogattak [Egrestő KK; GyL.
Joan Tompos de Csik Sz. György (66) és felesége, Catherina Szeredai (54) vall.] * ~tel él. 1587/1590:
Az my
egyeb ez kedig való perpatwarok mind Zelmeri Pether ideyeben es az vtan volna, Azok keozteok mind le zalottanak,
seot Jeouendeobeis olj Attiafiusaggal es zeretettel akarnak
elni egjmassal hogj ha Jobbagiok es zolgaiok keozeot vala(m)y haborusagh teortennek, Ne warmegjen, hanem vgia(n)
it teorwenj zerint el Jgazyttassek [Mezőméhes TA; WassLt]
* -tel szolgál. 1602: valamyben, es valamikor kewantatik
az zolgalat semmiben eo kgmek ne vonogassak magokat,
hanem io zywel zerettettel zolgalianak, keoúetuen eo
kgmek az my io praedecessorinknak dicheretre melto niomdekokat [Kv; TanJk 1/1.411]. 1618: parancsolta az én uram
nekem, hogy megmondjam Ráduly vajdánénak, hogy ha
valamiben az én uram jóakaratja kévántátik itt benn az Portán, de őnagysága Ráduly vajda vagy az felesége énnekem
parancsoljon, az én uram nevével őnagyságának szeretettel
szolgálok | Interim eléggé adta lelkét, üdvességét, hogy
Nagyságodnak igaz s szeretettel szolgál [BTN 2 126-7,188]
* anyai
1777: holtam utann ajjánlam, és hagyam ... Feleségemnek igaz Anyai szeretetibe B [Cintos AF, KGy. —
"A fiakat]. 1779: 29dik Martiusba költ utóbszori Leveledetis édes Fiam Anyai szeretettel vettem [Ks 28. VII Árva
Dániel Zsófia lev. nem sk] * atyafi
1657: nem is adománt kerestem, hanem az atyafi szeretetnek reguláját követtem ez dologban" [KemÖn. 275. — "A n a g y s z o m b a t i
követek ajándékában] * atyafiságos
1689/1760
k.:
Atyafiságos szeretetem(ne)k Sengéjét akartam ö kglmekhez
meg-mutatni" [Ne; DobLev. 1/316. 9b. — "Egy dévai örökség átadásával]. 1714: tapasztalván az Ur(na)k Bátyám
Uramnak is, igaz hozzám m e g mutatott, ennek utánnais
meg mutatandó atyafisagos szeretetit ... adám és kötem eő
kglmenek, es maradekimnak ... Disznó Pataka nevü egész
ráta poss(ess)iomat [Gerendlóna TA; JHb 11/2]. 1730: Mikó
Judith Aszszony ... hagya Mihálcz Ferencz Ur(a)m(na)k
holta Után ... Négy Bomyus tehenet, és egy tisztességes lovat ... Mindezekért pedig Mihálcz Ferencz Uram is igiré
Mikó Judith Asz(szonyna)k eletiig való atyafiságos szeretetit, és szóigálatyát [Somolyo (!) Cs; Borb. II] * atyafiúi
1563: Sok' zo wthan Teonek Jllyen wegezesth hogi az
Mennye per eo kozthok wolt, az Torozkay Jozagnak ozlasarol, hogy az Mosthany Terminusról halaztottak az Jeouendo Terminusra, Mely eleozeor zolgaltatyk Az Erdély
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Nemes vraknak, Ily condiciowal, hogy ha addegh atyafywy
zeretetbeol Megh igeneswlhetnek, Jo ha hwl nem [Kv;
Thor. VI1I/2. — "Előtte a nevek fels.]. 1564: lepeny Mate
Marhaya, Arania ezustj es egyeb fele Ingó marhaya felöl,
Jndultatot volt perpathwar kozotthok, Jowenek Jllyen Jgyenessegre my előttünk Attya ffywy zeretetbol, hogy lepseny
Anna Azzonnak, valamy Marhaya Maradoth wolna sukj
benedeknel ... myndeneket sukj benedeknek meg engede
[SLt A. 35]. 1780: Ez meg veszet Világban látom hogy az
Atyafiúi szeretet sokakban meg hűlt, el fogyatkozott [Mv;
Told. 27] * egymás ~ében élnek. 1661: Summa: édes Feleségem, én tied, te enyém vagy, éljünk egymás szeretetiben
[TML II, 181 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1812: Azt valhatom, hogy mig az Exp(one)ns Groff ur eö nsga a' Groffnéjával edgyütt lakott ... láttattak edjmás szeretetében élni
edj először elannyira, hogy a Groffné Édesem kiáltásában
Zengett a palota, a Groffîs mikor az Asztaltal felkőit az
Aszszonyt meg tsokolta [Héderfája KK; IB. Molnár
György (58) ref. esp. vall.] * emberbaráti
1863: nehogy
hátramaradó ... jó embereim, bölcs tanácsadóim, és valódi
emberbaráti szeretetet tanusitott gyámolaim közremunkalásával megörzött javaimban érdemtelenek részesüljenek ...
a
magam végrendeletemet a következendőkben kivánom
Megtenni [Kv; Végr.]
igaz ~tel van egymáshoz. 1710 k.:
istennek nagy ítéleti, száz esztendőtől fogva a Bethlen
Farkas és Ferenc lineája soha igaz szeretettel egymáshoz
nem volt, noha hiszen Kemény Anna, az én nagyanyám, és
Kemény Kata, a Bethlen Farkas, Gergely, Elek anyja,
apával egyek voltak [BÖn. 674] * megtart maga -ben.
1670: Nincs is magyar igazabb s meghittebb atyámfia Kegyelmednél; csak Kegyelmed tartson meg maga szeretetiben, valamikor én is az nem leszek, az én Istenem megbüntessen [TML V, 152 Keczer Menyhárt Teleki Mihályhoz]
* vkinek vkihez való ~e. 1561: Myuel hog' mynd az tiztesseges okosság mynd penig, es fewkeppen az istenhes (!)
es atiankfiahoz ualo zeretet azt mutattya hog' az hallottaknak wtolso es wegsew zolgalattyokbaes ielen leg'w(n)k
hog' az my eg máshoz ualo zeretetwnknek geriedetessege
megy mwtattassek [Kv; ÖCArt.]. 1609: Keopeczi Thamas
Keopeczi Ianos, es Keopeczi Georgy, My eleottwnk teonek
Jllieōi) val<l>ást, hogy ... megh tekintue(n) Dániel Deakne
Azzoniomnak Anna Azzonnak hozzaiok való io Attiafiusagat es hozzaiok való szeretetit ... Erre való tekintetekbe
minden Ingó bingo marhabol való rezek" ... Keopeczi
Annanak es Keopeczi Kalara Azzonnak Conferalanak es
engedenek [Mv; IB VI. 225/17. — "E két utóbbi szó utólagos betoldás]. 1678: Isten boldogítván ő nagyságát, az melyiket az kettő közül kívánni fogja, meg nem fogyatkozik,
én hozzám való szeretetit is sokszori ajánlása szerint most
mutathatja meg [TML VIII, 11 Teleki Mihály Wesselényi
Pálhoz].
2. szerelem; iubire, dragoste; Liebe. 1755: ezen nagy
szeretettel edgyütt fojt baradtság (!) után midőn meg terheseden Hollo Andrasné öszve vészték Tétsi Josephél [Udvarfva MT; Berz. 11. 85/5]. 1775: Az Aszszonyhoz is nagy
indulattal és szeretettel viseltetett ö kegyelme [Peselnek
Hsz; HSzjP Jos. Rápolti (40) ns vall.]. 1776: Inkább itilem
aztot, hogy Mlgs Groff Lázár János Urffi ō Nga, ezen Mlgs
Házat nem annyiban egyébért, mint ä Mlgs Groff Komis
Anna Kis Aszszony Szeretetiért gyakorolta, mivel magam
tapasztaltam, 's láttam egyik a* másikhoz való szereteteket,
gyakorta együtt való nyájas beszélgetéseket [Kóród KK;
°yL. Georges Vizi kat. kántor (30) vall.]. 1818: (A leány)

szerencsétlenség
meg-gyözödott belső indulatból és szeretetből mégyén Férhez [Vista K; RAk 57].
3. buja ~ben van bujálkodik, paráználkodik; a se deda
destrăbălării, a fi ín relaţii de dragoste cu cineva; buhlen,
Buhlerei treiben. 1731 k : Fagarasi Sámuel ... Mostoha leanyaval Kováts Maria Asszanyalis buja szeretetb(en) volt
[Dányán KK; Born. XXXIX. 16 Jos. Aknai alias Nagy pastorref. vall.].
4. udvarias kifej-ben; ín formulă de politeţe; in Höflichkeitsformeln. 1589: Az my az Jesuitakrol marat p(rae)dicator dolgát nezy, ky itt p(rae)dikallana, eo kegmet kerywk
zeretettel ... hogy itt ne p(rae)dikallyon, hanem innét az hatarro<l> el mennyen, az orzagy Articulussa tartassa zerynth
[Kv; TanJk 1/1. 98-9]. 1591: Kérik azért varosul az polgár
vraimat eo kegmek zeretettel, hog* eo kegmek ... zolgallianak hazanknak io czendez indulattal [Kv; i.h. 1/1. 163].
1598: Jntik ew kegmek az Ado zedeo vraimat zeretettel
hogi annak fel zedeseben zorgalmatosson munkalodgianak
es serenkedgienek [Kv; i.h. 1/1. 307]. 1643: Kiteknek közeönseghessenis minnden illendeö dolgokban szeretettel
igiekzem kedueskedni es ezek utan Jstennek klmes otalma
ala ayanlom [Sófva BN; BesztLt 32 Petrus Gavay Andreas
Vegh beszt-i bíróhoz]. 1651: Kgd ez utannis parancziollio(n) az mib(en) tudok szeretettel kedueskede(m) kgdk
[Fog.; BK. Kemény Jánosné Kállai Susanna Bethlen Ferenczné Kemény Katához]. 1668: Kegyelmedet szeretettel
kérem, ha mi oly hírei lesznek, ne legyek felejdékenységben Kegyelmednél [TML IV, 267 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1670: Az Kgd nekünk küldet ajandekajat (!) igen igen
nagy szeretettel vettem [Algyógy H; Ks 41 H]. 1712: kérem nagi szeretettel, igyekezze ugi Componálni, Az Gyórótt hagyott zálogom dolgát, hogi szivem sérelmével ne lehessek, azon alkalmatosságbanis [JHb Jósika István Jósika
Imréhez]. 1740: Kérem azért atyafiságos szeretettel az Urat
kedves edés (!) Ötsém V r a m a t . . . hogy munkálkodjék valami uton modon le jövetele iránt [A.ucsa F; TKhf gr. Teleki
Borbára gr. Teleki Sámuelhez]. 1780: én pedig itt a fa háznál egész Atyafiságos szeretettel fogom látni Kedves Eötsém Uramat ha m<éltoz>tatik magát még alázni a Pusztás
házomhoz bé szállani [Berz. 11/75]. 1833: a ' Süket némák(na)k Ebesfalvára fel állítandó Intézete elö segillésére kegyes adomány gyűjtés ... rendeltetik. — Mely joltévö Czélra, hogy Híveiket az adakozásra hathatoson buzdittsák T.
Uraimék szeretettel ajánlom [Vaja MT; HbE]. 1899: Kedves Fiam! Ezt a levelet M. úr viszi magához. Szeretettel
ajánlom a maga gondjába [PLev. 203 Petelei István Gyalui
Farkashoz Mv-ről].
5. levélkezdő és -záró formulában; ín formulă de început
şi de încheiere a scrisorii; in Anfangs- und Schlußformeln
von Briefen. 1657: Kegyelmednek szeretettel szolgáló jó
akarója, míg él Keövér Gábor m. p. [TML I, 48 Kövér Gábor Teleki Mihályhoz]. 1659: Szeretettel való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek [i.h. 338 Árva Bornemisza Susánna ua-hoz]. 1663: Menyemasszonynak szeretettel való
szolgálatomat ajánlom és Istentől ő kegyelmének jó egészséges hosszú életet kívánok [TML II, 439 ua. ua-hoz].
1673: Feleségem szeretettel köszönti Kegyelmedet az aszszonnyal együtt [TML VI, 437 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1764:
Az Felesegem Mlgos ötsem Ur(ama)t, velem együt Mlgos
Menyem Leányomat szeretettel kōszöntyŭk [Borb. II Nicol(aus) Kendeffi lev.]. 1831: az bé állott Ujj esztendőben
magamat Uram Bátyámék atyafiságos szeretetekben ajánlva továbbrá is tisztelettel maradok alázatos atyafi szolgája

szeretetbeli
[Hagymásbodon MT; Pf|. 1843: Egyebaránt testvéri szeretetedbe ajánlott maradok Édes Öcsém szerető Testvéred
Dobolyi Sigmond" mk [Veresegyháza AF; DobLev. V/
1247. — "Bálint öccséhez]. 1890: Ne haragudj, hogy így és
ennyit írok. Szeretettel Petelei [PLev. 152 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szeretetbeli szeretetből fakadó; care izvorăşte din dragoste; liebevoll, von Liebe erfílllt. 1733: az szegenyseghez
való nagj szeretetbeli indulattyábol el búcsúzott [Dés; Jk
435]. 1739: mint sz. Pál Apostol és Barnabás között, esék
valami kevés atyafiságos s szeretetbéli Controversia [Kv;
SRE 173-4].
szeretetes szeretetteljes; plin de dragoste; liebevoll.
1661: Kegyesen írott tréfáidon, szeretetes írásodon, bizonynyal írom, nem kevéssé örvendeztem, nem kevés újulasomra is volt [TML II, 178 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1661/1681: Mivel hogy minden josagos czelekedetek(ne)k ... megh jutalmaztatasanak kel lenni, szeretetes
indulatom visel engemetis Vitézlő Lugosy János jámbor
Szolgámhoz [BVh; VhU 373-4]. 1788: Successorink
kőzőtt a' Szeretetes Szomszédtság meg maradhasson [Kv;
Pk 3].
szeretetlen szeretet nélküli; föră dragoste; lieblos, gefilhllos. 1710 k.: Jaj, mely gyilkos vagyok sokszori mérges
hirtelen indulatommal ... Vagy ha Felségednek valakin valami csapása látszott, arról való szeretetlen, mérges ítílettel
és bolond, vétkes örömmel [BIm. 1009].
szeretetlenség 1. a szeretet hiánya, szeretet nélküliség;
lipsă de dragoste; Lieblosigkeit, Gefühllosigkeit. 1711:
Ecsedi Mihály Feleségevei Szoboszlai Ersebethel viszáson elvén Szoboszlai Ersebeth vádolván féijét hogj ötét
mod nélkül veri rongallya fejsze vei, és halállalis fenyegeti, Ecsedi Mihály penig Feleseget engedetlenseggel,
szeretetlenséggel szofogadatlansaggal vadollya [Kv; SRE
119]. 1738: jovallásom s hagyásom az hogy ha lehet közöst ne biijanak, hogy annális inkab az atyafiságtalanság
szeretetlenség közikben ne gyükerezzëk [Ks 14. XLIIIa
Komis István végr.]. 1765: Ami pedig az Á szeretetlenseget illeti a nem elegedendō ok az el válásra anyivalis inkább h(ogy) n e m Comprobaltátott az h(ogy) erőszakoson
adatott volna Ferje(ne)k [GörgJk 198]. 1809: Már igy e
mostani Particularis Haza oltalmára léendö Insurectio mi
réánk ... mig ã N e m e s Ország Rendei ... az adózás terhe
aloll való eximaltatăsunkat, à Törvények szerént ki nem
eszközlik, által n e m láthatyuk miképpen teijedhessen,
melytől nem azért vonagattyuk magunkat, hogy az Haza
Atyafiai szeretetlenségünket, mutatnok ki, távol légyen
[Asz; Borb. II].
2. meg nem értés; neînţelegere; Abneigung, Entzweiung.
1662: néha-néha olly dolgokat kíván vala tőle, mellyeket a
fejedelem is m a g a kedvetlenségével nem cselekedhetik
vala. Mellybül hovatovább köztök alattomban való hidegség, szeretetlenség támadott [SKr 161].
szeretetlenül szeretet nélkül, ftrft dragoste; lieblos.
1847: A most született gyermek fejét forgatván keresi az
emlőt, és a j ó Isten gondot viselt néki arról. Hát velem már,
okosabb teremtésivei szeretetlenül bánna-e? [VKp 163
Varga Katalin kezével].
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szeretetmondás szeretetről szólás; predici despre dragoste; Rede über die Liebe. 1823-1830: Eléállottunk hát
mi a szégyenpiacra ... azt sem tudtam, mit beszél a pap,
csak a sok szeretet mondást az unalomig hallottam [FogE
302].
szeretetre méltó care meritä să fie îndrăgit; liebenswürdig. 1883: Mikszáthot ne szidd. Derék tót az. Szeretetreméltó és csupa barátság [PLev. 108 Petelei István Jakab
Ödönhöz]. 1896: Téged arra kérlek, menj fel Teleki Samu
grófhoz. A legérdekesebb erős magyar, s a legérdemesebb,
szeretetreméltóbb emberek egyikét ismered meg [i.h. 186
ua. ua-hoz].
szeretetreméltóság amabilitate; Liebenswürdigkeit. 1897:
Nem az esett jól nekem, hogy a nekem kedves hírt egypár
órával hamarább tudtam, de a maga szeretetreméltósága
[PLev. 190 Petelei István Gyalui Farkashoz].
szeretett iubit; geliebt. 1630: ha szinte Attiafia voltamis
az Aszonnak, de hogy velem haragos volt, se lakodalmokba(n) se egieb dolgayb(an) (!) ielen nem volta(m): ... mert
engemet nem szeretet atiamfia leuen, enis nem feletteb busitotta(m) hazaknal eoket [Kv; RDL I. 19 Honesta foemina
consors Matthei Varadj vall.]. 1862: Ha én Szentpéteri János az isteni hatalom által hamarébb szollíttatnék ki az élők
sorából, mint kedves nőm ... azon esetre minden ... fekvő
és fölkelhető vagyonom maradjon és szálljon ... szeretett
nőmre, abból gyermekeim csak a köteles részt kapják meg
[Kv; Végr.].
szeretetteljes szeretettel teli; plin de dragoste; liebevoll1896: Ez csak szeretetteljes érdeklődés akar lenni ... irán*
tad, ki mindig írod, hogy figyelemmel vagy az iránt, amit
Vásárhelyt beszélnek rólad [PLev. 182 Petelei István Jakab
Ödönhöz].
szeretget szerelmet érezget vki iránt; a iubi/îndrãgi P e
cineva; liebhaben, lieben, eine Liebelei habén (mit jmdm),
liebeln. 1770: Nagy jószágú és gazdagságú ember volt ez a
Nagy Boldizsár. Volt circiter 70 esztendős. Én gyermekkoromban láttam, mivel a szegény nénémet, Diószegi Mihálynét, aki is Váradi leány volt, igen szép asszony, szeretgette
[RettE 226]. 1778 k.: Tirzu Avrám ... özvegyen maradott
Feleségit ... Hatzegán Angyel, még Gazdája Tírzu Avram
eletiben is szeretgetvén, tsak hamar el vészi maganak Feleségül [AF; BK 465]. 1812: Hallattam hogy a' kérdésben lévő személyek szeretgették égymást [KLev.].
szerethet 1. szeretetet érezhet vki iránt; a putea îndrägi
pe cineva; mögen, gern habén, liebhaben können. 1667:
nem is láttam én régen, majd esztendeje lenne, a mikor
Huszton volt, azután mint ment volt be is Erdélyben. En soha nem is szerethettem, látván rossz bolond cselekedetit
[TML IV, 73 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz].
2. szerelmet érezhet vki iránt; a putea iubi pe cineva; lie*
ben können. 1629: Sós Jánosné Anna asszony ... fassa est:
Hallottam azt Fejszés Gergelytől, hogy mondá egyszer ...
„soha nem hittem ezhez az aszszonyhoz, az mit hozzá láttam; azt csodálom, hogy olyan rút, fekete asszony, hogy
szeretheti Szigeti János?" [Mv; MvLt 290. 150b átírásban].
1632: Mondotta azt is, hogy ő úgy szereti azt az asszont 7 Berkeszinét — hogy talám egynéhány felesége volna is,
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nem szerethetné úgy, mint azt az asszont szereti [Mv; MvLt
290. 79b-82b ua.].
3. jónak, helyesnek tarhat; a putea considera corect; biliigen (können), richtig finden. 1675: Bizony dolog az realitást szeretem ... azt az tökélletlen terminust, az dexterizálást nem szerethetem semmi jószágáról másoknak is, ha kik
tőlem kérdeznék jószágáról, nem jovallhatnám [TML VH,
24 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1676: Levelében való terminusát Kegyelmednek nem szerethetem magamra nézve,
de én Kegyelmednek igaz szolgája levén, azt is jóra magyarázom [TML VII, 224 Teleki Mihály Vesselényi Pálhoz].
szeretlen '?' 1632: monta aztis hog' lelke(m) szeretlen
mondo(m) hog* az Kòrtòuelifai Jstua(n) fia meczette megh
az torkomat [Mv; MvLt 291. 90a].
szerető I. mn 1. vki, vmi iránt szeretet érző; care iubeşte
pe cineva, ceva; liebend. 1657: (A fej.) igen méltóság- és
nagy hírt-nevet szerető ember vala [KemOn. 58]. 1662: a
mindenható szent Isten a j ó dolgoknak nem csak szerzője,
szeretője, hanem parancsolója is! [SKr 630-1]. 1679: Vannak Kgld mellett nemzetek, vallások javát szerető becsületes emberek, kikkel az dolgokat közölvén, tudom az dolgokhoz jó lélekkel szólnak [TML VIII, 436 Teleki Mihály
Ispán Ferenchez]. 1762: mikor akár mely maga betsŭlletét
szerető Nmes ember meg hallya, hogy ártatlan, gonosz hirt
hintegetnek felölle, nehezen szenvedheti el, szo nélkŭlt
[Torda; TJkT V. 86]. 1775: azt mondjuk hogy jámbor eszes
kegyes és Templomot szerető és gyakorlo ember [Peselnek
Hsz; HSzjP Anna Rápolt ns incapillis (26) vall.]. 1776: vigasztaló valászat el várván vagyok szivem Anikóm koporsóm zártajík Kincsem Lelkem Anikóm holtig tisztelő szerető szolgája G Lázár János m k [Nsz; GyL. gr. Lázár János
lev.] | Kár volt, hogy e világi szerencse neki nem szolgált.
Különben sincerus és embert szerető barátságos úriember
lett volna [RettE 363]. 1827: ezerszer tsokol 's var Lelkem
Mikosam szerető hived Titi [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina Gál
Miklóshoz]. 1867: tisztelem s csokolom édes Apåmot édes
Anyámot ... szerető fiók Pálfy György [Kv/Tarcsfva U;
p
f | . 1879: Téged ölel, csókol szerető barátod [PLev. 47 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz].
Szk: egymás ~k. 1642: Intelek arrais Atyai indulattal,
hogy Jámbor I(ste)n felòk es egy mas szeretők legyetek
[Told. 1] * eklézsiája
1622: 14 Novembris. Hala meg
a
maz igaz, jámbor, istenfélő, Stenczel János uram, polgár
ember szász natión, az ki az eklézsiája szerető ember vala
[Kv; KvE 154 SB] * hazája
1592: minden hazaia Zeretheó io gonduisseleó, es a' keossegh igazgatasara otalmara be walaztatoth Attiakhozis illik Tizteletes Atthiaym: Annak az Varosnak priuilegiumit, es minden Zabadsagit melyben megh telepedtenek, melynek igazgatasara eok(is) megh
eskwttenek, tudny, olwasni, ertheny, Es velle mindenkor iol
eelnj [Kv; Diósylnd. 9, 11]. 1595: n e m akarnak semmibe(n)
ew kegmek. Byro vramnak es az hazanak meg fogiatkozny
mint yo hazayok zereteo férfiak [Kv; TanJk L/1. 278].
2. szeretett, kedves; drag, iubit; geliebt, lieb. 1551: Kezenthemnek es magam ajanlasanak vtanna, Zerethew lenart
vram in ereztetem K egy emberem [Kv; BesztLt 38]. 1569:
Mikor vachoraltunk volna ... vachy Peter Monda ennekem,
zeretö János vr(am) es Jo sogorom, kyne Meny az hazbol
[Nsz; MKsz 1896. 371]. 1573: Thomas feyr, et Agneta
fc(elic)ta Erasmi Mezaros ... fassi sunt ... feyr tamas ewel
meg teobbyte wallasat, hogy egczer eoryz volt eo az hyt ka-

szeretőképpen
puba(n), Azon Megi(en) ky adam Jstwa(n) vtanna ered ez
valló ... Mond Neky mint vattok Benne zereteo Sogor
vra(m) ky hanyade az fat onnadt [Kv; TJk III/3. 198].
1582: Chizar ferencz vallia ... Ezatis haliam Lukach Zaiabol hog ig zollot volna Zeoke Mihalnak, Zereteo Mihal
vram valamint zerzetted eóchemnek Az Azzonyt de meg
hid hog semmy nem kel Abban [Kv; TJk IV/1. 67]. 1592:
szereteo jstwan vra(m), twdom hogy ennek eleotteis zerzettel masnakis nemes lewelet... hogy ha ennekemis zerzenel
kj vennel engemet az paraztsagbwl az Kd mwnkaiaba(n)
adnék f. 12 [UszT]. 1599: monda Kerestelj Albert zereteó
Ferenczj vram en Azért ieóttem, az melj ket eókreót Adtai
wala az Eggiket az farkas meg eòtte; Azért egj menesem
wagion azt kegk Ado(m) mind Czitkostol [i.h. 14/17 Simophi Mihalj Etedi szabad szekelj vall.]. 1606: mikor arra
az dologra Jutottunk uolna, mondek Benkó Jstuannak szerető Kóma Vra(m) ezt akarya Kĕdtol Ferencz Vra(m) megh
tudni es erteni ez vraim elōt hogj mimodon Akarya kĕd ôfòt
Jõzagodba es ōröksegedbe (így!) be vallani [i.h. 20/361].
Szn. 1571: Dominus Judex et senatores Simony zeretteo
[Kv; Szám. 1/XIII. 439].
3. szeretetre valló, szeretetből fakadó; care izvorăşte din
dragoste; liebevoll, herzlich. 1880: Gyulainál pedig jobb
ember nincs ennek a földnek a hátán. Amilyen szívesen fogadott, amilyen szerető jóindulattal szidott, mocskolt engem egy álló hét minden áldott napján ... azt te ott a falun,
te rusztikus Jakab Ödön, nem is képzeled [PLev. 81 Petelei
István Jakab Ödönhöz].
II. fit vkinek szerelmese; amant, amantä; Liebhaber, Geliebter. 1631: monta az Apia neki, meniel, meniel kurua
kurua es uid el Uarga Menyhartnett az szeretödet es kurualkodgjal uele [Mv; MvLt 291. 61b]. 1705: Az fejedelemaszszony azt beszéllette ... hogy az Haller Gábor könyvében
megtalálták az szeretőinek képeket [WIN I, 591]. 1741: azt
monda az Annya: De ez bizony nem attól való gjermek, hanem én Ezt egj Muczok Juon nevű szeretőmtől kaptam volt
[A.répa MT; Ks 7. XIX]. 1763: azon Czédulát en találtam
... szereteje küldötte s innen gondolom hogj az már régi el
hánt czedola vólt [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1783: mikor
ö Nsga Bagoson lakott, egy Nagy Jankó nevü szeretője lévén ... Demets Mihálynétól ... azt hallottam, hogy néki a*
Leánya Demets Bori beszélte vólna, N e m elégszik meg
úgymond az Exponens Aszszony ő Nsga a ' rendin vélle hanem még felyűl fordúl, és úgy ül belé mint a ' karóba [Perecsen Sz; IB. Elisabetha Kassai cons. nob. Georgii Sombori
(25) vall.]. 1796: (Ros Mária) Szeretőivel együtt vendégeskedtek engemet el igazítván a háztol [Déva; Ks 101].
Szk: ~t tart. 1681: Kotsis Kata ... tehetetlenseggel vadollyia feijet, es hogy el űzte volna tŏlle, szabadsagotis
adot neki hogy szeretőt tartso(n) [SzJk 154].
Sz. 1805: Ungvári a' Contractus mellől nem akart el állani és annak Complementumát kivánta és igy ugy voltunk
mint mikor két aszszony osztozik a' szeretője nadrága felett, az edgyik az edgyik szárát a' másik pedig a' másikot
tartotta [Dés; Ks 94 Thuróczy Károly lev.].
szeretőképpen szeretettel; cu dragoste; aus Liebe, liebenderweise, mit Liebe. 1776: En nagyobb Szeretetit, s, hajlandosagát ä Mlgs Komis Anna Kis Aszszony ö Ngának,
Senkihez nem tapasztaltam eleitől fogva itten való Szóigálatomban, mint Mlgs Groff Lázár János Urffi ő Ngahoz, a'
kinek gyakorta Vélem baráttságoson, s szerető képpen Íratott is [Kóród KK; GyL. Georg Vizi k kántor (30) vall.].

szerettébe
szerettébe szeretetből; din dragoste; mit/aus Liebe, jmdm
zuliebe. 1584: Viczej Andrasne vallia ... Zabo Gal ky wthe
az Sweget Danch Leorincz feiebeol ... azt monda Gal hogy
Trefaba Zerettebe wteotte ky | Markos Caspar vallia ... vizza leowe Kutos Marton ... es Monda lm az Nagy Mate miwelhogy rezegh vala zerettebe Eolele megh es vgy serte a'
chakannial [Kv; TJk IV/1. 200e, 282]. 1618: Kamuti uram
azt mondta, hogy azért nem bízza reám az Nagyságod pénzét, hogy ellopom ... de, Kegyelmes uram, bizony szerettembe szolgálnék az itt való ház építésében [BTN 2 120].
szerettet ts ige (meg)kedveltet; a face să fie îndrăgit; beliebt machen, näherbringen, Gefallen erwecken. Szk: ~i
magát. 1851: a' kitsi Titi a' nyakaba borul 8 és meg öleli s
mongya hájá hájá nagyon szeretteti magát [Kv; Pk 6. — "A
nagyanyjának].
szerettetés szeretés, kedvelés; îndrăgire; Näherkommen
zu jmdm, gefallen. Szk: vkivel egymáshoz
1662: Az fejedelem birodalmának, uraságinak nagyra nevekedése ...
Gróf Bethlen Istvánnal egymáshoz szerettetések [SKr 281.
— Tartalomjelző fejezetcímben].
szerez 1. határozatot hoz, előír; a hotäri/decide; beschließen,
bestimmen, bescheiden. 1546: az degy 8 hatharon vagyon
keeth molnos thoo ... az harmadyk egy puzta thoo hely ...
Ezeketh ew kezethek ygyen zerzethyk esz vegezthyk b
[Panot c ; DanielAd 5 - 6 . — "Dég KK. b Köv. a végzés. c Panád KK]. 1550: Bvday Peter es Bvday Marton elewt, Thomory gywrgy es olchyardy gabriel Elewth vga ymint foggot Emberynk elewt theonk es zerzenk yllyen zerzest es vegezest 8 [Berend K; B f R VI. 28/2. — 8 Köv. a nyil.]. 1569:
vachy Peter ... vgy zerzette az artikulusokat ... 1 ez, hogy
semmit az cement mestersegben, ky volna, semmit ne myuellen hire nelkwl, hogy az en tudományomat el lophassa
[Nsz; MKsz 1896. 371-2]. 1570: Kegelmetek Vrunk Eo
felsege Jelen való Adoyat ... mellyeth ez El Multy gywlesbe zerzeth az orzag Meg kyldetthe, pecheth alath
[BesztLt 47] | Ez vtan Nem akarnak eo k varoswl egy Adóra Mast zerzeny [Kv; TanJk V/3. 15a].
2. elintéz/rendez, juttat vmit vkinek; a obţine; verschaffen,
erlangen, stiften. 1615/1616: Az Fejedelem most Colosvarat vagyon, j o volna be jönetek és az Soo felöl az feiedelemtöl Com(m)issiot szerzeni [Kv; RDL I. 100 Juhos János
kolozsi kamraispán lev.]. 1618: Az Kamuti uram szállását
szerzettem őkegyelmének [BTN 2 157]. 1632/1720: igirrém
penig arrais eö kglmének magamat hogj ezen Venditiomra
az mi Klmes urunkbul Consensust Szerzek eö kglme(ne)k
[Cege SzD; WassLt]. 1657: azon püspök bátyja ... Erdélybe jűni nem merészle ... noha azelőtt volt vélem egyveletlensége, de ... megszerzém dolgát az fejedelemnél ... s
még jó fizetést is szerzettem vala [KemÖn. 139]. 1664: Bizony én is kegyelmedhez ... bíztam, hogy ... az mi kegyelmes urunktól valami kis provisiót szerez nekem is [TML
III, 47 Székely István Teleki Mihályhoz]. 1671: Radics
uramnak penig magános audientiat szerezzen [TML V, 604
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1677: Csula Gáspár és
Sebesi Bénijámin uraméknak ő nagyságoktul szerezzen
conventiót külön-külön [TML VII, 443 ua. Baló Lászlóhoz]. 1683: G e d o János ... talalta megh ... Redej Ferencz
Urunkot ... hogy szerezne neki az mi kegjemes (!)
Urunktol ... Exemptiot hogy eleteigh hadi expeditionkb(an) hagjattat(ne)k neki (így!) [Karácsonyfva U; BLt 11].
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1705: egy főstrázsamester, mely is Szatmárban sok sebekbe esvén azokért néki őfelsége főstrázsamesterséget szerzet
vagy adott [WIN I, 656]. 1710: Apor Lázár Teleki mellé
adván m a g á t . . . Teleki a fejedelemtől a csíki főkapitányságot neki szerzé 8 [CsH 171. — "1683-ra von. felj.]. 1771: Az
az fia ma is él s a prussusnál hadnagyságot szerzett nekie
[RettE 256]. 1780 k.: tudgyaé a ' Tanú ... hogy Ákosfalvi
Szilágyi Sándor ... midőn a* koborlásbol ki fogyott... édes
Annyához haza ment MBándra, 's azokis ..., felruházták,
... szépen felkészítették, s j o hellyeket nékie szereztenek
[Msz; MbK X. 59 vk]. 1823-1830: írtam Erdélybe minden
esmérőseimhez, hogy szerezzenek nekem papságot valahol
[FogE 214].
Szk: művet ~ kézműves munkát juttat vkinek. 1635: az
czizmadja Vraink ... Ennek Eleötte ualo Vdeókben Vagi
ket Eztendeöuel ... magok fel kerkettenek Vele hogi Anyra
Ju legenj (így!), majd nem tudnak Eleghseges miuet nekiek
szereznj | az Varga mesterek ... az mi fiaynk(na)k az eő fogadasok szerent miuet nem szereznek [Kv; CsCJk I. 13-4
A csizmadia céhmesterek lev. a tanácshoz]
utat-módot
1754: Midőn ... az elkárosodott két Lovakot... Oltyán Vonya nevezetű Tolvaj ... el Lopta v o l t . . . utat és modot szerzett nevezett Szász János a Tolvajoknak el iktatásában
[Káptalan AF; TL vk] | Hogy utat és modat szerzett volna
Szász János a Tolvajok(na)k el iktatásában nem tudgyuk
nem Láttuk [uo.; TL. Catharina Keresztúri (17) vall.].
3. írásbeli nyilatkozat adását elintézi, megszerzi/kapja; a
obţine o declaraţie scrísă de la cineva; beurkunden lassen.
1583: Kozaruary annazzon ... Jllen vallasth es protestatyott
teon ... hogy Komornyk Myhal ... kynek eő ... az eo Leanyath hazos Tarswl attha volna ... leanyananak (!) halalos
bettegsegenek Jdeyn, N e m w N e m w Jstentelen hamys es álnok vallas Testamenthom leweletth zerzetth es Jratotth volna az eo Eósteól maratth Jozaga es marhaya felöli [SLt V.
13 Imreh deák Papay a gyf-i káptalan hites not. vall.]1592: azt kiwanom azt az mely lewelett mondaz hogy zerzettem volna azt az lewelet p(ro)ducalad ... ha ... en megh
Jsmerhetem hogy en zerzettem keresetedre szolok [UszT].
1618: És mikor azon törekednék, az eddig való adónak elengedéséről levelet szerezzen Görcsi pasa, ... ígéré magát
arra az pasa, hogy szerez levelet, de abba semmi nem lőn
[BTN 2 99]. 1642: Bolon Peter ... szabados legien Nemes
leuelet szerzenj, es az szérént magat s maradékat Nemessitennj [Bohmia KK; WassLt]. 1658: Az jószágomra is szerezzen kegyelmed levelet [ T M L I, 118-9 Bornemisza Kata
Teleki Mihályhoz]. 1661: mihelyen érkeztem a táborra,
mentest úti levelet szerzettem és oda küldtem ő kegyelmének [TML II, 127-8 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1663:
Kérem azon is kegyelmedet, szerezne egy pátenst nekem,
hadd tarthatnám künn az falukon hitvány marháimat, lovaimat [i.h. 442 ua. Bornemisza Susánnához]. 1664: kegyel"
med is fáradságát ne szánja, hanem ... ez dologrúl szerezzen assecuratoriat, mi nekünk, melyet ő nagysága maga pecsétivei pecsételjen meg [ T M L III, 320 Kemetsei György
és társai Teleki Mihályhoz]. 1673/1681: Szent Kiralon lakó
Paduran Stephan valasza: ha restelled az paraszti szolgálatot, adgy esztendőnként Tizen hat forint Taxat, es szerez róla levelet magadnak [VhU 4 6 6 Thököly Imre vál.]. 1680:
tudom, hogy Jakab Jánost Cserei János uram szerzette ki az
hámorról, még levelet is szerze neki [CsVh 83 Joan. Bálás
de Görcsfalva (38) pp vall.]. 1793: Méltóztasson ... nevezett perceptor Urtol egy bizonyság Levelet szerezni [Torda;
DLev. IV/715 Gyárfás Josef lev.].
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Szk: választ
1664: írásom az mennyiben commentarul
vagyon, igyekezze promovialni, az én kegyelmes uramtúl
punctatim választ szerzeni [TML III, 135 Boldvai Márton
Teleki Mihályhoz]. 1669: Kérem kegyelmedet, szerezzen
jó választ supllicatiojára [TML IV, 599 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1672: azt az okát adta, hogyha Nemessányi uramat bebocsátja az vezér el nem bocsátja ... de ü hamarébb választ szerez [TML VI, 227 Székely László Teleki
Mihályhoz].
4. kerít vmit (vkinek); a face rost (cuiva) de ceva; etw.
jmdm be-/verschaffen. 1573: Borbély Kelemen ferdeos Kelemen Zolgaya hity vtan vallia hogy ... mykor oda Jwtot
uolna latya kerestwry petert Sebesen ... kery azon kereztury hogi az gazdaya hazanal zerzene valamy helt neky, Mert
Nem Mer otth Maradny [Kv; TJk III/3. 55]. 1618: Dumának az vezértől én költségében szerzettem harmadfélezer
oszporát, immár kezébe is adtam [BTN 2 117]. 1653/1655:
mivel garas es potura penzem nem vala, adék kétszáz aranjokat, illyen Conditioval hogy adossának az aranyakat ne(m)
a
dná, mivel enis az felső országban levő creditorim számára szerzettem [Kv; CartTr II. 874 Igaz Kálmany Kolosvári Orthodoxus Schola Mester vall.]. 1784/1805: azon
500. Forintokbol ... két Százat ... adatt költsön annak a' ki
szerezte [K; SLt XLVI. 7 vk].
5. gondoskodik vmiről; a procura ceva; etw. besorgen/
verschaffen. 1570: Racz Agotha Azt vallya hogy gyakorta
Menth Zanta Cristina More Amruznehoz eo hozza hwl egy
garast, hwl Theobet kert Theole, hogy az vranak Enny való
(0 Zerezen vele, Mert kyvery az hazbol [Kv; TJk III/2.
146]. 1588: hatta volt B. vram hogy Ennyk zerezzek [Kv;
Szám. 4/1. 32]. 1625: Lepes Mezet eggiunnetis masunnatis
kellet Vrunk aztalara mjnden nap ket vttal zerzenem [Kv;
'•h. 16/XXXV. 66]. 1660: míg Isten feleségestől élteti ő kegyelmeket, addig elélhetnek, fiai majd j ó ifjú legények lévén, talán tudnak magoknak életet szerzeni [TML I, 536
Rhédey Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1699: minden Pentekre
a* Nemeth Tisztek(ne)k vagy inde vagy unde halat kell
szerzeni [Dés; Jk]. 1727: Hodos Thodor fiai tudom hogy ...
el bolyga(na)k m(ez)ő Urajbol ... hogy ... valahol marhaJ°k(na)k élést szerezze(ne)k [Mezőuraly TA; Berz. 18].
l7
6 3 : kölest ugj egjéb Tavaszi Partékat én bizany igjekezem szerezni s eleget vetni [Kóród KK; Ks CII. 19]. 1782:
Tarbanczat... (a) Teglavetö maga tartozik szerezni [Drassó
AF
; TSb 24]. 1811: Mi hajtya prédára Erdőkből a' Farkast?
••• Nem egyéb, a' szükség: mert hogy ne ehezzen, Szűkség
h
°gy magának élelmet szerezzen [ÁrE 21].
6. hozzájut, megkap; a obţine/căpăta/primi; erwerben, erangen. 1550: harmadewy wys oda atta volt ökreet az Cyl'ara monostorj" embernek őrizny de aztys be haytottak volt
az walkayak b es az monostoij paztor szerzötte ky valamyke
ppen szerzötte [MNy XXIV, 360 „Andreas Balas de dam
°s , K jb vall. — "M.gyerőmonostor K. b M.valkó K. c KaloJadamos K]. 1561: Walamely mester mas mesternek myet
nizelkedeseuel wag' aiandekozasawal maganak szerzi a
el hiteti fel gira eswsben maraddion [Kv; ÖCArt].
1586: Eccer Jdeieben bot lörinc Jde iwue azt haliam tŏlle
sógor en onnot szerzenek ha megh uenned [Kv; TJk IV/1.
^ l a ] . 1634: tizen ott szaz forintot szeres vala az Ember
h
°lduari János Deako(n) [Mv; MvLt 291. 21b]. 1677: a'
P° r aranyat ... mellyet maga határában talált és szerzet ...
Penig el akarja váltani, mindeneknek előtte, a* Fiscalis
ar
any váltót tartozzék véle meg-kinálni [AC 63]. 1725:
s ^ z e t t e m egy harcsát és egy Posárt [Ne; Ks 95 Brulljai

szerpentin(a)kő
György lev.]. 1757: Groff Komis Sigmond Vmak Szabó
Legény szolgaja ... el szököt ... lattam Zöld báránybörös
Sarga gombos menteit ... de mikeppen szerzette, vette,
vagyis kaphatta nem tudakoztam [A.gyékényes SzD; Ks
Jura Todor (36) ns vall.]. 1761: azokot imitamott bitongban
szerezték [Komjátszeg TA; KW]. 1763: láttam aztán rajta
hogy viselte azon bőrökből készült Pakulár Bundát, Más
főidig érő bárány bőr Bundát is tsináltatott ... de ezeknek
készítésekre honnan szerzette a' hozzá való s kivantato bárány bőreket nem tudom [Záh TA; Mk V. VII/1. 18 Oltyán
Kosztin (40) zs vall.]. 1816: Hát a' melly Krumpli es Kőrtve ... nállad találtattak, azokat honnan szerezted? [Déva;
Ks 116 Vegyes ir.]. 1843: hon(n)an szerezte a* böreket nem
tudom [Bágyon TA; KLev. Tőrök I. (26) vall.]. — L. még
FogE 211; RettE 415.
Szk: költséget
1573: Onofrius pellio et Margaréta uxor sua Brassón ien(ses) ... fassi s u n t . . . Zeoch palnak semy
keolcege ne(m) volt hane(m) fewaliat atta ely es vgi zerzet
keolceget [Kv; TJk III/3. 182]. 1589: ha mellénk allotok
zerezzevnk keoltsegett mert Jrnmar el fogiott az varas
keoltsege [Szu; UszT]. 1752: nékem elég kölcségét, s fáradságát mortifícatiot szerzettek nemély emberek [Kv;
Szám. 69/XXVII. 1 Pataki István kezével] * pénzt
1573: Kalmar János vallasa ... Pwskar gaspamak megh
gazdagwlasanak Eleytt Nem Tudom honnett v o l t t . . . hallottam hog' az felesegenek eleytwl maradót volna ezwst portéka ... melyekből penztt zerzett volna [Kv; TJk III/3.
174b]. 1672: Kegyelmed íija meg ... mennyi pénzt és honnét kellessék szerzeni az Ali bék elméjének megcsinálására
[TML VI, 12 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1823-1830: meg
nem házasodhatott, mert udvarba lakott, hogy onnan kijöhessen, pénzt kellett szerezni, aminthogy szerzett is volt valami 500 forintot [FogE 62] * tudomást
1843: uradalmi
hajdú Menyhárd Antal oly rendeléssel küldetett ki előre,
hogy bizonyos tudamást szerezne a Varga Katalin hollétéről [VKp 68].
7. szert tesz vmire; a face rost de ceva; (käuflich) erwerben | vásárol, vesz; a cumpära ceva; ausschaffen. 1568: walamy Sendeltys Mester wra(m) zerzet Enneke(m) az enym
yrth (!), Az Enym tyzen ket Ezer wala [BesztLt 79 Lucas
pysthaky de Bongarth a beszt-i bíróhoz Tordáról]. 1585:
Amy a feyedelem vy eztendeyet Nezy, ... zerezzen Biro
vram Az feiedelemnek illendeo Ayandekot [Kv; TanJk
V/3. 1]. 1595: paranczola ö kme hogy Árpa kassat, Daarat
szeresszek [Kv; Szám. 6/XVIIa. 201 ifj. Heltai Gáspár sp
kezével]. 1603: Ui(n)cze(n)fi Vra(m) suadeallia uolt hogi
hazot zerezzen it az Varaso(n) [UszT 17/93]. 1645: nem
Tudom mikor szerzettek volt s hol uőttek [Szárhegy Cs;
LLt Fasc. 120]. 1663: Gyalomhoz ualo köteleket szerezze
(!) kegyelmetek [HSzj gyalom al.]. 1721: az borbelj(na)k
40. forintot 10. veder bort egj medve bőrt két nestet kel szereznem ha az két Lovamot el adomis ennek meg kell lenni
[Szurdok Mm; TK1 Zólyomi János lev.]. 1759: Mely Productumokbol ki j ő ... az hogy a mely Armalisnak Copiaját
producaltákis fizetessel szerzettek [BSz; G y L hiv.]. 1784:
Nagyságod parantsolatjara minden felé járhattam Cseresznye Csemetékért és szerzettem 32 szálat [Bencenc H; BK.
Bara Ferenc lev.]. 1810: tanáltam ... egy derék boronafa
Házat, ebben hibázott Gerendák hellyett pedig ujjakat szerzettem [Torda; Pk 7]. 1817: a mely gyalog ákátz fak voltak
... azokot ültette a kertész a maga Haza felöl ... ezzel ki
nem érvén végig a faluból a honnan lehetett szerzettem s
azokat ültettem ki [Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.].

szervicpoltúra
Szk: ~ (vkit) vmire. 1669: Kérem Kegyelmedet, szerezzen valami czitromokra s pomagranatokra, mivel Kővárban
osztán nem kaphatok [TML IV, 569 Teleki Mihály Naláczi
Istvánhoz]. 1679: Kegyelmedet kérem, engem szerezzen
reá egy Tuanus historicusra, két j ó fegyverderékra minden
készségekkel [TML VIII, 448 ua. Absolon Dávidhoz] *
pénzen/pénzért/pénz fejében/pénzzel ~ vmit. 1569: kerem k.
mynth Byzoth wramath hogy k. zerezyen En pynzemfeyeben Nekem keth ezer sendelth [Szentmihálytelke" K;
BesztLt 54. — "Később: Mezősztmihály K]. 1598/1699:
Olá Frátán penig ki Jobbágyim vadnak, azokat én mind
pénzeme(n) szerzette(m) [Kv; SLt S. 41]. 1600: Arra azt
mo(n)da, ogy tíz forint hean, zaz forintra zalagos feöldei
wadnak melliet az Bodogh János saiat penzewel zertettuk
[UszT 15/142]. 1663: Egy louat, édes Fiam uram, szerezzen Kegyelmed nekem pénzemért [TML II, 661 Kászoni
Márton Teleki Mihályhoz]. 1740: Az is injugáltatik Kerekes Sára ő kglmének, hogj az eladott Ház árrát ne dipalidállya hanem aequivalens Házat szerezzen azon pénzel
[Dés; Jk 340a]. 1794: Itt Madarasan a' Veteményes Kertben lévő Tőrőkbuzás Kashoz meg kévántato Matériálek a'
Madarasi Jószágból töltenek é ki, vagy peniglen azokat az
Exponens ... Gróf Ur pénzen ... másonnan Szerzette? [Mezőmadaras MT; BKG vk]. 1798: Sz Biro Horváth Gáspár
Uram Processusában szoktak inkább j o szölö karokat készitteni és azért eö kegyelmetis biztam (így!) hogy pénzért
szerezzen [Torda; Borb. II Kolozsvári N. István vall.].
8. vagyont, vagyontárgyat gyűjt/gyarapít/vásárol; a dobîndi/procura/agonisi; sich aneignen, an sich bringen. 1573:
Gal Benedek Azt vallia hogi ... az ázzon zymj kezd es
Mond hogi lm az gonoz Ember az en atyamtwl Marattbol
Nem twda egi hazat zerzeny hanem Mind Beres hazba tarta
[Kv; TJk III/3. 167]. 1597: Az mely feoldeket eggyt szerzett Demeter Deák az felesegeúel felesegenek hatta [UszT
12/129]. XVI. sz. v.: eő magha szeorzeott eóroksegget maganak [OfLev.] 1602: az magam lelemessit kit en kerestem
zerzettem, mindeneket Nektek hagio(m) [Kászonimpérfva
Cs; BCs]. 1604: az wtan zerzöttek wolt walamy keweset
[UszT 18/135 Balint Lörincz alsó Bodog azonjfalwj lb
vall.]. 1634: edgiütt is zerzettek valamitt zerzettek [Gyalakuta MT; LLt 70/7]. 1657: Csáki uram ... az fejedelemasszony értékéből magának szép uraságot szerze; elsőben
Szendrőt vévén meg joszágostól, azután Göncöt [Kemön.
124]. 1690/XVIII. sz. eleje: Én Sárdi Susanna Vallom és
fatialam ... ualami keresményünk vagyon, mellyeket eddig
edgyütt kerestünk szerzettünk s ez utánn is szerzenénk
edgyütt ... ökegylmenek kötöm és Légálom [Ne; DobLev.
1/59]. 1729: Barbosz Péter ... Szolgalattjaval szerezte az
Marhacskáját [A.oroszfalu SzD; BK. Pap Jonásk (40)
vall.]. 1738: Abosfalvatis pusztájabul fogtam fel, s szerzettemis hozzája [Ks 14. XLIIIa Komis István végr. fog.].
1758: Ferencznek tudam hogj adott negj őkrőtt akkor ... az
Fiak magok industriajaval addig ügjekeztek mig szereztenek ismett négjet [Asz; Borb. II]. 1780: a* tehetősebbek,
akár vérségi jusson, akár Zalagosittas által annyi vas csinálást szereznének magok(na)k hogy azzal a' tehetetlenebbek
élelmek módjából meg fosztatnának [Torockósztgyörgy
TA; TLev. 9/16]. 1814: semmit sem tudok, Fizetéséből
szerzette e a' mije van, vagy pedig egyebünnen? [Banyica
K; BfR 117/1. Andr. Csatt (58) ns vall.]. 1827: De hogy
miket hozott az Exp(one)ns aszszony Férje házához és miket szerzettek következőleg együtt? meg nem tudom határozni [Koppánd AF; DobLev. V/1109. 13 Milik István (62)
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j b vall.]. 1854: minden fölkelhető portékáimon kivül, levén
még olyan pénzem is ... kamatra kiadva, m e l y e t . . . takarékosságom által magam gyűjtögettem és szereztem [Kv;
Végr.].
Szk: kezéhez
1693: magam kezemhez vöttem szerzettem és vásárlottam [Hr]. 1703: még j o b vólna, ă kit el vesztegetet azokat szerzene kezéhez könnyöbb(en) beszélhetne
[Kv; Eszt. Serédi Zsófia Serédi Gáspárhoz].
9. vkit vmilyen célra talál/felfogad; a găsi/lua pe cineva
pentru a face/executa anumite treburi; jndn zu etw. aufriehmen/anwerben. 1555: ertem azt hog k kiralj ew felsege valami sot adot, enis ázzon kernem k ... hog ... venne el k az
adossagerth ... ha pegik (!) k ezth nem miueli ottam (!) zerzek valami iamborth hoza ky penze tezy [Gyalu K; BesztLt
5]. 1570: ne hagio(n) kgl egy kw mywesne kül ... zeoreozeon eget kegl | Kyreom Kegel: hog szerezeo(n) egy Kywmyweszt Kegel [Bethlen SzD; i.h. 69, 115 Fr. Kazony provizor archis Bethl(en) Gergel beszt-i bíróhoz]. 1582: Catherina consors Wolphgangy Henning fassa est, Mondotta
az Azzony ... Im esmegh it vagion az Angalit... eoreomest
meg zegeodnem velle ha beteges Nem volna, Engemet(is)
kert rea hog zereznek egy mas leant Neky [Kv; TJk IV/1.
4]. 1593: en nem zegtem meg az Capitani Vram Torujniet
ha abból exponallya az hul p(ro)mittalta hog mas Eskottoket zerzettonk wolna [UszT]. 1642: Tűzi Mártontul hallottam azt, hogy kiáltja vala ucca hallatára, hogy ... nám más
latrot is szerez volt, nemcsak engemet [Mv; MvLt 291.
349-51 átírásban]. 1659: Bizony megfizetné az Isten Kegyelmednek, ha valami j ó gondviselőt szerzene Kegyelmed
nekem oda [TML I, 346 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1708: Parancsolt uolt Asz(sz)onyo(m) ŏ kglme hogy
egy tizenkét esztendős leankát szerezzek, nem ige(n)
találok az kit hasznos(na)k űsmerhetnék Kgtek szolgalattiára [Kozmás Cs; ApLt 5 Molnár István Apor Péterhez].
1756 k.: Petrucz György replicál hogy minket Pirva Petru
két Aszszonnyal ... szedtenek réá igazítván Dosz Iuon házához hogy onnan két tyúkot hozzunk, s magok musikást
szerezvén, hogy egyût el kőlthessŭk [H; Ks 62/6]. 1823'
1830: e' szerzette volt nekem Tanítványul a fenneb említett
Ortner Mátyást [FogEK 167]. 1851: lenne oly jó, és szerezne egy el nem romlott, j o léánykát előre, 's azt hozná is el
magával [Kv; Pk 7].
Szk: ~ vkit vmire (vmi megvételére) vevőt szerez vmire.
1573: Ferenchy Ambrus ... vallia hogi ... Ban Ianostwl ...
hallotta ... hogi ely aggyak az h a z a t . . . Eotetis kertek hogi
árost Zerezzen Rea [Kv; TJk III/3. 136]. 1584: Barbara
Neb Janosne vallia, Égkor Olaios Georgy mikor monta volna Nekem hogy el Adna az eo h a z a t . . . vgy zerzettek hogy
hozzu Marton vegie meg [Kv; TJk IV/1. 291]. 1631: miuel
immár engem az eleöt hozza kert vala Kadar Istuanne hogy
el szerezem az kertet, m o n d o m hogy Uraim ezt az kertet
aruliak, s en igen szerzem mondok [Mv; MvLt 290. 51b] *
~ vki/vki mellé vkit. 1573: Mond kalmar lazlo ... az hites
fyat zerzette Ianos kenez melleh Nem felek hogi kart tegyen | Vayda Demyen Azt vallia hogi Twgia hogi hites fia
volt Abram Ianos keneznek Es eo zerzette volt az kalmar
lazlo Iwhay Melle Mayornak [Kv; TJk III/3. 219]. 1597:
Zabo Bartosne Anna ... wallia Az leannak az lob Annia
czak halala eleot harmad nappal hiwata wala hozzaya •••
kerne(m) azon hogi ... halala vthan az leány az e o m a g a hazánál laknék es ven azzont zerezenek melleie s birya
eoreokseget az leány [Kv; TJk VI/1. 56] * barátot/ismeretséget/jóakarót ~ (magának). 1620: soha énnékem abban
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szerpentin(a)kő

addig semmi j ó módom nem lehet, valameddig ... ez dobadsagokat wgiekeztenek Reghi ... Zent kiralioktol ez halogról az erdélyi nemes emberekkel, urakkal ... nem
zanak Niemy es zerzeny [Kv; TanJk V/3. 267a]. 1662: Ali
2
beszéllek ... s jóakarókat nem szerzek ehhez [BTN 394].
passa ... egy levele által olly bizodalmat szerzett vala a fe1678-1683: Valakiknek, azért lehet, akkor kel szolgálni,
jedelem 8 szivében, hogy ... nagy sűrűn kezdvén embereit,
mikor modgia embernek benne ... minél tőb baratokot mapostáit hozzá jártatni [SKr 417. — "Rákóczi György].
ganok szerzeni [Ks Komis Gáspár kezével]. 1823-1830: a
1675/1681: ember ... mire igyekezhetik jobban, mint hogy
4-ik emeletbe volt szállva egy Glauch nevü teológus diák,
magának ... jo hirt s nevet szerezzen [Vh; VhU 277-8].
saxoniai fi. Ezt ... megszólítottam mondván, hogy idegen
1670: Nagyságod, mint ... az magyar nemzetnek oszlopa,
volnék, s szeretnék ismeretséget szerezni valakivel [FogE
mindeneket jó rendben igyekezik hozni, melylyel is szerez
189]
műre/művet tanulni ~ vkit inasnak felfogad. 1570:
Nagyságod magának az magyar nemzetnél örök emlékezeBernal deák, Azt vallya, hogy Thwgya azt egy Jnast zerzettet [TML V, 307 Teleki Mihály Szelepchényi György esztek volt Zebeny Ambrws fyat, fazakas Symonhoz Mywet
tergomi érsekhez]. 1710: Minden intentiója az volna, hogy
tanulny | Varga Jakab Ezt vallya hogy Ew hozza Ment volt
magának fejedelemséget szerezzen" | azok a kevély, negéByro Myhal es kerdette ky volna az vargak Appyok, Mert
des német miniszterek contemnálák Károlyit, sőt megcsúEgy fyat akarnak az Mywre zerzeny [Kv; TJk III/2. 143,
folák, hogy egynehány rossz tolvaj felverésivei akar magá162d]. 1641: ez az Torozkay Borbély Istuan ittis születet
nak a császár udvarában becsületet szerzeni [CsH 114,333.
... Torozkon ... Torozkay Lazlo vr(am) szerze az borbély
— "Bánfi Dienes]. 1710 k.: a hatalmasok ... fegyver által
mire is [Torockósztgyörgy TA; Thor. XV/8 Szekeres Mikívántak s kívánnak magoknak dicsőséget szerzeni [BÖn.
hály (70) tt vall.].
419-20]. 1771: De Szilágyi úrTa térvén, az tabulae assessorság mellé baronatust szerzett [RettE 255].
10. házasságot közvetít; a mijloci o căsätorie; Ehe verSzk: gráciát
1602: Báthori Zsigmond ... tractára fogá
mitteln. 1572: Keore Jacab azt vallia hogy twgia Dorko azaz dolgot Bástával, hogy ... szerezzen gratiát német csázony ... Az vra halala vtan leot Ide ez varosra ... Az vtan
szártól ... és Básta kezébe adja Erdélyt [BTN 2 52]. 1637:
zerzettek volt Zabo Simonnak [Kv; TJk III/3. 47]. 1592:
Ztan Bothe ... maratt uolt egy fia kit Ztan Cicila eōlt megh.
Ersebet Keomies Imrehne vallia ... Zep Balintne jeot hozPal Deák igerte hogy gratiat szerez nekj [Kucsuláta F; UC
zam ... kert azon engemet zolliak neki a , hogi vegie el eotett
14/42 Urb. 190]. 1710: De ő nyavalyás bízván mindahhoz,
... Énnekem fel keobeol buzat, es egi sarutis Igirt vala ha
hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett, és ...
neki zerzem [Kv; TJk V/l. 281. — "Tothazi Mihalinak].
hogy a fejedelemasszony is, könnyen bírván a fejedelem1600: Farkas Antalnak felesegenek az annia leány koraban
mel grátiát szerez nekie ... gonoszakaróinak magát keziben
lakot Lukach Jánosnál, ott meg keöbelesult ... ugy zerze
ejti s elveszti" [CsH 119. — "1674-re von. felj.] * hitelt
az zegeny we(n) embernek [UszT 15/37 János Gergelyne
1618: ha ... új emberek találnak ide jőni, az még egymással
Zetelaki Marta azszony vall.]. 1608: Kŭn Jmreh ... Mihal
megismerkednek is, vagy egymással hitelt szereznek, addig
vaida Drabantia leőn, ismét az seregbeől haza jwŭeő,
idő múlik [BTN 2 138]. 1638: Az dologh ki feleōl kgtek
ozta(n) úgy szerzenk nekj egy eózűegy Azont [Kozárvár
megh akarom talalni az Vaidat nem artalmas ... , de Job híSzD; SLt CD. 3 Nagy János j b vall.]. 1656: leánt Kigyelre tenni kgteknek, az mi kegielmes Vrunknak ... maganakis
mednek jót tudnék szerezni, sak hogy nem kellene véle
hitelt szerez eŏ Nga eleöt [Somkerék SzD; BesztLt Steph.
késnünk [TML I, 405 Bornemisza Susánna Teleki MihályErdély a beszt-i főbíróhoz]. 1662: Az emiitett erdélyi ú r . . .
hoz]. 1668: úgy látszik, mintha az anyját Rottelnek akarnák
a várbeli tiszteket Istenre s lelkek üdvösségére kényszeríti
szerezni [TML IV, 385 Naláczi István Teleki Mihályhoz].
vala: Váradot tartanák meg, s annak megtartásával szerzeU . vhova elhelyez/juttat vkit/vmit; a plasa undeva pe cinének hitelt Erdélynek [SKr 505].
neva/ceva; j m d m eine Stelle verschaffen/vermitteln. 1585:
13. okoz, előidéz; a cauza/pricinui; bereiten, verursaGreger Veber vallia, panazolkodek A* takach Georgy felechen. 1578: latwa(n) es Ertwe(n) eó kegmek egez varassul,
sege hogy az vraual egienetlen volna az giermek miat En
hogy az engedelem zerzet it inne(n) keoztekis valamy mod
monda(m) zerezd zeoch Casparhoz [Kv; TJk IV/I. 442].
nelkwl való bátorságot [Kv; TanJk V/3. 169b]. 1619: talám
1588: Katonay Mihály uramnal marat volt keet vas kalan
az az Felséged előtt álló dologban késedelmet szerezne
•. keet Vas fazék ezeket zerzettem ezen zekerekre, kik az
[BTN 2 292]. 1623: Az jozagnak confuse való zolgaltatasabort el vittek [Kv; Szám. 4/1. 26]. 1630: szükséges volna
nall semmy egyeb nagiob pusztulást nem zokott zerzeny
azt az 50 ezer tallért egy bizonyos helyre szerzeni j ó idején
[BGM 118]. 1662: Melly levele4 die 24. Augusti érkezvén
[BTN 2 427]. 1659: Az Vér Ferencz uram pánczélját, hogyVáraddá nagy bódulást szerzett vala [SKr 495. —aII. Ráha lehetséges, Öcsém uram, szerezzük ide [TML 1,444 Vér
kóczi György lev.]. 1670: Ha bántást penig nem szerzenék,
Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 1671: Kucsukot ez az kajén is szombat estvére Kegyelmed szolgálatjára által tekénmekam ismét Váradra szerzi bizony nem egyébért, hanem
tenék [TML V, 390 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz].
hogy több garázdát keressen [ T M L V, 431 Rédei Ferenc
1677: Mindenféle míves embereknek Privilégiumok ezecua-hoz].
kel a' Generális Conditiockal tartatnak-meg ... másodszor,
Szk: ~ vkit vki mellé. 1618: Bizony Kegyelmes urunk,
hogy a* Várost és vidéket mindenek neme szerint való miazzal immár sem hasznot sem tisztességet nem vallunk, ha
vekbŏl ... meg ne fogyatkoztassák, ... az Hazában ne szemást valakit melléje nem szerzünk [BTN 2 120]. 1656: Borezzenek szükséget [AC 70]. 1678: Kapuczi Basa jőt ki az
sok Mihály megholt s még az g y e r m e k csak úgy vagyon ...
talám ha lehetne s mód volna benne, i f f j ú urank mellé kel- Országba(n), melynek ki jövetele mindenkor változást szerez [Újfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 1710: Kik közül hatan, a
lene szerezni [TML I, 32 Teleki Jánosné Teleki Mihálynagy sebek miatt, melyeket lábakon való nehéz vasak szerhoz].
zettenek vala, megbetegedvén, Teati nevű városban elha12. elér, elnyer; a cîştiga/repurta; erreichen, erlangen, ergyatának" [CsH 98. — "1674-re von. felj.]. 1723: A Sőhalten. 1582: A m y (!) Reghi Attiaink zorgalmatos es hyw
vényfalvs Territóriumra jŏvö árvizet ... az Ádámos és Kigonduiselesekkel ... draga es N e m e s príuilegiumokat za-

szervicpoltúra
rályfali Malmok Gáttyai Szerzik ...? [Kük.; MbK 150 vk].
1795: a Papok illyen illetlen magok viselesekkel" a* Clerusnak meg vettetest ne szerezzenek [M. bikal K; RAk 18. —
'Paphoz nem méltó öltözködéssel]. 1826: Ha a kalandosbéliek közül valamelyik a' temetésközben a keserves háznál
az uton, vagy a temetőben lármát, nagy veszekedést szerezne 's botránkozást okozna, az ilyen ... az apa házánál büntetődjék 1 fontai [Kv; EM XI, 377 A külközép-utcai Kalandos-társaság art. XXVIII]. — L. még TML II, 218; III, 336;
VIII, 516.
Szk: bajt
1597: Gellien Imreh wram ... wallia ... bezelgetenk egimassal az Arwanak ki lenne gongia wisseleoie
... en mondám ... az leanzo Azzony ember baya, en pedig
ha lehet gazdam azonnak bait nem zerzek [Kv; TJk VI/1.
66]. 1669: Isten verte ember volnék én, édesem, ha szántszándékkal magamnak bajt, galibát szerzenék [TML IV,
552]. 1759: Hajkul Farkas Vram, evei ditsekedett, hogy Teleki Ur. nekitalán bajt akar szerzeni [Ludas TA; TK1] *
búsulást/bút
1572: Kwty Antalne Anna, Azt vallia, hogy
... Egyszer az eleot Ment volt keomyes gergnehez, talalt
ket legent otth ... Mond eo neky Jo vraim Nem kellene It
Jarastok (!) Mert az vratwl Bwt zerzetek az azzonnak [Kv;
TJk III/3. 11]. 1592: Ha penigh ... valamellyk mi ember ...
hazatol el menne, es biro vramnak ekkeppen but zerzene,
ev kegme ... tiz tiz forinttal bwntesse [Kv; TanJk 1/1. 184].
1667: nem kétlem, ez új hír Kegyelmednek is búsulást nem
szerzett volna [TML IV, 61 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * gondot
1581: Mikor penigh az Aratas el kezdetyk Byro vram ... kialtassa megh hogy ky ky mind vgy
chelekeggiek Mind dezmalasba mind egieb dologba hogy
Bironak, varosnak, gondot ne zerezze(n) [Kv; TanJk V/3.
241]
háborúságot
1574: Zalay Istwanne ... azt vallota
hogi Eo Nalla zolgalt az leány ... Eo meg Monta volt hogi
Nem Io Erkwlcev ... szokzor haborwsagot zerzet zomzedy
keozt [Kv; TJk III/3. 392c]. 7606: Aztis tudom hogy Dienes Georgiet ketszeris uetek ki oztan ... fogada azt hogy
chak erezzek be semmi háborúságot ne(m) szerez [UszT
20/111] * halált
1675: Valaki mas ellen fegyvert uon,
uert ont, annal inkab halalt szerez ... az hadi tőrvény szerint büntetessek [Fog.; UF II, 677 Bornemisza Anna kezével]
kárt
1653: Énnekem elég nagy károm volt ez
nagy csudálatos pénzváltozás ... Bethlen Gábor evei ...
más embereknek egész országszerte igen nagy kárt tuda
szerezni, magának pedig hatalmas nagy kincset gyüjte
[ETA I, 141 NSz]. 1722/1826: azon Határ aránt sok üdőtől
fogván való Controversia mind két késznek sok kárt, és
nyughatatlanságot szerzett eddigis [SzentkZs Lodormányi
dézsma 81-2]. 1761: iffiabb Ferentz Lörintz Ferentz Jánosnak kárt kivánt egy alkalmatossággal szerezni [Szászsztiván KK; BK. Laurentius Kólcsár (68) j b vall.] * könynyebbséget
1646: Nemzetes nehay Bal pataki János R(elic)taianak ... Keővar uidekén leueő Purkarecz es Diospatak neveő faluit azmy klmes oltalmunk ala veőttük ...
Akarvan azért keönyebseget nekik szerzeni ... parancziollyuk ... hogy ... Bal pataki János Relictaja ket faluit se
Keővárban, se Chehben való szolgalatra ne erőltessetek
[JHb fej.] * munkát
1573: Énnekem Kegmed Mindenkoron czyak Munkath Zerez az keó My wessek felól [Görgény MT; BesztLt 3745 Blasius Tholdalagy p(ro)uisor Arcis gergeny Gr. Daum beszt-i főbíróhoz]. 1681: Mint hogi
penig az árok béllésenek erösségere éppétetett kö Lábakis,
ighen kezdettek romladozni es le szakadozni, azokatis erőssé teni kellene, hogi nagyobb költsségre való munkát az le
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szakadás ne szerezne [Vh; VhU 507-8] * örömet
1661:
Hogy Kegyelmed nekem azt íija, ha az béres kezében akad,
többet nem eszik, aval nekem Kegyelmed igen nagy örömet
nem szerez [TML II, 113 Veér Judit Teleki Mihályhoz] *
veszedelmet
1662: Pázmány Péter ... midőn látá, hogy
más úton nem lehet a Krisztus evangéliomát valló népnek
veszedelmet szerezzen, a jezsuiták regulája mellől... elszakada [SKr 114]. 1678: félek édes Sógor uram, itt magának
kárt s oda veszedelmet ne szerezzen [TML VIII, 106 Kornis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 1774: Maga Titt. Ur Venitzeje oldalában az útra ki tsinált Lábas veszedelmet szerzett
az útban [Udvarfva MT; Told. 44a] * zenebonát
1718:
mondom az Aszszonynak miért tetet arestumb(a), s aszt feleli rejja ... azért is hogy fel ne mehes Uradhoz Orb(an)
Simon Uramhoz hogy zenebonát szerez közöttünk [Branyicska H; JHb Fülei Csak Ferenc gondv.]. 1774: A sinfalvi unitaria eccelesiaban ugyan szerzett volt nagy zenebonát
a múlt tavasszal, mivel templomuk elfoglaltatott a pápista
ottvaló possessorok által, melyet az unitáriusok visszavettek [RettE 319].
Sz. maga ~ magának vmit. 1671: megesett állapotjakat
nem kevéssé fájlaljuk, de arról nem tehetünk; magok szerzették magoknak [TML V, 517 a fej. Teleki Mihályhoz].
1750 k.: midőn mi Sem Szonkal, sem tselekedetünkel valakit meg nem bántunk, hanem a* mi Szónknak vagj tselekedetűnknek nem helljes vagj bal magjarazattjával magunk
Szerzünk gondolunk és itilünk vagj tsinalunk magunknak
offensát [Ks 83 Onadi Szakás Mihály lev.].
14. kelt/támaszt; a provoca/stîrni; aufrühren, erregen.
1629/1676: ha mind végére mehetne is kgled, hol mit mondanak, hasznát nem látom mi lehetne kgld(ne)k benne, mert
... ha ulciscalná bűn volna, ha rolla ne(m) tehetne nagyub
bosszút szerzene [Somkerék“/Sv; WassLt St. Erdelly lev.
— a SzD]. 1657: az császár résziről azt igen practicálják vala, hogy diffidentiát szerezzenek köztünk [KemÖn. 283].
1662: Mert noha a zavart mások húzták, vonták s szerzették volna nyakunkba, ... ha az ... nevezetes véghelybe be
nem megyünk ... nem lészen-e nekünk örökkévaló gyalázatos hírünk, nevünk ...? | Akik pedig közöttetek megmaradnak, azoknak szívekbe félelmet szerzek [SKr 578, 698].
1671: az illyen gyenge tudományu attjafiaktul legyen megh
tiltva, az mire nem elegségessek ... más tudós emberek(ne)k sok szép imádsági vadnak irva ... mondgjak azt mint
sem botránkozást szerezzenek [SzJk 118]. 1672: ha ő kegyelmek békét nem hadnak ... az emberi indulat bennem is
tűrhetetlenséget szerez [ T M L VI, 165 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz]. 1710: A fővezér ... Nyisszát, Vidint és Végszendrő várát is meghódittatja ... s a török nemzetnek nagy
szívet szerez a jövendő hadakozásokra" [CsH 232. —
"1690-re von. felj.]. 1741: Mikor boron ívok mennek hozzája" részegeskedvén magais gyakrabban izgágát igyekezék
szerzeni kőzőttők [M.fráta K; BLt Nyegra Sztan (80) jb
vall. — "A fogadóshoz].
Szk: akadályt
1642: Lazar Peter semminemeó fraskaţ
(!) sem akadalt nem czinal sem nem zerez az keoles mezej
riz portiorul Colosuar megeben [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1645:
(A fogoly) vrat ... nem kiczin periculumb(a) hozta gonosz
nyeluevel ... Azért ... miuel ... sok akadaljokat szerzet è
varosban innét le mennyen, legyen bekesseg teolle [Ky;
TJk VIII/4. 29]. 1787: igaz hogy a katana fogással meg hibázván a dolgot, mert az al Tisztek ... sok akadály szerzettenek az oeconomia folyásában [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. — L. még T M L II, 156; III, 82; VII, 289 * gyu-
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lölséget
1619: oly gyűlölséget szerezne ő nagysága az én
uram fejére hogy én bizony soha nem hiszem, hogy tőlök az
élete is megmaradhatna [BTN 2 369]. 1710: a Teleki Mihály
practicája mind a Bánffy Dénes szíviben Béldi Pál ellen,
mind ennek a másik ellen alkalmas gyűlölséget szerzett
vala" [CsH 111. — "1674-re von. felj.] * nehézséget
1662: Az fejedelemasszony, hogy irástul magát megtartaná,
azzal valamint a fejdelemnek is nehézséget ne szerezne, nagyon megkérettetett és intettetett vala [SKr 557] * skrupulust
1619: De bizony, kegyelmes uram, rettenetes nagy
skrupulust szerzett főképpen az Balassi uram késése [BTN2
372], 1676: még az levelet is vissza kellene kémi, hogy
nagyobb scrupulust szerezzen ember elméjében [TML VII,
169 Naláczi István, Székely László Teleki Mihályhoz] |
Szándékát is én a mi kegyelmes urunknak hogy többeket
fogasson, se egyet, se mást nem értettem ... affélékkel
Kegyelmed scrupulust szerez elméjében ö nagyságának s az
embereknek [i.h. 215 Teleki Mihály Csáki Lászlóhoz].
15. csinál; a face; machen, tun, auffllhren. 1570: Ilona
More János leanya ... vallya ... Egy Nap ... Menth volt zabo János hazahoz hogy adossagath kerye megh az azontúl
Nem talalya megh az azzont... estwefele az keohazbol Jeo
ky Es az Trombitás az hazba volt, kerdy Myt zerzet oda Be
az hazba | Anna Jemey ferencz deakne ... vallya, hogy ...
hatta wolt eccher... Ez More Ambrusnet Sathoraba wrzeny,
myglen eomaga Egyeb dolgayt zerzenę [Kv; TJk III/2. 23,
146]. 1590: Az mely Ferencz deák Neweo Jobbagyat es
zolgayat Teke Georgy vramnak Az Varga Pal megh Eolte,
kjnek halalat Az Terwen Varga Paltis halaira Itilte ... Ez
keozben my teorekeduen Teke Georgy Vrammal hogj Ne
kergettesse es egy halalbul ketteot Ne zerezzen Kegyeimeze meg fejenek [M.köblös SzD; KCs IV. 63]. 1605: Zemere Mihalj ... el foglala az zentegihaz fiuet, az vtat el foga
rúlla, mêgh Palfaluj Istua(n)tis el foga rúlla hogy ne(m) jarhatott ott az eŏ maga feoldehezis, hane(m) az eŏ maga tanorokaban zerzett vala vtat hosza [UszT 19/44 Joannes
Leorinchj de Marefalúa vall.]. 1662: amaz emlékezetes
nagy húsvétot is szerzette vala, mellyhez hasonló egész a
bírák idejétül fogva nem volt [SKr 632]. 1668: Még is jól
va
gy, Koma, Paskó urammal, mert ... leveleinek olvasásával mulatságot szerez [TML IV, 386 Naláczi István Teleki
Mihályhoz]. 1766: A bé adott Relatorijákbol ... ki tetzen(e)k világoson az A Aszszony(na)k fajtalan élete, ... akit
mind Leány koráb(an) mind férjhez menése után szerzett
nyilvánságoson [GörgJk 207]. 1793: Sajtois volt azon az
életen, ... de a' Köble haszontalanná lévén, a' Bálás István
Apja Bálás János fiaival szerzették és csinálták a* mostani
Köblit [DLev. 2. XI. A. 4]. 1818: ezen Mulattságot szerzetté maga a' Ház Gazdája [Déva; Ks 118 Vegyes ir.].
Szk: adósságot
1585: Fekete Leorincz deák vallia,
Tudom bizonnial eztis hogy Daroczy Peter illien Adossagokat zerze Az Attia halala vta(n)" [Kv; TJk IV/1. 393. —
a
Köv. a fels.]. 1623: Jelente az relicta hogi volnanak adossok masnak melj adossagot az Vraúal Eggiut szerzettek
volna [Kv; RDL I. 121]. 1793: Voltanak ... ollyan adósságok is, mellyeket a* nevezett aszszony özvegységébenis
szerzett [Ne; DobLev. IV/717].
16. létesít, létrehoz; a stabili/realiza; stiften, zustande
bringen. 1619: nám az hatalmas császár 20 esztendeig való
frigyet szerzett az némettel [BTN 2 208]. 1653: De immár
mostan ismét ... a calvinista rend abban is újitást fog szerezni [ETA I, 27 NSz]. 1654: De némelyek ezekben nem
követségben, hanem ... ország és urunk látni és vélle es-

szerpentin(a)kő
merkedni s barátságon szerezni jöttek volt a követekkel
[i.h. 157-8 NSz]. 1662: ezek is a fejedelem részérül addig
járának azokhoz, hogy az fejedelem is confoederálna, szövetséget szerezne vélek [SKr 205]. 1710: a református és
evangélicus potentátusok ... Belgiumban, Hágában egybengyűlvén, ... erős hit alatt ligát szerzének" [CsH 315. —
"1701-re von. felj.].
Szk: békességet/békességre
1553: Az mynemy perek wolnanak Az zent martony haz es Egyeb Eorókseg
felól Azt Az dolgoth halaztothak vyz kerezt vthan való
vosarnapra ... awal hogy Az napon nygy <J>amborokat
<te>gyenek Es keozteok Bykeseget zerezenek [Kv; BfR
VI. 295/1]. 1573: Zas Balint, pereceny Imre Desy Antal
egy Arant azt valliak hogy Eoket Benedek Kowach kerte
volt hogi az Mynemw haborwsaga esset volt Chiuka Matiassal Bekesegre zerzenek keoztek [Kv; TJk III/3. 227].
1697: ugy szerze Peter Sándor bekeseget, az Páter és Peter Deák Uramek kőzött nagy Mesterseggel [Szentgyörgy
Cs; CsJk 8] * békesség szerzeni. 1662: csak azt nagyon
állatta, kettőzteti uala, hogy ö jó békesség-szerzeni jött
volna [SKr 673-4].
17. komponál; a compune; komponieren, schaffen. 1600:
Palasthos Istwan senior ... uallya ... azt lattam hogy Jo
modgyaval volt az enek szerezwe, kit enys chyndaltam |
Barbelly Adamne Swliok Anna ... vallya ... annak kérdésére ky zerzette az eneket, s vgy mondotta hogy Adam János zerzette egy rezet [Kv; TJk VI/1. 471, 486]. 1636: (A
graduálba) magam elmémmel szerzettem ... minden Vasárnapokra való Responsoriákót, Venticulusokot, és Benedictiokot [ÖGrAj.] 1658/1741: Ez éneket szerzék nagj szomorúságban [EM XXXVI, 147 Köröspataki B. János, História]. 1704: Ez siralmat szerzeni az ebres hegyen [EM
XXXV, 276 gyászének].
szerezget 1. vásárolgat, gyűjtöget; a tot cumpăra/aduna;
zusammenkaufen, verschiedentlich aufkaufen. 1722: Ha
mégis árra volna az Marhák(na)k, s Gabonácská(na)k mind
szerezgetnék keveset keveset [Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.].
1731/1768: Tisztsegem után járandó fizetésemből kezdettem újonnan, lassan lassan ... Ezüst és Arany müvet szerezgetni köntösököt tsináltatni [Kv; Ks 14. XLIIIa Komis
Zsigmond végr.]. 1849:Krisán Mária ... az általa felemlített portékákat... részint Kelemen Béninek ajándékaiból —
mint ki ötet házi kurvajának tartotta — szerezgette [Kv;
Végr. Vall.78]
2. megszerezget; a obţine rînd pe rînd ceva (de la cineva); (allmählich) anhäufen, zusammensammeln. 1772: Csak
az Isten tudja honnét szerezgettem holmi leveleket, mert az
édesatyám testvére, Rettegi Miklós meghalván ... ami
levelek voltak többire Buda Lászlóné asszonyomnál voltak
[RettE 291.].
szerezgettetik gyüjtögettetik, vásárolgattatik; a fi adunat/
cumpărat (rînd pe rînd); angehäuft werden. 1826: a materiálék szerezgettetnek approdonként [Mv; Told. 7].
szerezhet 1. kb. (el)intézhet, juttathat vmit vkinek; a putea rezolva ceva; besorgen können, jmdm etw. ermöglichen.
1619: Valami vékony tractatust kezdett vala Markó vajda
urammal, hogy ha neki szerezhetné micsoda proventusa lenne neki ottan annuatim? [BTN2 190]. 1660: Ha az fejedelem
bejő, magamat helyben szerezhetem, megnyugodjék Kegyelmed [TML I, 564 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz].

szervicpoltúra
2. kaphat; a putea primi ceva; bekommen können, zu
etw. kommen. 1675: Tudom, hogy az mely bóéroknak j o
bóéri levelek volt, helyben hagyattattak; az kiknek penigh
nem volt, s ő Nagoktol sem szerezhettenek mást deponaltattak [Fog.; UF II. 665]. 1698: fel Szabadita, manumittálá
... egész facultást engedvén ... Popa al(ia)s Türk Simonnak
s Fijainak ... hogy magoknak ... Nemes Levelet Armalist
szerezhessenek [Törzs].
Szk: választ
1653: ket pénz erő j o valaszt ö kegyelme
nem szerezhetet [Sófva BN; Ks 41. E. 31].
3. keríthet; a putea face rost de ceva; an-, verschaffen
können. 1662: Az mi a profontra való marha állapotját illeti, ha Kegyelmetek ott nem szerezhet, mi innét nem hajtathatunk [TML II, 354 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz].
1780: Az jővő Csőtőrtőkre ha valami hálót Szerezhetne ...
igen kedvesen Vennem [Kv; SLt XXXIX Henter János Suki Jánoshoz].
4. gondoskodhat; a putea procura ceva; verschaffen/
sichem können. 1663: azt íratja Nagyságod, hogy ellenség
ellen való vár tartására élést nem szerezhet [TML II, 488
Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1676: Az vitézlő rendnek,
hogy felségednek bátorságos helyet szerezhessünk, arra ő
nagysága mennyit deputál s honnét? [TML VII. 304 ua. Baló Lászlóhoz].
5. hozzájuthat; a putea obţine ceva; etw. zu bekommen
vermögen. 1670: Azon volnék, édes Komám uram, ha borra való pénzt szerezhetnék Kegyelmednek ő nagyságoktól
[TML V, 63 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1782: néha
Málna, és kömény szedésre is hajtatnak a* szegényebbek,
mikor magoknak egy s két napszámot szerezhetnének [Torockó; Thor. XX/5].
6. szert tehet; a putea face rost de ceva; etw. sich verschaffen können. | vehet, vásárolhat; a putea cumpăra ceva;
kaufen können. 1562: Jzentemis vala ... hogy kegelmed
Énnekem valami Roka malokoth venne, ... Jm kwltem otth
forintot valamint Jóban Zerezhety kegelmed [Szúv; BesztLt
67 Joan. Thorma comes com. Žolnok interioris Gr. Timar
beszt-i bíróhoz]. 1664/1681: (A) Lugosy es Karan sebessy
bőtsületes emberek" ... penzek vta(n) szerezhessenek magoknak fundusokat, Hazakat b [Vh; VhU 313. — "A két város török kézre kerülése után elmenekültek. b Folyt. a fels.].
1773: Özet semmi modon még nem kaphattam, ... de mihent szerezhetek mingyárt ki küldöm [LLt Fasc. 149].
1832: instálam alázatoson a' Tekintetes Sogor Urat a' Bárány börek iránt a ' mit küldhet külgyel (!) el most hogy
szerezhessek m é g hozzá valahonnét [O.asszonynépe AF;
DobLev .V/1184].
Sz. 1671: De hidd el édes Komám, csak úgy vagyok én ő
nagyságokkal, mikor ki szamarat kaphat, az is jó, de ha lovat szerezhet, oda hagyja amazt [TML V, 616 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
7. (vagyont) gyűjthet, gyarapíthat; a putea aduna/spori
(averea); sich bereichern können, Vermögen erwerben
können. 1664: Az szegény Sándort valóban szánom, de
nem tehetek rúla. Elhittem, mást helyében, ha az jószága
oda leszen, Ő n e m szerezhet [TML III, 2 8 - 9 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1736: Bongárdon ... a* kinek már hátskája, gabonátskája ván abból a mit szerezhet [CU]. 1803 Műszálján akár ki a világ Piatzára ... és próbálja mire mehet, s
mit szerezhet [DobLev. IV/864].
Szk: hasznot
1578: Az kertekre feö gongia legyen
Kys falwdon ... hogy ne(m) chak az kohnya zQksegere ...
mindent adhasson ... hanem ha lehet, egieb haznotis zerez-
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hessen belçle [Kisfalud AF; O L M.Kamara Instr. E 136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. Kovachoczy ut. Math. Niary
gondv-höz].
8. vkit vmilyen célra találhat, felfogadhat; a putea găsi o
persoană pentru a efectua anumite treburi; (ftlr/zu etw.) aufnehmen/ausstellen/anwerben können. 1721: ha riszes Csiplöket szerezhetek s hanyadan az Mlgos Urat iramba tudósítom [Szentpál K; TK1 Mihály Deák Teleki Pálhoz]. 1737: a
T. N V(á)r(me)gjétől ... éppitendő Hidunkhoz ... Mester
embertis szerezhessünk, expediáltuk Nztes Kováts Pál
Atyánkfiát... Besztertzére [Dés; Jk 484a].
9. elnyerhet; a putea cîştiga/obţine; etw. ftir sich gewinnen/einbringen können. 1796: a* mértékletlen Bor itala ő
kegyelmének Betsületet nem szerezhetett [Krasznarécse Sz;
KCs K. 1265]. 1884: Ön ... mesteri tollát megragadta,
hogy védelmére keljen ... annak, kit már annyian bántalmaztak, s aki állásánál fogva magának elégtételt nem szerezhet [PLev. 115 özv. Szász Károlyné Petelei Istvánhoz].
Szk: gráciát
1662: a váradi egyházhelyi nemesség
hadnagya Fogthűy János hogy ... a fejedelemnél is grátiát
szerezhessen magának ... háromszáz nemes e m b e r t . . . a fejedelem* hűségére ... mind megesküdtete vala [SKr 513. —
"II. Rákóczi György]. 1704: akik a császár előtt egy generálisnak is grátiát szerezhettenek volna, mégis annak az egy
rossz embernek nem szerezhettenek tüle grátiát [WIN I,
209] * hírt, emlékezetet, nevet
1664: örökkévaló hírt,
emlékezetet most szerezhet Kegyelmed avval magának, ha
igaz igyit megértvén Székelyhíd megmaradásának, Kegyelmed promoveálja, elősegíti [TML III, 292 Bodolai Márton
Teleki Mihályhoz]. 1675: Bántsi Márton urammal s többekkel is ha most jót teszen ... úgy szerezhet magának jó hírt
nevet [TML VII, 70 Teleki Mihály Hartyáni Andráshoz].
10. okozhat; a putea cauza ceva; bereiten/verursachen
können. 1661: gyakorlatossággal való irásinkkal eddégh is
Ngdk unadalmot szerezhettünk [KJ]. 1672: Egyébiránt ki
gondolná ... olyan képtelen dolgot, követne ... kivel legközeljebb magának szerezhetne nagyobb alkalmatlanságot
[TML VI, 215 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
11. szk-ban; tn construcţii; in Wortkonstruktionen: alkalmatosságot ~ alkalmat találhat; a putea găsi prilej (pentru
ceva); Gelegenheit finden können. 1660: Isten bevivén,
mentől hamarébb alkalmatosságot szerezhetvén, Kegyelmeteket tudósítom mindenekről [TML I, 546 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1819: Betegh Ur a' durva parasztok közt hagyta hitvány unokámat, holott az el Vetemedésre még több alkalmatosságot szerezhet magának [M.régen
MT; Pf| békességet ~ békekötést létrehozhat; a putea încheia pacea; 1661: az ö gratiájok által remélhetjük, hogy
állandóbb békességet szerezhetünk az törökkel [TML II, 58
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1662: azért mostan Tömösvárra ... kell indulnod, ott lássad, mint szerezheted a
békességet [SKr 674].
szerezhetés alkalmazhatás; posibilitate de angajare; Möglichkeit der Indienstnahme/Ausstellung. 1793/1794: a* pásztorok(na)k könnyebben való szerezhetésekre nézve e Communi Terreno valami illendő rész szakasztassek pásztor ház
helynek és utánna való appertinentiak(na)k [M.bagó AF;
DobLev. IV/739. 9b].
szereztet 1. keríttet vmit vkinek; a dispune să se procure
ceva pentru cineva; j m d m das Verschaffen von etw. ermöglichen. 1572: Thowaba egy kewes Theglam wagyon az
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ktek warossaban ... kerem kdett, Myntt Byzott vramatt
penzemertt Zereztessen Zekerett Alaya akar Chak Bonczhydaygh, Awagy Jklodygh [Sombor K; BesztLt 3683].
1665: Kérem Kegyelmedet... az mészről el ne feletkezzék
Kegyelmed ... ha oltott leszen is, csak száraz legyen, kételen leszen is, aval is megpróbálom, csak szereztessen Kegyelmed [TML III, 522].
2. hozzájuttat, megszereztet; a face să fie cucerit; (für
jmdn) erwerben/erlangen können. 1663: A másik is pediglen mint oly nagy pogány, ki mindenkor keresztény
vérében feresztvén kardját, úgy szereztette messze ki terjedett birodalmát [TML II, 489 Teleki Mihály Lónyai Annához].
3. vásároltat; a dispune să se cumpere; kaufen lassen.
1570: Eze(n) es kyreo(m) kegel: hog pynzwnkyrt zereztezeo(n) kegel: valamy fywryz deskat [Bethlen SzD; BesztLt
115]. 1677: A lovas(na)k ne csak szóval, hane(m) ugya(n)
valosaggal légyen lova, rendi szerént való köntössé, s fegyvere ... Hasonlo képpen a gyalógokkal puskát vetessen,
köntöst szereztessen [UszLt IX. 76/7 fej-i ut.].
4. gondoskodtat; a face să fie procurat; besorgen (lassen), bringen lassen. 1579: Doctor wram" zalat vala Nalam
6 magaŭall Zolga altall Izente Enny Innya zereztetnek ...
pechenet neky es eleget zereztetek neky [Kv; Szám.
1/XVIII. 6 Laurenty Fylstych primary judicjs kezével. —
"Blandrata György, a fej. orvosa]. 1618: Kamuti uram ...
izene reám Jósika Ferenctől, hogy ... élést is szállásomra
ne szereztessek, mert meg nem engedi [BTN2 82].
5. vkit vmilyen célra találtat; a interveni ín căutarea unei
persoane pentru a face anumite treburi; für einen Posten/
Dienst vermitteln. 1663: Egy <kocsist> is szereztetne Kegyelmed nekem, bizony megszolgálnám Kegyelmednek
[TML II, 443 Teleki Mihály Bornemisza Susánnához].
6. gráciát ~ megkegyelmeztet; a face să se obţină graţierea cuiva; Gnade walten lassen. 1586: Anna lile Andrasne
vallia ... hallottam ezt Vrbegerneteol hogy erre Intette az
Toronyba a' fogol leant, Ne fély semmit ... Nallunk zal
gestj ferencz es ha zwksegh lezen Gratiatis zereztetek velle
[Kv; TJk IV/1. 611].
szereztetett 1. gyűjtött; care a fost adunat/agonisit; erworben, gewonnen. 1792: magam tulajdon Sok fáratságom
s hellyes ŭgyekezetem által szereztetett vagyonotskaimbol,
az En Istenem Ladajaban el rendeltem egy Filleretskét vetni [Héjjasfva NK; SLt XLIII. 17 Felső dobofalvi Marothi
István kezével].
2. alkotott, létesített; care a fost creat/inventat; geschaffen, gebildet. 1710 k.: A név az emberektől a dolgok
vagy emberek egymástól való megkülönböztetésére ... szereztetett jegy [BOn. 410].
szereztethet keríthet; a putea procura; verschaffen können. 1669: Vizát hogy Kegyelmed nem szereztethetett számomra, igen bánom ... Kegyelmedet mégis kérném, ha különben nem lehetne, akár csak font számra szereztethetne
reá, vétetne vagy száz fontot [TML IV, 574 Teleki Mihály
Naláczi Istvánhoz].
szereztethetik vétethetik, keríttethetik; a putea fi procurat; zugesichert/angeschafft werden kann. 1794: a Consistorium ... Mihelyt illendő Fundus szereztethetik, azonnal a'
lejendö káplánnak ki választása és bé állítása iránt is fog
gondoskodni [Kv; SRE 294].

szerpentin(a)kő
szereztetik 1. gyarapíttatik; a fi sporit; angeschlossen/
zugefügt werden. 1662: Az öreg fejedelemasszonynak ...
Örményes nevü jó oláh falu ... és ahhoz egynéhány jó faluk is szereztettek vala, úgy hogy egy udvarbíróságra nevekednék azon jószág is [SKr 199].
2. vétetik, vásároltatik; a fi cumpărat; erworben/erkauft
werden. 1704 e./1770 k.: A' Sombori Ekl<esi>a(na)k elébbeni Eszközei el-prédáltattak, hanem azok hellyébe ezek
szereztettek [Szászzsombor SzD; SzConscr. 100]. 1845:
az alsóbb Classisták között, némi kézi könyvecskék szereztessenek, és osztassanak jutalomul [Mv/Gerend TA;
DLev. 2].
3. békesség ~ béke köttetik/létesíttetik; a fi încheiat pacea; Friede wird geschlossen. 1662: Bethlen fejedelem is
oka volt, hogy ozmán császár és ugyan a lengyelek közt
Hutinnál békesség szereztetett volt [SKr 157].
szerfelett 1. módfelett, felette, nagyon; peste mäsură, din
cale-afară, mult prea, exagerat de ...; überaus. 1701: Előtte
viselvén a* T. Consistorium ezt a* mostani kőltségtelenséget, mely szer felett nyomja szegény Ecclésiánkat, tettzet ő
kglk(ne)k rővidéteni az eddig sokfelé oszlani szokot költséget [Kv; SRE 74]. 1722: találtatnak még is olly fukár és felettébb usorás emberek, kik az eö Felsége parancsolattyával
nem gondolván, felettébb és szerfelett taxállyák a' szegény
meg szűkült kölcsönző embereket [Ks 18. XCIII gub.].
1765: a Commissarius ... engem Mártha Pétert nem tsak
meg akart a puskájával döfödni, hanem fenyegetettis hogy
által lö, azért nem akartam olly szer felett itatni eöket [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 163]. 1792: igen Szerfelett erőszakos ember ... ottan ottan hol az Faluban kötelődzik minden
ok nélkül, hol pedig más különös Gazda emberekb(en)
[Szováta MT; Berz. 16 XU5]. 1794: Az is igaz, hogy a részegítő italt is szer felett gyakorlotta [Eresztevény Hsz;
HSzjP St. László (80) ns vall.]. 1803: Basa Dániel ö kegyelme sertéssit szerfelet öszve verték rontották [Dés; DLt
82/1810]. 1830: a' betsüsők ... ha még is vagy szerfelett,
vagy igen alá 's annálfogva nem igazságosan betsülnének
... azon igazságtalan betsüsők által okoztatott kárnak tulajdon jovaikból a' károsnak lejendő meg fordittására is
szoríttatnak [Borb. II gub.]. 1843: Végre, hogy a bucsumi
hat kerületek lakosai nagyon el vágynák szórva a bucsumi
határon ... határaikat célszerüleg nem használhatják egyfelől, másfelől pedig hogy szerfelett sok részekre lévén feldarabolva az egész határ, rendkívül sok kerítések kíván tarnak
[VKp 124]. 1880: Kedves Barátom! ... Szerfelett örvendek, hogy a Petőfi Társaság megválasztott tagjául [PLev.
82 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz].
2. ~ való rendkívül/nagyon nagy, szerfeletti; de peste măsura; übermäßig. 1730: Nemes Városunk Hidgjainak szer
felett való Viznek áradasa miatt lött el romlási és el vitelei
[Dés; Jk 401]. 1732: Brassaj Katharina ... olly Isten s Nemes Haza Tőrvénye ellen való eletett szerfelett való Tanczolodast akar kikkel való Csokolodast, idegenekkel különös helyre való rejtezest s maga S: v: vájattatasát tartoztassa
[Dés; Jk]. 1746: Hazakot, réteket pusztított é el ă Kŭkŭllōnek szer felett való ki árradása? [Kük; JHb XIX/7 vk]. 1761:
(Bányai Ferentz és felesége) együtt istenesen békességben
éljenek ... és e(n)ekutánna a' Féíjfi Feleségét szerfelett ne
rongálja, mert külömben az efféle szerfelett való keménységért a' Magistratusnak által adatik [Kv; SRE 200]. 1765:
A melly házasság törvény utja kivül vitetik véghez az semmi házasság ... A melly házasság szer felett való félelemből
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vitetik véghez az törvény uţja kivül vitetik véghez: De Horvát Ferentznek Böjté Borbárával való házassága szer felett
való félelemből vétetett véghez tehát törvény uţja kivül
[GörgJk 197]. 1771: Epeijesi Lászlónak Szászvároson lévén
valami otthon maradott, erkölcstelen leányai, azok közül
egyet elvett vala, de az minthogy szerfelett való pompát kívánt űzni s sem tőle, sem Diószegi Mihálytól ki nem tölt,
azért odahagyta [RettE 257]. 1785: mind menōleg mind jővŏleg szer felett való Tereht rakott az ökrös Jobbágyok(na)k
Szekerekre [M.bikal K; KLev. 9 cs]. 1790/1791: a* Vas
Dézmát ... ha szer felett valónak találja ugy mérsékelje a'
Tőrvényhez, allitsa meg, hogy kiki csak a ' valoságos procreatiobol adgyon, és azon fellyül ne erőltessék [Torockó;
TLev. 5/16. Transm. 49]. 1805: a ' Nyári és Őszi szerfelett
való essōzesek, az azokbol következett nagj árvizek ...
annyira meg gátoltak bennünket Munkánk follytatasába,
hogy a' sok futatás és mivelésbeli Restantiák miatt semmi
nélkül lepett meg a' Tel [Torockó; TLev. 9/42]. 1814: szerfelet való ló marhákot vásárol nagy drágán, és tserél maga
kárával [Ne; TSb 12] | a' Jószág Jövedelmeinek j o móddal
való használhatását a Gróffné szerfelett való fösvénysége
nem engedi [Banyica K; BfR 117/1 Kertész Ursz (60) hortulanus vall.].
szerfeletti túlzott, szerfelett való; de peste măsură, foarte
mare, extrem, exagerat; außergewöhnlich, übermäßig. 1835:
minden viszálkodást ... az ö Nagysága nagy Engedékenységinek s Embereihez való szerfeletti Atyáskodásának lehet
tulajdonitni [Zsibó Sz; WLt]. 1846: nem hadják annyiba
ezen szerfeletti vámoltatásunkat [Dés; DLt 315]. 1850: (A
csikók) ha ... valami hibát nem kaptak vagy szerfeletti
roszsz telelések, vagy hurtzoltatások nem volt, ugy bizonyoson a' 110 száz tíz Pengő forintot egygyen egy(gy)en
meg kell hogy éljék [Csapó KK; DobLev. V/1292 Finuk
János kezével].
szerhordó 1. mn soros szolgálattevő; care este de serviciu, care este însărcinat cu o obligaţie specială ín cadrul
breslei; (etwa:) dienstbar (Junge, Bursche, Zubringer), fíir
Handdienst, mit tumusmäßiger Dienstleistung. Szk: ~ legény. 1665/1754: Ha az B: Tarsaságnak hertelen való dolga
érkezik, és az Atya Mester a' Szerhordó Legényt hivattya,
akár éjjel akár nappal, tartozik minden haladék nélkül elmenni; ha el n e m menne büntetése egy heti bér | Az Ajtóra
Szorgalmatos gondot visellyen a' Szer-hordó Legény, mikor valakit fel-panaszólnak s ki küldik, azt ki-kiséije, ha viszont hivattyák õ ki menvén azt előtte botsássa, ha nem tselekeszi, büntetése egy heti bér | Ha az B. Társaságnak valami mulatsága történik ... a' Szerhordó legény tartozik az
Asztalnál talpon álva mind addig, mig az Atya Mester háromszor nem mo(n)gya hogy üllyön le, fen szolgálni; le ülvén-is mindenekre a' mi a' Társaságé gondot viselni, a'
borra, minek előtte el-fogyna, szorgalmatoson vigyázni, a*
Dékánnak hirré tenni; mert ha ezeket nem tselekeszi, büntetése egy héti bér [Kv; ACArt. 11-2, 14, 16].
W.ſn ? soros szolgálattevő legény; calfä însărcinatä cu o
obligaţie specială ín cadrul breslei; Kalfaktor, Laufbursche,
Hausbursche, Handlangers, Lohndiener. 1665/1754: Az határból penig a* Szerhordó ki akarván menni, képebelit nem
hagyand, büntetése egy heti bér [Kv; ACArt. 14].
szerhordóság soros szolgálattevés; faptul de a fi însărcinat cu o obligaţie specială In cadrul breslei; tumusmäßiger
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Handlangerdienst. 1665/1754: Minden Legény pedig, akár
haza fia, akár idegen legyen tartozzék Szerhordoságot viselni; ha nem akaija viselni, tartozik le-tenni. Az Dékányság pedig és a* Szerhordoság minden három holnapba változzék [Kv; ACArt. 11-2].
szeriesz 1. sorrend, vminek a sora; ordine; ReihenfolgeSzk: ~ a bíróságviselés iránt. 1700: az Bíróság felet sok
villongás léve(n) N. Lako(n); A Series a' Bíróság viseles
iránt ment a Palatkai Borbára Jánosi Pétemé Asszo(nyom)
reszére [Nagylak AF; DobLev. 1/53] * postálkodás -e1740: Szabó Gábor Vram ... vakmerőképpen, nem tehetetlenségből nem tart lovat, hanem a midőn a Postalkodas(na)k seriesse obtingállja Capitányok és Tizedesekre veti,
hogy magáért keressen(ne)k [Torda; TJkT 1/182] * stråzsálás ~e. 1781: a* város végein lévő rend szerént helyben
lakó strásák, kiknek a* szüntelen való vigyázás és strásálás
... kötölösségekben áll a* most rendelendő strásálás seriessiből exemptusok lésznek [Torockósztgyörgy; TLev. 2/5].
2. felsorolás, kimutatás, nyilvántartás; înşirare, enumerare, evidenţă; Aufzählung, Ausweis, Register. 1675: Radnothi Papságombeli jövedelmem(ne)k abbéli restantianak,
es adossagbeli erogatiok(na)k seriesse [PatN 44a]. 1726/
1728: Ezen aláb meg írt expensák Seriessét jol lehet fellyeb
meg írt esztendőkben kellett volna annotalni, de mint azokből ki felejtödőt ezen a faciesen specificaltatta(na)k [TK1]«
1755: Registraltatván azan Mobiliak mellyeketis Leányam
Kovács Ágnes Házamtol az Budai" Házhoz vitt: Mellyeknek is Seriessek következnek ez szerént [Mezőbánd MT;
MbK 19. — "Buijánosóbuda].
Szk: - b e vesz. 1681: Brettyen", es ahoz tartózó Némely
Falukból jővének illyen Quaerelákis be, à Connumerator es
vélle levő böczületes emberek elejb(en): panaszolkodván à
szegény jobbágyok à végre, hogi majd el szenvedhetetlen
megh bantodasok karosittatasak megh orvosoltatnek; mind
azo(n) által ennek ennek b megh orvoslására sem ideje, sem
ereje nem lévén à Connumerator(na)k, vette ez seriesb(e)
azért hogi ... negligentiaval ne okoztatnek [VhU 118.—;
•H. b így kétszer!] * ~be vétetik. 1681: Hogy itt: haczogon
is megh tudathassek külső nemes embernel; kinél mennyi
zálogos föld légyen, hogy ez arantis az földes Ur kára el tavoztatodgyék, es az őrőksegh ne abalienaltassek (!) im serie s s e ) vetetett b [Hátszeg H; VhU 152. — "Hátszegen. bKöv.
a fels.] jobbágyok ~e. 1715: az Jobbagjokis ... meg írattak az márgon, onnan könnyű ki vennj ha ugy kévantatik
Inseralhattyák az Jobbágyok Seriessében [UszLt 111/44].
3. perek sorrendje, tárgyalási sorrend; ordinea proceselor/
dezbaterilor; Prozeßfolge. 1677: Mint a* tőb Natioknak ugy
a Szászságnak-is appellatioban bocsáttatott t r a n s m i s s i o j o k ,
a' Gyűlések alat-is promiscè revideáltassanak: a' szerint az
Octavalis Terminusokon-is elő vétessenek, és egyéb Táblát
illető causak-is igaz seriesek szerint [AC 205]. 1765: Lugosi Urffinak ... Groff Gyulai Ferencz ur ellen ... az idén
oriálodott Causáját, mely még Seriesbe sem volt irva, s
Extra-serialis sem volt ... assumáltatá [Borbánd AF; Mk
Vall. 323]. 1780: Méltóztassanak ezen Causamat avagy
tsak a' Sériesben lévő Causaknak végére ki tétetni, h o #
osztán bár tsak az István király napi Periódusban folyását
remélhessem [Mv; Told. 30].
Szk: -be tétethet. 1780: hogy Causamat Sériesben tétethessem ide fel fáradtam Tordárol [Mv; Told. 30].
4. vminek -ében vminek rendje szerint; conform ordinn
respective; in der Reihe von etw. 1677: A' kik penig 1631.
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Esztendő után, telepedtenek vagy eximáltattanak, azok-is
Néhai idősb Rákóczi György Fejedelem idejében eléggé
meg-visgáltatván, a* kik exemptiojokban helyben maradhattanak, és ez ideig meg-tartattanak, ez után is helyben hagyassanak, és egy helybéliek-is a* productiora ne kénszerittessenek; excipialván a* Váradi Fiscalis joszágokban lakó
Nemességet, kik felöl annak Seriessében irás vagyon | A*
Fiscus joszági kőzött lakó Nemessek-is praerogativajokban,
és immunitásokban indifferenter minden helyeken megtartassanak, azok szerint a* modok szerint mindazáltal, a* mint
per speciales Constitutiones annak Seriessében accomodaltattak [AC 46,78].
5. tartalom; conţinut; Inhalt. 1717: az Inventariumok(na)k s Urbariumok(na)k Seriessëből kinek kinek léendő
rata portiojat ellaboralni s Concinalni, és az oda feli való
jószágnak asztozását... akartuk volna, minek előtte az osztazás folt volna, a Literale instumentumakott producalni kivánák [Nagyrápolt H; JHb XLVII/18]. 1734: Constal világoson exhibealando Citatoria Relatoriamnak seriesséből
hol mikor és minemű gonosz tselekedetiért prosequalom az
lt, hogy tudniillik ... az o Tordai határról égy buglya szénát
el lopott ... meg kivánom hogy ... flór 12 incurrallyon
[Torda; TJkT I. 42].
Szk: processus ~e. 1649: Elegh uilagoso(n) declaralta(m) volt elebbi p(ro)p(osito)mba es abból emergalt p(ro)cessus seriessebe, miczioda excessust czielekedet az J az
fiscus ellen [Kv; TJk VIII/4. 376].
6. szöveg; text; Text. 1772: ezen hajlása az emiitett Malom háznak az első Revisio seriesseben feltétetik, de ... a*
két alsó kerekek foroghatásara, vagj nem foroghatására való minden reflexió nélkül [Kük.; JHb LXVI1/2. 218]. 1792:
a meg nevezett osztozo Felek ... néhai Bálo Ferentz Uramról ö kglmekre szállatt belső és külső, Ingó és Ingatlan jókat ugj amiképpen alább osztozásoknak Seriessiben Specificalva vadnak mindenoket magok között Istenesen és Atjafiságoson meg osztottuk [Aranyosrákos TA; Borb. I].
7. utcasor; serie de case; eine Reihe von Häuser. 1727: ki
hivattattunk ... a' Méltsgs Asszony Kemény Simonné Asz sz(ony) ŏ Nsga al(ta)l az ōnsga Kolosvári belső Farkas
Vttzában lévő fa házához melly van az Északi seriesen in
vicinitatibus ab oriente a' T. Reformata Ecclesia kerti és a'
Harangláb [Kv; KvRLt IV. 7]. 1758: a' Kurta Soron a' Déli
Seriesen [Mv; MvH].

szerpentin(a)kő
gyelmednek értésére adni el nem mulatom [TML V, 452,
637 ua. ua-hoz]. 1679: Kökényesdi ... hazud sokat, de
semmi seriumot nem hozott, sem passust, sem assecuratiót
[TML VIII, 490 Teleki Mihály Thököly Imréhez].
szerkeszt összeállít; a alcătui/întocmi; zusammenstellen,
bilden. 1657: Mint hogy az rend tartas, es dependentia nelkwl egy tarsaság s communitas nem maradhat még, ahoz
képest illyen gradussal szerkesztik eö kglmek egy mast,
mint egy eleö corpussa, hogy az Natio es contractus szerent
ualasztatik ket feö Inspector Magyar es Szász az kik alkalmatosság szerint dirigallia(na)k ez varosba(n) minden rendbelieket [Kv; PolgK 128].
szerkesztés folyóirat/lapszerkesztés, redactare de reviste/
ziare; Redaktion, Schriftleitung. 1879: A Társaság lapot
fog legközelebbről az én szerkesztésem alatt megindítani |
írok egy: Emlékiratot a tek. Közigazgatási Bizottsághoz
azon tárgyban, hogy Kerekes Sámueltől vegye el a Maros
Vidék szerkesztésének jogát [PLev. 49, 66 Petelei István
Jakab Ödönhöz]. 1891: Ödön te! Annyi j ó még megmaradt
a szerkesztés mellett is bennem, hogy az emberek kicsi örömeit nem szeretem rontani ... Hát ne is dohogj, s arra, hogy
megszököm e dulakodástól, melyet szerkesztésnek hívnak,
gratulálj szépen [i.h. 155-6 ua. ua-hoz].
szerkesztett összeállított, întocmit, redactat; redigiert,
verfaßt. 1845: A közelebb mult ülésen folyt tárgyakról
szerkeztett jegyzőkönyv olvastatik és megállíttatík [Usz;
UszLt XI. 85/4. 110]. 1880: A Kerekes ügyére kért felhatalmazó levelet is csak küldd Gyulához — én hagyok itt neki egy a mondott (neked írt) formában szerkesztett levelet
[PLev. 70 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szerkesztő folyóirat/lapszerkesztő; redactor de reviste/
ziare; Redakteur, Schriftleiter. 1880: Üdvözöld Téglás Gábor urat a szerkesztő nevében, s kérd meg, hogy szíveskedjék nagybecsű tudósításaival néha a Keletet felkeresni
[PLev. 82 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 7887: A m. é. okt.
30-iki gyűlésből választmányunk felkérte a Tekintetes Szerkesztő Urat egyletünk javára felolvasó estélyek rendezésére
[i.h. 133 EMKE lev. Petelei Istvánhoz] | De nem látná-e a
Kolozsvár szerkesztője helyénvalónak, hogy ehhez a kötethez hozzászóljon? [i.h. 135 Gyarmathy Zsigáné ua-hoz].

szerindár 1. szerenda
szerint 1. szerént
szerinte vki szerint; după părerea sa; nach ihm/ihr/ihnen,
nach seinem/ihrer Meinung. 1860-1861: A ... gyalmászáson
kívül a lakosok tartanak nádból készített kerítéseket, szerintök „veszeket"; szüntelen halásznak [Benkő; Mszlsm. 7].
szérium komoly dolog; lucru serios; Emsthaftes, Seriöses. 1667: Ha válaszom jü, tudósítom, de kérem, ne késsék
hozzám jüni Kegyelmed, mert bizony oly seriumok vadnak
fenn, egyszer ennyik s többek nem voltak [TML IV, 125
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1671: Kende Ádám ír egy
levelet, de semmi serium nincs egyéb benne, hanem hogy
Posonban citálják mindezeket az atyafiakat és hogy az ki az
ő felsége kegyelmességéhez ragaszkodik, annak könnyebben leszen dolga | Most jütt egy török követ hozzám, de
még szemben nem voltam vele, ha mi seriumot hoz, Ke-

szerkesztőség folyóirat/lapszerkesztőség; redacţia de reviste/ziare; Redaktion, Schriftleitung. 1880: Édes Ödön! A
Kelet szerkesztőségéből írom hozzád e sorokat. Itt vagyok
alkalmazva [PLev. 80 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szerkezet (híd-, zsilip)szerkezet; construcţie, structură;
Konstruktion. 1846: Az Ó híd függő alkotmánnyának elbonthatása, és feszittönek fel allithatása véget szükséges
hogy a' híd alá állás készíttessen bé verendő fenyő Czövekek Segedelme által ... el készülvén az állás, az óhid folyo
gerendái rolla fel szoríttathatnak, és az egész fel feszittö alkotmány szerkezete eszközöltethetik [Dés; DLt 858/1847].
1862: Az alsó Tónál lévő malom ... a* zugo czélszerŭtlen
szerkezete miatt egésszen használhatatlan [Mezöbánd MT;
TSb 39].
szerpentin(a)kő ásv kigyókö; serpentin; Serpentin. 1730:
égy Serpentina köböli való arannyas fedelű kanna [Kv; Ks

szervicpoltúra
15. LVIII. 6]. 1760: Négy Serpentiny fekete kőből való
Fincsiák | Edgy Serpentiny Kőből való Strofos Palatzk. Hasonlo köböl való Kalamaris [Mv; TGsz].
szerszám 1. eszköz, kellék; unealtă; Werkzeug, Gerät.
1644: az Apró padokot, hordokot, kadakot Czebreket Aztal o k o t . . . kasokot zekeret szuszeket minden fel keleo zerzamokot az Azonnak iteltunk [Körispatak U; Pf]. 1766: Ha
vérengezõ, avagy pedig káronkodó vólt a , kit? , miért?, hol?,
minémŭ szerszámokkal ūtōt, taglót, és halálra vert? ... a
Tanú ... igaz lelki ismérete szerént vallya meg [Zaránd m.;
Ks 40. 9 vk. — "Petrucz György].
Szk: égető
1676: Az égetők már Háromszéken is
grassálnak s Brassóban is találtak égető szerszámokat házak hijain s fedelében, de nem gyúlhatott meg [TML VII,
253 Baló László Teleki Mihályhoz] * kiütő ~ szikracsiholó
eszköz, tüzszerszám. 1823-1830: pipámat, dohányoszacskómat a zsebemből kihúzogattam, úgy a kiütő szerszámokat, s kiütöttem | Kiütő szerszámom sem volt, annál fogva
nem mindenkor pipázhattam [FogE 146, 275] * konyhabeli
1684: Vadnak Kezem alatt az Tábori, Konyhabeli
Szerszámok, Kondérok; Serpenjok, vágó Kérik kalánok
Rostelyok borittok, nyársak [UtI] *
palacsintasütő
1656: Egy Rez palatintsa (!) sűteő szerzam Rez tangier
[Doboka; Mk Inv. 3]. * táborhoz való
1593: Die 8 9bris
kekesi antal wizy (!) 12 eokreon tordaig egiet mas táborhoz
walo zerzamott kakas istwan hazatul f 1 d 50 [Kv; Szám.
5/XXI. 120] * taplógyújtó
1816: Tapló gyujto szerszám
... 2 Rf [Kv; Bom. IV/41 ] * tüzes
1620: Tüzes szerszámnak walo apró Chyupor Wres. No. 300. ... Tüzes szerszámhoz való Negy singh vászon, es valami Ezüst [Kővár
Szt; Borb. II]. 1665: Tüzes szerszám hordozni való eöreög
hoszszu vasas lada nro. 7 [UF II, 313]. 1676/1681: A mi
golyobis, por, Tüzes szerszám Salétrom Kén kő, Lámpások, várban való dardak ... es egyeb ehez hasonlo eszközök
ä várban vannak ... száraz helyen tarcza" [Vh; VhU 666. —
a
A porkoláb]. 1736: Ritka esztendő volt, hogy három nap
májusban recreátiot nem adtanak; vígan voltunk; estve penig tüzes szerszámokot csináltanak az akkor fejedelem németjei [MetTr 433] * tűzi
1589: Egy thwzy zerzam Rezbeol chinalt [Kv; Vegyes 1/2. 64] * vigasságtevő ~ hangszer. 1603: semmifele wigassagh teűeo zerzam az Meniegzeoben bizonios ideigh migh ... eo kegmek Tanachiul meg
nem zabadittiak ne legien, eottwen forint bwntetes alat [Kv;
TanJk 1/1.446].
2. munkaeszköz, műszer; unealtă, instrument; Werkzeug,
Instrument. 1581: Hogy penigh Az epwlet fogiatkozas nelkwl eló M e n n y e ( n ) . . . valaztottak eo kegmek ket pallért...
Ezeknek zorgalmatos gongyok legie(n) hogy minde(n) fele
Alias fakra dezkakra egieb minde(n) zwkseges dolgoknak
megh zerzessere serenyek legienek, hogy mykorra Az
Mesz el kózwl (!) egieb zerzamok is kezen legienek [Kv;
TanJk V/3. 236b]. 1586: 2 die Decemb: Galfi vram kerette
Iewele altal Biro vramat hogi valamj verem Tisztító kiralt
kwldion eó kegme az kochiardj hazahóz Eoreg Cziebret es
ahoz való szerszamot Vram Jzenetire vette(m) - / 3 2 [Kv;
Szám. 3/XXIV. 40]. 1589: Egy Agy veleo Sutulo Vas, Jo
zerzam [Kv; Vegyes 1/2. 72]. 1589/XVII. sz. eleje: Valamely Heti béres legeny, nem akarná az eő neki rendelt
Mesterét, az ki határozót heti bér fizetésre szolgálni ...
minde(n) hatalommal az Ceh Mesterek ez illien Legent miuelesetōl el wzhessék, szer szamat el vehessek [Kv; KömCArt 7-8]. 1610: Zerzamat es egietmasat az mi ot alot el
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hozatta vala onnét mikor hadba mene [Dés; DLt 320].
1629: mikor Borbély Ferencz ezt az Szantajnet el uette vala
... elegh sok szép házbeli ezkeöze vala, ontal kannak es
egjeb borbély Mihez való szerszám, rez medenczek [Mv;
MvLt 291. 162b]. 1778: eõ Nsga Tisztartoját és udvari Bíráját, a Váradi Moses Ur emberei kápákkal és más egyébb
féle szerszamokkal meg támadták [Kéménd H; JHb XXXI/
51. 77]. 1796: A Stompnál való Szerszámok Puzka 1 Furu
1 Véső 1 Paraklo 1 Csákány 1 Kapa 1 Lapát 1 [Tresztia H;
Ks 115]., 7826 u.: A kalandos-apa részéről teendő eskü
mintája. Én N. N. esküszöm ... Hogy ... a Kalandos szerszámával nem kereskedem [Kv; EM XI, 378]. 1845: A Fuserek szer szám Specifikátzioja ... egy tzitling, egy Grundgyalu, egy Nutgyalu, egy ráspoly egy Enyves serpenyő, két
Strechnadel ... egy Vinkli [Kv; ACLev.]. 1847: gonosz tévő fiam tzigányokkal meg rakta a* tégla vető hellyet s engem ki szorított... nékem is kapáimat, szerszámaimat, Fámat el lopdassak [Dés; DLt 617].
Szk: ſrizírozó ~ fodrászszerszám. 1782: Egy frizirozo
szerszám [Nalác H; CsS] * kalandosbéli ~ temetkezési társasági eszköz/kellék. 1780: Mi ... Hidelviek" ... egymást
megróttuk egyenlő akaratból és minden kalandosbéli szerszámokat csináltattunk 0 [Kv; EM XI, 223. — "Az öregebb
hídelvi Kalandos társaság tagjai. b Köv. a tagoktól készíttetett, ill. vásárolt szerszámok (fejsze, gajhó, deszka, kötél,
tövágó-vas) fels.] * kovácsoló
1594: 8. Noúemb(ris)
Közép úczaban Koúacz Jstúan haza elöl vittettet Biro W. 3szekeret Thordaig, Wrúnk ö fge Koúaczi Taarszekereyt,
minden Koúaczalo szerszamostol, ugy mint 18 ökerrel [Kv;
Szám. 6/III. 17] * kristirozó ~ befújásra használt eszköz
1807: egy pipa-szár által. ... dohány fűst fuvassék a' hátuljába, a* mely meleg dohány-fŭst bé-fuvása, az azon végre
készült dohány-füst Kristirozó szerszámmal, ha kéznél vólna, még jobban megeshetnék [DLt nyomt. kl]
művelő**1595: 20. Septemb(ris) . . . . Benesi Balas 5 loual Deesig
vitte ... Dúrandot Wrúnk ö fge Arany müúesset három ötúes legent 'a mellet és minden müelo szerszamot [Kv;
Szám. 6/XVIIa. 98 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1700:
Gruja; István és Csűrd Csonokosi Balint ura(m)n(a)k kötették örökös jobbágjcságra magokat eŏ kglme is adván nekiek fúrókat, és egjeb mivelŏ Cziganyi szerszamokotis [H;
Szer. Joan. Pap de Maczesd (40) ns vall.] * szőlőhöz való
1570: Nagy vinche aztis vallya hogy Latta az per alathis
Az my zeleohoz való zerzam voltis az haztayan ely attha es
ely keoltotte [Kv; TJk III/2. 40].
3. lószerszám, hám; hamaşamente, hamuri; Pferdegeschirr, Schirrzeug. 1574: Kalara az nehay Hegedws Mathene Azt vallya hogy ... Az legeny Bezellette, hogy mykor
ertettek volna hogi Reaiok zallyak az Nemetek Mwnkachot, Azkor kwlte volt ky dely pal ket zolgayat Lowaywal zerzamawal [Kv; TJk III/3. 347]. 1578: Adal frwsinazzonnak ... hatas lowatt minden zerzamawal [Torda/Boldoc"; Thor. V/14. — "Eltűnt falu Mezöcsán (TA) táján].
1595: 3. Septemb(ris) Wrúnk ö fge ezüst hamait Bársonyost és egyeb szerszámot vit Uywarig Zabo András 4 loual ... f 1 d 50 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 95 ifj. Heltai Gáspár
sp kezével]. 1596: Somogyi Berta, vrunk lowaiual való zerzamot Tordara vitte [Kv; i.h. 6/XXIX. 29 Bachi Tamas sp
kezével]. 1614: adtam alája az magam pejlovamat szerszámostul, azkit az budai pasa adott vala [BTN 2 155]. 1631-'
Veseleni Boldisar vramnak hagiom az en kek paripamot,
mely az en menesemben termet szerszám nelkil czak pocrotsal (!) [Nagyteremi KK; J H b XXI/1. 7]. 1713: most sem
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kívánok többet mint akkor, egj Paripát szerszamostúl Czafragastul adgyon [Nagybarcsa H; JHb Barcsai György Jósika Imréhez]. 1736: mindenek felett gyönyörűséges volt,
mikor ... az olyan úrfiak ... felültenek ... köves, gyöngyös,
klárisos szerszámokkal aranynyal szőtt portai czafrangokkal felöltöztetett lovakra [MetTr 347]. 1753: Szakács Péter
Felesége Szabó Mária Exponállya, hogy ... azon meg hólt
Battyatól maradott három Ló szerszámostol, csujtárostól
[F.lapugy H; Ks 62. 18]. 1780 k.: láttáé a' Tanú hogy Mostoha Attya Lovát M Bándi ... Istálojábol, mostoha Attya
nyergével 's szerszámával meg nyergelvén el lopta légyen?
[Msz; MbK X. 59 vk]. 1812: Papp Ferentz Udvar Biro Ur
Sz. Régeni Hermán János Uramnak ... a' M(é)l(tósá)gos
Udvar számára Uj kŏtŏfékek, és hevederek, úgy valami
avaték trenzlik és nyereg reparatiojáért fizetett légjen ki e
szerént: ... 1 kupa dohottat, és más fél kupa lo zsirt a szerszámok kenésére, per 5 Rf Mely in sum(m)a tészen 32 Rf
és 13 xr [Nagynyulas K; IB].
Szk: aranyos
1653: Azok a választott szép ifjak mind
jó lován, aranyos szerszámban s kamuka bársony és vont
aranyban valának öltözve [ETA I, 134 NSz]. 1657: Az jelzászlóhordozásra fizetésemet többítvén, lovat aranyos szerszámmal párducbőrrel ada" [KemÖn. 65. — 'A fej.]. 1671:
Bánfi Ágnes aszonjnak ... ket lura való aranjas szerzamja
szügyelőstül ... ket eztüt (!) k e n ş e l [A.zsuk K; WassLt] *
ezüstcsigás
1709: Rhedei Mihály Uram ... edgj Lóra
való ezüst Csigás szerszámot Csináltatott [WassLt Árva
Matskási Ersebet inv.]
ezüstös
1617: uagion valami
lora való ezústós szerszám, vgi mint fek agi, szŭgellö es
farmatringh [Abrudbánya TA; Törzs.]. 1639: mindeneket
Varfalvi Ersebet Aszoni Rákosi Ferencznek megh ada, ugy
mint egy Ezüstös szerszamot szügielőstől het Ezüst íoora
valót egy Ezüstös Boglaru fek agiat sügiellö nelkől [Csombord AF; CsKl 148] * ezüstös-aranyos
1602: valaminemü ezüsteös Arannias zerzamim vadnak ... hagiom az en
giermekemnek bogati katanak [Márkod MT; BálLt 93].
1659: egy lora való ezüst arannias szerszamot fèk aggial
szŭgiellòuel, lo arràra valoual edgiŭt, aztis hagiom Mihálcz
Miklósnak [A.torja Hsz; Borb. I]. 1673: az menyi ezüstes
arannyas lora való szerszámok, kardok, hegjestőrők, s katana szerszamok vadnak cedalanak resziben az mi itiletünk
szerint... Betlen Istvannak [Marossztkirály AF; IB] * letigyel
1706: Egy rendbeli aranyos lengyel szerszám kantar
szügyellő farmatring [LLt 146] * lóra való
1627: Egy
Luraualo szerszám, fçk Agy, szwgi Eleo, farmotringh, melKet aestimaltunk tt. f. 90 [Kv; RDL 1. 132]. 1639: Varfalvi
Ersebet Aszzoni ... Rákosi Ferencznek megh igire, hogy
minden lora való szerszamit ... megh agia [Csombord AF;
KCsl 148]. 1755: Egj ezüstes arannyas gazdag majsz Kántor Szárú egész lora való Szerszám Zablástol, melly Zabola
is ezüstel meg volt futatva [Petek U; TGsz 51] * portai
1705: Edgy szeles Vitezkőteses forma Portai szerszám
orodzojával edgyütt [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt.
Rettegi György kezével]. 1710: Egy pár portai kengyel ...
Egy keskeny portai szerszám, aranyas [DanielAd. 90] *
fezes ~ 7650: adgja megh az rezes szerszamnak s az nieregnek az arrat az sebesi pokroczal egiüt [Mv; MvLt 291.
208b]. 1735: Kolosvári becsületes kereskedó Polszter Mátyás Vramtol vettem ... egy lora való rezes szerszámot f. h.
25 [Kv; TK1] szironyos ~ díszes, cifra lószerszám. 1756:
Egy hoszszu ládában láttam égy sziranyos szép Szerszámot
[Mv; TSb 21] * török
1705: Edgy keskeny lo innyes
•ora való Török szerszám [Cege SzD; WassLt Vas Dániel-

szerpentin(a)kő
né lelt. Rettegi György kezével] * vasas
1772: Volt más
ló is, mely fel volt öltöztetve régi, fegyver ellen való vasas
szerszámokkal [RettE 280].
4. hadieszköz; echipament militar; Kriegsgerät, Ausrüstung fúr Krieg. 1705: Glöckelsperg generál 14000 haddal megindult volt, kire Károlyit commendérozván, sokáig
mind kísérgette, de elöl és hátul lévő szerszámokról és oldalról szekerekből sáncot csinálván, mindenütt csapkodta
Károlyi uram feles haddal, de hozzájok sem férhetett [WIN
I, 576].
Szk: hadakozó
1566: Az Lo feyek pedygh hwswet
vthan való chyeoteorteokeon feyenkent thartozzanak vdwarhoz gyeolny hadakozo zerzamokkal mustrára [SzO II,
182 ogy-i végz.]. 1599: Wagyon hadakozo zerzamis ki nala
maratt aztis megh kewanom theölle [UszT 15/188]. 1600:
mind hadhoz walo nepeuel, s mind hadakozo zerzamiual
mingiarast kesedelem nelkwl oly kezen legien [Torda; DLt
263].
5. kellék, tartozék; accesorii; Gerätschaft, Zubehör. 1573:
Az Espotal Mesternek Meg Engettek az zemlye Syteoknek
Molnot chinaltatny, Az eleby Malomnak fayt zerzamatis
oda Engettek [Kv; TanJk V/3. 94b]. 1586: 6 die Januar: az
varas pinche palaxianak (!) vj feneket es feodelet az Eoregbiknek Czinaltattam kiteol attam /18. Az lakat giartoual
meg vaszaszttattam kwlchiat es egieb hozaia való zerzamatis czinaltaatta(m) /85 [Kv; Szám. 3/XXIV. 7]. 1593:
Batori Jstwan hogy ky mene az hadai mentek el wele 10
eokeor zekeresek kik az algiuhoz walo zerzamokat wizik
... wittek telegdik wket [Kv; i.h. 5/XXI. 118]. 1599: parancziolja vrunk eő felsege hogy az mely leòueò hadi szerszám
es ahoz ualo Szerzami uolnanak it Coloswarat, Desre vitetnék minden haladék nelkwl [Kv; i.h. 8/XIII. 6 Szabó András sp kezével]. 1629: Vagion egj egetet bor fozo fazak
minden szerzamaual [Szentdemeter U; LLt]. 1653: Egj Eztovata mind(en) ezkŏzével. Egj Eke mind(en) szerzamaval
[Ilencfva MT; DM Lev. 1. IIB. 12]. 1698: edgj sajtó árnyékostól hozzá való olaj ütö szerszámává! [Kóród KK; LLt
Fasc. 72]. 1773: mind két napon Embereinket Verték fogdosták ... Fejszéjeket ... Vas Villájokat s egyéb Taligájokhoz tartózó szerszámokot Szénás Taligájokot arestálták
[Felgyógy AF; WH]. 1842: egy magyar és egy német Prits,
minden hozzá való szerszámaival [Csekelaka AF; KCsl 3].
6. (puska)alkatrész, hozzávaló; piesă (de puşcă); Bestand te il des Gewehrs. 1611: Egj Pulhak Puska tokostol es
zerzamostol [Kv; RDL I. 88]. 1793: Fegyverek: ... egy mas
vont lyuku, ágya végig tsontal virágoson ki rakva regi modi
szerszammal [CU]. 1802: Kiletnz Flinták, mellyek közzül
egynek nintsen szerszáma ... Egy puska tsö minden szerszám nélkül [Ne; DobLev. IV/858. 7b]. 1808: Egy Pistolyb(a) uj Dio borítékkal együtt Rfr. 2 xr 15. Uj Sárkány kalap
szeggel együtt xr. 48. A* Nagy rugót meg lágyítani és vékonyabba) reszelni xr 30. A' Szerszámba három uj szeg xr
36 [Kv; TKhf puskaműv.]. 1822: Egy karabé jo Szerszámmal [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8].
7. fűszer, rég fűszerszám; mirodenie; Gewürz, Würze.
1588: 20 Juny ... veottem egy pipet d. 6. Teoltelekiere zerzamra keolt d. 2 ... Egy chyrket d. 4 [Kv; Szám. 4/1. 32].
1595: Anno p(rae)terito 1594 die verő 10. xbris, Mikor az
zam weoweo vrajmnak eo kegmeknek egi Vachorat kezzitettúnk volt, az zwk ideonek miatta, teolt az minden hozaia
való zerzamawal p(ro) f 4/55 [Kv; i.h. 6/XIII. 33]. 1664:
Vacziorára főzettünk égy tyúkot mely teszen szerszámával
égyütt f — d 24 [Kv; SzCLev.].

szervicpoltúra
8. kb. rontó/varázsszer; preparat folosit ín vrăjitorie;
Zaubermittel, Zaubertrank. 1584: Borbély Demeter vallia,
Az vargane Annia veywel zoba elegiedenk kezde ezt mondany varga Mihály, Michodak vattok thy Borbeliok Menyen Wattok sem Érnetek az en Aniammal Mert eó oly
ereós zerzamokat chinal, hogy ha az vasat bele tennedis,
egy oraygh semmię leszen benne, Es az mezeore ha ky megie(n) valamely fwwet megh fogh es Mongia, te myre való
vagy, mingiart meg zolal Az fw Neky [Kv; TJk IV/1. 274].
9. intoxikåló ~ mérgező szer; preparat otrăvitor; Gift.
1763: (A vádlott) ... meg rögzett gonoszságát hogj jobban
tetészhesse Hites Feijének oly ételt intoxicalo szerszámokból készített, probalgotván annak meg ételével Urát, hogj
ha ... nem vigyázatt volna, az által kellett volna kénos halált szenvedni [Torda; TJkT V. 177].
10. díszítmény; ornament, podoabă; Ornament, Verzierung. 1673: Szegődtem meg Jenej Pál vrammal Erkedi Jószágomnak gondgjaviselesert ... Igirtem ... Köntösnek hetedfel sing Remek posztót ... A köntöshöz szerszámra f 1
— 50 ~ másfel forint [Szászerked K; LLt Lázár István kezével]. 1736: az mennyi paszamántos köntös Erdélyben ma
vagyon ... ha mind egybetennék s megbecsiillenék, csak az
Gubernátoron s feleségén lévő köntösöket, drága aranyas,
gyöngyös, köves portékájokot s az hét vezetéken lévő szerszámokot nem adequálnák [MetTr 399].
11. hímvessző, pénisz; penis; Glied, Penis. 1583: Aztis
monda ... Balas kowachne peterselemmel keoteotte volna
Az Kendy János zerzamat be [Kv; TJk IV/1. 147]. 1629: az
fogotis ele kereste volt hogj meg czipie az szerszámát mert
az Nadragottis meg otta volt Szy Istua(n): Nykatta az felesegett az szobaba(n) [Mv; MvLt 291. 184a]. 1712: Esett
egy siralmas casus. Egy ungvári leány férfiköntösbe öltözvén ... végre megházasodik ... az asszony kinyilatkoztatja
dolgát, és megfogják. A férfi szerszámát, kit maga csinált
volt bőrből, a tanácsházban felfüggesztik, hogy mindenek
láthatnák, osztán a nyakába kötik, és vele együtt megégetik
[Kv; KvE 255 VBGy].
szerszámbeli lőfegyverbeli; de la armă de foc; aus dem/
vom Gewehr. Szk: - szeg. 1808: Egy Pár Pistoly az egyikén a' Diot kí ſorasztaní xr 51 ... Belső szerszám szeg xr.
12. A* Másik(na)k a ' Dióját ki forasztani xr. 51. Szerszámbéli szeg egy xr. 12 [Kv; TKhf puskaműv.].
szerszámſa szerszámkészítésre alkalmas fa; lemn de lucru; Werkholz, Geräteholz, Bauholz. 1785: Kohoink és Véreink számára Erdeinkben nagy Épületre való Szerszám fákat nem kaphatni [Torockó; TLev.].
szerszámos 1. felszerszámozott; înşeuat, cu şaua pusă;
auf-/angeschirrt. Szk: ~ ló. 1677: érkezék a kapikiha Buda
János uram embere nagy postán ... mindgyárt szerszámos
lovat fogtak el mástúl alája s megindították sietséggel
[TML VII, 428 Teleki Mihály Absolon Dánielhez]. 1678:
kérem Uram Kgdet, ne felejtsen el szegény szógáját, küldjön költséget és egy szerszámos lóval is segítsen s küldje be
[TML VIII, 139 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból]. 1736: Mikoron megizenték 1 , hogy készen
vadnak, egész nász népivel megindultak, két úrfiat szerszámos lovon ... elől küldöttek [MetTr 379. — â A menyasszonyos háztól] * ~ lovas. 1653: Azonban a seregek
elérkezvén, válogata a fejedelem 300 j ó szerszámos lovasokat, hogy Brassó alját megnyargalják [ETA 1, 108-9 NSz]
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- paripa. 1736: A fejedelem mikor ebédelt vagy vacsor á l t . . . Az étekfogók előtt konyhamester gyalog, a konyhamester előtt az asztalnok szerszámos paripán ülvén ... úgy
vitette az étket | Mikor az fejedelem udvarlására mentek is,
szerszámos paripákon mentenek, senki nem ment hintón |
Addig az háló helyig* rendszerént az vőlegény szerszámos
paripán s tollason jött, hanem az lakodalom napján az násznagy mellé ült az hintóban [MetTr 333-4, 362-3, 379. —
"Ahol egy közeli faluban a lakodalmat megelőző éjszakát a
vőlegény töltötte].
2. díszes, díszített, felszerelt; împodobit; geschirrt. 1657:
Nagy solennitassal lön ez lakodalom, Lengyelországból sok
főrendek és királynak s több nagy rendnek követjei, igen
köntösösök, szerszámosok, j ó lovasok [KemÖn. 264].
szerszámosan felszerelve, felszerszámozva; înşeuat, cu
şaua pusă; aufgeschirrt. 1705: Ma reggel beérkezék Pekri
uramnak két lovásza, két j ó paripáival, akik elszöktenek
azon szerszámosan; kiknek is medvebőrös nyergek és
ezüstös hegyes tőrök voltanak, és minden készületekkel
[WIN 1,609].
szerszámsróſ löfegyvercsavar; şurub pentru armă de
foc; Schloßschraube. 1808: Két uj szerszám Sroff xr. 24
[Kv; TKhf puskaműv. — "Puskához].
szerszámszeg lőfegyver-alkatrész; piesă pentru armă de
foc; Schloßstift, Schloßnagel. 1808: Egy Pár Pistoly az
egyikén a' Diot kí forasztani xr 51 ... Belső szerszám szeg
xr. 12. A* Másik(na)k a' Dióját ki forasztani xr. 51. Szerszámbéli szeg egy xr. 12 [Kv; TKhf puskaműv.].
szerszámtartó ín care se păstrează scule; Werkzeughalter/-kasten, Gerätekasten. Szk: - faråma. 1812: Egy
szerszám tartó fa ráma xr 7 [Mv; MvLev. 10 kov. — Szabadi József hagy.] * ~ fenyőfa-láda.
1750: egj szerszám
tartó fenyő fa Láda [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 6].
szerszámú lőfegyver-tartozékra/alkatrészre von.; cu un
anumit fel de accesorii/piese; mit/aus Bestandteil des
Gewehrs. 1782: Egy belső vagyis Franczia Szerszámú Sima rezes modem par pistollyak. Esmét egy Sima rezes modem külső szerszámú pár pistoly [Mv; NkF]. 1793: egy
duplás esőjű s szerszámú flinta [TL Conscr.]. 1822: Egy
hoszszu j o Csőjű *s szerszámú Burgus fegyver, az ágya , s
meg lehetős [Nyárádsztanna MT; MvLev.]. 1824: Egy vasas ágy Panganét Csőjű alkalmas Szerszámú Kalap nélkül
való Sárkányú Puska [Fugád AF; HG Mara lev.].
szertár isk tanszerek/eszközök raktára; depozit/încäpere
cu manuale şi materiale didactice; L e h r m i t t e l s a m m l u n g »
Kabinett. 1870 U1914: Pedellus: azon egyik vagy másik
tanár által kiválasztott filologus szolgát, néha deákot... nevezték így, ki az ő tantermére, gyűjteményeire, szertárára
ügyelt [MvÉrt. 30].
szertartás 1 . szokás, rendtartás; obicei, r î n d u i a l ä ,
Gepflogenheit, Zeremonie. 1549: az Johazoknak Ez foga*
ras felden ... Ez fele zertharthassal fyzethywnk [NylrK VI.
375 Daczó Máté fog-i várnagy lev. Nádasdi Tamáshoz •
1570: Az procatorok Zertartása feleol Mint R e n d e l t e k e n
eo k. varosul, Mostanis keryk eo k. biro vramat hogy Thar*
tassa megh velek [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1577: az
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Attyanknak es eleinknek lo rendelese es zertartassa Tartassék most is Megh az Alsó Tanchynak le wltetessebe, hogi
az kik a' Tanachyba eleobelyek, Noha vtolzorba valaztatnak vgian elób wltettessenek le. kinek kinek tyztesseget
Byro vram megh Adwan | Az zerednapy vasar felöl eo kegmek az elobby wegezest hagyak helyen, keryk azért Byro
vramat Tanachyawal hogy ... kialtassa meg eo kegme,
hogy a wasar vgia(n) azon zertartassal maraggion meg [Kv;
i.h. 140a, 153a].
2. vall rítus, ceremónia; ritual, ceremonie; Ritus, Zeremoniell, Ritual. 1863: Domzsodi Mária ... tartozik és köteles lészen, halálom esetén hullámat tisztességesen az anya
szent egyház szertartása szerint, szokott módon eltemettetni
[Kv; Végr.].
szertartástalanság rendetlenség, a rend be nem tartása;
neorînduială, nerespectarea ordinii; Ungehörigkeit. 1575:
myert hogi latiak varosswl az Sertartastalansagot Az varosy
Nep keozet, Azért teccyk eo kegne(k)is hogi Byro vram
meg latogassa az fertaliokat Es Mint Jobban twgia eo k.
Rendellye ely hogi twgia Minden Mogat az eo Rendihez
Tartany [Kv; TanJk V/3. 123a].

szerpentin(a)kő
Zöldellett ... azon Tanorok körül lévő gyepűt ... szerte
hányták *s el rontották [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17a]. 1775:
Én egyebet nem tudok, láttam a' Búzát hányták szörte [Karatna; HSzjP Susánna Kováts Consors L(ibertini) Michaelis
junioris Erdő (53) vall.].
2. szétválaszt; a despărţi; voneinander trennen. 1802:
őket egy mástol, minthogy egybe bonyolodtak volt szerte
hántam, a' Nagy udvari Szattklert meg öleltem, 's a' Tántzolo ház ablakához vittem [Déva; Ks 115 Vegyes ir.].
szertehányattatik szétdobáltatik/hányattatik; a fi aruncat ín toate părţile, a fi risipit; durcheinandergeworfen werden. 1754: Húsvét előtt egy néhány nappal Fő Biro Uram
petséttyivel minden ember a' nevezett Majorhaz nevü
hellyre ki hivattatván az ottan tanált gyepük szerte hányottattak [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17a].

szertelen I. mn rendkívül/nagyon nagy; foarte mare;
übermäßig, maßlos, unmäßig. 1697: tűz miatt való szertelen károsodást ... valamiképpen vigyazassal elharithanok
rollunk [Dés; Jk]. 1704: Ugyan ma hallattak sokféle hírek a
kurucok felől, kin nyavalyás Torockainé néném, a fiai és
leányai, szertelen gyötrelmet és siralmat tesznek [WIN 218].
1710: Szertelen drágaság s éhség vala ebben az esztendőszertartású vmelyik egyházi felekezethez tartozó, vmiben* Magyarországban, úgyannyira, hogy az emberek a
lyen vallású/rítusú; de un anumit rit; einer Religion/einem
holttestet megették Buda alatt, sokan pedig éhei megholtaRitus angehören, ritusmäßig ... 1843: Tizenegyedik tanú
nak [CsH 185. — M685-ben]. 1710 k.: Lön szertelen váltoSzuts György bucsom-izbitai, görög nem egyesült szertarzás és romlás az országban [BÖn. 552-3]. 1711: Soha is
tású lelkész [VKp 93]. 1847: Nem egyesült görög szertartásenki nem emlékezik Erdélyben, nem is olvasta a históriáksú püspöki helytartó, méltóságos Ságuna András úr [VKp
ban, hogy ilyen szertelen és rendkívül való marhadöge lett
149].
volna valaha Erdélyben [CsH 473]. 1731: Sok és nagj kőlcséget tétetvén az Nemes Város az Jég, és Szertelen Arviz
szerte 1. több, ill. minden irányba(n), mindenfelé; peste
miatt meg romlott s el szakasztott Gátunkon [Dés; Jk
tot (locul), pretutindeni; überallhin. 1769: Mint hogy Mol415a].
duvábol és Havaséi földéről sok szamu Népek maguk bátorII. hsz 1. nagyon, módfelett; foarte, extrem de ...; überságokért ki Jővén ezen országba szerte el teijedtek szükséaus, unmäßig. 1583: Was Georg vallia, hallotta az leankages ... ezekre nagy vigyázással lenni [UszLt XIII/97].
rol való dolgát Biro Mihalnak az felesegetól, De zertelen
1801: a Colonusok az Éhségekb(en) élelmek kenyerek kegonoz Azzony Állat, valamy lelekbeól kialtotta Az vrara
resesek Végett szerte el menvén, Némely földeket el töltött
Meltanę vagy méltatlanul en azt Ne(m) tudom [Kv; TJk
az éger, és Nyírfa bokor [F.szöcs SzD; TK1 Rusz Stéfán
IV/1. 141]. 1596: (A birónak) zertelen sok zenaja kel el az
(70) col. vall.].
posta es vendegh louaira [UszT 11/40]. 1606: Szertelen ke2. sok helyen, sokfelé; ín mai multe locuri; vielerorts,
vés búza termett Erdélyben [Kv; KvE 136 SB]. 1617: Elevielseits, nach vielen Seiten. 1851: Egy felől szerte lévő kekes Balint kobatfalui juratus De zer<te>len sokzor hallotvés Birtokomért, más felől egyéb házi kömyülményeimért
tam, hogi zitta Antalfi <Mat>iast hamis hitün<ek> [KobátMátyás Sándort Gazdaságom folytatásában magam mellé
fva U; Pf Fr. Bencser de Medeser ns és Th. Bōleoni rector
vettem segédül [Nagylak AF; DobLev. V/1322 Dobolyi
Bálint ut.].
Scholae Tarcziafalviensis vall. jel.].
3. mindenütt; ín tot locul, pretutindeni; überall. 1626/
Szk: - igen. 1584: az leankammal othon mint Zegeny
ĕ
XVUL sz.. Ez világát szerte az ördög nyargalja [1K 1931.
Ianosne kepeben ream leowe a' haiamat megh foga ... Zer85]. 1678: Én Uram, még eddig Isten kegyelméből enyi
telen igen bewdeos vala [Kv; TJk IV/1. 243].
szerint szerte uralkodó s naponként öregbedő pestis között
2. felkészületlenül, ziláltan; nepregătit, ffcră să fie pregăis élek Kegyelmed szolgálatjára tűrhetőképpen [TML VIII,
tit; unvorbereitet. 1565: Király jó tavaszra kelve nagy szer234-5 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz].
telen indula, mert a török immár feljött vala király segítséSzk: faluk
1736: Ezen Ignatius nevü diaconus faluk
gére; az erdélyi had, a nemesség és a székelység készen inszerte meg parancsolta, hogy a hol még az unitus papoktól
dula a király után [ETA 1,23 BS].
el nem szedtek a Koltsokott, töstént mindenütt él szedgyek
3. zabolátlanul, féktelenül; năvalnic, nestâvilit; unbändig,
a Vladika parantsolattyából [Hurm. XV/II. 1660-2 Popvics
maßlos, stark. 1652: Az Falu alat Colosvar feleöl egy teolp
ap Mihály esp. és társai Bihar megyéhez] * falun
teöt molnos halas Tho ... ez felywl egy Czikos Tho. nem
1770: 13-dik Augusti reggel kezdette a tehénit a gazdaaszregen czinaltak valami kis teoltest neki, hogy az másik
szony keresni falun szerte ... nem tudja, hogy hová lett el
Thora ne mennyen ollyan sebessen zertelen az viz [Kajántó
[M.hermány U; RSzF 207].
K; GyU 126]. 1710: Abban a német semmit nem tudott,
míg arra a szoros helyre nem érkezek, akkor láták meg az
erős sáncot elöttök, honnan a hajdúk szertelen kezdenek
szertehány 1. szétdobál/hány; a arunca ín toate părţile, a
puskázni [CsH 428].
nsipi; durcheinanderwerfen. 1754: mikor még a' bokor nem

szervicpoltúra
szertelenség rendellenesség; dezordine; Unmäßigkeit.
1565: Erdélyből visznek vala a király táborára nagy sok
éléseket, mert a szertelenségnek indulása (?) miatt a had
élés nélkül megindult vala [ETA I, 23 BS]. 1572: Eo k. vegeztek azt hogy ha valamely varossy Ember ... az fele zertelenseget kiáltást hegedwlest lantolast eyel Ideo vtan chelekednek Az wrzeok ... Inchek hogy hazahoz Takarodiek
... hwl penig valamely lessegeo (!) vagy Mywes Iegen ...
az fele zertelenseget chelekzyk az Eorzek Megh fogyak az
Toromba vigiek, Es egy Nap otth legen [Kv; TanJk V/3.
58b]. 1578: A m y az iffiusàg keozt való zertelenseget illety
es egieb modnelkwl való dolgokat nezy eó kegmek ... io
móddal vegezzenek, a my az tyztesseges elemek es allapatnak iffiusagunk keozt való megh maradassara ille(n)deo leze(n) [Kv; i.h. 172b]. 1592: Leot nagi panaz az p(ro)curatorok nagi zertelensegek feleol, Azért eo kegmeknek jeouendeoben gonduiselesek lezen raiok [Kv; i.h. 1/1. 174]. 1604:
Myerthogy az procatorok miatt felette nagy Zertelensegh
lattatik ... Az mely it való Attiankfiaitol ... fizetest veottenek fel, tehát amyre nem Zolgaltanak azt ... birak Vraim
refundaltassak vellek [Kv; i.h. 469]. 1605: Azonkeppe(n)
az Cehmestereket minden Cehbelit, az kikre oly szertelenseg mondatik, hyúatasa ö kmk és Adhortalya őket hogy Cehekbe(n) ... nagy szerttelenseg meg szünnyek, mert ö
kkmek mas gondúisselessel leznek, hogy ha szo fogadatla(n)sagba(n) talaltatnak az Müues Emberek [Kv; i.h. 538].
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való Casus történt a' napokbann rajtunk, gondollyuk eddig
szerte nyargaló hírekből értette Excel lentiád [LLt].

szertemenés szétfolyás; revărsarea apei pe o suprafaţä
întinsă; Zerfließen, Verrinnen. 1764: a malom árkának dagálya a meddig tart a malom felyel, látható képpen attól
fogva kezdődik s láttzik a viznek szelyedése, szerte menése
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149].

szerteszéjjel 1. mindenfelé/hol; pretutindeni, ín tot locul;
überall. 1673: Elhiszem, Kegyelmed az én írásom nélkül is
tudja, mely nagy ez hazába az diffidentia, mennyi a hír és a
sok panasz szerteszéllyel [TML VI, 429 Bethlen Miklós
Teleki Mihályhoz]. 1689: oly nagy árvizek lőttek szerteszéllyel az országban ... hogy kevés tónak az gátja állotta
meg az ki el nem szakadt [VassN 79]. 1700: comprobalo(m) hogy kerkedekensegből hazanként, piaczo(n), szerteszellyel, tisztessegbeli Ieanyomat diffamalta kurvanakis
mondotta [Dés; Jk 316a]. 1710: Erdélyben tavasszal számtalan cserebogarak támadának, kik szerteszéjjel mind a szőlőkben, mind a gyümölcsfákban sok károkot tesznek [CsH
311]. 1757: Találtatik a* folyo vizekbenis mint a' Marosban, Aranyosban, és más patakokban szerte széllyel, a'
Szamosbanis igen szép arany, mellyet többire a' Bányász
Czigányok szoktak keresni, és mosogatni [Zalatna AF; JHb
Borsai István nyíl.]. 1762: idvezŭlendö Lelki ismeretire
mondgya meg az Tanú, hogy kit hallat hogy az Idŏsbik Kovács Peter U r a t . . . szerte szellyel Mező Bándan Salva venia
Huntzfutnak imiIlyen amollyan Teremtettenek szidta es fenyegedte volna? [Msz; MbK IX. 29 vk]. 1831: a' Mészáros
Batosi legénnye ... azt kérdezte ha nem láttam é a' Gujást
Vonutzot, mind szerte széllyel keresi és nem kapja [Dés;
DLt 332. 11]. 1841: az egész erdőbe szerte széjjel el szórva
találtatik Cserefa [Gyulakuta MT; EHA]. 1850: H u r u b á s ö k
... Suko Andris ... Suko János ... Torna (!) Csokos György
... Ezen hurubásök szerte széjel munkálkodván, t a x a iránti
egyezkedésre meg nem jelenhettek [Bács K; KmULev. 2]-^
2. összevissza, erre-arra, szanaszét; încoace şi încolo, ín
toate pärţile; durcheinander. 1736 u.: mikor a szegénţ
atyámhoz általjött Bölönből" Káinoki Farkas, Ürmösről
Maurer Mihály, itt ittanak, estve ... szánban tizenkét ökröt
befogtanak ... ugy kalandoztak a falun szerte-szélyel viradtig [MetTrCs 458. — 'Hsz. b NK]. 1745: egy katona kardot
ránt azomb(an) az egész vásár Szerte Szélyel szalad [Uzdisztpéter K; Ks 5. X. 6 Molduván Gligor (28) zs vallj1746: Étető Ferencz U r ( a m ) . . . azon marha után ... az Falu
uttzáján Szerte Széllyel égy fejszével nyargalodzat utánna
[Szentegyed SzD; WassLt Marsinán Iuon (45) zs v a l l i
1754: az egész falu meg egyezett akaratból ... ki ment, és
az ottan lévő gyepüket 's azok kőzött az enyimet is szerte
szellyel hánta [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17a]. 1784: Opre
meg bolondult a Falukon szerte széjel Kovalyog [Alamor
AF; Mk IV/35 Onye Kimpán (50) j b vall.]. 1799: az UjP a '
rasztoknak gyermekei minden rendelések mellettis, mind e
mái napig merös meszittelenen azoknak szülői p e d i g illetlen magok fel fedezésekkel a Városon szerte széjjel minden
fenyíték nélkül koborolnak [Kv; EM XLVIII, 488 gub; •
1806: a* Kis Hágón szerte széjjel minden pásztor nélku
Czellengeni lattam azon ... Sertéseket [Dés; DLt 82/1810J1823-1830: Diktálva íratott többet éjjel, inkább hajnalba*
mint nappal, mert nappal többnyire a városon szerteszéjje
kóválygott [FogE 89]. 1831: Gujásnak állattál vala ..
szerte szellel való jarkalasaid miatt talan fizetesedet se kaphattad ki mert a Guját oda hagyván kárt okoztál szerte széllel való járkalasaddal! [Dés; DLt 332. 22].

szertenyargaló szétfutó/teijedő; care se răspîndeşte cu
repeziciune; sich allseits verbreitend/verlaufend. XVIII. sz.
eleje: Minemű véletlen és minden remenségünkenn kivül

szertet '?' 1573: Lakatos Istwan Zen wcay Azt vallia
hogy ... Nemely Nap ky f w t a m o t az haz eleybe... kezd fedj
deny az olahra myert tzy Be az aytot Mond hogy P o K °

szertelenül 1. mérhetetlenül, határtalanul; ín mod excesiv/exagerat; unmäßig, ungemein. 1664: Anno 1661 die
16 Septembris Kemény János fejedelem beszállítván Kolozsvárra bizonyos sok számú zoltat németeket és dragonokat, mely idegen népek az várost ... szertelenül
pusztítván ... külső részeit pedig ... pusztává tévén ... az
egész város környékét puszta mezővé tevén [Kv; KvE
188 U].
2. rendetlenül, gondatlanul; ín mod neglijent/nepăsător;
unordentlich. 1746: azt hallotta, hogy Éltető Ferencz
ur(am) óly Szertelenül bant volna marhájával, a mellyet
ezen emberi nyóm Soha nemis hallót [Szentegyed SzD;
WassLt Kőtőles Illye (62) zs vall.].
szertemegy 1. szétfolyik; a curge ín toate pärţile (ieşind
din albie); zerfließen, auseinandergehen/-laufen. 1650:
mygh myklos Ferenz kertel Es ganeval dugatnj nem kezde
az pörös árkot az vjz mjnd zörte mögôn vala az myklos ferenz Eletjreis [Gagy U; UszT 8/64. 58a] | mjkor myklos Ferencznjt laktam az poros ároknak az vyze zorte ment az
mjklos Ferencz kertybe Es zorossabais [Nagykede U; i.h.
58c].
2. összetörik/széttörik; a face ţändări; zerbrechen. 1846:
Virág László m e g haragudván a Darvas kezibe lévő páltzaját ki vévén kezéből azzal addig ütötte agyba fôbe míg a
paltza szerte ment [Dés; DLt 530/1847. 6].
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Ember vagion az varosba Embert zertet [Kv; TJk III/3.
197].
szertétel megszerzés, szertevés; procurare; Versehaffen,
Beschaffung. 1659: az summanak való szer tételre ugya(n)
szombath, vagy Vasarnap volt az praefixus nap, mind az altal assecuruszok lehetnek abban, hogy houá hamareb az az
nyolezvan ezer Adó Tallér supplealtatnek [Borb I konstantinápolyi követjel.].
szerteterül szétfolyik/árad; a se revărsa; nach allén Seiten verfließen. 1650: migh myklos ferencz dugatnj nem
kezde bojtokai s ganeval fón az vyz zörte terölt az Dam(okos) petor kertjbe [Gagy U; UszT 8/64. 58a].
szertiben összevissza, ide-oda; încoace şi încolo; durcheinander. 1775: igazé, hogy Eszakának idején guzsalyosba
s akárhová és akárkini el tud menni, tántzoloba tántzol, étzakának idejin palon, hidon szertiben jár? [Kézdikővár
Hsz; HSzjP].
szérű arie; Tenne, Schoberhof. 1762: az Anjám a Szérűn
nőtt buza között a pénz (!) meg szároztá, mivel Sáros és
földes volt [Gyeke K; Ks]. 1764: Grohoti Popák Román
Szimion és János exponállyák hogy ... Martius(na)k 6.
napján ejtzakának idején Csűrekből szoratlan szérűn heverő
buzájokban tolvaj keze által gonoszul el veszven feles buzajok kárt vallottak [H; Ks 62. 3].
Hn. 1650: Az mogioro bokorban az Szerűn [M.gyerőmonostor K; KHn 76]. 1864: Pintye szérűje [Váralmás K;
KHn 316].
szérűtyúk adónem; un fel de dare ín natură; (Naturalabgabe, etwa.) Tennenhuhn. 1590: zjrew thiwka a kinek vetese vagyo<n> egj thiuk [Bács K; GyU 21] | zjrw thiuk egi
egi thiuk [Bogártelke K; GyU 23]. 1594: zjrw thiukal tartoznak az dezmasok zamara [Mákó K; GyU 27].
szervétsajtó asztalkendő-prés; şervet folosit la presarea
caşului; Presse fúr Tischservietten. 1857: Abrosz s szervét
sajtó 1 Kártya sajtó 1 [Bodola Hsz; BLt 11 ].
szervezendő care urmeazä sâ fie organizat; zu organisieren. 1861: ezután már ezen ujabban meg állított szabályok
szerint szervezendök az Ekklák, és a Praesbiteriumok
[Gyalu K; RAk 63].
szervezés organizare; Organisierung, organisatorischer
Aufbau. 1867: Tudattya községünk Uraságoddal, mint a
kül birtokosság biztosával, hogy régi Eldŏdeink (!) a kŭl
birtokosságali szervezése szerint a major fogadásra az illő
időre azonnal meg jelenni űsmeije hivatalos kötelmének
[Pálfva U; Pf hív.].
szerviánka rövid női kabát, ujjas; jachetă; kurze Damenjacke. 1849: 12. sing kartont ... Egy Szerviánka ... égy fel
duezet kés, és villa [Dés; DLt].
szervit 1. szolgálat; serviciu; Service, Dienst. 1752: két
bárom házak erigaltattak, és azokrol külön külön servicz, és
quantum praestaltatik [Dés; DLt]. 1762: Kertész Sigmondot azért tiltották ki az erdőből, hogy a Falu őrzésiből s
egyéb serviciből magát ki húzta [Ocfva U; IB. Andr. Orbán

szerpentin(a)kő
(22) jb vall.] 7845: az után semmi a* féle servitz nem lehetett [Kissolymos AF; Márkos lev.].
2. hadi/katonai szolgálat; serviciu militar; Militärdienst.
1719: a Szébenieknek a Servicznek bonificatiojában rendelt a Gubernium Rf. 1000. Mellyeket Kgyt(e)k ... a' Szébeni Tisztek(ne)k ... adasson meg [Ks 83 gub.]. 1730: fizette(m) ... Pattantyusok(na)k Servitzet pro Jan(uarii) praes(en)ti Hfl 15 [Kv; Szám. 56/XIX. 8].
3. jobbágyi szolgálat; serviciu/obligaţie de iobag; Frondienst, Dienstleistung des/der Lehensmanns/Lehenstreue.
1736 k.: en Kezdi szekben jobbagjot nem tarthatok, mert ha
hon ül, ehel hal meg ... a serviczel is mint a szabad rendek
ugj terheltetnek [Bodok Hsz; ApLt 4 Beldi Kelemenné
Henter Christina Apor Péterhez].
Szk: ~et ad. 1729: Colonellus Ur(am) ir nékem égy Levelet ... hogy ... Serviczetis honnét tartoznak adni, tavally
az Nemes Var(me)gye adott, elégg nagy aggravatiojával a
Possessorok Joszáginak ha mostis rajtunk marad éppen el
csügged az Nemes Vár(me)gye, hogy már annyi sok Esztendöktül fogva Improportioval viseli az nagy terhet [Csicsókeresztúr SzD; Ks 83].
4. (ét)készlet; serviciu; Tafelservice, Service. XVIII. sz.:
Egy kis fekete záros Servitzes ládában ... Egy kis Servitz
[Told. 70]. 1748: Én Frajja voltam ... az Aszszonynak Korda Sigmondné Aszonyomnak ... vittünk volt ezüst portékákot oda e-szerint: egy ezüst ibriket 12. kis kávés kalánotskaival edgyütt, egy Serviczet egész készületivei [Bögöz U;
Szentk. Júlia Szabó (22) vall.]. 1752: egy nagy Servitz
minden hozzá valójával [Marossztkirály AF; Told. 19].
1796 k.: Ngd parantsolt hogy húszon négy Személyre valót
végyek, többet tizen két Szemelyre valonal ki nem lehet tsinálni belőle meg ezek(ne)k is az Tangyéijai némely része
viseltes ... Szervisz hozza való nintsen [Banyica K; IB.
Gombos István lev.].
Szk: ó módi
1751: Én belső Szolgája voltam az Néhai
Báró iffiu Korda Sigmond Umak ... vólt annál az Uri háznál ... egy ujj, és ó módi Szerviz minden készületivei edgyütt [Zágon Hsz; Szentk. Moses Szabó vall.] * új módi ~
—• ó módi
szervicadás szolgálat/szolgáltatás-nyújtás; efectuarea serviciului; Dienstleistung* Service. 1719: Minthogy Marus
Széken most actu ... feles Militia vágjon kinekis mostani
servicz adása nem kevés expensátt importál ... mig Isten a'
mostani pestilentialis Contagiot valamenyire szünteti, addig
azon restantiab(an) lévő Summa pénszt Suspendállya Kegjelmetek [Ks 83 gub.].
szervices (ét)készletes; ín care se păstreazä diferite servicii; fúr (das) Service. Szk: - láda. XVIII. sz.: Egy kis fekete
záros Servitzes ládában ... Egy kis Servitz [Told. 70].
1705: ugyanabban a ládában találtunk ... egy services ládát, kiben volt egy mosdómedence korsostul ... egy csésze
fedelestül hét pár kés kalánostul, egy pár tányér [WIN I,
561].
szervícium szolgálat; serviciu; Dienst, Servitium, kirchlicher Dienst. 1708: A Birak ... anyera occupatusok az ŏ
Fel(se)ge Servitiumáb(an) hogy altalak Semmi dolgot
ne(m) folytathatok [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1720:
requiraltattanak a T. Páter vraimek hogy a Monostori
Ecclesianak (:melly a Kolosvari Rf Ecclesianak Filialissa:)
fundussan lakó Szegeny Seller embereket mod kivül való
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szervicpoltúra
portiozassal, Servitiumokkal ne aggravallyák [Kv; SRE
138]. 1762/1792: méltóztassék productionkot meg visgálni,
és nékünk authentice ki adni, hogy ... minden nemű extraordinarium Servitiumokbol immenitalodjunk [BLev. Transs.
22]. 1796: a mostani vigealo Flgs Rendelkezesekis az Erdők conservatiojarol kemenyek, hogy igy még tovabrais a
mi szegény népűnk ebben a szokott Mestersege folytatasaban meg maradhasson, és mind a Felseges Királyi Contributionak fizetesire, mind a Nemes Haza hasznalattyára és
terheinek supportalasára, mind a Nagysagtok servitiumanak
praestatioira, mind pedig a maga Háza és tseledgye sustentatiojara alkalmas maradhasson és lehessen [Torockó;
TLev. 10/6]. 1841: végeztük azért közönségesen, egész
céhestől megegyezett akaratból, hogy ennek utána fennszolgáló mesterek légyenek, akik a nemes céh minden servitiumait, úgy mint sírásást, virasztást és minden fennszolgálást, künn-benn vizet vinni tartozzanak [Dés; DFaz. 37].
szervicpoltúra (garasban kirótt) katonai ellátmányi díj/
szolgáltatás; impunere/obligaţie ín bani (stabilit ín polturac)
pentru întreţinerea armatei; (in Groschen bemessene) Gebühr/Dienstleistung bei Einquartierungen; Servisgeld. 1738:
ezen Servicz polturaért oly kemény executiot Szenvedünk,
hogj ... Zágonban a falu hűtős polgárát gomolyaban köttetvén, és jeges vízzel meg őntőztettvén ... fél holtan lévén
tandem ugj bocsáttatta el [Hsz; Ks 99].
szervilis szolgálatkész; serviabil; Dienstbereit. 1705: az
Récsei uram öccse, a verestoronyi vámos, Sinka nevü, emberséges, jó servilis ifjú legény [WIN 1,482].
szervisz 1. szervic
szervitor szolga; servitor, slugă; Bediensteter, Dienstmann. 1822: Esedezem Nagyságodnak alázatoson, és a Tekéntetes Rendeknek nemességemről ... nékem hiteles Testimonium adattasson ... 'a Városi Hajdúság fiamról le vétessen, magam pedig a' Servitorok Sorába tétettessem [Zilah; Borb. II Décsey György ns foly.]. 1843: A bucsumpojényi erdővetéskori eseményt, miszerint az odavaló lakosok
a Varga Katalin vezérlése alatt a királyi erdögondnok urat s
szervitorait az erdőmagvetéstől eltiltotta volna, én is hallottam [VKp 73]. 1847: Egy alkalommal az uradalmi tekintetes ispány úr kijött a servitorokkal, hogy együtt a falusi bírákkal Varga Katalint elfogják, de nem sikerült, mert a falusiak ellentállottak [VKp 255].
Szk: uradalmi
1843: Következnek a kihallgatott uradalmi servitorok nevei és azoknak előadása | több meghütölt tanúk és a szelíden kikérdezett uradalmi servitorok előadásából kijött az, hogy Varga Katalin a bucsumi, abrudfalvi és kerpenyesi közönségeket ... a templomok e l ő t t . . . lázasztó és ellenszegülésre késztető beszédekkel és veszedelmes tanításokkal izgatta [VKp 70, 121].
szervitusz szolgálat, szolgáltatás; servitute; Dienstbarkeit, Servitut. 1791: Nsgodnál vágjon az Királly halmi Jószágnak Inventariuma méltóztassék Nsgd elküldeni, tsak
azért hogj az erre a részre való fôdeket, servitust, Censust
kitanulhassak belőlle [Királyhalma KK; Ks I Jenei Dániel
lev.]. 1830: A Kémény takarittatás, és szemét hordatás servitussait, olly Formán vészi magára, hogy ha az egész Telket netalám egyedül találandja bírni abba az esetbe ami takarittást azok kívánnának egyedül, ha pedig alolrol is ide-

gen lakó lészen, a proportione fele részes lészen [Kv;
Somb. II].
Szk\jobbágyi
1743: Az Felső Lapugyiakkal Convenialtam az alab meg irt mod szerent, a Jobbagyi Servitus iránt
[F. lapugy H; Ks 62/11. — "Köv. tíz pontban a konvenció].
szerviz 1. szervic
szervusz köszönési forma; formulă de salut; Grußformel: Servus!, Ihr Diener! 1710 k.: Sokszor ott is az úton a
hintóban ülő káplánja ... egy s más jövő úmak köszönt, felelt: servus etc. [BÖn. 570]. 1855: a Gróf ... szemeit reám
fordítva alig érthetőleg mondá serus [Marosgerzse AF; DE
5]. 1894: Én is szólok! Hallod! gyere le a nyárára ... Hátha
szövögetsz még egy Argirust. Szervusz Petelei István
[PLev. 169 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szerzemény 1. saját szerzésű (akvirált) tulajdon; pro*
prietate obţinută prin achiziţie; Anschaffung, Akquisition.
1782/1785: A nevezett Falukban... mindazokban valamelyik Détsei ha mit szerzett volnais régi Tőrsokre nézve mitsoda Jusbol állott szerzeménye? [AF; DobLev. III/596.
314]. 1792: a Néhai édes Atjám itt M.Sákodon a Néhai
nagj Atjám maga szerzemenyíből a Lėánjoknakis reszt engedett volt [Usz; Borb. II Agillis Fr. Palatka Senior ex
M.Sákod (70) vall.]. 1814: Belenyesi Komaromi András Ur
... Kökösi Dobollyi Klára Asz(sz)onyt... törvényesen Certificáltattya ... mindennémü ősi és Szerzemény Dobollyi
Jusson állo ingó es ingatlan Jóknak N.Enyeden léendö fel
osztása végett osztályos Exequutiora [Ne; DobLev. V/968,
la]. 1815: Jakab Mihállynak antiqua sessioja ... nintsen, a'
mije van a' mind szerzeménye, s szerzeménybe lakik
[Szentimre MT; BalLev.]. 1853: köztudatban vagyon az,
hogy mindenem a* mi tsak vagyon szerzemény, mellyről a
törvény értelmében szabadon rendelkezhetek [Kv; Végr.]— L. még FogE 70.
Szk: különös
1812: ugy Nyilatkoztatta ki magáţ
Szathmári Anna özvegy Szabadi Joseffné, hogy a Néhai
férjével mindig külön Erszényt tartottak ... a mik még a
háznál tanáltatnak azok mind maga különös szerzeményei
[Mv; MvLev. 15] * tulajdon
1807: a Pretensus kész
meg bizonyittani, hogy tulajdon Szerzeménye [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1808: ő ... a Dévai Olá Templom számára tulajdon szerzeményeiből hágy ... mind őszve 200 R
forintokot [Déva; Ks 119b].
2. keresmény; cîştig, beneficiu; Erwerb. 1812: a* Kert 's
Malom és a kertben való Jobbittások a Jószág jövedelmét
ugy fel érték, hogy abból n e m hogy valami kész szerzemény félre tétetett volna sőt még elegendő sem volt [Héderfája KK; IB].
3. költői alkotás; creaţie poetică; Dichtung. 1881: Ej.
Ödön ... te válogatnál-e, ha Závodszky (Széchy) uram a
neves esztétikus ... két verssel örvendeztetne meg, ...
lyik közül az egyik határozottan igen szellemes, bárha elég
hiányban senyvedő szerzemény? [PLev. 85 Petelei István
Jakab Ödönhöz].
szerzeményben saját szerzésű; de achiziţie proprie; angeschafft, erworben, akquisiert. 1817: szöllŏk őssiek, vagy
Szerzeménybeliek Maradtanak [AF; DobLev. V/1007].
szerzeményjó saját szerzésű tulajdon/vagyon; bun obţinut prin achiziţie; Anschaffung. 1827: minden szülejekroi
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maradott Ösi és szerzemény ingó és ingatlan vagy más képpen devenialt Jok egy aránt illették és illetik az Exponenst
is [Mezőbánd MT; DobLev. V/1117, la]. 1853: e folyo
1853 k évi április ho 26k napján ... magam végrendeletét
megtettem kevés szerzemény javaimra nézt [Kv; Végr.].
szerzeményjószág saját szerzésű vagyon; avere dobîndită prin achiziţie; Akquisitionsgut, (selbst)erworbenes Vermögensgut. 1767: Igaz az is? Hogy a mit Vajda Szentiványon bir ... eő Nga az nem mind Bodoni rész Jószág? hanem feles Szerzemény vagy acquirált jószág is vagyon az
eő Nga kézinél? | a Bodoni részen kivűl Sok szerzemény
vagy is acquirált joszágot is bir ... eö Nga [Vajdasztiván
MT; JHb IX/48]. 1791: azon szerzemény-joszág árrát el
osztották három felé [Usz; Borb. II Agillis Andr. Kedei ex
M.Sákod (97) vall.].
szerzeménylevél adás-vételi szerződés; contract de vînzare-cumpărare; Kaufbrief. 1819/1831: Fel Jegyzése Azon
Ősi, és Szerzemény Leveleknek. Mellyek Néhai Ádámosi
Hunyadi Ferentz Urrol, és Házas Társa Almási Bórbára
Aszszonyrol egyenes Maradékokra ... ezekről pedig ... A'
Rákosi Fodor Pálra ... általszállottak [Aranyosrákos TA;
Borb II].
szerzeményszőlő saját szerzésű szőlőbirtok; vie dobînditä prin achizijie; selbsterworbenes Weingut. 1776: vagyon két kis darab szerzemény Szŏllŏ [Mezőbánd TA;
WassLt].
szerzendő 1. valamilyen célra találandó; care trebuie găsit cu un anumit scop; (fílr einen bestimmten Zweck) zu ermitteln/wählen. 1765: két versben Falusi Biránk altal 8tzad
napoztattuk gruja alias Letskus Dragant, Lung Jánost" ...
hogy magokat magok mellé szerzendő jámbor betsületes
emberek hűtekkel tisztitsak ki gyanúnk aloll [Fintoág H; Ks
113 Vegyes ir. Vall. lólopási ügyben. — "Folyt, a gyanúsítottak fels.].
2. kapandó, nyerendő; care urmeazä să fie primit; zu verschafîen/gewinnen, anzuwerben. 1797: ha pedig <a>z adósság az Fel kelhetőből Szerzendő pénzbeli summát Super
álná ... a Jószág proventussanak egy része az adósságnak
ki fizetésére Fordittassék [Mezőbánd MT; MbK 109].
szerzés 1. megállapodás, egyezés; înţelegere, învoială,
acord; Vereinbarung | határozat; hotărîre; Beschluß,
Stiftung, das Stiften von etw. 1546: Ez keeth feel, kezeth
yth Rannothon ... Ezer forynth ketheel alath, vgy hogy wamel
y (!) feel, az my szerzessynketh, meg nem allana, ... Ez
orzag byraya eleybe, reya hyhassak [Radnót KK; JHbK
XXXVUI/19]. 1547: Es ha walaky Ez zewrzesth megy
Bonthana, keth Annyn Maragion Mynth Az Kyth hozzaya
Adnanak. Es az zewrzesth walaky megy nem Allana. Biro
Ispán nekwl Egy mas Jozagan Igazath wewhesswnk [Sv;
MNy XXVI, 53]. 1557: az M y n e m w teorwenywnk lewt Jt
Somlyón fogot Byrak elwt My kewzewttwnk ez Nag
jjstwan es Marthon gergh dolga felöl ... thwdnya Jllyk, ember ewldewkles, weres, wagdalas, mynd eg felöl mynd mas
felöl, ezekben ... akarwan Bekeseget zerzeny ... wegezth
onk Jllyen zerzest" [Somlyó Sz; WLt. — "Köv. a részi.].
'560: vgy tewttek volt myndenekrewl vegezest ewt zaz fon
n t kewtel alat es vgy vette volt fel benedek vram gongyat
Su
ky Jlon asszonnak az ew huganak azon zerzes alat ky

szerpentin(a)kő
megy most is ... hayadonul az ew kegyelme hazanal vagyon [Kv; SLt ST. 6]. 1568: kegelmetek is ielentette wala
az zerzeskor hog keg.tek az embernek adnaya az penzth a
mybe az zerzes lot wala [Erked K; BesztLt 38] | Thomas
budai ... fass(us) e(st), tudom azt hogy ... karaczon elçth,
akor volt az çzue vezes Jtues (!) orban es Qtues gergel kç>zQt es harmad napra meg bekeltettwk çket, es az vtan Egy
nehanzor p(ro)testalt Rola, hogy ... vagyon o neky biraya,
es Jg zege meg Qtues orban az zerzest [Kv; TJk III/l. 179].
1585: Giulaj Eothweos Istua(n) vallia, Oth valek enys Az
zerzesbe(n) hog' A pechine fianak f. 28 Adanak, Az Borbelnak penigh f. 20, Ighen Nehezen Zerezhetoek megh
Danchak leorincznek dolgath [Kv; TJk IV/1. 510].
Szk: ~t szerez. 1550: Bvday Peter es Buday Marton
elewt Thomory gywrgy es olchyardy gabriel Elewth vgy
mint foggot Emberynk elewt theonk es zerzenk yllyen zerzest es vegezest [Berend K; BfR VI. 28/2] *
szerezhet.
1737: Minden Czehbéli Emberek, önnön magok(na)k szerzéseket szerezhetnek a Fejedelem engedelméből [Dés; Jk]
~t tesz. 1539: My Syroky Ferennch es esthwan deák
zwthory attwk emlekezethre ez lewelnek zeryben hogy az
wytezlo Sombori benedek es Sombory myhal foganak
Mynketh kewz byroywl, es My elottewnk thewnek Hlyen
zerzysth" [Zsombor K; MNy XL, 136. — "Köv. a nyil.].
1546.ė Banffy Magdolna azony ... Egy feleel, masfeleel ...
Bogathy Chaspar ... mej athalwnk ... thenek illyen
zerzeest" [Panot b DanielO 5. — "Köv. a nyil. b Panád KK].
1550: Bvday Peter es Buday Marton elewt Thomory
gywrgy es olchyardy gabriel Elewth vgy mint foggot Emberynk elewt theonk es zerzenk yllyen zerzest es vegezest
[Berend K; BfR VI. 28/2]. 1562: En Sombory János tewttem illyen zerzesth es vegezesth Sombory Mihalyal az en
batyamal" [Zsombor kör. K; MNy XL, 138. — "Köv. a
csere-részjószágok megjelölése].
2. vminek kerítése/megszerzése; procurarea/obţinerea
unui lucru; Anschaffung, Erwerb. 1571: ele zamlalhatatlan
rajtok való ado es birsag zedes ... karulivknak eolveknek
solmoknak keresesekre es zerzesekre fogsagokkal birsagvetelekkel ereoltetessek es kynzasok [SzO II, 330 a székely
nemz. foly.]. 1735: Háczeg vidéki V. Ispany Ur(na)k irtam
volt valami vadok, madarak szerzésében Soliítuskodgyek
[Lozsád H; Ks 99 Györffi József lev.]. 1740: tiszta j o szivei
kívántam volna kedveskedni G(róf) Uramn(a)k Vad káprával ha mod let volna szerzeseben [A.árpás F; TK1 Mohai
Mózes Teleki Ádámhoz].
3. hozzájutás; obţinere, primire; Erwerb, Erhalt, Gewinnung. | vásárlás; cumpărare; Erwerbung, Anschaffung.
1657: én egy paripa szerzésére meg kértem Bedőházi uramat és ő kegyelme most csakhamar azt megszerezni igyekezik [TML I, 63 Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1659:
Ma is egy helyen hallván szekeres lovakat, látniok küldöttem ... Minden tehetségemmel szerzésében ügyekezem
[i.h. 422 Rhédey Ferenc ua-hoz]. 1663: küldettek vala ki
hozzánk egy comissariust ily dolog végett, hogy vagy 600
köböl búzát akarnának oda Kővárban szállíttatni s igyekeznénk szekerek szerzésében, kiken oda szállítathatnák fizetésekért [TML II, 421 Lónyai Anna ua-hoz]. 1722: én pedig
hogy igirhesse(m) magamat tōbb(ne)k szerzésire hanem ă
menyi restantia van rajtunk pro hoc A(nn)o, arra tartozom
szerezni" [KJ. Rétyi Péter lev. — "Bort].
4. visszaszerzés/vásárlás; recuperare, redobîndire; Rückerwerb, Rückgewinnung. 1804: Hogy ha valamellyik osztozo Testvér más Atyafitól vagj régi eleitől el Idegenitett

szervicpoltúra
Jokot váltott és szerzett magának ... ezen Jok az acquirens
mostani birtokosnál hagyatnak a tőbb osztozo Testvérek
sem ezek(ne)k szerzésekb(en) fáradozasokba(n) bé nem
follyván ... és ezek(ne)k tellyes Jussok lévén hasonlo el
idegenittett Jóknak ki szerzésekre perlésekre [Szentimre
AF; DobLev. IV/874. 4a]. 1832: Kontzeiana Szerzesrōl
szollo két Leveletskek de A(nn)o 1740 [Mv; RLt].
5. szerzemény; achiziţie; Akquisition, Anschaffung.
1796: minden N. Laki, Káptalani, Enyedi, Szindi, Csáni,
Pojáni, 's M. Koppándi szerzésem váltásom, az Aszszonyé
's több tŏlle született Gyermekeimé [Koppánd AF; DobLev. IV/760. lb].
Szk: ~t szerezhet. 1737: Minden Czehbéli Emberek önnön magok(na)k szerzéseket szerezhemek a Fejedelem engedelméből [Dés; Jk].
6. szegődtetés, felfogadás; angajare; Anwerbung, Anstellung. 1571: Annakvtanna Mégis keryk biro vramat kiral
byro vramatis Es az Tanachbely vraimat, hogy az Eskola
Mester zerzesere visellienek eo k. oly gondot hogi az ky lezen [Kv; TanJk V/3. 52a].
7. házasságra elígérés/közvetítés; mijlocire a unei căsătorii; Verheiratung, Ehevermittlung. 1657: litvániai herceg
Janusius Radcivilnek érkezének követjei, kik által az Lupul
vajda leányának néki szerzését kévánván az fejedelemtől
tractálja vala azt, hogy László akkori lengyel király nem
fogna sokáig élni [KemÖn. 189]. 1776: már a' Tisztartó Biro Albert hat arannyat vett az ö Urától, hogy munkás lenne
ă Mlgs Kis Aszszony, M. B. Henter Antal Urffîhoz való
Szerzésben, mind Feleségestől [Kóród KK; GyL. Mart. Dénes (30) famulus vall.].
8. vkinek/vminek elnyerése; obţinere; Erlangen/Gewinnung von jmdm/etw. 1657: conclusioban is vöttem vala,
hogy kihozatná leányát, mivel akkor portán tartja vala az
vajda..., mert azelőtt maga nagyubb hitele szerzésejért
küldte vala bé [KemÖn. 300]. 1662: Ki hogy a j ó hír-névnek szerzésének n e m kevéssé való kívánója s serény, próbált, virtuósus, bátor ember volna, szorgalmatosan megcselekedte vala | És jártanak a pogányoknak szerzésiben, kiket
kiűzött vala az Izrael fiai elől Jehova [SKr 440,704].
9. kb. békesség-szerzés; împăcare, restabilirea înţelegerii
cu cineva; Friedenschluß. 1570: Pesthy Katus Ázzon ...
vallya hogy ... Az Ázzon is ely fvtot volt Zabo Janostwl es
Nem akar volt vyzza Menny hozza ... vegre szok szo beszed es zerzes vtan Rea byriak hogy haza Mennyen [Kv;
TJk III/2. 33].
10. alkotás, létrehozás; înfiinţare, realizare; Schöpfung,
Werk. 1571: Ez" istenfélő és tökéletes igaz keresztyén fejedelem vala ... az Antichristusnak az ő találmányát a háromságos — minden szerzésével egyetemben ő megutálta és
megvetette vala [ETA I, 34 BS. — "János Zsigmond a kelet-magyarországi részek választott királya is volt].
Ha. 1572: zerzis [Sajókeresztúr BN; KJ].
szerzet 1. szerzetesrend; ordin călugăresc; (geistlicher)
Orden. 1671: mostanaba(n) Magyar orszagbol be jőt Franciscanus Barat szerzetit el hadgyvan, Enjėden tanulandó
Varadi Istva(n) nevűnek adtam Fejer Ruhajara negy forintot [UtI]. 1677: A* Mint hogy az Olah Nationak vallása-is
nem a' négy recepta Religiok közzül való, ugy az a szerzet,
melyben lévők Kalugyereknek neveztetnek, nem acceptaltatott [AC 136-7]. 1710: a császár confessáriusát, ki szerzete szerént barát uala, titkon arra vevé, hogy ... étetné
meg a császárt" | a vármegyék bolondul cselekszik, hogy je-
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suita szerzetben állott fiók számkivetésin törődnének, holott jól tudják, abban a szerzetben az tartatik tökéletesebbnek, aki apját, anyját ... megveti ... arra is szoktak megeskünni, mert addig a szerzetben be nem bocsátják b [CsH 94,
389. — R 1674-re, ill. b 1707-re von. felj.]. 1726: adtam levelet Tiszteletes Páter Jesuita Uraiméknak, mint hogj ott Fundatiotis tettem eő kegjelmeknek szerzetinek azzal az házzal
[Fog.; Berz. 13.111/15].
Szk: jezsuita
1634: nem az helyhez voltam, s vagiokis
addictus, hanem az Jesuita szerzethez, es abban való personakhoz [WassLt 73/1. Czegei Vass János végr.]. 1677: Se
Fejedelmek, se Urak, Fő és Nemes rendek, se egyebek Jesuita szerzeten lévő Papokat, Mestereket és Deákokat, sem
egyéb rendbéli embereket, kik re ipsa abban a' szerzetben
voltak, s' vadnak ... az Ország Statutuminak observálására
tartózó kötelességek alatt, ne tartsanak [AC 8-9]. 1722: Lévén a ... Rf Ecclesianak belső Farkas uttzában ... egy sütő
haza; a Jesuita Szerzet ... ottan akarvan magok convictussakat amplialni ezen Sŭtö hazat ... kentelenittetven a T.
Eccla altal adni [Kv; SRE 146] * jezsuitái
1677: A' Jesuitai szerzet ennekelōtte sok idöktŭl fogva ez hazából in
perpetuum excludaltatott és proscribaltatott [AC 8] * református szent
1736: Épített vala ezen református szent
szerzetnek az méltóságos Hallerház egy klastromot Fejérvármegyében Fejéregyház mellé ... de ... az erdélyi kálvinista fejedelmek megtilták [MetTr 437] * Remete Szent
Pál ~e. 1653: Ide által Szent-Király felett is vala egy igen
szép kalastrom, ott Remete Szent-Pál szerzetén való barátok laktanak abban [ETA I, 71 NSz] * Szent Ferenc ~e1653: klastrom volt az nem igen régen, a szent Ferencz
szerzetin való barátoké volt [ETA I, 71 NSz].
2. zeneszerszám, hangszer; instrument muzical; M u s i k i n strument. 1636: az kürtők, az mellyekkel az Sidók az szent
gyülekezetet öszve hiuják vala, az áldozatok ... és egyebek
mind azon régi vigorokban, divattyokban, és u s u s o k b a ( n )
maradtak vólna, holott azok az Isteni tiszteletben levő musicalasok, az áldozatokkal mind egy tzélra néző, és egy határba(n) ŭtkŏzŏs — szűnő szerzetek voltanak [ÖGrAj 8].
3. vmilyen fajta személy; fajzat; persoană, om; irgendeine(r), Kerl, Person. 1843: (Ha cselédnek) ollyat k a p n á l
kivel szolgáltathatod magadot, tsak tartsd meg — ügyelni
kell reá, mig bővebben is ki nem Tanulod mi féle szerzet
[Veresegyháza AF; DobLev. V/1245 Bartók Sigmond öcscséhez, Bálinthoz].
szerzetbeli I. mn szerzetesrendbe tartozó; care face parte
dintr-un ordin călugăresc; ordenspriesterlich, von/aus/usw.
dem Orden. 1710: amit a jesuiták tanítanak is, noha azt hazudják, hogy az ő munkájok, de mind a régi más szerzetekbeli tudós emberek inventiói" [CsH 387. — "1707-re von.
felj.].
Szk: Szent Ferenc
1821: Fejérvári Simonyi Sándor ••
minek utánna katona köteleségének szánszándékos el titkolásával tsalárdal (!) a ' Szent Ferentz szérszetbéli (!) Bulgá;
rus Barátok közzé magát fel vétette volna, azon Barátok
Alvinczi Klastromából ... el szökött [DLt 467 nyomt. kl].
U.ſn szerzetesrend tagja; călugär; Ordensmitglied. Szk:
jezsuita
1677: A ' Jesuita szerzetbelieknek ... engedelem
adatot, mindaddig való ezen dologbéli cselekedetekről,
míglen legitime nem voltak admoneáltatva a* Jesuita szerzetbéliek ki-menetelek felöl | Jesuita Szerzetbéliek Fautorinak engedele(m) adatot az Ammonitioig, mely die 22 Januarii Anni 1652 volt [AC 221, 260].
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szerzetes 1. szerzetesrend tagja, barát; călugăr; Mönch,
Ordenspriester/-bruder. 1653: Mikor a szent helyekre
kimennek processióval és litániákkal, akkoron megnyittatnak a különbnél különbféle helyek, esmét mind különb
szép litániák és énekek vágynák; mely officiumnak directori a szerzetesek, a barátok s papok és pátriárkák [ETA I,
120 NSz]. 1736: egy becsületes ... páter megyen volt által
Maros-Vásárhelyen, egy ifjú kufárné ... kérdi az pátertől:
Barát van-e gatyád? az szerzetes megszégyenli magát s azt
feleli: Nekem vagyon gatyám, de neked ... nincsen orczád
[MetTr 438]. 1749: Zabnak Erogatioja ... Ezen Udvarb(a)
bé szálván ... feles szerzetesek és Páterek, azok(na)k Lovai
számára ... adtam Cub 7 metr 1. [Kiskend KK; Ks 70
Szám. 51]. 1821: Déván a' Bulgarus szerzetesek Capitulum
tartására 4 kupa szin Bor [Déva; Ks 105. 169].
2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem
Gebrauch. Szk: - atya. 1671: Kérem ... minde(n) egyházi
és szerzetes Atiaimat... ne legjenek szent imátságokban es
az Isten oltárán szent áldozattiokban feledékeniek [Ks 14/
XLIIIb Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina végr.].
szerzetesház rendház, kolostor; mănăstire; Ordenshaus,
Kloster. 1818: a Dévai Tiszt. Franciscanusok ... a mit kaptak esztendőnként, azt a' Mlgs Birtokos Uraság kegyességéből alamisna gyanánt szokták kapni a' Gabonábol, és a
Borból nem tsak a Dévai hanem más, itt Erdélyben lévő
Bulgarusok és Stephanisták Szerzetes Házaikis [Vh; Ks
118 Vegyes ir.]. 1863: A kolosvári tisztelendő óvári szerzetes háznak hagyok 6000 (!) ~ hatszáz (!) forintokat, hogy
a
nnak kamatjából évenkint az én bűnös lelkemért, néhai
férjemért, ... kedves elhunyt fiaimért szent misék szolgáltassanak [Kv; Végr.]. 1868: ki fizettetni rendelek ... a Kolozsvári o-vári Szerzetes háznak 800 frintot [Kv; i.h.].
szerzetesklastrom rendház, kolostor; mănăstire; Kloster.
1806: fizessenek ki ... A Déési Szerzetes klastromnak 100
azaz Száz Rhenes forintokat, melyeket maga a klastrom eloealyan [Szentmargita SzD; Ks 14. XLIIIa Komis Gábor ut.].
szerzetesrend ordin călugăresc; Orden, geistlicher Orden. 1655: Lengyelországot a svéczia elfoglalá ... minden
városit és királyszékit elfoglalá, és országszerte mit töltött
el. minden rendeken, de főképpen a papi és szerzetes renden, gondolható [ETA I, 160 NSz].
szerzett 1. gyűjtött, gyarapított; adunat, agonisit; erworben, angeschafft. | vásárolt; cumpărat; (käuflich) erworben.
1597: Az Azzonj migh az Vra neúet viseli Addigh az Vra
testame(n)túma zere(n)t biria az velle eggjtt zerzett feóldeketh ... hogy ha az Aszonis megh hal vagy ki megie(n) az
n
eubéol az ket fyra zalnak az zerzett feōldekis [USzT
12/129]. 1658/1800: Istennek kegyelmességéböl szerzett
J
°szágatskáim [Gyf/Hsz; BLt]. 1667/1681: Jövevény mas
Országbeli emberek lévén ... pénzeken vőt es szerzet őrőksé
gen telepedvén megh ... Haczogh Varosa regi Privilegio*na es szokot rend tartasa s z e r i n t . . . penzbeli Taxa fizetésre
'j-hagyattak volna magokat [Hátszeg Vh; VhU 365]. 1765:
Ikts Cserei Mihály Ur(am) egész elete fottaig mindennel
b
Övŏlkŏdŏtt..., a' mint bizonjos megh Iffiu legénségiben
Sz
erzett drága külömb külōmb féle substantiák mutogatyák
^áigis [Bölön Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 1779: nem hogy
e2e
n ... szerzett Patzolai Curiát, és pusztulni hanyatlott Udvà
rhazat reparalhátná, söt még a maga Aviticalis ... NLaki

szerpentin(a)kő
Udvarát is nem reparálhatná [Nagylak AF; DobLev. 11/522.
lb], 1808: M Csani Marusan Pintye Dávid, igaz hogy pereitettetik általam Hivatalomnál fogva ... Néhai Malitiosus
Fiának az ő Mint Apja Házához hordott s lopással szerzett
Javaiért [Torda; Ks 65. 44. 11]. 1848: reméllem keservesen
szerzett vagyankámbol ki nem pusztulnék [Dés; DLt].
2. obţinut; angeworben, wohlerworben. 1687: hagya,
vállá, keoté üdeosbik Thot Mihály Ur(am) ă fiának Kis
Thot Mihály Vram(na)k minden szerzett Jobbágyát... külseo belseo res mobiliset [Jobbágyivá MT; BálLt].
3. (meg)kapott; procurat; erhaltet. / 704: Ugyan ma küldék el a jesuviták az úrnak az Apor uram exequiája alkalmatosságával szerzett emblémákat, hogy az urak megláthassák [WIN I, 305-6]. 1710 k: Nem esik a kirålynak
jobbízün a zsemlye, tokaji bor, tengerekből ... hegyek, erdők, levegőégböl... szerzett hal, vad, madár..., mint emennek a málé s a szilva vagy kökénycibre s a forrásvíz [BÖn.
509].
4. elnyert; obţinut; erhaltet, erworben. 1717: Az Be Cehnek 2, Záru Zöld ladaja is meg vagyo(n). Ebben az B Cehnek ... Most nem regen szerzett egy Uy Veres barsonyban
kötőt Leopoldus Császár eö Felsege adta Deák Privilégium
is függő nagy pecséttel [Kv; ACJk 49b].
5. keltett, okozott; pricinuit; verursacht. 1802: Budoki
Ttes Nmztes Rettegi István Ur ... A ' hol is ... az exponens
Urunk hat ökrei ... legelődvén ... a z o k a t . . . erőszakosan ...
bé hajtotta ... imé küldi a kezest, és ófferállya, mind a* kárnak mind a* hajtó penznek meg adásával, az éjtzakai Nyughatatlanságával szerzett halmának bérével [Dob.; RLt].
6. írásban készített/szerkesztett; scris, redactat; verfaßt.
1583: Kozaruary annazzon ... feóldwaratt, mely vagyon
Doboka warmegeben ... Jllen vallasth es protestatyott teón
... Komornyk Myhal ... kynek eó ... az eo Leanyath hazos
Tarswl attha volna ... leanyananak (!) halalos bettegsegenek Jdeyn, Nemw Nemw Jstentelen hamys es álnok vallas
Testamenthom leweletth zerzetth es Jratotth volna ... Annak okayrth eó az feollwl meg Newezetth Komomyk Myhalnak ezfele hamysan zerzeotth aal leweleth vgymyntth
hamyssan es gonozul es Nem eó akarathyabol chynalt es
zerzetth lewelet Semy chykelleben hellen nem hadna [SLt
v. 13 „Imreh deák Papay" a gyf-i káptalan not-a kezével].
1791: azon Kolosvari Házat Néhai Idősb Báró Jósika Imre
Ur, a Borsai Springi Gergellyfái s tőbb Portiokrol szerzett
(: Donatio :) adomány Levélben fiuágra regulázta [Kv; JHb
XLIV/4].
7. létrehozott, kötött; încheiat; gestiftet, geschaffen. 1662:
így fizeté meg Isten azelőtt nem sok idővel Magyarország
és Erdély között nagy fáradsággal szerzett frigynek és békességnek felbontását [SKr 88].
szerzevény szerzett (nem örökölt) vagyon, birtok; avere
dobîndită prin achiziţie; erworbenes Gut/Vermögen. 1752:
Léván ... Etédenn egj darab benn való Jószága és őrőkős
Szerzevennye [NkF].
szerző I. mn 1. (vagyon)gyüjtö/gyarapító; strîngätor (de
avere); erwerbstüchtig, sein Vermögen mehrend. 1762:
Meghala amaz Erdélyben leghíresebb s nagyobb pénzkereső s jószágokat szerző gr. Haller György úr is [RettE 146].
1823-1830: kitetszik, hogy ... a Trencséni Márton ... felesége apjáról szállott jószág árából való volt, s ezen a jusson
periette el az anyám a nagyapjától, aki ... nemigen nagy
szerző volt [FogE 70].

szervicpoltúra
2. okozó; cauzator; verursachend, machend, erregend.
1763: az I ... mint ollyan vásár és sokadalmi napokan habarusagot szerző, verekedő, lármázó emberek vásár törésen
Hf 12 meg verettetéseért pedig az olahnak in Hf 6 büntettessék itiltetett [Torda; TJkT V/172]. 1782: azon Gyepüknek fel osztása virgas, veszekedés nelkült meg nem eshetik,
s i 1 Íj en Nagj Innep hetiben a kereszténj Embernek illik afféle virgást szerző dolgoktol praescindalni [Siménfva U; Pf|.
Szk: izgágát
1672: valami hijaban való vagy izgágát
Szerző beszedeben es dologban eleb eleb megyen büntessék meg cu(m) d. 33 [Dés; Jk].
3. létrehozó, teremtő; creator; schaflfend, bereitend. 1710
k.: hála légyen a házasságot még a paradicsomban szerző
Istennek [BÖn. 753].
Szk: - ok. 1662: okoskodásukkal autori, szerzőokai volnának, hogy az fejedelem is interponálná, közbevemé magát a vezér, a porta és lengyelek között | Es ha a külföldön
tanált is esni valami csintalanság, de ha annak szerző oka a
városra nyomoztathatott... azonnal feltaláltatott [SKr 157,
421-2]. 1778: legelső gongyok a' légyen, hogy a* továbbra
nyavallyát szerző okokat tellyességgel elkerüljék, bort,
egetbort ne igyanak [MvÁlt Mátyus, ConsSan.].
4. keltő, támasztó; care trezeşte/face...; bereitend, erweckend, machend. 1662: követségérül is semmi credentionálisa, hitelt szerző levele, aminthogy semmi követsége
is nem lévén, csak azt nagyon állatta, kettőzteti val, hogy ő
jó békességszerzeni jött volna [SKr 673-4]. 1668: Minden
Csaplár tartozzék ... a kezek alá bizattatott borokat tisztán
árulni, fadgyutol, virágtol és egyéb az italban meg utalast
szerző alkalmatosságoktol oltalmazni és meg tisztităni
[KvTOkl. II, 409]. 1677: az szép muzsikáknak kedvet szerző zengési nemcsak az embereket... vidámíthatta, de talám
az vadakat és madarakat is vidámságra indíthatta [TML
VII, 359-60 Béldi Pál Teleki Mihályhoz].
I I . ſ n 1. vmely ügy rendezésében közreműködő személy;
persoană care contribuie la rezolvarea unei probleme; Mittler. 1568: Joannes Kadas ... fassus est, Az en hazamtol lopoth vala ez azony el Egy ontalat es egy Resz mosart, Annak vtanna o maga zerzete Meg es vgy atta haza, zerzo sos
Mate volt benne [Kv; TJk III/l. 231]. 1823-1830: Minthogy itt jószágról írtam már egy járást a többiekről is írok,
azoknak szerzőjekkel együtt [FogE 70-1].
2. házasságot közvetítő személy; persoană care mijloceşte o căsătorie; Heiratsvermittler. 1657: nem is gondoltam,
és az szerzők is nem jelentették, hogy anyja pápista volna, s
abban is nevelte volna eljedzendő feleségemet [KemÖn.
151].
3. vmilyen bajt, zavargást előidéző személy; persoană
care provoacă necazuri, tulburări; Urheber, Verursacher.
1678: Oct. 3. Állott bé a gyűlés, mely gyűlésben a rebellionak szerzói az országtul megsententiáztatván rabságra vitettenek [AMN 218]. 1806: ezen Ügynek legfőbb kezdője,
szerzője, s akadáljoztatoja ki volt — azt meg valani nem tudom [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1843: Efelett pedig az
erdővetés ellenzésének is szerzője és eszközlője volt [VKp
121]. 1846: (A) Tanuk Vallamásaikbol az jőn világosságra
— hogy az előbbeni verekedésnek panaszlo Darvas János
volt szerzője piszkolodás s fenyegetődzésével [Dés; DLt
530/1847.31].
4. irodalmi mű alkotója; autor (de opere literare); Verfasser, Autor, Urheber. 1879: Azt ifja, hogy sokan jártak
nyakára tudakozódni a Caleidoskop szerzőjének neve iránt
[PLev. 38 Petelei István Jakab Ödönhöz].
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szerződés 1. egyezség, megállapodás; contract, învoialä,
înţelegere; Vertrag, Kontrakt, Handel, Abmachung | egyezkedés, rég alku; tocmeală; Vertrag, Kontrakt. 1570: Pjtter
Belger, Matthes orcz, Hamus Reymer ... vallyak, hogy
Mykor Adam Kadar ... testamentomot Theot Eleottek ...
Deh Tóth András az vtan ely zaggata es ... azt Monta hogi
... zerzeodes leot volt keozettek [Kv; TJk III/2. 199]. 1573:
Kalara néhai Hegedws Matene Ázt vallia hogi ... orgonás
János ... vgi hatta volt testamentumaba hogi ... az my pénze es Arany ezwst Marhaja Marad fele aze a legen ... Ne(m)
Twgia ha teorweniel adot puskar az myt adot neky vagi
zerzeodessel [Kv; TJk III/3. 173. — "Az atyafiáé]. 1586: az
Váras Taúa vagasara Taligas Jánost kertem ... Zerzeottunk
meg velle hogi ez egesz telen gondiat viszelj az vagatasanak leót az szerszeodes f 3 [Kv; Szám. 3/XXIV. 38]. 1709:
ha ez mostani alkalom (: alkú, szerződés :) ellen reluctálna
maga Juon vagj Posteritassa [BfN]. 1862: ha ezen havankénti pontos fizetést teljesíteni csak egyszeris elmulatná
Pechy László ... ezen Szerződés fel bomlotnak és érvénytelennek tekintessék és tartassék [Kv; Végr.]. 1889: A szerződés a kiadóval elég j ó ... Minthogy már megjelent a lapokban*, a szerződés szerint 50%-tel kevesebbet ad érte
[PLev. 147 Petelei István Jakab Ödönhöz. — "A vers].
Szk: ~re léphet. 1847: kérének, mennék el velek Búcsúmnak Sasza nevű kerületébe, holott is a három közönség
nevében teljes és tökéletes szerződésre léphetünk [VKp
165] * ~re megy. 1593: Homler János vallia: Mikoron az
varga Lazlo vram leania ladaiaba az kolchot teortek volt, es
megh esmertek hogi eone volna az kulch, tudom hogi zerzeodes es alkuasra mene az Azzonj vizhordone, es masfel
forintba zallita le dolgát [Kv; TJk V/l. 325] * ~re száll. alkuba/egyezkedésbe bocsátkozik. 1573: Ennekeleoteis vegeztenek volt az vam feleol, hogi semy zerzeodessre Ne
zallianak eo k. hanem Teorwennyel vigiek veghez, Mert Jo
es eleg Igassagokat esmeryk [Kv; TanJk V/3. 85a] * ~ r e
vesz. egyezkedésbe kezd. 1593: Breiber Lazlo vallia •••
vegre vizhordone zerzeodesre veotte az dolgot, es masfel
forintott fizetet az en leaniomnak" hogi chendessegbe légien; az zerzeodes penigh en eleottem leon megh [Kv; TJk
V/l. 325. — "Amiért ládáját akarta kinyitni] * életjáradéki
1862: Elét (!) járadéki Szerződés ... Egy részről Özvegy
Katona Lászloné ... és más részről Péchy László között
köttetett [Kv; Végr.].
2. egyezség/szerződéskötés; încheierea unui contract;
Vertrags(ab)schluß, Abschluß des/eines Vertrags. 1570:
Zekel Gergel ... vallya hogy Mykor Az torday Azzonnepek
... altal Jeottek volna az varosba vrokkal egetembe. ..egyéb
zerzeodesre való hatalmot N e m hallót hogy az azzonyok az
vroknak atthak volna ennel egebet hane(m) hogy t h e o r w e n
zerent Jaryanak | Orsolya chyeogwdy (!) Janosne ezt
vallya, hogy Az Thorday azzonnepek mykor Eothet Byzonsagra Jdezyk volt, Azkor az Nyreo Matthiasne Azon kery
volt Eothet hogy Azt vallanaia hogy eok fogoth Embert
Nem fogtak az zerzeodesre sem kezeket Beh ne(m) attak
volna [Kv; TJk III/2. 168, 173a]. 1573: Katalyn Keomyves
Gergelne azt valya hogy ... balog Janosne mongia volt • ••
mond meg borbély Janossnak hogy En az hazbol Eönekie
harmadot nem adok felel erre Keömyves Gergelne ... ha mi
dolgod vagion vele Te magad mond meg nekie, mert en
Sem(m)y zerzeödestekbe n e m voltam Sem(m)yt sem Tudok benne [Kv; TJk III/3. 159]. 1592: Segeswari Leorincz
... vallia. Az zerzeodesben ott voltam, mikor Pal Doctorral
megh zerzeodek Dombi Orbán hüz f(ori)ntba hogi meg"
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giogicha [Kv; TJk V/l. 193]. 1600: Girtler Mihály ...
vallya: ... monda az serelmes ember az zerzeodeskor hogy
barbelj Marton megh eoteotte [Kv; TJk VI/1. 510].
szerződéslevél szerződési irat, szerződés; contract; Schlußbrief, schriftlicher Kontrakt. 1570: Brassoy pal ... vallya
hogi Ew Jrta az zerzeodes Lewelet Klok Jacab es az fya
Klok vinche keozet [Kv; TJk III/2. 133].
szerződhetik megalkudhatik/egyezhetik; a se putea învoi; sich vereinbaren können. 1581: Az procatort penig eo
kegmek tanachywl zerezzek megh ... es fyzetesset iobbyehyak megh a mint iobba(n) zerzódhetik eo kegmek vei le
[Kv; TanJk V/3. 237a].
szerződik 1. egyezkedik; a se învoi; unterhandeln, paktieren. 1563/1569: mynekellótte ozlasra menttwnk wolna
zerzeodny kezdenek my welwnk [Mészkő TA; Told. 27].
1573: Zeoch Fabian Azt vallia hogi Ment egykor Zeoch peter hazahoz Zeoch palt otth talalta, hallotta hogi Illen módon Zerzeodik volt Zeoch peterne vele" [Kv; TJk II1/3. 183.
— aKöv. a nyil.]. 1592: mielhogy ennekem ell kezdet az fizetést zerzeodni keztel velem Nem tartottad ahoz magadat
[UszT].
2. megállapodik/egyezik vkivel vmiröl; a se înţelege, a
conveni; sich vereinbaren, einen Vertrag (ab)schließen.
1568: kere(m) keg:teket ... hog ... ez mostany fyzetesnek
Napyat halasza keg:tek mas napra ... wag keg:tek Enßeggie(n) arra hog zerzogem meg o magawal az dypsey
emberei [Erked K; BesztLt 38].
3. elszegődik vkihez, vhova; a se angaja la cineva; sich
verdingen. 1575: Az Drabantok feleol penig eo K. varoswl
azt kewannyak hogi ... ollyakat fogadianak kyk ... Ne(m)
chiak ez telen zolgalyanak ... hanem vgian eztendeore zerzeodienek [Kv; TanJk V/3. 110a]. 1585: Az feyedele(m) Itt
•etekor ... fogattunk ket darabantot az Varos tomyaba az
Pyaczhon zolgaltak 3 hetyg Hetre zerzötte(m) velek 45
Penzbe(n) [Kv; Szám. 3/XXII. 80].

szerpentin(a)kő
erem az rewen ott megh tartoz(ta)tam [Kv; TJk VI/1. 533].
1612/1613: Szallanak megh az en hazamnall Lakon Nemai
János ... es Horvatt Peter felesegestwl, hogy zerzenők ószve Czereni Gaspar vramat azzoniommal" ... Mikor azertt
szerződsegh közben volnanak ... monda az azzoni, nem tudom Vram mit kell czielekednem [Feketelak/Buza SzD;
KJ. — "Válófélben lévő feleséggel].
szerződvény szerződés, megegyezés; contract, înţelegere; Vereinbarung, Vertrag. 1859: (A) Szerződvény ... a'
mai nappal érvényen kívül lépik [Kv; HG. Eszterházi perek].
Szk: életjáradéki
1862: Péchy László Ur ... ezen
egyezményt és életjáradéki Szerződvényt elfogadja, azt
minden pontjaiban telyesití [Kv; Végr.].
szesz szag; miros (greu); Geruch. 1710 k.: Én ott ebéden
valami kövér berbécs pecsenyétől és osztán a tenger szeszétől megcsömörölvén, olyan betegen érkeztem Slusába,
hogy rettenetes [BÖn. 581].
Hn. 1678: Az Szesz Patakan (sz) [Tövis AF; EHA].
szeszármai a Szeszárma tn (Szt) -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Szeszárma/Săsarm; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON
Szeszárma. 1. Szeszármára való, din Szeszárma; aus/von
Szeszárma. 1589: Zylaghi János mostan Desen lakozo János deák zezermay tiztarto zolgaya [Dés; DLt 226]. 1693
u.: Szészarmi parasztok között való Verekedésről [BK.
Bethlen Gergely kezével Szezarmi Hitikas Grigoria vall.].
1760: Akkor tályban a* Szeszermi Biro is Lupuly adott
egyet [Bethlen SzD; BK. Joan Érsek (32) jb vall.]. 1770 kJ
1772 u.: Szészarmi Kis Mihály [Kudu SzD; SzJk Conscr.].
2. Szeszármához tartozó, care aparţine de Szeszárma; zu
Szeszárma gehörend, aus/in Szeszárma. 1674: biszoni dolog ura(m) hogi az szeszermi hataron az falun alol való búza igen szegeni [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mihály Béldi
Pálhoz].

szerződőlevél szerződés; contract; Kontrakt. 1861: méltóztasson porontsolni, és én a' Szerződő Levelet meg változtatva 70 pengőbe irom [Komolló Hsz; BethLt 4 Sylvester
Dávid lev.].

szeszezetlen szesszel nem kevert/vegyített; care nu este
amestecat cu spirt; ohne Alkoholzusatz, nicht gesprittet.
1847: szeszezetlen bort tengerre szálitani nem tanácsos
[KCsl 13 Kemény Dénes lev.].

szerződözés kb. szerződésvállalás; angajament contractual; Engagement, Eingehen einer Versapflichtung. Szk: ~
íe
sz. 1843: L. B. Jósika Imre Ur ŏ Nga meg edgyezésén kiv
ŭl többféle káros kölcsönzéseket, szerzödözéseket, el adásokat tett, és tészen mostanság is [TLt Közig. ir. 438/1844
hstructio].

szeszgyár fabrică de spirt; Spiritusfabrik, Brennerei. 1846:
Adórendszer ... Velnicéktül és Szeszgyáraktul [EMLt Kemény Dénes, Érdekegység (kézir.) I/VII. 288].

. szerződség egyezség, szerződés; învoială, contract; Vereinbarung, Übereinkunft. 1568: Demetrius Veres ... fassus
est
• • Az my seőnen az zamosra vagyon ky azt en chynalJam oda, de en nem tudom mynth voltak ők zerződsegbe
Kv; TJk \\V\Ė 169]. 1585: Nagy Balas vallia ... A mely
kadar most a' hazban lakik Annakis haliam hogy Berbe
Adaa a' hazath, de Az zerzeodsegnek summáját Nem tud
°m, Menyeben Adta [Kv; TJk IV/1. 461]. 1601: Kapa Feren
cz ... vallia ... Filstich Peter ... veres Thamas vrammal
•• értettek volna ... hogj egy Jakab Neweo olaz valamy
aranyat Akarna ky vinny ... Sok zawok es zerzeottsegek
v
than en magamat rea vevem es el menek, Deesen megh

szesszió 1. testületi ülés; sesiune; Session, Sitzungsperiode. 1735: azt kívánom hogy az Divisionaria sessionak Deliberatuma vigoraltassek [Torda; TJkT 1/71]. 1768: mái
sessio(n) elö vétetödnék lò-akkai, Tibori Királjpataki határ
osztály dolga [Ne; Told. 5a]. 1783: Tetszett a sessiónak,
hogy Mészáros Tamás jurályon, hogy valóságos társnak fogadta volt maga mellé Daragits István a mészárosságban
[Árkos Hsz; RSzF 291]. 1785: Amely portékákat agnoscált
Pap István, hogy őkegyelminél vágynák, amelyeket fenn
specifikáltunk, azokat tetszett a sessiónak, hogy modo et
statim azon portékákat restituállyon Pap István [Árkos Hsz;
i.h. 238]. 1787: Die 13a Április Consistorialis gyűlés celebráltatván ... ugyan azon Sessioban proponálá Mlgos Insp.
Curator B. Bánffi György Ur ö Nsga" [Kv; SRE 247-8. —
"Köv. az indítvány előadása].

szesszió
2. (20-30 holdnyi) úrbéri telek; sesie; aus dem 20-30
Joch bestehendem Grundstück von Adels. 1671: Váradi
Nemes és Vitézlő rend sessiojok adattatásárol, Désen O és
Uj Tordában, Egyházfalvában-is [CC]. 1681: Pakular Petro
... az minemű session lakik; ă mint ă hites Birak referallyak falu paraszt földe volt, es ă várhoz való [Vh; VhU 95].
1699: Kapi Anna édes Felesegem(ne)k szignáltatni rendeltem: annakutánna osztán azon jószágomat, azon falubeli
Udvarházamai jobágyimal sesziojokkal, sesziojak(na)k is
hason vévö mind(en) appertinéntiajokkal egjgjűtt [Mk
Macskássy Boldizsár végr.]. 1731: A specificált Sessio
után vannak abalienált és titulo piqnoris masoktol biratott
földek [Kászonújfalu Cs; BCs]. 1740: A' Buha Ávrám zálogb(a) vetett Sessiója utá(n) lévő ... mások(na)k zálogb(a)
hánjtt földei ezek [Runk TA; Ks 89 Inv. 55]. 1749: A mi
peniglen az Sessiok számát illeti talám ă Ngos privatum
acqvisitumával edgyüt exurgál anyira, az az harmincz Sessiora [Budatelke K; ApLt 1 Dobra Péter nyil.]. 1756: (A
telket) vicinállya B. Jósika Joseff ur részin biratato sessio
[Dumest H; JHb LXX/2. 85]. 1760: ezen Session találtatik
egy ház közönséges fűst házával, és kitsind Kamarájával
együtt [A.volál Hsz; LLt]. 1761: Vadnak némelly Sessiok
után olly órókŏs appertinentiák, mellyek ámbár deficiállyanakis ă Sessiokon lakó emberek, mind az által, azokot nem
vehetik ell az Attyafiai, hanem örökké a* Sessioval maradnak [Martonfva NK; JHbK LXVIII/1. 393]. 1769: Az első
Sessiot biija Nemes Nagy János uram, mellyért Szomosujjvár Németiben adott a' maga propriumabol más Teleket
Mlgs Dániel Todorás Umak [Szépkenyerüsztmárton SzD;
Ks 39. XXIII. 14]. 1777: (A) honoráriumot esztendőnként
egy egy Bárányt szokat vala adni, már azt a háztol a többivel edgyüt adtaé, vagy tsak a Session lévő Istalotskaért
vagy pajtájért, egeszszen abban világos nem vagyok [Mezőpagocsa MT; BK. Mnyirse Vaszilia (50) jb vall.]. 1788:
az emiitett Úrfiak Sellére sessiojak Szomszédságában
[Kutyfva AF; MúzRadák]. 1810: nem sokára a Mlgos
Exponens Ur a Svábakat (: Metzenseifereket:) ide hozván,
a Sessiot egeszszen ki Sántzoltatta [Bom. IX. 58 Silimon
Mamaliga Iuon (50) vall.]. 1829: a közelebbi Eszt(endö)b(en) minden sessiora kilentz kilentz Sustákot répatrialtak
[Mezőkölpény MT; TSb Kelemen János (62) ns vall.].
1868: Az Elöljáróság legyen köteles minden tavaszszal a'
sessiok szerinti marha illetékeket rendbe szedni [Szu; Pf
Gálffy Sándor lev.].
Szk: ~t szerez. 1815: Jakab Mihálly itt szolgált Sz Imrén, 's szolgálattya után szerezte sessiojat, de joszágtalan
ember és semmi antiquája itten nintsen [Szentimre MT;
BalLev.] * antikva
1732: Napolyi Részre két antiqua
Sessiot mutatank Nro 2 [O.bogát AF; JHb XXVI/60].
1760: Négy Részekre oszlott fel a Falu ... Negyven négy
Antiqua Sessiokbol allonak hallottuk lenni ezen Falut, a vénektől, de hogy már ma meg hasogattattak, hán légyen ...
nem tudjuk [Somkútpataka Szt; KS]. 1763: Volt Bosban
hajdoni Bosi Boldisámak három antiqua Sessiója [Mv;
Told. 33/26]. 1794: az ugy nevezett Antiqua Sessiokrol
vagy portákrol, akkár Kaptalanbol vagy egyebűnnenis hiteles documentumokot kel producalni [M.bagó AF; DobLev.
IV/739. 2b]. 1801: az 3om Antiqua sessio utan ... annak
feli mérésiért Competál 13 Rfor 48 xár [M.nagyzsombor K;
Somb. I]. 1830: a Lonára nevü helybe ... egy Örökös fél
antiqua Sessio [Doboka SzD; DHn 17] *
appertinenciås
1776: appertinentias Sessiokatis bir ma eö Nsga itten [Mezőbánd MT; WassLt Andr. Czeijék (55) ns vall.] * apper-
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tinenciåtlan
1793: három Populosa sessio volt és két Appertinentiátlan íija hogy az appertinentiatlan sessiokat ...
velem meg osztotta [Asszonynépe AF; DobLev. IV/710
Borbereki Józseff Nagyenyedi Szántó Sándorhoz]. 1819:
adom Cessionalis levelemet a felöl hogy ... Dobolyi Sigmond Umak eddig is birtokomban levő Nms Thorda V a r megyei M. Csánki Portioját ... mai napon meg Cserélvén
adván érette Nlakon egy belső populosa és appertinentiátl(an) Sessiot [Nagylak AF; i.h. V/1022] * belső ~
oppertinenciátlan ~ * bennvaló
1763: ollyan ben való Sessiot mutattak a* patak fenekin, hogy egy sertés kotyetz el
nem férne rajta [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1781: Vagyon
... egy ben való Sessiója ... szomszédi Nap keletről az Fejér
nyiko vize, Délről az malom utzája, nap nyugutrol az Falu
kőzött l e j á r ó ország utya [Farkaslaka U; EHA]. 1798: Lévén ... ö Natságának ... egy benn való Sessiója ... mellynek hoszsza a közepin bé mérve 6. sukos öllel találtatott 44
3/4 rész ölnek a feneke pedig 19 1/2 ölnek [Ádámos KK;
JHb XIX/61] * deszerta (egész)
1727: ha midőn azon
Con Scribalt (!) Deserta sessiok kőzzül Valamellyikre embert Telepitenek, vagj telepedik aki Concural, egj vagj más
Város közönséges tereh hordozásab(an) akkor azon Sessiora rud számra merettessek ki annyi quantitasu nyill, menynyi egj popullosa sessio utan vágjon [Dés; Jk 361b]. 1760:
régenten vérről vérre szállottak az e'féle deserta Sessiok, az
Urak Sem vették annyéra számban, hogy kinek kinek maga
rata portioját ki adták volna ... azért lett ezen S e s s i o k n a k i s
el tévelyedesek, és idegen kézre való szállások [Nagyoklos
TA; Szentk.]. 1775: Ezenn kis Deserta Session régen Huruba volt [Buza SzD; LLt Csáky-per 107. L. 14]. 1778/1813:
Deserta egész Sessio vagyon a ' Falu közepiben ... Ezen
egy Gazda Ember minden meg kívántató épületeivel együtt
meg férhet [Kettősmező Sz; JHb LXX/6. 115] * falusi
1777: a Pap Mára Aszzony eö klme eleinek egy N y i l a járt a
magak Falusi Sessiojak után, a Falu kőzőnseges oszló földeiből [Marossztgyörgy MT; M k G 36. 5/5 Sz Györgyán
Vonyosor (70) zs vall.] * hurubás
1815: jutottak ...
még egy Néhány Nova és Hurubás Sessiok [ B á l v á n y o s v á r alja SzD; Ks 77. 19 Conscr. 928] * inszkripciós ~ 1681:
Exempta Sessio, cum desertis No 53 Inscriptios Sessio,
cum desertis No 6 1/2 Jobbági Sessio, — akin lak(na)k No
97 1/4 Jobbagi Sessio, csak pusztáb(an) Nro 38 [VhU 76]
* kolonikális
1711: azon Curiahoz includáltatik Colonicalis sessiok ezek [Ingodály N K ; JHb XXIV/19]. 1742: az
erdőkből ... ezen Curia és Colonicalis Sessio után v a l ó jussát annak rendi szerint ki vészi [Koronka MT; Told. 26].
1771: a* melly darab hellyet ... Andréj Juon nevü Embere
maga Colonicalis Sessiojához bé fogott, s applikált v o l t
meg mérettetvén lőtt 12. öl [Fejér m.; DobLev. 11/428.
25a]. 1786: Groff Mikes Sára Aszszony eő Nga Dávid Mihálly nevezetű Parasztya Colonicalis Sessiója [Kissáros
KK; JHb XXI14]. 1831: Másadik Colonicális Sessio [M>keszásza KK; MúzRadák] * kuriålis
1753: vagyon az
Curialis Sessiora be nyilo kétt Cserefa kapu fél fák kőzött
Sövényből fontt avatag egy felé nyilo kapu [Sajókeresztúr
SzD; JHbK XXIX/7] * nemes
1779: az Edes A n y á m n a k
Szász Jovánának az nemes Telkét csak az ucza Valasztya
egjmástòl olyan közel van az sessiom az nemes sessiojokhóz és It Pentekben házamnalís volt nemes néhai Pap Vaszilia ... Pap Lupujal még dónatiojokat az Ládamban ket
vagj három nap tartottam [O.péntek SzD; GyL. Joh. Karoly
(52) ns vall.] * nobilitåris
1804: Horváth Dániel Nobihtaris Sessioján ... Kö kut, kut Gemmel Gárgyaval e g y ü t t »
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Mfor | A Munkátsi Bomemiszsza Ferentz Nobilitaris Sessioján A kementze mázas kájhakbol 13 Mflor [Radnótfája
MT; Bom. G. IVa. 6] * nova
1769: a púra antiqua és
nova Sessíok serio investigáltatván, tanáltattak s figáltatták
e szerint [Bos MT; Told. 8]. 1798: Tek. Kovács Justina
Aszszony ... fenn hagyván a reportatiot maga részéről az
iránt, hogy két antiqua Sessiok hellyett nova Sessio adattatván ebbéli megkárossittatását kereshesse meg, ugy egyéb
meg terheltetését is a maga insinuált raportatioja mellett
megigazíthassa [Gergelyfája AF; DobLev. IV/797. 26a].
1802.ŝ Következnek a Mikola részen lévő Nova Sessiok
számban e szerént: Nóvák": [Topasztkirály K; JHb LXXI/2.
15. — "Köv. a fels.]. 1805: Wagyon a Fel Járai Praediumban ... Ket Nova Sessio [F.jára TA; EHA]. 1827: az antiqua sessiok Számát figáltuk, meg határoztuk és a' Nova
Sessioktol meg külőmbőztettük [Erdősztgyörgy MT/Mv;
TSb 51] -fc nyilas
1749: tsak mint egy közönseges Nyilas
Sessio oljbé consideraltassék [Árpástó SzD; CsV]. 1763:
Vagyon az Alszegbenn ... egy régi nyilas Sessio [Udvarfva
MT; EHA]. 1825: Ezen Nyilas sessiok után jutott Erdőket
• • • Jósa György az erdők fel Táblázásakor emberei részére
e
gy Contiguitásba vévén ki, egészen maga használta [M.bölkény MT; Bom. G. XIII. 28 br. Bornemisza Leopold
n
yil.] * nyilatlan
1763: két Nyilatlan Sessiót adtak volt
••• egy darab ujj, nem Nyilas Sessiót tserében [Udvarfva
Mî; Told. 44/8] * ős-örökös
1799: ezen ős örökös PoPulosa Sessióm ... szállott volt, Néhai Mlgs L. Báró Szentkereszti Sámuel Ur eő Nságára ... Zálogos jussal [Ne; DobLev. IV/819] * populosza ~ —• appertinenciåtlan ~ és ősörökös ~ * új fogott
1783: Farkastelkén azon Donát
Mihálly Jussán hány Antiqua Colonicalis, és Ujj fogott Sessiok vagy(n)ak? [Farkastelke AF; RLt vk] * zálogos
1799: a Zálogos Processus szerént a Zálog summát most is
offerálván annak el veszesztésére, és Zálogos sessiomnak
minden tere nélkül való revindicatiojára, mind azt el követem valamit a Törvény és igasság rendi hoz magával [Ne;
D
o b U v . IV/819 Szántó Sándor nyil.].
Ha. 1718: Sessiokan [Baca kör. SzD; LLt 2/3].
3. papi telek; terenul cu casa parohială; Grundstück mit
d
er Parochie, Priestergrundstück. 1735/1760: Az Olah PoPák(na)k lévén ezen faluban ab antiquo, Parochialis fundusnak tartatt egy Sessioja, mellyen mostis a Falu Papja lakik ... ezen kivül lévén más jo tágas sessio is ... mellyen
de facto két ház vagyon, és Papak Familiája laknak ... eztis
* Papok számára meg hadgyák [Elekes AF; DobLev. 1/160.
Vŭ. a jobbágy-, lakó-, puszta-, zsctlćr-szesszió címszavakkal.

szessziócska úrbéri telkecske; sesie mică; kleineres
grundstück von Adels. 1727: Lévén Kézdi Székben Száraz
jutákon egy küsded darabotska szessiotskám [Kilyén Hsz;
HSzjP]. 1732: Egj Sessiocska van Poka Kereszturon [Ks
12
-}]. 1747: azon kis Sessiótska [Vaja MT; Sár.] | egj VáJ*di nevü Tisztartója ... egj belső fundusocskát két felé szakasztott felit Porcsiren (!) Juon nevü Sellérinek atta ... meg
hal
ván ... az emiitett ... Sellér az emiitett Sesziócskátis,
J'agjis inkáb huruba helyecskét az ... M. B. Kernén Sámuel
ÿ részire szakasztatott helyhez foglalták el [Mezősályi
J
\ Ks 7. XV. 20 Molduvan Iefftin (50) jb vall.]. 1756: az
Eclesia Parochialis fundussának vicinitásokban lévő
^ssiotskákot... Mikola László Ur ő Nga birta [BuijánosóJHbK XLIII/27]. 1771: Vagyon a Sz. Katolnai Praed
'umban egy más mellet két Sessiocska, de egy Antiqua

szétszed
Sessióbol áll [Mezőköblös SzD; RLt]. 1798: ezen a* Sessiotskán lakott ... Bába On [Buza SzD; Conscr.]. 1801: a patak által el szakasztatott Sessiotskának [Nagynyulas K;
DLev. 5].
Szk: bennvaló
1746: egj ben való Sessiocska [Bibarcfva U; Berz. 16. XLIX. 23]. 1776: Vagyon Marus Székben
Csejden egy benn való Sessiótska [Told. 8] fél antikva
1802: a Falu közepetáján lévén ezen fél Antiqua sessiótska
[Topasztkirály K; JHb LXXI/2. 12] * nova
1782: igért
volt... nova Sessiocskát [Buza SzD; LLt Csáky-per 168. L.
32]
oldalos
1767: haszantalan Semmire kellő forrásos
oldalatskájak oldalos forrásos Sessiocska [LLt Fasc. 129] |
oldalos forrásos Sessiocska vagyon a felszegybe [Vajdasztiván MT; EHA].
szesszionátus nemesi telekkel rendelkező; posesor de sesie; begütert, dem Besitzadel angehörend, etwa: angestammt, eingesessen. 1671: Varmegyékben lévő sessionatus Nemes Atyánkfiai közzül, a' hol esztendőnként a' Bíróságnak tisztit és terhét, kételenittetnek supportalni, az olylyan Falukban táborozásnak idején-is efféle Birák othon
maradhatnak [CC 35]. 1677: Váradi Sessionatus Nemesség, az 1638-béli Táblai deliberatio szerint, tartozik contribuálni a' Városiak közzé; Erről való 1648 béli löt Articulus-is in vigore marad [AC 273].
szessziós szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen:
~ ház úrbéri telken levő ház; casă care se află pe o sesie;
Haus auf einer Session. 1779: a Sessios Házban Nagy asztal Fekete viaszas vászonnál be huzot tizen kett Zaros.Cistakkal [Szu, UszLt XII/86] * ~ zsellér úrbéri telken lakó
zsellér; jeler care locuieşte pe o sesie; Freisaß. 1777/1780:
(A) Jobbágyok, Sessios Sellérek, és Hurubásök, Hetenként
tészik az Urbarialis szolgálaton eszerént ... A Hurubásök 1
Nap [Alparét SzD; JHbK LII/3. 159].
szesztár gabonaűrmérték (kb. 0,42 1); veche unitate de
mäsurä de capacităţi pentru cereale; Sester (Kornmaß, etwa
0,42 1). XVI. sz. eleje: Item unum sestar avene de qualibet
villa [DomH 151].
szétkerget elűz; a împrăştia/risipi/alunga; wegjagen, zerstreuen. 1694: kergessétek szét, párkák, a sűrű fellegeket és
fordítsátok megbékélt orcátokat felém [KvE 227 VBGy].
szét mái lott szétomladozott; ruinat, därîmat, năruit; verfallen. 1880: Kóboroltam a havasok között. Szétmállott várak omladékain, rengeteg erdők árnyékában, vendégszerető
székely falucskákban s ronda vityillókban [PLev. 77 Petelei
István Jakab Ödönhöz].
szétszalad el/szétfut; a fugi ín toate pärţile, a se împrăştia in toate pärţile fugind; in alle Winde verlaufen, auseinanderlaufen. 1855: S midőn felegyenesedett, ellenei szétszaladtak ... békén haladott a fölébredt óriás, s rémületesnek látszott kezében a fegyver ... az önmegtartás fegyvere
[ÚjfE 336].
szétszed szétbont; a desface ín bucäţi, a demonta; zerlegen. 1851: A* Csűr gerendáira van helyheztetve a' nagy
búza asztagrakó állás szétszedve | Szét szedve van egy két
öl hosszúságú — össze rakható — szilva=hambár az eresz
hijján [Erdősztgyörgy MT; TSb 34].

szétszór
szétszór szétdobál; a împrăştia ín dezordine; zerstreuen.
1850: Kora Juon ... a ' ki küldött karokat fel sem szúrta,
azok ma is szöllőmben szét szórva hevernek, ezen egész év
alatt semmi munkát nem tett réá [Ne; DobLev. V/1327 Dobolyi Bálint kezével].
széttép szétszakít; a rupe ín bucăţi; zerreißen. 1845:
Ezen gyanúsításaival azon 48 váltó Rhfr tartozás alól Szeretne ki búvni Balog István, melyekről Szollo Contractust
Megyei Hűtős Sofalvi Josef Ur kezéből ki ragadván szét
tépte és a* tűzbe vetette — mely tényiért Balog István méltó hogy közkereset alá vettessék [Dés; DLt 591].
széttépés szétszakítás; rupere ín bucăţi; Zerreißen. 1845:
Melyek igy lévén ezen igazságtalan kereset alol, Balog Istvánra rovandó egy méltatlanság büntetésivel költsége fáradsága meg térítésével leendő feloldoztatását tisztelettel
kéri a* bé panaszolt — ezen kivül az adosságos Contractussa szét tépése és tűzbe vetésiért köz kereset alá vettetését
[Dés; DLt 591].
szétűzés szétkergetés/zavárás; izgonire/alungare; Vertreiben, Auseinandertreiben. 1847: Az izbitai királyi fűrész
számára vágató tőkék munkájából az ottan megjelent munkások szétüzése Varga Katalin s emberei által [VKp 201].
szétver szétzúz; a nimici/împrăştia; zerschlagen, zerstören. 1854: Bem tábornok ... Zsibónál és Csúcsánál szétverte ... Urbán ... táborát s véletlenül egyszerre Kolozsvárt
termett [ÚjfE 351].
szévedez(ik) céltalanul jár-kel, ődöng; a umbla haihui/
fără ţintă; umherirren, lungern. 1823-1830: Itt szévedeztem
s áncsorogtam, az házok felöl azonban hallok kiáltást, hogy
nevemen szólítanak | Zabolai elvitt ... az öreg doktorhoz is
... Bementem, azonban jönni kezdettek a vendégek, én
pedig kijővén imitt-amott szévedeztem [FogE 257-8,302].
szevendék fáklya, szövétnek; făclie; Fackel. 1736: (A temetésen) hat feketében való ifíú az test mellett hat szevendéket tartottanak, az fejinél és lábánál nagy gyertyák égtenek [MetTr 408].
szevéndekhordozó fáklya/szövétnekvivő; purtător de
fäclii; Fackelträger. 1736: az vőfély j ó éjszakát vett az uj
házasoktól, és az noszolyókisasszonyunk kézit fogván ...
az szevendék hordozók előtte menvén, az lakadalmas helyre visszament [MetTr 388].
szexus nem; sex; Geschlecht, Sexus. 1775: (Wesselényi
Istvánné) a rossz embert akármelyik sexuson nem szerette,
meg is tudta regulázni s jól tette [RettE 347].
szféra I. égboltozat; sferă/boltă cerească; Sphäre, Himmelskugel. 1801: minden plánéta maga Schverájaban evez
[Ádámos KK; JHb].
2. körülvevő világ; mediu social; Sphäre, Umwelt. 1710
k.: A virtusok között legnagyobb inclinatióm volt az én
nemzetségem, hazám, vallásom közönséges javának rendem, hivatalom, s sphaerám felett való munkálódására
[BÖn. 505].
3. hatókör; sferä de influenţä; Einflußbereich. 1796: a'
Mlgs Feli Peres ur Allegatiojaban sok helyeken declaralta-
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tott, hogy ök semmi Just, és Szabadságot ... nem praetendalnak, mégis az Actionak 'sferajan kivül, mind a* Levatában, mind a' közelebbi replicaba ... a' Pernek természete
ellen képzelt szabadságokot, és praetendalt Privilegiale Jussokat belé elegyittvén, azt per expraessum praetendalni lattatnok [Mv; TLev. 5/16 Transm. 43].
szibilla 1. Szibillát ábrázoló kép; tablou/picturä care reprezintä Sibila; Sibylle, Sibyllenbild. 1742: Fenyő Ramátskákan tsinalt 14. Sybillak [Pókafva AF; JHb XXV/58].
2. pejor Apollón papnője; Sibilă; Sibylle, Wahrsagerin.
1805: egy Simo nevü Procurator tanátslásábol Makrciné
meg hült a' vásártol ... ezen én fel boszszankodván és látván hogy ezen tőkélletlen Sibillával czélt nem érek és sok
Crisisek alá vettem a' dolgot [Dés; Ks Thuróczy Károly
lev.].
szibillakép Szibillát ábrázoló kép; tablou care reprezintä
Sibila; Bild einer Sibylle. 1637/1639: 12 vy szép Ramaban
foglalt velenczej, Sibilla kepek [Kv; RDL I. 111].
szid 1. fedd, dorgál; a dojeni/certa; (be)schimpfen, schelten. 1568: Ágnes R(elic)ta Mattéi biro iur(ata) fassa est sicut test(is) superior hys aditis hogy eç meg zolytotta volt
az Kodory Gasparne gyermeketh, hogy ne zydna vg az
eçreg embert [Kv; TJk III/l. 223]. 1582: Marta Nilas Antalne vallia, hog ... Monda az Azzony Meg Adak ennekem
azt Innom, amywel meg kel halnom es Igen ziggia vala
fiat Girkot hog eo Atta volna Innia [Kv; TJk IV/1. 72-3] :
1600: latam hogy ket beres gjermek ket tiukot kergetnj
kezdenek, igen zida eoket Lazlo Pal [UszT 15/27]. 1626:
Az melj nap az molnárt megh eölek ... hallek zidkozodast
... az molnárt igen zidgia Boczkor Matthiast (!) [Szentgyörgy Cs; BLt 3].
2. gyaláz, mocskol; a defãima/huli/ocărî pe cineva;
schmähen, schimpfen über jmdm/etw. jmdn etw. schimpfen. 1651: halla(m) hogj Beczki Sigmo(n)d szidgja vala
Jobbagjt Mondgja vala vagd esse lelek kurua fiai [M.köblös
SzD; RLt 1]. 1693: rám támadót, üstökömöt megh fogta
vert vondozot vertis töt szidotis [Zabola Hsz; HSzjP]1744: Posta Mester ur(am) káromkodni kezdé és szidni az
embert, hogy miért nem állanak ki az útból [Szentandrás H;
Ks 101]. 1779: Juditha Bod Uxor Ladislai Német, Annorum 22. Fatet(ur) ... nem igaz embernek szidta, garlotta
[Martonfva Hsz; HSzjP]. 1783: Vántza Tisztarto ... Kársai
Ersébeth akkori Frajt nem tsak szidta, Kuruázta, hanem
meg is akarta pofozni [Perecsen Sz; IB. Elisabetha Kassai
cons. nob. Georgii Somboni (25) vall.]. 1812: a nagy Aszszony és a Gróffné ... ekkor motskolták szidták a Grófot
mind ketten [Héderfája KK; IB. Gothárd Sigmond (25) grófi számtartó vall.]. 1839: miért szidal engemet, nem félsz
hogy meg sákkollak [K; KLev.]. 1847: Továbbá szidta a tekintetes főbíró és alispány urakat is, mondván, salva venia
„Baszom a lelkeket, nem igazítják jól a dolgot..." [VKP
252].
Szk: (adtával,) teremtettével
1722: az én Csürőmb(e)
Potentia mediante bé j ö t t . . . Attával Teremtettével es Hunczfuttal az embereket szidta [Kecsed SzD; TL. Fodor György
(50) jb vall.]. 1771: Most nemrégiben hallottam hogy TitZilahi István Uramnak ègy kis Fitzko Cselédgye Urát
Lovát szidta Teremtettével [Dés; DLt 321. 42b Joan. Csengeri (30) ns. vall.]. 1806: Az alperes ... az Felperest Tolvajnak Gaz embernek, hamis lelkűnek kiáltotta, attával,
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teremtettével szidta káromlotta [Dés; DLt 249/1808] *
beste asszonynak
1584: Chizar János vallia ... Bestie
Azonnak zitta es el wzte [Kv; TJk IV/1. 281] * bűvös-bájosnak/büvösnek
1591: Martha Keo Mihalne vallia ...
Hallottam azt hogi en hazamnal Veres Andrasne Varga
Georgninet bwneos haiosnak zitta [Kv; TJk V/l. 124].
1593: Dabo Demeter vallia ... Hallottam Cassai Catustol,
hogi Niari Marionnak az anniat bwweosnek zitta [Kv; i.h.
331 ]
császárcsalónak
1814: Tompa Jánosné Pásztor
Anis ... vallya ... hallotta, hogy Rákosi Huntzutnak rútnak
Császár csalónak szidta és ő tsak egy semmi, nemis ember
forma [Kézdimartonfva Hsz; HSzjP] * ebadtának/eb ágyában szültnek/ebnek/eb nemzetségének
1610: miért kereztiensege(m)teől meg ualaztott megh holt Diomon vagion
hogj ebnek szidott, a' hogj pedig bestie lelek kuruanak szidott azért nieluehe szolok mert az firfihoz nem illendeő szitok [UszT 34a]. 1638: elseöbenis az Aszony eb nemzetsegenek Szida Varga Ianost [Mv; MvLt 291. 134a]. 1746: (A
felperest) J. motskolta, boszorkányozta, köpenyeg alatt hordozottnak s ebadtanak, kurvának szidta [Torda; TJkT III.
77]- 1763: minden ok nélkül vélem háborgott ... eb ágyatan szŭltnek, bolondnak szidott [Sár.] * (édes)anyját -ja.
1744: érkezik Posta Mester Ur(am) sipoltatván, és káromkodván, szitta ... Petrunak az Annyát, hogy mért nem állott
ki az útból [Szentandrás H; Ks 101]. 1783: Szilágyi Sándor
ŏ
klme ... édes Annyát ... Szidta, Motskolta [Mezőbánd
MT; MbK XI. 69] * éktelen rútolással
1629: ektelen rutolassal szidalmazassal szidtak egymást" mind ketten egy
arant [Kv; TJk VII/3. 146. — "Chyomafai János és Bandj
Anna]
éktelen szidalmazással ~ -* éktelen rútolással *ſattyúnak
1572: Zigarto Georgy azt vallya ... hallotta
hogi lakatos Peterne fatywnak zydia volt lakatos leorinchet
Kv; TJk III/3. 29] * (fekete) boszorkánynak
1701: Az
Nagj Gyŏrgj feleseget szidtak boszorkannak de maga" nem
tu
dja az e? neme? [Bordos U; Ks 90. — "Simo Mihálly].
y l l : nemet Regiment, kurvájának és fekete boszorkányo k szidott [Dés; Jk] * gyilkosnak
1753: Ezen szókra
fel indula Popa Nyikula rutul kezdé Avramot otsmanyitani
gyilkosnak szidni [Abrudfva AF; Ks 27] *
hamishitūnek/
lelkűnek
1683: engemet tisztesseges hirü nevü nemes
er
nbert ... böcstelenül diffamalt, hamis hitünek szidott es
jnocskalt [Dés; Jk ]. 1745: az J. ... a ' Ns Város uttzáján
hunczfutnak, hamis Lelkűnek, és nyilván való Kurvának
S2l
dott és mondott [Torda; TJkT II. 44] * havasi mokányak
1828: szidgya Horpotz Agrárnak, Havasi Mokánnak
jolvajnak Horának [Tarcsafva U; Pf] *
huncutnak
J 3 ě
? 7- láttam hogy Pap Gábor a Németel edgyütt két lo kŏ*ott hozák Szakaturi Gliga Szimeont, kérdém miért hozzátok a Németh felele engem Hunczfutnak szidott [CsicsóWrgyfVa/Retteg SzD; TK1 Soldere Juon (51) j b vall.] *
Ket
ágnénak
1693: ram tamadot ... szidot santaficertesket aghnenak [Páva Hsz; HSzjP] *
kőteremtettével
76
/ • fen specificalt széki és falubali Szabó Josef egj alkalmatossággal Lazar Gergelj Uramot, k ŏ teremtettevei szid^ vala [Siménfva U; Sf| * kujonnak
1786: Almási
j 1 kl°s Uramot ... Veres Sámuel U r a m Huntzfutnak, KujJOnnak Szidta, karmolta, meg akarván verni [Torda; KW]
* kurva feleségűnek/kurvakerítőnek/kurva
léleknek
584: Poztemetew Mathias deák vallia ... Baniay Janóstul
2t
hallotta(m) hogy Zabo Tamas ige(n) zidogata Istwan
í?eakoth ... Curwa felesegewnekis zida [Kv; TJk IV/1.
a,

1590: kurua lelöknek szydoth [UszT]. 1635: mágátol
lottam phuloph palnetol ... hogy az en szallo(m) Fejer-
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uari András ven eszes lelek kuruá keritonek szitta uolna
[Mv; MvLt 291. 55b] * kutyabasztának
1675: hallottam
hogy kutia baztanak zitta az feleseget [Kőrispatak U; Pf] *
kutyalelkűnek
1670: Az captivus J ... enge(m) rut I(sten)
elle(n) való szitkokkal, őrdögh teremptettének, ördőgh lelkűnek, kutya lelkűnek, lelek (így!) bestye lelek kurva fiának szidot [Kv; TJk XI/1. 14] * latornak
1573: Istwan
Lakatos Balint zolgaia, Azt vallia hogy hallotta Lakatos peterne fattyunak es latornak zydia volt leorinchet [Kv; TJk
III/3. 249]
lecsi-lucsának
1696: Kovács Jánosné az
Pásztor házára mene, és hiya vala ki bajra ... megh rutul
szidá lecsi lucsának [Berz. 17. XII Mocsár Istvánné Boldisár Ilona (40) vall.] * lelkét -ja/lelkével
1570: Kayantay
filep Georgh ... vallya ... Az zydast es az wtest latta, De
nem veotte ezebe ha az lelkewel zyttak [Kv; TJk III/2. 45].
1725: Petrisor Vaszilj Felesege, s Pallagia Vaszily ... el
mennek ... az Andreka Hazahoz, holottis veszekedni kezdenek ... s egy más lelkit szítták fututaltak [Velkér K; Ks
7. XV. 12b]. 1740: a Tisztartonak Gábornak az Annyát, s
Lelkit szidta, fututálta [Vármező Sz; LLt Fasc. 164] *
mordia teremtettével
1783: az Apját szidta karomolta
morgyiom Teremtettével [Udvarfva MT; Told. 44/54] *
nyársba valónak
1617: Elegye hallottam hogi zitta antalfi m<a>tiast antalfi tamasne niasba ualonak hamisnak
[Kobátfva U; Pf] * nyűette bolondjának
1754: hallottam, hogy B. Vaji Maria Apor Josef férjét nyű ette Bolondgyának szidta [Altoija Hsz; HSzjP] * oláh ſajzatnak
1840: Kereskedő Amberbaj Josefné Alexander Mária ... a
város jelenlegi Fö Hadnagyát, Tkts Vajda Pál Urat Olá fajzatnak, Város Bikájának, Huzo Vononak szidta nevezte
[Dés; DLt 1452] * oláhosan
1804: szidni is kezdet oláhoson halalomat s egyebemet [Famas K; KLev. 10]
orvnak/tolvajnak
1570: Kys demeteme aztis vallya ... hallotta hogy Botha Caspame ornak es kwrwanak zyggya volt
Nagy palnet [Kv; TJk III/2. 8]. 1657: Dobos Georgi Janka
Miklóst igen szida küldus (!) bekanak, gilkosnak, Toluaynak [Szentmárton MT; Berz. 12. 92/27]. 1708: Egj nehánjszor hallotta(m) hogj Tolvainak loponak Mustika hordozonak s Kurtának szidták Pap János Ur(ama)t az ... Papok
[Velkér K; Ks 101] *
ördögadtának/hitűnek/lelkűnek/teremtettének
1670: Az captivus J. ... enge(m) rut I(sten)
ellen való szitkokkal, ördög teremtettének, ördőgh lelkűnek, kutya lelkűnek, lelek (így!) bestye lelek kurva fiának
szidot [Kv; TJk XI/1. 14]. 1688: Causa Székiensis ... egy
Seres Gyurka nevű Jnas ... magamat ördög hitű(ne)k, hamis lelkŭ(ne)k szidott [SzJk 229]. 1699: (Az alperes a felperest) rutul diffamalta, szidta ördög attanak eb attanak
kurva volt az Annya [Dés; Jk 293a]. 1707: mikor Viski Pal
Ur(am) megh kötöztette Czigan Andrást Labonczos Ördög
attanakis Szidta [Rőd K; Ks 33. II. 1] *
paracskónak
1629: az szolgalo miat, paraczkonak minek szitta volna
Szantajne Aszoniom eötett [Mv; MvLt 290. 160b] * pellengér alá valónak
1633: hallotta(m) azt Falabu Janosnetol hogi szidta az leaniat perengeor ala valo(n)ak [Mv; i.h.
136a]
pellengérezett beste lélek kurva
fiának
1568:
Zokorian Matias iur(atus) fassus e(st), Ezt hallottam hogy
gabor zygya vala, Mihalt, perengerezet bestye lelek kurwa
fyanak [Kv; TJk III/l. 193] * részeg disznónak
1592:
Mezaros Menihartne, Barbara vallia ... mind az ketteonek
zaiabol hallottam hogi eleozeor Bachi Peterne fabiannet,
arultato, teokelletlen, es rezegh diznonak zitta; fabianne
erre azt felelte ... enis teged egi fattiasnak mondlak [Kv;
TJk V / l . 233] * rútul
1781: (Az actor) engemet fiával

szidalmas
együtt megtámadván, rútul szidott, tolvajozott [Árkos Hsz;
RSzF 271] * szar-bűnösnek -. 1591: Anna azzoni, Zigiarto Andrasne vallia ... hallottam azt hogi Veres Ándrasne
zitta Varga Georginet zar bwneosnek [Kv; TJk V / l . 124] *
tüzes adtának -. 1724/1779: írhatom kigyelmednek hogy
én az nyügemtől meg menekvém, holtig való bujára edgy
némelyik cselédnek úgymint Töröknek és Fog<ara>si Istvánnak, hogy többet nem hazudhat néki ... engem itis tüzes
atának szidott volt [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes Székely Ferenc sajói" gondv-höz. — "BN] * vak/vén csipás
kutyának -. 1675: az Dnus I. ... engemet igaz iámbor Nemes Embert, elsőb(en) rutul szidott, vak kutyanak eztis
mondván: hogy az ördög mind Apástol tégedet vitt volna el
[Kv; TJk VIII/11. 359]. 1693: Nemes Nagy Kata ... vén
csipás kutyának szidta Urát és egyéb mocskos szókkal illette [SzJk 273] * vkinek a teremtését -ja. 1801: Bálás Márton ... születésem óráját, üdvősségemet, Teremtésemet
szidván, nem lévén semmi szítok és káromlás, a mellyel ne
szidott volna [Bács K; RKA]
vkinek az üdvösségét -ja
—» vkinek a teremtését -ja
vmilyen aggebnek -. 1585:
Kadas Jstwan vallia ... Hagy beket Az en Atthicomſianak
te hitwa(n) Azzony, Ennél gonozbat neky a legeny Nem
zoloz hane(m) Curwafy Agebnekis zida [Kv; TJk IV/1.
498]. 1593: Orsolia, Ven Buzai Matiasne vallia, Hallottam
hogi iffiu Buzai Matias hul ven agebnak, hul eoz agebnak
zitta az Attiat [Kv; TJk V/l. 365] * vmilyen ſektának -.
1623: az Aytho eleoth az vdvaron zida kathona fektanak
[Kovászna Hsz; HSzjP], 1661: szidottis fektanak czigány
fektanak [Kvh; i.h.] * vmilyen kurva fi(á)nak 1568: perengerezet nemzethw tiztessege veztet kuruaf(ia)nak zytta |
Dionisius Kys ... fassus e(st) ... Kí?zep vchyabays perengerezed (!) bestye lelek kúrwa fyanak zitta, gabor az mihalt
[Kv; TJk III/l. 146, 193]. 1595: Vmap Vtan való het feon
... engemet az eggik al peres ... beste arúlo kúrvafinak zida
[UszT 10/19]. 1689: huzo vono hamis bestye lelek kurva
fianak szidot [Sófva Hsz; HSzjP] * vki
kurvájának/ſvmilyen) kurvának -. 1568: Torok Marta ... fassus e s t . . . András Katho az Anyát bestye lelek kuruanak szytta [Kv; TJk
III/l. 233]. 1600: Barassay Mathyas varos eskeott zolgaya
... vallya ... rezegeben" ... Jakab Deák kurwayanak Zitta
... Kis Casparnet [Kv; TJk VI/1. 515. — "Darabos János].
XVII. sz. köz.: Nyirő Ferenczné ... (vallja) Azt haliam hogy
Békés Györgyné igen szida Kadar Annokot fattya vetett
nyilván való hires kurvanak [Pólyán Hsz; HSzjP]. 1703:
Csikfalvi Incze Geőrgyne, Kis Istvannet ä Barcsai Pálne
Aszonjo(m) Jobbágya Ászonjt, Fejérvárol kicsapott nyilván
való kurvának szidta [Csíkfva MT; Berz. 12. 92/173].
1707: Hallottam Csehi Istvannak a Szajabul hogj Peter
Deakne asszonyomat ördög teremtete meg, a lelketis Ördög
atta kurvaja(na)k Szitta [Dés; DLt 488]. 1763: az A(ctorna)k tyúkjai, majorsági és sértési altal menvén, ottan az
II(o)k öszve vagdaltuk, az A(ctri)x Aszsz(onyna)k jószágára által hánták ... Curvának, és egjéb bestelennek mondották és szidták [Torda; TJkT V. 167]. 1844: Szakmán Ferentz ... Cseresnyés Dánielnét görbe kurvának szidta
[A.sófva U; DLt 1441] * (vmilyen) szitokkal
1570:
Zeoch P a l . . . vallya, hogy ... az Azzony ... ezt Mongya Simonnak ... Atta(m), Te egy hytwan orzagh latra vagy, chigan Nemzet vagy es teob zytkokalis zytta [Kv; TJk III/2.
166]. 1680: I(ste)n ellen Karomkodo szitkokkal szidta
bőcstelenitven az Nemes varostis [Dés; Jk]. 1718: Szidnj
kezde rut szitokkal hogy miért veztégettjűk a földit [Szentimre Cs; Hr 3/3a].
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szidalmas gyalázatos, szégyenletes; ruşinos; schimpflich.
1570: Nagy Neste ... valya aztis hogi Byzonnyal (hogi felette haborgo es Nywkhatatlan Mind az kernywle valokal,
Es raytais sok zydalmas dolgokat mywelt gyakorta [Kv;
TJk III/2. 79]. 1573: Matthias deák azt vallia hogy eo Nem
hallót semmy zydalmas Bezedet Istwan deaktwl gergel
deakne felevl hogy zolt volna [Kv; TJk III/3. 97]. 1619:
Mind Isten előtt s mind ez világ előtt szidalmas gyalázat
lenne az nékik, ha ők az frigyet" felbontanák [BTN 2 288. —
"Ferdinánd császárral]. 1744: semmi fenyegető vagy Szidalmas szókot nem hallottam [Déva; Ks 112 Vegyes ir.].
szidalmaz szidalmakkal gyaláz/illet; a înjura/ocărî pe cineva; beschimpfen, über jmdn herfallen. 1570: Demyęn János ... vallia ... ky Jöüe hazabol felesegeüel Egietembe(n)
Rutul szidalmazüa(n) mind az Egez falut [Oroszfalu SzD;
BesztLt 114]. 1670: Tudode ... ki vert, Taglót s ki szidalmazot ... egy Gyulai al(ia)s Kotsis Ferencz nevü Leginyt
[Görgénysztimre MT; RLt 1 vk]. 1687: Lattam hogy Komsa Mark masakkal egyűt veszekednek vala, Opra, Many, es
Raduly Hertsegyekkel, egy mast szidalmazzak, es fututallak [Hurez F; Szád. Opra Boer (35) vall.]. 1702: r e a m rohanvan ... veremet kiontotta, illetlen szitkok(na)k nemivel
szidalmazot [Dés; Jk 324a]. 1768: hallottam hogy azon Pópa Vaszily ... másakat is vert volna meg, és szidalmazatt
volna [Katona K; Bom. XL. 81 Kertész Gabrilla (24) zs
vall.]. 1786: Azt tudam hogy engemet senki sem szidalmazat, anyivalis inkáb követ nem hajgált [Torockó; TLev.
4/13. 62]. 1847: Hogy Varga Kata a vármegyei tiszt urakat
szidalmazta volna, nem hallottam [VKp 213].
Szk: eblelkűnek
1647: az Actort az J Eb lelkűnek Eordeögh lelkwnek Eordeogh Aniatol fajzotnak, fel faszszal
czinalt Esse lelek fianak szidalmazta [Kv; TJk VIII/4. 216]
* fél fasszal csinált esse lélek fiának - —> eb lelkűnek~ #
hamis hitűnek/lelkűnek -. 1670: Szidalmaza Szilagyi Janosne az Kotsist hamis lelkűnek Kutya lelkűnek [Görgénysztimre MT; RLt 1 Borbara Szilagyi (40) vall.]. 1699: a
Cziz hegye alatt levő teren ... hamis hitunek szidalmazta az
J az A(ctor)t [Dés; Jk 292a] * huncut teremtettével s adtaval -. 1726: Hunczfut teremtettével s attával szidalmazta
[Dés; Jk] * Krisztustagadónak
-. 1835: Feleségével illetlenül bánt, szidalmazta Kristus tagadónak, czéda kurvának
[Szentkatolna Hsz; HSzjP Cseh Josefné Köntzei Susánna
(39) vall.] * kutyalelkűnek - — hamishitűnek - * lelkével
1584: Jlona Zabo Galne vallia hogy haborgo Ember a
Danch Leorincz, es minde(n) (?) az lelkewel zidalmaz R""
tul zomzedsagaba [Kv; TJk IV/1. 359]. 1632: Apiatt, Anniatt, es az vratt rutt undokoll szidalmazta az lelkeuell ez az
Bőmeine [Mv; MvLt 290. 47a] * nagy teremtettéződéssel
1759: Nagy Teremteteződessel szidalmaza vala Szász
Istvánt [Csejd MT; VK] * orvnak -. 1633: az felesegeteöl
hallottam hogy Varga Miklóst orvnak szidalmazta, azt
mo(n)dotta hogi nem lakik eö mint ollia(n) orv kurua fia*
kall [Mv; MvLt 290. 131a/2] *
ördög(adtával)/teremtettevei
1716: Kertész Istvánt szidalmazta ördög adtával teremtettével mondotta: Házába égetem az ördög adta teremtette Sodomita fiát, ha Tatár j ő , tatárrá leszek, mégis boszszút állok rajta [MNy XXXVI, 269]. 1765: az I ... Iff B á "
gyi Mihály eökegyelmét szörnyűképpen káromolni, őrdőg
teremptettével, s egjébbel mind eökegjelmét, mind másokat
szidalmazni nem reformidalt [Torda; TJkT V. 295] % ý t dög anyjától fajzottnak eblelkűnek - *
ördöglelkűnek
- — eblelkűnek - * szürke berbécsnek -. 1783: vén dög-
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nek, szürke Berbétsnek, vén hóhérnak szidalmazta s egjebekkelis bestelenitette [Usz; Pf] * teremtettével
1771: a
Sovago Sebestyén György fia Josi is meg támadót volt
benŭnket és ... Teremtettével szídalmazatt [Dés; DLt 321.
Ob Al. Huszár (30) ns vall.] * vén dögnek ~
szürke berbécsnek ~
vén hóhérnak
• szürke berbécsnek ~ *
vhogyan
1584: Margit Filep Georgne vallia Azont hogy
mely Izoníw keppe(n) haborodot zomzedival es zidalmazot
Istentelenwl [Kv; TJk IV/1. 359]. 1637: (Boitos Ersok) engemetis egj nehaniszor megh veretet az Urammal, szidalmazot ektelenül [Mv; MvLt 291. 96a]. 1731: rutul mocskolta Szidalmazta, Diffamalta, kurvának kiáltotta [Dés; Jk].
1846: a' tisztelt aszszonyt meg taszigálta, és alatsonul szidalmazta, le kurvázta [Kakasd MT; DE 2] * vmilyen káromlással/szidalommal/szitokkal
1603: Zeky Jstúan Deák ... vallia ... az azzony rút izonyw zitkokkal kezde zydalmazny chyonka Vitéz essez kurwa fianak zydwan [Kv;
TJk VI/1. 673]. 1700: rút szidalmakkal szidalmazta, eb adta
kurvajanak, kurva lelkűnek, eb s kutya lelkűnek eztis mondotta az A(ctor)nak csak egy kurva vagy te [Dés; Jk]. 1804:
élőnkbe szökdösének Firtos Varollyai Jancsi Miklós Uram
fiai, Egre kiáltó káromlással Szidalmozni, káromolni, tolvajozni kezdének hogy miért praedáltotunk [Pálfva U; Pf Dömötör György (19) szabad székely vall.] * vmilyen kurvaMnak/kurvának
1640: Kádas Mihály ... fassus est: Hallottam én is, hogy eléggé szidalmazta Csetri Andrásné ezt
az
Asztalos Mártonnét nyilvánvaló kurvának [Mv; MvLt
291. 212a-215b átírásban]. 1653: Na(gysa)godnak alazatoszan jelentem ... itt Enyeden lakó Debreczenj Nyerges Jan
°s nevü Nemes ember ... idvezült Mészáros Peter Uramat
Beste Lelek kurua fianak ... szidalmazta [Ne; Alt KemJ-?v. Feöldeszi Mihalj kezével]. 1673: Várgha Simon ...
Trombitás Ilonát ... és Saytos Janosnét eb lelkű lelek bestye lelek kurvak(na)k szidalmazta [Kv; TJk VIII/11. 230].
szidalmazás szitkozódás, szidalom; înjurătură, sudalmă;
Schimpf, Fluchen. 1584: Zentmiklossy Gergely vallia ...
Georgfalwy sigmond zolgastol igen haigal be A Nierges
Mathe hazaba A Mate Zolgaiays ky haita ... Az zidalmazas
mindenikteol elegge meg volt [Kv; TJk IV/1. 295]. 1599:
Geobeol Martonne Ersebet azzony ... vallja ... Balasnak
ţzoniw Zidalmazasat lelek kurwazasat hallotta [Kv; TJk
VI/1. 367]. 1644: Elseóbennis rutul Matthias deakne kezde
z
'dni Marto(n) Deákot, kuruazta rŭtŭl, En el ŭna(m) az sok
rut
zidalmazasokat, el menek onnat [Mv; MvLt 291. 429b].
1680: Dorko Kata, Tiszti Csernátoni János Uramat, sok keserűséggel szidalmazassal, undok mocskos szókkal infes|aha [SzJk 145]. 1747: az élö Mindenható Nagj I(ste)nnek
ditsösséges névének káromlása és szidalmazása semmiképpen nem engedi, hogj az Jnctus élete továbra teijedhessen
ITorda; TJkT III. 180]. 1759: Gazdájának ... sok gazolkodasait, szidalmazzásait és irtóztató káromkodásit nem áldatta volna [O.kocsárd KK; Berz. 1. 10/38]. 1792: egy más
közt az exponensek veszekednek, egyik a másikát illetlen
f o k k a l , Szidalmazásokkal illetik egy mást Ördöngözik
IF.lapugy H; Ks XLVIII/7. 11 Méda Nyikora (60) vall.].
'847: A megyei tisztek szidalmazásáról semmit sem tudok
[VKp 282].
Szk: ~sal illet. 1584: Mihály kowach Sebesy vallia ...
öalas kowachne, es Taligas András, Egimast éktelen beiddel, zidalmozassal illettek [Kv; TJk IV/1. 231]. 1647:
besztercei hiveink ... adgyak értésünkre, hogy Szeretten
lü
ll leveő Falujokbeli lakosokot az megh irt Bngandi (!),
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Mathei, es Vyfalusi Olahok sok mod nélkül való czelekedetekkel infestalnak ... es egyeb minden nemű injuriakkal,
szidalmazasokkal illemek [BesztLt 129 fej.] * ~t cselekszik, 1599: az Alperes mind felesegewel Judittal egjetemben en raitam ... felette walo nagy niómorúsagoth, vereseget, zidalmazast, gyalazatoth chelekedenek [UszT 14/41].
szidalmazhat szidhat; a putea înjura; beschimpfen können. 1585: Valkay Georgy vallia ... Borbély Peter ... monda Nem zidalmazhatnal engemet, Mert Vrunk eo Nga meg
k(e)g(iel)mezet enneke(m) tiztessegemet megh Atta [Kv;
TJk IV/1. 529].
szidalmazó szidó; care înjură pe cineva; Schmäher, ...
der/die über jmdm/etw. schimpft. 1765: ö eleitől fogva verengezö ... Istent káromló, Annyát s másokat szidalmazó,
ezenn verekedésre előre készülő személy volt [Torda; TJkT
V. 256].
szidalmazóskodik szitkozódik; a înjura/sudui; fluchen,
schelten. 1599: Vadalma Jakab ... vallya ... Taligas Jstwanne ... az Ablak eleott ereossen kezdwen zidalmaznj
kunvazni Farkas Jstwannet ... farkas Jstwanne es az vrays
... ky Ieowe es kery vala ereossen az Jstenertis ... hogy el
menyen ne zidalmazoskodgyek ott mert gonozul Jama [Kv;
TJk VI/1. 296].
szidalmaztatik szidatik; a fi înjurat; beschimpft/geschmäht werden. 1604: az bor korchomaroltatasban feletteb
való abusus lattatik kyert mind egez varosul Zidalmaztatúnk [Kv; TanJk 1/1. 484].
szidalom szitok, szitkozódás; înjurătură, sudalmă;
Schimpfworte, Schimpfwort. 1584: Chanady János az zidalomba(n) Ne(m) thud, de haborusagos eletet a* zomzedsagal tuggya Danch leorincznek [Kv; TJk IV/1. 360]. 1599:
Lippay János deák ... vallja ... az zydalom keozben Palastos Istwan mondotta Eotwes Barthosnak Essez bestie kurwafia [Kv; TJk VI/1. 303]. 1644: szida Babane az Szabó
Pal szolgaiat ... vere ozta(n) az Babane szolgaia az Szabó
Pal szolgaiat az Aszonia szidalmaertt [Mv; MvLt 291.
116b]. 1662: Némelyek pironsággal s nagy szidalommal
hányattattak ki, némelyek" számkivetésre küldettek [SKr
106-7. — "Protestáns papok]. 1699: mind a* ket rendbeli
szidalomnak praetensiojara az Anak azt felele(m) hogy lehet az hogy en vagy edgyütt vagy masut ottis azokon az helyeken es abban az időben ... szidkozotta(m) [Dés; Jk
296b]. 1775: Nem gondolván a grófnénak sem szidalmával,
sem pirongatásával, csak járt reá, a cancelláriára is ment
volt, hogy inkább influáljon" [RettE 354. — "A grófnéba
szerelmes Márk István]. 1824: Kis János Ur ... Kaszásomat
Lovával le akarván tapadni rettenetes szidalmak közt Rétenbői ki kergette [Fog.; Konst.].
Szk: szidalmat tesz. 1558: Jçartho christophot... le vertek es Megh zydokattyat ( ! ) . . . Egh Nemw nemw Nemetekhez Partolo Ember, ky megh Rwth zidalmatys theot [Retteg
SzD; BesztLt 5]. 1573: Katalin Kis Boldisame Azt vallya
... Beolcz Ianos neky* vgian ha En haytam ollian zydalmat
teottek volna Mint az te vradon az zabad korchoman, vagi
ky Mennek az varosból vagy ely Nem zenwedne(m) [Kv;
TJk III/3. 280. — "Előtte a mond szó tollban maradt] * ~ba
hoz. 1619: Az egész vezérek reám támadtak, hogy nem kellett volna nekem megengednem olyan bizonyos frigyet

szidalomkodik
olyan fejedelemmel, mint Ferdinandus, felbontanom, mert
bizony j ó nem lesz belőle, az hatalmas császárnak s az muzulmán nemzetnek hitit háborgatják s szidalomba hozzák
[BTN 2 348] * ~ba jut. 1592: az polgárok ... Biro vram
mellet vgi forgogianak engedelmesen, hogi az zegeni varosnak az eo engedetlensegek miat kara ne keouetkezzek ki
miat az eo jo hirek neuek zidalomba jusson [Kv; TanJk 1/1.
185] * ~mal illet. 1573: Barat ferench Azt vallia hogi ...
Mate Neste kwrwafianak zitta gergičt ... gčrgies valaztig
zitta Mind calardnak hamisnak es egeb zidalmokal Illete
[Kv; TJk III/3. 289]. 1771: A Nemes Város Elöjároit kik illetik boszszussággal szidalommal bestelenitéssel [Dés; DLt
321. 2b-3a vk] * ~mal tart. 1568: Vrssy (!) Ersebet iur(ata) fassa e(st), hogy otet Eleg szydalomal tartotta András
Kato [Kv; TJk 233] * rút ~mal szitkozódik. 1570: Agotha
Zamoskčzy Myhalne, Ezt vallya hogy hallotta sok Rwth
zydalmokal zytkozodot Kys Myhal felesegeis [Kv; TJk
111/2. 128].
szidalomkodik szitkozódik; a înjura/sudui; schimpfen.
1595: haliam egykor hogy János igen zídgia uala beste lelek kúrúanak a ' feleségét ... tudo(m) zydalomkottak [UszT
10/51 ]. 1610: Kenosi János ki jeoue az hazbol az ereszbe es
mondek neki János Vra(m) ne bochiassa be kgd az rezegh
legenyeket ... ne essek háborúság s ne zidalomkodgianak
[i.h. 49c].
sziddogál szidogat; a tot înjura (pe cineva); beschimpfen. 1702: Tkts Nzts Kis Toroczkai Peter Ur(am), városunk
Biroját... ki hivatta magához és ott egy darabig faggatván,
sziddogalván ... holmi Arannjas széki Legényekkel erössen
meg kötöztette [Torockó; TLev. 4/9. la].
szidhat szidalmazhat; a putea înjura (pe cineva); (be)schimpfen können. 1583: Sarog János ... vallia ... az legennek Azt montha: Meny te Roz lator, Apadat es Aniadat
Ne(m) zidhatna(m) mert Iamborok de te lator vagy [Kv;
TJk IV/1. 183].
szidogat gyak szid; a tot înjura (pe cineva); (häufig/immer) beschimpfen. 1568: Anna R(elic)ta Gasparis Bornemiza iur(ata) fassa e(st) Az Kodory Gasparnetol o sémit
ne(m) hallót hogy zydogatta volna az zochnet, hanem az
Kodony Gasparne gyermeke szidogatta az zoch fabiane
gyermeket [Kv; TJk III/l. 223]. 1573: Zabo Zanislo ... vallia, hogi Istwan deák Bezelly volt ... kozma gergelne engem Igen zidogatot volna [Kv; TJk III/3. 96]. 1583/1584:
(A tó) Tilalmas volt Mindeltygh, Mert Engem Jgen zidogattak benne, hogy halaztam benne [Újfalu K; Ks 42. B. 9].
1590: haliam hogy egymást zidogattiak vala, de en azt sem
tudom kik zittak egy mast [Kv; TJk V/l. 49]. 1631: temagad mondád, hogj el adgja(m) reszik imar te magad szidogacz irette [Mv; MvLt 290. 49a]. 1650: Bizonitsa az A
hogy eő az szidást viszsza ne(m) adta, az J nem az gabona
tizedelni, hane(m) potentiariuskodni szidogatni ment oda
Vduar helyről menteb(en) [UszT 8/64. 25]. 1670: Remotiojara" uisznek illyen okok. 1. Praeuideallyuk ne(m) hogy
hasznainának Desi Uraimek vei le, seōt sokakban nevekednék az gonosz holot mégh Censurája alat leteletennis, publice privata vindictajat exercealvan es prédikátorát szidogatua(n) b [SzJk 110. — "Dési Istvánnak b Folyt. az okok
fels.]. 1678: Továbbá azt is Uram megjelentettem ő nagyságának, hogy Kegyelmed úgy értette volna netalán némely
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gonosz ember ő Kegyelmét Nagyságának s mind penig az
úrnak Haller Pál uramnak ő nagyságának azzal vádolták
volna, hogy ő nagyságokat Kegyelmed szidogatta volna
[TML VIII, 158 Jó Mihály Teleki Mihályhoz].
szifilisz bujakór; sifilis; Syphilis. 1863: Junius 7 én halt
meg őzv. Varga Istvánné a megyei korházban syphilisben
80 éves korában [Dés; RHAk 147].
sziget 1. (tengeri) sziget; insulă; Insel. 1619: sok országok, szigetek, mint Ciprus, Rodus, Candia, Corfu (?) szinte
az tengerben vadnak [BTN 2 414]. 1653: Meg kell hinni,
hogy nagy dördüléssel vethette ki magát az olyan nagygyá
a tengerből". Ugyan is nem ihol vagyon letéve Cziprus szigete — úgy gondolom, hogy 400 mérföldre vagyon ide —
mégis oly igen hallatott ide [ETA I, 154 NSz. — aA kőhegy]. 1710: Már a francia király mind Hispániát, mind ahhoz tartozandó indiai és amerikai országokot hatalmasul elfoglalván, Oloszországban is Sicilia, Sardinia szigeteket és
a mediolánumi hercegségeket is meghódoltatá | mint a máltai vitézek, kik, ha az egész kereszténység megbékéllenék
is a pogánysággal, hittel kötelesek örökké a török ellen való
hadakozásra, ők is" egy olyan tengeri szigetet keressenek
magoknak, s onnan hadakozzanak az eretnekek ellen [CsH
316, 389. — "A jezsuiták]. 1770: Most egy szigetet vett el
tőle" a muszka, úgy mondják kétakkora, mint Erdély [RettE
233. — "A töröktől]. 1811: Páthmos Szigetében égy kezet
mutatnak, Melynek az ujjai ha el vágattatnak Ismét ujjra nőnek, és azt tartyák erről, Hogy e' vágatott le Szent János
Testéről [ÁrÉ 180]. 1815: Bonapárte Sz. Héléne Szigetébe(n) Commendánskodik [Dés; KMN 276].
2. folyó- v. állóvízzel körülvett földterület; insulă (situatä
într-un riu/lac); Eiland, Insel. 1565: a németek ... Szakmárból kiszálIának a Tisza mellé egy szigetbe [ETA I. 24 BS].
1583: Vegeztek eò kgmek eztis hogy az Apahidanal való
Zigetet megh Epichek, kit az viz lassan lassan el zakoztana
[Kv; TanJk V/3. 270b]. 1592/1593: az eokreot neki vgrattuk s meg vzta hogy altal haitottuk oda az zigetbe [BSz;
Ks]. 1629: Az Kúton altal egy Zwget kazalo Rete az hozzw
feold negebe [Jobbágyfva MT; EHA]. 1666: Az Ebem
ura(m) szigethire megje(n) véggel egy orotvány nyil fold
[Kóródsztmárton KK; Ks 13. XVII. 4]. 1717: A Falu alsó
végében a Maros között vagyon egy s z i g e t . . . régenten Néhai Kapi Györgj a lovait fűvel tette benne [H; JHb XXXI/
33]. 1720: vagyon egy szüget ... egy körtövelj fatol fogva
az patakig az hatara [Pósa Sz; Ks 15. XLVII. 1]. 1745: egy
darab szugetje mellyet körül a Nyárád fólly [ B a c k a m a d a r a s
MT; EHA]. 1779: tudom hogy a ' Pestis után két vagy három esztendővel vett a Maros utat innen Gyalmár felől s
azon Sziget a' Gyogyi határhoz maradt [Gyalmár H; BK ad
nro 450 Jákob Adám (70) zs vall.]. 1789: a' Huhu nevü
heljből Szamos által el szakasztott haszontalan sziget • ••
melj vagyon a* Jegenye Fáknál [Dés; EHA]. 1823: Vagyon
... Enyed felé kőrős kőrnyül a Maros folyamatjával körül
véve a' Maros folyamattya szerént hosszan elényulon egy
alkalmas Nagyságú sziget [Marossztkirály AF; EHA]1844: ez mellett vágynák ... a 1 Monostori emberek fôlgycl»
melyekből valami ötöt a Szamos vize derekban el mosott,
és Szigetet formált [Szászfenes K; KmULev. 1].
Hn. 1412: Berch quoddam stagnum vulgo Er vocatum.
insulam Hermanzygethe vocatam [Nagyernye MT; Barabás, SzO 46]. 1453: Berch prope quoddam stagnum volgo
Er vocatum. ad insulam Hermán zegethe vocatam [uo.; i.n-
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83]. 1547: particulam feneti ín Reethffark atque iuxta fluuium feketeygh, Syposmylos zygethy vocatam [Márkosfva
Hsz; SzO III, 281]. 1582: az Baratok Zigethe eleott [Dés].
1624: Az Molnon alol az Zigettben (sz) [Nyárádtő MT].
1632: Betthleni Zigeth [Fog.; MNyTK CXXXII. 47]. 1672:
az felső fordulóban az nagi Sziget vápáján alol az rövid
lábban (sz) [Alvinc AF]. 1676: Az Inai Szigetben az holt
Szamos kőzőt levő k. [Inó Sz]. 1693: Szigetb(en) (sz) [Oklánd U]. 1699: Eperjes réten egy kis Szigetben (sz) [Egeres
K; KHn 191]. 1703: az Szigethen (sz) [Sszgy]. 1714: az
Szigetben való főid (sz) [Magyaró MT]. 1717: A Szeget
megett (sz) [Somkerék Sz]. 1720: a Patak Szakasztásába, a
Szigetbe [Válaszút K; BHn 160]. 1737: A Viz szigetben
[Nyárszó K; KHn 121]. 1757: a ' Malom Szigetben (sz)
[Küküllőszéplak KK]. 1759: a Malom szigetiben vetet buza
[Kendilóna SzD; DHn 30]. 1768: a Nagy hidan fellytil ã
Szigetekben [Mákófva K; KHn 233] | az olt mellett Szeget
nevezetű helyben [Szentimre Cs]. 1799: Kiralj szigetben
[Lövéte U]. 1818: A Porondos Sziget, Porondos Berek
[Nagylak AF] | A' Szigetkertre menőben (sz) [Nagyajta
Hsz]. 1864: Sziget [Zsobok K; KHn 324]. 1891: Szüget
[Jegenye K; KHn 208].
A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók.

Szk: gyümölcsös
1744: Az Udvar Ház alatt a' Maros
kőzött vágjon egy Gyümöltsös és Nyárfás Sziget [Marossztkirály AF; EHA] * kenderes
1629: arról az Borzzá
bokorrol megjen" az Koczis András kenderes Zwgetjnek alsó zegeletjre az Viz arok martjara [Jobbágyfva MT; EHA.
"A határ]
nyårſàs
• gyümölcsös - * porondos
1592/1593: az a' porondos zygetth, az ki feleól az pér vagion, az ket Malom alat soha tilalmas Nem volt senkitheól
[Mikeháza SzD; Ks 35. V. 12].
Sz. 1672: ne legyünk úgy, mint az ki az semmi szigetéóén lakik és minden felöl a sulykot ne váijuk az fejünkre
[TML VI, 144 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz].
Ha. 1610: szúgetben [M.derzse SzD; DHn 38]. 1629:
2wget [Jobbágyfva MT; BálLt 48]. 1635: szwgeteimet
[Csomafája K; BHn 61]. 1681: Szügetben [Vajdasztiván
MT; EHA]. 1717: Szŭgetnél [Nyárádtő MT; EHA]. 1731:
Şzüget [Szásznyíres SzD; SzDMon. V, 276]. 1745: szugetJ e [Backamadaras MT; CsS]. 1759: Szügetb(en) [Egrestő
KK; EHA]. 1760: A Tatár Szügetibe [Csüdőtelke KK; SLt
P
Q 10]. 1761: szŭgettyével [Váralmás K; KHn 312]. 1774:
Szügetén [Árpástó SzD; EHA]. 1781: Szügetbe [Mákófva
K; EHA]. 1791: Szügeten | Szüget [Magyaró MT; EHA].
1817: Szügetben [Marossztkirály MT; EHA].
szigetbeli szigeten levő; de pe insulă; auf/von der Insel,
Jjtf der/einer Insel befindlich. 1754: azon Szigetbeli
Hellység régi Métaja emiitett Maros Solymosi Határ felöl
amaz el hányott Kertig extendalodott e ... ? [H; GyK vk].
1?66: A' Szigetbeli 10 Vékás Török buza föld [Marosbogát
TA; EHA]. 1854: Mü Kispál Albert és Kispál Lajos által
j*dánk ... ezen Szigetbeli egy harmad részünket keddves
Na
gy Bátyánk Kispál Györgynek és unoka testvérünk KisP ái Károlynak [Uzon Hsz; Kp V. 396].
szigetecske szigetke, kis sziget; insulă mică, insuliţă;
kleine Insel, Inselchen.. 1572: az kys zewgetechketys
yvggia hogy Desy hatar Byzonnyal [Dés; DLt 184]. 1590/
593: ide altal az peres zygeteczkere ne hajchiak barmokat
atn
J [Bálványosváralja SzD; Ks]. 1592/1593: mikor az

szíj gyártócéh
zent Benedekiek marhayok altal zaladot néha az Kys zamoson ... nem hadtak azon az zygeteczken iamj | az víznek
nagj volta miat azt az Zigeteczkęt keorniwl folta* [Bálványosváralja SzD; Ks. — a A Kisszamos]. 1685: az Molnár
Albert szigeten alul való, fellyul az Réven, az két Viz kőzőt
való szigetecsket adtuk Pacsai Ferencz vram eo k(e) g(ye)l(méne)k [Dés; EHA]. 1767: az Nyárádon lévő hidon fellyel
egy szigetetskét adott érette [Nyárádsztbenedek MT; Told.
37]. 1783: tul a Maroson az által járó rév hajon aloll égj füzes Szigetetske [Branyicska H; JHb XXX1/28].
szigetes cu insule; mit Inseln/einer Insel, insel-/an Inseln
reich. 1827: Resarellye tsellye Szetyest... allodiális Erdő e
szigetes Bokros helly [Cege SzD; WassLt 23 Conscr. 15].
szigetforma sziget alakú; de forma unei insule; inselförmig. 1737: Ezenn alkalmatossággal oculáltassék meg, a két
út kőzött, a Deberke parttyánn lévő kis Sziget forma fôldetskeis [Dés; Jk 481a]. 1745: A le irt Fűzfán alol ... kezdődvén a Sziget forma helly, mellyet egy viz mosta árok
egy darabig két felé hasitt; Ezen duplás forma Szigetnek a
Szamos felől való részét itiltűk az elobben fel mért nagy
láb nap kelet felöl való részéhez [Szurduk SzD; JHbK
XXV1/5]. 1760/1776: Vagyon egy Birtalan nevezetű Sziget
forma j o darabb helly ... felit török búzával vetik bé ... ha
búzával bé vetnék, belé menne Cub. Circ. 75 [Szentmargita
SzD; Ks 92].
szigeti a Sziget (melyik?) hn -/ képzős szárm.; derivatul
formát cu sufixul -/ al toponimului Sziget; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Sziget: Szigetről
származó; originar din Sziget; aus/von Sziget, Szigeter.
Szn. 1592: Zigeti Mihali [Kv; TJk V / l . 243]. 1593: Zigeoty János [Kv; Szám. 5/XIX. 4]. 1602: Zegeti Imre szab.
Zegeti István szab. [Feldoboly Hsz; SzO II, 200]. 1627:
Zygethj Pal Deák [Kelementelke MT; BálLt 1]. 1635: szigeti Mátthiasne [Mv; MvLt 291. 42a]. 1692: Szügeti Mihály [Kv; SLt R. 45]. 1750: Szügeti István [Aranyosrákos
TA; Borb.]. 1761: Szügeti Márton [Jedd MT; Told. 45/3].
1816: Szigethi György [Kv; DobLev. V/1000].
szigetkaszáló szigeti/szigeten levő kaszáló; ñneaţă care
se află pe o insulă; Heuwiese auf der/einer Insel. 1698: Karaljos előtt más kis sziget kaszáló [Páncélcseh SzD; RLt O.
5 Katalinas Gábor (70) j b vall.].
szigetkert szigetbeli, szigeten levő kert; grădina care se
aflä pe o insulă; Garten auf der/einer Insel. 1647-1648: Az
Berek eleottis egy Lo kert; esmet egy Sziget kert [M.királyfva KK; BK 16].
szignál 1. megjelöl; a însemna/marca; bezeichnen, signieren. 1636: Az hatarokon leueő udvarhazhoz ualo szanto
földekett signaltuk [Siménfva U; JHb Inv.]. 1752: Az eleinn parantsalt vala az M. Ur hogy ordinariumas italu bort
az M. Ur számára küldenék alá én egyet m e g gostolva (!)
Signalok ... ha az M. Ur ugyan tsak kiványa promovialtassék! [Szentdemeter U; Ks 83 Borbándi Szabó György
lev.].
2. jelez; a semnala; signalisieren. 1619: mindeddig való
írásából Felségednek azmint signáltam, mind csak magam
azmit tudok, mennyi dologban ledáltatott mind Felséged,
Erdély, Magyarország az confedaratió alatt [BTN 2 336].

szignáltat
szignáltat feljegyeztet; a dispune să fie notat; anmerken/
signieren lassen, vermerkt werden. 1592: Az Zam wetelkor
Signaltattak es leltenek az Zam weweo Vraim illyen iokath
Az Piaczy haznal 1590ben termeth bor Zegheny zabasu vagion Vr. 80 [Kv; Szám. 5/XI. 17].
szignatúra 1. feljegyzés; însemnare; Aufzeichnung.
1619: Nagyságod kegyelmes manusával írt sígnaturába láttam, hogy „Borsos Tamásnak esztendeig az Portára való lakására rendeltünk 400 forintot" [BTN 2 249]. 1633: Az
Nemzetes es Vitezleő Veszelini Boldizar Ur(am) eó kigelme az minemó lókat, az eö kigelme sze(re)l(me)s Leanianak adot az Nagos Veszelini Kata aszonnial rend szerint arról való Signatura [Ks Vesselini Kata kel.]. 1679: Az mely
rejtárok kapitányának signaturáját előbbeni leuelemben includálva Kegyelmednek elküldöttem, az salvas passust kívánna, bé akarván Lengyelországba menni [TML VIII, 422
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1681: Hunyad Várossának micsoda Levelei Vadnak arrul való Signatura [VhU
307]. 1702: Mi Pénz, és N(atu)ralek vettettek fel ã Militianak, arról való signatura [Szu; UszLt XIII. 94]. 1714: In
Summa Mindennemű Szükségékre ... az Számtarto Ur(am)
Signaturai szerent 8. Rud vas. es 82. pánt vas erogalodott
[Balázsfva AF; UtI]. 1789: Signaturának való ki mettzett
végű es czimeres Pappirossak 1450 darabból állók Rf 7. xr
15 [Mv; ConscrAp. 44]. 1808: A mi a* praetendalt Testamentumai illeti: A m i n t . . . a Sub Nro 9no bé adott Signaturábol, és sub Nro 7mo citált Testimonialisbol láttzik, nem
lehet ugyan Simpliciter tagadni hogy Néhai Szekely Mihály
ö Kegyelmének a' Testamentum tételre szándéka ne lett
volna [Asz; Borb. II].
2. aláírás; semnătură; Unterzeichnung, Signatur, Signum.
1597 k: az mi nézi az Transactionak violatioiat, ket elegedendeo bizonsaggal, es az w maga sygnatúraiaúal meg biz o n y o m ) [JHb XXIII. 3].
szignum 1. lóbélyeg; semn (de proprietate) pe un cal;
Besitzzeichen auf dem Pferde. 1719: a' melly kantzakot
hallott... Komis István Uram az én Menessem kőzőtt lenni
és p(rae)tendál Signumokra nézve azon ne tsudálkozék eo
kglme hogy a' beljeg S. K. ... azon édes Anyám belyege
van rajtok, ezen eo kglme nem Scrupulizalhat [Beszt.; Ks
83].
2. jelzés; semn (de hotar); Grenzmarke, Grenzzeichen,
Markierung. 1760: Tudgya é a Tanú ... Hogy ... Zaránd
Vármegyében Váka" nevezetű Falujának Határa u' Vallebrádi határ felé meddig extendálódott régentén, az hol azon
két Határ egyben follyt, hol, mitsoda Metákot, és Signumokot hallott a' Tanú, mellyek distingválták à két határt egymástol ... azon Méták és Signumok mostan láthatok é vagy
nem [TL vk. — " H ] .
3. csillagkép; constelaţie; Zeichen des Stembildes, Zodiakalzeichen. 1560: Meg lasd Mykoron Cemmentelny
akarz, hogy ahoz való signu(m)ban kezgyed Mwuedeth,
Tudny Illik, az kosban, orozlanban, sagitariusban, es Mikoron sextilis es trinus Mártis vagyon [Nsz; MKsz 1896.
351].
4. jel; semn; Zeichen. 1660: Ha oly dolog interveniál és
alkalmatossága leszen Kegyelmednek, hogy nekem iijon,
az Clavist igazabban írja, mert némely betűk meg sem ismerszenek, úgy írja Kegyelmed; némelyikének pedig kettőnek is vagyon egy signuma, azt is valamivel variálja Kegyelmed [TML I, 539 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz].
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5. jelzet; notaţie; Signatur, Signum. 1806: tsak kűldgye
bé Ngod ..most ki jedzett a* minap pedig tsak a' Fásciculus
signuma által kivánt leveleket haladék nélkül [Mv; Ks 101
Thuroczy Károly lev.].
6. iskolai kitüntetés; distincţie şcolară; Auszeichnung.
1807: a Signumért tanultam, egy keveset olvastunk vatsoráig [Dés; KMN 362].
7. isk 1870 k./1914: Signum: egy az osztálytanító által
kiadott jegy, érem vagy gomb alakú jel; mely arra szolgált,
hogy a más napra feladott — leginkább — latin szók, mondatok, versek egymástól való felkérdezésében, aki a másikat megfogta, annak adta át, ez ismét egy másikra nyomta
rá mindaddig, mig a leckeórára bekellett menni. Akkor,
akin rajtamaradott, vagy a z o n n a l , vagy kikérdezés után a
pensum nem tudása esetében büntetést kapott. Ezért a signum egy-egy gorombáskodó gyermekverésben duskálódó
tanitó kezében félelmes jel volt [MvÉrt. 44].
szigony halászeszköz, rég halászvilla; unealtă de pescuit;
Harpune. 1667: Az Olt vizében is senki szikanynyal és
kappagatóval vagy maszlaggal halászni ne merészeilyen
maga jószágán kivül; egyéb formán garkűvel, habval halászhasson, három forint büntetés alatt [Szenttamás Cs;
SzO VI, 316].
szigonyos szigonnyal ellátott; cu (un fel de) harpon; mit
Harpune. Szk: - gomb. 1667: Ez bolt alatt vagyon más
boltis, melyben vagyon holmi régi tüzes szerszám ez szerént: ... Rövid nyelű vas szigonyos tüzes bot nro. 23 ... ö t
vas szigonyos tüzes botnak való készületlen öszve font
gombok, és egy nyélnélkül való kész szigonyos gomb [UF
II, 335-6]
vas ~ tüzes bot —• ~ gomb.
szigorán 1. satnyán, fejletlenül; pipernicit, nedezvoltat;
kümmerlich. 1814: mondottam hogy vessük ugyan tömötten, mivel külőmbül semmire kellő lészen, melyre nehezen
hajlott de tsak ugyan ritkán és szigorán kelvén igen gyarló
zab termés lett [Buza SzD; LLt Csáky-per L. 38. 131].
2. szűken; care nu este suficient/de ajuns (cantitativ);
karg, kärglich. 1731: az joszágok jövedelme ... Boér Judith
és Sara Aszszonyék intententiojok és ruházattyokra koránt
sem költ el ... nem a' jószágnak jövedelméhez képest tartottak, hanem a mint hallottam igen szigorán [Mv; Berz13. III/l 5]. 1823-1830: Ahol a lovakat változtatják, minden postaháznál enni s innya kap az ember fizetésért. Sok
helyt igen szigorán, kivált a Momus környékében [FogE
255].
3. gyengén, hitványul; slab, slăbit; mickerig, matt. 1850:
Itten Nagylakon" a Marhai erössen el vannak gyengülve a
kost nem léte miatt, a Juhok is szigorán néznek (ígyO
nintsen tejek, 's amiatt a Báránykák naponta pusztulnak
[DobLev. III/l294 Kóréh György Dobolyi Bálinthoz. —
"AF].
szigorlat előlépésre jogosító vizsga; examen riguros; R1'
gorosum. 1870 k/1914: Rigorusom: szigorlat, minden nagyobb fellebbvitelre, előlépésre jogosító vizsga (rigorosum,
examen, consura többféle volt, főbbek a subscriptionalis, maturatis, papi, academicum finale, synodalis) [MvÉrt. 40—1]szigorog szűkölködik, nyomorog; a trăi ín mizerie/säräcie; kargen, Dürftigkeit leiden. 1811: A ' Vallás' s z o l g a i n a k
el-hanyatlott állapotb(an) létek* alatt' bizonyoson magá-
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n(a)k a' Vallásnak tekintete-is szenved: valamint ellenb(en)
annak díszére 's emolumentumára tsalhatatlanűl tartozik,
hogy az ö szolgai ne szigorogjanak, hanem illendöleg fizettetvén; mankosan Sz. Hivataljokhoz lássanak [REkLt ad nr.
32. 811 Krizbai Deső Elek kv-i ref. pap foly.]./84/: nékemis rég nem küldöttéi egy Krtis — nagy szükségem tűnődésem van miatta ... ados vagyak a' patikán kivŭl 9 pengő
forintal már anyit szigorgok hogy már lehetetlen tovább
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 1851: Mlgs Matskási
U r . . . ha ki jönne hozzám Folyfalvára szigorogni, itt Csendesebben, ès nyugadalmasabban s hamarább dolgoznánk
[Folyfva MT; Bom. G. XXIVd]. 1852: hogy idegenekre
maradj az lehetetlen — már tsak szigorogj a' mig én haza
mehetek [Kv; Pk 6]. 1853: szigorgok mert egy Xrom sints
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez].
szigorú 1. sovány, satnya; slab, slăbănog; dürr, kümmerlich. 1783: honnét hozátok ezt az rósz Szigorú Kantzát
[O.hidegkút U; Told. 9a]. 1827: Palágyiának még ifiu
leány korábanis lett egy fattya mely tsak ugyan meg holt,
és a' mint Jantsinétol hallottam sokat bajaskodott vele
iszonyú szigorú lévén [KLev. 7]. 1847: a* kitsi bomyunk,
noha csak égy hét óta csepegetnek valamit az annyátol
számunkra, oly gyenge, szigorú, hogy félek meg sem marad [Kv; Pk 7].
2. rosszul termő, gyenge; släbuţ; karg, unergiebig, dürr.
1844: (a) Zseller telket ... Cserébe adta Kibéden lakó Barabás Sámuelnek egy igen csekély szigorú telketskeért
[NkF].
3. kemény, drákói; sever, rigid; streng, rigoros. 1854: Az
enyedi oskolai fegyelem gyalár, szigorú vala [ÚjfE 89].
4. zord, kegyetlen; necruţător, nemilos; grausam, unerbittlich. 1689: à menyem Aszony Csutak Istvanne szigorú halalat az en edes Fiamnak nem tekente ... ferhez mene
[Nagykászon Cs; BCs].
Szk: ~ idő. 1847: az embernek ... elég tűnődni valója
van ... az idő is fenyegeti, a' szigorú hideg essős, és aligha
hóval nem végződő idő, hogy igyekezetének nagy része
künn a* mezőn fog pusztulni [Kv; Pk 7] * ~ világ. 1814:
jol ismertem néhai Szabó Elek ö kegyelmét ... az Udvarhellyi Gimnasiumbol Deákot járatott magához a mig élte
ezt a szigorú világot [Dálnok Hsz; HSzjP Tusa Joseph (68)
gy. kat. vall.].
5. sanyarú; deplorabil, jalnic; jämmerlich, traurig. Szk: ~
állapot. 1752: Láttam az Avrám gjermekitt el hagjattuknak
és szigorú állapotb(an) lévők(ne)k ... az Var, és tetű meg
töltötte vala őket még sem mosta az Annyok [Abrudfva/
Abrudbánya AF; Ks].
szigorúan 1. szűkösen; strîmtorat; streng sparsam. 1843:
vagyon dolgában olyan szigorúan állott, hogy a gazdaságával ritkán érte ki ujjig [Sszgy; HSzjP S. Szent Györgyi nem
edgyesűlt lelkész Popovits György (56) vall.].
2. alaposan, tüzetesen; temeinic; aufs strengste, minuziös, strengstens. 1847: Tekintetes Szolgabíró Ur! ... szigorúan nyomozza ki azt, ha vajon az abrudfalviak, bucsumiak
és kerpenyesiek állítólagos lázasztásáért letartóztatott Varga Katalin nem követett-é el oly bűntényt, mely miatt büntetőkereset alá való vettetése szükséges lenne [VKp 179].
szigorúság sanyarúság; situaţie nenorocitä, sărăcie; Armut, Notdurft. 1778: mind Etzken András Uramat mind
utolszori Feleségét ismértem gyenge állapotra jutottak volt

szíj gyártócéh
öregsegekre. ugy hogy ha az Leanya ... nem viselte volna
gondjokot, Szigorúságra jutottanak volna [Albis Hsz;
BLev.]. XVIII. sz. v.: Az árosság nyomorúság a bujdosás
szigorúság [LLt].
szíj, sziju 1. (szalag alakú) bőrdarab/csik (mint nyersanyag); curea, fişie lungă din piele; Riemen, Leder. 1593:
Biro Vram adot Mégis az gialok Dobak be kettezesere es
ziûra f — d 45 [Kv; Szám. 5/XXIII. 49 Caspar Schemel sp
kezével]. 1756: Fejér szijúból tsínált kantár Czigány Zabolával, két réz karikákkal egjűtt 1 [Nagyrápolt H; JHb
XXXV/35. 23]. 1759: Voltak ... kik szüntelen tsak ă Kereskedőket kerülték s holmi portékákat, ugy mint köteleket,
Szíjakat és efféléket loptak [Grohot H; Ks 112 Vegyes ír.].
1761: egy lopott Szijjat találvan Bota Nikulánál a' Dévai
Sokadalomban, Udvar Biro Uram érette meg tsapodta [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ír.].
Szk: - törni. 1632: Egj zigiartonak ualo szy teörni való,
fabol czinalt instrumentum ... N. 1 [UF I, 187] * cseres
1740: azon deliberatummal az ... Varga Céh nem g<on>dolván az Jt valamely kevés tseres szijunak árulásáért nem
tsak visitálták, hanem contra omne jus hét poltráig es ke(t)
pénzig mégis taxálták [Torda; TJkT I. 189] * lakírozott
1843: Két pantallér fekete lagérozott szijjubol [Bonchida
K; Told. 19].
2. vminek felkötözésére való bőrszalag; curea (folosită la
legatul unor obiecte); Ledergut, Halteriemen. 1595: 13.
Júly ... Hogy meg Mústralak az Lowagot, Attam sziúra,
mellyel az rçsz Dobot fel kötesztek az loora d 3 [Kv; Szám.
6/XVIIa. 136 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: Egy horgot Chinaltatot az dobhoz Az Niakaban walo ziwhoz ... /08 [Kv; i.h. 7/XIV. 33 Masass Tamás sp kezével].
3. hámszíj; curea la harnaşament; Geschirr-Riemen.
1789: Négy Vas Csattos Hámhoz való Szijjak Rftt — Xr
20 [Mv; ConscrAp. 18]. 1798: portékáit ... vitték Csamátonba ... Szijjut Gyeplővel, Fékekkel" [Szentkatolna Hsz;
Mk IX. 109. — "Fels-ból kiemelve]. 1850: 2 lóra való viseltes hám, s egy lógó hám — kantáraikkal — tartó lánczal
— lógóval — srof kultsal — s gyeplőkkel, s több szíjakkal
[Algyógy H; Bom. F. II].
4. kan társzár-szíj; dîrlog, cureaua frîului; Zügelleder.
1583: Az Taliga, lónak veotem feket es ahoz walo zyakot
p(ro) d. 12 [Kv; Szám. 3/XI1. 6].
Szk: fékemlõnek való
1584: Veottem fékemlőnek való
zyath f. — d. 6 [Kv; i.h. 3/XIII. 8].
5. felrántó ~ hevederszíj; curea de chingă; Strupfengurt,
Strippe. 1673: egi fel ranto Uj szij. Ket lora való ham istrangal eggyütt [WassLt Borsai István hagy.]. 1737 k.: edgy
pár kengyel szijj Szűgyellövel s ket fel ranto Szíjjal edgyŭt
[Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1761: Paraszt nyereg ...
paraszt farmatringgal, egyik kender hevederrel, fel rántó
szijával, ketteje egy egy sziju hevederrel Nro 4 [Siménfva
U; JHb XXIII/31. 19-20].
6. terhelő ~ széles szíj, amellyel a lovon a nyerget v. a
pokrócot megszorítják; curea (mai) latä cu care se fixează
povara pe cal; Sattelgurt, Schabrackengurt. 1630: 16 terhelő sziyu 6 forint érő f — d 18 [Kv; Szám. 18b/IV. 97].
1674: Egy uy széles terhelő szij, egy varrót uy hevederrel
egy ruhab(an) [Halics Mihály lelt.]. 1693: Boriczanak ...
Egy jő terhelő Szijj [Ne; DobLev. 1/38. 11]. 1719: Egy terhelő sziju, egy hitván farmatring, egy szügyellő, egy uj heveder, egy hintó tartani való sziju [TSb 26]. A jel-re 1.
MTsz. terhelő.

szíj
7. orrfék-szíj; curea de nas; Nasenbremsriemen, Riemen
des Klappenzaums. 1810: Égy Kaputsán Szijjaival [Jedd
MT; LLt].
8. kocsi, hintó tartozékszíja, ill. készítésükre való szíj;
curea, fîşie lungă de piele (avînd diferite întrebuinţări);
Trag-/Halteriemen/Gurt für Wagenzubehör. 1594: Hintohoz ualo oregh chjatt ziastul No 5 [Somlyó Sz; UC 78/7.
23]. 1595: Az 2 kúczj kötezesere, az hún Nyavalyaia volt
hozottam szjat és Sínort p(er) d 12 [Kv; Szám. 6/XVIIa.
140 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1597: Porozlo Marthonnal vetettem az vy leochiheoz ziat f — d 2 [Kv; i.h. 7/XII.
18 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1719: Egy terhelő sziju, egy
hitván farmatring, egy szŭgyellō, egy uj heveder, egy hintó
tartani való sziju [TSb 26].
9. kardszíj; centură de legát sabia; Säbelkoppel,
Schwertgurt, Gehänge. 1583: Hegedews mathe ... vallia
... Be Ieowe eg feyerbely kathona ... eg vy ket ęleó pallos
Vala Nalla meg csak zy sem vala raita [Kv; TJk IV/1. 99].
1642: egy aranyas kazul kard, az sziia kek maicz
[Koronka MT; Told. 26]. 1679: Pallos hivelyestól szijjastol nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 62].
1714: Egeszszen ezüstben foglaltatott Szabija, mellyn(e)k
a' Szija meg aranjozott ezüsttel ékesített fi. Hung. 60 [AH
7]. 1763: Egy kard szijara való ezüst Csattot p(rae)tendálnak az Haeres Urak [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1802: Egy rezes
kard szijjak nélkül [Ne; DobLev. IV/7b]. 1827: Azon haramiáknak oldalokrol fakó szijjon függő ... Törek Kardok
ki voltak takarítva [DLt 1261 nyomt. kl]. — L. még CsH
228; UF II, 338, 538.
Szk: lakírozotţ
1849: Bethlenben az Grenyitzerek, és
oláhok elvettek Égy Kadéti kardot lagérozott szíjjal és pordupéval [Dés; DLt].
10. nadrágszíj; curea de pantaloni; Hosenriemen, Riemen. 1629: ezerszer megh eskenne(m) hogy meg az Nadraga szijais hogj kin vala aztis özue takargata s el duga [Mv;
MvLt 290. 184b]. 1756: Az én meg holt uramnak testén pedig a verésnek vagy ütésnek hellyei meg szamlalhatatlanok
voltanak ... a Harisnyaja Szijja három hellyen el volt szakadva [Bencenc H; BK Mise. 1143 Provida Foemina Szintziana (40) j b vall.]. 1768: találtam egy ohábai embert a'
Berk nevü erdŏb(en) ... meg-Zállogaltam a* szijját el-vévén, és a' Sugyá(na)k kezéb(e) vittem [Girbó AF; BK Girbói ir. Tzitzu Györgyi (40) zs vall.]. 1807: uj magyar nadrágot húztam szijjuval [Dés; KMN 262]. 1820: Egy Harisnyábo való sziju [Backamadaras MT; CsS]. 1837: fogatam
meg Sertés Pásztornak Budurlan Pityimont (!) ... fizetése
lészen e szerént: ... 50 Egy szokmányt (!) 60 Egy mere (!)
való 70 Egy pár harisnya és Sziju belé [Budatelke K; Born.
F. O. IlfJ. 1847: bé mentünk a' ... hegybe Cseresznye enni
— a' mikoron is mü mind hárman meg fogattunk — szokmányunk — szijjaink, és szűreink elis vétet(ene)k Zálogba
[Dés; DLt 892].
11. rég táj tüsző; chimir, şerpar; Geldbeutel, Börse.
1843: a' Szijjábol égy ezüst húszast ki vévén — abból a
bor árrát ki fizette [Dés; DLt az 1842. évi iratok közt].
Szk: 1778: A kissebbik szekrényen lévő pecsétet is felszakasztván abb(an) találtunk ... egy Gombos szijut [Nagylak AF; DobLev. III/503. 3a].
12. pártaszíj; banda/cureaua de la cununä; Stimband
(von Jungfernkranz). 1624: Ezüst Marhabol Jutott Andorkonak ... Egy Testallasos partha eö, Ezwstmaichos het
boglár raita, niom m. 2 az syatt (!) ki tudua(n) bechultuk ad
f. 30 [Kv; R D L I. 123]. 1627: Egy Test állásos parta Eő ...
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Az szyat ki tuduan nio(m) ket girat, Tiz nehezeket, Giraiat
tudua(n) f. 18 d. — teszen f. 39 d. 75 [Kv; i.h. 135].
13. harangszíj; curea de clopot/de tras clopotul; Klöppelzug, Glockenschnur, Schellenzug. 1581: 24 february veottem az kysz harangnak kyknek (!) az halatnak chyengetnek
egy szyat az harang monyanak d. 12 [Kv; Szám. 3/IV. 14].
1585: Die 14 Marty ... Az nagy harang Zya foldozassatol
attunk Zigiarto Balintnak f. 0 d. 5 [Kv; i.h. 3/XIX. 29].
1699: Hogy az Harang Szijjait is meg fodoztatta fizettem
Szigyarto Istvannak 1/34 [Kv; KvRLt I. C. 8. 20]. 1700:
Mivel ... igen meg Szakadoztak volt a' harangok Szijjai ...
vettünk Harangozo János Urammal egy ökör bőrt Mészáros
Molnár Istvántul 4//32 [Kv; i.h. I. C. 8. 25]. 1761: Nyoltz
harangon sziju nintsen, ötnek penig vteje, a' többinek szélyes Csattyai, és széles bérlett viseltes szíjai vadnak [Spring
AF; JHb XXIII/31. 38].
Szk: kétszeres
1595: chinaltattúnk az Nagi harang
wtejere egi ket zeres ziat [Kv; Szám. 6/XIII. 42].
14. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: harang v. óraharang felerősítésére/kötésére szolgáló szíj; curea cu care este fixat/legat/prins clopotul sau clopotul ceasomicului; Glocken-/Uhrgehänge, Halterungsriemen (der
Glocke/Uhr): csatos
1621: Az ora harang fel keóteo
Czattos Zyatt kett ret Zial foldozta meg vasar biro Mihal d
161 Az Eggik harangnak Jsmet vasot uolt meg az fel keoteo
Czattos Zya Mihály vasarbiro Czinalta meg d 10 [Kv;
Szám. 15b/IV. 1 4 - 5 , 1 7 ] * felkötő ~ — csatos
15. lócsengö-szíj; cureaua de la clopotelul calului; Riemen der Pferdeglöcke. 1747: Ló nyakára való rezes harang
... szijjastol Nro 28 [Spring AF; JHb XXV/83. 3].
16. kolompszíj; cureaua de la talangă; Riemen der Kuhglocke, Schellenriemen. 1749: ötet a* Varga István fia ingerlette hogj a' Halas vram ökréről levegje a' harangot .••
de a* szijját Varga Minya felvagdolta botskor szijju(na)k
[Szásznyíres SzD; Ks].
17. póráz; curea de dus cîinii; Hundeleine, Leine. 1811:
Egy visla nyakára való szijju [Mv; LLt].
Sz. megrágja az eb a ~at. 1667: látom, ismét megrágta
az eb az szijját és hogy mérgelődnek ismét az nagy jámbor
úr ellen [TML IV, 106 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
1704: megrágta az eb a szíjat, nemigen kapnak az excuſsión, mint eddig [Kv; KvE 286 SzF]. 1710: Teleki... mond
Mikes Kelemennek: „Bátyja, megrágta az eb a szíjat, ezt s
ezt mondá a fejedelem" [CsH 180].
18. vmilyen tárgy bőrszíja/fogója; cureaua unui obiect,
mîner de curea al unui obiect; Halte-/Tragriemen. 1637: Fa
palazk szyastol idenn 9 eökeor szara* palazk sziastol n 2
[Ebesfva; UtI. — "Elírás szaru v. szarv h.] | kapdos vala rajta az Aszonis az erszenieken hogj el ne vigjek ... el akaija
vala az Erszinnek az szijatt meczeni [Mv; MvLt 291. 82aj1687: Egy fejér bőrrel buritott ketszeres lodingot szyastol,
palaczkostol es kulcsostol [Déva; Szer.]. 1723: Két tsonţ
puska palatzk szijastól, edjik ín bogláros [Koronka MT;
Told. 29/2]. 1733: Edgj Füijészö háló Szijjával [Marossztkirály AF; Told. 2]. 1767: Béres András ... nézi a Tarisnyájánok Szijját s Láttya hogy egy gomb nincsen rajta
mellyet Czifraság okáért ott hardoz vala [Betlensztmiklos
KK; BK]. 1845: Egy veres tarsaly, bőr borítékjaival és egy
patrontás szijjával [Doboka; Mk]. 1848: Két ezüstel Stikkolt tarsaly szijjai [MkG. Conscr.].
Szk: csatos
1732: Ezüst Csésze hordozo bőr Zacsko>
ezüst bogláros Csattos szija rajta [Ks Komis Zsigmonü
lelt. 16] * ezüstös
1805: Egy kis ezüst Török puska por
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tartó Palaczk ezüstös Szijjával a Novi Basáé volt [Mv;
TGsz 52].
19. ajtóbehúzó börfogó; cureaua de la zâvorul uşii; Lederriemen zum Türschließen, (ledemer) Türschließbügel.
1653: leis fekven az pitvarba(n), haliam azonba(n) az szomszéd feleöl ... az pitua(n) (!) ajtajanak szijat ra(n)gami kezdek [SzJk 70]. 1748: Csudálkoztunk hogj ... az uttza ajtó
kiiintse mindenkor sáros ... hát a* Tatár Uram sértéssé ...
tegnapis az Székely Sámuel Vr(am) ajtajátis a' szijjánal
fogva ki nyitotta s, a' kenyerit meg ötte [Torda; TJkT III.
241].
20. börtartó; toc de piele; Tragriemen, Träger aus Leder.
1790: Leveses, és Étek hordozo Csésze Gombos fedéllel
szijuba Nro 6 [Sv; Ks]. 1842: egy el hasadt fa kulats uj szijjuba kötött [Csekelaka AF; KCsl 3].
21. (malom)rosta/szitaszíj; cureaua de la sita morii; Siehbinde, Hängeschnur/-riemen. 1852: A' felső kö 4 1/2 hüvelyk ... a* kereszt és korong vasok kopottak nádolást kívánnak ... a' szitálóról a' szijju hiányzik [Km; KmULev. 2].
22. szíjgyártó; curelar; Riemer, Riemenmacher. Szn.
1570: Zyw János [Kv; TJk III/2. 5]. 1573: Zyw Andrasne |
Zyw András [Kv; TJk II1/3. 272, 306b]. 1585: Zyw Balasne | Zyw Balas [Kv; TJk IV/1. 497, 518]. 1590: Zyw
Andrasne Annos [Kv; TJk V/l. 7]. 1629: Szij Istua(n) [Mv;
MvLt 290. 184a-b]. 1632: Szij Martonne [Mv; i.h. 103a].

szíj gyártócéh
o Hn. 1754: A Szijas (!) oldalán (sz) [Erdőcsinád MT;
EHA].
szíjatlan szíj nélküli; fôrâ curea; riemenlos, ungebunden,
lose. 1667: szijatlan czölönkök egy tonnában [UF II, 338].
szíjazat'?' 1589: Atta(m) Alczy Antalnak hogy meg heyazta az plehetes reya chinalta az Ziyozatra atta(m) f. 5 d.
50 [Kv; Szám. 4/VI. 28a Stenzely András sp kezével].

szíjgyártó I. mn szíjkészítő; care face curele (şi hamuri);
Riemen machend. 1660: az hazat ... ualamiuel fellieb adhatiak el az Ezer forintnál, az super fluummal egi arant osztozzék az Relicta Attiafiai, es az kauaczi szigiarto família,
hasonfelet mindenik fel el ueuen [Kv; RDL I. 145].
Szn. 1453: Zywgyartho Peter [Kv; TT 1882. 534]. 1531:
Johannes Szygiarto [Vh; DomH 91-2]. 1565: Zyarto (!)
Lwkach [Kv; Szám. 1/IX. 188]. 1566: Szwyartho Katalyn
[Kv; i.h. 211]. 1569: Zigiarto Katalin [Kv; i.h. 1/XIII. 180].
1571: Benedict(us) Zwyartho [Kv; i.h. 1/XIII. 413]. 1594:
Zygiartho demether jb [Bagos Sz; UC 113/5. 810]. 1599:
Zigyarto János [HSzj szíjgyártó al.]. 1614: Zigyarto János
zs [Tompa MT; BethU 63] | Szygiarto Miklós zs [Recsenyéd U; i.h. 106]. 1644: Szigiarto Gergeline [Mv; MvLt
291. 400b]. 1653: Andreas Szíjgyártó [Dés; DLt 932].
1658: Szij Gyarto Gergely [Zilah; EM XLIII, 305]. 1674:
Kouacz Szigarto János [Kv; SzappCJk I. 14a]. 1679: Joanszíjaeska szíjdarabka; cureluşă, bucată de curea; Riemennes Szygyarto de Dees [Dés; Jkj. 1704: Szygyárto Gyurka
stückchen. 1719 k.: szerszámhoz való darad szijatskak [LLt
[Kv; AsztCJk 57]. 1711: Kadar Szigjarto Thamas [Kv; DiFasc. 115].
ca 1711. XXVII. 5]. 1759: Szigyárto István [Illyefva Hsz;
HSzjP]. 1798: Szilyarto Istvany [Kv; TCJk 1785-1870.
szíjáeska szilácska, vékony forgácska; aşchie subţire (de
21]. 1812: Szigyárto Gligorné [KLev. 9]. /826: Szijgyarto
lemn); Splinter, Splitholzspässe. 1756: szoktak ... fizetni
György [Dés; DLt]. 1844: Szigyárto Mitruj [Szászfenes K;
Maruson tul lévő Dobraiak ... szijácskáért [Déva; Ks 101].
KmULev. 1].
Hn. 1773: a Szigyárto Nyikuláj Kerte véginél (sz) [Vasszíjalt szíj alakúra szeletelt; tăiat ín formä de curea; zu
láb Cs; EHA].
Riemen/Streifen geschnitten. 1753: Szijjalt bőres Sodor
II. ſn szíjkészítő mesterember; curelar; Riemenmacher.
Nro 27 ... Szijjalt bőres pecsenje Nro 35 [Szentmargita
1574: Pal Ambrus eorizeo azt vallia hogy latta az gergy
SzD; Ks 18.CII].
oda Ieot es az kor fara keonyekleot volt ... Eszebe sem
veotte hogi mellyk ragatta volt ely az zigarto képit [Kv;
szíjas 1. szíjjal ellátott/felszerelt; (prevăzut) cu curea;
TJk III/3. 394]. 1582.š Biro vram leotetett eoreomett az lenmit (einem) Riemen/Gurt/udgl. (versehen). 1595: Egy Aranyas Niakba veteos szjas [Zsombor K; SY. reg.]. 1647:
giell kerall meg bekellesere az Zigiartok Tomyaboll hozaHgy szias pléh palaczk [M.királyfva KK; BK 48 Fasc. 16].
tott eo kegme kett Tonna portt az Tarazkokhoz [Kv; Szám.
1697: Egj horgas kard szijjas bogláros tarsollyával [Borbe3/VIII. 38]. 1599: Gerendel Lukaczi uitte az vrunk niergesrek AF; Mk Alvinczi Péter lelt. 8]. 1729: edgy szántani vaset es az Szigjartot. 2. loua(n) szekeren Eniedig ... f 1 d 25
lo nyakló szijjas vas karikák rajta [HSzj nyakló al.]. 1787:
[Kv; i.h. 8/XIII. 59 Szabó András sp kezével]. 1621: Nagj
Egy rósz szijjas Tarisnya Dr. 6 [Mv; MvLev. Csiszár Gyula
Ferenczpostanak ... attam ... Az Kengiel Ziat hogi az alaja
hagy. 4].
adot loat Hunjadnal touab tul vigie, meg foldosztatua(n) atta(m) teolle az Zigiartonak f -/20 [Kv; i.h. 15b/IX. 80].
Szk: - heveder. 1625: Szij-Gyarto Mihálytól vöttem ...
1730: A Toronybeli pengő dobhoz égj fiatal bőrért Hfl. 1
Egy vy szijas hevedert [Kv; Szám. 16/XXXIII. 9]. 1753:
Den 36 Borításáért a szíjgyártóknak Den. 60 [Kv; i.h. 56/
Szijas tsattas vegü Kender heveder N 18 [Marossztkirály
AF; Told. 18] * - láda. 1810: Egy nagy vasas szijjas Láda
XIX. 23]. 1755: Szij gyártónak Tim sora Galitzkőre xr 51
• Rf 14 xr 1 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 15] *
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 27a]. 1843: midőn bé
-palack. 1803: egy Brassai szijas palatzk [Tyéj H; Ks 113
léptem látám Pekárik szíjjártot a' földön fetrengve vérében
Vegyes ir.].
[Dés; DLt 586. 3]. — L. még EOE III, 134; ETA I, 74;
FugE 278,280.
2. erős; tare; zäh. Szk: ~ len. 1879: Rózát láttam Vásárhelyt ... válogatott valami — ruhanéműeket. Bizonyosan
a
zt ügyelte, hogy jó tartós legyen, kettős szállal szövött,
szíjgyártócéh breasla curelarilor; Riemerzunft. 1594:
szíjas lennel bevert [PLev. 54 Petelei István Jakab ÖdönBiro vram io reggelre be hywassa az .8. zamweweo Vraihöz].
mat ... hogy ... veghezhessenek eoreokeoseon* Az Mészáros, Timar, Wargha es Zigyarto Ceh bekesegereolis [Kv,
3. szíjgyártó; curelar; Riemer. Szn. 1713: Szijjas György
TanJk V\Ĕ 250. — â A bérfizetés ügyében]. 1739: nem lévén
[Dés; DLt 493]. 1714: Vincze és Szijjus (!) György [Dés;
ö kglmének ... se ezen Nms Városb(an), sem a Nms V(á)rDLt 496]. 1736: Georgius Szijas [Dés; Jk].

szíjgyártóinas
(me)gjéb(en) valóságos Residentiája, hogj ő kglme a Nms
Szíjgyártó Czèhnek igaz Commembruma vólna ... megkívánjuk, hogj ő kglme usq(ue) ad flór. 200 Cautiot p(rae)stáljon [Dés; Jk 291a]. 1740: constál világoson a Kolosvári
betsűletes Szígyártoktol és Kglmektől ezen Provinciában
Hat Királyi Városokb(an) lévő Szígyártó Céhektől, és a
Szebeni Magistratustol extráhált hiteles testimonialisokbol,
hogy a Cseres szíjnak vágatása, arultatása, sem a Varga,
sem Thimar Mester emberek(ne)k nem competal [Torda;
TJkT I. 188].
szíjgyártóinas ucenic de curelar; Riemergeselle. 1672:
adtanak uólt ... Szép Mezej Szigyárto Inasnak l a [UtI. —
"Süveget].
szíjgyártóláda szíjgyártó szerszámos láda; lada curelarului; Werkzeugleiste eines Riemers. 1810: Egy szigyárto
Lada [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 24].
szíjgyártómester szíjkészítő mesterember; curelar; Riemermeister. 1838: Szigyárto Mester Kováts Joseff ... 29
Esztendős ... bizonyit ... láttam hogy Bibiinger az ajtóba
vetekedik az idegen Serfőzővel [Kvh; HSzjP]. 1862: egy
nyerget reperáltam ... Szakmari györgy szigyárto mester
[Kv; SLt Vegyes perir.].
szíjgyártó-mesterember curelar; Riemenmacher/schneider. 1823-1830: (Trencséni) Mihály, szíjgyártó mesterember ... a testvérhúgomat vette volt el [FogE 72].
szíj gyártó munka szíjkészítő munka; muncă de curelar;
Riemerei, Riemenmachen. 1786: Nagy Thamas Vram ...
Az Uraságnak negyvenhat marha Bőreit kiadta egy kolosvári vastag Szigyártonak ki készités véget ... 80 V forintokot ígérvén nékie a meg husolásokért, holott a Timár, nem
Szigyárto munka [Solymos K; BfN]. 1816: Szigyárto Munka ... Bőr kalap tartó ... 1 Rf 20 xr [Kv; Born. IV. 41].
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től el váloszto oldalnak Talpfája vastagsága 5 Hüvelyk
[Dés; DLt 3].
szíjgyeplő bőrgyeplő; häţuri de piele; lederner Zügel.
1597: Egy ziw Geplwyrt ... - / 1 5 [Kv; Szám. 7/XIV. 35
Masass Tamás sp kezével]. 1644/1759: vágjon három Lora
való Hám, és egy Szij gyeplő pro flór kettő [Ne; DobLev.
III/651. 4b]. 1708: Szijj gjeplövel kotsis ostorral [HSzj].
szíjhám bőrhám; hamuri de piele; ledernes Geschirr, Geschirr-Riemen. 1790: Egy pár Csézás Rezes Sziju Hám Veres karmasin Selyem Gyeplőkkel, és Bokrétás Rezes Kantarokkal és karmasin Selyem Arany Rojtos le fütyőgőkkel
[Sv; Ks].
szíj hátú szamátjegyes hátú (olyan ló, amelynek a hátán
végighúzódó sötét csík van); (cal) cu o dungă închisă/neagră de-a lungul spinärii; (Pferd) mit einer dunklen Rückenlinie/Längeslinie, (dunkel) gesterfrückig. 1649: ueőttem
egy Szily hatu Fakó hereit Louat ... f 8 D. 25 [Kv; Szám26/VII. 542]. 1674: Ménesnek rendi ... 11. Eger szőrű szíj
hatu egj kis hodgja vágjon. 12. Eger szőrű szij hatu job hatullya szár [A.porumbák F; UF II, 612-3]. 1676: Három
esztendős kanczák Sziy hatu fakó kancza farka serenye fekete [A.szombatfva F; UF II, 763]. 1681: Menesek Szama
kővetkez(i)k ez szerint ... Tavallyi Szy hatu fakó gyermek
Lo no 1" [UtI. — "Fels-ból kiemelve]. 1689: Gyermek lovak ... Katonaj szij hátú Fakó [Gyf; UtI]. 1747: Kornis
Sigmond Vr eo Nga egy világos pej szörŭ 3 esztendős metczetlen sziju hátú, fel költ nyakú fekete farkú serényű kos
fejű gyérmék lova [BSz; Ks 27. XVIIb vk]. 1801: hozván
magával ... egy fejér Kantzát, szíj hátú, és egér szőrű Csikójával [Nagykároly; KLev. 9]. A jel-re 1. MPászt. 333,
353.

szíjgyártómű szíjgyártó mesterség; curelărie, meşteşugul curelarului; Riemereikunst. 1635: igen megh szegenyedet Zigiarto Mihály ... mondotta hogy el hadgia az kálmárságott, es az Zigiarto mühoz fog [Mv; MvLt 291. 47].

szíj hátúság fekete csíkos-hátúság/gerincüség; faptul de a
avea o dungă închisă/neagrä de-a lungul spinärii; Schwarzgestreifter (am Rücken). 1747: Pap Vánka maga buzajaţ
nyomtatta Lovakkal, mely Lovak közöt lattam egy PeJ
Meczczetlen lovat, de Serenyére, és Szijhátuságára nem
emlekczem hogy micsodás volt [A. várca Sz; Ks 27/
XVII].

szíjgyártóné a szíjgyártó felesége; soţia curelarului;
die Frau von Riemer. 1644: Cziszar Mihaline ... az piaczon beszelli vala hogy az Annianak az saruszara az eö
hazatul el veszett ... világoson azt hallottam volna túle
hogi nyluânsagal, Szigyartone lopta el [Mv; MvLt 291.
400a].

szíj heveder bőrheveder; chingä de piele; Ledergurt1625: Az Talygas lo Nyergehez Csinaltatta(m) egi hagymant ... d 45 ... Az Nyereghez wöttem egi szij hewedert
... d 75 [Kv; Szám. 16/XXXII. 12]. 1649: Posta lovak
Nyergere učóttem ... egi bokor zly heuedert f — d 55 [Kv;
i.h. 26/VI. 539].

szíjgyártóság szíjgyártó mesterség; curelărie, meşteşugul/meseria curelarului; Riemerei. 1658: Szij Gyarto János
... Szijgyártóságával szolgál [Zilah; EM XLIII, 301].

szíjjárom szíjjal ellátott/felszerelt járom; jug p r e v ä z u t c u
curele; Joch aus Leder, Riemenjoch. 1856: Egy kissebö
Láncz mely a szántáshoz szükséges késáfával, szeggel és
Sziju Járommal [Mihálcfva AF; HG].

szíjgyártószék szíjgyártó pad; scaun/banc de lucru al curelarului; Riemerstuhl. 1816: Az Udvar ház hijjába ... tanáltattak ... egy szigyárto Szék" [Szászerked K; LLt. —
"Fels-ból kiemelve].

szíjkantár bőrkantár; frîu de piele; Lederzaum, Lederzügel. 1668: Az szíj kantárt, tisztát Ferencztől küldtem Kegyelmednek [TML IV, 259 Veér Judit Teleki Mihályhoz].

szíj gyártószín a szíjgyártók árulószíne; chioşcul curelarilor; Riemerschuppen. 1825: A Tímár és Szíjgyártó Színek
. . . A Keleti fenék allyának hoszsza ... 5 ... A Nap nyugoti
fenék allyának hoszsza 2 | A Timár Szint a Szigyárto Szín-

szíjkerékkötő bőr-kerékkötő; opritoarea roţii din pielej
Lederhemmschuh, Radschuh aus Leder/Riemen. 185UEgy darab Steyer börős szekér bövön vasazva két ládával
— 2 oldal bör tarisnyával — 2 bőr ület párnával — vasas
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töltött első és hátulsó ülettel — spritzlederrel — srof
kultsal, — sziju kerék kötövel — sarogjával [Algyógy H;
Born. F. II].
szíjkötőfék bőrkötőfék; frîu de piele; Lederhalter. 1747:
Meg sokadazott vastag szij kötöfék Nro 3 [Spring AF; JHb
XXV/88. 4]. 1780: A Lovász Mester Házában ... Szijju kötőfék 16 [Bethlen SzD; BK]. 1830: Egy lánczos szijju kötőfék 40 xr [HSzj kötőfék al.]. 1849Ė- Csítkonak való szijju
kötőfék [Somkerék SzD; Ks 73/55].
Szk: német
1761: Nemeth Sziju kŏtöfek és Magyar
sziju Kötőfék, melyek is a Paripák fejébe vadnak [Siménfva U; JHb XXIII/31. 20] * magyar ~
német
szíj ostor vékonyabb szíjakból/bőrszalagokból font ostor;
bici din curele; Peitsche aus Leder-/Riemenstreifen. 1756:
Sziú viseltes ostor 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 30] |
Sziu ostor 1 [Branyicska H; JHb XXXV/35]. 1813: Sziju
ostor 2 [Veresegyháza AF; Told. 18].
Szk: lóhajtó
1644/1759: vagyon egy lo hajtó szij ostor
pro Den. 15 [Ne; DobLev. III/651. 5a].
szíjöv bőröv; cordon de piele; Ledergürtel, Leibriemen.
1585: vgj teczik zyw Eowe vala, de zakallok nem vala [M.
valkó K; KP. Lukach Amborus valkay jb vall.]. 1742: Tihai
Kük Urszull szegöttem béresnek esztendeig lészen fizetése
••• szokmány 1 harisnya 1 kucsma 1 ing lábra való egy szij
öv egj pár bocskor Szij [M.köblös SzD; RLt Rettegi István
Diar. Oec. 16]. 1753: egy Czentás Sziju öv, egy rezes hüvelly késestől [H; WH Prot. dom. 20].
szíjpantallér bőr-vállszíj; curea purtată de-a curmezişul
pieptului, diagonală; Schulterriemen. 1815: egy otska szijju
pantallér réz tzimerrel P R béjeggel [DLt 862 nyomt. kl].
szíjpating az ekegerendelyt a taligával összetartó szíj;
patîng de piele, curea care leagă plugul de grindei; den
Grindel mit dem Pflugkarren verbindender Riemen. 1736:
Valto beres Eke Szij Patingjaival vásott vasakkal 2 mellynek Gerendellyen jo vas Karika kormányán vas karikas vas
horgok [Mikefva KK; CU XIII/1. 172]. 1747: Sziju Pating
három [Aranykút K; Ks 73. 55]. 1831: Udvar Biro Nagy
Ferentz ur a' Mlgs udvar szükségére Szebenböl hozatott légyen ... 2 szij Patingokot 2 rf. [Alamor AF; TL]. 1854: Két
Ekék: azokhoz tartózó vasakkal Tésalákkal, égy Szijju patingal, égy Bornával egyik Taliga vas nélküli [Sásd KK;
WassLt]. 1857: Szántó eke három viseltes vasakkal ... Az
ekéhez Szijju pating kettő [Cikmántor KK; KCsl 15].

szíj gyártócéh
Czapaféktől f — //15 Egy Czapa szügyellötől f — //04 1/2
... Egy Lánczos féktol f — // 11 1/2 [Mv; MvRKLev. Vect.
13]. 1688: Szy Szerszanokrol (!). Száz Rab szítói f — //49
1/2 Egy szügyellötöl f — //03 a [BfR Vect. — "Folyt, a
fels.]. 1736: Az úrfiak olyan apró mint a bab csigákkal rakatták meg szijszerszámokat, melyet gyöngycsigának hittak
[MetTr 348].
Szk: ezüstös
1596: Istúan Deák Biro W. Loas L(egenye) vit ezüstes szi szerszamot loora valót Radnotra Komis
U(ram)nak ... 1 lóra ... d 75 [Kv; Szám. 6/XXI. 13] * lóra
való
1774: a Mlgs Groff Generális Tutor Ur egész Régimén Tisztyei számokra Lora való Szij szerszámot csináltatott volna Brassóban [Szentdemeter U; LLt Vall. 41].
szíjtartó puskaszíj; curea de puşcă; Gewehrriemen.
1808: Uj Sziju tartó és Uj Sziju Sroff Rf. 1 xr 6 [Kv; TKhf
puskaműv. — "puskához].
szíjú vmilyen börszalagú; dintr-un anumit fel de curea;
zu Lederstreifen geschnitten. 1823-1830: (Az apparitor)
Egy hatágú lapos szijjú korbácsot hordozott kezében vagy
vállán, melyet a csintalanabbak keményen vertek a földhöz,
hogy hamarabb kurtuljon [FogE 104].
szíjvágó szíjmetélő; persoană care face curele; Riemenschneider. 1568: Mate deák Jacab ... fass(us) e(st), hogy eo
ezt hallotta, feyerwary Imretol hogy am fel akazthatom vala, Praiko Mihalt, de had iarion chiak a bestie kurua, a szyw
vago bizon meg latia a bestie kurua fy hogy a mely kamoka
szoknyát a felesege a faraúal lelt, bizon ra kolty az perre
[Kv; TJk III/l. 238].
szíj vég capăt de curea; Riemenende. 1634: attak ... egy
cziattoczkat szij vegre valót [Kv; RDL I. 105]. 1687: Egy
aranyos karelot boglarostol, szij végekkel es pükkelyekkel,
melly veres réznek láttatik [Déva; Szer.]. 1711: Kék selyem Majcz viseltes kard sziu hozzá való szivégével Pikkelyeivel edgyütt [Told. 19].
szik 1. szék 3
szikajos szikes; soloneţos, sărăturos, sărăturat; sodahaltig. 1864: Halovány e' dülő talaja fekete szikajos fôld [Körös Hsz; MNy XXXVIII, 306].

szíjpuhító bőrpuhító; (care este) folosit la înmuierea/înmuiatul curelei; Ledererweicher. 1679: Szij puhito, hasított
fa nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 88].

szikár 1. vékony, sovány; slab, uscat, uscăţiv; hager.
1846: Pesthy István. — Közép termetű, magas inkább szikár mint köpczös [DLt 1113 nyomt. kl].
2. sovány ( föld); pămînt neroditor; mager, unfruchtbar.
1864: Az — Albispatak ... a Deák Albus szobol veszi elnevezését, mert oly fehér szikár földet tartalmaz [Szárhegy
Cs; EHA].

szíjszerszám bőr/szíj-lószerszám; curelărie, hamaşament;
Ledergeschirr. 1590: 28 octob: Zabo Marton vitte Az Zigíartokat. Byro vra(m) kyuldote eoket Feyerwarra ZerZamokal mely Zy Zerzamokat vivenek fyzettem f 2. d. 6 [Kv;
Szám. 4/XXI. 88 Kis István sp kezével]. 1597: Kúros (!)
peter vitte (!) 4 Loan zekeren Tordaig vrúnk zamara való zi
zerzamokat, es egieb eggietmast f 1 [Kv; i.h. 7/XII. 89
Filstich Lőrinc sp kezével]. 1637: az rúdon ... igen szép uy
Nieregh vala, szy szerszamok mind ujak valanak rajta [Mv;
MvLt 291. 100b]. 1687 k.: Szy szerszanokrol (!) ... Egy

szikárius orgyilkos; asasin/ucigaş tocmit, sicar; Meuchelmörder. 1657: az fejedelemséget offerálták volt Bethlen
Gábornak, de némely erdélyi urak, főrendek közül, többek
közt egy Szilvási Boldizsár igen nevezetes ember ... is impediálta, melyért azután ... el is akarták vesztetni sicarius
által | néhány rendben kerengék szállásomat minden alkalmatosság nélkül az drabontok, de kivül az kerten mindenkor vigyázó embereimet tanálván, nem volt módjok az sicariusoknak [KemÖn. 25, 148]. 1710 k: Ugyan a Szentpáli
csűrét, asztagjait Vízaknán éjjel felégettette* és akkor is

szikkad
Szentpálihoz lőttetett sicarius puskása által [BÖn. 948. —
"Szász János],
szikkad 1. felszárad/szikkad; a se usca (la suprafaţă), a
se zbici/zvînta; auftrocknen, trocken werden. 1752: már ismét Komlodra mégjek ottan várakozom a mig egj kevessett
szikkadd az ut [WLt Wesselényi István feleségéhez].
2. megszárad/szikkad; a se usca; trocken werden. 1752:
az mi véle(m) vala ... mind meg vizüle"... egy fogadó házban valamennyire Szikottam s ugy continualtom Motsa való jövetelemet [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó György
lev. — "A vízbe eséskor].
3. kiszárad/szikkad; a se usca; austrocknen, trocken werden. 1731: Az uj szalonnának fontya szikkadva amelly három ujni az vallan 9:/:9 penzen [Dés; Jk 422b].
szikkadt aszott, sovány; slab, uscat; ausgedörrt, ausgemergelt. 1710 k.: az orcám, nyakam, torkom, combjaim,
tomporám, szép húsosak, teljesek voltak, úgyhogy az sem
testesség és kövérség, ösztövérségnek vagy szikkadt szárazságnak nem mondattathatott [BÖn. 492]. 1799: j o idős,
száraz szikatt, himlöhellyes Aszszony [DLt nyomt. ki].
XVIII. sz. v.: egy lapos fejű Szikkat ugyan de vemhes kancza fekete kis paripa tsikoval [Pf].
Szk: ~ termetű. 1810: Dávid Ábrahám Nagy Károlyi
született 'Sido ... alatson száraz, szikkat termetű [DLt 582
nyomt. kl].
szikkánó száradó, táj szivalkodó; care a început să se
usuce; noch nicht ausgetrocknet. 1653: Egykor csak hallák,
hogy Báthori Gábort — ki jött a vajda és — megverte, de
elszaladt maga Szebenbe; de Imrefi János ott veszett vala
— egy szikkanó sárba esett és ott ölték meg" [ETA 1, 105
NSz. —"161 l - r e von. felj.].
sziklás kősziklás; stîncos; felsig. 1864: Békás Széke és
Telekes ... részint legelő, r é s z i n t . . . kaszállo, fenyos erdős
darabonként meredek sziklás terméketlen silány helyek
[Gyszm; GyHn].
szikra scînteie; Funke, Funken. I. fit 1. 1811: a* tüzet
vizzel el-lehet oltani, De a* viznek, mondják, nintsen rokontzája, Azt m e g nem állittya a tűznek szikrája [ÁrÉ 39].
1813: (A) Tüz ... még első szikrájában meg fojlodott [DLt
210 nyomt. kl]. 1846: a ház minthogy nagyon rósz cserénynye omlo félbe volt hihetőleg vagy egy szikra kiment *s belé akadott a cserénybe s ebből lehetett a gyulás [Dés; DLt
1040].
2. átv; 1590: varosul kérik eö kgmeket az Sérelmeseket,
hogy ... Az Zeghenj keossegre bozzusagbol kichin zikrabol
Nagy Niawaliat Az Varosra gonoz hírt Newet ne hozzanak
[Kv; TanJk l / l . 142]. 1677: az Országnak Statusi vévén
eszekben, hogy a' meg-alunni láttatot tűznek szikrája az
Hazának felháborodásával kezdene ujab lángot vetni, kénszeri ttettenek azért ismét azon elébbeni karban állatni, s'
továb való menetelét ujobban meg-határozni [AC 210].
Szk: -jában megolthatja a tüzet. 1710 k: Rabutin ... addig örzé Barcát, elveszté a császártól Magyarországot s Erdélyt; mert bizony azt a tüzet még szikrájában megolthatta
volna [BÖn. 938].
Sz. kis szikrából tűz ne támadjon. 1664: Kegyelmed ...
az betleni dolgot remediálja úgy ... hogy egy kis szikrából
tüz ne támadjon [TML III, 72 Kászonyi Márton Teleki Mi-
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hályhoz]
sokszor kicsiny szikrából nagy tűz kerekedik.
1704: mint okos asszony, moderálja az urat úgy, hogy ne
kívánjon ez iránt a marcona dolog iránt ízetlenkedni, mert
sokszor kicsiny szikrából nagy tüz kerekedik [WIN I, 274]
* a szeme ~t vet. 1791: engemet is egynéhányszor meg
tsapott, hogy a szemem szikrát vetett [Méra K; RKA].
3. átv is vmiből nagyon kevés, parányi, csepp; scînteie,
fàrimă, pic; ein Fünkchen von etw., ein klein wenig • •••
1619: ha teőbszeőr ... Boyer Peteren à vagy maradekin • ••
kereskednek, vagy valami kereskedesnek szikráját inditana
... mingiarast czak ezen levelnek ereieuel Boyer Jonaskon
à vagy maradekin ezer arani forintot vehessen [Fog.;
Szád.]. 1675: A mint hogy megismert jóakaró uramat sok
okért sem szoktam megverni, ne adja Isten, én bennem csak
szikrája is legyen Kegyelmedhez való idegenységemnek
[TML VII, 52 Teleki Mihály Mikola Zsigmondhoz]. 1769:
'a Kalos Familiais ... az ország uttyán aloll egész 'a Sáncz
végiig égy szikrát se birt [Szamosfva K; JHbK XLII/24].
1782: Eddig a' Birák kezek alatt lévén a' Toroczkai határon lévó Erdők, a szegénységnekis adtak égj égj kevesset s
volt honnan szűkön tüzeljenek, de most égy szikrát sem adnak [Torockó; Thor. XX/5. 31]. 1797: Szöllöje, sem az
Uraságoknak, sem a' parasztoknak egy szikra sintsen [Ajtón K; CU]. 1807: dél elöt egy szikrával jobbatska voltam
mint ez előt [Dés; KMN 368]. 1814: A Falu közönséges
hellyeiből még eddig senki sem foglalt el egy szikrát is
[Körtvélyfája MT; LLt]. 1834: ha egy Szikrát éngedne az
idö, azokot tsináltatnam meg [Zsuk K; SLt évn. Déák Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 1848: Miklós ... a' téj változást egy szikrát sem érezte meg [Kv; Pk 7].
4. vmilyen viselkedési tulajdonság kif-re; pentru a exprima o trâsătură caracteristică^zur Kennzeichnung einer bestimmten Verhaltenswcise. Án. 1676: Szikra (agár) [EM
XLIX, 536]. 1820: Szikra (ló) [Lunka H; GyK gr. Gyulai
Lajos ménesében]. 1854-1859:
Szikra (tehén) | Szikra
(ünőboijú) [Körtvélyfája MT; LLt].
II. Jelzői haszn-ban ff-ban is; cu funcţie de atribut şi la
gradul superlativ; in attributivem Gebrauch auch als Meiststufe. 1. kevésnyi, szikrányi; foarte puţin; ein/kein Funken
von etw., ein klein wenig ... 1573: Ferenchy Istwa(n) •••
vallya ... Mykor az gywladas eset, egy zykra twzet Sem
Latot ott Nemis volt [Kv; TJk III/3. 190b]. 1600: Zabo Jstwan ... vallia ... be fűtek az pitwarbannis minemeo teozeleo hely vagionys ott sem volt egy Zykra Zenys [Kv; TJk
VI/1. 451]. 1658: Énnekem igazán rossz állapotom vagyon
ebben az várban, mert énnekem egy szikra szenet nem
hagynak csinálnom [TML I, 272 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1764: egy szikra fegyver nem volt nálok", annak
felette minden félelem és tartalék nélkül lefeküdtek s álom
közben ütöttek reájok [RettE 161. — "A madéfalvi veszedelemkor a székelyeknél]. 1804: Dél előtt nem mondottam
egy szikra letzkét is [Dés; K M N 12]. XIXsz. köz.: Küldök
14 Zsemlet ... a Marika rózsaszín othonkáját hozzá való
darabakkal, melyből ... toldjanak be a vállán vagy a karja
alatt de el ne hányják leg szikrább darabját sem [BLt 1
Cserei Róza férjéhez, Béldi Alberthez].
2. vmilyen lelki, viselkedési tulajdonság kif-re; pentru a
expima o anumită trăsăturä sufletească şi modul de comportament; als Ausdruck einer seelischen Eigenschaft, eines
Verhaltens. Szn. 1614: Szikra Peter j b [F.csemáton Hsz;
BethU 302]. 1675/1759:
Szikra István [Ne; DobLev.
III/651. 14a]. 1755: Szikra Kisanna [Kv; KvRLt 15]. 1759:
Szikra Juczi [Kv; TJk XVI/8. 362].

szíj gyártócéh
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szikrácska átv a vonzódás, ragaszkodás szikrácskája; o
fërîmă de ataşament faţă de ceva; ein Funken/Hauch (von
Uebe u.dgl.) 1758: Kérem is az én Istenemet, hogy ennek
utána is tartsa meg én bennem azt a kicsiny szikrácskát*,
sőt nevelje [RettE 80. — "A ref. valláshoz való ragaszkodást].
szikrafogó füstfogó; parascîntei; Funkenfônger. 1757:
Felette az egész Konyhanak a mint a Padlásán kellenék lenni vagyon Cserefábol fel rott Tapaszos Bolthajtás modgyára öszve foglalt Szikra fogo [LLt Fasc. 129].
szikrányi parányi, szemernyi; foarte puţin; ein Funken/
Fünkchen, ein klein, wenig. 1672: Háromszor vagy négyszer ha ő nagyságával" én szilottam; azomban, Uram, én
magam dolgairúl egy szikrányit elé nem hoztam [TML VI,
127 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — "A fej-mel]. 1710
szóljunk most a kétféle örökkévalóságról. Ezeknek tudományában ha avval a similével élnék is, hogy olyan
messze vagyon az elsőtől, mint a naptól annak egy szikrányi fénye vagy melege, avagy mint az árnyék a testtől,
mégis semmit sem mondanék a dolognak valóságára [BÖn.
459].

KHn 70]. 1600: az zilba(n) ... ket hold zoleo [Kisgörgény
MT]. 1657: szyl patakara menő néuü helyben [Tarcsafva
U]. 1670: Szilban (sz) [Bencéd U]. 1676: Az Szilvőgyben a
Pocs falvi hatar szelben [Abosfva KK]. 1677: az Szilon
(sz) [Sszgy]. 1715: Szilály Bérczén (k) [Borsa K]. 1756:
Szilájbéli Láb (sz) [Borsa K; BHn 116]. 1759: A Szilben
(ke) [M.palatka KJ. 1766: a Kis Szilba nevezetű Föld
[Szentmargita SzD; KGy]. 1768: Szilban (sz) [Mákófva K;
KHn 232]. 7787: a Szilágyban (sz) [Jedd MT]. 1794: a
Szilben a Jakab Tójánál (sz) [M.bagó AF]. 1807: a Szil Kereken lévő két Darabotska orotvány helyek [Vaja MT].
1815: A Kis Szilban (k) [M.bece AF]. 1884: Szíláj [Vista
K; KHn 273].
A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók.

szilácska 1. szijácska

szilágyi 1. Szilágyságból való, onnan származó; sălăjean; in Komitat Szilágy, aus/in der Gegend von Szilágy,
Szilágyer. 1607: iwuenek ide Deesre Iakossul három zylagi
emberek [Dés; DLt 297]. 1670: Kapucsi pasa is tegnap érkezék ... Jovallanám, Bodvai Márton uramat, Rácz Ferencz
uramat, egy szilágyi becsülletes embert bocsátana urunk
Váradra vele [TML V, 129 Balogh Máté Teleki Mihályhoz]. 1758: Szülő édesanyám volt Dobai Klára, Dobai Pészikrázik 1. szikrát vet; a scînteia, a împräştia scîntei;
ter leánya, amaz mostan is jó hírrel-néwel fénylő szilágyi
Funken sprühen. 1710: Egy estefelé ... az egen egy szárDobai régi famíliából való [RettE 59].
nyas sárkány szikrázva keresztülmene [CsH 323-4]. 1710
Szn. 1570: Zylagy Gergel [Kv; TJk III/2. 205]. 1583: Ziegy Endes Tamás nevü, hogy zaklattuk ... tolvajt kezde
lagi János [Kv; TJk IV/1. 194]. 1600: Zilagy Istwan [Kv;
kiáltani ... mind a két pisztolyomat hozzá csappantám, de
e
TJk VI/1. 452]. 1691: Szilágyi Kis Anna [SzJk 257]. 1703:
gyik sem süle el ... noha bizony erősen szikrázott [BÖn.
Szilágyi János [Dés; Jk]. 1797: Szilágyi Mihálly [Harcó
562].
MT; Berz. 3. F. 3. N. 21]. 1818: Szilágyi Adám [M.igen
2. átv szikrát lát; a vedea stele verzi, a-i scăpăra (cuiva)
AF; KmULev. 3]. 1836: Szilágyi Susánnával [Buijános°chii; funkeln, Funken/Fener sprünen. 1634: az Hadnagi ...
óbuda K; RAk 6].
engemet ugy cziapa arcziŭl, ugia(n) szikrázik vala az sze2. Szilágyságban tenyésztett; crescut ín judeţul Sălaj; in
meim) [Mv; MvLt 291. 29a]. 1742: három hétig semmit
sem adott égy bé faló falatot is, ugy meg eheztem hogy
der Szilágyer gegend gezüchtet. 1763: En Üdös Hegyi
szikrázott ă szemem [Kv; AggmLt C. 12].
Adám láttam azután nálla Mányikánal itten egy esztendős
Veres Szilágyi fajdisznoját, nagy fekete Sertéssit is ... a'
Veresset tudom bizanyasan hogy az Exp(onen)s Aszszikrázó szikrát vető; scînteietor, care scînteiază; Funsz(on)y ő Nga Záhi Sertés Csordájábol való volt [Désfva
ken sprühend, funkelnd sprühend. 1811: Láték tüz oszlopot
KK; Mk V. VII/1.46].
lobogni Ég felé, Valamint a' gyértya mikor ég tsendesen,
3. Szilágyságban termelt; produs ín judeţul Sălaj; in der
Ugy a szikrázó füst fel ment egyenesen [ÁrÉ 16].
0
Szilágyer gegend gewachsen. 1674: Szilagyi oh bor ... TölHn. 1768: vulgó Szikrázó nevü helly [Köpec Hsz;
EHA]. 1770: a Templom Utzában (sessio) Szikrázó nevetelekre s Eczetekre [Radnót KK; UtI].
zetű Hellyben [uo.; EHA]. 1772: Szikrázón (k) [uo.; EHA].
4. Szilágyságban gyártott/készített; fabricat/fãcut ín judeţul Sălaj; im Komitat Szilágy erzeugt. 1797: Az Uj Béres
Szekereket az igaz hogy a Vártzai Molnár el keszitette de
szikséges szikes; sărăturos, sărăturat, soloneţos; sodahalnem Erdei modon egész vágásra hanem fél vagásra mint a
hg. Hn. 1714: A Szikséges Főb(en) [Torda; EHA].
Szilágyi Szekereket Szokták készíteni [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.].
szikszákos cikkcakkos; ín zigzag; gezickzackt, zick5. ~ forma szilágysági viseletre jellemző; caracteristic/
zackt. 1838: (A nadrágján) Komáromi László umak Szikspecific portului popular din judeţul Sălaj; von Szilágyer
szákos aprolékos vágások látzván, tökélletesen azt allitotta,
Art, Szilágyerisch. 1748: Lopta el ... ezen Lovat Pop Von"ogy kitsiny bitsokkal kellett a' nadrágát ki vágni [Nagylak
ka ... lévén Pop Vonkával más Szilágyi forma ruhaju emAF/Ne; DobLev. V/1221 Foszto Sámuel (47) ns vall.].
ber is [Nsz; Ks 27. XVIIb St. Budai gub. janitor vall.].
6. ~ módi Szilágyságban divatos; care este la modä ín juszikulikum székely jószág; proprietate secuiască; Szekdeţul Sălaj; nach Szilágyer Art, in Szilágylandesüblich, in
ler gut/sachen. 1786/1800: A' Rákotziána Revolutiokor RáStyl von Szilágy. 1817: Egy Szilágyi modi fekete váslott
kos Istvánnak antecessori arról" Hadakoztanaké, a* lévén
Czomb középig érő szárika, vagy Gubába [DLt nyomt. kl
sjculicumok, melyről fel-kellett ülni [Harasztkerék MT;
70].
Told. 30. — "Ti. a székely jószágról].
szil szilfával benőtt, szilfás; pädure de ulmi; mit Ulmen
oewachsen. Hn. 1399: fontem Zylkut vocatum [M.bikal K;

szilágyságbeli szilágysági; din ţinutul Sälaj; im/vom Szilágyer Land bzw. Komitat. 1662: Az szilágyságbéli, úgy-
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szilágysomlyai
mint: Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékbéli szegénség
megértvén, hogy Várad török kézben volna, hogy őnekiek
csak lehetne megmaradások, beholdolni készek volnának,
ottan magok beizentek vala [SKr 635].
szilágysomlyai, szilágysomlyói a Szilágysomlyó tn -i
képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -/ al toponimului
Szilágysomlyó/Şimleul Silvaniei; mit dem Ableitungssuffix
-/ gebildete Form des ON Szilágysomlyó: származási helyre
utaló előnévként; ca predicat plasat înaintea numelui, indică localitatea de origine; die Name bezieht sich auf die
Herkunft. 1778: Szilágy Somlyói Halmágyi István ... Marus Széknek Fō Király Birája [Mv; Told. 55]. 1809: En Kodulni jöttem ezen Országba Galambfalvára" is azért mentem [UszLt ComGub. Szilágysomjai Bakó Josef vall. (75).
— a U]. — L. a somlyai, somlyói címszót is.
szilágyszegi a Szilágyszeg tn -i képzős szárm; derivatul
formát cu sufixul -i al toponimului Szilágyszeg/Sălăţig; mit
dem Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szilágyszeg: Szilágyszegről származó; care este originar din Szilágyszeg; die Abstammung von/aus Szilágyszeg. Szn.
1579: Zylatzegy Myhall [Kv; Szám. 1/XVIII. 15]. 1582:
Zilagjzegi Pal [Derzse SzD; JHb 111/29].
szilaj 1. rakoncátlan, fékezhetetlen; greu de stăpînit, sălbatic; unbändig, ungezähnt, wild. 1780: Az Dobollyi István
Ur(am) decessussán maradott két tehén, de azok igen Szilajok levén, azokat Néhai Féljem el adta [Ne; DobLev. III/
546. 2b].
Án. XIX sz.: Szilaj (kék szőrű tehén) [Szentk.]. 1808:
Tehenek ... Szilaj 6. eszt., kék szőrű, ellōs [Egeres K; Ks
89]. 1821: Szilaj (fehér ökör) [Mezőméhes TA; HG. Mara
lev.]. 1823: A Szilaj és Sugár 9 Eszt. Szürke őkrők [uo.;
i.h.]. 1827: Egy bomyas ... Szilaj nevü Tehén | Pajkos és
Rendes Nevü ökrök ... Szilaj és Rendes [Mocs K; Told.
39]. 1834: Szilajj (tehén) [Mezőkapus TA; Berz. 20]. 1845:
Vettem két barna ökröt ... nevezik Sugár és Szilaj [Dés;
KvNJ 19]. 1851: Pár-ökrök: Szilaj-Sugár [Mocs K; HG.
Eszterházi perek].
2. - szarvú vadul öklelő/döfködő szarvú; cu coarne ascuţite, care are năravul de a lovi cu coarnele; mit stoßenem
Hom. 1806: Egy Tehén Meddő ... szőke szörŭ, szilaj szarvú [DLt 161 nyomt. kl]. 1812: azon Tehén ... fel álló szilaj
szarvú [DLt 185 ua.]. 1815: szürke szőrű, Szilaj szarvú, 8
esztendős őkőr [Marosnémeti H; CU]. 1833: Pollyáni Németi György adott el ... 1 Szőke Tulkot Szilaj szarvú Rf.
32 Xr. 90 [Torda; TVLt Közig. ir. 797].
3. szabados; mai dur; wild, zügellos. 1870 k./1914: Pufa:
a lapdázásnak egy szilajabb módja, melyben egy a fal mellé
állott csoportot, mindaddig, mig a lapdákat össze nem fogdosta, a kivül álló csoport, több lapdával, ahol érte ott dobta, sújtotta [MvÉrt. 37].
szilák maradék; rămăşită; Überrest, Überreste. 1729:
Hogj az erdőn az Sz. Léleki csordábol egy Tinót meg évén
az farkassok rea tanálván az Szilakját dirib darabját meg
nyuzám s oda fel tevén az dirib darab bőrt az fára, azt gondolván hogy az mü Csordankbeli tinótt ettek meg [Szárazpatak Hsz; ApLt 3 Andr. Szántó (40) jb vall.].
szilas szilfával benőtt, szilfás; ulmiş, pădure de ulmi; mit
Ulmen bestanden. Hn. 1514: attingisset 1 quandam semitam

vulgo Zylasayfelethwalo ewswen descendendo ... ad quandam vallem Zylasaythorka nuncupatam [Tóhát BN; TelO
II, 327, 328. — a Ti. meta]. 1572: Sylue Bercz Erdeo, Zilas
et Keozependeo vocatae [Káposztássztmiklós MT]. 1578/
XVII. sz. köz.: Az Szilasso(n) alol [Kide K; BHn 86]. 1607:
Szilas patakan alon (!) az Kibedi hatarba(n) (sz) [Makfva
MT]. 1632: Az Szilos alat ualo oldal (sz) [Nagymoha NK].
1642: Szilos Berekben (r) [Páncélcseh SzD; DHn 55].
1653: Szilos vőgj neü helyben (sz) [Tarcsafva U]. 1654:
Szilyos patakb(an) (k) [Disznajó MT]. 1671: A Szilos
dombja(n) való föld (sz) [Szentimre Cs]. 1679: A Somodib(an) az Magyar Szilásban [Nagylak AF]. 1699: Szilosban
(k) [Backamadaras MT]. 1711: ă Szilasajban vicinussi ä
Patak (sz) [Bözöd U]. 1720: A Szilosba [Zovány Sz]. 1721:
Sziros patakban (sz) [Kozárvár SzD]. 1746: A Szilas erdőn
egj nyil erdő [Hagymásbodon MT]. 1760: erdő alat Felső
Szilos nevü heljben [Szentsimon Cs]. 1761/1808: A' Szilason (sz) [Szind TA]. 1761/1818: A Felső Szilus (!) nevű
helyben (sz) [Maroskisfalud MT]. 1796: Oltszemi ökör
Csorda jár Sziloson [Üvegcsür Hsz; Mk II. 3/88. 5]. 1798:
A' Szillasba (e) [Hagymásbodon MT]. 1802: Szilas (sz)
[Gógán KK]. 1856: a Szilas patakban [Torockósztgyörgy
TA]. 1864: Szilas [Alfalu Cs]. 1891: Szilas [Kispetri K;
KHn 292].
A forràsjclzct nélküli adalékok az EHA-ból valók.

szilasi szilbeli, szilasbeli; din ulmiş; mit Ulmen bestanden. Hn. 1788: A Szilasi Bértzen (sz) | A Szilasi verőfényben (sz) [Páncélcseh SzD; EHA].
szilbeli szilasbeli; din ulmiş; mit Ulmen bestanden. Hn.
1670: az Szilbalj fold aliaban [Bencéd M; NyM 160].
1784: Szilbeli Forduloban [Buijánosújbuda; BHn 51]1816: felyűl a' Szilbeli reájáró Erdők lábjai (sz) [Ikland
MT; EHA].
szilbokor szilcseije; ulm tînăr; Ulmengebüsch. 1852: vagyon a' Nagy Ajtai Határon Miklósvára fele fordulóba
Szilbokornál egy Déllő [Nagyajta Hsz; Berecz lev.].
szileál hallgat; a täcea; schweigen. 1625: Az megh uetel
utan sok epiteswnk uolt rajta s nem elle(n)zet megh feleòlle
... de hogy ez ideig silealt ez utan(n)is ne(m) keuanhattia
[UszT 10b].
szilencium 1. hallgatás; tăcere, linişte; Schweigen, Stille»
Ruhe. 1606: az alperes az akkorj feiedelem enghedelmére
fundallía dolgát, producallia az Engedelemröl való leuelet
az Alperes, mellyet latuan itillje megh a * teóruin ha megn
kel adnj az hes ablatat, Auagj pedig Silentiúmba kel lennj
az felperesnek [UszT 20/11 ].
Szk: ~ban hagy. 1662: Látván azért, hogy csak silentiumban akarja hagyni, és módomat, avagy arrúl való autoritásomat sem látván, hogy két utánnam levő elsőbb tiszte*
között történt alkalmatlanságot törvénynyel eligazíthassa*
... akarám Nagyságodnak értésére adni [TML II, 401-2 Te;
leki Mihály Lónyai Annához] * ~ban marad. 1668: Az rni
pedig Bánfi uram dolgát illeti, úgy tetszik, azelőtt is irtani
vala Kegyelmednek; immár az gyűlésig silentiumban ma*
rad ő kegyelme kívánsága szerint [TML IV, 253-4 Naláczi
István Teleki Mihályhoz].
2. isk csend, hallgatás; linişte, tăcere; Silentium. 1870 KJ
1914: Silentium: csend, hallgatás! j ő a tanár, a director,
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akivel szemben reverentia, tisztelet illő. Fiuk, silentium!
[MvErt. 44].
3. ~ba helyezés isk eltiltás vmitől v. olykor szobafogság;
punere sub interdicţie; j m d m Silentium auferlegen. 1870 k/
1914: Silentiumba helyezés: munkától, foglalkozástól eltiltás, néha szobafogság [MvÉrt. 44 ].
sziléziai 1. sléziai
szilfa 1. ulm; Ulme. 1834: Az ugy nevezett Rákos nevü
Berek, melyben nagyobb részint eltsonkázott és Udvas Szilfák tanáltatnak ... imit amot egy egy ven Tölgy fa eltsonkázva — a Kerítetlen részében pedig tsak eltsonkázott Szilfák és Füz fák tanáltatnak [Marosgombás AF; TSb 51].
Hn. 1714: az Szil fánál (sz) [Magyaró MT; EHA]. 1740:
A Szilfán kivül lévő láb (sz) [M.kiskapus K; EHA]. XVIIIŞ
sz. köz.: A Szilfa járób(an) (k) [Gyalakuta MT; EHA].
1758/1798: A' Szilfák felett [M.forró AF; EHA]. 1795/
1807: A' Szilfáknál (sz) [Kispetri K; EHA]. 1804: A' Szil
Fáknál (sz) [Mezőveresegyháza SzD; EHA]. 1891: Szilfákközt [Bogártelke K; KHn 187].
2. szilfadarab; bucată de ulm; Ulmenholz. 1756: Szilfa
vastag darab 2 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 16].
szilfabokor ulm tînăr; Ulmenbusch. Hn. 1754: A' Szilfa
Bokorban (sz) [Borsa K; BHn 115]. 1764: A' Szilfa bokornál [Válaszút K; BHn 170].
szilfadeszka szildeszka; scîndură de ulm; Ulmenbrett.
1786: Tölgyfa Deszka nro 87 Szilfa Deszka 10. Egerfa
Deszka 4. Fenyő Deszka 5 [Nagyalmás K; JHbK XX1X/36].
szilfafiatal szilfa-csemete; puiet de ulm; Ulmenpflänzüng. 1795: Erdős János Szilfa fiatalokat hozot a hátán de
hunnét s kiéből meg mondani nem tudom [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76].
szilfarúd drug de ulm; Stange aus Ulmenholz. 1679:
Szilfa rúd nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv.
szili szilfásbeli; din pădurice de ulmi; ulmen, aus/in
einem Ulmenwald. Hn. 1758: A Szili Horgosban (sz)
[Sztána K; EHA].
sziliktár a szultán v. vmely főméltóság fegyverhordozója; silihtar, silictar, silihdar; Siliktar (Waffenträger des Sulkns oder eines hohen Würdenträgers). 1618: 11 die Novembris adák Csafer pasának az misziri pasaságot ... Az
előtt való misziri pasa az császár sziliktáija volt [BTN 2
^55]. 1657: láttam hogy az sok közül válogatott fegyverder
ekat hozván elő, néhány pistolyokkal meglövöldözvén,
csak meg sem holypasztotta azoknak golyóbisok; az vezér
PÇdig sziliktarjának adván kezében tartásra, nyíllal kézi ívből úgy meglövé, hogy mellyén az fegyverderéknak az
nyílnak vasa jól általhata [KemÖn. 78].
szilisztrai a Duna-parti Szilisztra városában székelő; din
Silistra; aus/in/von Silistra (an der Donau). 1618: Mondám
neki", hogy ha igaz-é, hogy az szilisztrai pasaságot adták
neki? [BTN 2 152. — "Ali agának]. 1661: Most hozák ide,
nogy már Ali pasa és az budai vezér, szilisztrai had is Hátszegnél volnának [TML II, 109 Teleki Mihály Veér Judit-

szíj gyártócéh
hoz]. 1663: Hogy Kucsuk passa helyében az szilisztrijei
passát hoznák Erdélyben, elég kedvetlen hír [TML II, 4 9 4 5 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz].
szilke cserépedény; oală/vas de lut; irdener Topf. / 788:
2. Szilke 3 Fedő Tserép [Mv; Told. 9a]. 1816: Három Szilke ... Két hojagos (így!) | Két nagy Szilke ... Tizenkét nagyobb és kissebb Csuprok ... Négy apróbb Szilkék [Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.].
Szk: mázos
1679: Labatlan porgolo mázos szélke nro
1 | Jeges viznek való mázos szélke nro 1 | Mázos Szilke nro
1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 17 , 2 9 , 1 3 5 ] .
szilkerékbeli Szilkeréken (SzD) levő; care se aflä ín
Szilkerék/Corneni; aus/in/von Szilkerék. 1597: Sombory
Annasszony Almadj Andrasne ... szwkerekbelj rez Jozagbol adoth egj Jobbagjoth [Szilkerék SzD; JHbK XLV/14].
szilkeréki a Szilkerék (SzD) tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Szilkerék/Corneni;
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete form des ON Szilkerék. 1. Szilkerékhez tartozó; care ţine de Szilkerék; Szélkeréken 1573: az melj patak ala folj tot falun alol ... kj Rit
vagion ... szwkerekj hatar volt [Szilkerék SzD; JHbK
XLIV/11]. 1593: az Tothfalwn Alol walo Ret az Pathakon
Jnnet az Chyere Alat Mindiltig az Myoltha wk Emiitik
Zwlkerekj hatar | az az Ret es feold k j Totfalwn Alol wagyon az pathakon Jnnet zilkerek" feleol az Chyere Alat Mioltha wk Twggyak Mindiltig zwlkerekj hatar wolt [JHbK
IX/26. — a SzD].
2. Szilkerékről behajtandó; care trebuie adunat/perceput
din Szilkerék; aus/in Szélkerék beizutreibend. 1579: az
Dezma felől Igi Igienesedenek megh 8 , hogj az Szwlkerekj
Dezmath Almadj Andrasne azzonio(m) takaria, az pentekjth b Almadj Gaspar [Szilkerék SzD; JHbK XLV/14. —
"Almadj Andrasne Sombory Anna azzony és Almadj Gáspár. b SzD].
szilkert szilfakert; gard fãcut din drugi de ulm; Ulmengarten. Hn. 1679: szil kert (m)ellet (sz) [Vadasd MT;
EHA].
szilkút szilfával bélelt kút; fîntînä cäptuşitä cu lemn de
ulm; mit Ulmenholz verschalter Brunnen. hier eigst. ON.
Szilkút. Hn. 1760: Szilkut felé való ford(uloban) [Péterlaka
AF; EHA]. 1776: az Szilkútón feljül (k) [Sámson Sz;
EHA]. 1819: az ó Temető, a Batsárd felöl való fordulón ...
a Szilkut mellett [M.bece AF; EHA].
szillaba betű; literă; Buchstabe. 1806: Weress Sámuel
Ur ... egy fél Árkus Albat Subscribálni, mellyet Déakul
akarván meg tenni Nevének első Sillabáját az S. leis írta, a'
midőn mük meg szollitottuk, hogy nem Déakul hanem Magyarúl kelletik Subscribálni, igy oztán az Sböl egy romlottatska Vét tsinált [Szék SzD; RLt O. 2 Kosza József kezével].
szillogizmus silogism; Syllogismus. 1710 k.: A logikában
sok üdöt töltöttünk ... Egyszer, mikor avval a sok quaestióval s responsióval eltöltötte elménket és az argumentumok, syllogismusok formálására kaptatott az eltanult quaestiókból, csak a matériákat kezdé adni: Erről íijatok argumentumokat, lássuk, melyiktek tud többet írni? [BÖn. 539-40].

szilony
szilony 1. szirony
szilva 1. prunâ; Pflaum, Zwetsche. 1588: 2. July Veottem egy Veka zyluat d. 20 [Kv; Szám. 4/1. 58]. 1597: Veottem ... Zilúat a ' Regeni plebanosneteol f — d 16 [Kv; i.h.
7/XII. 111 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1614: Somljaj Gaspar Nőtelen legenj ket szem szyluat lopot volt [Mezőkölpény MT; BethU 31]. 1667: Tudom azt az szilva fatis, mert
egy néhányszor eöttem az szilvaiaban [Kv; RDL I. 148g].
1671: A Kalastromban Dio Szilva Alma elegedendeō vagyon [Hosszúmezö Mm; Told. la]. 1715: az Szilvas Tanorok ... Fedeles kertel vagyon körűi véve, és egy részin két
felöl feles Szilva terem [Pálos NK; EHA]. 1761: mikor
Szilva terem Szilva Palinkát sokat főznek [Szirb H; JHb
LXX/3. 209]. 1784: midőn szilva bővön termet fôztenek
belőlle harmintz veder palinkát [Buijánosóbuda; JHbK LX/
18. 10]. 1833: (a pálinkafőző árendátor) ... az általa kinevezendő bisztossai annyi szilvát az emberektől a* mennyit
csak lehet elistromfolni köteles lészen [Kv; JHb]. — L.
még BÖn. 529; BTN 2 317; EOE XIV, 100-5; KvE 167;
RettE 361; T M L IV, 8; UF I, 304,402.
Szk: ~ aszalni. 1574: Magdolna filep Ianosne azt valli,
hogi ... Keotelwereo Berecht (!) ... egedwlis Be fwteotte
az kemenchet Sylwa azalny [Kv; TJk III/3. 339]. 1738: az
gyümölcsös körül levő karót Hodos Gyömé hordotta szilva
aszalni [Kövesd MT; Berz. 14. XVI/23] * ~ lopni. 1749:
Szilva lopni mente(ne)k volt oda [Szásznyíres SzD; Ks] *
~ szedni. 1779: szilva szedni jártak* Csepegőmacskásra
[RettE 402. — a Az apahidai rokonok]. 1844: szilva szedni
feljővén, egy kis jószágunkra [A.sófva U; DLt 1441] | Parajdrol* fel jöttem szilva szedni egy kis jószágunkra [Dés;
DLt 1441. — a U. b Sófalvára (U)] *
aszaltat. 1679/1681:
ă gyümōlcznek is I(ste)n termeset adván, szilvát, almat, Baraczkot körtvelyt, egyéb félétis ... bövön aszaltasso(n) [Vh;
VhU 675]. 1764: Szilva pájinkat most főzetek ... Szilvát
aszaltattam eddig elé 60 vekat s kevés van aszalni való
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII] * aprószemű
18381845: kozborszilva: „eleinérő, aprószemű szilva, néhelytt"
románból „vett koldukuc. B(első) és K(özép)szolnok"
[MNyTK 107] * besztercei
1857: a Láposra öszve sereglett ... K. K. Tisztek kőzzűl, égy sints vadász ember, s
töbnyire ugy gondolkoznak a vadászatról, mint a* besztertzei szilva le rázásárol [Kisdebrecen SzD; Újf. 2 Técsy Sámuel lev.]
égettbornak való
1773: Kranik is kénteleníti őket éget bornak való szilvát drága pénzen venni, és költségeknek tsak felit forditya meg [F.lapugy H; Ks 23/XXII]
* éretlen
1629: az Uarga Mihály gjermeki feöztek az
eretlen szilvát s hortak az kertbeòl [Mv; MvLt 290. 176a]
* hámozott
1848: Hámozott szilva mandulával 48 xr
[Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVd] * hosszúmagú
1748: Hoszszumagu szilva aszalva Metr XA [Told. 11/95] *
húsos
1731: Az Major adot be ... Húsos szilvát m nro 1
[Kv; Ks 15. LIII. 5]. 1744: talaltunk ... Aszszu húsos Szilvát met. 9 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * kifőzött
1788: a sertések hitványok, mert ki főzött szilvávol élnek
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] *
köménymagos
1841: visznek ... Zatskoba Nyomtatott aszalt Kőrtvét, egybe aszalt Medgyet, egybe aszalt Kömény magos Szilvát,
egybe aszalt veres Szőllőt [Hosszúaszó KK; Bom. I. Ilh] *
nyársalt
7685: Nyársolt szilva 33 nyársal [UtI]. 1690:
Egy keves nyarsolt szilva [BK Kentelki inv. 10] * nyers
1582: Almatt keortwellt Barazkott nyers zilwatt f — d. 8
[Kv; Szám. 3/VIII. 54]. 1772: (A gyümölcsösben) közönsé-
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ges terméskor Alma meg terem 15. kőből nyersül. Nyers
Szilva 30 [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1774: égy
Nyáron hosztam volt az Falukról ... Nyers Szilváért 180.
Tojást. 60 Csirkét j o Nagyokat [Mocs K; KS Conscr. Veres
Mihály (60) vall.] * őszi
1678: őszi szilva s. cūb. H ^
őszi Alma s. cub. 5// [Alvinc AF; UtI].
2. szilvaárus v. szilvapálinkát főző; vînzätor de prune sau
ţuicar, fabricant de ţuică; Pflaumenhändler, Zwetschenbrenner, Slibowitzbrenner. Szn. 1530: Mathie Szylwa |
Mathiae Szylwa fi II [Vh; DomH 68-9]. 1560: zylwa demeter [Kozárvár SzD; SLt DE 2].
3. szilvafa; prun; Pflaumenbaum, Zwetschenbaum. 1591:
Harmad keresetem Illyen Vagion ... circa festum S.
Bartholomey Ap(osto)li szedette Auagy razatta megh az
J(nctus) 34 termett gymeólcz' faymot, keórtúelt, almat, Zilúat [UszT].
4. szilvás(kert); prunet, prunărie, livadă/grădină cu pruni;
Pflaumengarten. Hn. 1639: Berke szilvája mellett egj nagj
öreg hod főd (sz) [M.köblös SzD; DHn 47]. 1655/1813: a
Sok Szilvaban lévő kaszállo [Kide K; BHn 86]. 1675/1687
k.: Fekete szilvánál vagyon égy hold főid [Csejd MT;
MMatr. 292]. 1699 k./1704: Szilvaberekfő aut szurdokfÖ
(e) [Vézszilvás SzD; EHA]. 1734: a Szilvában (szö) [Ketesd K; KHn 61]. 1737: A Sok szilvab(an) (k) [Kide K;
BHn 89]. 1743/1747: Láttam hogj Éltető Ferentz Vramat az
maga Fundaturájában lévő Szilváj névü hellyen verik
[Szentegyed SzD; WassLt Kimpán Vászilia (44) zs vall.]1757: Szilva nevezetű j ó darab terrenum [Krasznahosszúaszó Sz; EHA]. 1771: Szilva kútba (sz) [Mákófva K; KHn
233]. 1813: Szilva Hellyben (sz) [Kalotadámos K; KHn
45]. 1815/1817: A Bálo Szilvája alatt (sz) [Miklósfva U;
EHA]. 1864: Szilva oldal (sz, k) [M.fenes K; EHA]. 1891:
Szilvakút [Mákófva K; KHn 2 3 7 ] .
szilvaaszaló (szilva)aszalószin; uscătorie de prune; Pflaumendarre. 1679: szilva aszalómra ra ment le vagta, el hanta
mely szilva aszalom volt ... az alsó Czicz hegye(n) [Dés»
Jk]. 1698-1720: Szilva vagj gyümölcsaszaló rajta lévő hitván ajtajával és előtte való Szalmával fedet hitvánság Szinnel [HSzj gyümölcsaszaló al.]. 1732: a' gyümölcs fák között vágjon egj szalmával fedett ámjék alatt, egj csere rakó
fából való Szilva aszaló [Kóród KK; Ks 12. I]. 1794: Egy
szilva aszaló földbe készült 8 agasokon alló szalma fedél
allatt [Várhegy Cs; LLt]. 1840: szép jövedelmű Gyümölcsös és benne egy gazdaságos Szilva aszaló j o állapotba
megkívántató Lészáival edgyütt [HSzj; szilva-aszaló al.]Szk: kerek
1727: vágjon egj darabb Szilvás ... Ezen
Szilvásnak a közepiben egj kerek szilua aszaló vagyon
[Gorbó SzD; JHbK XXVI/13. 13] * négyfiókú
16981720: téglából rákot kéményes négj fioku Szilva vagj gíü"
mölts aszaló [HSzj gyümölcsaszaló
al.].
szilvacibere szilvából főzött levesféle; supä de prune
(uscate); Zwetschkensuppe. 1710 k.: Nem esik a királynak
jobbízün a zsemlye, tokaji bor ... mint emennek a málé s a
szilva vagy kökény-cibre [BÖn. 509],
,
Szk: ~ törő. 1801: Egy pár Szilva Czibere tőrö [LLt W
Fasc. 1].
szilvacsemete szilvafa-csemete; puiet de prun;
menpflănzling. 1648: Ugian ezen kerthez vagion kwleön
rekzeve (!), más egj fwves kerteczke ... szilva fákis egyJ c '
leöli és szilva czemetékis más felleöl benne wltetve [Ko-
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mána F; UF I, 934]. 1694: az ... Udvarhaz fele continualodik, a' Gjümőltsős kert, melljb(en) vannak feles számú szilva es megj Csemetek is, és Borostján fák [Kisenyed AF;
BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1756: Egyebütt a Virágos kert, és az elsőbb describált Vad szöllövel bé fedet Árnyék, és Sajtó szin előtt... vadnak ... kevés szilva Csemeték' [Branyicska H; JHb LXX/2. 31. — "Fels-ból kiemelve]. 1783: va(gy)on kertbe véve, nagj ujj szilvás kert, melljbe circiter va(gy)on 1200 szilva tsemete, melynek égj része
már terem is [uo.; JHb XXX1/28]. 1843: A' Szöllök közötti
pusztában évenként husz gyümölcsfa élö Nevendéket szaporittat — fele Szilva —, más fele körtvély —, Alma —,
Cseresnye — Megy és Baratzk Csemetékből telvén ki
[Nagylak AF; DobLev. V/1248].
szilvaecet oţet de prune; Pflaumenessig. 1765: Szilva
etzettel tele altalag 1 [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/ 49. 7].
szilvaégettbor szilvapálinka; ţuică de prune; Pflaumenbranntwein, Zwetschenhausschnaps. 1788: 2. átalag fein
Szilva égett bor pecsét alatt [Szentmargita SzD; Ks 67. 47.
szilvaérés coacerea prunelor; (Zeit der) Pflaumenreife.
1 709: Hallottam Szabó Györgynetöl Szilva ereskor hogj atkozza Czerjek Tamasne Aszszonyomot [Zoltán Hsz; HSzjP
Bedő András (25) jb vall.].
szilvafa 1. prun; Pflaumenbaum, Zwetschenbaum. 1632:
gy szilua fat mégis iegzetenek hogi adigh legien az hatara
[Mv; MvLt 290. 68a]. 1685 e.: Vagyon az istálló vegiben
tehenek(ne)k el rekesztet jo fedeles kert melyben egy néhány szilva fakis vad(na)k [Borberek AF; MvRK Urb. 10].
1699: Vágjon ezen Gorbo Fön" edgj nihany Csonka baka
(!) Almafa, es Szilvafa is [Mákó K; Bom. II. 21. — "Elpusztult település (vö. KHn 190-200)]. 1729: ezen kert ...
*gen speciális gyümölcs fákból, â potiori mindazonál(ta)l
szilvafákból álló fakkal bővōlkődík [Buza SzD; JHb V/2].
f?42: Moldován Györgyöt Flóra Vonyát, egy kis Magyar
maskájával hogy Vágta és hordotta az szilva fát láttam
[Kincsi KK; JHbK XXVIII/6]. 1762: Tudok még egy szilvástis, amelly vagyon az vízmosás mellet, De az föld indulásba, el szakadozott, kevés szilva fa vagyon rajta [Pereden Sz; IB IV. 16 Andr. Fejér (62) jb vall.]. 1783: Va(gy)on a Szirbi Malomnál, Veteményesnek és Szilvásnak
való nagj puszta hely, kevéss szilva fák rajta [Branyicska
H; JHb XXXI/28]. 1804: a) Ifjú szilva fák 267 21 Hf 36 dr
b) Oltavány és ültetett Almafa ... 3 Hf 60 dr [Marossztimre
AF; DobLev. IV/874. 19a]. 1839: Mólnár Hegyi Szőllő, Ez
alatt is vagyon egy kis laza, néhány Szilva fákkal [Tasnád
Sz; EHA]. 1851: 21 kiszáradott szilva fák [Erdősztgyörgy
MT; TSb 34]. — L. még FogE 128; KvE 210, 251; MetTr
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0; UF I. 764, 896, II. 154, 168, 169, 180.
e

Vö

a fejér-, horgasmagú, húsos-, kövér-, muskotàly-szilvaſa címszókkal.

Szk: aszú
1742: Az Moldován György kertéből enis
v
ágtam három aszszu szilva fàt kivel az Dragonos Lova
Pajtáját tamosztottuk meg [Kincsi KK; JHbK XXVIII/6] *
besztercei
1621: chieresnie fa az keorteli fa, Dyo fa kóós
boros (?) szilua, es bezterczey szilua fa legien beöcziwre
u
*lo [Buijánosóbuda K; JHbK XXII/29]. 1813: A' kertben
••• vágynák még ... szép termő Fejér, Húsos vagy Kövér,
ćs
Besztertzei szilva fák is [Koronka MT; Told. 18] * ter-

mő
1821: 29 Termő Szilva fák Rhf 14 Den 30 [Dés; Ks
79. 29. 708].
2. szilvafás (terület); prunet, prunărie; Feldstück mit
Zwetschenbäumen. Hn. 1787: A Szilva fákan fejül (k)
[Kisesküllö K; BHn 73]. 1804: A' Szilva fáknál (sz) [Mezöveresegyháza SzD; EHA]. 1891: Szilvafajáró [Nádasdaróc K; KHn 250].
3. szilvafából gyártott/készített; fäcut din lemn de prun;
aus Zwetschenholz. 1714: Egj Par Pisztolj szilva fabul agja
gjongjhazzal es elephant tsonttal figurázott a' fogatoja aranj
és ezüst viragokkal fl. Hung. 18 | Egj Par Agju szilva fabul
való apparatussal [AH 13,26].
Szk: - agy. 1714: Egj par kisded stucz Szilva fa agja
elephant tsont viragokkal ékesítve [AH 25] * ~ asztal.
1793: egy kis szilvafa rakott asztal [TL Conscr.] * ~ kanál. 1867: küldöttem ... oct. 22ikén ... 24. darab szilva fa
kalánt" [Bányabükk TA; KCsl 3. — "Fels-ból kiemelve] *
- nyelű kés. 1711: 10 Apró Szilvafa nyelű kés... — // 90
[ApLt 5 Apor Péterné inv.] * ~ tekerőlevél. 1816: Szilva
fa tekerő levél ... 1 Rf 54 xr [Kv; Bom. IV. 41].
szilvafacsemete puiet de prun; Pflaumenpflänzling.
1632: Alsó Porumbaki Uduar haz ... Lugas kertth ... Az
kertben imit amot ualami szilua es megy fa czemetek [UC
14/38 Porumbáki urb. 184]. 1636: Ez uiragos kert... szilua
fa es megy fa Czemetekkel suijen be plantaltatott [Siménfva U; JHb Inv.]. 1735: ezen vetemenyes kertben, vágjon
két sor szilva fa csemete, és egj sor Megj fa Csemete ültettve körüllotte [M.szentjakab TA; JHb XI/9. 10]. 1784: az ujj
szőllöbe a hová lehet szilva és vad fa tsemetéket ültetnek
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1793: az két szééri"
szilvásokban lévő Szilva fa Csemetéket fel kapáltattuk [Hadad Sz; JF 36 LevK 232 Vintze István lev. — "Szér Sz].
1817: Az utrizátus ... valami Szilva Fa csemetéket lopott
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.] | A Daru Hegynek az alját szöllö
és fáin nagy szilvafa tsemetékkel bé ültettem [Héderfája
KK; IB. Veress István tt lev.]. 1840: Adoriány ... Gyalagassai szilva fa tsemetét ültettek [Görgény MT; Bom. G.
XXI Vb].
szilvaſácska szilvacsemete; puiet de prun; Zwetschenbäumchen. 1648: (A kertnek) Az közepin egj wltetet szilva
faczka [UF I, 893].
szilvafatörzsök kiszáradt szilvafatörzs; trunchi de prun
uscat; Stamm eines ausgedorrten Zwetschenbaumes. 1634:
Tudom hogy Tholdalagi János Vramnak egy cziganya ide
fel az Szilvás keozeott vagdal vala valami ezontonek Szylua fa teorzeókeokett Szennek valott [Dés; DLt 384].
szilvagyümölcsös szilváskert; prunet, prunărie; Pflaumen-/Zwetschengesten. 1797: Az Udvaron belől egy jo darab veteményező és annak végiben egy darab szilva Gyűmőltsős [M.igen AF; DobLev. IV/777].
szilvaíz szilvalekvár, rég szilva-liktárium; magiun, marmeladä de prune; Pflaumenmus, Powidl. 1697: Az kőzepsö
pinczeb(en) vad(na)k ... Egj deberke teli tojással. Egj uj fazékban) szilva izz [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv.
4]. 1819: vagyon három Zöld mázos Szilva lictariumos fazék, egyik üres, a' másik teli Szilva izzel [Baca SzD; TSb
6]. 1829: adott ... 12 kupa Szilvaizet, 13 kupa aszalt veres
Szöllöt [BLt 12 kv-i dologház nyomt. szám.j. 1836: Szilva

szilvaízes
izes Deberke tele Szilva izzel [Borsa K; MNy XXXVIII,
56].
szilvaízes szilvaiz tartására való; ín care se păstrează magi unul; mit Pflaumenmus, powidlgefüllt. Szk: - deberke.
1836: Szilva izes Deberke tele Szilva izzel [Borsa K; M N y
XXXVIII, 56].
szilvaízſőző üst cazan/vas folosit pentru fîerberea magiunului; Kochtopf fúr Pflaumenmus. 1798: Egj ... szilva
iz főző Nagjotska ü s t . . . megint más kissebb űstőtske [Kv;
Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.]. 1798/1821: Egy nagyobb,
és kissebb Réz szűrők ... a kissebb nyél nélkült való és vastagotska ... Egy nem erössen viseltes Szilva iz Főző nagyotska üst [Kv; Pk 5].
szilvakomputus szilva-számadás/számvetés; socotealä
privitoare la prune; Rechnung des Pflaumen. 1826: A*
Krajnik, és Colonusok között őszi Dézma széken végben
vétetni szokot Szilva Computus még eddig függőben áll —
az idei Dézma széken ez iránt panaszoltak, de a' Computus
a' Krájnik Úrra bízatott, mint a ketskére a* kertészség [H;
Ks 117 Vegyes ir. Gencsy Aloysius ub vall.].
szilvaliktárium szilvabefőtt; compot de prune; Pflaumenkompott | szilvaiz; magiun, marmeladă de prune; Pflaumenmus. 1632: Azalt szilua liktarium egy fazékkal [Fog.;
UF I, 145]. 1681: Belső Sáfár ház ... Vagyon i t t . . . Szilva,
Birs alma, Barack, Gőrőg dinnye Liktariumok, nagy fazékb a n ) [Vh; VhU 562-3]. 1697: Az középső pinczeb(en) vad(na)k ... Szilva lictar(ium) [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 4]. 1736: Liktáriumok ... Egy Veres fazékban szilva Lictarium cir. just(is) 3 [Várhegy MT; Conscr. XIII/1.
96]. 1748: Szilva Liktarium egj kis Desába(n) [Nagyida K;
Told. 11/95].
szilvaliktáriumos szilvabeföttes; cu compot de prune;
mit Pflaumenmus (gefüllt) | szilvaízes; ín care se păstrează
magiunul; fűr Pflaumenmus. Szk: - fazék. 1819: vagyon
három Zöld mázos Szilva lictariumos fazék, egyik üres, a'
másik tele Szilva izzel [Baca SzD; TSb 6].
szilvanem szilvafajta; soi de prune; Pflaumensorte.
1811: Itt fel-találtatnak már mind azçn Remek — Alma és
körtövéj, szilva és meggy nemek [ÁrÉ 30].
szilvapálinka szilvórium, rég szilvaszesz; ţuicä de prune; Pflaumenbranntwein, Zwetschenschnaps, Slibowitz.
1761:Szilva Palinka ... Summa Ur. 19 oct. 4 [Branyicska
H; JHb XXXV/39. 26]. 1791: A Szüreten Vinczellérekre,
Pandárokra Gomyikokra, Nyomokra, Kádárokra és Sajtó
mellet lévőkre kőit el Ur. 21 Szilva Pálinka [Lunka H; Ks
108 Vegyes ir.]. 1797: Egy átalag szilva pálinkával tele
Ur. 9 [M.igen A F ; DobLev. IV/777. 23]. 1799: Más Nagyobb átalogba Gabona Pálinka ... szilva Pálinka két átalagokban [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1804: Egy kis
berbentze bene levő keves szilva-pálinkával Együt [Dés;
DLt]. 1810: Blós Mihailát ... jól esmérem ... magának
lévén Szilva pálinkája, abból annyit ihatott, a' mennyi
éppen kellett [Adorján MT; Born. Q. XIII. 1 Latzko András (63) ns vall.]. 1819: Rákosi Boldisár Ur halála elölt
mint égy fél Esztendővel kezdett leg nagyobban inni, *s a
puntsazásan kivül a* szilva pálinkát nagy mértékben itta
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[Kv; Pk 2]. 1843: Szilva pálinkával elegyített Geisos (?)
pálinka [Dés; DLt 664].
Szk: allodiålis
1818: Allodialis Szilva Palinka Körösben meg készülvén ... lett 394. Veder [Ks 103. 2] * régi~1824: Egy négy vas abrantsos hordoba régi szilva pálinka
40. veder [Dés; Újf. Újfalvi Samu hagy. 1] * soros
1818: adunk által tizen h á r o m veder igen soros tisztált jo
Szilva pálinkát per 12 R f r vedrit [M.igen A F ; KmULev. 3
Benkő Sámuel lev.] * tavalyi
1794: Egy Circiter 22.
vedres fa abrontsos hordoba tavalji Szilva pálinka maradék
most ez üres Ki fogyott tötelékre az inventátiokor [Gyalakuta MT; TSb 17] * tisztált ~ — soros ~ * új
1827:
Egy küs Fa abrantsos altalogba vagyon Uj Szilva palinka
[Csapó KK; RLt].
szilvapálinkaital szilvapálinka-ivás; consumul de ţuicä
de prune; Trinken von Pflaumenbranntwein. 1819: az urát
a ' sok szilva Pálinka ital ölte m e g [Kv; Pk 2].
szilvapálinka-kifőzés szilvapálinka-fözés; fierbere/distilare de ţuicä; Pflaumenbrennerei. 1793: A* Szilva pálinka
ki főzést el végezték ... A ' Szöllönek el fedéséhez is hozza
fogtak [Girolt Sz; JF 36 LevK 363 Pap Sándor lev.].
szilvás I. mn kf-ban is 1. szilvafás (szilvafával beültetett); sădit cu pruni; mit Pflaumenbäumen bewachsen.
1618-1619/XVII.
sz. köz.: Azon szilvas völgyben, mellié*
Giertyános(na)k (!) allianak hinak [Kovácsi K; EHA].
1656: Varsolczi Istvanne A s z s z o n y o m szilvas puszta haz
hellye [Kv; SLt GH 21]. 1690: egy küs darab puszta szilvas
hellyen [Tarcsafva U; E H A ] . 1715: az Szilvas Tanorok ••
Fedeles kertel vagyon körül v é v e [Pálos N K ; EHA]. 1732/
1802: egy ... szilvás kertnek ... a szilvásobb feliben [Kisadoiján MT; Sár.].
Hn. 1559: Sylua que vocatur Szylwas vt ket fele [Igrice
SzD; Régi jelz.: 104/43]. 1633: az Szyluas tetőn [Kölesmezö K; BHn 53]. 1679: A z Szilvás Ay n. erdő [Visa K;
EHA]. 1713: A Szucsagi hatar szélben az Szilvas Főben
(sz) [Vista K; KHn 270]. 1728: a Szilvás tető nevü helyben
(sző) [M.bece AF; EHA]. 1775: A Szilvás Pataka mellett
(sz) [Homoródalmás U; E H A ] | A Szilvás Dombon (k) [Lököd U; EHA]. 1779: A Szilvás Nyakban (sz) [M.királyfva
KK; EHA]. 1813: A* Szilvás T ö b e (sz) [Vista K; KHn
272]. 1823: A szilvás élen (szö) [Bece AF; EHA].
2. szilva tárolására való; ín care se păstrează prunele; für
Pflaumen, Aufbewahrung von Pflaumen (bestimmt). 1804:
Általagok 13 Szilvás E d é n y e k 38 [Tresztia H; Ks 108].
1826ã- Avatég fél fenekű faabrontsos Hordok Szilvások 22
Darabb [Szentdemeter U; Told. 41].
II. ſn 1. szilváskert; p r u n e t , prunărie, grădină/livadă cu
pruni; Pflaumen-/Zwetschengarten. 1672: magyar nádas feleol ... az Ispotály szilvássá [ M é r a K; EHA]. /727.' Bzen
Szilvást és a* ... Kerti szőllött, az uttza felőli kőrös kőmyül
j o sátoros és fedett kert vészi kőrnyül [Csákigorbó SzD;
JHbK XXVI/13]. 1743: L é v é n ... Debreceniné Aszszonyomnak, az Iglai V r a m m a j o r j a mellet egy darab szilvássá, azon gyümölcsösben t e r e m h e t ő gyümölcsnek is felét •••
ő kmenek adå [Ne; D o b L e v . 1/203]. 1762: szilvás vagyon
... az vízmosásos gödörnél [Perecsen Sz; IB. IV. 16 Joan.
Béres (90) j b vall.]. 1781: Sztenkulést Vaszily öröksége.
Szilvássá, Máza, V e t e m é n y e s kertye, a* Slomp vízivel el
boríttatván, pusztulásra j u t o t t [Kisalmás H; JHb XXXll/
22]. 1 784: Az Illyés M a r c z i Szilvássán alól való oldalba
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vagyon egy darabotska homlok; nagy elö Tölgy és Bükk
Fákból állo erdő [Szásznyíres SzD; EHA]. 1823: a szilvást,
és a tanorokot bé kerülő kerítés, szalmával egybe rakott Tövis kert [Csekelaka AF; KCsl 16]. 1837: híd kut arka es az
Ispotály Sylvassa közöt léuo puszta haz hellie [Méra K;
EHA]. 1842: ezen Jószágnak egy része Szilvás, más része
veteményezö [Kakasd MT; DE 1. II. 30].
Hn. 1641/1687 k.: Szilvásban az Őrlő út mellett egy hold
föld [Székes MT; MMatr. 286]. 1671: Sylvasra járóban (sz)
[M.nádas K; KHn 222]. 1731: A Szilvás közöt (k)
[M.décse SzD]. 1734: az Sok Szilvasban [Kide K; BHn
89]. 1757: Szilvás (e) [Méra K]. 1758: a' Szilvás allya [Kide K; BHn 92]. 1761/1808: A ' Szilvásonn (sz) [Szind TA].
1768: A Pusztai szöllö mellett egy szilvás (sző) [Sarmaság
Sz]. 1785: A Szilvás Bértzén (k) [M.gyerőmonostor K;
KHn 81]. 1801: Az Uraság Szilvássán fellyül (sz) [Kendilóna SzD]. 1821: A Szilvásban (sz) [Szörcse Hsz]. 1829: az
"gy nevezett Szélvás (!) alatt [Méra K]. 1856: A Máté szilvása nevü hellyen (sz) [Etéd U]. 1858: a' Diód oldal nevü
hellyen ... a' lábján lévő kevés szilvással (gyü, sző) [Nagyernye MT].
A forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók.

2. ? szilvaárus; vînzător de prune; Pflaumenhändler. Szn.
1600: Zilwas Miklós [UszT 15/47]. 1614: Szyluas Miklós
Jb [Betfva U; BethU 167] | Szyluas Tamas jb [Bözödújfalu
Uii.h. 178].
szilvásbéles tésztaféle; un fel de prăjitură; Mehlspeise
J i t Pflaumen. 1591: Az zilwas Belesreh koltt vay Lizt
lei Tŭkmony f — d 64 [Kv; Szám. 5/1. 52]. 1595: ahoz
az
2. Leúhez. 1. Eyttel borth d 6. Egy fontnak 3/4 Mando' a t, ehez és az feier kenyerhez, az az Szilúas Beleshez
P(ro) d 30. [Kv; i.h. 6/XXVIIa. 16 ifj. Heltai Gáspár sp
kezével].
szilvásbel! szilváskertbeli; din prunărie/livadă cu pruni;
a
us/i n den Pflaumengarten. 1766: azon Szilvásbeli Főid ...
J mellette valóból szakadott ki [Kökös Hsz; Kp I. 234
^ c h . Tók (70) mi les equ. vall.]. 1840: adta volt ... Szilvásbali maga részét [Etéd U; NyM 161] | adta volt ... az
Et
*di Alsó Határban ... Szilvásbali maga részét [NkF].
szilvási a Szilvás (melyik?) tn -/ képzős szárm.; derivatul
j°rmat cu sufixul -/ al toponimului Szilvás; mit dem Ab'eitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szilvás. I. mn Szilyâson levő; din/care se află ín Szilvás; Szilváser. 1676: tudja Uram Kegyelmed, Torda vármegyében a szilvási és KüKÜllő vármegyébe a bényei hitván jószágocska végett micsoda per vagyon én ellenem [TML VII, 222 Bethlen Mik,ós
Teleki Mihályhoz].
s
* n . 1570: Zylwassy Imreh [Kv; TJk III/2. 52]. 1572:
?Vlwasy János [A.jára TA; Thor. IV/3]. 1579: Sylwaszy
palás [Dés; DLt 205]. 1635/XVUl
sz.: Sylvássi Borbára
l
°°rb. 1]. 1643: Sziluasi András [Doboka; JHb 111/47].
Szilvasi András [Borsa K; TGsz 51]. 1673: Szilvássy
"álint [Vh; Törzs]. 1742/1760: Szilvási Boldisár [M.palatÎ ? K ; WassLt]. 1761/1808: Szilvási Sámuel [Pata K;
tH
A ] . 1801: Szilvási János [Sajgó SzD; Ks 39. XXVI. 4].
ţ*n. 1658: a' Szyluasi erdő mellett [M.bagó AF; EHA].
rv
Szilvasi kút patakjának folyása mellett (sz)
Nagyölyves MT; EHA]. 1762: A Szilvási ut mellett (sz)
f a g y l a k AF; EHA].

szíj gyártócéh
Szk: ~ bélyeg. 1680: Nemzetes Suki Pál es Mihály Uramek Praedikatora Körőspataki Peter ur(am) ... egy Bama
szőrű lovát kinekis fel ülö felől való farán szilvási belyeg
vagyon az homlokán egy kis hodossa az hátulsó job lába
szár az csuk loja(n) alol el lopták (így!) [K; RLt 1].
I I . ſ n Vízszilvás (SzD) lakosa; locuitor din Vízszilvás/Silivaş; Bewohner von Szilvás, Szilváser. 1775: (Az erdő fáját) a
szilvásiak megvévén mind levágták [F.tõk SzD; THn 14].
szilváskert prunărie, livadă/grădină cu pruni; Pflaumengarten. 1561: kys szylwas kert kynek hatara az seppedek
[Sepsibesenyő Hsz; HS23P]. 1609: Az Bemald Ferencz szilvas kerten kül ... valanak regen az Bemald Ferencz aztagi
[A.csemáton Hsz; i.h. Laurentius Molnár (80) pp de
Alchematon vall.]. 1614: az sziluas kert feleol ualo fele [Egrestő KK; EHA]. 1652: Onnan eleb jűvén az Var alat van
egy szilvás kert, kiben alma, kōrtvély, szilva, megy fak vadnak [Görgény MT; Törzs]. 1677: a ház be kerítve vagyon;
mind Udvarával Csűrés kerteivel; és veteményes kerteivel;
Sylvás kerteivel, mehes kerteivel mind ezek be vetetvén
körül lészás kertel és Sővennyel [Mezőmadaras MT; Borb.
II]. 1714: a Szilvás kertben uj aszaló és uj Kamara Szék
[Pálos NK; LLt]. 1761: Azon Colonicalis Sessiok utan
Colonicalis szőllök vagynake ... ugy különös szilvás kertek
vagynake [Z; JHb LXVIII/2. 11 vk]. 1793: az Szééri két
szilvás Kertek Sántzait már el végeztettük [Hadad Sz; JF 36
LevK 232 Vintze István lev.]. 1836: ajjándékozván ... egy
darabotska Szilvás kertet a középső gátnál [Nyikómalomfva
U; EHA]. 1891: Szilváskert [M.bikal K; KHn 72].
Hn. 1671: az híd kut árka es az Ispotalj Siluas kerti közöt (telek) [Méra K; KHn 240]. 1687/1778: A* Szilvás kerten kívül (sz) [Disznajó MT; EHA]. 1721: à Vár meget való Szilvás kert mellet (sz) [Gyalu K; EHA]. 1797: á Szilvás
kertben (k) [Bordos U; EHA].
szilváskertecske kis szilvás kert; grădinä/livadă cu
prunii; Pflaumengärtchen. 1783: Vágjon gyümöltsös Szilvás,
és veteményes kertecske [Nagyrápolt H; J H b XXXI/28].
szilváskertörökség livadă cu pruni moştenită; geerbter
Pflaumengarten. 1721: En n(eme)s Aranyas széken Csegezb(en) lakó Csegezi János az n(eme)s Aranyas szek(ne)k
hites Vice Király Bírája n(eme)s szemely ... Csongvai Mihály Ur(am) külde el engemet ... Csongvai Ferentz és
Csongvai Márton Uramékhoz ... hogy kénálnám meg
Csongvai Ferentz és Márton Uramekat abból az Szilvás
kért örökségből az ö klgmét (!) illető részszel [Asz; Boíb. I].
szilváslé főzött aszalt szilva leve; zeamă de prune uscate;
Zwetschensaft. 1595: feozettem ... 13 lb karazt ziluas leve
... f — // 39 3 lb olayat az kibe meg rattak az karazt... f —
// 48 [Kv; Szám. 6/XIV. 25].
szilváslivádia szilváskert; livadă/grădină cu pnini; Pflaumengarten. 7850: lévén a* Tisztelt ur asszonyságnak Bozon
egy Szilvás livádiája [Boz H; JHb Csáki Rozália ir.].
szilvásocska szilváskertecske; prunet mic; Pflaumengärtchen. 1717/XVIII. sz.: Ezen Udvarház hellyen alóli egj
kis Sylvasocska [Benedekfva Sz; Berz. 7. 68/1].
szilvásörökség örökölt szilváskeit; livadă cu pruni moştenită; geerbter Pflaumengarten. 1727: lévén űdősb Tar Já-

szilvaszárasztás
nos Ur(a)m(na)k ... Csegezben ... edgy darabotska nyillyáb(an) az töb Atyafiaktol jutót szilvás öröksége ... kitis kévána el eo kegyelmetől Csongvai Ferentz U r ( a m ) . . . az maga Csűrös kertinek meg bővítésére [Asz; Borb. I].
szilvaszárasztás
szilvaaszalás;
uscatul
prunelor;
Zwetschendarren, Pflaumendarren. 1679: Szilva szaraztáshoz való pártázatos deszka nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 60].
szilvaszárasztó deszka szilvaaszaló deszka; scîndurä de
uscat prune; Pflaumendarre. 1758: szilva szárasztó négy
deszka [Nagylak AF; KGy].
szilvaszedés szilvaszüret; culesul prunelor; Pflaumenlese. 1806: Midőn 1803ban öszszel Szilva Szedéskor Basa
Dánielnek ött Darab Sertéssei az Alsó Czitzhegyében kartekonykodni be mentenek ... ki Gyepüjén mentenek be?
[Dés; DLt 82/1810 vk] | Szilva szedéskor Basa Dániel eö
Kimének 5. Sertéssei az Alsó Czitz hegyiben ... voltanak
[Dés; i.h.].
szilvaszőlő szőlőfajta; un soi de struguri; eine Pflaumensorte. 1843: Apro-szemü Vörös Chasselas ... Óriás vagyis
Szilva-szőllő [KCsl Kemény Dénes kezével].
szilvaszűrő szilva áttörésére/nyomására való eszköz;
strecurătoare pentru prune; Pflaumenpresse. 1765: Szilva
szűrő 1 Etzetes korso etzet ágyai együtt 1 [Ispánlaka AF;
JHb XXVII1/49. 8].
Szk: paraszt
1812: Egy paraszt szilva szűrő [Mv; MvLev. Szürtsei József hagy. 8].
szilvatartó szilvatároló; ín care se păstreazä prunele;
Pflaumenbehälter, Zwetschenfaß. Szk: ~ hordó. 1750: Szilvatarto hordo Nro 2 [Gyeke K; Ks 83].
szilvatermő care produce prune; pflaumentragend/-bringend. 1820: A Gytimőltsős, melybe találtamak 3. Nagy és
igen j o féle kőrtve fák, 20. Alma fák, 4. Eper fák, 200.
Nagy Elő Szilva termő Fák, s több fiatalabb apróbb jövevények [KLev. 11].
szilvaüszög (szilva)bingyó/bincsó (éretlen, elkorcsosodott szilvaszem); prună pipernicită/nedezvoltată; (verkummert Zwecksage; Art Braudigkeit). 1838/1845: bab ... szilvaüszög, mit másutt — gondolom helyesebben — birtokának neveznek [MNyTK 107]. L. a birtoka címszóhoz fűzött
szerk-i jegyzetet.
szilvázik szilvát szed; a culege prune; Pflaumen lesen/
pflücken. 1783: én Fatens, az Asztalosné és a' Fraj Éva ...
Szóiga Bíróné Aszszonyomhoz mentünk, onnan pedig Szilvázni Erdőteleki Sándor Uramhoz [Perecsen Sz; IB. Elisabetha Kassai cons. nob. Georgii Sombori (25) vall.].
szilvórium szilvapálinka; ţuicä de prune; Pflaumenschnaps. 1798: Szilvórium 4 veder [Kövesd NK; RLt].
1799: Ide érkezvén az Arendë Perceptor ... adtunk ...
Ebédre Fötre két font marha hust 12. p ... volt bor, egy kupa 28. p. Szilvórium egy fél fertály 9. p. [Torockó; TLev.
5]. 1816: Egy üveg Szilvórium ... 7 Rf [Kv; Bom. IV. 41].
1819: Az időközbéli pálinka iváson kivűl Reggelenként
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Kávézniis Szokot a N. Ur ez után mindgyárt Szilvoriumotis
ivutt | mostan utolya felé fél kupa sylvorium sem volt részére elegedendö [Kv; Pk 2]. 1825: 1818-ba küldjek Pogatsára (!) a* Tekintetes Commissio számára Contora ... 3tio
Pálinkát vagy Szilvóriumot őt fertállyt az árra volt akkor
Kupájá(na)k két For(int) [Torda; TLt Közig. ir. 155]. 1827:
5 Veder Szilvórium még eddig nálom vagyon [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1829: Pálinkák 7 veder Szilvórium ... 5
veder Régi Seprő Pálinka [Kőboldogfva H; Bom. F. Ha].
1848 k: 34 2/8 Weder Szilvórium ... f. 256 „52 [Kv; Újf ]
Szk: ó
1824: Asztali O Szilvórium egy kis Atalagba
Udvar szamára [Celna AF; TSb 23]. 1848: 836 Ó szilvórium öt veder ... 20 rft. 846 ó szilvórium száz huszonöt veder ... 500 rft ... 847 ószilvorium három száz tizen öt veder
... 1,200 rft [Görgénysztimre MT; Bom. G. XXIVd].
szilvóriumos szilvapálinkás; ín care se păstreazä ţuica de
prune; mit Pflaumenschnaps/mit Slibowitz. Szk: ~ hordó.
1816: Szilvórium ... 8 veder ezen Szilvórium töltetett az
Szilvoriumos hordoban [Alpestes H; Told. 25] * ~ (üveg)
pohár. 1815: öt szilvoriumos poharak [Nsz; Told. 19]. 1820:
egy sprittzelöt — 2 szilvoriumos poharat [Szászvessződ
NK; Told. 19]. 1826/1827: egy Szilvoriumos pohár [Dés;
DLt 82]. 1830: Két pár Szílvoriomos metszett Üveg pohár
[Msz; Told. 19a]. 1837: Silvoriumos pohár mettzett 3
[Szentbenedek SzD; Ks 88. 24]. 1850 k.: 12 szilvoriumos
pohár [Pk 2].
szilvóriumpohár szilvapálinkás pohár; pahar de ţuicä/
rachiu; Schnapsglas (für Slibowitz). 1836: három metzet
Szilvarium pohár 1 frt 30 xr [Algyógy H; Bom. F. VIb br.
Bornemisza Leopold hagy.].
szilvóriumtartó szilvapálinkatartó; butoiaş ín care se păstreazä ţuica de prune; Slibowitzfaß, Behälter fúr Pflaumenschnaps. 1836: Egy fekete fából készült el romolva (ígyO
szilvorium-tarto 2 frt [Algyógy H; Bom. F. VIb br.
Bornemisza Leopold hagy.].
szimbólum jelkép; simbol; Symbol. 1736: ha ... az temető templomban volt, ott kivált az catholicusoknál, nagy
czifra castrum doloris volt, azon sok gyertya, symbolumok,
czímerek, versekkel írott charták, s abban tették az testet
[MetTr 409].
szimfónia szimfónia-előadás; concert de simfonie; Symphonie, Sinfonie. 1853: Egy belépti jegy (synfonia) 1 Tallér [Berlin; KCsl 3].
szimforizál ügyködik; a insista/stärui; insistieren. /684:
October 8. Voltam az hadnagynál ebéden Vida Istvánnal.
Belém veszett ital felett; ismét addig symphorizált, hogy
megbékéltettem vélle [SzZs 257].
szimpla 1. egyes; simplu; einfach. Szk: - eke. 1858: 2
vidacs Eke egyik dupla a másik szimpla ujak [NagynyulaS
K; TGsz 1] * - (ſenyõdeszka)ajtó.
1804: Jo fényű fa Simpla ajtaja ... ket j o Vas Sarkalatokkal [Marossolymos H;
108 Vegyes ir.]. 1842: A ' pitvarból nyilik égy simpla fenyő
dészka ajtó a füstházba [Oprakercisóra F; TSb 51]. 18W
Vagyon a pintzén egy simpla ajtó [Gyéressztkirály TA; D
5] * - kapu. 1850: itten van egy otska gyenge deszK?
szimpla kapu minden sarak nélkül [Gyéressztkirály TA; W
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5] * ~ kengyelszíj. 1840: Egy par Simpla kengyel szijju Rf
1 xr. 1. Három simpla kötőfék Rf 5 xr 1 [Mv; MvLev.
Trincseni Mihály hagy. 14] * ~ kötőfék
- kengyelszíj *
tálas. 1846: a Konyhába nyilik egy vas sarkas ajtó reteszszel — benne van ... egy almarium, és egy szimpla deszkából való Tálas [Szászerked K; LLt] * ~ zár. 1849: Csupán
a' kertbe nyillo kŭl ajtón van szimpla zár [Szentbenedek
SzD; Ks 73. 55].
2. ~ metszésű egyszerűen metszett; cu cizelare simplă;
einfach geschnitten. 1816: Szimpla Mettzésű füles poharak
- 2 0 xr [Kv; Bom. IV. 41].
3. - pálinka ? egyszer főzött pálinka; rachiu simplu distilat; einmal gebrannt. 1819: Inventárium szerént Simpla Paünka 3207 v(eder) 6 k(upa)... Dupla Palinka 994 v(eder) 2
k(upa) [Déva; Ks 104].
szimpla-arany egyes-aranyérme; galben/ducat simplu;
einzelne Goldmünze. 1797: Egy zöld festékü záros rejtékes Láda ... Ezen Ládában, 's ennek kettős rejtekjeiben
találtattak ... Simpla aranyok 52. in Hf 280. Dr 80' [M.igen AF; DobLev. IV/777. 9. — "Fels-ból kiemelve]. 1823:
(Az aranyakat) a' többivel conferálván, az egyformaságot
az első észre vétellel mi is által láttyuk és annál fogva,
mint simpla aranyakot, az többihez számláljuk [Nsz; i.h.
V/1080. 7a]. 1824: 135 ~ száz hannintz öt darab Császári
Kir: szimpla arany [Dés; Újf. Újfalvi Samu hagy. 1].
1860: leányom ... kedves fogadott leányomnak, Puskás
Lillának, a' ki nekem öregségem és gyengélkedő
napjaimban, hűséges gyámolom és ápolom volt ... adjon
nagyomán yombol 500 % öt száz cs. simpla aranyot [Kv;
v
*gr.].
szimplán egyszeresen; simplu, de un singur rînd; einfach, einzelweise. 1849: égy kapu két felé nyillo fenyő
détzkábol szimplán [Szentbenedek SzD; Ks 73/55].
szimplás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen:
^ arany egyes-aranyérme; galben/ducat simplu; einzelne
Goldmünze. 1823-1830: a cenzúra jól véghezment, megköszönte az úr igyekezetemet, s egy szimplás arannyal megajándékozott | Adott az öreg báróné, Kemény Miklósné egy
formális szimplás aranyat, és e volt, amit academica promotló
ba kaphattam, senki csak egy fillért sem adott [Fog 112,
. szimplex egyszerű; simplu; simpel, einfach. 1671: Nem
simplex Feleki emberrel perlek én most, hane(m) oly Feleki
emberrel, az ki edgy szer s mind Kolosvari czorda pasztoris
IKv; TJk VIII/11. 151]. 1743: az illjen simplex Créátura
jn ,n t én vagyok kúnyorálni sem tud hathatos képpen
lA-csemáton Hsz; ApLt 5 id. Cserei János Apor Józsefhez].
759: ada bé égy Armalisnak csak Simplex Copiajat, mely
Armalis is kőit in A(nn)o 1676 d(ie) la Mensis Augusti,
melyben Frincseni Nemes Pap Dán, Gábor és László nevü
faival Nobilitaltatott [BSz; GyL hív.]. 1765: A szegény
£ornis Ferenc is megholt ... Főispánja volt sok ideig KüKullÖ vármegyének, de minthogy igen simplex ... ember
alá szegény, nem jubilálák, hanem úgy kiveték szegényt a
^spánságból [RettE 191]. 1770: igen Simplex Scarteta
IOr
ma irásotskája [AbN].
Szk: - királyi öl. 1818: kitsin Curialis ... találtatott az
?Jţyik Bütüjének Szélessége 8 1/6 Nyoltz Simplex Királlyi
0,
eknek [Sztána K; Conscr.].

szíj gyártócéh
szimpliciter egyszerűen; pur şi simplu; (granz) einfach,
auf simpler Weise. 1672: valamely böcsületes híveinknek
az oda ki való ditioban jószága vagyon, azoktól simpliciter
elvétetik [TML VI, 402-3 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1697:
hogy ... szidalmaztam volna avagy peniglen hajigaltam
volna Simpliciter tagadom [Dés; Jk]. 1735: az A eö kglme
... soholtis nem bizanyittya, hogj ... gyermekit Ferkôt ...
meg vertem volna ... azért simpliciter meg kívánom, az
Anak kereseti alol absolvaltassam [Dés; Jk 155b]. 1737:
Die 17ma Maji emanáltan(a)k, erigáltattan(a)k Cassáltassanak, és simpliciter Corruállyan(a)k [Dés; Jk 328a]. 1796:
osztozni nem akarok és ezen esetben azt írtam a feleségemnek, hogy minden nyilazást félbe szakasztván, simpliciter
jöjjön el [Mezőbodon MT; IB. gr. Toldalagi László nyil.].
szimptóma tünet; simptom; Symptom. 1710 k.: mü, én,
a doktor s pap tanácskozván, ezt találtuk, hogy nemcsak a
nehéz betegség symptomája, hanem az alkalmatossággal
abutáló sátán kisérteti [BÖn. 744].
szimuláció tettetés, színlelés; simulare, prefãcătorie;
Simulierung, Verstellung. 1705: most közel érvén a kurucokat, akik olyan intentioval voltanak, most declarálják magukat, hogy vagy caesarianusok, vagy rákócziánusok lesznek, minthogy tovább már nincs ideje a simulatiónak [WIN
1,485-6].
szimulál 1. színlel; a simula, a se preface; simulieren,
sich verstellen, vormachen. 1657: Simulált is szegény fejedelem" az religio dolgában, hogy azzal is kedvességet és hitelt szerezhetne | Tők azért az fejedelemnek intimatiót,
hogy változtatná meg azt a hírt, és simulálná, mintha meg
akarna harcolni | Vévén eszemben az dolgot hozzája b ereszkedém, simulálván, mintha részes volnék practicájokban
[KemÖn. 52, 205, 211. — "Bethlen Gábor. bAz egri püspökhöz]. 1662: Mellyet mindazáltal simulálván és ottan az
erdőrül lejövén és ebédet evén, hovahamarébb gyalogja
után siete a hálóhelyre [SKr 150]. 1667: látom, az úr örömest simulálná előttök" [TML IV, 42 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz. — "A fej. a fogvatartott németek előtt]. 1669:
talám ugyan nem is kellene Kegyelmednek igen simulálni
[TML IV, 612 ua. ua-hoz]. — L. még KemÖn. 121-2, 225,
263.
2. eltitkol; a ascunde/tăinui; sich verstellen, verheimlichen. 1657: Midőn annyéra nevekedtem, hogy taníttatni
kezdettek, akadott az apámhoz egy Martinus Álbissi székely deák, ki vallásában unitárius volt, de azt simulálván
Rómában is tanult [KemÖn. 36]. 1777: Mely megírt falu
megegyezéseiben ha valaki incurálna és a falusi bírónak
tudtára esnék és azt simulálni kívánná, ekkor a bíró büntetődjék ad flór. Hung. 3 [Árkos Hsz; RSzF 113].
3. -ja magát teszi magát; a se da drept ...; vertăuschen,
sich für jmdn/etw. ausgeben. 1657: (A pap) igen mostoha
módon kezde beszélleni az erdélyi magyarok és Bethlen
Gábor felől; nem is csuda, mert azon várason is megtetszik
vala az pusztítás; én is simulálám magamat császár magyar
cancellariusa, Sennyey István szolgájának [KemÖn. 56].
szimulált színlelt; fals, preftcut; simuliert, vorgetäuscht.
1705: Amelyből meglátszik, hogy nem egyébért töttenek
fel olyan dolgot, hanem azért, hogy eddig is csak magokat
szimulált ellenségi és árulói voltanak őfelségének [WIN I,
485].

szimultás
szimultás alattomos gyűlölség, ellenségeskedés; ură,
duşmănie; Haßgefühl. 1657: nemcsak e n g e m e t . . . de édesanyját és öccsét is meguntatták véle, úgyanyéra, hogy édesanyját bizony csak az félelem böcsülteti vala, hogy annak
libera dispositiója vala minden javaiban, és abból kirekesztetés tartóztatja vala, de az öccsével hatalmas nagy simultas
vala köztök [KemÖn. 305-6].
szín 1 h ſn 1. culoare; Farbe. 1580: Az arany(n)ak zep
zint adny végy" [Nsz; MKsz 1896. 369. — a Köv. a recept].
1610: 17 Decembris. Az égen észak felől nagy tüzes hadi
seregek, jelek láttattanak estvétől fogva éjfélig úgy, hogy
még az földön is mind tűzvilág színe volt [Kv; KvE 141-2
SB]. 1737: En Selymet ugyan vasarlottam s egyezis az
Poszto szinível [Nsz; ApLt 4 Káinoki Mihály Apor Péterhez]. 1747: láttam Pap Mihály nevü Katonát... Kőntősinek
szénit [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 1797: Simma Színit meg vesztett párkányos fogas [Kőrispatak U; Pf]. 1827:
a* Kertb(en) a* Csiga Domb tetején vagyon egy kűlőmbőző
Színekkel festett fedelű Üveg tsengetyűs Umbrella cserefa
Stőmpőlyokön álva [Koronka MT; Told. 34]. 1837: minden
ablakokon kivül négy felé nyillo Zöld színre festett Salugáterek vágynák [A.szőcs SzD; BetLt 5]. 1849: a' Gang alatt
égy Zöld színre festett ... fáin nagy Lámpa [Szentbenedek
SzD; Ks 73/55].
Szk: ~t vált. 1811: Né! mint foly a' vére! erei bágyadnak
Levelei más szint váltanak el-sárgadnak" [ÁrE 55. — "A kivágott tölgyfának] * természetes
1819: halála után teste
is hogy meg maradót volna a természetes színébe avagy el
szederjesedet volna, nem tudom [Kv; Pk 2].
2. átv 1879: nem véltem szükségesnek, hogy igen sötét
színeket is vegyítsek viselt dolgai" leírásába [PLev. 42 Petelei István Jakab Ödönhöz. — "Egyik elbeszélése főszereplőjéről van szó].
3. arcszín; culoarea feţei; Schminke, Gesichtsfarbe. 1558
k.: Az azony embernek orchayath Meg ffeieriteny auagy
Nekie zinth adny" [Nsz; MKsz 1896. 283. — 'Köv. a recept]. 1585.ĕ Kadar Boldisar vallia ... megh oda Mene Kelemen takach, es vgy wthe Az iffiat hogy le Roggyana es,
takach Kelemenis igen el vesztette vala zynet [Kv; TJk
IV/1. 473]. 1764.ĕ „Nagysád bizony éppen olyan színben s
állapotban vagyon, mint ennek előtte 25 vagy 26 esztendővel" 3 [RettE 175. — "Rettegi György szavai Rhédei Pálról].
1811: Napkeleti Nemzet", úgy láttzik szinekröl [ÁrÉ 36. —
"A cigány]. 1819: meg-halván ... Rákosi Ur, a' Teste teli
épségben tanáltatotte, vagy elhervadva, és színe változva
szedeijesen [Kv; Pk 2]. 1823-1830: A város" pedig nagyon
büdös, melyet okoz a kőszén gőze, mivel itt azzal tüzelnek.
Nem is igen lehet látni itt j ó színben lévő embereket [FogE
191. —"Halle].
Szk: elváltozik -ében. 1710: András király az egész kereszténységnek ... imperátorának választatván, a Tábor hegyin, hol Krisztus urunk színiben elváltozott vala, a magyarok között való nemesi szabadságról gyönyörűséges diplomát irata s ajándékoza a magyaroknak [CsH 205]. 1776:
Anikó Kis Aszszony ō Nga ... egészen el változott vala
szénében, és igen reszket vala [Kóród KK; GyL. Christ.
Kováts conj. St. Miklós (55) vall.] * rút ~ben van. 1593:
Berzetm Mihalne, Sophia azzoni vallia ... latam ez Annát,
ki ferenczi Jstuannak ott Maiorneia vala hogi rut zinbe vagion [Kv; TJk V / l . 382] * változik a ~e. 1585: Jlona Balassy Georgnek zolgaloia vallia ... Az porozlot hozata
Georgy vram es Az leannak mindgyarast változik vala Az
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zineh* [Kv; TJk IV/1. 517. — "A pénzlopás miatt]. 1602:
Totheory Istwan heoteos zolga vallia, En fogtam az Iegenth
megh ... sem de nagy batran viselte magat es semmi lelt
nem esmertem benne hogy valtozot volna zine [Kv; TJk
VI/1. 616].
4. változatosság; varietate, diversitate; Abwechslung1881: Nem tudok bár egyetlen vidám rajzocskát írni •••
Annyi bánatot láttam, annyi szükséget és nyomorúságot,
hogy nincs érzékem egyébhez. Pedig erőlködöm, s akármilyen gyarlón sikerül is, a szin kedviért besrófolok egyet a
kötetbe [PLev. 89 Petelei István Jakab Ödönhöz].
5. vkinek/vminek jelenléte; ín faţa cuiva/a ceva; Anwesenheit jmds Person. 1568: Johanes Kalmar iur(atus) fassus
e s t . . . Johannes brassai sic loquebatur. No kellywnk zyn (!)
eleybe" chak, quitus auditis Michael berzethe Noha oda kel
kelni es Enis el megyek oda a howa the [Kv; TJk III/l. 219.
— "Hangzókivetéses alak; értsd: színe elejébe]. 1590:
Swkey Andrasne volt ados Hoggiaj Janos(na)k ... az szek
színin Nem tagada Ha megh nem adna Zent Jakab napiara
... tehát hatalmo(n) maradgio(n) [UszT]. 1595: Éghez Varosul Birak vraimmal es eskwt polghariwal egietembe solemniter egybe gywlwen az Mezarosokrol illien p(er)petuumot vegheztenek, mely veghezesben mind az ket fęle Mezarosok feienkent az eghez varos zine eleot fen lewen concilialtanak [Kv; TanJk 1/1. 258]. 1596: my az felsiged Parancsolata szeri(n)t hywok es intők Mihalfy Jánost Nolczad
napra felsiged wdwaraba es felsiged színe eleibe ok adasra
[Msz; LLt 77/3]. 1737: kerem ... Nats(ág)odot s kenszerittem is Fő Tiszti authoritassára hogy méltóztassék porontsolni Székely Elek Vr(amna)k, hogy minden nemű panaszit ellenem ... adgja ki Nats(ag)odnak, ugj azokotis a
mellyekel Ne(me)s Három szék színin meg bestelenitet
[Szentiván Hsz; ApLt 4 Henter János Apor Péterhez].
1769: végeztük hogy ... azon Bizonságak közül a kiket
szükségesnek a Tabla, személy szerént a Peresek(ne)k Törvény színire kell hini, és állittani [UszLt XIII/97]. 1780: én
reniválom most is elöbbeni le tett hitemet hogy az Isten színét ne lássam, ha Gyora Nyikulának volt arra alkalma hogy
ollyant lásson, a mínéműt én nem láthattam volna, lévén
míndenüt velem [F.Iapugy H; Ks 80. XLVIII. 4]. 1798: A
Thordai Határon az ujj osztálybeli azon földeket mellyé*
kezem alatt találtattak, és Ngod Processust indított vala, a
Törvény színén azokbol Ngod Competentiáját ki Igirteni
[Torda; Borb. I Jánosi Péter lev.]. 1842: mikor a Tks Hadnagy Ur a' Tanácsba ezen itt fel hozott hirt" meg említette s
ki nyomoztatni jovallotta ezen kőmyülállást a' Tanács Színe előtt el mondattam [Dés; DLt 1480/1843. — "Azt, hogy
egy zsidó kereskedő, a hídépítő mérnökkel összejátszva,
áron alul vásárolta meg a város fáját]. 1844: Ali Kir. Biro
Ugrón Gáspár és Pálffy Elek atyánkfiai az Ülés színén hivatalaikból lebutsuznak [UszLt XI. 85/2. 61]. 1861: W
Czéh mester Göntzi Sámuel atyánfia (!) előterjeszti a Czćn
Színén hogy ajándék edént a Szükséges helyekre ajándéK
edényt (így kétszer!) vásárolyjunké vagy sem [ZFaz.].
6. megjelenési forma; formă de apariţe; Form, Gestai,
Schein, Beschaffenheit. 1590: Az vasak dolgarol v e g h ®J l ţJ
nek hogy az eleobbi veghezes maraggion megh ...
sok zynek vadnak, mely alat az Warossy keossegh vgiaOV
kereskedik tarsolkodik az Jdeghen vasasokkal [Kv; TanJ
V\. 126]. 1657: (A fejedelmek) törvényes színek a l a t t SOK
törvénytelenségeket is hozának bé az szegény h a z á h a
[KemÓn. 33]. 1671: En Rosnyai Lörincz ... valaltam f e l a z
Tõrcsvári Rationistaságot ... senkivel penigh irás szerin,
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szemel, kezzel, szóval, halgatással, hunyorgatás, és akarmi
szin alat ki gondolhato utakon, modokon ez haza Magiar
nemzet, Kgls Ur(am) s' Kgls Aszszonyom, se Principálisom ellen, senkivel nem szollok, nem tractalok [Törcsvár
F; BfR] | végeztetett ... hogy Békés Vármegye eleitől fogván az Partiumhoz lévén incorporaltatva, ha ez illyen rend
kivŭl reánk Országul fel-vetett summába nem contribualnának, akar melly szin és praetextus alatt-is, Nemességektől
kell meg-válniok [CC 91]. 1705: Vad(na)k sok idegen kereskedő emberek, kik Városunk Privilégiuma ellen, Városunkba^) sokféle szin és p(rae)textus alat gazdát tarta(na)k, annak házához bórt, mézet, méh sert, vasat és egyéb
kereskedésre való joszágot bé hozvá(n) le szoktanak rakni s
minden vásámapokon hir nélkül szokták árulni [Dés; Jk
348a]. 1752/1785: jóllehet az Exponensek annak idejébenis
ki ki maga részének excisioját atyafiságosan sollicitalták,
de Kegyelmed hol égy hol más mindenkor mindazáltal
atyafiságos szinnel festett praetextus alatt azt mind eddig
halogat [Szentbenedek AF; DobLev. 111/596. 265]. 1784:
senki a kőztünk lakozok közzŭl sem egy sem más szin és
Praetextus alatt hozzájok" magát ne elegyítse [Torockó;
TLev. 2/14. 2b. — a A felkelőkhöz]. 1796: Minthogy pedig
Parasztnak Földes Ura ellen, és Földes Ura Jószágában,
akár mi szín és praetextus alattis Just feszegetni; és kémi
nem szabad, és nem illik, azért meg kivánnya az Ali-Peres,
hogy az irt Paraszti Communitas ... az efféle képzelt Jussán
ak, és szabadságának feszegetésétöl penitus praecludaltass
ék [Mv; TLev. 5/16 Transm. 4 3 - 4 tábl.].
Szk: semmi ~ alatt. 1581: senky ne merezzellie(n) fóldet
az hatarzelbe senkinek se berbe se egieb modo(n) adny se
Jocalny semmy zin alat Az fóldnek vcztesse alat [Kv;
TanJk V/3. 243bl. 1695: Maga ... Sz. Andrási Jankó, és
®des Annya Csatári Jllona Asszony azon őrőkségekb(en)
Semmit az Decretum szerint való derék Szükségeken kivűl
semmi szinek alat el ne idegenithessenek [Nagylak AF;
DobLev. 1/42]. 1819: Továbbá ha valamellyik a Mesterek
közül. ..a közönseges Szolgálatnak terhét hordozni nem kibánna ... nékie sem(m)i szin, és praetextus alatt Mészárlani
^ a b a d ne légyen [Kv; MészCLev.].
7. vall szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen:
e
Ö> - alatt kenyér formájában (veszi magához az úrvacsor
*t); a primi ostie la cuminecătură; in der gestalt von Brot.
' 7 8 2 : tudta az" a pápista religiót ... hogy a római pápa az
ecclesia feje, vagyon purgatórium, hét sacramentum vaaz Ur vacsorájában egy szín alatt is vehetni [RettE
íj 17 - — "Wesselényi Miklósné Cserei Ilona] * két ~ alatt
kenyér és bor formájában (veszi magához az úrvacsorát); a
Mmi la cuminecătură pîine şi vin (simbol al trupului şi sînBelui luj Cristos ); 1783: Cseh- és Morvaország is, kivált a
községe, elállott a mise mellől s két szín alatt veszi az Úr
Vac
soráját [RettE 422].
8* ürügy; pretext; Vorwand, Prätext. 1562: (Szulimán
Cs
ás?ár) a várost" mind Pesttel öszve magának elfoglalá ily
alatt: hogy a gyermek apja Szapolyai nagy János király
jlalàlakoron a tutorságot császárnak vallotta volna, kinek
i'^nak azt húsz esztendős korában mind az egész országgal
jßyütt esmét kezébe eresztené [ETA I, 14 BS. — "Budát
1541-ben]. 1581: Ertyk eo kegmek aztis hogy az Jesuitak
^ d ó s t u l attak bort el It Coloswarat ... talalyak megh
^ n k a t rolla, es az donationak contine(n)tiaya zere(n)t kotyôrògienek hogy effele zin alat való compolarságot wyonmegh tilchio(n) tóllek [Kv; TanJk V/3. 245b-óa].
Ez mwhely az mely áruaié volt, az innen ell buidosot

szíj gyártócéh
... Csiszár Imreh ezt eszebe veőuén, keőteőtte magat beleje
ily szin alat, hogy eö volt volna Tutora annak az el buidosott áruának [Gyf; EMLt VI. 228b]. 1679: melly egyszer
végben ment vásárt és örökös tserét vala melyik fél vagy
egy vagy más szin alatt révokálná és meg ígyeicezné bontani; Száz Magyar forintaknak vinculuman maradjon érette
[Káposztássztmiklós MT; DE 6]. 1699: minemű szin alat
vŏtte legien ell Hunjad uarmegieben Galacz nevű faluban
leueŏ kicsin portioczkamot Brazovai Boldisar Atyamfia
[BálLt 1]. 1724: Hát azt tudódé ... mikor Váró Juditot periette ... Dobolyi Lakatos Bálint, hordván ide, s tova Váró
Judith a' Gonos Istvanrul álló jókat, mit mondott, s micsoda szin alatt rejtegette [Ne; DobLev. 1/106. 2a vk]. 1745:
igjekeztemis ... hogy ha valami szin alat meg foghatnok és
puskáját el vehetnök, de Semmi képpen hozzá nem kőzőlithettünk [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1780: Előre leheté
futatni? Senki előre, sem a' hideg őszi időben, sem más
akármi időben is ollyan szin alatt, hogy a* következendő
futatásba belé tudja futatni edjet se merészeilyen sub poena
flór. 12 [Torockó; TLev. 6a]. 1847: Azon szín alatt, hogy
Varga Kata a nevezett három helységek érdekében fáradott,
s jelesen azoknak mint fölpereseknek a királyi fiscus ellen
indított úrbéri perök sikerítésén munkálódik, hány versen
távozott el Varga Kata ezen helységekből? [VKp 208 vk].
9. látszat; aparenţă; Anschein, Schein von etw. 1586:
Keth zcmelt eg' azont es férfiját meg fogtata(m) es vezeozesre Ityltek myert hog ez warosson zyn alat hamyssan
chalarkotanak keregetenek [Kv; Szám. 3/XXV. 1 Igyarto
György sp kezével]. 1637: Vyob commissioiat hozua(n) ismét reánk Ngd(na)k Kglmes Uru(n)k az Thorozkaj iobbagjnk, ugj lattiuk hogj eők akarmichioda uetkekert uallo
bwntetesekertis az onos keőnek megh jelentesenek színe
alat Ngd k(e)g(ye)l(mes)seget untattiak, es Ngdat busitiak
[TLev. 8/1]. 1662: Mellyre, amint illett, hogy ugyanaz is
volna a szín, megmondatott vala, hogy a felséges chám
méltóságáért volna" [SKr 333. — "A kirendelt díszkíséret].
1664: Már nem tudom, színből-e, avagy szívből, de igen
búsulnak ezeknek az kóborlóknak cselekedetén [TML III,
164 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 1670: Az Kászoni
uram követsége, kegyelmes Uram, meglátszik, egészen
csak formalitásokból áll és annak szine alatt, úgy hiszem,
circálódás és egyéb dolgoknak végére való meneteli vagyon feltéve [TML V, 132 Teleki Mihály a fej-hez]. 1710:
Meghalván Haller István ... a Deputátió praesese Wesselényi István lőn ... a jámborságnak s hallgatásnak színe alatt
megvan a nagyravágyás mind magában, mind a felesćgiben
[CsH 440]. 1710 k.: Vagyon mind az atyámnak, mind nékem régen tartott pénzes szállásunk; nemcsak szín, hanem
valóság az atyám betegsége, doktor, patika [BÖn. 706].
1803: minden tzéllyok az", hogj a* Gazdákat meg tréfálylyák, mert ha történikis hogy légyenek ollyanok kik régi
Verös Kovátsokkal állyanak bé a* munkába, de ez tsak
szinből esik [Torockó; TLev. 9/35. — "Az új verőskovácsoknak].
Szk:
mutat. 1772: (Pekri Lőrinc) csak színt mutatott a
titkon pedig a mi vallásunk szerént, a mi sacramentumainkkal, a mi papjaink kezéből élt [RettE 274. — "Amikor rá
akarták venni, hogy áttéijen a róm. kat. vallásra] * törvényes
1657: Nyugovék azért az ország ab anno 1638. usque 1644. annyéban, hogy külső hadakozások nem lőn ellenséggel, de belsőképpen szünetlen oppressio ... mind
csak az fejedelmek hasznok keresése vala és mások nyomorgatása törvényes színek alatt [KemÖn. 188-9]. 1816:

szín
Kigyelmetekis józanabb megfontolásból az előre véghez
vitt Törvénytelen tselekedeteknek valamely Törvényes szint
kivánvan festeni ... az előre elfoglalt Marha legelő helyet
az Exponens Közönségtől azzal a magak ki Nyilatkaztatásakkal kérették fel, hogy ha azt az Exponens Közönség
nem remittálna, ezen esetben Törvény uttyánis kezek alá
venni és magak(na)k readsignaltatni el nem mulattyák [Asz;
Borb. II Rákosi Borbéllj János a szék asszesszora kezével].
10. (külső) ~nel látszólag; aparent; zum Schein, nach
außen hin. 1614: Noha Básta Györgyöt is örömest színnel
marasztják vala Erdélyben, de amaz nem marada, hanem
kiméne Rodolfus császárhoz [BTN 2 50]. 1657: Serédi István, ki nékem jóakaróm vala ugyan színnel, de realiter senkihez sem sincerus [KemÖn. 192]. 1662: Bethlen István elhitetvén mind a portát, s mind a budai vezért, hogy a fejedelem" olly nagy unalomban volna az ország népe előtt,
mind csak színnel s kénytelenségből cselekednék, amit cselekednek vala is a fejedelem mellett, de csak mutatódnék
valamennyire való fegyver fejedelem ellen a fényes portáról, ottan elállanának mellőle [SKr 167]. 1780: ezek ... külső színnel erős Argumentumok, melyekre nyertekis j ó resolutiót [Torockó; TLev. 9/16].
11. (föld)felszín; suprafaţa pămîntului; Erdboden. 1636:
Vagyon ... az Uduaron egy keö kutt, felúl az föld színen
hitua(n) auult fa gardazattya [Siménfva U; JHb Inv.]. 1694:
vágjon a' Konjha-ház ... Ennek mellette vágjon az Kúth ...
mellj a' feneketői fogva, a főid színéig, fából fel rakott régi
munka [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 1729: a* főid szinin feles faragott, és faragotlan kővekis vad(na)k [Buza SzD; JHbK V/2]. 1783: a' Sütő Ház
megett vagyon szinte a* Föld szinén egy Gardgyás kút
[Mocs K; i.h. XXXI/1. 6]. 1811: kezdette volt a viz a* föld
szinét ki kaparni és lopájositani [Dés; DLt 19]. 1855: ha a'
malomnál egy olyan gát emelődik mely felyül a * fold színéig még 3 sukk árok marad a' gát miatt a' víznek áradása
nem lehet [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1393 Dobolyi
Bálint kéiv.].
12. a föld ~én a kerek földön, a földkerekségen; pe tot
globul pămîntesc; auf dem Erdboden, auf der Erdoberfläche. 1741: Istentelenebb ember nálánál az föld szinén
nem járt [F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ir.].
13. helyszín; faţa locului; der Boden von etw., Ort und
Stelle. 1550: sombory Lazloth es pokay Lazloth, Es ez vyzolyay gergely papoth, az peres fewld zynyreh kywygyek
[Mányik SzD; BfR]. 1568: My engedelmesek voltonk az
felseged paranchiolatyanak ky mentewnk az peres feold
zynereh [Gáldtő AF/Gyf; JHb XXIX/28]. 1577: Ez leuel
költ az feliwl meg neueszet es irt napon" az pörös erdőnek
szenen az szenegettö pataka melet timafalui hatarban
[UszT. — "Ti. hushagio hetfön]. 1620: az meg irt káros
kertnek szinere menuen, az alkotast el kezdeók keőzteők
[Szentrontás M T ; Sár.]. 1681: My azért ... az Marko Borbara Borbara (így kétszer!) ben ualó òròksegenek szinere
menuen ... Mely ŏrŏkseghnek uicinussa ab una az nyr fele
ki menő tizes Utczaia ab alía az beres pataka [Homoródsztmárton U; Borb. II]. 1751: Munköt azért kerenek hogy
mint Birakok ki mennyünk az vett földnek szinere [Kissolymos U; Márkos lev.]. 1803: a fenn meg nevezett Erdőnek színére az kivánt jártatás és jegyeztetés végett ... ki
mentem [Ádamos KK; JHb XIX/65]. 1856: oly egyezésre
léptem ... Dánfy (!)" Jósef úrral hogy a* közöttünk ... fenn
forgott pertől elálva a peres helyek egy hivatalnok ur előtt
szakértők által a ' hely szinén ... felosztassanak [Maros-
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koppánd AF; DobLev. V/1399. — "Alkalmasint elírás
Bánfyh.].
Szk: ~rõl -re. 1792: (A földekre) színről színre el menvén az irt Commétáneusakkal ugy foglaltak viszszá 's Csováltattuk el s Terméseiket ítéltettük meg ... a Mélgos Urnák birtakában adtuk [Msz; MbK XII. 87].
14. vminek, vkinek legjava, legértékesebb része; partea
cea mai bună/cea mai valoroasă (a ceva); die Blüte/das
Beste von etw. 1614: Ott" Báthori Zsigmonddal szemben
lévén, mikor kijöttem volna, az Básta hada alatt mind az
város népének színével s mind egynéhány székely atyafiak
hozzánk adván magokat, az Básta hadának utoljával és
széledezőjével egynéhány hétig erős csatázást űztünk-tartottunk [BTN 2 51. — "Brassóban]. 1657: Ekképpen lön Turócról általmenetelem az Fárasztó hegyen az cselédek nélkül, csak az hadak színével ily rendeléssel, hogy az seregeket harcnak rendelvén hátrábbhagyám az erdő közt az kapitányokkal [KemÖn. 233]. 1662: (Bosók Benedek) az útban
meghallotta vala hírét, hogy az vezér hadainak csak a cselédje hagyatott legyen táborok helyén, a színe mindenestől
a mieinkre jöttek volna Szalontához | Hegyessy János a nemességnek színével ... az elöljáróba bocsáttatott törökök
hátán, nagy vakmerőül és tanácstalanul penetrált | Barcsai
Ákosnak ... a török hadakkal Szeben városa felé való szakadása hírével esvén, a népének színét azonnal utánok szakasztván, üzemi akaija vala [SKr 174, 316, 523]. 1667: ha
elment is", ki ha nem admittálná az praesidiumot, meg kell
őket rekeszteni s az vármegyének szinét is fel kell venni
pro majori securitate [TML IV, 106 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz. - "Bánfi Gergely]. 1684: September ... '18 lőtt nagy pompával ifjú urunk, küssebb Apafi Mihály kegyelmes urunk ö nagysága fejedelemségének az török Császártól való confirmatioja nagy pompával, mivel az egész
országnak színe s fegyveres hada ott volt [SzZs 255]. 1704:
haliám, hogy ... feles rácok jöttenek volna Arad felöl Hunyad vármegyére, kiknek elejekben állván Csáki András
maga hadával és a vármegyebeli nemességgel, őket a rácok
megverték és a vármegyebelieknek is a színét levágták volna [WIN 1,214].
Szk: -e (és) eleje. 1614: Ezen* újobban megrettenvén, az
város népe mind elfuta, ki hová láta, az színe és elei az város népének béfutánk-búdosánk Brassóba | (Báthori Gábor)
beméne Szebenbe ... az színét-eleit az város népének megfogatá [BTN 2 52, 57-8. — "Básta garázdálkodásain] #
virágja. 1662: ím látjuk és tapasztaljuk, hogy amidőn már
felzavartatván szegény hazánk, ennyiképpen megromlanánk, nemzetünknek, édes atyánkfiainak is színe, virágja
Podolyán a csúnya tatár nemzet álnoksággal megvetett hálójába keríttetnék [SKr 577].
. ,
II. mrt vmilyen színű; de o anumită culoare; ... ^ ^
ftrbig, von ...er Farbe. A. 1714: Aszszonyi embern(e)K
való 4. Par Kesztjö Atlas s Tafota Materiabul, első Brokad
materiabul aranj fonal viragokkal ki varrott, a' többi 3. M*"
lömbféle szin seljemmel aranj virágokkal fi. Hung. 1° '
Varratlan Abrosz külombfele szin Viragokkal Chonka formára széllyén ékesített fl. Hung. 8 [AH 31,42]. 1748: Szedeijes Szin virágos, aranyos úgy eleib(e) való supellat
Más kék Szin hasonlo Supellát [Ks 8. XXVIII. 5].
Egy kék szin aszszony embernek való habos kanavátz keskeny arany tsipkés Mente [Nagyida K; Told. 19]. 1803: pazsint zód szin posztó Nadrág [DLt nyomt. kl].
B. 1811: Marinkás György ... halovány szin hoszuko sovány himlőhelyes ábrázatú [DLt 84 ua.].
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o Szn. 1630/1777: Szin Balas [Szentrontás MT; DobLev. III/505. 2b].
szín2 1. fészer; şopron; Schuppen, Verschlag, Kőben;
Diele, Flur. 1625: hallottam maga szájából Fabjan Tamasnak, hogj latta volna Kovacz Ferenczel az papnet Fabjan
János hazanal az szinbe [UszT 180a]. 1647: Vágjon az
CzÜrős kerten túl két barom Akol sővenj kapuja ... Vágjon
két hoszu szin az ket akolban [Marosilye H; VLt 15/5415].
1677: Vagyon ... egy hitván perellyere csinált Szin béres
szekerek(ne)k való [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1699:
cserefa ágasokra koszoruzot rosz szalma födél alat sövényből font öreg disznó pajta, ezen belől hat ágasokra peijezet
rosz szalma fődel alat való szin vagy árnyék [Szentdemeter
U; LLt Inv.]. 1729: Vagyon az udvarházon kivŭl dél felöl
az udvarház kerthez ragasztva egyebűt tövissel bé kerítve
v
alami akoly egy el romladozot szin benne [Buza SzD; JHb
V/2], 1740: csináltak edgy kis szalma fedeles szint Tölgy
és Füz fa ágasokra, és Nyírfa s egyéb elegyes perelljékre
[Gyalu K; BfN Gyalui cs.]. 1778: az Meddŭ rideg Marhák
••• szin alat teleltek ... egy se döglöt meg [Bethlen SzD;
BK Bethleni szám.]. 1805: A többi épületeket Pajtát, Szint,
°lot és kertet a paraszt tsinálta ... s ezek nem mentek calcuíusba [Marossztimre AF; DobLev. IV/874. 20a]. 1851: A'
velniczéhez tartozó szín ... az egész színnek nints kertelése
az út felöl [Erdősztgyörgy MT; TSb 34].
2. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: baromn
<*k való ~ marhaistálló; grajd de vite; Rinderstall. 1594:
Az Maior hoczaknal való Jnuentarium ... Baromnak walo
z
in No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 9-10] * dézmás ~ dézmatároló hely; loc de depozitare a dijmei; 1717: Kŭkŭllöváſ
atta a hid végénél, ... egyéb boros helyeken a faluk végin
e
rigaltass(an)ak Dézmás színek [Sárd AF; UtI. — *KK]. —
L. még dézmaszín
hordóknak való ~ hordótartó szín;
??pron ín care se păstreazä butoaiele, şopron pentru butoa
ie; Schuppen fúr Fäßer. 1656: Az oh es uy hazak közöt
v
agjon boronabol fel rotth hordoknak való szin [UF II,
159]. — L. még hordószín * meszet oltó ~ şopron ín care
este amenajat groapa pentru stingerea varului; Schuppen
Kaik zu löschen. 1777-1778: A harangláb alján a meszet
oltó szinnel együtt pedig káros, rossz és elviselődött lévén a
zsendelyezés [Kv; ETF 107. 14] * olajütő ~ olajsajtoló
szín; şopron ín care este (instalat) presa de ulei; Öl(preß)schuppen. 1636: az molnár haza ellenebe(n) egy olay ŭteö
szin agasokra epitven uydön uy karfazott keörös keōrŭl,
minden olay ŭteö ezkeōziuel keszen sindelyes [Siménfva
U; JHb Inv.] * szüretelő ~ szüreti munkára szolgáló szín;
Şopron folosit la culesul viei; Schuppen zur Weinlesen.
1816: a' Győrteleki Határon egy darab majorság szőlő a'
Magurába ... Ugyan itt vagyon a* Lazába, ágasokon fenn
^ló, venyikével bè-fedve, minden oldal nélkül egy szüreteszin [Bom. XXIX. 24/13] * téglavető ~ şopron folosit
ÿ cărămidari ín timpul formării manualä a cärămizilor;
^'egeleischuppen. 1647: Az Czürőn kiuűl az patak mellet
Rágjon egi husz ölnj tégla vető szín [Marosilye H; VLt 55/
5
415]. 1694: Tégla vető Szinis volt ott, de Tégla <nin>cs
^ost benne [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1699: vagyon nyolcz
f á s o k r a csinált tégla vető szin [Szentdemeter U; LLt Inv.
5
] "fc vaskő-rostoló ~ vaskőégető műhely; atelier pentru
Prâjirea minereului; Erröstungsschuppen, Röstboden für
Eisenstein. 1691: Azon koh mellett uagyon egy deszkával
*edett uas keő rostoló szín. Azon fellyeb uagyon egy uas
ke
ö tartó szín [CsVh 114-5] * vaskő-tartó ~ vaskőtároló
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raktár; depozit/magazie de minereu; Eisenerzlager —• vaskő-rostoló ~ * verbuváló ~ katonatoborzó hely; loc de recrutare; Erzröst-/Eisensteinsiebboden, Werbeplatz für Soldaten. 1745: az vágás után fel zúdula az parasztság visza toják az katonákot az verbualo Szin fele [Csehtelke K; Ks 5.
X. 6. Darabant András (45) jb vall.].
3. árulószín/bódé; chioşc ín care negustorii îşi vînd marfa; Verkaufsbude, Hütte/Bude (am Markt). 1645/1650:
Verner János ment fel az Szinbe(n) vasari mivet árulni fizetet fl. 5 [Kv; ÖCJk]. 1685: Verőmester szinje fából való,
prostillás, nem igen jo [Vh; HÉvk. XX. 156]. 1729: Az
Disznó hússal elődö hentesek ... az Mészárszék előtt szint
Csinalva(n) reggel arullyanak végeztük [Dés; Jk 383a].
1737: az B Füsűs Czének utolso Mestére tartozik minden
héten, Szereda napon, az Szint megsepemj es sokadalmi
napok előtt [Kv; FésCJk 72]. 1756: A szín rectificatiojában
penig és conservatiojában szintén annyival tartoznak az ifijak, mint az öregek külön-külön concurrálni id est fl. hun. 2
dénár 4 [Dés; DFaz.]. 1774: még építettek is azokon kivül
a Piatzon lévő árus Emberek Szinnyeit [Mocs K; KS
Conscr.]. 1787: a Fazakasok szinnyek szomszédságában lévő Boltotskájára ... rá menvén [Dés; DLt]. 1807: ki is mentünk ezen Dési Reformata Ekklesia oskolájának a' Piatz
felé a' Szőcs Czéh szinnye és a Pálinka arulo Boltok aranynyáb(an) fekvő szélihez [Dés; EHA]. 1814: a' Czéh Ujvarinét lopogatàsaiért a' szinbe a* Barátosi Josefné Hellyénél
három áruló hellyel lejjebb tette [Dés; DLt 56. 27]. 1830: a
Tímárok Szinnyek ereszsze alatt fekütt [Dés; DLt 965].
o Hn. 1617/1687 k.: A' Fü Szinb(en) (sz) [Kövesd MT;
MMatr. 397]. 1627: Az Teglas szinnel (sz) [Lőrincfva MT;
EHA]. 1681/1748: a Miske allya szinen [Balázsfva AF;
EHA]. 1740: A Tégla szinen felyűl (sz) [Szamosfva K;
EHA]. 1744: Az Varczagás Ucza Végin az Tégla szinen tul
(sző) [Ne; EHA].
szín3 színpad; scenä; Bühne, Schaubühne. 1736: egyszer
az urak Kolosvárrá gyűlvén, az páterek comoediát csináltanak, és annak irigyivei hogy az theátrumot oda csinálják,
csináltanak egy színt zsendely alá az udvaron [MetTr 426].
1823-1830: A teátrum volt építve a kollégium* udvarán ...
Deszkákkal padolva, ennek a színnek oldalai ágytakaró
kartonokkal, oloszfalakkal voltak behúzva [FogE 106. —
8
A mv-i ref. kollégium].
színalja szín, fészer; şopron; Schuppen, Scheune, Tenne.
1698: edgj ökör Istalo, edgj boiju istalo edgj szin alja [Kóród KK; LLt Fasc. 72].
színarany tiszta arany; aur curat/pur; Feingold, gediegenes Gold. 1697: Tiz szin arany Lanczottska [Kv; LLt
17/18].
színbor tiszta bor; vin pur/curat; reiner Wein. 1634: Galfaluj Kocis (!) janosnak sin bor ur. 3 [UtI]. 1657: Prebendara, Borok, es Eczetek teoltelekjekre, el keolt szin Bornak
volt sepreje Ur. N. 30 [Borberek AF; WassLt Perc. 22].
1676/1681: minden hordo utan való szin bornak ugi seprejenekis veder számat Ra(ti)ojáb(a) iija be; az seprejet penigh eghettesse ki, es az éget borát arultassa ki [Vh; VhU
658]. 1696: Sajó Udvarhelyt az maga(m) borait árulták ki
ez szerent. Alsó Varga András arulta ki egj hordo boromot
meljnek volt szin bora Ur. 27//2 ... sepr(eje) Ur 3//1 ... teszen az árra f. 44.//10 [TK1 Petki Nagy cs. szám. 39a].

színbor-ecet
1724: Szin es Sajtolt uj bor ... Szin uj Bor [Koronka MT;
Told. 27]. 1726: Az ötven két vedrest, ötvenest és 36 vedrest ki árultátvá(n) ... ezek(ne)k szin bora lőtt Um. 118
[Kv; Szám. 54/IV. 29]. 1745: Hátulsó szōllōbõl Szin bor
ürmös Ur. 10 Hátulsó szöllõbōl Szin bor forralt Ur. 3 [Erked K; LLt]. 1774: Hangásbeli Veres bor ... Nagy Szöllö
Sajtolás és Hangás szöllö szin bor [KK; TSb 10]. 1795: Rosamalybeli szinbor [Koronka MT; EHA].
Szk: fejér
1845: Fejér Szinbór [KCsl 13] * silleres
1845: Silleres Szinbór [Csekelaka AF; KCsl 13] * tisztaízű
1812: azon Summa pénzért tartozzék az Ur mindgyárt
azon ősz után következett Fársángon Háramezer veder jo,
és tiszta izü Szin borokat adni [Km; KmULev. 3].
színbor-ecet színborból készített ecet; oţet de vin; Weinessig, Essig aus purem Wein. 1682: Eczetre való félb(en)
oh bor cir nr. 15// Szin bor eczet nr 26// Rosa Eczet 3.
üveggel nr //3 [A.porumbák F; UtI]. 1684: Szin bor eczet
nr. 35// [uo.; UtI].
színbúza 1. tiszta szembúza; grîu curat; ungemahlener
Weizen. 1753: Szin buza egy hambárb(an) tanáltatot ...
Gelim 143 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII].
2. java-szembúza; grîu (curat) de prima calitate; Weizen
bester Güte. 1756: N: Somkuton szép tiszta szin buzat vet
Balog Uram az Csűrből 16 vékát s maga számára vettette
mondván hogy maga p(rae)pendajaba veszi [Drágavilma
SzD; TK1 4 román j b vall.].
szinceritás 1. tisztesség; cinste, sinceritate; Éhre. 1619:
Nagy sinceritással azért az velencei követ is Felségednek
offerálá jóakaratját, valahol kívántatik [BTN 2 359]. 1662:
Bornemisza János ... a fejedelemhez nagy sinceritással láttatik magát viselni [SKr 213]. 1664: valamint Kegyelmed
akaija írni, írja úgy és mü Cob urammal subscribáljuk, evvel is meg akarván mutatni synceritásunkat [az] méltóságos
fejedelemhez [ T M L III, 52 Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz]. 1672: Az mi az én Kegyelmedhez való sinceritásomat nézi, az Isten nekem adja azt az gonoszt, az mit Kegyelmednek kívánok bár [TML VI, 331 Bánfi Sigmond uahoz]. 1679: Az quartalasban, asztag fedesben minden sinceritas el követtessek [Dés; Jk 39b]. 1679/1681: Idegen
emberséges emberek biztokban szálván bé házamhoz ...
meg vizsgálván à szemelyeket, rendek, és hozza(m) való
synceritassok szerint-is, s ahoz accommodálhattja à gazdálkodást eö kglme [Vh; VhU 678]. 1696: Kgld hozzám való
sinceritasanak bizonyságára ... Ujobban Frankfurtumbul 24
Mártii Anni pr(ae)s(en)tis datalt levelett nagy alázatossan
vettem [Vécs M T ; TK1 Kemény Simon Teleki Pálhoz].
1762: Azon 300. Magyar Forintokat ne sajnállya Kegyelmed Szabó Ferentznek, és Nyikulájnak keziben adni ... énis meg szolgálom Kegyelmed sinceritássát [F.zsuk K; SLt
XLVI. 7. 45 Sarki János Ferentzi Györgyhöz].
Szk: egész/teljes
1672: Igyekezem is kitanulni, kik legyenek teljes sinceritással ez ügyében Kegyelmednek, tacite alkalmaztatván magamat kitanulásra [TML VI, 342 Sárpataki Márton Teleki Mihályhoz]. 1678: ha mibe tudok,
meg igyekezem Kegyelmednek és az Kegyelmedéinek
szolgálni egész synceritással [TML VIII, 216 Bethlen Miklós ua-hoz] * igaz
1664: Kegyelmednek ... látja Isten,
igaz synceritással akarok szolgálnom [TML III, 128 Teleki
Mihály Vér Györgyhöz]. 1677: a ' Procuratorokis Principálisoktól rájok bizatot Causaknak nem prodálására, másoc-
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kal nem colludálásra, és a' causanak decisiojáig, tehetsége
szerint, igaz sinceritassal való procuralására hittel legyenek
kötelesek [AC 209]. 1678: Kérem is Kegyelmedet édes Komám uram, igaz synceritassát mutassa meg hozzám [TML
VIII, 39 Pataki Mihály Nemes Jánoshoz].
2. őszinteség; sinceritate; Aufrichtigkeit. 1631: Jgy o
kgmeys megh nyugoduan az en ô kghez való tókelletes sinceritasomban, en sem ketelkedven az ó kgme czalatkozhatatlan igaz Attyafiusagaban Uyolagh igaz Attyafiuj sinceritasonkbol, es tókelletes szeretetünkből vegeztúk így [Radnót KK; Ks O. 37]. 1657: az intercipiált levelekből értem, s
az uramat is tudósítottam palatínus uramnak az békesség
tractájához való sinceritasa felöl [KemÖn. 225]. 1667: ha
soha Naláczi uram synceritasat Kegyelmedhez nem láttam
volna is, most bezzeg valóban megmutatta [TML IV, 220
Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 1669: én contentus vagyok az Kegyelmed tökéletes sinceritássával és oblatiojával
[TML IV, 469 Fleischer András Teleki Mihályhoz]. 1764:
inkább lehetett volna Bátyám Ur(amna)k az én Contestált
Sinceritásomhoz, mintsem az ő hamis lelkéhez, s paraszt
tudatlanságához bízni [Középlak K; BfR].
szincerizál öszintéskedik; a vorbi sincer; aufrichtig sein.
1846: Desewffy Emil, ki szokása ellen, kissé leitta magát
egy kerti asztalnál, mint mondá „sincerisalni" kezdett... 0
gondatlan vádokat szórt az ellenzékre [SszgyÁLt Kemény
Zsigmond naplója (Benkö Samu kijegyzése)].
szincerus 1. becsületes; cinstit, sincer; ehrsam, ehrlich,
redlich. 1657: Kapronczai György is jóindulatú ... igen sincerus ember vala [KemÖn. 200].
2. hűséges; fidel; treu. 1671: soha Kegyelmed j ó kereszténsége felől bal ítílettel nem voltam ezelőtt is, hanem igen
magyarnak s religiojához sincerusnak ismertem lenni Kegyelmedet [TML V, 6 5 6 - 7 Naláczi István Teleki Mihályhoz].
színdeszka levágott fatörzs felületéről fűrészelt deszka;
lătunoaie, scîndură de margine; Schwartenbrett, Schwarte.
1652: ă kőzfalhoz ragasztva, boronakbol fel rott 6. Drabant haz, edgyik avatag zendelyes, őte szin deszkaval boritot [Görgény MT; Törzs]. 1656: Ezen curia keörös kornjül teőldgi fabol faragott reghi sasfak közi szin d e s z k a k k a l
vágjon fel rakva [Fog.; UF II, 152]. 1685: Fenyő Bel deszka nro 450. Szin avagj Szel deszka nro 190 [ A . p o r u m b á k
F; UtI]. 1753: Szin deszkát ... vettünk száz szálat Istálo
padlani [HSzj szín-deszka al.]. 1840: Kintses Marhássai
szin Deszkát hordtak a Dalinárol ide [Görgény MT; BornG. XXIVb]. 1840 k.: Vásároltam 40 szál szin deszkát
[SL]. 1841: 20 szál szindeszka 4 0 xr [Görgény MT; BornF. Ve].
színdeszka-gyalogkert kb. színdeszkából készített alacsony kerítés; gard (scund) făcut din lătunoi; Schwartenzaun. 1758: A Taxások Veteményit az Udvartól distingvalô
kert bé hoszszan a porond felé 35. Láb szín deszka gyal°ß
kert Cséré karokra őt őt szálával uj állapotban [Szu; Ks
55].
szlndevészlk komyadozik; a fi bolnav timp îndelungat.
kränkeln. 1796: Mindenféle Marhák még eddig IstenneK
hálá jol vágynák tsak egy kis bornyu most is Szindevészi
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.].
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szindia falusbíró; primar (rural), judele satului; Schulze,
Dorfrichter. 1331: magister Adrianus de ipsis kenezis et
zondis nostris presentaverit nobis viginti birra, que vulgariter cherge <dicuntur>, et quatuordecim caseos [Nyírmező
AF; DocV 71]. 1632: Az itualo Zindia hazanal vetni való
Zab vagion egj rakasban Cub Nro 80 [F.porumbák F; UC
168]. 1633: az ky akarta Jo Akarattyabol Segítette eo
kegmet", Vgy mint az Boerok szabados Emberek, es az szegenyseg is Szindiakys az az az Birak [F.venice F; Szád.
Sztan Paszerey (45) vall. — "A majorsági munkában].
1637: Iudex Borbatul Romete ... Sindia most adott nem ad
[A.porumbák F; UC 14/42]. 1639: Felseo Zombaton vagion
Persona No. 54 Ezek közot Zindia No. 2 ... Niomorult kuldus No. 1. Brainizter No. 1 Rakasz No 1 [F; RákGlr. 488].
1640: A fellyeől megh irtt Adott", az Folnagy es Zindian
kiuŏl ... minden jobbagy indifferenter tartozik ittis, mint
Fogarasban meg adni [Bethlen F; UC 14/48. 17 — "A jobbágyok táblázatos összeírásában jelzett adóösszeget] | Ztan
luvanos (!) Cen(susa) f. — / 25 Mikor nem zindia [Luca F;
UC 14/48. 105]. 1688: Opra Frinkaje ... Szindja [F.porumbák F; UF 12]. — L. még Fogaras településeiről fölös számú előfordulást: RákGlr. 475-7; UF elszórtan.
szindikus ügyvéd, szószóló; procator, grăitor, avocat;
Advokat, Syndikus. 1823-1830: Körmendi Gábor prokurátorságot folytatott, mikor én nála laktam, akkor a fiscalis
procuratorságból a Josephianum Systhema szerint syndicus
volt a neve hivataljának | A prorektor praeses, a syndicus
felolvas, ami szükség [FogE 89, 239].
színecet oţet pur/curat; purer Essig. 1677: 5 Altalogokb(an) ... Szín Eczet B. Ur. 5// Ennek van Sepreje B. 1 1/2
[Kővár Szt; UtI].
színecske 1. fészerecske; şopron mai mic; Hütte, kleiner
Schuppen. 1742: egj Sendelyel fedett Szinetske ülés kedvirt csinálva [Pókafva AF; JHb XXV/58]. 1758: egy kis szinetske Fenyő Deszkákból bé padolva [HSzj padol al.].
1777: egy deszka fedelű kis Szinetske [Meggyesfva MT;
L
Lt 28/531]. 1780: egy szinetskéböl ... el lopták ... egy
Pánt vasat [Grohot H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1807: Vagyon
^dgy rongyos ágasokon álló pajta és Szinetske Szalma fedél alatt [Szentmargita SzD; Ks 76/56 Conscr. 8]. 1830:
Egy szinetske ... vagyon az udvar napkeleti oldalába [Kv;
s
omb. II]. 1849: Ezen színhez ragasztva égy tartó Szín
etske vas sarkos, reteszes ajtojaval [Somkerék SzD; Ks
73/55].
2. árusító bódécska; chioşc mai mic; Verkaufskiosk, klein
er Kiosk. 1893: Fel olvastatik az ide való Dévai Fazakos
g é b n e k Instantiaja, mellyben panaszolják, hogy özvegy
Tekintetes Szeredai Domokosné aszszony, a* Dévai piatzi
k
*pu előtt lévő kis Szinetskéért, hogy alatta árulgatnak
Szambatonként őket nagyon Taxálni kivánnya [Déva; Ks
9
>-C.12].
é

színehagyott színevesztett; decolorat; verschossen, ausgebleicht. 1576: Wagion igen wyselth zyne hagioth weres
parson perem hath Syngh [Szamosfva K; JHbK XVIII/7.
15]- 1788: A' Veres Bársonyos kanapénak színe hagyott
îjeres bagaria tokja égy darabba, és 12 nagy hátas Széknek
p . darab efféle színe hagyott veres bagaria tokja [Mv; TSb
yl 1800: Egy szine hagyott rongyos fersing [Told. 19].
' 8 15: szine hagyott olaj szin Köpenyeg [DLt 131 nyomt.
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kl]. 1821: Egy viseltes szine hagyott kazimir Nagy keszkenő [Mv; MvLev.]. 1840: Ki huzo, veressen festett, szine
hagyott, oltska asztal 1 [Nagykapus K; KszRLt]. 1855: szine hagyott, avatég öltöny [UjfE 223]. 1866: Egy szine hagyott gyepárka (!) [RLt].
színe-java vminek legjava/legértékesebb része; partea
cea mai bunä/valoroasă a ceva; die Blüte/Elite von etw., die
Auswahl der/des ... 1662: ifjú Lajos királynak Szulimán
török császárral Mohács mezején lett siralmas harca meglévén, mellyen mind maga, jeles méltóságos király elesett, s
mind a magyar nemzetnek színe-java, uirágja elhullott vala
[SKr 75].
színei színlel; a se preface, a simula; simulieren, vortäuschen. 1747: az Mlgs Ur Csapai Kun Sigmond vram ...
Balavásárán ... a' Falusi Paraszt Lakosok(na)k abusussokot, söt nagj tsalárdságokot, ki tanulván s találván, mivel
némely Falu földeit Ecclesia Földének nevezték, és Ecclesia földének változtatván szinelvén, ez utonnis a Possessorokot belöllōk ki rekeztették [Kük.; Ks 17/LXXXII. 8].
színeit festett; vopsit; geförbt, bemalt. 1810: Egy kékre
szinelt (Lazarozott) jóféle arany tojás kerekségü Frantzia
Piksis [DLt 368 nyomt. kl]. 1816: Ezen nappali házból bal
kézre nyílik vad galamb szin festékre szinyelt bérlett melyékŭ s szemŏldekŭ hasonlo színű ... Franczia Záru kolcsos
ajtó az háló szobába [Jobbágyfva MT; BálLt 67].
színeltet festet; a dispune să fie vopsit; (an)streichen lassen. 1666: az elseo ház kemenczéjét küvül beleöl erőssitettük, foldoztattuk, szineltettűk adtunk teolle az Fazakas(na)k
f — d 18 [Kv; SzCLev.].
szinérváraljai a Szinérváralja (Szt) tn -/ képzős szárm.;
derivatul formát cu sufixul -z al toponimului Szinérváralja/
Seini; mit dem Ableitungssuffix -j gebildete Form des ON
Szinérváralja: aus/in/von Szinérváralja: Szinérváralján termett; care a fost produs la Szinérváralja; hergestellt in Szinérváralja. 1756: Anno 1755b(en) termett Szinjervaraljai
Majorság ürmes Cub 15 [Ks 23. XXIIb].
színes 1. colorat; farbig, fårbig, bunt. 1679: Ebédlő Palota ... Padlasa, foljo gerendai, es azok(na)k allyai színes festekes kivülis az gerendák allyanal az ház fala es az szegeletek [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 15]. 1735: Teleki Pál Ur(am) Teleki Sámuel Urat ... uri modon intertenealta; ruházattya peniglen hol színes gjászos volt, a színes
pedig két rendbéli volt gjakrabban mindennapi és inneplő
[Kendilóna SzD; TK1 Jos. Cseh de Akna (40) ns vall.].
1768: Egy Daru szin Ezüstös vég matéria, színes virágokkal [Nsz; TGsz 51]. 1770: az remek lészen ... égj arany
gjŭrŭ színes köre, égj hellymes petsét [Kv; ÖCJk]. 1799:
Egy bolha színű patyolat, arannyal, és szines virágokkal kivarva [Kelementelke MT; LLt]. 1823: Atlatz aranyos Fátyol elő ruha, szines frindellivel varva [LLt Csáky-per 601
L. 1]. 1826: Szines galandok [Koronka MT; Told. 19].
Szk: ~ kalap. 1849: Kelemen Béni ... égy Skatujába
melybe égy fehér kalap volt ... helyette égy otska Szines
kalapot talált [Kv; Végr. Vall. 50] * - kanavåsz. 1797: 32
sing Szines kanofácz [Mv; BálLt 71] * - kazula. 1796: Ordinár Színes kasula 1 Ordinár Fekete kasula 1 [Tresztia H;
Ks 115 Vegyes ir.] * ~ matéria. 1705: Ma reggel az úr fel-

színesen
mene a generálhoz condoleálni a császár* halálát, és immáron mind a német tiszteknek, mind a magyaroknak az elejek feketébe akarván öltözni, a fekete posztókat és matériákat a görögöktől igen elszedték, úgyhogy az mi urunknak
és asszonyunknak is csak valami színes matériákat és posztókat kellett megfestetni [WIN I, 446-7. — *I. Lipót] * mente. 1705: Ugyan tegnap készült el a mentém, kinek a
posztóját újólag csináltattam, a bélést pedig a régi színes
mentém alól való bélést húzattam alá [i.h. 552] * - pántlika. 1788: Színes pántlikával kí garnírozott fejér Fersing
[Mv; TSb 47] * ~ posztó. 1736: az urak, főrendek, nemesek temetésére még az idegen emberek s asszonyok is ...
azféle alkalmatosságra nem csak gyászköntöst, hanem színes posztóból valót külön tartottanak, szedeijes, violaszín
posztóból valót [MetTr 406] * ~ selyem. XVIII. sz. köz.:
Egy Borostyán = virág szin szines selymekkel elegyes
szoknya [MkG]. 1800: Egy fekete Frantzia Tafatára szines
sellyemmel varrott ujj Keszkenyő [DLt nyomt. kl]. 1804:
egy gyöngy szin atlatz Magyar Szoknya mely ki van varva
szines selymekkel [Koronka MT; Told. 19] * - szőnyeg.
1671: Vadnak kőrüllettem és Beszterczénis tizen négy kŏzŏnseges egy egy asztalra való szines szünyegim' [Ks
14/XLIlIb Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina végr. —
a
Köv. a hagyakozás].
2. ~ udvari katona színes mundéros udvari katona; curtean ín uniformă (militară) colorată; Leibgardist, (bunt)
uniformierter Leibwächter. 1710 k: Ezen esztendőben hoza
egy Marchisio vezetéknevű, Veteráni föstrázsamestere a
császár levelét a fejedelemnek a Máramarosba menő regimentek állapotjárói ... A mi uraink Marchisiót Marchiónak
érték. Nosza menjen eleibe a fejedelem hintaja Dániel Istvánnal, egy sereg színes udvari katona és étekfogó [BÖn.
743].
3. csalárd, hamis, képmutató; perfid, viclean; falsch, arglistig. 1605: Keúantak volna ö kk. hogy Byro Wram meg
moderálná és az Varos vegezesett szynesnek ne magyarazna [Kv; TanJk L'l. 540]. 1657: palatínus kéváná azt, impetrálnók az fejedelemtől, vélünk bocsátandó embere mehetne
regéci várába ... ily praetextussal, hogy onnan valami borokat asztalára az palatínusnak hoznának; melyet látánk
ugyan, hogy csak színes dolog [KemÖn. 210]. 1661: Kegyelmed eszében vehette, ha csak színes biztatások volna
az németeknek [TML II, 92 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1666/1793: A Falu Határára járó mellék kerteket melyek előtte való időkben voltanak noha felesen szines dolgok által le rántattanak mostan senki sem tészi [SzékFt 23].
1678: Itt Uram az dolog elköltött bennünket bizony minden
színes dolgokról, nem úgy mint azelőtt, midőn meg akarják
vala csendesíteni az dolgokat [TML VIII, 235 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1710 k: Rövid notabenékben írhatom: 1. Barcsai Ákos maga és az atyjailai fertelmes parázna
életét. 2. Rákóczival, színes volt-é vagy szíves, de a dolog
megmutatta, színes volt [BÖn. 564]. 1781: mind két felek
meg gondolván mind magok egymáshoz tartózó Szíves, és
nem színes Isten áldását is maga után vonszo Atyafiságos
Kötelességeket és Szereteteket, mind pedig a Törvénynek
... bizonytalan ki menetelét ... léptenek ílly örökkös, és
meg másolhatatlan egyességre [Told. 27]. 1782: Bizonyost
nem tudok arról mondani, hogy az osztoztato Bírák tudtákć
azon szines vásárt vagy nem [Torda; KW Vall. 10].
Szk: ~ barátság. 1662: Jenei Ali s tömösvári Csengizádc
passa színes kezdett barátsága* [SKr 454. — *Tartalomjclző
fejezetcímben] * - beszéd. 1753/1781: koránt sem ugy
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vólt a dolog, mert tsak lépes és szines beszéd vólt, mivel a
mint hallottam Bétsben nem az árvák, hanem a maga dolg á b a n ) járt [Máda H; JHb LXXI/3. 263] * - információ.
1663: Nem is gondolhattam egyebet asszonyom ő kegyelme nem kívánatos állapotjábúl, látván másoknak hizelkedésekért, (kik talán szines imformatiojokért nyertek), sokkal
böcsületesb állapotjukat lenni [TML II, 453 Teleki Mihály
Bornemisza Annához] * ~ kontraktus. 1782: Veress Uraim
Kegyelmetek nem jol tselekedtek, hogy azt a 1 boldogtalan
Menyemet illyen szines Contractusra vették [Torda; KW
Vall. 12] * ~ követség. 1657: Az palatínus követjét az fejedelem ily szókkal bocsátá: Mivel az urad, mint mediator
pacis, tégedet ily szines követséggel tractára bocsátott,
másfelől azalatt ellenségemet reám hozta: azt érdemlenéd,
elüttetném fejedet [KemÖn. 68]. 1662: A cardinálhoz" Mihály vajda is barátságnak színét mutatván, színes követségeket is instituálván, azalatt rákészüle b [SKr 84. — "Báthori
Andráshoz. b A támadásra] * - mesterség. 1671: Az Fiscalis joszágokbol Nobilitaltatott Puskásokrol irt Maros Vásárhellyi 30. Articulust, minden részeiben Confirmallyuk cum
hac declaratione, hogy ha hol találtatnak kŏzzüllŏk ollyanok a* kik mind Nobilitatiojokkor irt Conditiojok ellen csclekedtenek, mind penig más szines mesterségekkel akarják
a* Fiscust és az Országot defraudalni, azon hellyeknek Fŏ
Tiszteitŭl ... viszsza vitessenek a jobbágyságra [CC 86].
1717: midőn tette magat hogy eö Gyermek ágyat fekszik
micsoda szines mestersegekkel akarta azt tetettni ... hogy
eö neki teje vagyon [Kv; Told. 2] # - pretextus. 1675: (A
házat) a Dna Actrix ... minémü szines p(rae)textus alatt
nem magának, hane(m) más(na)k akarja recuperalni és redimalni [Kv; TJk XII/1. 20]. 1741: Néhai Kedves Feleségem Vesselényi Susánna ... Lakatos Mihálly, András, és
János nevü Jobágyit ... repętáltattam volna, a mentionált
repetitusok ... Protestatiojokban engemet nem csak Vádolnak mintha én valami keresett Szines praetextussal akarnám nékiek Nemességeket turbálni, s Armalissokat annihilalni [TK1 gr. Teleki Ádám protestációja Kraszna megyéhez] * -szó. 1671: Az debreczeniek dolgát, meg kell vallanom, sajnálottam az közönséges dolgokért, in privato énnekem abban semmi károm; gondoltam abban is nem
egyebet Kegyelmed részérül s bizony Naláczai uraméról
is, hanem hogy tökélletlen színes szovokkal csalták meg
Kegyelmeteket [TML V, 113 Bánfi Dienes Teleki Mihály;
hoz] * - trakta. 1657: az palatínus Esterházy ada valami
színes tractára való alkalmatosságot, melyre az fejedelemnek is mivel szüksége, ahhoz képest kedve is lön [KemÖn.
207].
4. értékes; valoros; wertvoll. 1746: ä Parsok kőzött inealt
vásárlásban vólt az bóltnak által adása ... a Venditor ... à
Conditio Szerint az emptort, & bóltban meg nem tarthatta,
és ä portékáknak színesebb részit viszsza vette [Torda;
TJkT III. 24].
5. színlelt, tettetett; prefŭcut, simulat; fiuSerlich, fingiert,
vorgeliuscht. 1772: Kérdezte osztán a fejedelem', hogy a
római cathoîica vallás szerént élnie kePçtt míg szines pá;
pista volt is hat esztendő alatt [RettE 274. — 'II. Rákóczi
Ferenc Pekri Lőrincet].
színesen csalárdul; cu perfidie; (arg)listig. 1660: Ha Ő
nagysága sincere akaija, van még mód benne, megtarthassuk ez szegény hazát, ha pedig csak színesen nyúltanaK
hozzá, az melyik részrül f u c u s van, legyen az Isten annak
ellensége [TML 1,578 Kemény János Teleki Mihályhoz].
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színeskedlk alakoskodik; a se preface; sich verstellen.
1764: háborúságot szerzó kétszin Ember, aki előttem szineskedett, hátom megett pedig mardosott, mint az eb [Középlak K; BfR.].

UtI]. 1686: Szin Fadgyu libr. 70 [UtI]. 1809: Ezen 13. darab Marha ki vagattatván lett... Vizes Szin Fagya 349 font.
a' ki fontoláskor Kösnyéje esett 88 font. in summa Vizes és
nyers Fagyú lett 437 font [Kv; MészCLev.].

színesképpen színleg; ín aparenţă, aparent; zum Schein.
1667: Ha Kucsuk emberínéi veszi ü kegyelme esziben,
hogy az ű nagysága dolgaiban szívesen forgolódik, nem
színes képpen, értsen egyet vele, ha penig nem, csak
hagyja oda [TML IV, 114 Székely László Teleki Mihályhoz]. 1782: Veress Márton és Sámuel ... azon Jobbágyokat Vásárlották volt meg tsak színesképpen titkon az
én hirem s akaratom ellen [Torda; KW Vall. 12]. 1783: kiyántam volna Atyafiságoson egyezni ő kegyelmivel és ugy
is mutatta szines képpen hogy maga is kivanna [F.csernáton Hsz; HSzjP St. Kováts de Felső Csemáton (44) ns
vall.].

színformálag fészer alakban; ín formă de şopron; in/von
der Form eines Schuppens. XIX. sz. eleje: a vár alatt... egy
nagy pintze, a rajta találtató hordo Conservatoriummal ...
Ezek felett egy más edény conservatorium kő lábakon Szín
formálag fél fedélre [Déva; Ks 90. XCVII. 7].

színész actor; Schauspieler. 1836: uj színészek játzdogálnak ... a' színház mindig dugva [Kv; Pk 7]. 1855: halt
meg Barna Bálint, Szinész 4 éves kisfia Béla, agy lobban
[Dés; RHAk 72].
színetlen színtelen; incolor; farblos. 1677: Hat szinetlen
alá való gyémántok v(a)l(e)nt f. 6//00 [Kv; RDL I. 155b].
1846: Egy szinetlen fulár köntösnek való avatég [Mv;
MvLt 8 özv. Csávási Elekné Tolnai Mária számára közü
8yigazgatói iktató félje javairól felvett lelt.].
színeveszett sápadt; palid; matt, verschossen, bleich.
1724: hallottam a Pekritül el szökött Léány(na)k alkalmatlan beszedit ... ki-is olly színe veszett volt, kérdem tüle,
mit adott néki Pekri [Mezőbánd MT; BK. Diénes Andrásné
(32) ns vall.].
. színez színlel; a se preface, a simula; vortäuschen, simuÜeren. 1657: az fejedelemnek offerálták vala, hogy lenne
generális exercituum christianorum contra Turcam, melyre
Jgen inclinatus is vala; mert noha színezett nékik igen, de
keresztény gyomorból gyűlölte az pogányságot [Kemön.
Jj4-5]. 1661: Alkalmaztassa is úgy magát és dolgait, jövendőben is ne kellessék csak az pogány kételenítésével színezni rendeletien cselekedetit [Kemlr. 349]. 1672: Egyéb,r
ánt édes Sógor Uram, már az mennyire ő kegyelmek bemerítettek volt az dologban, nem lehetett nekünk ő kegyelmek előtt színeznünk, mert már szintén beugratnak vala
magokkal együtt minket is az veszedelemben [TML VI,
166 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
színezésképpen színleg; aparent, ín aparenţă; zum
kehein. 1672: Isten az maga dicsőségét senkinek nem engedi. az ördög és tagjai tovább nem mehetnek annál, az míg
maga bocsátja; mikor akaija, meg is szabadítja az övéit; de
Ja
J azoknak, az kik vagy resten vagy színezésképpen, vagy
ugyan semmire sem munkálódnak [TML VI, 53 Teleki Mih
% Bethlen Miklóshoz].

szinguláris nyelvi egyes szám; singular; Singular, Einzahl. 1807: 1 lig kínlódtam a singularissal és mégis két hiba
volt benne [Dés; KMN 368]. 1823-1830: Mondom ... béka
németül Frosch. Igen, azt mondja, a singularisban, de a plurálisban Frösche [FogE 170].
színhad a hadsereg színe-java; partea cea mai bună/valoroasä a armatei; der Kern/die Hauptstände des Heeres.
1657: Itt az fejedelem nagy busulásban vala, mert mezei és
fizetett színhadát elöljáróban Horvát István mezei generálisával elküldötte vala, hogy megsegítené és egyezne Manszfelddel [KemÖn. 66].
színház 1. fészer-féle; un fel de şopron; Art Scheuer, gedeckte Bühne, Schuppen. 1714: Az Ereszből Fenyő fából
való küzőb Lábon fa sorkokon forgo bélletlen fenyő dészkábol való szin házba nyilo ajtó [Kászonfelsőfalu Cs; LLt
Fasc. 85].
2. rég teátrum; teatru; Theater. 1836: uj színészek játzdogálnak ... a* színház mindig dugva [Kv; Pk 7]. 1847:
Rózának éppen zápfogai jőnek, 's megint meghuttyant, —
különben szokott víg szeszélyéből, mely mindnyájunknak
Színház — és bál helyett a' leg kedvesebb idő töltést szerzi,
nem könnyen jön ki [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.].
színházbillet színházjegy; bilet de teatru; Theaterkarte.
1853: 5 színház biliét 8 1 tl 10 gr [KCsl 3. — "Berlinben].
színhordóbor legjava hordós bor; vin de butoi de calitate superioarä; edler Faßwein. 1797: közép jóságú Bor, közép árron, közép = szerleg kelve, elkél: 6 - hat 30 ~ harmintz vedres tiszta szin Hordo Bor [Cege SzD; WassLt
Conscr. 559].
szinkáló vas kovács-szerszám-fajta; unealtă/sculă întrebuinţată de fierar; Gerät von Schmied. 1732: ezen kamorában ... találtunk ... egj rendbeli kovacsnak való miv szert,
ugjmint egj nagj vas pöröljt, egj hoszszucska szinkáló vasat, egj vas ülőt két kalapácscsal, vas fogoval, és vas njelü
legjezővel edgyütt [Kóród KK; Ks 12.1].
színkedő kétszínű, képmutató; ftţarnic, prefòcut; doppelzüngig. 1844: Tamás Ágnes ... mosolygó szinkedő beszédű [DLt 962 nyomt. kl].

színezett festett; pictat; gefërbt, koloriert. 1846: égy régi
Jjninai porczellan zöld s kék festékkel Színezett fületlen
n
ackon dugóstól [SLt 17].

színkör rég kör alakú nézöterû színházi épület; teatru de
formă circulară; Sommertheater, etwa: Rundbühne. Hn.
1859: Színkör az Elbában [Mv; MvHn]. 1860: Az Apolló
kertbe épült színkörben [Mv; MvHn].

színfaggyú tiszta faggyú; seu topit; purer Talg, Reintalg.
5: Szin avagj olvasztott fadgyu libr. 80 [Porumbák F;

színlel tettet; a simula; simulieren, vortäuschen. 1849:
Kelemen Béni az efélé vallomásaival ártatlansagát kívánná

színlés
ugyan Színlelni de ravaszsága igen könnyen világosságra jö
[Kv; Végr. Vall. 50].
színlés szintezés; nivelare; Einebnung. 1595: Az kemenczeknek zynlessehoz mégis vettünk Nyreo Istwantol egi veka Nyredeket p(ro) f — / 25 [Kv; Szám. 6/XIII. 44]. 1598:
Nyredeket vettunk az kemenczek zynlese zwksegere p(er)
f . — / 3 4 [Kv; i.h. 7/XV1. 47].
színlett 1 szintezett; nivelat; nivelliert, eingeebnet. 1652:
Az Golyobisos boltrul eleb menüén Job kézre, az horgas
ház alat való Pinczebe(n) nyílik, egy félszer színiét, vas sarkon panto(n) forgo deszka Ajtó [Görgény MT; Törzs.].
1731: Ezen Kamara ... alja földel színlett [Gálfva MT;
Sár.].
színlett 2 színlelő; care simulează, care se preface; falsch,
heuchlerisch. 1657: Ez Báthori Gábor igen virtuosus ifiú
fejedelem volt egyébiránt, de az rossz alkalmatosságok és
ártalmas conversatiójú melléje magokat színlett tanácsadók
az egyébiránt is affélékre hamar hajlandó ifiú elmét megvesztegetvén, részegeskedésre, tisztátalan életre vetemítették [KemÖn. 27].
színlő gerenda simára, laposra faragott gerenda; grindă
cioplită cu barda; fiacher Balken. 1699: Az Istálló ... boronábol rót, három Sas fa kőzi, a kőzopin meg bomladozot, őt
borona és egy felső szinlö gerenda hiaval vagyon [Boroskrakkó AF; BtN Dobozolt anyag VI].
színméz tiszta, valódi méz; miere curată care se scurge
din fagurii expuşi la soare; reiner Honig. 1625: Veottem
... szin Mezet Ejt No 14 ... f 5 d 60 [Kv; Szám.
16/XXXV. 62]. 1629: ket hordo sonkolyos mezetis tudom
hogy hozanak ... kerdezte ha le folté az szin meze. hogy le
folya az maradekjat megh óztak [Kv; TJk VII/3. 108].
1674: administralt Fogarasi sáfár András deák Ur(am)
Szin mézet Ur. 3 1/2 [UtI]. 1680: három putonokban Szin
méz Ur. 7//2 [A.porumbák F; KvÁLt Inv. 3]. 1732: Dániel
Ferencz alkutta es vasarlotta meg az mennyi meze volt;
száz veder méz gyanánt melyben 20 veder szin méz,
elegyes sonkolyos 80 vedernek kellett lenni [Kv; TJk
XV19. 91]. 1763: Bereczki Ur(am) vásárlat Volt ezelōt
Popa Iuontol 8. veder szin mézet vedrit 10 maijasokon
[Torda; TJkT V. 174]. 1782: a méznek vedre hogj járt, a
Szin méznek kupáját hogy lehetett adni ...? [Mv; DLev.
4]. XVIII. sz. v.: Az olyan marhának ... a hasa menese
meg ált, a ganéja meg hül, s meg reked ... az olyatén
marhának szappan tsapot kell csinálni tiszta szin mézbe
igen jol meg törvén fejér veress hagymát kel elegyitteni es
a szappan csap végit ezzel kenni j o bőven, es a marhanak
az allfelibe tenni, mert ez fél ora alatt meg ereszti és a
ganéját meg inditya [UszLt X. 80]. 1823: a' Tolvaj ...
elhordott ... Szin mézzet 2 mázas fazakakba 4 kupát ért
Rf. 3 [Firtosváralja U; Borb. II lelkészi feljegyz.]. 1851:
24 Veder Szin m é z [Dés; DLt]. — L. még ETA I, 116;
UF II, 375, 577.
Szk: majorság
1682: Ez idei majorsag Szín mez nr.
8// [A.porumbák F; UtI]. 1695: Majorság szin Méz ... Elés
méz [Porumbák F; UtI] * prebenda/prebendåra
való
1684: Praebenda színmézet, ur. 4 [Ebesfva; Aut 408].
1686: Praebendára való színmézet, egy vedret, ur. 1 [Porumbák F; Aut 56].
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színmust tiszta must; ravac, must care se scurge de la sine din strugurii puşi ín teasc; reiner Most. 1760: az ados
embereket midőn a' szőlőből jöttenek volna a' kiket talált
az uttzákon mind meg álitotta, és szin Mustyokat Le botsáttatta [Szászörményes KK; Ks 92]. 1783: Fel mervén a
Mustot külön kŭlŏn Hordo Szám Szerént Szin Mustot, Sajtolási [Mv; Told 20/5]. 1845: 1842-beli szüretem, feketeszõlők törkölyére Csekelakánn" fejér szin-must töltetett
[KCsl 13. — a AF].
színmutatás képmutatás; ipocrizie, prefåcătorie, fííţărnicie; Heuchelei, Hypokrisie. 1805: ettem, játzodtam, irtam is
egy kevés Históriát szin mutatásból, esmet játzodtunk [Dés;
KMN 116].
színnemesség a nemesség színe-java; fruntea/floarea nobilimii; die Creme des Adels, der reinste Adel. 1614: soha
nem tudják, hogy egy harcon annyi szín nemesség elveszett
volna' [BTN 2 54. — 'Ráduly vajda és Székely Mózes öszszecsapásában].
szín nép a had színe-java; partea mai aleasă o oştirii; di e
Hauptstärke des Heeres. 1653: a két had ... oly eröss viadalt tőnek, hogy annak mássát nem gyakor helyen láthatniMert Mósesnek" hol mi szin népe vala, ott vala mind, de a
tatár is mind a jova vala [ETA I, 81 NSz. — "Székely Mózesnek]. 1657: midőn az generál Nigron mellette lévő sok
nagy emberekkel, officérekkel az szembenlételre az sáncból kijiltt volna, az fejedelem is sok színnéppel az hagyott
közhelyre közelítettek volna ... tetteté, mintha az lóról leszállani akarna ő is [ K e m ö n . 46].
szinódus zsinat; sinod; Synode. 1570: Myklos predicator
feleol eo kegek Jgh vegeztek, hogi plébános vra(m) kewansaga zerenth Byro vram ynchie hogy chyendessegbe l e é* en
az keresteles feleol való Thanytasba, Az Synodusiglan [Kv»
TanJk V/3. 3a]. 1779: azzal excusálta magát", hogy azon
synoduson sem subsistálhatott nyavalyája miá [RettE 40Z— "Toldalagi Ferenc]. 1823-1830: A más esztendőben Farczádi is megholt, szinódust sem érhetett, s helyébe a luk®"
falvi esperes, Csíki János lett a generális nótárius | 1798. június 20-ik napján a Kézdivásárhelyt folyt szinódusban lett a
papságra való ordináltatásom, vagy amint szokták mondaj
ni, felszenteltetésem [FogE 273, 287]. 1848: A jövö tavaszi
pár. Synodusra, melly a' Köz Sz. Zsinat elfogadásáról értekezend, minden Pap bé menjen [Szucság K; RAk 72].
még FogE 154,273,288.
Szk: generális
1762/1845: 'S elis érte vala ez az Aszszony is a' Püspöknéséget, sőt Igenben" lévén egy Gene;
rális Synodus, maga is eljőve a* még eleven 's jó körbe
Deákné az ő egésszen ősz Féijével azon gyűlésre [Hermanyi, EDem. 536. — "M.igen (AF)]. 1795: Extraordinanu
Assessorokat is fognak bé esketni mivel már figaltato>t
Gen. Synodusba hogy Regius senki nem lehet hanem ts
az adsessor [M.bikal K; RAk 20]. 1823-1830: Gróf
^
roczkai Zsigmond úr Torockószentgyörgyre vitette v
káplánnak", s ott lévén a generális synodus, nem akart®
állni cenzúrára ... s erőszakkal állították elé a f e l s z e n t e l j ,
[FogE 79. — "Telegdi Mihályt]. 1833: Sajnállom, h o g > '
Tekintetes Ur azt a ki kérdeztetést hamarább meg nem
te, hogy ezennel Dispensalhattam volna; már most mé
tassék a* Generális Synodusrol való haza jövetelemet m
várni [Marosbogát TA; DobLev. V/l 198]. 1837: A Genei
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Hs Synodus leszsz Szilágyságb(an) [Vaja MT; HbEk] * nacionális
1662: ad diem 10. Junii 1646. Szatmár várasában
nationális synódust, nemzetséges gyűlést tétetvén ... illyen
végezésekre szállottak vala [SKr 277]. 1671: A Canonokba(n) a* mik nem obsolescáltattanak megh tartásiba(n) munkálódunk, mellyekb(en) a' minemű Ritusok observáltamak,
vgja(n) ezenekre ugy lattyuk ut nyittatik az Nationalis Synodusokba(n) [SzJk 117] * parciális
1784: ebbeli szükségeknek felsegillésére vagy kipótlására tött szándékunkot és
ígéretünket... a szent partialis synodusnak alázatosan jelentjük [Kőrispatak U; ETF 107. 34]. 1804: vettük a Tiszt. Esperest Idősb Intze Sámuel Ur Circularissát, a' mellyben publikáltatik, hogy az őszi Partialis Synodus ad 20mus (!) Novembris határoztatott [M.bikal K; RAk 36]. 1862: Hivatalomból ki follyolag bövebbenis tudatom a' Tekint(etes) aszszonnyal hogy itten a' mater Ecclesiában Pünköst negyed
napján Partialis Synodus fog tartatni [Siménfva U; Pf].
szinódusi zsinati; sinodal, sinodic; synodial. Szk: ~ rendelés. 1795: A* Visitatio alkalmatosságával e' következendő Synodusi Rendelesek(ne)k Protokolizalasa parantsoltatik [M.bikal K; RAk 8] * ~ viátikum. 1806: A Synodusi
Viaticumot amely Ekklésia vagy Pap bé nem küldötte küldje be [Nagykapus K; RAk 17].
színpad átv szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktioen: a világ ~a. 1862: ma egy fiatal életének alig kezdő tavaszán tűnik le a világ színpadáról, hol öt rósaszínü szép
reményekkel kecsegtette a jövendő [Kv; Végr.].
n

szintakkora majdnem/szinte akkora; aproape la fel de
mare ...; fast so groß. 1860-1861: A tói madarak közt érdekes a nádi bika, szintakkora mint a pacsirta [Benkő,
Mszlsm. 12].
szintaktika a latin mondattanról elnevezett negyedik
°sztály; clasa a patra (ín care elevii fåceau studii de sintaxà
); Syntaktikklasse. 1823-1830: A syntacticába esztende*8 volt praeceptor Török László, káposztásszentmiklósi'
Pap fia | a syntactikából b ... a német classisba promoveá'ódtam ... Innen mentem a rhetoricába, onnan pedig a poét á b a I az úgynevezett cella classistól fogva fel a syntactik
*ig kihívták a gyermekek egymást leckéből expositióból
Va
gy írásból, és amelyik jobban tudott, az lehúzta a mást,
Jzaz annak elsőbb helyét foglalta el [FogE 80, 113. —
MT. bA mv-i ref. kollégiumban].
szintannyira éppen annyira; exact atît, tot atît(a); eben°weit, ebensosehr. 1700: Sietve leven a* dolog inquisitioatis ne(m) peragaltathattam volt szint annyira a* mint kiontatott volna [Dés; Jk].
s

n

.szintaxis mondattan; sintaxă; Syntax. 1736: volt egy kis
P°h, abban tanították az syntaxist és grammaticát | Udvarhey
en ... volt két mester, egyik syntaxist, grammaticát tanított,
** másik principiát [MetTr 430, 435]. 1758: írta a szegény,
Jenben elnyugodt Köröspataki uram ugyan, hogy vigyenek
^ mert engemet syntaxisra, bátyámat poesisra ... pro^veált [RettE 62. — 'Apahidáról a kv-i ref. kollégiumba].
^06: a syntaxis reguláit kezdettem tanulni [Dés; KMN 174].
szintaxista az elemi oktatás második fokozatának tár ó j a ; elev (din clasa a patra) care fòcea studii de sintaxă;

szíj gyártócéh
Schüler der 2., „Syntaktik“-Klasse. 1758: jöve be az collegiumba az nagyanyámnak egy Györgyi nevü oláh kocsisa,
ki is felkeresvén Rettegi Zsigmond bátyámmal, ki is akkor
syntaxista volt s ment volna által poesisra [RettE 62].
szinte I. hsz 1. majdnem, csaknem; aproape, cît pe ce;
fast, beinahe. 1585: tahat zinte egy ollyan lo hazat epyczen
[HSzj ló-ház al.] | Kowach leorincz Deák (vallia)... Lattam
hogy az Magiar Vczay Borbély Ianos zinte efelikorigis késérté haza ez Azont [Kv; TJk IV/1. 492]. 1590: az falwnak
Arra wegeszesse volt hogy affele dolgoth' ha szinte kar
volnays az falú elól ki ne jeôhessónk hane(m) ott kel el
Jgaszitnj [UszT. — "Helyette eredetileg kererth volt; ez föléje írva]. 1614: Hauasely István ezt Chyani Gyôrgj ereóvel
teotte Jobbagya, az fejet Istrangal tekerte megh, hogj szinte
megh akart ihalnj es az szeme ki akart szóknj [Ehed U;
UszLt VI. 56. 43]. 1629: engemetis kialta Balogh Ferencz
hogi hamar szomszéd Ura(m) ugy mond mert am szinte
most miuelik az Felesegemnek, enis oda fűtek az zajra, de
... immár el futót volt azt hiszem az legeny [Mv; MvLt
290. 164a]. 1697: En csak az Tüzet oltottam, Mivel ha nem
forgolodunk vala szinte az kertb(e) kap vala [Szamosfva K;
Ks 90]. 1727: A Rosa hegje alatt lévő Malom szinte három
esztendeje hogj Malmos Possessor Atyánkfiai ... gondviseletlenségek miatt el pusztult [Dés; EHA]. 1749: Tudok egy
Nobilitaris Curiat, melly is a* Vágó Hidra jõvõ Uttzában ...
ruináb(an) szinte omlolag vagyon [Ne; DobLev. 1/335].
1796: Gitzi Josi nevezetű Czigány ... Abel Károly Ur(amna)k egy Magyar Kotsissát ugy egyb(e) vagdalta, hogy
szinte meg holt [Mocs K; Eszt-Mk]. 1847: Varga Katalin
... a falusiakat annyira felingerelte, hogy a dominalis bírót
szinte megverték [VKp 253]. 1855: A Borona Fákat ... a
nagy árviz szinte elvitte mert ejtzaka nőtt meg a maros',
annyira, hogy a Falunak alsó részit egesszen ellepte [Nagylak AF; DobLev. V/1386. — a A lev. febr. 28-án kelt].
1860-1861: Az mezőségi tereket M.Bándtól ... Rücsig ...
szinte és csaknem egészen tó borítván, inkább vizes, mint
száraz rónáknak nevezhetni [Benkő, Mszlsm. 5].
Szk: - szinte. 1817: a' Mester ojjan terhes beteg, hogy
szinte szinte ... Doctorra szorulnak [Héderfája KK; IB. Veress István tt kezével]. 1827: a* Néni Kolósvárra jövetele
felölis, hogy mostanság megeshessék, szinte szinte desperáltam [Kv; Pk 7].
Sz. ~ olyan, mint amely borsót útfélen vetnek. 1584: En
most Byzott wram Attiamffja wagjok zynte ollyan mintt az
mely Borsot wt felen wethnek walakj reya erkezjk megh
akad bele [Kv; MNy XXVI, 77] * úgy megszokta az italt,
hogy ~ elázik a világról. 1804: a szegény Birois ugj meg
szokta néhai Principálissátol az italt... hogj szinte el ázik a
világról [Ádámos KK; Pk 5].
2. nem ~ nem egészen; nu tocmai; nicht ganz/gerade.
1593: nemeli tanuknak vallasokbol megh teccik, hogi ... az
kouach legini nem zinte Innocens [Kv; TJk V/l. 380].
1619: itt már nem szinte volt titok az Felséged megindulása
[BTN2 345]. 1629: mostan Jstennek kivalkeppen ualo ostora raita leuen es elmeiebennis nem szinte ép alapotban leuen ... az eleobbi fassioiat ... eleotte elolvasok [Ks 8].
1672: Én nem szinte jól vagyok [TML VI, 186 Veér Judit
Teleki Mihályhoz].
3. éppen; chiar, tocmai; gerade, eben. 1585: dizno hust es
kiált (!) veönek ky Jzakiokbol ... de az hially ollian vala mint
ha zinte mosta(n) vettek volna ky az diznobul [M.valkó K;
KP. Veres Mihal jb vall.]. 1596: Mert zinte mostan oly nagj
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szintég
dolgaim vadnak [Radnótfája MT; BálLt 1]. 1618: Az én
uramhoz szinte holnap akarok küldeni [BTN 2 154]. 1719:
Valóban rósz hírt ä Pestis iránt vévék szinte ma ... Dridife(n)
is 7. Persona holt ki [EbesfVa; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1747:
(Az) Intrejeri nevü hellyet a két Falu Mlgs Possessori engedelmekböl birták és pascuálták mind a Kis Fenesiek, mind az
Hesdatiak, és a mellyik kŏzzüllők eléb érkezett oda csinálta a
szállását a hova szinte nékie tettzett [Sztolna K; JHb 74].
Szk: ~ akkor. 1570: Zegedy Gčrgh ... vallya ... Jol lehet
hogy Talam volt eo theole valamy zo az Sententia feleol, De
Nem emlekezyk Rea ... ha zynte azkor valamyt zolt volnais
hozza [Kv; TJk Hl/2. 3]. 1574: Margit chisar Mihal zolgaloia
Azt vallia hogi zinte azkor otth Nem volt mykor az germek
kezet meg vagta [Kv; TJk 1II/3. 338]. 1631: szinte akkor ot
kin nem volta(m) mikor az louat el hoztak [Mv; MvLt 290.
244b]. 1772: a Feleségem ... szolgáloját bé küldvén a pinczében ... a midőn is szinte akkor lévén házomnál égy Ferenc nevezetű Tégla vető [Dés; DLt. 321. 74b Sig. Dants (48)
ns vall.] * ~ úgy. 1570: Molnár gčrgh Azt vallya ... szoksor
(!) volt az hogy az Zas Jánost Megh Rezegitettwk zynte vgy
chekettwnk (!) vele Mynt akartwk [Kv; TJk III/2. 107]. 1600:
Czoma Istuannak az battia Czoma Marthon ... adot uolt egy
Seór feózeó ústeót eóreók arron, mely úst zinte ugy illette
Czoma Istuant mint az battiat Czoma Martont [UszT 15/21].
1629: Az el menest" szinte vgj vallia mint az teöb bizonyságok [Mv; MvLt 290. 188a — s Az asszonynak féijétŏl való
elmenését]. 1784: minden üdöben vágnunk kell a* fát, mert
másként meg ál a' mesterségünk; szinte ugy ha valami fa
eszköz hirtelen romlik [Torockó; TLev. 10/4].
II. ksz szintén, hasonlóképpen; de asemenea, tot aşa, la
fel; ebenfalls, gleicherweise. 1569: Zinte az falw Melleolis
El haytottak, az gherebenesy barmot, az haro(m)falwbeljek
[Sámsond MT; VLt 7/692 Baltassar byro nyíl.]. 1571: en
Jmmar az Napra oda ktekhez az teorwenre ne(m) kewlthetek, hane(m) k: kewlgie hagmasi vra(m) kezebe, ha szinte
az fogliokat ott bewntetj kmetekis [Gyf; BesztLt 3501
Christophorus Báthory de Somlyo a beszt-i judex primariushoz]. 1631: Azt szinte nem latta(m) mikor verte Baczki
Kata Koczis Mihalynet, de halla(m) az hupogasat hogj vere
[Mv; MvLt 290. 231b]. 1644: Az mely kétszáz kurtán itt
vagyon szinte kifáradtak haza kell őket bocsátanom, Nagyságod bocsásson másokat helyettek [KCs 346]. 1665/1754:
Ha ki büntetésben esik s pénze nintsen, adjon annyi érõ zálagot, s ha ki m e g igyekezi (!) váltani, minden bé-járáson
két két pénzel nevekedik adóssága; ha szinte három három
pénzt ád-is szállitya vélle adósságát [Kv; ACArt. 15]. 1701
k.: (Az okulátorok) revideállyák ... ha az D(omi)n(us) Instáns Malma, Mind az Ország utţya Révek, es határokis
Szinte ollyan kárban forognak a mint praetendáltatik [Dob.;
WassLt]. 1746: ki j ő világoson az is hogy ha szinte az A.
adorialta volna is, desistalt, és az J. ... úgy ment réá s úgy
vagdalta meg [Torda; TJkT Ili. 90]. 1788: Szinte nagyon
kezdem tsudállani az Sok objitiált akadáljokot [Komjátszeg
TA; Pk 6]. 1790: ár-vizek idején a' Nyárád vizinek kiütése
szinte olly károkat fog okozni [Cserefva MT; Told. 9].
1848: az öcsém uram előtt is szinte tudva lévő birtok feletti
rövid időn bizonyoson bé kővetkező változások [Ipp Sz;
Végr. Veres József lev.].
o Szn. 1614: Szinte Jakab ppix [Oltszem Hsz; BethU
267] | Szinte Simon j b [Kőrŏspatak Hsz; i.h.].

szintén I. ksz hasonlóképpen, ugyancsak; asemenea, la
fel; gleichfalls. 1594: Kraznan uagjon az Maior kertben
Reghi aztagh, mellieknek az kalongia szamat mint szinten
az Somliaiaknak nem tudgiak megh mondani No. 8 [Somlyó Sz; UC 78/7. 2]. 1600: Keômiwes Gergelyne Vernika
(!) Betle(n)falui ... Az dolgot vgy mo(n)gya mint Zinten az
teöbbi [UszT 15/4]. 1635: akor ideoben egj kas szenet ástak el emlekezetre, de mely helien astak zinten nem emlékezhetem es araniozhatom [Kvh; HSzjP Gara Mihály (70)
pp vall.]. 1636: Fa labakon allo berenabol rott Diznok hizlaló keőttreöcz az Cziur kerthez ragaztatua(n) szinte(n) az
patak eleott [Siménfva U; JHb Inv.]. 1679: az Gazda azt
iija hogy az felesege szinten haló felb(en) volt, ö eliktele n
az Gondviselisire [Ajtón K; WassLt Ebeni Éva lev.]. 1693'
A Boris mint szinten ä buza ... ket egyenlő reszre oszo
[Ne; DobLev. 1/38. 5a]. 1740: igen meg avult Sövénj ken
vagyon, mellj(ne)k a' lészája szintén mind le hullott
BfN gyalui csomó]. 1794: én lévén kenője, Gyógyítója,^láttam midőn gyogyitottam ... ollyan kék volt mind s z i n t , ! L
kék poszto [Eresztevény Hsz; HSzjP István Demetemé (oW
vall.]. 1817: égy marháját ha a* tilalmasból bé hajtják, oKeme is, mint szintén más ki váltja [KLev.]. 1879: Neni értettem egy szavát sem", valamiképp az Indali Gyula barátoö
sem értettem, ami szintén az Erd. Figy.-ben jelent meg
[PLev. 62 Petelei István Jakab Ödönhöz. — "Kabdebó re
renc kötetének].
. t
Sz. 1770: Bethlen László öcsém meg búsult ember, m , n
szintén a Kölykitől meg fosztatott medve [Mv; Told. 5aJ.
II. hsz 1. szinte, majdnem; aproape; fast, beinahe. / ' '
az Nyavalyas Törők Istvánnét a' fia haza viv<é> beteg
Már szintén három holnapja hogy betegeskedik [Mc
TA; ApLt 2 Makai Mihály Apor Péterhez]. 1750: meg &
tegesedtem, betegenis vittenek az magam házamhoz o
tén esztendeig Sindettem [Fojfva MT; Told. 29/45]. / '
mikor a nap szintén le hanyatlót akkor fogtunk az Erdő
gásához [Szpring AF; BK 834]. 1761: Keljen fel kedI l w |
mert már szintén estve vagyon [Koronka MT; Told- . t t
1827: ezen háznak mind falai, mind pedig el rongyoi
szalmás fedele ... a legg roszabb állapotba vagynaK, &
hogy szintén meg igazittatthatlanok [Somkerék Szln

szintég szintén; de asemenea; eben-/gleichfalls. XVlll.
sz. köz.: ha szintég magok közt kemenyke szo eset, vagy

2. nem ~ nem egészen; nu tocmai; nicht
1608: kiwaltkeppen penigh az mostani wdeőheőz es

eshetettis [Told. 2]. 1776: B. Henter Antal az Etsém Szintég akkor érkezék az Istállók felől ă gradits alsó Végéhez
Groff Komis Anna Kis Aszszony álván ă grádits felső felin, Finest csináltak vala egy másnak [Szentdemeter U;
GyL. St. Henter (37) vall.].
színtelen 1. sápadt; palid; blaß, ohne Farbe im Gesicht,
bleich. 1631: Latta(m) azt az Kerekes Marton feleseget ...
s megh en monda(m) hogi bezzegh színtelen vagj jo menieczke mondok, de en azt nem tudom hogj miért volt szintele(n) [Mv; MvLt 290. 231a]. 1748: Felesége ... szüntelen
színtelen, halovány 's puffadt színű volt, mint ha a' Vizi
betegség lett volna rajta [Ne; Told. 56].
2. jellegtelen; şters, spălăcit; farblos, charakterlos. 1879:
Az özvegyasszony képe nem sikerül nekem. Birkózóm vele,
gyötrődöm, nem megyek semmire vele. Tán egyes részei
sikerülnének is, de az egész színtelen, érdektelen | A nyilatkozat" hitvány s színtelen [PLev. 42, 43 Petelei István Jakab Ödönhöz. — "Az írót párbajra kihívó Sándor Kálmáné].
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pathoz kepest, vgian nem zinten volna bátorságos Embernek hazatol mezze ideghen Orszaghban menny [Kv; RDL I.
85]. 1650: az Aszszonys ne(m) szinte(n) vakmerőségből
veszteglette el, sőt kertis embert hogi megh mondgia, de az
ne(m) tselekedte [UszT 8/64. 71c]. 1704: Mely resolutióját
Actonnak az asszonynak nem szintén úgy reportálám, hogy
nem lesz haszna felmenetelinek [WIN 1,302].
3. pontosan; exact, precis; genau. 1633: Nem emlekezem
zinten reaja hogi ha hushagio Vasamap eőstue ualae, auagj
uta(n)na ualo hetfeón uala [Mv; MvLt 290. 119b].
4. éppen; chiar, tocmai; gerade. 1569: az en wram Jobbagya feleol. Monar Leorynch felwl ... Ew thwggia howa
thetthe es hol Reytheogetthj, ha zynthen Tagadny Akaija
nem thagodhathya [Nagysajó BN; BesztLt 62 Lucas Horwath Domby Gergeoly beszt-i bíróhoz]. 1582: Aminemeo
Egienetlenseg indult volt András kowach es Mihal kowach
keozeót, be gywlenk czehwl ... es Annyera vegheóz vittwk
vala Immár keozteok az bekesseget hogy mind az ket felnek be weóttwk kezeket, chak zinten mikor keotelet Akarnánk keozikbe vethny, Monda András kowach [Kv; TJk
ÍV/1. 89]. 1665/1666: ha szinten az előtt valaha valamit valakinek kötöttem volnais ... azt ez utolszori Testamentomomban eppen Semmire tészem viszsza vonszom, es erőtlenne hagyom [Kézdipolyán Hsz; BálLt 1]. 1681: Mind
ezek a' jövevény Sellerek, mint hogi a' földes Úr rétéből
magok(na)k ingyen fogtak fundust, es ugi epultek rajta,
azért ha szinten valaki kőzzülók el akamais adni örökségét,
à superaedificiumnal egyebet el nem adhat [Hátszeg; VhU
^25-6]. 1714: alkalmatlan idö lévén gondoltam hogy ell
n
em mehetnek ha szintén Ngod mostani parancsolattya
n
em ütkezet volna is, ma meg indultak volna az szánakkal
[O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1757: egy alkalmatossággal Németi István Uram szintén ebéd előtt elé
kerüle [Mocs K; Mk IX Vall. 184-5].
Szk: - akkor. 1600: Amikor megh werekettenek zinte(n)
akkor ott ne(m) wolta(m) [UszT 15/122 Mathe Ambrusne
Barbara vall.]. 1632: szinten akkor kotrom vala az hamut s
ket ontalat talalek [Mv; MvLt 290. 94b]. 1831: szintén akkor a mikor Eo kgylme" az ott lévő puszta haznak pinczeigyőmóltsőt hozat volna ki, minden igaz oknelkül pás z t á z n i kezdet [Torda; TLt sztlan Mátyás Sára hajdan (!)
'eány (18) vall. — "Székely Farkasné] * - úgy. 1606: az
mikor Dániel Peter wramal vargias falua wegezet lörincz
falasnak az Atthiais zinten vgy wegezeöth mint az falúban
egy Ember kezestis vgy adot mint eggjk az három Ember
falu kepeben löt kezes [UszT 20/313]. 1629: Az Haz vetel
leleöl szinte(n) ugi val mint az 12 valló [Mv; MvLt 290.
^ I b ] . 1657: mi bizony szintén úgy vigyázunk az öcsém
becsületire, mint szintén a Kegyelmetek becsületire [TML
1.80 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz].
s
« - szinte majdnem, már-már; aproape, cît pe ce ...; fast
vö
Uig, sozusagen ganz (und gar). 1758: Kabos Ferenchez
Pedig azért nem ment", hogy ő szegény szintén-szinte világb a n lévén, nem szerette [RettE 76. — "Az emlékíró későbbi felesége]. 1771: az akkori püspöknek, Deáki Józsefnek,
' é v én két szintén szinte otthon maradott leánya, annak egyiknek elvételére Ígérkezvén, úgy boldogula" felesége elvár b a n [i.h. 252. — "Kádár Zsigmond].
szlntoly éppen olyan; tocmai la fel (ca ...); genauso, geso ... 1847: Tökszőlőnek szörnyű buja fája és levele
v
an, s szeme ámbár szintoly apró és gyéres; de ugy tetszik
színe fejéresebb mintha hamvas volna [KCsl 13 Kemény

nau

szíj gyártócéh
Dénes kezével] | A* mily bámulatos, szintoly leírhatatlan
becsű a' gőz ereje [Méhes 2].
szintúgy I. hsz 1. éppen úgy; exact la fel; genauso. 1653:
Nem csak maga" békélték meg pedig, hanem mind a két
császárt öszsze békélteté ... A mely compositioban az erdélyi állapot is helyére állapodék a portán szintúgy, a mint régen volt Báthori Sigmond idejében [ETA I, 100-1 NSz. —
"Bocskai István]. 1761/1784: A Fejős Tehenekből szint ugy
alku szerént mint a* ... Kantzákbol jutott, tiz tiz Fejős Tehenünk [Hosszúfalu Szt; TK1 Teleki Sámuel tutorságának
ir., Com. Anna Teleki (61) vall.]. 1780: A Tavalyi Futatásnak rende szerént Tavaly ki ki Négy darab vasat fútathatott;
és mint hogy nem mindnyájan Dolgozhatták fel, hanem
Restantiaban maradott erre az esztendőre; De Dézmát Taxát Portiot költséget 's Város Nyomoruságit szint úgy praestalták, mintha ugyan fel dolgozták és pénzé tehették volna
[Torockó; TLev. 9/18]. 1792: Tudgyae a Tanú ... Valami
képpen hogy ... a Néhai Borbereki István Urtol fel fogott
szöllö köz hely volt Szint ugy ez is kőz helyből fogatott fel
szabad lévén minden Possessomak köz hellyet fel fogni?
[DobLev. IV/703 vk]. 1848: Azon improvisált barátságban
sem hiszek, melyet az olaszok Magyarország iránt nyilvánítanak. Azt, amint előhozták a körülmények, szintúgy el
is enyésztetik [Közlöny 1848/45. 204 Kemény Domokos
nyíl.].
2. csak úgy; tot aşa, la fel; nur so, ganz so, so sehr. 1764:
Csepregi Vr(amna)k az édes Attya ... mikor ki ment Papolni abb(an) a' Templomban szintúgy omlott ki a* Városi nép
ă Praedicatioja halgatására [Kv; RGyLt IV. 11 Anna Erdödi
rel. vid. Steph. Szász (80) vall.].
3. szinte, majdhogynem; aproape, cît pe ce ...; fast so, so
beinahe. 1831: az 1828ik esztendőben a* Szöllök alatt lévő
Lábban a' Rós még fű korában ugy annyira le dölt, a' fatytyu Rós fel vötte, hogy meg aratni is alig lehetett — söt
még aratás előtt szint ugy ganévá vált [Alamor AF; TL. Sebestyén János Ud(vari) Reg(ius) kezével].
II. ksz valamint; precum şi ...; sowie. 1850: Marothlaka
... fel égetés, és rablás, szintúgy ... egyéb ki szolgáltatás,
és ki tsikorgások általi történt kárainak öszve irása [KLev.
17]. — L . még ÁrÉ 43.
színtúró tiszta túró; brînză curată/neamestecată; reiner
Quark/Topfen, reiner Shafkäse/Brinsen. 1684: Őszi és nyári Szin Turo libr. 5522 [Fog.; UtI]. 1686: Szin Túró 4 Déberkebén Cont. Libr. 318 [Szúv; UtI].
színtúrós tiszta túrós; cu brînză curată; mit reinem Brinsen. Szk: - orda. 1683: Szin Túros Orda Libr. 2100 [Fog.;
UtI].
színű 1. de (o anumită) culoare; ...-farbig, von ...er
Farbe. 1573: Nyreo Ambrws es Nyreo Bertalan Azt valliak
hogy Az my Ideotwl fogwa Eok Nyreo Mywet Mywelnek
... Iliién Modon veottek Be poztot Mindentwl hogy Jelt attak neky, Megh vgy attak ky az poztot mykor az lelt ky Be
hozta, hwl penig az Jelt valaky ely veztette es poztoiat ky
kerte, Megh Nem attak neky ha teob poztois volt Nalok azkor olyan zynw Mint kinek Iele ely vezet, Miglen Mind ky
fogiot Es ely vittek az teob ollian zynw poztot [Kv; TJk
III/3. 77]. 1609: Az szűrmívesekről, kik lasnakot, gubát,
harisnyát csinálnak. Egy egész vég lasnakot akárminemü
szinöt, öreget, jót, karlottat egy forinton nyolczvan pénzen

színültig
... f. — d. 90 [EOE VI, 192-3 ogy-i árszabályzat]. 1671:
egy Nyitra Törők Sinort egy nihány szenüt Tiz veget ött forinton [Gyf; UtI]. 1716: Egj veres Sima barsonj szoknya ...
hasanlo szinu bársony [Beszt.; Told. 8]. 1736: Az válogatott étkek sokaságát le nem írhatni ... mindenik asztalon
különb-különbféle tészta-műből, sokféle színű festékekkel,
nagy öreg tálakban lévő pástétumok voltanak [MetTr 396].
1759: Egy csomo varrani való sok féle szinu szőrt Lott: 12
[Nsz; TSb 7]. 1788: Fejér Fláner 1. sing két veres és kŭlŏmbŏzō szinŭ kartonok darabotskák [Mv; TSb 47]. 1791:
egy fekete szőr szoknya, s egy illyen színű elöruha [Déva;
Ks 79. XXVI. 8]. 1803: a Legenyem az alatta lévő Lorol a
Muntli szakamat el vesztette, volt pedig a Muntli szakban
egy Tsukuláté Szin Mente Bárány Bőrrel praemezet ollyan
Színű készülettel készítve, ugyan ollyan Szinü Nadrág és
egy Lájbi [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 64 Boér Antal
kezével]. 1830: Ezen házból nyilik égy a többi ajtokhoz hasonlo szinü, épségü és készületü ajtó ... az oldal szobába
[Kv; Somb. II].
Szk: acélkék
1812: atzél kék szinü lakirozott két ülőkotsijában, két fakó Lovakkal szõkőtt-el [DLt 684 nyomt.
kl] * barna
1809: az ide való fogházban levő Béla Mojses ... valyon valósággal egy barna Szinü lovat Eteden Kovás Kelementől vette-é legyen vagy nem? [Brassó; UszLt
ComGub. 1714]. 1821: Májlát János Uj Paraszt... szörnyű
bama szinü; suhantzár termetű [Dés; DLt] * beteges
1584: Anna Huzar ferenczne vallia ... Im ez el mult haitaskor mellem wle a* vargane Annia kerdem teolle, Myert volna oly beteges zinew [Kv; TJk IV/1. 274] * f e k e t e
1666:
Egy fekete szinü zold skàrlat nemte (így!), kaftánnyal bérlétt [Ks 21. XVIII. 79] * halovány
1811: Senker Mihálly ... halaván szinü kék szemű [DLt 148 nyomt. kl] *
háromféle
1628/1635: Paplanok ... Egj kek òregh uiragu
arannias kafta(n) papla(n) haro(m) fele Zjnw tafota az kerületi [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.] * jó
1810:
jó szinü ábrázattya, kerekdék álla [DLt 598 nyomt. kl] *
karmazsin
1697 k: Medgyesfalvi Templom Eszközei ...
Egy Karmasin szinü selye(m)mel varrott keszkenő [Megygyesfva MT; MMatr. 74]
õzszőr1800:
egy öz szőr szinü kaput [DLt nyomt. kl] * sárga
1748: A verekedés
előtt sem volt egésséges, sárga szinü, hirpetelő hurutos
Aszszony vala [Marossztkirály MT; Told 56]. 1759: A
hintó előtt két huszár-módra felöltöztetett legények ezüstös
szerszámú, sárga színű lovakon ezüstös fecskefarkú cafraggal, kalpagosok, forgósok s nyakokban régi módin farkasbőrösön voltak 8 [RettE 96. — "Korda György főispán beiktatásán]. 1840: viselt ... a* fején sárga szinü nagy fejér virágokkal elhintett keszkenyőt [DLt 843 nyomt. kl] * sötét/
sötétebb
1638: Gyermek lovak ... Harmadik setetebb
szinü szürke negyedfü [A.porumbák F; UF I. 666]. 1736 u.:
Mikor eltemették", akkor sötét színű meggyszín bársonyt
ezüst szeggel megverve vontak koporsójára [MetTrCs 479.
— "Mikes Kelement 1686-ban] * szederjes
1611: Ferkeönek iutot egj zederies zineö attlacz húrta dolman meljet
beczwltek ... f. 3 [Kv; RDL I. 88]. 1628/1635: Egj gallernelkul ualo granat dolmanj zederies zjnú fonallal elegitet
ezüst gombok rajta [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen
inv.]. 1728: egj elegjes kek es szederjes szinü sellyem keszkenő Boga Annok collatuma [Uzon Hsz; SVJk] * változó
1768: Egy Zöld és sárga változó szinü Schlaff Rock ...
kartonnal béllett [Nsz; TGsz 51] * veres
1683: Attam
ket úttal Budán lakó Pal Istvannak f 4 melyre vagyon egy
beletlen (!) Rassa aszonyember mente veres sinü ket prae-
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mel [Kv; ACJk 50b] * világos
1879: Elé az ecsetet,
Ödön. Lássunk már vagy egy világos színű képet is [PLev.
62 Petelei István Jakab Ödönhöz] * zöld
1795: Zöld
szinü Kementze Fütteivel 1 [Déva; Ks 108 Vegyes ir.] *
zöldborsó
1834: Budjács Imre ... vitt-el magával ...
zöldborsó színű fejér stráfos hárász lájblit [DLt 46 nyomt.
kl] * zöld narancs
1643 U./1770 k.: Egy zöld narants
szinü szkófiumos keszkenő [Szásznyíres SzD; SzConscr.
215]. — L. még a barackszínű, fakószínű címszókat.
2. vmilyen jellegü/természetü/féle; de un anumit fel;
von ...er Art, ... geartet, ...-artig. 1682: ha tõbszőr illyen
színű vetkekben depraehendaltátik ... megh hallyon erette
[Dés; Jk]. 1685: akkor azon szinü Korcsomállásért Synka
lstvá(n) vr(am) ellenis executiora be vitte vala ... azon
Tisztet [Makfva MT; DLev. 5]. 1698: Valami szinö dologhra kivantatik [Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1717/1781:
A mi pedig az acqvirált Jószágokat illeti; semmi képpen
oszlásra azt nem botsáttom mivel az külõmb szinü dolog
[Bencenc H; JHb LXXI/8. 479]. 1732: egj nihány szinű
dolgaj lévén az Inctának [Dés; Jk]. 1740: Arról pedig,
hogj ezen dologért", sem más színűért sem egj szer; sem
másszor; sem titkon; sem nyilván, boszszút nem áll, kárt
nem tészen, nem fenyegetőzik, adjon erŏss Reversalist
[Dés; Jk 325b. — "A káromkodásért a városból való kitiltásáért]. 1776: Groff Lázár János ... mondotta ... nékem
Soha tovább barátom nem lesz Csizi Hadnagy, mert ...
több más szénü átkokkal-is illette mind azokat, kik azon
házasságát Néki, és Groff Komis Annának meg gátolták
[Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) vall.]. 1796: Ezen
follyó 1796dik Esztendőben ... N Kézdi Székben Szent
Katolnán ... azt mondá: irtt Elekes Elek Uram, hogy vólt ă
Mlgos Dévai Uradalomnak körül bé (!), mint egy 10. Esztendeig Tisztye hol egy, hol más szinü hivatalokban [Ks
Dévai urad. Mixtae relationae et documenta XXVI/1-12]*
1808: most újra is atyafiságos barátságát kérém, égy klávir
Mester után tudakozodni ne terheltessék, en magamis Sógor Uram ebbeli fáradtságát, más Szinü, s lehető állapotokban reciprocalni el nem mulatom [Borberek AF; Mk
RN. IX/109-hez].
színültig színig töltve; plin ras/ochi; bis zum Rand, bis
zur Neige. 1742: mindgyárt kimérik magok(na)k az l 6
ebéd véka buzátis, holott ezen ebéd vékának akkor kéne kimérettni mikor ă malombéli hámbár színültig telik [Méra
K; AggmLt C. 12]. 1816: mindenik 'sák Tzővek vagy Tzeposa nélkült vagyon bé kötve; Harmat ki véve s z í n ü l t i k
vágynák [Pusztakamarás K; EMLt Benedek Sámuel gazdatiszt Bodor Pálhoz].
színvaj tiszta vaj; unt curat; reine Butter. 1632: Jószágból hozot szin vay uagion ur. ...N. 6/1 [Fog.; UF I, 146]1656.ü Szin uaj haro(m) fa edenyben, lehet Ur. Nro. 2 [Doboka; Mk Inv. 5]. 1676: Szin vaj Ur. Nro 1//6 [Radnót KK;
UtI]. 1677: Szin vaj egy korso fazekb(an) Oct. no 4 [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1684: Élesről való Extractus •••
Szin vaj Ur. 3//6" [UtI. — "Fels-ból kiemelve]. 1722: Szín
vaj fel ej tel [Katona K; UtI]. 1731: Lévén deberke vaj nro 3
egy iros vaj, más pedig szin vaj [Kv; Ks 15. LIII].
Szk: bivaly1700:
Majorság Biálly Szin vaj vagyon Ur:
2// [Fog.; UtI].
színvas tiszta vas; fier pur; echtes, pures Eisen. 1620:
Zaz eöregh Sin vastul f — /24 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 17].
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színviasz tiszta viasz; ceară pură; echtes, pures Wachs.
1683: Szin viasz [Radnót KK; UtI]. 1694: Szin viasz vagyon Libr. nro 26 [Ebesfva; UtI].
színvonal szint; ni vei; Niveau. 1879: A Társaság lapot
fog ... megindítani ... A lap szépirodalmi s esztétikai dolgokat közlend, s lehetőleg irodalmi színvonalon állani törekszik [PLev. 49 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szipákol a pipát hallhatóan szívogatja; a trage aer (ín loc
de fumul de tutun) din pipă goală; aus der leeren Pfeife
Luft einatmen. 1825: a Dohánytul ki égett Pipámat próbáltam meg gyújtani de nem lévén semmi benne; csak ugy szipákoltam [Dés; DLt].
szipka fúvóka; muştiuc; Zigarettenspitze. 1823: Egy pár
ezüst aranyozot trombita kövekkel ki rakva veres sejem
sinorral, égyik Szipka nélkül [Szentbenedek SzD; Ks 38. V
Clenodia fam.].
szipog szipákol, sírdogál; a smiorcăi; jammem. 1705:
Mindezek" most fennforogván, sokan igen szipognak és rettegnek is [WIN I, 489. — "A hírek a szebeni magyarok elfeni megtorló intézkedésekről].
szipoly '?' Hn. 1728: a Desi Somkut fele való forduló
határb(an) a Szipoly nevü Völgjet [Dés; EHA].
szipótök lopótök; tîlv, trăgulă; Weinheber. 1823-1830:
első köntöse" volt egy ujja nélkül való hosszú kozsok,
jnelynek belülről két zsebei lévén, a jobb felől valóban hordozta a Bibliát ... bal felől valami horgas szipó töket, melyet gomernek nevezett és bort hordozott benne [FogE
116-7. — "Egy Dósa nevü nemesembemek].

szíj gyártócéh
1684: Egy szironyt Zöldet f / / 60 [UtI]. 1699: Egy kőtesben
dirib darab veress karmasin s egy darab zöld szirony [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1708/1755: két kék fejérszironyok, Egy darab fejér sárga szirony [Altoija Hsz; HSzjP].
1714: az csáváit juh börőköt küldöttem fejért 27 feketét 12
... két biall boiju bőrt, egy szilonnyak (!) valót [O.csesztve
AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1736: Némely úrfiak varrott
bagariából való telekes bocskort is viseltenek, hajdú módra;
igen czifra, szironynyal sőt ezüst fonallal vagy selyemmel
czifrázott majcz vagy szij volt az kivel felkötötték | Az
nagy uraknak pompára veres zöld szironynyal varrott bagaria hámjok volt [MetTr 353, 367]. 1737 k. : Edgy régi Czapas Nyeregh Két darab Szilony [Brassó; ApLt 5 Apor Péter
inv.].
Szk: - festeni. 1670: vŏttem nyolcz font réz pōrt Szirony
feszteni [UtI].
2. hordó erősítésére/kötésére való vessző; nuia folosită
pentru strîngerea şi consolidarea butoaielor; eine Rute, die
man flir die Bindung eines Faßes benutzt. 1587: Az mely
Zyromnak walo fewz, az zeoleos kertbe volt attam azt az
kadarnak Egy forintért [Kv; Szám. 3/XXXIV. 15 Zabo
György isp. m. kezével]. 1646: Az B. C. kadait megh keőtuen Abronczra, Szironira keőtesire etelre Italra keölteőttwnk f — d. 68 [Kv; SzCLev.]. 1655: Ueötteönk ... egy
Mustos kadatt... Abroncziott eggiett d. 3 ... Szymiot ueóttem ezekhez d. 12 [Kv; i.h.]. 1657: attunk ... Syrnyott Abróncziót Kadarnak Valló kőlcz(eg) d. 50 [Kv; i.h.]. 1816:
A' külső Pinczébe ... A* Poltzon 15. kötés Szirony [Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.].

p

szippantás jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in
attributivem Gebrauch: szippantásnyi; de o priză; schnupfenmä
ßig. 1846: A' felperes ... ezt mondja: egy pipa dohány,
®8y szippantás portubák, és egy baraboj, a' mennyit émek,
,PPen annyit émek ... ratioi is alpereseknek [Illyefva Hsz;
HSzjP].
szirénes szirénhangú, csábító, romlásba vivő lény; fiinţă
glas de sirenä; verführerisch. 1678-1683: ha mikor el jünekis az Czalard vilagh tengere szirenesi (!) veszedelmeikre, kedves, hallasra giőnjörüseges sovak ki bocsatasaval
^tökölvén benneteket, mas iambor emberek megh rontasara
••• fületeket be dugiatok [Ks Komis Gáspár intelme
gyermekeihez].

cu

. szíriai Szíriából való/származó; din Siria; stammt aus Syr»en. 1697: Béczb(en) ... lát(t)am 3 struc madarat, 3 sziijai
^czket, egy indiai czirkét és egy africai szarvast [AIN
szirony i . keskeny (színes) börszalag v. bőrfonal; bandă/
(colorată) de piele; schmale (bunte) Lederstreifen oder
^derfòden. 1638/XVIII. sz. köz.: adatott... ablakos Hintót
Superláttya virágos vont arany hat Lovakkal, Szironyoksikkal (!) varrott Hámokkal égyütt [Fog.; Told. 27].
J*^-' Az hámokat pedig fekete szironynyal varrták meg,
S
[?K ^ c s e m uram, az ki bizony özvegy asszonynak való
I, 426 Bornemisza Susánna Teleki Mihályhoz].

szironyos 1. szironnyal varrott; cusut cu curea; 1628:
Ket szironios rezes tórók lora való szerzam [Gyalu K/Kv;
JHbK XI1/44. 8].
2. bőrfonallal kivarrt; cusut cu fîşie subţire din piele;
1746: őv ezüst szkofiom szironyos Gombozással [Nsz;
Told. 19].
3. vesszös; fâcut din nuiele; Szk: - abroncs. 1621: Az
nagi Eóregh Czebret melljet njarba az Czinterembe tartunk
az Templomok Eotteozeseyert Zironios abronczal keoteotte
megh Pocz János d 10 [Kv; Szám. 15b/IV. 18] * - fékagy.
1628: Egy Szironios fek agy [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44.
9].
szironyosan szironnyal kivarrva; cusut/ornamentat cu fîşii din piele subţire; genăht. 1713: Egy szalma szin selyem
poszto Dolmány, narag, süveg arany sinor rajta, demjénnel
bellet, ahoz való olyan szinű selyem öw szironyoson szkofiummal gombozva [WassLt].
szirup sirop; Sirup. 1788: Négy butelía Syrup [Mv; TSb
47].
sziruposforma sziruposszerű; siropos, care are aspectul
siropului; süßlich, ähnlich dem Sirup. 1735: arra kell vigyázni hogy az laxalás után szorulása ne támadgyon Excellentiad(na)k mellyet reménlem hogy az ott künn maradt Syrupos fonna laxativummal, borköves levesekkel, és mindennapi szekeren való kisétálással praecavealhatni [Nsz;
Ks Borosnyai N. Márton lev.].
sziszeg a sîsîi; zischeln. 1726: ha tsak ennyiben hallottam volnais oda bé bizony meg nem állottam volna hogy
jol készült Lúggal meg nem mostam volna a fejit Bátyám-

sziszorgat
nak, akár mint Sziszegett volna [Kv; ApLt 2 Henter Dávid
Apor Péternéhez]. 1808: az vram mikor Véllem közösült
En nékem a közösülés nem esvén jol Sziszegtem, és Jajgattam [Radnótfája MT; Bom. G. XI. 19 Petrásze Györgyiczéné Butnár Maria (25) vall.]. 1848: Személy leírása
... Miksa Rudolfnak ... beszél magyarul is oláhul sziszogva [CsALt 1310 Gub. köri. — Benkő Samu kijegyzése].
sziszorgat csikorgat; a scrişni; knirschen. 1582: Mikor
szilagi Mihalt eozue szerzek az felesegeuel ... az felesege
Mindenben kedwet kereste meg sem talalta kedwet semibòl
hanem szitta. ..meg a fogatis ugan szizorgatta ropogtatta
[Kv; TJk IV/1. 60b Anna cons. Petri Kochis vall.].
szisztál 1. előállít; a aduce ín faţa cuiva; vorstellig
machen, vorfîihren. 1648: Miuel hogy annak eleōtte Leuai
Georgyne es Telegdi Istua(n) Leuaj Georgiert kezesek leŏttek volt, hogy mikor Director Uraimek keuanniak az teorueni eleib(en) sistalni keszek lesznek [Kv; TJk VIII/4.
303]. 1682 k.: Nemzetes Széplaki Petrityevit Horvát Miklós admonealtattja ... Betlen Gergely Ur(am) Jobbagyt ...
arról hogy ... azon el koborlot Jobagjt sistalljak kvlŏnben a
magok kŏtese szerent szász husz Magjar forintigh executiot
tetet [Kük.; SLt AX. 42]. 1717: az említett Jobbagy ... akar
hova és akar mi nemű helyre recipialna magat, tehát a ...
kezesek akar honnan, es akar mikor tartozzanak sistalni
[Marossztkirály AF; Told. 25]. 1731: az alabb meg irt Személly(e)k ... lőnek kezesek ... Demeter Vákárért olly Conditio alatt hogy ... az említett Mlgs ur és sucessori földökről és kezek alol el nem szökik bujdosik ha penig el találna
szökni bujdosni tehát a meg irt kezesek ... tartozzanak sistalni [Fejér m.; Borb. íj. 1742: tartozzanak ... Kifor Iliát és
Kifor Iuont az Mlgs Királyi Tábla eleiben elö állittani vagj
Sistalni [Boncnyíres SzD; TL 42]. 1743: valahány ház, és
bordély házok falujokban vagyon ... valamikor az Uraság
udvari Tisztei kivánnyák, Singillatim, mindenik háztól egy
j ó dolog tehető aratót egy hétig, nem kűlőmben minden
háztól, bordélytol egy j ó kaszást tartoznak Sistalni [Laszó
H; Ks 81. LXII. 18]. 1770: az Ur V. Ispány Vramnak írtam,
hogj ab offÖ procedaltassan azok ellen kik a 1 vérengezòkōt
Házoknál el rejtették, és ki nem adták, hogj Sistallyak az
Verengezőkőt [Kóród KK; Ks Adalbertus Biro prov. lev.].
1781/1785: a lakosokat Convocaltatván ... jelenték előttünk ... hogy mivel nagyobb részint az elejekben adott dolgot nem tudgyák, hanem Falujokban lévő időssebb és értelmesebb Embereket elö állitnak, es azok a mint hit szerint
alö (!) adnak őkis azon álnak meg, az mint hogy de praesenti az ide alább meg irt személlyeket sistálák [Pusztaegres TA; DobLev. III/596. 104-5]
2. törvény elé állít; a chema (pe cineva) ín faţa instanţei;
vor Gericht bringen/stellen/vorladen, zitieren. 1596 k.: Az
Pap feleóll pedigh Ahogy kezes úolth Abranfalúi Baltasar,
es most az kezes beteghsegere tartia az papnak dolgath, az
Jeöue(n)deó zeken sistallja az kezesis az papoth ha akkor
megh ne(m) hizik hogy betegh volth [UszT]. 1599: Azerth
lassa most az I Iromús (!) Peter ha az felesege terhet maghara vezi ă teorúenj eleôtt s felel feleòlle, Az my terhet az
feleseghe chelekette (!) nyomorusagherth kel keóúetne(m)
ha felel, eó maghahoz felelek, ha nem felel azt keúano(m)
hogy sistallya in facie sedis [i.h. 14/42]. 1606: Deliberatu(m). harmad ezten nap sistallja az Euictort es Exrictrix
personakot legitime az J [i.h. 20/347].
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3. kauciót ~ kezességet (kezest) állít; a puné un garant;
Kaution leisten. 1757: mint hogj pedig az Inek a keresethez
elegedendö residentiája nintsen, meg kivánom ... Cautiot
sistállyon [Dés; Jk 252b].
szisztálandó megidézendő; care trebuie chemat (prin citaţie) ín faţa instanţei; vorzuführend, vorzuladend. 1801:
meg edgeztenek azon, hogy értelmes és desinteressatus Lakosok által a mi praesentiankban azon Telkekre be járó uttza a sistalando Lakosok(na)k hitek le tételek mellett igasságoson reambulaltassék [Páncélcseh SzD; RLt O. 1].
szisztálhat 1. előállíthat; a putea chema ín faţa cuiva; zitierbar/vorladbar sein, vorgeladen werden kann. 1756 k.:
Gozárakrol. I. Articulus. Idegen és residentiatlan Gozarok
kezest tartozzanak állitani, azért hogy ha 'a Stompas Gazdáknak valami történhető kárak iránt gyanujak lenne hozzajak, őket a' kezesek sistálni tartozzanak, nem sistálhatván
penig ha miben convincaltatnánăk a' kezesek tartozzanak
meg fizetni [Bom. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok
törv.].
2. törvény elé állíthat; a putea chema ín faţa instanţei;
vor Gericht gestellt/geladen werden. 1671: Directores
in
jus attrahalvan ... Stenczel Andrást mint ket Beres szolgaiért lőtt kezest, kivánnyák hogy sistallya juri őket fogadása
szerént; az In. instál azon, hogy mivel az edgyik jelen nincze(n) ... nem sistalhattya [Kv; TJk VIII/11. 142]. 1747:
Mardsinan Sztan ... Sz: Kotsárdon ... commoralo Pucza
Iuon nevü Fogadost étszakának idején maga szekerén el
szöktette ... meg kévánom à Jure, hogy ... az I. és Detentus
azon el szokot Pucza Juont sistallya, nem sistalhatván pediglen abbeli káromat kőltsegem s, fáradságommal edgjött
exolvallya [Torda; TJkT III. 131].
3. megjelenhet; a se putea înfăţişa/prezenta; erscheinen
kann, vorstellig werden kann. 1606: Deliberatum meg lehet
actor apellat ad Sedem supremum mind hogj az Cirkalasnak rendin exhibealta vele propositioiat azkor penig az Attrixnek betegsegere tartotta volt nem sistalhatot, az teöruenys meg Engette hogj ra tarthattya azkor azzal halaztotta
[UszT 20/19].
szisztált 1 . előállított; prezentat, înfăţişat; v o r g e f ü h r t ,
vorstellig gemacht. 1606: vadnak mêgh oly bozonsagy, kik
fejedelem zolgalattara uadnak, Azoknak ydeót keúan(n)ak
Az teórúenj megh engedj de ez mostanj sistalt bizonsagokatis egizersmi(n)d vicezek estin vallasok megh szokot
mod zerent [UszT 20/322]. 1695: az a' szemely az kitul az
Lo el tartatott szavattyosat sistalta, a* sistalt szavatyosis
szavattyossat fel kereswen Detemealtatta [Dés; DLt].
2. megidézett; care a fost chemat (prin citaţie) ín faţa instanţei; vorgeladen, zitiert. 1769/1802: Eszerint exponált
metalís ductusakot, mind exhibeált Inquisitoriákkal, mind
pedig sistalt Fatensek Fassiojakkal ... dilucidalják comprobaljak az lik [BSz; JHb LXVII/3. 53].
szisztáltat megidéztet; a chema ín faţa instanţei; vorladen/zitieren lassen. 1808: azon Fatensek Die 13a Septembris A 1808 in Loco Praetorii Sistaltatván, hütök letétele
után, elébbeni Vallomásokat Authenticaltak [Dés; DLt
250].
szisztáltatás előállítás; aducerea ín faţa instanţei; Vorladung, VorfÜhrung. 1745: Szarka Jóseff ... ha kezesség
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alat vólna ... sistáltatása aránt a Cavenseket kellenék meg
zerditeni [Nsz; Ks 101 Haller János aláírásával].
szisztáltatik 1. előállíttatik; a fi adus ín faţa cuiva; vorgeladen (worden) sein. 1775: Ezen ember midőn Sistaltaţott az ingenek bal uján ... vér latzatott [H; Ks 114 Vegyes
»"•]• 1777: Illés Petrii Sistaltassék, az alatt bővebben is a'
dolog investigaltassék [H; Ks 111 ua.].
2. törvény elé állíttatik; a fi adus ín faţa instanţei; vor
Gericht gestellt werden. 1809: Pataki István ujjabban is sistáltatik, 's meg intetik hogy a ... közlött terhelő pontokra
maga feleletét adja bé 's bizonyságait is nevezze ki [Szu;
UszLtComGub 1753u.].
szisztáltatódik idéztetik; a fi chemat (prin citaţie) să se
•nfăţişeze înaintea unei instanţe; vorgeladen sein. 1845:
Déésen előnkbe sistáltatodván ... Kapitán Kajtán ( ! ) . . . így
vallott" [Dés; DLt 1541. 9b. — "Köv. a vall.].
szisztéma 1. rendszer, rendtartás; sistem; System. 1774:
A gubernátor Auersperg úr őexcellentiáját a szász br. Brukenthal az országból kitúrá azért, hogy a régi j ó sisthemát
akarta követni az országban [RettE 331]. 1780: küldött
Őfelsége 60 punctumból álló sistémát, melyben a vagyon,
hogy ennek utána a tisztek senkinek [ne] complanáljanak,
hanem ha criminalis a vétek, exequáltassék, ha pedig nem
az. pálcáztassák a parasztember [i.h. 409].
2. kontribuendi ~ adózási rendszer; sistemul de impoziJare; Steuersystem. 1758: Ezen 1750 s 1751-dik esztendőben ... nem olyan contribuendi systema volt mint most",
hanem annyit repartiáltak, amennyit akartak [RettE 72. —
Doboka vm-ben].
. 3. kb. rendszeresség; sistem, metodă de lucru; SystemaMethodik. 1823-1830: Az itt említett bonyhai" pap b ...
szisztéma nélkül való ember [FogE 153. — 'KK. b Albisi
°°d Sámuel].
szisztung ? ellátás; provizie; Versorgung. 1839: Quietantia. Egy forspontos Szekérrül. ki is két Ökörrel Valaszutrul Nagy Iklodig 3/4 Statiot Szomos Ujváry fogház Katonai szükségére Szisztungot fizetés nélkül vit légyen ezennel
meg esmérem., Unialytzki (?) Tomas Vár kapláija mp
[Nagyiklód SzD; RLt].
szít 1. (tüzet) éleszt; a aţîţa/zgîndări; anfachen, schüren.
'838-1845: Harizsáló, varizsáló, tüzszító kerek fa (így!),
mellyel a tüzet igazitni, a hamut vagy parázsát szitni szoki k Másutt piszkafa [MNyTK 107].
Szk: tűz ~ani. 1696: Egy Vas kalán Tüz szittani való
WSzj vaskanál al.].
2. vkihez/vki mellé ~ vkihez pártol, vki melléáll; a fi de
partea cuiva, a ţine la cineva; (es) mit jmdm haltén, zu
J
mdm stehen. 1662 u.: mindenek Barcsai körül Rákóczi jövetele miatt nagy félelemben voltak ... kettőnként, hármanés csoportonként is, kik alattomban, kik penig nyilván,
^mt a kik Rákoczihoz szitnak vala ... a Barcsai táboráról
mind haza oszlottak vala [ETA IV, 292 Enyedi István
e
mi.]. 1772: (A tanú) az I. Gróffné ... Molnáijának ... kőJelről való Attjafia s kèván fassiojában melléje szittani
JHb LXVII/257].
szita átv is sită; Sieb, (pitle:) Beutel. 1521: Farpilla wlgo
*Vtha [Vh; MNy XXXI, 276]. 1558 k.: Wed az kymert on-

szíj gyártócéh
noth es ted egy fazékban ... es agy erős twzeth neky es
Midç(n) az on Meg hewly es vegy eegy vas kalanth ... es
Ingasd Jol toua es lezen az on hamuua es had meg hidegwlny es tçrçld egy zita altal es az My benne Marad ...
azth çn?ld egy keoupn vizel [Nsz; MKsz 1896. 282]. 1583:
Dorottea chizar Balinthne vallia ... Hallottam Hegedws Ianosne feleol azt hog feyerwarra Igen Iar de semmy dolga ot
Nem volna, hane(m) chak az zitawal Jarna oda [Kv; TJk
IV/I. 138]. 1637: szita porhoz ualo uagio(n) n 2" [Ebesfva;
UtI. — "Fels-ból kiemelve]. 1679: Fejér Czipohoz való foltos szita nro 1 [Uzdisztpéter K; TL 59 Bajomi János lelt.].
1715: Két Szita, egyik gyér, más gyakor [LLt Fasc. 140].
1748: Szita majd ujj [Nagyida K; Told. 11/95]. 1795: Két
Szita Gyakor, és gyir [Szárhegy Cs; LLt]. 1816: a Felperes e k b e ^ Szitájokat erőszakkal el vette, és a Felperesekben
minden igaz ok nélkül belé veszett [Dés; DLt 108].
Szn. 1453: Fabianus Zytha [Kv; TT 1882. 528]. 1554:
Zytha pether [Kv; Szám. 1/IV. 9]. 1573: Zitane [Kv; TJk
III/3. 240]. 1590: Zita Gergelyne [Km; GyU 10].
Szk: búzát mosó
1838: A Szitáló malomba ... búzát
moso cseber egy, búzát moso szita és rosta el romolva
[Km; KmULev. 2] * gyömbérszitáló
1744: gyömbér
szitáló Szita egy [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * hamuszitáló
1648: ket hammu szitáló szita [Porumbák F; UF
I, 903] * kisdég
1760: Kisdég Sita (!) [Parajd U; LLt
Fasc. 139] * kisszörû
1687: Egy kis szőrű szita [Veresmart TA; Berz. 11. 87/1 ] * leszűrő
1747: Lév szűrő szita 1 [Borsa K; Told. 24]. 1822: Egy abállo vagy is Lé szűrő
Szita [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8] * tejszűrő
1741:
Téj szűrő Szita 2 [Mezősályi TA; Ks 7. XVII. 10] * viselt
1606: veöttem az király vczai Swtó házhoz egi viselt szítat f — d 12 [Kv; Szám. 12a/I. 29]. — L. még az abárló-,
gyakor-, gyér-, ritka-, sűrűszita címszókat.
Sz. általlát a ~n. 1710 k.: szerették volna ... ha annak az
asszonynak ... odaáldozhatják Béldit; de n e m volt az a keserves asszony olyan simplex, hogy a szitán által nem látott
volna [BÖn. 676].
szitácska kis szita; sită mică; kleines Sieb. 1794: vettem
... A konyhára egy szitátskát [Gyalakuta M T ; TSb 17].
szitafátyol szitaanyag; material pentru sită; Beutelgaze,
Gazé, Etamin. 1840: Egy darabotska Szita fátyolt Pap Mihály" [Dés; DLt 456. — "Vett meg].
szitafoldozó szitajavító mesterember; sitar, meseriaş care repară sí te; Siebflicker, Beutelmacher. 1675: Az Sütő
házhoz Szitakot foldoztatva(n) attam az Szita foldozonak f
— d 12 [Kv; Szám. 35/1. 30].
szitaforma szita alakú; de forma unei site; siebförmig.
1648: Egj rosz bör rosta szita forma [Porumbák F; UF I,
903].
szitál a ceme, a trece/da prin sită; (durch)sieben, beuteln.
1596: Gazdam Azzonis azon hetfeon swttetet az Barat Peter vram swteo hazaban. Az kik megh segítettek az mi hazunk nepenek zitalni, es dagaztani fizetet gazdam Azzoni d
28 [Kv; Szám. 6/XXIX. 167 Bachi Tamas sp kezével].
1609: Tizta lizt lang, melljet zitaltak 12 veka buzanak az
liztibeol [Kv; i.h. 126/IV. 221]. XVIII. sz. eleje: Mikor
Nagy Ember hal meg ... a koporsot a mivel akaiják bé vonhattyák, s apro fejér szegekkel kel meg verni, mint egy-más

szitálás
fél véka hamat kel szitálni a koporsoban alája [Ks]. 1703:
Azon kompanianak ... tartottunk ... hat asszony-embert
sütni, szitálni és hat férfiat favágni [Cssz; SzO VII, 111
Csz, Gysz és Ksz panasza a német katonákra tett költség
miatt]. 1710 k.: Az én élésem ilyenformán volt: liszt szitálva, peszmét sok, borsó hajalva, só, lencse és minden egyéb*
[BÖn. 724. — a Folyt. a fels.].
szitálás cernere, cernut; Sieben, Beuteln. 1582: Az felseo malombol attanak az Malo(m) mesterek 6 keobel Buzat
Eorlettettem meg az zolgakal, atta(m) múnkayokra d. 4 ...
Az hat keobelnek zitalasatol es dagaztastol d. 24 [Kv;
Szám. 3/V. 22 Lederer Mihály sp kezével].
szitálatlan necemut; ungesiebt. 1592: Az Cipó Sitté
Azonytol vettem esmeg kebel Liztett pro f 2 d 75 ... Vettem esmeg 3 veka zitalotlan Lyzttet Vrûk kochniarah f — d
75 [Kv; Szám. 5/XIV. 333-4 Éppel Péter sp kezével].
szitáló I. mn szitálásra használt/szolgáló; care este folosit
la cemut; Sieb-, zum Sieben (dienend, gebrands). Beutel-.
Szk: - asztal. 1629: Az sütő-ház ... Az pitvaiban egy szitáló asztal [Szu; SzO VI, 95 Székelytámadt vár lelt. ] * ~ kőporvályú. 1648: Keö porteöreö malom ... Ez malom hazban ... Egy szitállo keőpor vállú [Komána F; UF I, 938] *
~ malom. 1704: Az asszony is pedig a generálné lovain és
hintaján kiment ... melynek alkalmatosságával ... a szitáló
és rézolvasztó malmokat is megjárók [WIN I, 237]. 1807: a
Szitáló malom Zsilipje, mely miatt a Víz a Monostori Malmokra fel tojul, alább szálittassék [Kv; KmULev. 3]. 1838:
Inventariuma Á K Monostori Szitáló, és Lisztelő edgyűt
nyóltz kerekű malmoknak ... A Szitáló malomba az udvarról bé nyilik égy két felé nyilo duplás fa szegekkel vert j o
ajtó [Km; i.h. 2]. 1852: A ' szitáló malom zsilipjének egyik
lappantsa' tölgy hevedere szét hasadozott, 's töredezett
[Km; i.h. 2] * - ráma. 1699: Szitállo ráma [O.csesztve
AF; LLt C]. 1827: egy dagasztó, és egy Szapullo Szék Láb,
egy Szitáló Ráma [Koronka MT; Told. 34] * - szita. 1741:
Két Szitállo Szita 2 [M.nádas K; RLt Csekelaki Varsági
Benedekné Beszprényi Órsollya lelt.]
II. ſn persoană care ceme făina; Siebende(r), Beutler,
Sieber. 1590: Zitaloknak, Dagaztoknak eteleokre Italokra
Bereknek egyenleo fyzetessere atta(m) f. 2 [Kv; Szám.
4/XXI. 30 Kis István sp kezével]. 1609: Zitalonak dagaztoknak attam tt f 1 d 20 [Kv; i.h. 126/IV. 221]. 1700: Szűcs
Mátyás az Felesege Bekkenne ... Lakatos István az Felesege Billémé ... Tacsi István az Felesége szitáló [Kv; i.h.
40/11. 107]. 1725: Kovács Gergely Bekken ... Donát Samuelne szitállo [Kv; i.h. 54/1. 22].
szitálóné szitáló-asszony; femeie care ceme făina; Siebende, Beutlerin. 1669: Szitalone [Kv; Dic. X. 18]. 1685:
Szitalone [Kv; Dic. XXX. 13]. 1700: Billéme ... szitálóné
[Kv; Szám. 40/11. 111]. 1714: Szitálóné Urastol [Kv; Dic.
XXVII. 54].
szitált megszitált; cemut, care a fost trecut prin sită;
(durch)gesiebt, gebeutelt. 1637: (A hordókban és szuszékokban) in uniuersum vagyon nyomott szitált buza liszt cubul. nr. 230 metr. nr. 3 [UF I, 398]. 1765: (Az) Executorok
... egy egész hétig valának rajtunk, de szemyü vesztegetést
tettenek, mind tsak mézet, vajat, rántottát kívántak enni ...
a kopoknak szitált maié lisztből parancsoltak ennijek ké-
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szitteni [Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 245]. 1822: Jol vagyon,
az igaz, tudom hogy meg kell fizetnem, de Istennek hálá
szitált Loszaromis van annyi, hogy hét 'Sidotis ki tudok
elegitni [Meggyesfva MT; LLt].
szitáitat a puné pe cineva să ceme fåina; sieben/beuteln
lassen. 1586: Miért hogi beteges hazam nepe volt penszert
róstaltattam zitaltattam Eorlesteól dagasztastol attam — !
45 [Kv; Szám. 3/XXIV. 30]. 1595: Hagya Biro W hogy ...
Leg elöszeris feier Lisztet kezjczek: Vöttem 1 köblet en
magaméban, mellyet meg tisztíttattam, és rostaltattam és
meg meg örleltettem, és haromszoris szjtalttattam tt f 2 d
50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 208 ifj. Heltai Gáspár sp kezével].
szitás l.mní.
szitával működő, szitáló; cu sită; Beutel-,
beutelnd, -siebig. Szk: - malom. 1705: Itt a szebeni közelebb való erdőben volt egy j ó szitás malom, melyet is,
minthogy távol volt, elbontották és ide a Zsoldos-bástya alá
csinálták, hogy közelebb légyen, minthogy itt az őrléssel
nehezen győzik a számtalan népet [WIN 1,481].
2. •?' Hn. 1718: a Szitás Toonál (sz) [Szélszeg Sz; EHA].
II. ſn szitakészítő mester; sitar; Siebmacher, Beutelmacher, Sieber. 1823: Szitások: Isák Pavel [Dés; DLt].
Szn. 1461: Zythas [Csánki V, 319]. 1590: Szitás Peter
[UszT]. 1614: Zitas Mihály haromszeki [Szentbenedek
MT; BethU 82] | Szytas Janosne j b [Szentábrahám U; i.h.
175]. 1616: Zytas Mihally [Kentelke SzD; KCsl IV/31].
szitásné a szitakészítő felesége; soţia sitarului; Sieb-/
Beutelmacherin. Szn. 1690: Szithasne szegheny Asszony
[Kv; Dic. VI, 76]. 1735: 6. T(anu) Szabó Mihalyne alias
Szitasne Annor. c. 48 [Kvh; HSzjP]. 1771: Szitásné Tot
Mihályne [Dés; DLt 45b Anna Szabó (28) vall.].
szitaszövet szitavászon; etamină; Siebtuch, Siebgewebe,
Etamin. 1840: szőnyegek, szita-szövetek, rásák, juh gyapjú
portékák [Dés; DLt 938 nyomt. kl].
szítat felitat; a puné compresă (pe o plagă); abtrocknen.
1846: Virág ortzáját a' vértől meg mosván azt vízzel szitátta mig a' patikából flastromot hoztak s azzal bé ragasztotta
[Dés; DLt 530/1847. 19].
szitavétel szitavásárlás; cumpărarea unei site; Ankauf
von Sieben/einen Sieb. 1678: Szita vetelre eő ngok Konjhajokra f — // 36 [UtI].
szitkos káromkodó, szitkozódó; înjurător, suduitor; verwünschend. 1584: Anna Mészáros Miklosne valliah hogy
... az fazakasne ... ereós Munkayawal elt, de ereos zitkos
volt [Kv; TJk IV/1. 223]. 1593: Egi igen zitkos gonoz
kwldws Azont az András Cato haza meleol a' warosbol
hogj ki witettuk attúnk d 10 [Kv; Szám. 5/XX. 170].
szitkoz káromol, szidalmaz; a înjura/sudui; (ver)schimpfen, fluchen. 1819: Juon Denyeszk ... és ... Dán
Helts ... egy néhány versen meg ütvén egy mást el távoztak
egymástol egyik a' másikot szitkozván [H; JF 36 Prot. 7].
szitkozódás káromkodás, átkozódás; înjurătură, vorbfi
injurioasâ (la adresa cuiva); Schimpferei, Fluchen. 1570.
Kyral Ambrwzne Katalin ... vallya hogy Az hercegh Antal
vram Zyteoh hazaba hallotta az zytkozodast [Kv; TJk W/*-
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74]. 1585: Fekete Caspar vallia, hogy semmy zitkozodast
en Nem hallottam Nag* Caspartol, hane(m) chak panazlot
Rea Zabo Istwa(n) [Kv; TJk IV/1. 418]. 1596: Az chirembe ualek <hal>lam az peresek zitkozodasokot, tahagh Gyenes Pal diznokot kerget, ki uiszi az ressen [UszT 11/81].
1630: En czak szitkozodasokot hallotta(m) de semmi ueresegeket nem latta(m) [Mv; MvLt 290. 199a]. 1671: eo potentiose fegyverrel, puskával, kardal, aytok rugdosasiual,
rontásokkal Veihez ne(m) ment, sem szitkozodással, hane(m) mint veihez gyermekéhez Atya ugy ment [Kv; TJk
XI/1. 126]. 1695: Eset büntetesben az Apánk Pesti György
Ur az Szidkozodasert az Ceh Asztalánal leven az inas szegodetetes alkalmatossagával d/50 [Kv; ACJk 18]. 1700:
Miklós Mihály szitkozodasért bursalis penaval bűntetedōt
[Cseb U; Ks 90]. 1758: a Béresek ... magokot meg nem
adák ... fejszéket, és feszittŏ fát ragadozván, valami szitkozódás is volt [Gálfva KK; Ks 66. 44. 17f]. 1781: Serb
Ignátot bottal husángolni és verni kezdette ... haját nagy
szitkozodások között meg fogván az földhez ŭtette verte
rugdasta [Ádámos KK; Pk 7]. 1819: Minden Mester Ember Szoros kötelességének tartsa ... Káronkodás, szitkozódást, verekedést, paráznaságot, tolvajságot ... magától el
távoztatni [Kv; MészCLev.]. 1823-1830: Ez a Körmendi,
akit akart, erősen le tudta mocskolni, minden szitkozódás
nélkül [FogE 89]. — L. még BÖn. 495; DFaz. 15; FogE
116.
Szk: adtával, teremtettével való
1711: minden jól rendeltetett Városokba(n) tilalmaztatott az I(ste)nt, Egeket s
embereket irtóztató I(ste)n ellen való káromkodás, attával,
teremtetteovel való szitkozodas [Dés; Jk 356b] * éktelen
1683: Vilagoso(n) Constál az be adot R(e)latoriabul az
szék előtt Szoboszlai Istvanne Czegledi Rachelnek parazna
elete, Lopasa, éktelen szitkozódása, I(ste)n ellen való karomkodasa, es Boszorkanysagais [Dés; Jk] * iszonyú
1823: Blos Pintya tsak halgatott a Szekeren 's protestált
hogy ne szidja, de Rátzkövi Uram ... fogát tsikorgatva
iszonyú szidkozodások közt azt mondja' [Mezőbánd MT;
DobLev. V/1070. — 'Köv. a román nyelvű szitkozódás] *
káromkodó
1671: Az nem régen ez hazában bé-jŏtt káromkodó szitkozódás melly hallatlan dolog légyen [CC 52]
* lélekkel/lelkével való
1584: Margit Bachi Mihály felesege, En vgia(n) az Daroczy Boldisar hazaba lakom, de
egiebet Nem hallottam, hane(m) chak a' sikoltást es az lelekel való zitkozodast halla(m) Eyel [Kv; TJk IV/1. 134].
1586: Az Eyeli Iargalas (!), kiáltás lelkewel valŏ zitkozodas es chintalankodasrol Azmint az eleót vegeztetet volt
u
gya(n) Azon tartassek megh [Kv; TanJk 1/1. 41]. 1635: Az
huzas vonás feleol ugy val mint praecedens testis, es leiekkel való szitkozodastis ugy vallia [Mv; MvLt 291. 36a] *
lelkeződéssel való
1677: A* Lelkezŏdéssel való szitkozodások ellen observaltassék az 1619. Esztendöbéli Articulus
[AC 228] * ördögadtával való
1700: Minthogy mind az
Istennek mind a* Nemes orszag(na)k törvénnyé erős tilalommal tiltya az Iste(n) ellen való irtóztató káromkodásokat; ördög attával s ördög teremtettevei való szitkozodasok a t . . . tettzet a' Tőrvenynek ... a piaczon meg palczaztassek annakutanna conciliallyon Ecclesiat [Dés; Jk 315b] *
Ördögteremtettével való
• ördögadtával való ~ * tilalmas szitkokkal való
1700: a* tilalmas szitkokkal való
szitkozodásáért in poenam Emendae lingvae ... büntetődgyek: hogy hamis hitünek mondot meg kivánom a Jure
hogy sufficien(tibus) et probabilit(us) testibus ellenem
comproballya [Dés; Jk 312a].

szíj gyártócéh
szitkozódik káromkodik; a înjura; schimpfen, fluchen.
1568: Pesti Katus Azony iur(ata) fassa est, Ezt hallottam
hogy egy eyel, gergel deák valtyk szitkozodek, es az haz
hearais fel haga [Kv; TJk III/l. 237]. 1584: Fazakas János
vallia, Ezt hallottam hogy zittkozodot Zabo Cato Az fazakas Boldisarral egiebeketis ige(n) rutolt [Kv; TJk IV/1.
215]. 1599: Hozzw istuann ... vallja ... egy kozák ...
ereosseny szitkozodik mind lengielul, magiami tereokul
[Kv; TJk VI/1. 385a], 1604: Tudom oda jeôúe Borbély Peter Lukacz Deaknj, zitkozodek, hogy ... el vittek, hon
ne(m) talala [UszT 20/265 Catherina relicta quondam Thomę Basa de Vdúarhely vall.]. 1630: elegge szitkozodtanak
hittak ki bajra eöket, ez az Nagy András az fejszes szolgaja,
es az Niuzo Mihalie Giurko de en az harmadikat nem tudom ki uolt [Mv; MvLt 290. 215b]. 1656: En mikor dolg o z t u n k , töbszór egiszemel ne(m) lattam, hogi ott lőt uolna, akkor is reszege(n) iőue oda ige(n) szitkozodek [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Bandi Mihaljne magdolna (60) jb vall.].
1695: Szent Györgyi Istva(n) Ur(am) admonealtatik ne verekedgyék szitkozodgyék [SzJk 289]. 1727: Ha valaki falu
közönseges Gyülekezetiben bestelen szóval illeme, alkalmatlankodnék, asztalt verne, riaszkodnek, szitkozodnek, toties quoties 33. pensz a büntetese [Kisborosnyó Hsz;
HSzjP]. 1771: hallottam ... mint mi parasztokul Szoktunk
valakire való indulatosságokbol Szitkozodni lelkit, apját,
annyát egybe hordani [Bukuresd H; Ks 114. 61. 132]. 1772:
Szidkazodatt és nyelvelt [K; CsV]. 1846: az alatt mig a' Város haza udvarán verekedtek egyik fél sem szitkozodatt
[Dés; DLt 530/1847. 25]. — L. még BIm. 1012; BÖn. 515;
TML 1,144, VI, 420; TT 1891. 289; WIN I, 511.
Szk: adtával, teremtettével
1700: Csere Geczi attával
teremtettével szitkozodot [Bordos U; Ks 90] * bestéjével/
beste lelkével
1558: Bwday Zabo Janosne ... Azthys hallottba hogy az Besthye lelkwewl ... zythkozodoth [Kv;
KvLt 1/26]. 1573: Azon fel Indwltatik az Ázzon Ben hazaba, Mind Besteyevel mind lelkewel Mind kwrwawal hwl
My zayara Iwtot Ereoszen zitkozodot az gyermekeit, hogy
valamely Bestie lelek kwrwa az eo germeket Bantia Eo magat Bantia [Kv; TJk III/3. 142] * forgós láncos teremtettével1771:
Akikkáromkodtanak ... Millió Teremtettével,
Szabó Ferkönét Detári Márít káromkodni sok izben, megint
Mészáros Fogarasi László mostani szolgájátis ... forgos
Lántzos Teremtettével szitkozodni hallottam [Dés; DLt
321. 14b] * Isten ellen való szitkokkal
1663/1728: Ha
valaki lelekezōdik toties quoties Eöt penzen maradgjon ha
pedig ördög lelkűvel, attaval és egjeb affele Isten ellen való
szitkokkal szitkozodnek toties quoties quoties egj forint az
birsaga [Szentmihály U; Törzs] * láncos adtával
1771:
Az Aszszonyok kōzzül attával káromkodni Twzes attával
Lantzos attával szitkozodni Bányai Györgynét sokszor
hallottam [Dés; DLt 321. 15a Maria Szabó de Szék Cons.
nb Francisci Imbrefi alias Szőts (44) vall.] * lelkével
1579: Az ky az lelkewel zitkozodyk Tehát elozer bwntessek 1 f(ori)ntal Mazzor ketteowel harmadzor barommal.
Negiedzer Az Nagy keowet keossek Nyakara es haromzor
keorwllyek Megh Az piaczat velle [Kv; TanJk V/3. 185a].
1643: Orbán mester az Leiekevei (!) szitkozodot az konyhán ... büntetés imponaltatik [Kv; MészCLev.]. 1650: Ha
ki böcstelen szokat szól vagy lelkével szitkozódik fl. 1 fi.
1. [SzO VI, 194 Cssz, Gysz és Ksz hat.] *
ördögadtával
1710 k: Noha én ördögadta s lelkűvel nem szitkozódtam, talán életemben sem mondtam kétszer, teremtettét pedig soha egyszer sem, de a léleket és Isten úgy segéljent

szitkozódó
gyakran [BÖn. 497]. — L. még Isten ellen való szitkokkal
~
ördög lelkűvel
1665: Tudo(m) hogy Eőrdőgh
lelkűvel szitkozodat, aztis hallott(am) hogy azt mondta az
felesegenek üsse megh az Tüzes gutta s ménykü [Szúv;
Born. XXXIX. 5 Szilágyi János (40) vall.]. — L. még Isten ellen való szitkokkal ~
rútképpen/rúton/rútul
1583: András Balas kowach Legenye vallia, Nem tudom
ki fogtatta meg Mihalkot, De Mihalkonal zablia vala holna
Alat es rutul zitkozodot eo ellene [Kv; TJk IV/I. 135].
1596: azt pedigh úgyan eskjúessel mo(n)gia uala, úgy
hogy Isten eótet ugy segellye de rûtkeppen zitkozodik úala
[UszT 10/73]. 1626: az Molnár ot twreodik uala, rúton
zidkozodik uala, az leiekei, esse lelek kurua ki ontotta az
ueremet [Szentgyörgy Cs; BLt]. 1646: Ferenczy Peter ...
itt az Tanacz haznal ... rutul szitkozódot... ez illetlen maga viseleseert in Exemplum alior(um) vitetessek ã kalitkaba(n) estigh ott tartassek [Kv; TJk VIII/4. 163] * teremtettével
1771: A Sánta Ersok Urát elégszer hallottam
Teremtettével szitkozodni részeg korában [Dés; DLt 321.
23a Tanaszia Krisztina cons. Vaszily Iftyene (36) zs vall.]
•fc tüzes adtával
• láncos adtával ~
tüzes ördögadtával
1717: Hallotta(m) hogy Becski Ura(m) tüzes ōrdōg
attával szitkozodat, az ablakot is ŏ kgylme ütötte bé, Becski Uram(m)al is tépelŏdŏt [M.köblös SzD; RLt Dolhai István (20) ns vall.].
szitkozódó I. mn káromkodó; care spune înjurături; (arg)schimpend, Schimpf-, schimpfvoll. Szk: ~ szájú. 18231830: (Botos Dániel) felesége Nyárádgálfalvi Ozdi Borbára
unitárius, igen istentelen, szitkozódó szájú, és pufáló kezei
csak akkor állottak meg, mikor aludt [FogE 102]
~ szó.
1823-1830: (Körmendi Gábor és György) sokat veszekedtek együtt; mert valamint külső formájuk, úgy belső indulatjuk is csodálatos volt, csakugyan legkisebb szitkozódó
szó is nem jött ki egyiknek is szájából [FogE 89].
I I . f n káromkodó/átkozódó személy; persoanä care înjură; eine Person, die jemander oder etwas verfluchtet/verwünscht. 1603: Jo fjaim ... feslet erkeolczjw emberei ne
baratkoszatok, zitkoszodok neh legjetek [Csapó KK; JHb
XXV/23]. 1677: Káromkodo szitkozodok, és minden czégéres vétkesek, pro delictorum exigentia, kedvezés nélkül
meg-bŭntettessenek [AC 261]. 1789: Sebestyén Márton
Uram mind feleségestől igen szabad szájuak, motskolodók,
szitkozódok [Dés; DLt].
szitkú szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen:
rút ~ csúnyán/rútul káromkodó/szitkozódó; care înjură foarte urît; garstig schimpfend. 1584: Marta Bota Ianosnç
hallotta hogy Danch Leorincz ig gialazta Viczey Andrást,
The Neste Curwa, Roz eb, leochieos labu, chonka pechiw
az beoreodet zalmaual teolteóm meg, es az Zarad chontiabol sipot chinaltatok azt futatom eleotted, effele rut Izoniw
zokal illette, oly gonoz haborgo es rut bezedeó zitku ember
mind giermekesteol [Kv; TJk IV/1. 360].
szító tűz élesztésére használt; cu care se scormoneşte járul din sobă; z u m Feuerschüren, Schür-. Szk: - vashorog.
1681: Konyhabeli eszközök ... Szitto vas horog hat [UtI]
* ~ vaskalán. 1697: Egj Zöld mázu Kemencze. Szito vaskalan nro 1 [Borberek AF; Mk Urb. 4] * - vasvilla. 1669:
(Az ebédlő palotában) vágjon egy ōregh veres kályhából
rákot kemencze ... Egj szito vas villa [Királyhalma NK; Ks
67. 46. 24a].
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szitok káromkodás, átkozódás; înjurăturä; Schimpf(wort),
Schelte. 1568: fass(us) e(st) Franciscus Czeff, hogy ezth
hallotta, eo gergel deaknetçl hogy valaky enge(m) kuruanak
mond, mind adeg eo maga legen (így!), meg ne(m) Ream
Rakya, De egk semy szitkot Ne(m) hallottak [Kv; TJk III/l237]. 1585: Zeoch Georgy Vallia hogy Ragalmazza vala palastos Jstwa(n)t Nagy Caspar, de Nem hallotta(m) zitkot
teolle [Kv; TJk IV/l. 418]. 1608: ha megh eskezik az J. az
A ellen való factumert, vgjmint az zitokert eleúen dian f. 12/
50 Aggnţúaltatik [UszT 20/150]. 1630: Banhazi Uram •••
mégis szida, de Nagj Gergelys szinte ugj visza monda az
szitkot [Mv; MvLt 290. 195a]. 1671: (Az asszonyt) ha férje
méltatlan verekedesevel, becztelenitesevel szitkaval ennek
utanna terhelne, gyilkoskodo szandeknak talaltassék illendő
bizonyságokkal comprobaltat<ik> es a' Magistratusnak erdemeit censurajat viseli [SzJk 115]. 1701: Balas István az
szitokért egy horgassal ados [Vécke U; Ks 90]. 1735: az I:
eö kglme engemet... sok féle szitkokkal officialván ... magamat a főidre le vert, taglott [Dés; Jk 150a]. 1772: Átkakkal, Szitkakkal illette [K; CsV]. 1784: mitsoda szitkokkal,
motskokkal és fenyegetődző szókkal éltenek a Váradi Moses Ur emberei nem hallottam [Arany H; JHb XXXI/51. 58].
1845: a piatzan ... Darvas Jánost ki-mitsoda szitkak kőzött,
mivel verte megh [Dés; DLt 530]. — L. még BÖn. 891;
CsH 383; MetTr 337; SKr 613; TML III, 450.
Szk: becstelen
1679: estve későn sok becstelen szitkokkal illetett es mocskolt [Dés; Jk]. 1683: Nemes Déés
Varossanak fii Praedikatorat, egy az is mind Esperestyet
Tiszteletes Solti János Ur(ama)t, mocskos becstelen szitkokkal illette [Dés; Jk] * egymásnak visszaadják a szitkot.
1585: En payzgyarto Lukach azon hwtöm vtan vallom ••
Az mytt szoltt volna szabó Jstuan Nagy Gáspárrá ... 8 2
Mykor össze vesztenek voltt Egy Masnak vyssza attak az
szyttkott [Kv; TJk IV/1. 420a]. 1673: el hiheteő dologh az,
hogy az szitkot edgy más(na)k viszszá adták [Kv; TJk VIII/
11. 303] * éktelen
1600: Affelett eó magat felesegesteól
igen megh werte ez az Zabo Vince. En maghamot(is) Pe'
digh ektelen zitkokkal szidott [UszT 15/183]. 1673: (Az alperes) az város feőldén fegyveres kezzel invadalva(n),ju
ektelen szitkokkal szidot, verni, taglani akart [Kv; TJk
VIII/11. 294]. 1704: Az Nemes Széknek azért Seriò intimállyuk ... publicaltassa, hogy mind Hadaink, mind
akar melly renden léveő híveink, minden Isten k a r o m l
egyéb Istent, és embereket irtóztató, és éktelen s z i t k o k t u j
s átkozódás túl supersedéallyanak [UszLt IX. 77. 79 guöJ
* illetlen
1702: Kerekes Szabó György ... veremet Ki
ontotta, illetlen szitkok(na)k nemivel szidalmazot [Dés; J
324a]. 1728: Szénási Bálintné mind maga, mind a fia Szenási Sigmond igen rutul bestelenül, Isten, s, Embersege
Emberekhez illetlen Szitkokkal, átkokkal és mindent^
mocskolodasokkal illették az Szomszédgyokat [Kv;
XV/10. 8] * káromkodó
1669: Az kik az Istennek az Parancsolatjával sem ez világ tőrvenyével semmit sem g°
dolva(n) amaz Isten ellen való rut Szitkoknak nemeiv ^
eordőgh at<ta> teremptette es ezekhez hasonlo tőb Isten e
len való k<á>romkodò szitkokkal szitkozódnak hon J® .
nélkül meg<bi>zonyosodván az ollyanok halallal büntiete
senek az Art<iculus> szerént [Dés; Jk]. 1674: Szoboszw
Kis Istuánt citáltattuk Isten ellen való káromkodo szitkai
[Kv; Szám. 34/L. 9] * kitisztítja magát a ~ból. 1585: n
teles Balint vallia ... eotet az czehbeliek keozwl meg zit
volt, es rutolta (!) volt ... Azért lm en le teze(m) az c
Mesterseget, es Addeg N e ( m ) viselem, Amégh az zitoK^
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magamat ky Ne(m) tiztitom [Kv; TJk IV/1. 439] * kutyaadtával való
1771: égy Pap György nevü kádár ...
Peleségeis mindgyárt az kutya s Menko attával való szitkot
mindgyárt el sújtja [Dés; DLt 321. l6a Borbara Szōlōsi
cons. nb Lad. Mok (25) vall.] * lélekkel/lelkével való
1576: Akaryak eo K. varoßwl egenleo Akarattal hogi az lelekel walo zytok tylalomba legien [Kv; TanJk V/3. 134a].
1580.ű Az lelkewel való zytkot orzagh vegezesse zere(n)t,
végezték eò kegmek hogy valaky mongia az lelkewel való
zitkot es valamenyezer mongia Annyezer eggy forintot vegienek [Kv; i.h. 231b]. 1593: Mierthogi penig lelkewel való
zitok felette igen el aradot keoztwnk, eo kegme ... ereossen
megh bwntettesse [Kv; i.h. 1/1. 220] * mennykõ-adtával való ~
kutya-adtával való ~ * mocskos
1796: az Utrizalt
Béres ... a Vángyiliáját Tusa Joseffnek öszve szidta, egyéb
több motskos olá szitkokkal is illetvén [M.fodorháza K; RLt
Fr. Jakab de Középlak (42) ns vall.] * ocsmány
1683: te
diffa(ma)ltal engemet, es ocsmány szitkokkal illettel [Dés;
Jk] * oláh ~ -> mocskos ~ * rettenetes
1590: Ennekemis mo(n)da tejs Eordeogh vagy az en hazamhoz ne Jeoly (!)
rwtwla (!) nagj rettenetes szitkokkal [Szu; UszT] * rút/
rutalmas
1583/1584: Rwtalmas Zyttkokat Diókért fel
nem veottek Volna [Újfalu K; Ks 42. B. 9]. 1589: ez meg
newezett nap tawatt zida engemett rutaimos zitkokkal ... or
hestienek or bestie kurwa fianak [UszT]. 1601: Zekely Paine Cathalin azzony ... vallya ... illyen Rwt Zitkokkal vgyan
valóban gyakorlatossagal zidalmaza az gyermekiket mind
Annyostol [Kv; TJk Vl/1. 542]. 1734: az I. eö kglme rut
szitkok után obruálván ... vert rongált [Dés; Jk II, 137b] *
undok
1603: Ancilla Consortis ... quondam Valentini
Kozma Catherina ... fassa e s t . . . az Ázzon ... rut undok zitkokkal kezde zidalmaz(n)i [Kv; TJk VI/1. 674-5]. 1782:
Groff Székely Adám Vr eö Nga Praefectussa ... Nád páltzával, a Tisztarto pedig korbátsal Sok undok szitkok közŏt rútul vérték az Embereket [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 30. Vakár
Andréj (28) zs vall.] * utálatos
1705: (Ketskeméti István) ezen dolgát 8 ... utálatos Istent és embereket irtóztató
káronkodasokkal és egjéb utálatos szitkokkal ujjitotta. Azért
• az előbbi deliberatuma s z e r i n t . . . a piaczon megpalczaztassek [Dés; Jk 349a. — 8 Ti. káromkodását].
szítóvas piszkavas; vătrai, vătrar; Ofengabel. 1660: Egy
konyhara való szitto uas [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117].
Szk: horgas
1669: Egj konyhara való horgos szito vas
[Kőhalom NK; Ks 67. 46. 24a] * köpûs
1681: Nagi
Konyhára, köpüs Uy Szito vas [Vh; VhU 524].
szituáció 1. fekvés; aşezare, poziţie (a unui teren); Situation, Lage. 1785: a hütösség a maga opinióját megtészi e
szerént: mind a véteményezö hely, mind penig a kenderáztató tónak egy része, amint a helynek situátiója is mutatja
és az falu örökfal kertinek métája — a törvényesen elnyert
malomhoz tartoznak [Ákos Hsz; RSzF 161-2].
2. állapot; stare; Zustand, Befînden, Situation. 1760:
Azonn Mákoi patak árkának Situatiojábolis meg lehet üsmerni [Mákófva K; KHn 232].
3. helyzet; poziţie; Lage. 1823-1830: Annak" helyéül alkalmatos szituációjára nézve rendelte b Göttinga városát
[FogE 231. — g A létesítendő főiskolának. bII. György angol király].
szituációjú vmilyen állapotú/helyzetű; de o anumită stare/
sitauţie; situationsmäßig, in/von
-er Lage/Situation.
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1789: Ezen Falukis, egy Situàtiojuak lévén az elébbeniekkel ... tsak oly állapotban állanak, mint az elébb irtak
[Szentábrahám (U) és kömy.; UszLt XIII. 97].
szituál ign-i alakban; construit cu gerunziul; bauen,
setzen, anlegen, situieren: ~va felépítve; situat, construit;
gebaut, gesetzt. 1780: Vagyon ezen Vartzagas utzai Szegelet Ház ... az maga régi metajáb(an) situalva [Ne;
DobLev .111/546. 2b].
szituált 1. vhol fekvő/elterülő; care este situat într-un
anumit loc; befmdlich, liegend, gelegen. 1748: Ezen Revellõbeli, es fel járó fecske farkú verő fényés oldalon Situált
földeket le irván fordultunk viszsza az észkas oldalra [Nyárádsztbenedek MT; EHA]. 1756: a Sz. Benedeki Határban
situalt Kanta nevezetű Allodialis kaszáló nagy helység [uo.;
EHA]. 1778: a Condívidens Felek ... írásban tett Reflexiojikban ... Szent Benedeken kivül egyebütt lévő hellyeken
situalt Bonumokrais ... ki teijedtek légyenek ... mü ítéletünket egyebütt lévő Bonumokra, ne extendallyuk [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. lb]. 1796: nemes Dés várossá határában Situalt erdőkben, Frunzárokat vágni bátorkodtanak" [Dés; DLt. — "A csatáriak]. 1801: Grope vuguliror
(!) nevezetű hellyen ... situált tilalmas Cserefás erdő [Kisapahida AF; EHA].
2. elhelyezett; care este plasat/aşezat într-un anumit loc;
angesiedelt, ansässig, hingesetzt. 1768 k.: a Losárdra faluból
ki járó út mellett egy Dombon situalt oláhok Keresztinél a
... Losárdi Bértzre ki nyúló ormós élben [Doboka; DHn 15].
3. belefoglalt; care este cuprins/inclus; befmdlich, zugehŏrend, situiert. 1775/1802: azon két kaszállo Irotványoknak pacificum Possessoriumokbol j o móddal concludalhatni, hogy azon Irotványák situalt tractussais a Contraversiaban lévő Erdőnek Bezdédhez való lehetett [BSz; JHb
LXVII/3. 112].
szituáltatik 1. fekszik, elterül; a se situa; liegt, befindet
sich. 1761: A második kúlônôsőri szakasztott Curiális vagyon mindgjárt az patakon túl ... j o nagyságú de igen
oldalos hellyen situaltatván [Szászvessződ NK; JHbK
LXVIII/1. 207-8]. 1775/1802: ezen Nagy Béreznek ...
észak felöl való oldalában Situaltatik egy igen nagy Mak
termő Bükkes Erdő | közelebbis situaltatik azon Pojána Salamonhoz mintsem Hoszszumezöhez. és Zálkához ...
Hoszszumezö, és Zalka pedig ezen Helyhez távol situaltatnak [BSz; JHb LXVII/9. 66, 128]
2. létesíttetik; a fi amplasat; liegt, befindet sich, ist/war
angelegt/situiert. 1727: Ezen Curiahoz egy darább uj, de
még igen ritkás Szőllő is vágjon ... a' Verőfényb(en) situaltatott [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 17]. 1783: Az
... épületnek háta megett s két végeiben situaltatott ...
hoszszan a' Veteményes kert [Mocs K; i.h. XXXI/1. 7].
szituáltatott vhol található/elhelyezkedő; care se aflä
într-un anumit loc; befmdlich, situiert. 1771: az Szent Királly nevezetű Uttzához tartózó Felső Boiju Mezőn az Város közőnseges Ser Házával által ellenben situáltatott ...
Puszta Jószág ... Szomszédgya egy felől ... Civis Makariás
Vallesz János Serfőző Uram Tsürős Kerte [Mv; EHA].
szitusz fekvés, állapot, helyzet; poziţie, situaţie; Lage,
Lokalisation, Ortsbefindlichkeit. 1662: A fejedelem ... Jeszenő vára megszállatását magában elrendelvén ... noha si-

szív
tusát a helynek maga is j ó tudná, de midőn azt látta, épülettel azután nagyon megerősíttetett volna | Valamint azért
jobban lehetne a hely és sánc situsához, fekvéséhez képest,
a hadakat környüs-körül szállítván, őket valóban megszorították vala [SKr 239, 326]. 1727/1751: ă Controversiában
lévő Hargita, és Mihálly nevü Havasok az Actoroknak Praedecessoraké voltak ... mellyet mind azon Controversiában
forgo Havasoknak Situssábol természeti állásokbol ...
mind pedig ... egyébb Circumstantiakbol per oculatam Revisionem hitelesen, és bizonyosson ugy eliciálhatni, hogy
ha az Actorok(na)k semmi Documentumok nem volnais,
mégis az igazság constálna [CartTr II. XXX. 2 határmegállapító ítélet]. 1732: A Majorság szölö ... ezen Falu határán
a helynek situssához képest szép Veröfenyen ... vagyon
[Erdőszengyei MT/Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1772: az
helly Situssabolis ugj j ö ki, hogj akkor azon eö Excellentiaja Adámosi Malma fennebb állatt mint most [Kük.; JHb
LXV11/244]. 1795: eö Nsagának ellenire nintsen sőt akaija
hogy erre rendelendő oculator Commissarius urak ki jővén
oculálják, a Malomnak statussát, situssát, víz eszközeit, s
gattya állapottyát [Ádámos KK; JHb XIX/49].
szív 1 1. levegőt belélegzik; a inspira/aspira, a inhala aer
ín plămîni; einatmen, einsaugen, Atem schöpfen. 1662: Nekünk ezen a földön csak az aert színunk tilalmas [TML II,
318 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 1710 k.: Miből áll
a diaeta? Abból, amivel élünk, úgymint: aőr, étel, ital,
nyugvás, mozgás, emésztés etc. Ez egyik sincsen még a királyok hatalmában is, hogy mindenkor olyan aërt szíjjon,
aminémüt akar [BÖn. 511]. 1823-1830: Mihelyt a csehországi Lineán általjöttünk, igen friss levegőt kezdettünk
szívni [FogE 182].
2. (tubákot) felszippant; a trage tutun pe nas; (auf>
schnupfen. 1701: Igen ritka az ki az Tubako(t) ne(m) szijja
[Bordos U; Ks 90] | Az Tubakkal közensegesse(n) minynyaja(n) elünk, ige(n) keves ember vagjo(n) olljan az ki ne
szina [Cseb U; Ks 90].
3. kiszív; a suge; aussaugen. 1778: Jo az igen bádgyatt és
álmosságba ha hagymázba merült betegnek a' két szárok
ikrájára ... Kovásszal és meg tört mustár maggal s' kevés
etzettel tsinált keményetske tésztát kötni egy tallérni nagyságra, hogy verességet, vagy hojjagot szívjon [MvLt Mátyus, ConsSan. — L. Színi Karola kijegyzése].
4. magához ~ beszív; a absorbi; einsaugen. XT'III. sz. v.:
Minek utánna a Marha meg betegedik szükség ezen három
dolgokat elkövetni, Elsőbben a Varasbékát meg kell szároztatni és azţjs appron meg tömi, és alma eczetbe, kettőnek egy békának a porát be adni, ezt kel tselekedni kétszer
vagy háromszoris mert az mérges ital magához szíván a
marhának gyomrában lévő rósz nedvességet is, ki takaritya
[UszLt X. 80].
5. beszív; a sorbi; einsaugen. Sz. 1672: Kegyelmed ne
legyen olyan, mint az pók, mely az mézről is mérget szíj
magának [TML VI, 189-90 Naláczi István Teleki Mihályhoz].
6. (hordóból bort, pálinkát) ki/leszív; a trage/scoate
(dintr-un recipient); absaugen, aus dem Faß heben. 1803: a'
pintzébe járnak együt szijják a' bort [Aranyosrákos TA;
Borb.]. 1820: én látám, hogy egy átalagbol ottan ottan Szijják a' pálinkát Üvegbe töltik s viszik ki [uo.; JHb 48 Pálffi
Moses székbíró vall.].
7. szipolyoz; a suge (sîngele cuiva); Blut saugen. 1853.ĕ
Sok hellyen" éles Szóváltásra is találtam. Kérdék mit kere-
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sek? talám a* Szlusbát akarom viszsza állítani? mibe maga
a* Grófné sem boldogul, mert eleget szívta már véreket
[Szilágycseh; BfN Szipolly Elek lev. — "Értsd: a környező
falvakban].
szív 2 1. átv is inimă; Herz. 1585: ewel ygen nagy zywet
es bátorságot adónk az Teöreknek [Báthory, ErdLev. 284] |
Gjeorgjteol haliam hogy monda ... Eztis lattam chionka(n)
(!) Pecheneth, es zywet, veseth, hanya ky az valkay
Jstwa(n) zolgaia tarislaiokbol [Gyerőmonostor K; KP]'
1603: Buday Mihály Deák ... vallia ... hogy nem akart
Innya tehát Arcul chyapta Darabos Balas fajdossj Benedeket, es vgy mondotta Benedek hogy bezzeg igen fay az zywem ez Arcul chapason [Kv; TJk VI/1. 327]. 1638: Bizoni;
czia meg azt az A Dancz Demeter, hogy azt mondta neki
tórveni kòszben Òrdòg Georgj, hogy nem mezett teott az
szivire [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1783: Szivem rebegésével
félek hogy valami véletlen Cásus Történik én rajtam [Torda; KW]. 1820: ugy nevezett Farkas vagy mérges tállyogba
döglött meg a keresett alá hozott ökör mely anyival is inkább bizonyos hogy a meg nyuzáskor az ökörnek a bal első
Lapotzkája, 's a forgo Csontok körül levő Hus, és a Szive
az ökörnek el volt senyvedve [F.rákos U; Falujk 104-5
Barrabás Áron pap — not. kezével].
Szk: ~e szakadva. 1669: Mindezeket azért mind fejedelemre, fejedelemasszonyra, Bánffi Dienes uramra ... és az
asszonyokra nézve mennyire teijeszsze ki, bízom az Kegyelmed discretiojára és mindnyájunkhoz való szíves affectiojára, várván azonban igen szívem szakadva Kegyelmed
istenes intimatioját [TML IV, 432 Rhédei Ferenc Teleki
Mihályhoz]. 1779: Szivem szakadva vártam kegyelmeteket
[Szabéd MT; Pf] *
tája. 1794: Mivel ütötte, mitsoda
fegyverei s mijét, fejét é, vagy pedig Szüve táját [Letka Sz;
TSb 5] * ablakot nyit a ~én. 1673: ha lehetség volna benne, én szívemen ablakot mernék nyitni az Kegyelmedhez
való igaz atyafiságomra nézve [TML VI, 453 Bánfi Dienes
Teleki Mihályhoz] * anyai
1696: Anyai szüvel meg
fontolván, az maga résziből igire Léányának ... három száz
magyar forintokat [Kv; Pk 6] * apostoli
1746: K Sz.
Iványi Ekklésia nem igen régen fundáltatott... T(e)k(in)tetes Donát János Ur(am) ... magára válalá a' Curatorsagot,
hogy tellyes tehetsége szerint gondot visel ezen Infans Ekkle(si)a dolgaira ... ezen Infans Ekkl(esi)át sokakra szaparitsa, Apostoli Szivei kivánnyuk [Sepsisztivány Hsz; SVJk]
* atyai
/58P: Megh ertettek ... az Mezarossok konyorgesset Az húsnak el adassa felól, Akarwa(n) eo kegmek
Attiay zwóket es engedelmeket konyergessekre megh tekelleny ... Zent Marton naptul fogwa pinkeostig Megh engettek az húsnak egy forintyawal való el adassat [Kv;
TanJk V/3. 247a]. 1789: Esedezem alázatosan a Tekintetes
Officiolatusnak méltóztassék ezen rajtam véghez vitt hallatlan erőszak tételt kegyesen atyai szivére venni [Ne; DobLev. III/653. lb]. 1799: méltóztassék édes Atyai szivére
venni, ezen Veres István Uramtol való meg gyermekesedésemet [Dés; DLt] * dobban a ~e. 1723: Laczika m i n t j e gyen, nehez hogy nem halhatám, ha csak edgy ember jött
is, mindgyárt dobbant a szivem [Kézdisztmárton Hsz; ApLt
1 Apor Péter feleségéhez] * idegen
1879: Én csak sínlek itt, édesem. Idegen hang mindenfelől: idegen szívek verése [PLev. 45 Jakab Ödön Petelei Istvánhoz] * férfi
1667: Kegyelmed okos keresztény úri ember, csak nyugtassa meg Isten rendelésén és magnanimiter alkalmaztassa férfi szívvel magát [TML IV, 2 2 0 - 1 Teleki Mihály Bánfi Die-
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neshez] * Isten látja a ~ét. 1662: úgy lássa Isten szívemet,
Kegyelmed dolgát úgy igyekezem véghez vinni, mint magamét [TML II, 341 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] *
kettéhasad a ~eĔ 1736: A fejedelem felbontatván az testit,
hát az urán való busultában az szive ketté hasadott volt
[MetTr 403] * királyi
1771: A szegény Egrinek ezen feleségétől lett tíz fia, kikkel sokszor kérkedett... Sőt őfelségének instantiát adván be ... hogy inkább könyörületességre hajthassa a királyi szívet, így subscribálta: Johannes Egri, decem filiorum páter [RettE 256] * magyar
1662: Mi
ha kijöttünk is, meg nem bántuk, és Lippa között való mezőn Isten segítségéből mit cselekedtünk, bánhatja szégyenheti a pogány, örvendezhet az igaz magyar szíve ... Kérkedjék az igaz magyar szív az aradi nyereséggel, ha nyert
vele [SKr 468] * megdobbantja a ~ét. 1676: Mi Uram
Czakó uramtól igen erős reversalist vöttünk. Valóban is
megdobbantottuk vala az szívét, hogy az bíróságtól kitétetjük [TML VII, 234 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz] *
meghasad a ~e. 1831: el nem hadhattya, mert szive meghasad érette [Dés; DLt 568] * meghasadhat a ~e. 1662: Ha
az 5. és 6. vétkeket forgatjuk, hiszem ha Istennek tartó lélek
vagyon az elöljárókban, méltán meghasadhat a szivek, jutván jól eszekbe, hogy nagyrészint a vétkeknek üzésében ők
voltak az elöljárók [SKr 714] * özvegyi
1825: Foszto
Rákhel Aszony Néhai Kőkösi Dobolyi István Ur Özvegye
••• Dobolyi Sigmond Urat... inteti ily okon ... Marus Koppándon ... Viduális Prorogátyának meg tapodásával Horvát
János Ur ... Özvegyi Udvarából ... erőszakkal ... ki rekesztette ... az Exponens Aszony ellen olyan Admonitiot
tétetvén, a melynek pontjai nem kevésbé sebhették meg az
Exponens Aszonynak Özvegyi szivét [Ne; DobLev. V/
1088. la] * úri
1800: Én ugyan ugy esmérem az ö Excellentiája egyenes Vri Szivét, hogyha tulajdon magával ö
Excellentiájával volna-is azon perem, bátorkodnám ítélete
alá botsátani [Márkod MT; IB. Gombási István lev.] * vérzik a ~e. 1848: Fáj, és holtig fog vérezni szivem azért, hogy
én ... ezen Háznak pénzbeli bőseget ... fel segílve, most
éppen abból zá rattam (így!) halálig lett gyalázattal [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1274 Szabó Rácz Pál Dobolyi Bálinthoz].
2. állati szív mint táplálék; inimä de animal ca hranä/aliment; Herz (als Speise). 1585: dizno h u s t . . . oztan ziwet látott nallok es egy kys hurkát [M. valkó K; KP. Bott I. jb
vall.]. 1796: Tseléd Májós ... Sziv Gyükerivel együtt
[Dob.; MkG].
3. - e r e teszi a kezét vki igazat adásának jelképeként; a-şi
Puné mîna pe inimă (ín semn că dă dreptate cuiva); Hand
aufs Herz legen. 1884: Oly meghatólag állítja Ön a tényeket az olvasó elé, hogy ... sokan az ellenpárt közül is, szívökre téve kezöket, igazat adnak Önnek [PLev.115 özv.
Szász Károlyné Petelei Istvánhoz].
4. kif-ben vmely érzés/érzelem jelképeként; ín expresii
ca simbol al unor sentimente; um Ausdruck eines Gefühls.
1573: Mond gergel deák Enis hallotta(m), byzon hogi gianwsagbais hozza, Mert Immár egi Nemy Ideotwl fogwa esmere(m) hogi Nem ollian Zwel vagon hozza(m) mynt Eleb
[Kv; TJk II1/3. 155]. 1581: az vristen orzagunkbaly Sok
Jámboroknak zyweket fel Inditwan felseged feyedelemsege
kiwanassara ... mindenekben az felseged akarattyahoz tartoţtwk magunkat [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály a
fej-hez]. 1600: Circumspectus St(ep)hanus Radnothy ...
fassus est ... Janchy Caspar nagy haborodot zeúúel mene
be az hazba [Kv; TJk VI/1. 414]. 1658: bizony igy nem is

szíj gyártócéh
kivan<o>m Doktorokkal magamat Gyógyítani ilyen nehez
fogyatkozasban el kesseredet az szivem [Beszt.; Ks 90
Cseffey László lev.]. 1703: Nekem most Istennek hálá testem meg vekany egességb(en) nyugszik, de mint az társától
meg fosztatott Gerlicze galamb egyedül nyög es szomorkodik, igy énnekemis egyesegyedül lévén Szivem bánkódik
[Ne; MvRKLev. Alvinczi Mihály lev.]. 1711: (Imreh Pétert) en magam vittem vala le az Paterékhéz es ugy gyógyítottak vala megh azt mondottak eó kglmek hogy megh rettent volt szüviben [Dánfva Cs; Bom. XXXIX. 50 Szòcs Peter (40) pp vall.]. 1745: monda Szabó Ferenczné": „az én
méhemre is tanált volt tavaly valaki méhe ... laskát adék
neki ... egérköves laskát." Mindjárt a szivembe ütközék,
hogy a' bizony az én méhem volt [Kőrispatak U; Ethn.
XXIV, 165 Semény Györgyné Máthéfi Kata (27) vall. —
"Boszorkánysággal gyanúsított asszony]. 1809: A Tekintetes Derik Székis azt irottya a maga Deliberátumába, hogy
életünk meg jobbításához még reménység lehet: aminthogy
mostani bününket meg töredezett Szivei Szánván bánván
nem tsak igèijük magunk meg jobbítását, hanem tellyesiteni törekedünkis [UszLt ComGub 1668-9].
Szk: -ébõl örvend. 1790: minden esztendőben ... elmulhatatlanul lett leg-alább egy gyermeke; kettő-is, mikor
ikreket ... szült. Melyen a' félje egy elsőbben szivéből örvendett [Andrád, An. II, 261] * - é n hordoz. 1879: A Sándor K.-féle ügy egészen felingerelt, mert akit te szeretsz,
azt én szívemen hordozom [PLev. 45 Jakab Ödön Petelei
Istvánhoz] * jó ~vel. 1608: de hogy az eo kegme hozzánk
való attyafiusagos io voltat ... tellyessiggel halaadatlanul
ne vegywk s az eo kegme Zolgalattiais my Erettwnk heaba(n) ne essik ... io szyuel s io Akarattal attuk eo kegnek
[Kv; JHb XXV1/49]. 1740: en ... akarván valamiket epitgetni jo szivei igjekeznem de epen nem lehet ha szot nem
fogad [A.árpás F; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz] *
~ére vesz. 1752: Fizetésetském irántis igen alázatosan, de
tellyes bizalommal instálok; ha kegyes szivére nem vészi a*
Mlgos Ur igen bajosan Subsistalhatok [Szentdemeter U; Ks
83]. 1786: alázatoson reménkedűnk a' Felséges Királlyi
Guberniumnak, kegyes szivére venni méltóztassék mind
azt, hogy a* Királlyi Felség Salutaris kegyelmes rendelései
ellen minémű abususok grassálnak [Torockó; TLev. 9/24].
1846: Méltoztassan az ide zárt Meltŏ panaszunkat ... Szívekre venni [Nyárádmagyaros MT; MvRLt. — Tornai
László kijegyzése] *
szerint. 1619: Én szívem szerént
akarnám, ha ... Nagyságod nálamnál mind böcsületesb s
mind értelmesb szolgáját béküldené. ha valami tracta volna
hátra [BTN2 213]. 1679/1681: I(ste)n Ngdt lelki testi aldasival s szerentses hoszu élettel boldogul megh algia szivem
szerint kívánom [Vh; VhU 450 Ratz Szabó Peter Thököly
Imréhez] * -vei-szándékkal. 1618: keresém fel Hajdor tih a j á t . . . ki akarván venni tőle, micsoda szíwel-szándékkal
vadnak az én kegyelmes uramhoz [BTN 2 127] *
adhat
bátorítást adhat. 1672: félő, hogy meg ne csüggednének az
fenn levő atyafiak ... Kegyelmed ... levele által is adhatna
szívet nekik [TML VI, 340 Sárpataki Márton Teleki Mihályhoz] *
vesz felbátorodik. 1653: Erről azért az urak
levelet adtak Básta Györgynek, és legottan az ország mellé
állott, és a táborokba jött Tordához. Ezen az ország népe
igen nagyon örüle és szívet vőn [ETA I, 55 NSz] * egész/
teljes ~vel. 1676: Ezenkívül, Uram, csak tudhatnám mihez
alkalmaztatni magamat s lenne instructióm, tiszta s egész
szívvel abban járnék el [TML VII, 253 Baló László Teleki
Mihályhoz]. 1738: Excellentiád kegyelmességét alázató-
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sonn demerealni tellyes szüvel igyekezzük [Kr; Ks 99].
1784.ŝ bizony nem vagyok feledékeny söt tellyes szivei
igyekezem, s kárb(an) nemis hagyom tsak méltóztassék
kedvezni [Szászújfalu AF; DobLev. III/590 Komáromi
Sándor lev.] * egyenes -vei. 1786: el hidjed hogy most is
oly egyenes szivei és tiszta indulattal vagyok hozzád, és
Kedves Vri Házadhaz, hogy nem j ō fel ollyan Nap a kék
égre, mellyben j o emlékezeted szivembe nem volna [M.régen MT; DobLev. 111/615. l a Szántó Sándor lev.] * egyenetlen -. 1678: Csak adná Isten, hogy már valaha csendesednének az sok igyenetlen szivek s sibongások [TML
VIII, 212 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz] * hálaadó/
háládatos -vei. 1711: igen haladó Szivei vészük es alazatoson köszönyük az klgméd abeli hozank mégy mutatót Jo
akaratyat [Csíkszereda; Bom. XXXIX. 50]. 1727: a' B:
Ceh becsülettel, s, hálá ado szível az addigh való munkajokat megh köszönvén [Kv; ACJk 135]. 1799: Nagyságod ...
Gratziájába vészi egyetlen egy F i á t . . . Feleségem, és Gyermekeim haládatos Szivei vészik Nagyságodnak rollik való
megemlékezését [Héderfája KK; IB. — Ts. Molnár György
ref. pap lev.]
igaz -vei 1770 k: sokakkal meg bizonyíthatom melly igaz szivei voltam én eő hozzája, s ihon ez a
köszöneti [Bikfva Hsz; HSzjP]. 1801: gyogitson Istčn tōkelletesen igaz szível kívánom [Berve AF; GyK. gr. Gyulai
Sámuel lev.] * jó -bői. 1593: Megh erttwen Az Zasz Natio, Az Magiar Nemzetnek beo bezeddel való irasat, melyben Mutogattiak Enyedi Georgy pwspeokeot plebanosnakis
valaztanj Az Nemzet (így!) erre Maghanak esmet wdeot
kewanth kit eo kgmek io zybeol megh engettetet [Kv;
TanJk 1/1. 213]. 1821: özvegy Kádár György ... Eskettetett
... Markos Susánnával, Házassági Szövetségre léphetésekre nézve, ki kérdeztetvén ... ezt felelték; Senki se kénszeriti, önként j o szívből kívánnak öszve párosodni [Gyalu K;
RAk 34] ¥fr keresztény/keresztényi
-. 1685: Exhibealak világoson azt az kereszteny sziveket Irtóztató Sodomiai eletet
mellyet fel tőttem volt [Dés; Jk]. 1760: midőn mindeneket
kgld keresztényi szivére kötnék ... e' szerint mindenek igazittassa(na)k el [Igenpataka AF; TL. Teleki Ádám lev.] *
keserves -vei. 1618: nagy keserves szüvel kelleték írnom
Nagyságodnak" ez levelemet, mikor látom, hogy ... az én
sorsomat úgy találta hozni az én fátumom, Nagyságodat...
az mostani levelemben semmi örvendetes hírekkel nem delektálhatom [BTN 2 123. — "A fej-nek]. 1630: Erről csendesen választ tött", hogy eszébe sem jött az, noha bizony akkor igen keserves szívvel hallotta azokat az írásokat az ő
jóakaratiért [BTN 2 433. — 8 A vezér]. 1644: megh nem tudom irnia szerelmes Atíamfia minemű keserues szivei uagiok tüled ualo tauul letelem miat [Gyf; LLt Gyulafi László
feleségéhez, Balási Erzsébethez]
megesik (a) -e. 1671:
még az idegennek is fele barátján meg esik szíve [TML V,
443 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1756: essék meg rajtam
a' N(e)m(e)s V(á)r(me)gjének könyörülő Szive és tanáljon
fel ollyan p(rop)ria Cautiot, utat modot, hogy ... ne jussak
éppen Végső romlásra es pusztulásra [M.köblös SzD; RLt].
1794: Essék m e g szive az Inchytum Officiumnak ilyen peldatlan Árváknak sorsán [Kv; CsS] * megkeseredett
-.
1668: így azért. Uram, magamban gondolkodván és szállván, felette megkeseredett szívvel vagyok, látván dolgaimnak ö nagyságok előtt ily karban való lételét [TML IV ,
342-3 Baló László Teleki Mihályhoz]. 1704: Ezt 1 látván a
statusok, nagy és megkeseredett szívvel a voxot írni kezdték [WIN I, 159. — a Ti. hogy árulással vádolják őket].
1832: A' mi megkeseredett szívünkben az ő örökkös tiszte-
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letére emelt oszlop* felállításán kívül, a' mit még ő érette
tehetünk az ö meghidegedett tetemeinek tisztességes eltakarittása [Nagylak AF; DobLev. V/1185 Dobolyi Zsigmondné Szántó Rósália nyomt. gyászjel.] * megsebhedt
1799: <Mit> vetett légyen az Iffju Groff Nagyságod, mint
égy érde<m>es j o Szülő édes Annya ellen, azt maga meg
esmérte ... kívánta a' Nagyságod meg sebhett Szivét, fiúi
bizodalomal egybe kötött alázatos kérelemel megujjitván,
meg nyerni [Héderfája KK; IB. Molnár György ref. pap
lev.] * megsebhetett -. 1672: Kegyelmed levelének némely terminusi igen az szívemre hatottak ... kérem azon
Kegyelmedet, megsebhetett szívemet ne fojtogassa
Kegyelmed is [TML VI, 143 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]
nemes -. 1816: siratta Nagyságod is egykor vigasztalhatatlant a* jo Atyát, nem foradtak bé a' sebek azután
is, s az érzékeny fájdalom örökesen maradt Nagyságod nemes szivében [Héderfája KK; IB. Molnár Sámuel lev.] *
szomorú -vei. 1661: Kegyelmed betegeskedését s z o m o r ú
szívvel értem leveléből [TML II, 217 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1662: Jeremiás próféta leüle sírván, és Jerusálem
városának jövendő pusztulásárul szomorú szívvel ezt mondá [SKr 687]. 1672: Elég szomorú szívvel értem mind Kegyelmed nyavalyáját, mind komám asszony ő kegyelme betegeskedését, mind pedig az szegény gyermek betegségét
[TML VI, 6 8 - 9 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * tiszta
-bõl/-vel. 1657: Kegyelmed nekem parancsoljon, az miben
tudok, tiszta szüvel szolgálok Kegyelmednek [TML I, 72
Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1660: ö nagysága is
tiszta szívből gyűlöli Isten félelme nélkül, s török természetét viselő hitihagyott Ákos fejedelmet [TML I, 558 Teleki
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1671: Isten úgy áldjon meg,
tiszta szíbül kívánok neki szolgálni [TML V, 432 Bánfi
Dienes ua-hoz]. 1690: mind ezeket az ö Felsege es az kereszténység Szolgalattyara tiszta szivei és nagy örömest
tselekeszszűk [Ebesfva KK; Törzs. Bethlen Sámuel fej;i
ut.]. 1832: Ezen tul néktek Mindnyájotoknak tiszta szivemből kivánom, hogy a ' mulandó élet hátra lévő részét
boldogul élhessétek [Szentbenedek AF; DobLev. V/1186
Bartók Ádám végr.].
Sz: -e szájával egyezik. 1674: ő itt benn oly jót nem beszélhet, hogy itt elhitesse azt, hogy szíve szájával egyezzen
[TML VI, 582 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * azt beszéli a szájával, ami a -én van. 1619: ha beszélünk, igazán
beszéljünk, mert az Isten azt áldja meg az emberek dolgöj^
ba, azki azt beszélli az szájával, azmi az szívén van [BTN
197] * Isten tudja kinek -ében mi vagyon. 1670: Azt már
Isten tudja, kinek szivében mi vagyon, de én bizony még
olyat eszemben nem vettem, nem is gondoltam [TML V, 71
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz] * nem jól áll a -e. 1704:
azt vetette a szemekre a fejedelemasszony Bethlen Sámuelné asszonyomnak és a feleségemnek, hogy valameddig fekete főkötőt viseltenek a fejeken, addig csak nem jól áll a
szívek [WIN I, 248] * nincs oly kemény -, ki meg ne esnék. 1671: Nincs oly k e m é n y sziv, ki meg nem esnék
[TML VI, 608 Kapi György Teleki Mihályhoz] * úgy hisz
vkinek, mint maga -ének. 1657: (Ferenczfi) kezdetit olvasà
császár írta levélnek ilyen szókig: Úgy hiszek tenéked, mint
magam szívének [KemÖn. 105].
5. -em kedveskedő kif-ként, vmint megszólításként; ca
termen de adresare: draga mea!, sufletul vieţii mele!; als
kosende Anrede: mein Herz, Liebling. 1572: Zekel MargH
azt vallia ... Monda N e k e m hamar Meny ky Zwem gaspar
deákom az Mas hazban Mert Ihol giertiat hoznak reanK
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[Kv; TJk 111/3. 7-8]. 1582: Catalin Nag Georgnę vallia ...
Az fogoly leány, Jlona ... monda Nagy foházkodwan: Zywem Catalin Azzony valamith mondanék en Neked, ha
Nallad meg Maradna [Kv; TJk IV/1. 101]. 1633: Abruginak szép varrót gatia keöteley voltak, az volt rea uarua beöteőkkel, sziue(m) lelkem Kerekes Ersok [Mv; MvLt 290.
123a]. 1644: bussullassal igen tötem iddömmet edes szivem [Szentbenedek SzD; Ks 101 Wesselényi Kata féijéhez,
Komis Ferenchez]. 1731: Edes szívem kivánálok ím(m)ár
látni [Bom. XXXIX. 16 Kováts Mária lev. szeretőjéhez].
1750: szivem holnap ebédre győj ide [Zágon Hsz; Ks 98
Mikó Ferenc feleségéhez]. 1776: mongya meg szivem Pensinek hogy ne busuljan jobban van Bihari [Nsz; GyL. gr.
Lázár János lev.]. 1785: Hogy el ment édes szivem Márisko azután sírta ki magát [TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.].
1800: terhes környül állásak között vagyok Szivem Barátom [Torda; DobLev. IV/833. 2a].
6. vminek a belseje/belső része; partea interioară a ceva;
das Herzstück/der Kern von etw. 1710 k: Anno 1673. az én
jobb lábamnak vagy talpamnak a szive közepi fájt majd
esztendeig [BÖn. 528].
7. szív alakú ékszer; bijuterie ín formă de inimă; herzförmiges Schmuckstück. 1814: Egy veres fa skatullyáb(an)
holmi szivek, keresztek, Fülbe valók, gyürük 20 xr | Egy
kereszt melyb(en) vágynák kék (így!) és opál Compositio
egy hozzá való sziwel [Kv; Bom. IV. 14].
Szk: - módra. 1629: Egj szü módra meczet rubintos gyürü
• •• Egj szü módra való gyémánt gjürü [Gysz; LLt Fasc. 155].
8. szív alakú díszítmény; ornament ín formă de inimă;
herzförmiger Pracht; Schmuck. 1715 U./1770 k.: A Tekintetes) Aszsz(ony) Nalátziné Aszszony Betlen Mária Aszszony) adott egy fátyol keszkenőt, körülötte szív (!) bétsi
kötés [Somkerék SzD; SzConscr.].
9. levélzáró formulában; ín formulă de încheiere a scrisor
»; in Schlußformeln von Briefen. 1657: Kegyelmednek
tiszta szívvel szolgáló nénje Bethlen Mihályné Bornemisza
Kata [TML I, 85 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz].
1658: Kegyelmednek jó szü vei szolgáló barátja, szolgál,
míg él Bethlen Farkas [TML I, 269 Bethlen Farkas ua-hoz
Bécsből]. 1659: Kegyelmednek jó szívvel szolgáló nénje
Árva Bornemisza Kata [TML I, 382 Bornemisza Kata uahoz] | Kegyelmednek tiszta szívből szolgál az Kegyelmed
házastársa Pekri Sofia [TML I, 454 Pekri Zsófia ua-hoz].
1660: Kegyelmednek szegény atyjafia, jó sziwel szolgál
A
pafi Mihályné Bornemisza Anna [TML I, 573 Bornemisza Anna ua-hoz]. 1661: Az Ur Isten Nagysagodat hozu
eletei Bodogh birodalommal algja megh mjnt Kegjelmes
uramot Isténtól szwbol Kévánom [KJ. Bálpataki János a
lej-hez]. 1662: Kegyelmednek j ó sziwel szolgál, míg él
Bethlen Farkas [TML II, 330 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1669: Tiéd, édes szivem, míg él Teleki Mihály
[TML IV, 532 Teleki Mihály Veér Judithoz].
Szk: alázatos ~vel. 1737: Öcsém Uram ... hogy Méltó.
Groff Uramat, Méltó. Uri Házával és diszes Udvara rendivel boldog és örvendetes állapotban találja, éltetvén Isten
Hazánk örömére s meg erössitésére ... alázatos szivei kivánom [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz] * wí/tozhatatlan
1786: Továbra magamat tapasztalt igaz barácságodban ajá(n)lván változhatatlan szivei maradtam Kednfí B a r á t o m igaz szivü barátod, szolgád Szántó Sándor mp
IM.régen MT; DobLev. III/615. 2b].

Ha. 1561: Zwnek [Kv; ÖCArt.]. 1573: Swet [Kv; TJk
III/3. 68]. 1594: zwbeol [Kv; TanJk 1/1. 240]. 1603: zwek
[Kv; i.h. 1/1. 445]. 1638: sziból [KJ]. 1639: szüuemet [Mv;
MvLt 291. 196b]. 1659: szüből [EOE XII, 207 Barcsay
Ákos II. Rákóczi Györgyhöz] | sziből [TML I, 458 Pekri
Sofia Teleki Mihályhoz]. 1661: szwbôl [KJ]. 1664: szübül
[Sebesvár K; UtI] | sziből [TML III, 130 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 1668: szüból [K; Ks 65. 43. 10]. 1672:
szíbül [TML VI, 121 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz].
1683: Sziből [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1695: Szibūl
[Szád.]. 1702-1764: szü [Torockó; MNy IV, 233]. 1728:
sziből [Sövényfva KK; MbK]. 1746: sziből [Albis Hsz;
BLev.]. 1749: szüvel [Bözödújfalu U; Pf]. 1831: szüvel
[Kv; Pk 6]. 1847: szüvünk [Kv; Pk 7].

o Hn. 1737: A' Sziv völgyön [Unoka MT; EHA]. 1769:
^zü Berek alatt (sz) [Ónok SzD; THn 28].

szivárkozik szivárog; a se scurge; sickem. 1680: vadnak
az molnár kezeb(en) az kása Törő külŭib(e) járó nagy nyi-

szivács '?' Szn. 1725: Szivacs Márton Cantor [Kv; Szám.
54/1. 37]. 1734: Szivacs Marton [Torda; TJkT 1.45].
sziváj ragadós; lipicios, cleios; klebrig, teigig. 1870 k/
1914: Játékok: minden, iskolának meg voltak speciális játékai ... parittyázás, szijjas parittyával kővel, s sziváj agyaggömbbel hajlós füzpálca végéről [MvÉrt. 17-8].
szivajkos ragadós; lipicios, cleios; klebrig, teigig. 1815:
Az igen tömött, agyagos, szivajkos és kŏvetses földbe meg
szorulnak a* gyökerek, kevés és apro gyŭmöltsöt teremhetnek [Kováts Sámuel, Utasítás a* Krumpi termesztésére
(nyomt.)].
szlvájkosan tapadósan, ragadósan; cleios, lipicios; klebrig, teigig. Hn. 1843: a Szereturabéli Táblámnak keleti részébe a Zöldelö részéig egészen Szivájgoson (!) számlodva
vetettem Rosot 18 1/2 Véka [M.köblös SzD; RLt].
szivájos ragadós; cleios, lipicios; klebrig, lehmig. 1780:
E' Buza föld ... Felső része ... sovány szivájos, Trágya
nélkül nemis terem [Nagyercse MT; Told. 79].
szivalkodik szikkad, szárad; a se usca/zvînta; (aus)trocknen. 1721: fejernek való buzat hajatlan A r p a t . . . mentől hamareb alazatoson küldeni el nem mulatom ... de az mostani
uton az mig valamennyire nem Szivalkodik tellyes lehetetlen ... méltóztassék Ngn(a)k halasztani az mig az ut Valamenyire Szivalkodik [Alparét SzD; Ks 96 Dombi László
lev.]. 1787: A szőlőket már alkalmasint mind el fedettük, a
mi hátra vagyonis, le vagyon fektetve s a karóval nyomtatva, ha szivalkodnék a föld valamit aztatis bé fednök [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1807: mihelyt a' föld szivalkodni fog [DLt 221 nyomt. kl].
szivar ţigarä de foi; Zigarre. 1849: 1 Paquets Panonia
szivar 30 xr 100 dr külföldi Trabucos 4 f 30 xr [Kv; Újf. 1].
szivárgó folydogáló; care se scurge; sickemd, rieselnd.
1779: a Porkolár (!) Retböl szivárgó Patak [Gyalu K;
EHA].
szivargyári szivargyárban dolgozó; care lucreazä într-o
fabrică de (igarete; in/aus der Zigarrenfabrik 1862: Tóth Lídia ... szivargyári munkás [Kv; RHAk 168].

szivárog
lak vegiben való apró vas karikák no. 4. Item egy kis vas
csatorna, mellyen az olaj szivárkozik az Sajtóból [A.porumbák F; ÁLt Inv. 35].
szivárog 1. lassacskán folyik; a se scurge; rieseln, sikkem. 1694: Ezen Haznak j o Kis Pinczeje van, maskint de
az oldalból viz szivárogván belejje Oldalat az Viz mosadek es folyasa erőtlenitven sorvaztya [Kővár Szt; JHb
Inv.]. 1757: Viz és nagy Sár mián Udvarban alig járhatni
... melly viz és mocsoja az épületek alá szivárogván mind
kapu közit, ugy Serfőző háznak Pintzéit rövid idö alatt
haszontalanná tészi [Déva; Ks 92. I. 23]. 1772: eő Exllja
Adámosi Malmának Gáttya jobban be dugattassék s meg
ujittassék, hogy a viz alatta ne szivárogjan s folydagollyan, hogy azis holt vizet veijen [Kük.; JHb LXVII/2.
389].
2. (folyadékot) átenged; a permite trecerea prin el a unui
lichid (datorită defecţiunii recipientului); undicht/durchlăssig
sein, durchlassen, sickem. 1747: abb(an) az edényb(en) sokáig nem j o tartani mivel szovárog [Buzd AF; Ks 96 Mikó
Ferenc lev.]. 1774: Ezen hordó Szivárogván 4 kupa hejja
volt mikór kortsomara vitték [Sáros KK; SLt XL Körmötzi
József Suki Jánoshoz]. 1806: valamelly hordoit igazittaná
meg mert szivárognak | egyegy kád ... egyegy keveset szivárgott [uo.; DLev. 4]
3. levedzik; a supura; triefen. 1817: Jávorátzki Mária ...
egyik vak-szeme végénél süjj follyásos forma vagyon
melly gyengén szivárog [DLt 564 nyomt. kl].
4. átv lassanként eljut vhova; a se strecura/furişa; einsickem, allmählich eindringen. 1653: Egykor" látom, hogy
Gyulafi László ide szállá Vásárhelyre, s mondának, hogy
Bocskai küldte ide gubernátorságra. És hadak is kezdének
ide szivárgani — Bocskai hívei [ETA I, 94 NSz. — "1605ben]. 1657: az kassai vicegenerális, mint csak kállai, szatmári, fejedelem halála után redeált végházaknak látogatására jüne feles magával, s az többi utána szivárogván, onnan
bejünének az fejedelemasszony mellé, ki akkorra menne
Szamosújvárra [KemÖn, 125].
5. átv 1811: Apolló serkeny-fel már nyugodalmadból ...
Tekints vidám szemmel le Árokalyára; 'S Birtokos Urára
annak 's Aszszonyára, Hány sugárod, annyi áldás szivárogjon [ÁrÉ 117].
szivartok szivartartó/tárca; portţigaret; Zigarrenetui,
Zigarrettenschachtel. 1846: Egy Szivár tók ... Egy gyöngyei
hímzet Szivártok [Dés; Berz. 20].
szivárvány 1. curcubeu; Regenbogen. 1638: 12 Januarii. Nagy szivárvány láttatott az égen [Kv; KvE 172 SB].
1806: délután nagy Menydorgés víllámás volt, Menykőis
esett le, Szivárvány volt, eső esett jéggel elegy [Dés;
KMN 336]. 1815/1830: Tudom s látom a szemeimmelis,
hogy a Vizek Baroth felé, ha csak szivárványon nem vitetnek keresztül az elöttök állo Hegyen keresztül nem folyhatnak [Köpec Hsz; HSzjP St. Bálás (50) vall.]. 18231830: Egyszer Csúcson létibe meglát" felfelé egy szivárványt, felmegyen Kutyfalvára, kérdi az odavaló papot,
hogy neki az U r az égen egy jelt mutatott [FogE 117. —
"Egy Dósa nevü nemesember].
2. bolthajtás; boltă; Gewölbe, Wölbung. 1725: Ezen közös Pitvarban vagyon egy kō Szivárvány, melly a két felöli
lévő házakat öszve foglallya, partim penig ugyan két Szivárványokon rakott, kő fallal el rekesztett kis Kamarátska
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[Marossztkirály AF; MNy XXXIX, 384]. 1815: Egy rakás
szivárvány(na)k való teredezett cserép csők [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50]. 1816: A ' szivárvány falán Szembe
egymással Mlgs Dániel Péter Umak ... Halotti versei
[Csíksztmárton MT; UnVJk 140].
Szk: tölgyfa
1840: A papiros malom ... Fel nyúlik
ezen emelet alol a Hollanderhez egy tölgyfa szivárvány,
amely 2 darabokbol áll [Km; KmULev.].
3. szívócső; tîlv; Saugheber, Saugrohr. 1669: Vagyon
ezen pinczeben ... Egy darab rósz szivarvanj, egy tölcsér
[Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24a]. 1677: egy Eget bor főző
fazék; esőstől; és egy Szivárvány [Mezőmadaras MT;
Borb. II]. 1682: egy szivárványért sz. nro // 36 [UtI]. 1735:
Fa Tangyer 82 ... Szivárvány 2 [Szentbenedek SzD; Ks 66.
45. 171]. 1753: A pinczeb(en) ... Jo Szivárvánj nro 1 Tőicsér nro 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1790: Tölcsér 2,
Szivárvány 1, és Két régi hordo eresztő, vagy huzo Istráng
8 [Déva; Ks 76. IX. 24]. 1849 k.: Egy szivárvány ujj 7/30
[DobLev. V/1280].
4. szivattyú; pompă; Pumpe. 1662: egy árkot beásni kezdettek vala, szinte azon helyen, ahol az árok béllésekor a
vizet az árokból ... szivárvánnyal kivenni ... szokták vala
[SKr 599].
szivárványos 1. szivárványszínű; ín culorile curcubeului; regenbogenfarbig. 1736: Kék szivárványos rongyos hajú Derekally [EMLt Conscr.]. 1743: Szivárványos Pántlika
Fűző [Nagyercse MT; Told. 29/30]. 1761: egy szivárványos karkötő s kereszt pantlika [Koronka MT; Told- 8 Fritsi Fekete Klára lelt.]. 1788: Egy pár ezüstös fekete szivárványos karkötö, hozzá hasonlo pántlika [Mv; TSb 47] | Egy
pár kar kötő fél gyászos szivárványos pántlika, és kereszt
pántlika hozzá [Mv; TSb 47]. 1807/1818: 12 Sing Szivárványos pántlika [Mv; Told].
2. boltozatos; boltit; gewölbt. 1823: A' Palotára menve
találtunk ... egy Pitvarra nyilo rosz fenyő fa ajtót ... falai
sövények és rosszak, szivárványos padlása gyenge [Erdőszengyel MT; TSb 43. — "A palotának].
3. szivattyús; cu pompă; mit einer Pumpe versehend.
1842: A' kút szivárványos, és részei jók [Km; KmULev. 2]S z k i ~ k ú t . 1799: Égy szivárványos-kút [ M a r o s ú j v á r AF;
MkG]. 1813: egy szivárványos kúthoz való ki fúrott, de az
használásból már ki mustrált Cserefa cső [Koronka MT;
Told. 18]. 1822: Szivárványos kut minden hozzá tartózó fa
és vas Szerszámokkal [Nyárádsztanna MT; MvLev. 5J1827: Szivárványos kúthoz való két agu vas 1 [F.zsuk
SLt Vegyes perir.]. 1852: Egy Szivárványos kuthaz valopump (!) rézből Két vas rudjával édgyütt [Dés; DLt 923]szivárványszín în/care reflectă culorile curcubeului; Re"
genbogenfarbe. 1749: egj Szivárván szin tarka pántlika ka
kőtő [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 116].
szivárványszínű care reflectă culorile curcubeului;
genbogenfarbig. 1847: Egy szivárvány szinü, virágokkal
közepén fekete csillaggal ekesitett kisded selyem keszkenő
[Kál MT; UVJk 130].
szivarvég szivarcsutka; chiştoc, muc de ţigară; Zigaijen'
stummel. 1870 U1914: Lapda: háromféle volt használatban ... 1. marhaszőrből ... préselt ökölnyi nagyságú kez
lapda; a mit minden ügyesebb kocsis, béres csinált egy m '
rék dohányért, vagy szivarvégért [MvÉrt. 22].
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szívátika betegségfajta; un fel de boală; (eine Krankheit;
vielleicht Herzattack). 1858: holt meg Gombár Ferencz 35
éves korába Szívàtikaba [Buijánosóbuda; RAk 111].
szívbágyasztó szívlankasztó/gyengítő; moleşitor; herzerweichend. 1678: Az sokféle szomorú eseteknek s szívbádgyasztó boldogtalankodásoknak és ... siralmasan nyegő
magyar haza s nemzet sorsának megorvoslásában ... sokat
fáradozott s munkálkodott Nagyságtok, Kegyelmetek
[TML VIII, 163 Teleki Mihály az erdélyi tanácsurakhoz].
szívbeli I. mn 1. szívből fakadó; sincer; herzlich(st), innig(st). 1661: Édes szerelmes Uram, az Kegyelmed nekem
küldött levelét igen nagy szívbeli örömmel, magam megújulásával vettem [TML II, 84 Veér Judit Teleki Mihályhoz], 1664: az sok romlás, pusztulás, nyomoróság, bujdosás után pihenésünket s gyarapodhatásunkat teljes szíbeli
buzgóságos indulattal kévánnám [TML III, 186 Szalárdi
János ua-hoz]. 1675: Kegyelmedet kérem, igaz szívbül
származott írásimért meg ne itíljen, bizony igaz, Kegyelmedhez való igaz szívbeli kötelességembül írom [TML
VII, 16 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 1733 U./1770 k.:
Méltóságos Grof Bethlen Jósef Ur és az ő Nga kedves hites társa, Méltosagas Gróf Kemény Christina Aszszony,
Istenéhez való kegyességek és tökéletes szívbeli buzgóságokból conferaltak az Apa-Nagyfalvi Rfta Eklésia számára
>n Anno 1733. 1. Egy Ur Vatsorájához való ezüst aranyos
Pohárt" [SzConscr. 74. — "Folyt, a fels.]. 1736: Dési Nagj
István kováts ... most ismét újobban, in Anno 1735 ComPeriáltatott Jó Istenét, hasonló káromlásokkal meg-bántani
tettzett azért, Instanziájabol ki-tettző szívbeli bánattya
's maga Compromissiojára, hogj tellyes életéb(en) életét
meg-jobbitván mások(na)k is j ó példa adó lészen, hogj
most elsöb(en) Corporaliter poenáztassék [Dés; Jk 2 1 5 216a].
2. szívet érintő; profund, puternic; im Herzen, das Herz
bewegend. 1650 k.: noha ennekem sokszor sok megh bantodasim voltak kglmes Uram az mellyekrül igen melto panaszim lehettek volna es igen nagy szübeli megh szomorito
boszszuval kellet el szenvednem ... nem mertem Nagodat
busitani [Ks 42. C. 5 Cseffei László a fej-hez]. 1663: melynek4 mástul való biratása minemű nagy szívbeli megbántódásomra legyen, Nagyságod istenesen gondolkozván, megélheti [TML II, 590 Teleki Mihály Bornemisza Annához.
'Egy meg nem nevezett jószágnak]. 1668: Ezeket én
Kegyelmednek azért írtam vala, hogy vegye eszében Kegyelmed az én sok szívbeli keserűségemet [TML IV, 380
p
askó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1776: én általom izente
••• M. Gróffné Aszszonyom, hogy mondanám meg ă M. B.
Henter Antal Urffi ō Nga Cselégyinek, mennyenek el, és
ennyi Szivbéli háborúságot ŏ Ngokk itten létekkel, ne
okoznának [Kóród KK; GyL].
3. szívbemarkoló; sfîşietor; herzergreifend. 1657: Noha
pedig talán harmadik esztendejében együttlakásunknak vallásban is meg egyeztünk: mindazáltal addig nagy szübéli
fájdalommal szenyvedtem az vallásban különözést [KemÖn. 151]. 1658: Nagy szívbeli szomorúsággal írhatom Kegyelmednek az mi nyomorúságunknak kezdetit [TML I,
256 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1668: Kegyelj e d irását szíbeli búsulással vettem [TML IV, 378 Paskó
Kristóf ua-hoz]. 1677: meg kell vallanom, nem kicsin szübeli fájdalommal értettem Kegyelmed izenetének némely
részeit [TML VII, 322 Lázár István ua-hoz].

szíj gyártócéh
4. szívből szerető; sincer; liebend aus dem ganzen Herz,
herzlichst. 1660: Kegyelmednek igaz szívbeli barátja, szolgál Vér Mihály m.p. [TML I, 526 Veér Mihály Teleki Mihályhoz].
5. ~ bánat szívbaj; boală de inimă; Herzleiden, Herzanfall. 1812: özvegy aszszony Nagy Ilona el-temettetett 91
esztendős szívbeli Bánatb(an) [Vista K; RAk 102].
11. fn szívből szeretett dolog; lucru mult iubit, lucru drag;
aus dem Herz geliebte, dem Herzen nahe stehend Liebstes.
1662: Az I-ben" e kettőt világosítsuk meg: első szívünknek
öröme; a szív ott benn vagyon szintén közép aránt a testben, ennek felette ami a szívben vagyon, valósággal vagyon, valóságos az. Ahonnan efféle dolgokat szívbélieknek
vagy szív szerént valóknak szoktunk nevezni [SKr 688. —
"Utalás a megfelelő bibliai passzusra].
szívdobogás erős szívverés; palpitaţie putemică; Herzklopfen. 1672: Szü dobogás: Palpitatio, motus depravus ...
cordis [K; PPG1]. 1806: Nagy Papa igen roszszul volt a
Szívdobogás el fogta volt [Dés; KMN 206].
szívecske kis szívalakú ékszer; bijuterie ín formă de inimioară; Herzchen. 1714: Szív formára futralyb(an) találtatnak: Kisetske Vidlatska, szivetske, gyüszü, Lantzotska,
mind ezustbül | egy haj kenőnek való Pixisetske, egj haj Tő
egy szivetske ezüstes [AH 32,55].
szívepesztő szívfájdító; care produce amărăciune, dureros; herzbeklemmend. 1815: Folyo holnap 23-an hozzam
küldött Levelét Örömmel vettem volna, ha afféle sziv
epesztő dolgokat nem olvastam volna benne [M.köblös
SzD; RLt O. 1 Rettegi Miklós lev.].
szíves 1. jóságos, szeretettel levő; plin de bunătate, amabil, prietenos; herzlich, herzvoll, freundlich. 1670: Kegyelmed igaz atyafiságában s szíves fáradozásában penig, Istennel bizonyítom, mint az magam lelkében, úgy megnyugodtam [TML V, 385 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1699:
Támaszon Kgld(ne)k olly szives j o akarókat mint nekem
volt a Boldog emlékezetű, Soha Tüllem nem felejthető Vr
volt az én árvaságomban [Karkó AF; Ks 96 Árva Wér Judit
Gyerőfi Borbálához]. 1795: Kérem j ó Vr(am) Kgldet, szives köszöntésem mellett, ne terheltessék ezen irásotskámot
közölni azon Jó Vraimmal" [TL. Málnási László ref. főkonz. pap Debreceni István tt-hoz. — "Az odaérkező prefektussal vagy fiskálissal]. 1809: a* varokozásért szives barátságnál egyebb jutalmat nem kívánván [Dés; DLt]. 1880:
köszönöm azokat a szíves sorokat, melyeket az én szegény
leányom ügyében írtál [PLev. 78 Petelei István Jakab
Ödönhöz].
Szk: ~ hangú. 1880: egyformán veszed, akár korábban,
akár későbben köszönöm meg azt a szíves hangú levelet,
melyet megválasztásom alkalmából" hozzám írtál [PLev.
82-3 Petelei István Jakab Ödönhöz. — "A Petőfi Társaságba való megválasztása alkalmából] * - indulat. 1747: Senator Idősb Pataki István ... szives indulatját mind Ecclesiánkhoz, mind Collegiumunkhoz, hasznos szolgálatjával
contestalta [Kv; SRE 180-1]. 1800: Örőg Borosnyai, és
Dosa Urékot ... különös szivess indulattal köszöntik [Gerend TA; DE 4]. 1886: Változatlan szíves indulattal vagyok
a tied [PLev. 128 Petelei István Jakab Ödönhöz].
2. szívből fakadó, őszinte; sincer; herzlich, von Herzen
kommend. 1759: Az Háznál lévő Mlgs Atyafiakat... reve-

szívesebben
reállyuk szíves tisztelettel magunkat Gratiájokban ajánlván
fejenként [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.]. 1837:
Méltoztassan szíves köszönetem a fen irt töke pénznek kölcsönözéséért el fogadni [Kv; Ks gr. Béldi Ferenc lev.].
1886: Fogadja e sorokban mindnyájunk szíves köszönetét
[PLev. 122 Szász Károly Petelei Istvánhoz].
3. segítésre/szolgálatra kész; inimos, devotat; gefållig,
herzvoll. 1669: Bizony az Isten megáldja ő nagyságát is,
csak legyen mint eddig, úgy ezután olyan szíves promotora
az mi vallásunknak [TML IV, 597 Teleki Mihály Naláczi
Istvánhoz]. 1676: tudom csalhatatlanúl, hogy meg nem fogyatkozunk benne, hogy szíves törekedését az úr dolgaiban
ne kimílje [TML VII, 2 6 3 - 4 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1678: Havasalföldében egynéhányan által állottanak, elvivén egynéhány személyt magával Béldi uram ...
kik hihető ez szegény hazának nem békességének megszerzésére, vagy megromlott szabadságának szíves helyben állítására igyekeznek [TML VIII, 50 a fej. ua-hoz].
4. udvarias kérésben; ín rugăminţi politicoase; in höff.
Bitté. Szk: legyen
1850: Légyen szíves erőlis gondoskodni minél előbb engem pénzel 3 vigasztalni meg [Csapó
KK; DobLev. V/1301 Horváth Kata Dobolyi Bálinthoz. —
a
Az adósság megfizetésére von.]. 1852: ha az idő, és Tkts
Ur környülmennyei engedik Jegyen szíves a jövő Vasárnap
... le menni Siményfalvára [Énlaka U; Pf Bartha Zsigmond
Enlaki Rector Pálfl Lajoshoz]. 1853: légyen szíves nékem a
leg őszintébben ími, hogy akar é adni, vagy sem, s ha igen
mikor [Marosbogát TA; DobLev. V/1366 Vizi Farkas Dobolyi Bálinthoz] | ujbol meg ujjbol kéljük Uraságodot légyen szives az őn több reszszesseivel, s mi magunk tetemes
kárát tovább el nem halgatva a tárgyat a leg sietőbb sürgőnnyel felvenni (így!) [Pálfva U; Pf Illyés Mihály jegyző
kezével]. 1862: legyen szives a Tekint(etes) Asszony ...
küldjön egy szekér fát ide a' Papi eletre [Siménfva U; Pf
Baka János pap lev.].
5. bátor, vitéz; inimos, curajos, viteaz; tapfer, mutig,
herzhaft. 1662: míg erejében lehetett*, valóban j ó egy becsületes szíves magyar lévén, hogy maga kívánta volna fejedelemtül: bízná csak őreá ott a szomszédságban Ungvár
állapatját [SKr 233. — 'Balling János].
6. szív alakú; ín formă de inimă; herzförmig. 1652/1655:
Két Smaragdos gyürü eggyik szüves, másik rosa fl. 45 [Kv;
CartTr II. 875 Csepreghi T. Mihály lelt.]. 1696: Egy Smaragdos Rubintos Szives' fl. 12 [Mv; MbK 80. 6. — 'Ti.
gyürü]. 1710: Egy kis szives gyürücske [DanielAd. 93].
1728: gyémántos szüves gyűrű ket kéz öszsze fogódzva
rajta 10 gyémánt benne [Nsz; Ks]. 1797: Egy szives párolás arany gyűrű [M.igen AF; DobLev. IV/777. 10]. 1816:
Egy Szives arany gyűrű 6 Rf ... Által tördelt Szives arany
gyűrű 6 Rf [Kv; Bom. IV. 41].
Szk: ~ forma. 1693: Tizenhat aranyas hoszszuka Dolmanra való gombok Szives formák pikkej [Ne; DobLev.
1/38. 8b]. 1761: Szives formára szőtt Asztal keszkenőnek
való (vég) [Koronka MT; Told. 8].
szívesebben készségesebben; mai bucuros/cu plăcere;
lieber. 1663: Isten úgy boldogítson, Uram, egy testvér volnék Kegyelmeddel, sem fáradhatnék szivesebben Kegyelmed dolgaiban [TML II, 584-5 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1665: Kegyelmed is, édes Sógor uram, ne restellje gyakran ími s Szakmárra dirigálni leveleit. Oda is egy kis
ajándékot kellene szerezni, annál szívesbben szolgálna
[TML III, 464 ua. ua-hoz]. 1671: mü még eddig több pénzt
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fel nem kértünk másfél ezer tallérnál, kinek is ... az ötszáz á t . . . kellett Isák effendinek adnunk ... mivelhogy most is
ő az közbenjáró s hogy ... szívesebben forgolódjék, azért
kellett megadnunk [TML V, 661 Nemes János Teleki Mihályhoz].
szívesedik bátorságra kap; a prinde curaj; sich ermannen, Mut fassen. 1657: az ellenség felette igen szívesedék,
az mi hadunk pedig az első szerencsétlenségen igen megfélemlék [KemŐn. 200]. 1679: az ellenség is szivesedvén az
török cselekedetin, ki tudja, mire ne fakadjanak [TML VIII,
457 Ispán Ferenc és Kende Gábor Teleki Mihályhoz].
szívesen 1. készséggel; cu plăcere, bucuros; geme, bereitwilligst. 1603: minek útanna ö kmek Basta Wram Ö
Ngahoz ket Tanaczbeli Attyokfiat boczatottuk volna,
keúanta ö Nga, hogy az örög Wraim közzül sziuessen küldenenk hozzaia, tellyes tanúsagúal [Kv; TanJk 1/1. 453]1657: az csausz pasa igen szívesen szolgált mellettünk
[KemÖn. 90]. 1663: tökéletesen elhiggye ő nagysága, bizony szívesen laborálunk tovább is azoknak jól való végben viteliben [TML II, 484 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez]. 1683: ha penig ezután valami világos Actait, rosz cselekedetit ezen meg fogót Embereknek meg erthetem, Szivesse(n) igyekeszem ruminalasáb(an) [Brassó; KJ. G. Draudt a fej-hez]. 1693: Edes Batyam Uram abbann az kglmed
javais forog, mégis kerem munkalodgyék Szivesenn [Küküllővár KK; Bom. I. 10 a fej. Gyerőfi Györgyhöz]. 1703:
Meg láttya kglmetek, az Investigátoroknak adott Instructiot, annak azért rendesen való végben vitelére kglmetek ••
kötelessége szerént igazán és szívesen assistályon eŏ
kglmeknek [UszLt IX. 77/61 gub.]. 1763: a két Gyermek
lavat ... én szívesen meg tanitattam volna De it ... ollyan
Lo nem maradót a ki mellet lehetet volna jártami [Kóród
KK; Ks CII. 18 Szarka József tt lev.]. 1843: Baráttságos
Levelit őrömmel vettem, mi szerént ha egybe férhetünk által vészi tőllem azt a' Joszágot, szívesen át adom tsak hogy
ezen fel soroltakat' Édes Ferentz fordittsa víszszá [Nagylak
AF; DobLev. V/1243. — 8 A jószágra tett költségeket].
Szk: ~ fogad. 1823-1830: Az öreg doktor szívesen fogadott [FogE 290-1].
2. örömest, örömmel; cu bucurie, bucuros; geme, freudigst. 1656: Kegyelmed levelit szívesen vettem, írását értem [TML I, 27 Kövér Gábor Teleki Mihályhoz]. 1660: Bizony szívesen kívánnálak látni [TML I, 582 Teleki Mihály
Veér Judithoz]. 1670: igen szüvessen varnam kgdet ide alá
is [Algyógy H; Ks 41. H]. 1716: hallottam Szüvesen várták
az Urat [Vidródszeg KK; ApLt 2 Haller János Apor Péterhez]. 1742: Ángyom Aszony is rettenetes szívesen hívót
magához [Szemerja Hsz; i.h. 4 Apor Anna Apor P é t e r n é hez]. 1803: Hozzánk utositott tudosittását Tekintetes Urnák
kedvesen vettük ... nem lévén a Possessoratusok Mindnyájan ide haza, de el érkezésekkel Communicalni fogom, és
az rendelt Napra szívesen el várván, elé állunk Magunk
igasságával [Buijánosóbuda; JHb LXVII/4. 23].
Szk: - lát. 1657: belsőképpen nem látának szívesen úgy.
mint mikor szegény uram halálának hírét vittem vala
[KemÖn. 115-6]. 1721: ha ... Kglmed az innepekre az
Aszszonnyal Hugóm Aszszonnyal magát hozzam Almasra
meg alázná igen szívesen látnám kglmedet [Alparét Szl†
Ks 96 gr. Csáki Zsigmond lev.]. 1746: a mi kevés üdŏ alatt,
itt való mulatásunk lészen, magokot meg alázván, szüvesen
láttyuk [Darlac KK; Ks 96 Haller János lev.].
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3. szívből, igazán; sincer, cu adevärat; herzhaft (gern),
geme. 1656: bizonyos postája lévén Kegyelmednek, igen
megszolgálom, valami világositással világosítsa meg Kegyelmed amaz írását ... mivel nem érthetem, kin szívesen
búsulok [TML I, 5 Bónis Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1668:
Bizony lehetetlen, hogy ha szívesen akarták volna ö nagyságok, eddig hogy egy lakóhely nekem ki nem tölt volna
[TML IV, 371 Wesselényi Pál ua-hoz]. 1678: Én ki nem írhatom, mely szívesen kívánnék Kgldel beszélleni [TML
VIII, 77 Teleki Mihály Kapi Györgyhöz]. 1723: beteges állapotodon szívesen busulok [ApLt 1 Apor Péter lev.].
1739: Kívánjuk mi is szívesen, hogy Isten ő Kglket éltesse
és Mennyei kegyelemmel ruházza-fel [Kv; SRE 173].
1753: Tómús mondja hogj kglmed gjenge egésségel volt,
melyet bizony szívesen sajnállok [Hévíz NK; JHbT Árva
Bethlen Kata lev.].
4. köszönetnyilvánításban; ín exprimarea mulţumirii; in
Dankformeln. 1852: A ' küldött szöllöt igen szívesen köszönjük [Kv; Pk 7]. 1867: Sándornak a küldőt verseit szivesen köszönöm [Uzon Hsz; Kp V. 413].
Ha. 1670: szüvessen [Algyógy H; Ks 41. H]. 1725: Szüvesen [Kv; ApLt 2]. 1727: szüvesen [Darlac KK; i.h. 1].
szíveskedés szívességtevés; binefacere; Gefälligkeit.
1841: töbször fel nem valolad a* sziveskedést a* magad
Pénzed kárára — ki tudod mikor szeded bé az arát" [Kv; Pk
6
- — "A könyveknek].
szíveskedik 1. jóindulatot tanúsít; a arăta/manifesta bunăvoinţă; gefàllig sein, sich geföllig erweisen. 1670: Noha
Katona Mihály uramnak, az porkolábnak Nagyságodtúl reversalisok volt, de hogy az praesidium is inkább szíveskedjék, ő kegyelmek is újólag megesküttek [TML V, 28 Teleki
Mihály a fej-hez].
2. kérés ki f-re; în/pentru exprimarea unei rugăminţi; in
Bittformeln. 1853: igen szívesen kérem legyen olyan jo,
hogy ezen levelemre legalább szíveskedjék akár minő választ is imi [Marosbogát MT; DobLev. V/1366 Vizi Farkas
Dobolyi Bálinthoz]. 1877: Kérem Önt, t. Uram, szíveskedjék nekem forduló postával megírni, hogy felhatalmaz-e arra, hogy cikkét a júliusi ülésen felolvashassam [PLev. 35
Szilágyi Sándor Petelei Istvánhoz]. 1882 k.: Szíveskedj beszélni, felebarátom, és szíveskedj a sötétséget e kérdés" körtll eloszlatni [i.h. 103 Petelei István Jakab Ödönhöz. —
Hogy mi fog történni a címzett költeményével].
szívesség 1. szivélyesség; cordialitate, amabilitate, bunăvoinţă; Gefëlligkeit. 1850 k.: igazságos kívánságának ez utfcl eleget nem tehetek ... azért addigi türedelmét kéntelen
nagyok szívességitől ki-kérni [BetLt 4 Lázár László Hodor
Károlyhoz]. 1853: Ez előtt egy néhány héttel irtam volt
magának egy levelet, a' melybe ... a* leg nagyobb szüves?éggel szolitottam fel magát azon kevés interes meg adása
'ránt [Marosbogát TA; DobLev. V/1366].
Szk: illő
1825: az 1825ik eszt(endōre) jövő arendát is
na meg küldeni Bátyám Uram nagyon hasznos és szükséges lenne, Azt tehát illő szívességgel kérem [Szentbenedek
AF; DobLev. V/1097 Mohai Lörintz Dobollyi Sigmondhoz].
2. szíves jóindulat; bunăvoinţă; Wohlwollen, Benevolenz. 1794: elég gazdag az, a ki Joszivü Gazdagok drága
szívességét biija Ez az én Capitalisom [MNy XL, 220
Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingából]. 1854:
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ez idő olta mindvégig becsülte és szívességekkel árasztá őt
el [ÚjfE 27].
3. segítő készség; bunăvoinţă; Gutherzigkeit. 1783: mű
arra kész indulattal és szívességgel keszségŭnkŏt offeraltukis [Ádámos KK; Pk 7]. 1850: Azon kérem, hogy ezen
Legéntői külgyen nekem egy fertáj ris kását fáin félét; két
garas ára mag nélkül való malosa Szölött, fél font nád mézet fáin félét bizván az Umak Szüvességibe tisztelettel maradtam tisztelője Pálffi Lajos [Tarcsafva U; Pf].
Szk: -et mutat. 1779: nagyobb gratiául venném ... ha az
Vr sogor Vram, annyi szívességet mutatna és nékem Húsvétig Száz forintot költsőnöznék (!) [Szentbenedek AF;
DobLev. III/539. lb-2a].
szívetlen '?' H n . 1831: Szüvetlenben (sz) [Oklánd U;
EHA].
szívfájdalom szívfájás; durere/boală de inimă; Herzweh.
1856: holt meg Bereczki Antal 3 éves és 11 holnapos korában Szív fajdalomban [Buijánosóbuda; RAk 112].
szívfogás szívgörcs; spasm de inimă; Herzkrampf. 1570:
Zwfogastol es Nylallastol Job orwossag ennel soha nem lehet, Mint ez" [Nsz; MKsz 1896. 372. — "Köv. a recept].
1705: Akkor pedig harmadnap múlva micsoda szörnyű
szívfogás és nagy nyavalya jött volt reá" [WIN I, 542. —
"Bethlen Miklósra]. 1741: menék az ajtóra, és dörgeték, és
Csiszár Ádám Uram oda futván mondgya, hogy ne dŏrgessek, mert az Aszszonyon Nagy szüv fogás vagyon [Megygyesfva MT; Ks 184. LXXXVIII]. 1776: Mgs Gróffné
Aszszonyom ő Nga, Szüntelen ... Sírt, Bánkodott, ugy anynyira: hogy Szív fogása is következvén, engemetis fel hívtak vigaztalására [Kóród KK; GyL. Gabr. Martonffi (31)
káplán vall.]. 1833: Meg holt Bányai Istv(an) Fel: Ámbrus
Anna 50 Eszt: koráb(an) sziv fogásb(an) [Vista K; RAk
162]. 1838: Meg holt özv: Gergely Istvánné Török Borbára
75. Eszt. Sziv fogásb(an) [uo.; RAk 167]. 1852: Temettetett el Binder Eszter 3 éves korában Meg holt szív fogásban
[Gyalu K; RAk 220].
szívforma szív alakú; ín formă de inimă; herzförmig.
1652/1655: Egy szü fofma rubintos győrii gjemant az közepin fl. 30 [Kv; CartTr II, 875 Csepreghi T. Mihály lelt.].
1677: jutott ... Katónak egy szü forma nyolcz rubintosú
arany gyűrű in f. 6/66 [Kv; RDL I. 155b]. 1736: A salavárin az hol az lyukak voltak, oda szü formára csinált galanddal vagy sinórral köröl megvarrott posztó volt | az szemein
alól az lónak nagy szívforma bör, az ki majd az orráig ért
[MetTr 353, 367]. 1836: Egy kettős sziv forma arany nyakba való [Apahida K; RLt 0 . 4 ] .
szívformálag szív alakban; ín formă de inimă; in/von
Herzform. 1756: (A szoba) Felső része j o Bolt hajtás alatt
lévén közepette vagyon egj Párkanyozott Circulus, melyben vágjon kettős sziv fomálag csinált virág [Branyicska H;
JHb LXX/2. 21].
szívformán szív alakban; ín formă de inimă; herzförmig.
XVIII. sz. eleje: A Mènló körül pedig termetire és Szőrire
ezeket kel observálni, légyen ă Ló magos hoszszu, tölcséres
órrú kosfejű, ne legyen husós álla kapczaja, légyen Szaraz
fejú, sött az melly Lónak Szű formán tolypatt ă homloka,
nagy Specialitas [JHb 17/10 lótartási ut.].

szívgörcs
szívgörcs infarktus; infarct miocardic; Herzkrampf, Infarkt. 1860: 1 ejen halt meg Trufas a muzsikus név szerént
Vaczkán Sándor 40 éves korában sziv görcsben el temettetett 3-án dél után — a czigány torból [Dés; RHAk 111].
szívlelhet szívelhet; a putea agrea/vedea cu ochi buni pe
cineva; gem/lieb habén, (gut) leiden (können), mögen.
1847: Különösen engemet" nem szívlelhetvén, még egy
versen a felsőbbség előtt alaptalan vádokkal elpanaszolt
[VKp 210. — "Tövissi Gergelyt].
szívnyilallás durere vie/pätrunzätoare ín inimă; es
schnitt ihm ins Herz, Herzstechen. 1570: Zwfogastol es
Nylallastol Job orwossag ennel soha nem lehet, Mint ez a
[Nsz; MKsz 1896. 372. — "Köv. a recept leír.].
szívó kiszívó; care serveşte la scoaterea (prin aspirare) a
vinului dintr-un butoi; (aus)saugend. Szk: bort
1836:
egy bort szivo lopo Tök [M.péterlaka MT; TGsz 18].
szívó-lopó borszívó eszköz; tîlv, tigvă; Saugheber (für
Wein). 1752: Alb Opra két cir(citer) hat kupás Donyitzákat, és egy négy kupás szivo Lopótt adván nékem ... azon
edényekkel el mentünk ... meg töltöttük [Algyógy H; BK.
Pakalina Petru (28) vall.] | a Pintzébe bé menvén Két kártyussal, és egy j o nagy szivo lopóval bort hozván ki a pinczéből ... Alb Opra Hazahoz vittük [uo.; BK. Bukur Opra
(25) jb vall.]. 1802: 4 üres altalagotskák, egy gelyata egy
vedres tseber egy szivo lopo [Mezőrücs TA; SLev. 1 Simlyai János udvarháza lelt.].
szívós sokat kibíró, kitartó; tare, rezistent; zăh. Szn.
1507: Stephani Zywos [Dés; TelO II, 329]. — A jel-re nézve 1. RCsSz. 1016.
szívótök lopótök; tigvă; Weinheber. 1792: vetettem ...
egy Lopo vagy Szivo Tököt [Szentmargita SzD; Ks 67. 49.
41]. 1814: egy Szivo tök Lopo ... két Szívótők [Mezösályi
TA; RLt Rettegi Sándor kúriája lelt.]. 1815: 1. Szivo, vagy
lopo Tők [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50].
szívó-töklopó szívótök; tigvă; Kalebase, Flaschenkürbis
(als Weinheber). 1814: egy Szivo tők Lopo ... két Szívótők
[Mezösályi TA; RLt Rettegi Sándor kúriája lelt.].
szívszakadva szívszorongva; cu strîngere de inimă;
angsterflillt, angstvoll. 1795: sziv szakadva instálja sóhajtva
váija váloszszát 's édes anyai szives áldását Drága igen
kedves édes Jo Anyának egyetlen egy engedelmes tisztelő
fia Ifj. G Bethlen Sámuel [Mv; BfR]. 1853: nem hiszed
Lelkem Anyám be sziv szakadva vár [Kv; Pk 6].
szívszorongatás szívgörcs; spasm de inimă; Herzbeklemmung, Herzkrampf. 1776: Mgs Gróffhé Aszszonyom ő Nga,
Szüntelen ... Sírt, Bánkodott, ugy annyira: hogy Sziv fogása
is következvén, engemetis fel hívtak vigaztalására, és tsak
azt gondoltam, hogy meg hal Sziv Szorongatási miatt [Kóród KK; GyL. Gabr. Martonffi (33) káplán vall.].
szívű vmilyen érzelmű; cu un anumit fel de inimă; zur
Bezeichnung einer seelischen Eigenschaft. Szk: becsületes
1806: tsak enis Ngodat a* maga idejében szaván marasztom mint betsületes szívű szavú gavalert [Mv; Ks 101 Thu-

522
roczy Károly lev.] * egyenes
1794: bár melly egyenes
szívű Birois könnyen által láthatya mely Károson viselte
Mgos B. Nalátzi Joseff Ur Testvére árváinak tutorságát
[Kv; CsS] * egyenetlen
1773: a M Létaiak edgjmás közŏttis Hásártosak perlekedők az Ifljabak az öregektől nem
halgatok, azok tanatsinak nem engedelmeskedők, egyenetlen szívűek [M.léta TA; JHb II/3] * érzékeny
1847:
Azért téged, édes érzékeny szívű testvérem, Ilona, különösen kérlek, ne sirass engemet [VKp 159] * félelmes
1657: Csáki István ... igen elmés, practicus és tekéntetes,
de félelmes szívű ember vala | igen félelmes szívű emberek
valának", kit mind akkor s mind azután tapasztaltam
[KemÖn. 114,147. — "A Balling nevű ember fiai, akiket ki
akart szabadítani] * gonosz
1657: Catharina, az fejedelemasszony, nemcsak nem irtózá nézni, sőt egyiránt fogdosni, tapogatni az felmetélt testnek szívét, felhasított hasát
s egyéb tagait"; de semmi szomorúságot nem tettete, sőt
egy csepp könyvet nem ejte az istentelen, gonosz szívű, elvetemedett asszonyi állat [KemÖn. 103. — "Bethlen Gábor
felboncolt testéről van szó] * gyengébb
1786: Ezt mi az
írt ifjúnak" midőn általadtuk volna, jelentette, hogy sokkal
érzékenyebb (vagy amint közelebb ezen szavát magyarázta), sokkal gyengébb szívű, hogysem mint a publica deprecatiót véghezvihesse [FogE 340. — "Szigeti Mihálynak] *
igaz
1797: holtig Igaz szivü barátnéja atyafija G: Komis
Anna [Drassó AF; Ks gr. Komis Anna lev.] * körülmetéletlen
1662: Szemekre vetette ezt el hosszú idö jártában
is Szent István nekik, kemény nyaknak és környülmetéletlen szívőnek és fülőnek: ti mindenkor a Szentlélek ellen
igyekeztetek, mint a ti atyáitok, ti azonképpen [SKr 709] #
legbátrabb
1658: Olyan dolog is vagyon közöttünk,
hogy a kinek legbátrabb szívünek kellene közöttünk lenni,
az ijedett jobban is meg [ T M L I, 259 Teleki Jánosné Teleki
Mihályhoz].
szívvel-lélekkel 1. teljes szívvel; cu trup şi suflet; vollen
Herzen, mit Leib und Seele. 1677: Az mi az ellenem való
panaszát illeti Kegyelmednek, bizony bánom, ha mégis
egész contentumára nem vagyok Kegyelmednek, noha
szívvel-lélekkel kívánnám azt a véget elérni [TML VII,
541-2 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1710: Ha Rabutin volna most erdélyi generális, Haller uram sem nyargalna
a relígió paripáján olyan szabadon ... de K r i e c p a u m b n a k ,
minthogy testvérbátyja is jesuita a császár udvarában, maga
is szüvel-lélekkel azoknak barátja, a mi relígiónknak pedig
nagy ellensége [CsH 427].
2. egy ~ teljes egyetértéssel; ín înţelegere deplină, ín consens; mit jm. eines Sinnes sein, einmütig. 1672: most látnának dolgokhoz egy szívvel-lélekkel s hadd amonnan adatnék alkalmatosság rea" [ T M L VI, 380 Bánfi Dienes Teleki
Mihályhoz. — "A némettel való békességre]. 1678: Kgld
tanács adását, édes Bátyám uram, hogy nem javalja, sok
emberrel Kővárban szoruljak, megszolgálom ... de ha Kgld
ezek előtt az németek előtt érti, Istenben bízván azok előtt
bizony sem nekem sem másnak várakra nem kell szorulni
és vajha egy szívvel lélekkel akamók [TML VIII, 260 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez]. 1679: Kérem Kglt édes Bátyám uram ... értsen egyet Kgltek s munkálkodja egy szív*
vei- lélekkel vallása, nemzete javát [TML VIII, 437 BánN
Dienes Ispán Ferenchez].
szív-vonzódás kedv; poftă, tragere de inimă; Herzenslust, Zuneigung. 1831: m o n d á Imreh Ferencz uram: „Vagy
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ne édes Néni, mert ahoz nintsen szti vonszodásom..." [Angyalos Hsz; HSzjP Besenyei Prov(idus) Tatuj Josefné Fazakas Éva (72) Reformata vall.].
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szkandaloza botrányos; scandalos; skandalös. 1812: Eva
Síán hasonlo Scandalosa eletben elvén és Feijét el hagyván
az
Ipja által bé panaszoltatott [Petrilla H; JF 36 Prot. 27].

minden falukban felzendültenek ... ès magoknak schizmatikus popákat inducalni kívántak [Dragomir, Ist. desr. 154
Enyedi Márton kisenyedi processualis szb jel.]. 1803: a*
Schismatikus Oláh Popa [Koronka MT; Told. 23].
11. ſn görög katolikus pap; preot greco-catolic; Schismatiker. 1765: Jővén egy perceptortól informatió, hogy vagy
négy oláh pap ... kik noha schismatikusok, de sem az aradi,
sem az erdélyi nem unitus püspöktől dependeálni nem
akarnak, hanem Oláhországra popizáltatták volt magokat |
Mely dolog" nagy akadályt okoza az unió progressusának,
m e r t . . . kezdenék az uniótól resiliálni és még unitus papok
is a schismaticusoktól pástot enni [HalmágyiNIr. 167. —
"Ti. néhány gör. kat. pap elfogatása]. 1769: Poroncsoltatik
az is keményen, hogy ha a két oláh Országból oláh Popák
jönének Hazánkban Schizmaticusok, s az ide való Popákot
Ecclesiájok Fundussárol obnudálni s azok hellyében ülni
akarnának semmiképpen a Mlgos K. Gubermium engedelme nélkül meg ne engedgyék [UszLt XIII. 97].

szkédáeska cédulácska; fiţuică; Zettelchen. 1600: Die
18 Decembris exhibealt egy schedachkat (!) kiben mutogat
gestumanak be Adassa vthan való buza ky oztast Cub 51
]/
2 tt az Arra fl 257/50 [Kv; Szám. 9/IX. 14].

szkizmatikusság szakadárság; faptul de a fi schismatic;
Abtrünnigkeit. 1670: Diószegi Istua(n) ... régi előttünk
profitealt Schismaticusságát Pünkösdi publicu(m) Scandalumjával nevelte [SzJk 110].

szkeleton csontváz; schelet; Skelett. 1796: megvizsgál n i jól az Elefánt skeletonját... és abból valósággal kihoztam azt, hogy Mlgos urnái" levő nagy Marilla álkaptza valaha bizonyosan Elefánté volt [ETF 182. 32 Gyarmathi Sámuel felj. — "Aranka Györgynél]. 1823-1830: Minden ember bámulja, hogy az a kívülről oly szépnek látszó fa hogy
'ehetne belül üres ... s hát benne tanálják egy francia katona
tisztnek skeletonját egész öltözetében, fegyverével
e
8yütt fenn állva a fa üregében [FogE 218].

szkizmatizáló szakadárságba vivő; care duce la schismă;
abtrünnig, schismatisch. 1671: Schizmatizalo probrosa denominatiok el távosztatodgjának minden ügjekezettel s engedelmesseggel, hogy el háromlodgjanak allaboralunk,
hogy semmi alkalmatlankodó Refutatiok ne hallattassanak
[SzJk 117].

szkába 1. iszkába
szkábás 1. iszkábás
szkabellum zsámoly; treptele altarului; Schemel. 1776:
Egy üdő vártatva ki jőve Groffné Aszszonyom ö Nga ă Segestyéből egész elváltozott abrázattal, és egy Kis Scabellumra az őltár előtt térdre álván, s viszszá tekintvén, engedet magához inte [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik
Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalva vall.].

re

szkéma kb. tervezet; proiect; Schema. 1753/1781: Jósika
Jmre ur ... ezt talállya fel a maga hasznára, hogy a mostoháit arra inducallya hogy az utrizalt Portiokat nékie adnák
••• hogy az a sullyos adó a Jószágokon meg konnyebbittetholott már azt ki is dolgozták vólt mások Bétsben,
h°gy az adózásnak normája avagy Schémája el hagyatnék
IMáda H; JHb LXXI/3. 260-1].
szkítiai szkíta mintára készített; scit, scitic; skythisch.
»zk: -forma.
1637/1639: Egj bokor regj Scithyaj forma
magjar Sarkantj u f — d 10 [Kv; R D L I . 111].
szkizma elszakadás; schismă; Schisma. 1770: a muszka
ligióban lévő schismát foveálja [RettE 225].

a re

szkizmatikus I. mn vall görög katolikus; greco-catolic;
^hismatisch. Szk: ~ kaluger. 1761: feltett Czelokot azon
^'smaticus Kalugyerek más fél napi Mulatásokkal véghez
y , t t e k [Pata K; IB. Nábrádj István lev.]. 1767: Híre volt,
n
£gy oláh schismaticus kalugyer Soffronius látitálna a Mér g e n [HalmágyNIr. 317] * -pap. 1768/1771: Egyébbel
^em tudom hogy a* mostani ujj vagyis Schismaticus PaPoktol aggraváltatnánk [Bukuresd H; Ks 112 Vegyes ir.].
/7
0: Moston ezen a* hellyen az Schismaticus Oláh Pap lan ! L r a j t a [Burjánosóbuda; JHbK LVI/1.]. 1783: az itt való
J p a p Popa Juon az Csizmaticus Pap [Székelybos MT;
r^S] * ^pópa. 1756: Mi nemű villongás és turbulentia lép e n ismét az oláhok között, n e m lehetett ... hogy Excelf á t o k n a k és Magaságotoknak bé ne jelentsem, mert

szkófiaarany arany-szkófium/hímzõszál; fîr de aur, scofiu; Goldfaden. 1604: Az felesegem kerte vala ... Esmet
Brassóból ha vagi f 4 erő Szkofia araniat iktathatna kid,
kęri kdet [Gerend TA; Ks 38. I. 10 Sarmassagy Zsigmond
Pettky Jánoshoz]. — Vö. az aranyszkófium címszóval.
szkófíás szkófiummal kivarrott; brodat cu tir de aur/scofiu; mit Goldfáden gestickt, goldgestickt. Szk: - ingváll.
1634: 1 Langh szin tafota eleö ruha paraszt. 1 Szeőtt tafota
eleö ruha paraszt; s skofias (!) ingh vallak [Kv; JHbK
XVII/15].
szkófium arany v. ezüst hímzőszál; fir de aur sau de argint; Gold-/Silberfaden, Gold-/Silbergam. 1628/1635: Egj
Zeoíd kozep rend ladaba(n) uadnak feő kòteok ... Egj kek
seljem zkofiommall uarrot uiselt fö kőtő [Bodola Hsz; BLt
5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1645: Veres Barsonj Izkophiommal varrót, Másik Veres skarlat Szkophiommal s ezústel
varrót [Gyszm; LLt Fasc. 120]. 1673: Három motring scofiom [WassLt Borsai István hagy.]. 1683: Christophtoll hét
levél Szkófium őt levele sarga kettei fejér [Utlj. 1692:
Szkófiummal varrót fátyol ingh kis ingei együtt [Bilak BN;
JHbK I. 36]. 1714: Gyolts Elököttö 3 rendüen skofiummal
ki varrott s ezüst csepkével körös körül ékesített fl. Hung.
24 [Kv; AH]. 1748: láttam ... ott az ágyon Selyem(m)el
Szkófiummal varrott vánkosokot [Torda; Borb.]. 1817:
szkofiommal varrott kendő [Szabéd MT; UnVJk 293].
Szk: fejér
1673: Egy fejér iszkofiummal szőtt kántár
szár [Fog.; UtI]. 1719 k.: Egy testszin marha hajtó Salya
Cafrag fejer es Sarga Schofiumbol töltőt három négy virág
rajta [LLt Fasc. 115] * merő
1648: Ingh vall ala való
merő Scofiumbol varrott ingh Nr 2 [Mk 4 Kapi Klára kel.]

szkófíumág
* sárga
7668: Egy sarga szkophiummal czipke formara
varrót férfi Jng [Mk Kapi György inv. 3]. 1682/1687: Attam Sarga Szkofiommal uarrott kez előtt. Es ezzel eggiutta(l) atta(m) harmad fel matring Sarga Szkofiomot [Fog.;
Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1740: Egj elegjes sellyemmel
Sárga szkofiummal varrott Lepedő szél [Ne; Told 19].
1803: Potyolat Keszkenő, mely(ne)k négy szegein annyi
nagyob a' szélei közepein p(e)d(ig) ugyan négy küssebb
formákban reszszerént sárga szkofiummal, részszerént p(e)d(ig) fejer töltéssel készített virágok [Kissáros KK; Palotay
20]
tiszta
1673: Egj tiszta szkofiummal varrót portaj
czaffragh [Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos hagyatékából Bethlen István inv.].
Ha. 1667: iszkofiom [TML IV, 7 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1673: iszkofiummal [Fog.; UtI]. 1683: lszkophiummal [Sámson Sz; i.h. 165]. XVII. sz. v.: Iszkofiummal
[Zilah; SzVJk 33].
szkófíumág szkofiummal varrott ágszerű dísz; ornament
cu ramificaţii brodat cu scofiu; verästelte Gold-/Silberstickerei. 1652: Adot eő kgme ... Kis subát egy fekete virágos barsoni (így!) kin vagion 12 Eöregh szkofium agh, kisseb No 11 [Mihályfva NK; JHb XXII/41].
szkófiumarany aranyszkófium/hímzőszál.; scofiu, fir de
aur; Goldstickgam. 1618: Osztrói uram 500 oszporával maradott volt adósa skófium-arany árába [BTN 2 121]. 1628:
Egi zkofiom arannjal-uarrot patiolat kezkeneo [Bodola
Hsz; BLt]. 1668: Egy szkophiu(m) Arannial, es ézüstel varrót selymes potiolat Ing [Mk Kapi György inv. 3]. 1674:
Mas egy szkofiom arannyal varrót baraczk virágh szin tafota kis ingh [Beszt.; WassLt]. 1683: Kising Eg szin kiék atlacz szkofium aranyai Ezüstéi merón varva [UtI]. 1688:
Skofiom Arannyal es ezŭstel varrót fejér ruhák [Szamosfva
K; JHbK LVII. 34]. 1699: Ket gazdagon szkofium arannyal
ezüstel sellyemmel varrót Abrosz [Szárhegy Cs; LLt Fasc.
150]. — Vö. az aranyszkófium, szkófia-arany címszókkal.
szkófíu mezüst ezüstszkófium/hímzőszál; fir de argint;
Silberstickgarn. 1645: adotth aszoniom hozza schophium
eszustot is [Szárhegy Cs; LLt]. 1668: Egy Szkophium
Arannial, es Ezüstel varrót kek habos Kanovacz panczel
Ing | Egy Teczin Bársony Szkophiu(m) Arannial ézüstél
varrót kestiü, kek bojtos barsonnial bellet [Mk Kapi
György inv. 3]. 1710: Egj regi forma szkofium ezüst, aranynyal merőn varoth fetske farkú loding, Tarsoly [Told. 19].
— L. a szkóßum-arany címszó ide is tartozó adalékait is.
szkófíum-fodorgatás díszítő szkófium-fodorítás; fîşie
ornamentală cu încreţituri brodată cu scofiu; Goldkrăuselung, Kräuselung/Zierfältung mit Gold. 1768: Aranyos bársony Paplan ... melynek közepe Sárga és fejér Szkofiom
fodorgatassal van meg-tőltve [Császári SzD; WassLt gr.
Wass Ágnes köntösei közt].
szkófíumgomb szkófiumból kötött gomb; nasture (împletit) din fire de aur/scofiu; Knopf aus Goldgarn. 1666:
Egy zöld Skarlát ménté hius Jabbal bérlétt Skofium gombok rajta [Ks 21. XVIII. 79]. 1681: Teczén Virágos Bársony Szkofium Gombokkal és Sinural Nestel bélét és Aranj
csipkével premezet Aszonjnak való mente [Beszt.; LLt].
1708: Egy Sötét meczen bársony dolmány szkofiom gombok rajta [ApLt 5 néhai gr. Apor István ingóságai közt].
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1750: 14. Szkofium gombok [Eszt. gr. Petkiné lelt.] | Karmasin Szin kurta Mente, egy rend paszomántal, és szép elegyes Aranyai és Ezüstel készült kötés az kerületin Szkofium Gombokkal [WassLt Wass Dánielné portékái közt].
XVIII. sz. köz.: Egy zöld Creditor festett nyestel prémezett s
róka mállal béllett kurta Magyar Mente, Czangellel és
Szkofiom Gombokkal [MkG].
szkófíumgombocska năsturaş/năsturel (împletit) din fire
de aur/scofiu; Knöpfchen aus Goldgarn. 1714: Zöld virágos Bársonj Dolmánj, nagjob reszrül Brokad bélléssel, a*
mellyén jókora 15. s az uyan 16. kissebb skofium gombotskakkal fl. Hung. 70 [Kv; AH 7].
szkófíu mgombozás szkófiumgombokkal való díszítés;
ornamentare cu nasturi de scofiu; Verzierung mit goldgestickten Knöpfchen. 1793: egy fekete török sinor öv, otska
skofium gombozással [TLConscr.].
szkófíumkészület szkófium-díszítés; ornamentaţie de
scofiu; Verzierung mit Goldstickerei. 1763: 1 kapomya
szin Anglia dolmány Szkofiom készülettel [Nsz; Szer. özv.
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.].
szkófiumláncozás hurok/láncszerü szkófium; tighel ín
laţ făcut din scofiu; Schlingenverzierung aus Gold-/Silberföden. 1807: 9 3/4 Lot Skofium Lántzazás [Mv; Berz. 7.
69].
szkófiumos szkófiummal kivarrott/hímzett/díszített; care
este brodat cu scofiu/fir de aur; gold-/silbergeschmückt
1645: Arannias keszkenjokot skophiumosokat sokat uinek
kj [Alfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 1656: Az en keglmes Uram(na)k hagiom az vertsy Lovamat ... Veres Bársonyos, varrót czafraggal, Uy lekōteo szíjai scophiumossal [Ádámos
KK; BálLt 93]. 1665: Hat Murát nyergeket bársonyost es
Szkofiumost végjen Pasko Vr(am) [UtI]. 1673: Egy sarga
iszkofiumos Tōdzōtt koczka formara csinált Partai cafrag
veres atlacz az állya [Fog.; UtI]. 1714: Scofiomos koczkás
gomb nro 18 [Kv; Pk 6]. 1729: Három kis keszkenő, edgj*
potjolat szkofiumos, másik veress sellyemmel varrott
gjolcs, harmadik fejeres [Árapatak Hsz; SVJk]. 1749: egy
tisztesseges szkofiumos tsillagos kendő [Sepsisztkirály
Hsz; i.h.].
Szk: - abrosz. 1643/1687 k.: Vagyon Gyalakután' •••
egy Szkophiumos varrott abrosz, gyolcsbol való Nemes
Ilona Lázár Győrgyné Aszszonyo(m) adta [MMatr. 135.
"MT] * ~ cafrag. 1627: Egj veres szallat scofiomos Cafragh [BLt]. 1678: Uzonbol" vitte(ne)k el ... veress szkofiumos czafragot m. 1 [BLt 1. — "Hsz] * ~ előkötő. 164oEgy Atlatczra varrott Scofiumos elő kőtő [Mk Kapi Krisztina kel. 3]
erszény. 1644/1648 k.: Tetettem ... Egy Atlacz szkofiumos erszinb(e) aranyat ezer szaz negiu(en) edgyet [Bom. XXXVIII. 14 St. Bethlen felj.] * ~
1627: Ket schofiomos aran(n)ias feokeoteo [BLt 1 Béldi
Kelemen lelt.] * ~ homlokelö. 1620: Egy vasarj Ladaban
három zkofiumos aranias homlok elő [KJ] * ~ kanica†^
1674: egy szép szkofiomos kanitza eőv [Szászvárosi ref.
Halics Mihály lelt.] * - keszkenő. 1629: Egy Szkofyumos
vy kezkeneő tt f. 1 d. 50 [Kv; R D L I. 132]. 1633: Zabo J*'
cabne igen szép skophiumos kezkeneót uarra Abrugina
[Mv; MvLt 290. 28a]. XVIII. sz. köz.: Maros Szent Györgyi' Templomhoz való B o n u m o k ... Edgy fedeles onos bo-
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kálly Zöld szkofiumos keszkenő [MMatr. 309. — 'MT] *
- kézelő. 1736: Egy Pár Szkófiómos Kézelő [Kv; RLt Simái Sándor és Sára oszt.lev.] * ~ lepedő. 1694: Izcofiomos Lepedő egy [Kv; Berz. 2. 29/76] * ~ lòding. 1696:
Bgy haj szin poszto szkofiumos loding s tarsoly [LLt Fasc.
24] * ~ öltözet. 1706: szkofiomos öltözőtök ... es Több
egyéb portékák s öltözetek [WassLt] * ~ pikkely. 1736:
Holmi Mente állyára szkófiomos Pikelyek [Kv; RLt Simái
Sándor és Sára oszt.lev.] * - tarsoly -» ~ lóding * ~
tolltok. 1668: szkofiumos Tol Tok, ket Rubint, es ket Szem
gyöngy rajta [Mk Kapi György inv. 14] * ~ vánkoshéj.
1694: Izcofiomos vánkos hey Egy [Kv; Berz. 2. 29/76] * velum. 1732: (A templomban) találtunk ... két fejér fátjol
virágos Szkofiumos velumot [Kóród KK; Ks 12.1].
Ha. 1645: Izkophiomos [Gyszm; LLt Fasc. 120]. 1722 k:
Szkofiumos [Nagyölyves MT; GörgJk 180].
szkófíumprém szkófiumszegély; tiv/tivitură de scofiu;
gold-/silberverbrämte Borte. 1732: találtunk ... egj fekete
velumot Szkofium premmel' [Kóród KK; Ks 12. I. —
Fels-ból kiemelve].
szkófíum-vitézkötés arany- v. ezüstfonalból való vitézkötés; brandenburg de scofiu; Verschnürung aus Gold-/Silberfòden. 1706: Egy haj szin Angliai poszto férfi mente török nestel berlet skofium vitéz kőtes rajta [Moldva; LLt
Fasc. 108].
szkompia 1. szkumpia
szkopusz cél, szándék; scop; Absicht, Ziel. 1607: Az
Actor azt mongja zembe hozta voltt, megj Bizonjtia ne(m)
keuanhatj (!) zembe vyolagh per hoc mjertt ollian ... fogh
ar
ra hogj zembe hozta voltt az A. Bizonjchja megi Az vtan
az scopusra [UszT 20/269]. 1619: Azmely postscriptába
való írásomnak scopusa azmiben akkor volt, most is ... abban vagyon [BTN 2 291]. 1704: Megérteth őexcellentiája a
memorialisokat, melyből most is csak az tetszik ki, hogy
elébbeni scopusokra vergáljanak | Ezt a levelet tévén fel
szegény rab úr*, mintegy scopusul magának, mintha ez lött
volna fundamentuma projectumának [WIN I, 139, 172-3.
"Bethlen Miklós].
szkorcenellamag pozdorféle magja; sămînţă de scorţoerä; der Kem der Schäbe. 1735: Skorczenella mag. Palárt
jnag egy Zacskóba ... Endivia mag egy Zacskóba [KirálynalmaNK; Ks 23. XXIIb].

szíj gyártócéh
nos, Hunyad megyei birtokosnak]. 1769: Egy Vilhelmus
Krause nevü Scriba Lopásbéli cselekedete mián Silesiabol
el szökvén, ha olly idegen ledzegö (!) Embert kegyl(me)k
magok Falujában tapasztalnának ... az udvarhelyi tŏmleczbe hozni el ne mulassák [UszLt XIII. 97]. 1788: Az
Ötse(m) Andris íija levelib(en) hogy udvari hivatalra akatja
magát adni; de én azt jovasolnám hogy még egy vagy két
esztendeig tanulgatna annak idejéb(en) valahová bé-szereznők valami olyas uraság mellé seribának [DLev. 1. II.
23]. 1823-1830: minden jurisdictiónak két hivatalja volt:
egyik officiolatus, mely állott ordinarius és substitus mind
viceispánokból és főbírákból, ezek mellett az írók seribáknak neveztetnek 50-50 Rhf. fizetéssel [FogE 92].
Szk: hites
1621: My Maxai Balas es Mora Istuan deákok vrunk eo fel(se)ge tablaian lakó hwteös Seribak [BálLt
58]. 1627: Az Vitezleo Zent Mihalffalwi András Deák
Vram Vrunk eo fel(sé)ge nagiob Cancellariayanak Hwteos
scribaia es Nótáriussá [Kp III. 94]. 1668: Mi Papai András
es Donáth Mátyás az mi Kgls Urunk eő Nga méltoságos
Tablájának hűtős Scribai [Ks 13. XVII. 6] * honorárius
1831: ezenn jelen lévő Fiscalis Esketést ... Magistratualis
Assessor Idösbb Szaniszlo Sigmond és Honorárius Scriba
Viski Sámuel Urak Regiusságaik alatt ... Authenticaltuk
[Torda; TVLt Közig. ir. sztln] * táblai
1668: Colos vármegjében lévő Erked es Solymos nevü falukat az nagy emlekezetu Bethlen Gábor Fejedelem adta volt Istenben ell
nyugott Szárhegyi Lázár István P. Biro táblai scriba Vr(na)k örökösön [Szászrégen MT; LLt].
szkribai írnoki; de scrib; Schreiber-, Kanzlisten-, eines
Schreibers/Skribenten. Szk: ~ hivatal. 1816: Oláh Mihály
... Tordán Magistratualis Scribai hivatalt viselt [Torda;
RkAk 363].
szkribaság ímokság; funcţie de scrib; Schreiberschañ,
Amt eines Schreibers, Kanzlistenstelle. 1595: Mathe deaknak a* Nótárius mellet való Scribasagaert eztendeogh f. 25
[Kv; Szám. 6/XI. 8]. 1823-1830: Scribaságban töltvén el
az 1787-ik esztendőt, 1788-ban hazaszállottam az apámhoz
... és újra a tanuláshoz kezdettem | Életem módja leginkább
volt az írásból, mert akkor Marosvásárhelyt kancellisták
nem lévén s seribaságomba az íráshoz hozzászokván, kontractust, instanciákat is írógattam ... s az akkori időhöz képest jócskán fizettek [FogE 93,99].

n

szkriba íródeák, írnok; scrib, diac; Schreiber, Kanzlist,
pribent. 1645: Kopacz Mihály Deák Vrunk eö Naga Tab'ajanak egyk Scribaia [Ks 42. C. 31]. 1671: az Nótárius
!J?(m) biro az törvényb(en), hanem czak Scriba, kinek az
tör
vényb(en) voxa ninczen [Kv; TJk VIII/11. 121]. 1675/
!»76: Az idősb Rákóczi Győrgj idejében, én vj Cancellista
eákotzka lévén, a* Secretarius Szalardi János vram, adsciscála Arkosi Mihály ő kglme mellé ... én akkor, mint uj
2. n b a ... a falut akartuk certificálni [Vajasd AF; JHbK XXI
^ Belenyesi István (50) ns vall.]. 1722: Az extractus praembulurnaban Notalt errorrol, ă számtarto excusallja mal a t bogj maculatajaban nem ugy van, Seribaja erralt [KJ.
Jpyi Péter lev. Fog-ból]. 1758: Ennek' is seribája voltam,
rT e
d®. J guntam volt, mert rettenetes hígeszü, sok gyermeki
0l
8ú, levis ember volt szegény [RettE 65. — "Barcsai Já-

szkripta irat; act; Schrift(en), Schriftstück. 1705: Örményesen halálos betegségembe esvén, egy inasom ... fogta
azon diáriumot és a tűzbe vetette, több sok scriptákkal
együtt [WIN 1,614].
szkriptórium 1. irópolc; poliţä pentru seris; Schreibpult.
1821: Egy Veres festett Asztal scriptoriumaval edgyütt
[Mezöméhes TA; HG].
Szk: rostélyos
1803: Egy Sötét zöld festékü kopottatska rostélyos seriptorium szegeletes négy Lábakon [Ne;
DobLev. IV/858. la].
2. írásbeli munka; lucrare serisă; schriftliche Arbeit.
1827: két Esztendők alatt Scriptoriumokba 2 Rf [Kv;
ACSzám. 71]. 1833: 2 Esztendő alatt Scriptoriumra 2 Rf 12
xr [Kv; i.h. 94].
szkriptóriumos íróasztallal ellátott; prevâzut cu masă
pentru seris; mit Schreibfach/-pult ausgestattet. Szk: ~ al-
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szkripturisztikum
márium. 1799: Egy Dio szin festékű Fenyő Deszkából készült Scribtoriumos, és a ' Felső részében könyveket s Leveleket tartó Almárium [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.].
szkripturisztikum írásbeli munka; lucrare scrisă; Schreibarbeit. 1825: Két Esztendők alatt Scripturisticumokra 2 Rf
[Kv; ACSzám. 64].
szkrupilizál kétségeskedik, aggályoskodik; a-şi face
scrupule; skrupeln, zweifeln. 1722: Kgd Scrupilizall talám
Malma Vonujá(na)k Congestioja iránt [KJ. Rétyi Péter lev.
Fog-ból].
szkrupolódás kétségeskedés, aggályoskodás; îngrijorare; Skrupel, Zweifel. 1663: Abauj, Zemplén, Sáros, Ung,
Borsod vármegyének követeit convocáltatta a , ez ide alább
valókat kihagyván az consultatioban, nem kicsiny scrupolodással vannak [TML II, 638 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez. — a A palatínus].
szkulpál (betűt) vés/metsz; a grava (litere); (Schriften)
schneiden, gravieren, stechen. 1772: 28 Mártii volt nálam
egy Dávid Mihály nevű háromszéki, szárazajtai fi, enyedi
deák, ki is typographiát, sculpturát szándékozik tanulni,
csak már is szép betűket sculpált fára [RettE 272].
szkulptúra betűmetszés; gravare de litere; Schriñ-/
Stempelschneider. 1772: 28 Mártii volt nálam egy Dávid
Mihály nevü háromszéki, szárazajtai fi, enyedi deák, ki is
typographiát, sculpturát szándékozik tanulni [RettE 272].
szkumpia cserszömörce; Rhus cotinus; scumpie; Perückenbaum | cserző szumák; Rhus coriaria; scumpie (?);
Gerber-Sumach. 1684: görgényi" udvarbiránk adván
szkumpiát hozzája" [MNy LXI, 487. — 8 MT. bA bőrkészítéshez]. 1688: Egy Loter Szcumpiatol f — // 20 Egy köböl
Szcumpiatol f — // 03 [MvRKLev. tömösvári és tömösi
vectigal]. XVIII. sz. eleje: izente az Atyám, hogy az it lévő
Scompia árából bárcsak harmincz vagy negyven forintokat
külgyek bé [Bom. XXXIX. 49 Csutak Mihály lev.]. 1724:
Deliberatum ... Az eddigh p(ro)ducalt Privilegialis Levelekből, nem constál, hogy az Idegen Országokban Szkompiaval készítetett Bőrök az országba leg kōzlőbb (!) ez Városba ne hozattassanak [Kv; TJk XV/4. ítélet a tímár céh és
Joh. Fogarasi kereskedő perében]. 1787: Timár vagyis Varga Mesterségnek való Eszközök. Egy derék tserzö nagy réz
üst Hf 10 Dr. 80 ... Egy véka Szkumpia Zákostol Dr 68 a
[Mv; MvLev. 6 Tolvaj alias Varga Mihály hagy. — "Felsból kiemelve]. 1792: Még az Oláhoktól is tsúsztak némely
szók a' Magyarokhoz, mint p. o. a* Szkumpia, mely is drágát vagy árost jelent: minthogy ezt drága áron szerzik a*
tiszta bőrök készítéséhez [Eder, BenkőNyMunk. 179].
1795: a Kördoványnak készítésére oláh országbol drágán
hozni szokott szkumpia hellyett éppen ollyan hasznos Plánta találtatván fel ezen Hazában, tudniillik az Etzetfa, Deákul Rhus Coriapia, Németül Gerberbaum, oder Eszszigbaum [Dés; DLtj.
o Szn. 1768: Szkumpia Miska [Kv; Ks 74/56 Conscr.
161].
szkumpiahozás szkumpia-behozatal; aducere ín ţară a
scumpiei; Einfuhr von Sumach. 1772: (Tartozna) A F.
Szállás patakiak 3 más Országbol való viza, és Szkumpia

hozással, forspontozásokkal [Fejérvíz H; JF. — aF.szálláspatakon (H) lakók].
szkumpiás szkumpiával készített; tăbăcit cu scumpie;
mit Sumach bereitet, sumachhaltie. 1810: Egy pár Szkumpiás béllés bőr - ... Rf 11 xr 4 | Ŏt négy tsattu szkumpiás
b ő r é r t . . . Rf 26 xr 35 [Mv; MvLev. 9, 11 Trincseni Mihály
hagy. — a Még 6 pár ugyanilyen bőrt sorolnak fel].
szkutár 1. eszkotár
szkutella csésze; ceaşcâ; Täßchen, kleine Schale. 1837:
Scutella 3. hozzá 2. fedél [Szentbenedek SzD; Ks 88.23].
Szk:ſúles
1836: Két füles Scutellák ... Három viseltes lapos Tálak [Kv; Pk 3].
szkvadron lovasszázad; escadron; Schwadron. 1833:
minek utánna Intze Sigmondot el hagyta a* Squadron elejibe kerekedett [Sepsimartonos Hsz; HSzjP Kötze János (45)
Huszár strázsamester vall.]. — Vő. az eszkadron címszóval.
szlobodnik adózás és szolgálat alól felmentett személy;
persoană scutită de dări şi prestaţii; von Abgaben und Frondienst Befreiter, Freisasse, von gutsherrlichem Pflichten
befreiter Bauer. 1743: Hogy az Beszterczej Betsuletes Constitutus Biro Nemzetes Süler Sámuel uram ö kegyelme parantsolatyábol az Besztercze Vidékijek Sarlóval praesţaltanak 111 ~ száztizenegy napakăt. Ugy egy szlobodnik is leven vélek három nap melyről praesentibus atestálok Sig. NCzég 1743 Die 5a 7bris Pap István mp [Nagycég BN;
BesztLt Ha 105].
szlobozia szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstrukionen:
~t kiált adó- és szolgálatmentességet hirdet ki az újonnan
települök számára; a acorda scutire de bir, de prestaţii pentru colonişti; Abgabe und Dienstbefreiung verkündigen
die neuen Ansiedler. 1723: Salyiban" Szloboziát kiáltották
volt [BfN Köbölkúti csomó. — "Mezősályiban (TA)].
szloboziabeli kiváltságos/nem adózó településről való;
care locuieşte într-o slobozie; in/aus einer Freisassensiedlung (lebend). 1709: írhatom hogy E napokban az nadg(o)j|
szlobosyjájjabeli Ember ... panaszolkodik hogy öréjájjokK
adott vetettekk (!) [Bukuresd H; BK. Lugosi Ferenc Bethlen Ferenchez].
szlobozialevél kiváltságlevél; document prin care se
acordă anumite privilegii; (etwa:) Freibrief. 1757: Az PoPa
Gábor Déak fia mikor haza mégyek akkorá lejöne Ngdnoz
a Szlobotzija lévélért csak tudhatná Ngod porantsolatty^
mit kívánna Ngod tŏlle, hogy meg szerezhetné akkorra
[Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz].
szlovákul szlovák nyelven; ín limba slovacă; s l o w a kisch. 1836: Veisz Mátyás Albert ... beszéli m a g y a r ú l , németül, slovákul, és oláhul leppegve [DLt 504 nyomt. kl].
szluzsba 1. istentisztelet: slujbă, serviciul divin;
dienst/mise; liturghie, slujbă bisericească; Messe. 17* ;
Tudom aztis Nyilván, és bizonyossan, hogj az Praeskurâ*i »
az Templomban Sokáig ott állót; Szlusbat ... Pap
ur(am) ne(m) tött I(ste)nni szolgálaton réá, hanem ugj n° z

527
tuk ki az Templombúi Penyiszessen [Kecsed SzD; TL.
Makra Szavúl (50) prov. vall.].
Szk: ~t csinál istentiszteletet tart/misézik. 1757: meg
halván az a Szakára Szimion nevü ember, s akkor az én
Apám Popa lévén magátis a meg nevezett Szakare Szimiont eltemetvén minden költség nélkül, a mint a mi rendünkén szoktak Szlusbákat csinált az Apám utánna [F.borgó
BN; BK. Popa alias Flemind Andréás (55) jb vall.].
2. úrdolga, robot (úrbéri szolgálat); clacă, robotă; aus
Zwang gemachte Arbeit. 1853: Sok hellyen éles szóváltásra ís találtam. Kérdék mit keresek? talám a* Szlusbát akarom viszsza állítani? [Szilágycseh; BfN Szipolly Elek
nyil.].
szó 1. cuvînt; Wort, Wörter; Worte. 1567: mywel hogy
Engemethys Nez valamy Rezebol wramek wthan az wram
Jozagara walo gondwyseles k: Egy neha(n) zowal akarok
az dologrol Imia [Görgény MT; BesztLt 10 Joh. Baranj
provisor Ar(cis) georgi(n) Gr. Timar beszt-i bíróhoz].
1605: Megh ertettek eo kgmek biro Vramtol Coloswary János Deaknak Directornak, Giulaffy Vram eo Nagatol keow
etsegbe való ide Ieowetelit lewellel es zowal való keow
etsegel [Kv; TanJk 1/1. 510]. 1665: ha csak tíz szót is ír
az plenipotentia mellett, többet nyomván, mint sem két s
háromszáz szó annak utánna [TML III, 404 a fej. Teleki
Mihályhoz]. 1679/1741: Nagylaki Berek Ezekről" irt maculatum originalem Görgenyi Pappirassan lévén irva elig erhettem (!), hogy minden írásom ki nem olvadott belölle,
többi között az Nagylaki Berek ... es egyebb egy nehanj
szókból allo Circum Scriptioji, az Görgenyi Papyrosrol el
koptak vgy hogy elig láttzik egy ket sor benne [Nagylak
AF; DobLev. I/27a. — "A megelőzőkben felsorolt földekéi]. 1737: Kérém adgyák elé az ordereket, azt felelék, nékik csak Szóval adott ordert a kapitány [Altoija Hsz; Ks 99
Apor Péter lev.]. 1751: Mü oda künnis eleget tanatskozank,
ré
êi Oláh és Görög írásainkról emlekezvén, de soholtis egj
szónak nem tanáltuk hanem egj mástol meg külōmbŏztetŏ
két^distinctus névnek" [Nsz; TL 42 Alex. Lazer (52) vall.
“ "A Toma és a Timófi nevet]. 1776: ă Kis Aszszony ma8át resolválván a' hitlésre ... a ' Ritualéban praescribált
Conditíok, és Szok szerint kérdezvén, mind ă két részen
J'aló szeméilyeket, bátron, tisztán, meg érthető szókkal feleltek, m j n ( j M B ţjrffi, m j n c i p e d i g a' M. Kis Aszszony,
®s egybeeskettettek [Mv; GyL. Emericus Tompos (55)
ra
nciscanus praesidens vall.]. 1795.ĕ Inkább tsak tsupa szóv
al való Tanítás által, mintsem a' szokott módokon lehetett
v
òlna ő vélle a' szükségesébb Tudományokban valamire
njendegelni [Mv; Told. 47]. 1807: Abadi Kata, Születesére
nézve Nemes Háromszéki Zabolai ... mintegy 45 Eszten?ös... beszél Magyarul meg nyújtván a' szó végit, keveset
U1
*hul-is [DLt 849 nyomt. kl]. 1817: Nagyságodnak ...
amibe kárát observaltam vagy Szóval, vagy írásom által
Mindjárt meg igyekeztem jelenteni Nagyságodnak [Szászsombor SzD; BfR Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 1862:
Ali
g más fél éve, hogy hazádból kiszakadtál s már kottsantVa
s hibáson ejted a magyar szot [Kv; Újf. 6 Újfalvi Sándor
u
nokaöccséhez, Újfalvi Károlyhoz].
Szk: szava hallatik. 1657: Ráskán Magyarországban egy
^ b e r házánál lakott néhány esztendőkig egy ördög, ki
s
ak hogy nem láttatott ugyan, de szavai hallattak, és sok
Cs,
ntalankodási láttattak [KemÖn. 124-5] * szavakban ki
***fejezhető. 1897: Kérem, fogadja e gyöngéd figyelméért
J v a k b a n ki sem fejezhető, de annál mélyebben átérzett

szíj gyártócéh
köszönetemet [PLev. 194 Szász Domokos Petelei Istvánhoz]
~ból/~val megtámad. 1786: Veres Márton Uramot
szobol melyik támatta meg, micsoda káromlásoknak nemeivel illette, Mitsoda motskos Szókkal ruházta, melyiknek a Sugarlásábol [Torda; KW]. 1807: Tartsafalvi Pálffi
György Uramot ... ki támadta meg Szóval elsőben az után
ki tépte meg a' haját s rongálta [Tarcsafva U; Pf] * ~ra
megmond szóról szóra felidéz. 1637: En mind szóra megh
nem győzöm mondani, mind mit beszelhettünk [Mv; MvLt
291. 81a] * ~ról ~ra. 1618: szorol szóra égikis mongia barato(m). masikis barato(m). azon keozbe Balint aztis monda
baratod az segged mert ha le nem szarod sem hagj el azon
keózbe ugia(n) Arczjul czjapa Andrást [Kozmás Cs; BLt 3
Lestyan János ns vall.]. 1776: Csizi István Nevezetű Református Hadnagy ... ő Ngának Szóról Szóra pennájára dictált
vala, hihető, hogyne az ő írása láttzodnék lenni [Kóród KK;
GyL. Georg. Vizi (30) rk kántor vall.]. 1839: Tanuk ...
eleinkbe Törvényesen idéztetvén, s általunk a' szokott módón meg hiteltetvén, hogy vallomásaikat mi is mindenekbe
a* fent írtak szerént szorol szóra irtuk légyen meg arról
ezennel igaz hitünk szerént neveink al írása és szokott petséteinkel meg erősítve, bizonyságot tészünk [Borb. II. Veress Lajos megyei esküdt kezével] * - szerint. 1672: Az
fővezér levelét kérdem, tudják, mi van benne? Azt csaknem
szók szerint elő beszélé [TML VI, 193 Teleki Mihály Bánfi
Dieneshez] * ~t hall. 1768: hamar nap nyugot után valami
gyengén Talvajt kiálta szot halván vigyáztam mindenfelé,
merre hallatnék azon szózat [Katona K; Bom. XL. 81 Darabant György (50) jb vall.] * ~t kivesz. 1669: Édes Bátyám
uram, az német részéről akármint ajánlják magokat, de nem
kell hinni, mert én elhittem, csak szót akarnának kivenni,
vagy levelet, azt bizony menten küldenék az portára, mint
Betlen Gábor idejében [TML IV, 475 Bornemissza Anna
Teleki Mihályhoz]
~va/ izen. 1571: Jzentem ... Knek
zowalys Ez en Emberemteol Kdet kerem hogy Kd hyggye
megh zowatth [Szúv; BesztLt 3503 Petrus Zent Myhalyffalwy Caspar Zewch beszt-i bíróhoz]. 1617: szoual beossegesen izentwnk ezen kapy kyhajanktol (!) [KJ. Bethlen
Gábor lev.]. 1776: Ugyan régen hajtom Kgymedet, el ne
titkollya, vallya meg mit izent Szóval Gróff Lázár? [Kóród
KK; GyL. Georg. Vízi (30) kat. kántor vall.] * ~val megmagyaráz. 1710 k.: azt írtam a cédulában, szóval is megmagyarázám néki: hogy amíg a kolosvári válasz eljö, ha
addig a német rájok mégyen, meg ne váiják [BÖn. 970].
1802: Nemes Torda vármegye Alsó kerülete Vice Ispánnya
Martonosi Tekintetes Gálffi Josef vr meg jelenvén a' Succumbens Méltoságos vrnak Alsó Járai Curiája Kapuja előtt
... a' Succumbens Alperes Méltoságos vrnak meg intéséről
szollo Testimoniálist, az Executiòra lett Certificáltatásrol,
és harmadnapi hír tételről kőit Relàtiokat fel olvastatván, és
és szóval is meg magyarázván az Executiót annak rendi
szerint tentálta [BLt 12 Véglai Horváth Gáspár szb vall.] *
~val megmond. 1619: Ezen szókkal m o n d o m meg én is az
urad dolgát mindenütt [BTN 2 179] * ~val oltalmaz. 1600:
en semmi gonoz wegre ne(m) mentem oda, nem rontottam
hazokat, elegen woltak ahoz a kik azt chelekettek, Zonkal
eöreeömest (!) oltalmaztuk wolna eő kegmeket, mi(n)t
illie(n) bizot vrainkat [UszT 15/25]. 1737: Tudgjaé a Tanú
... hogj ... Groff Széki Teleki Adam Ur ō Nsga Gliga Simon nevű Jobágját... Pap Gábor védelmezte és oltalmazta,
s mi csoda modon és szókkal oltalmazta, és ott el hadtaé
vagj ugjan rabul ... Gjörgjfalvára bé vitte, s vitette, és ott
kalodáb(a) verette? [Dob.; TK1 vk] * ~va/ parancsol.

szó
1661: Ngod nekem szóval azt parancsolta, hogy mikor
Ngod Vásárhely felé leszen, ott egyezzem meg Ngoddal
[Bágyon TA; SzO VI, 256 Csegezi Tamás, Asz kapitánya a
fej-hez] * ~val referál. 1619: Arra is kegyelmes uram, volt
gondom, Török Zsigmond Nagyságodnak szóval is tudja
referálni [BTN 2 253] * ~val szemébe mond. 1820: ellenben a paraszt közönség a' ki ezen munkát subscribálja meg
kévánta hogy a fel Írtakból semi is el ne maradjon mindeneket Szóval a ' Praefectusnak szemében mondot, a' ki telylyeséggel a' meg irtakon kivül többet nem reflectalt [F.vist
F; MvALt 616. 10. — Kiss András kijegyzése] * -val szól.
1570: Thakacz Gčrgh, Ambrosius falth, Thymar Symon
Hyttek zerent vallyak ... Alcz Antall Iliién zowal zolt Torozkay gergelnek Jo gergel vram en zoltam Kalmar Janossal az 18 forint feleol [Kv; TJk III/2. 84a]. 1592: mentem
vala hazahoz ez I.nek, szollottam vala neki jllien szókkal
... [SzO II, 64] * ~val szólhat. 1636: az sok dolgokrol ember nem szólhat kevés szókkal világoson [ÖGrAj] * ~val
tanít. 1811: A ' mig meg-nyithatta hervadt ajakait* Egyességre e'ként intette Fiait; Intette, és nem tsak szóval tanította Hanem mit tégyenek, példával mutatta [ÁrÉ 102. —
"Egy százesztendősnek tartott szász paraszt] * egy ~t sem.
1805: Letzkét egy szot sem tanultam, azt hazudtam, hogy
nem kaptam az írást, pedig az asztalon volt a fordítás alatt,
azért a Rector az on Monétat a hátamra varta [Dés; KMN
66] * hallható ~val. 1844: Pál István eö kegyelme elé álván, halható szóval protestált, és kezében lévő páltzáját fel
emelvén repellalt [Szárazpatak Hsz; Berz. 17] * mind egy
~ig. 1763: én Szolga Mihálly irtam az ō Kglme Fassioját,
és a' mit Fateált mind egj szóig fel olvastam ö kglme előtt
[Mv; Told. 33/29] * oláh
1869: Az oláh szavakra nézve
meg kell jegyeznünk, hogy azokat azért adják a pásztorok
szájába, mivel Székelyföldön a pakulárok (: pásztorok :) általában mind oláhok, s e tekintetben minél hűbb pásztoralakokat igyekeznek felmutatni" [Orbán, SzfLeír. II, 156. —
"A cssz-i bethl. ját. pásztorszereplőire von. észrevételezés].
Sz. 1678-1683: iob valamelj titkot, az szűksegh nem
kinserit az kimondásra, magaual tartanj ... mert az so csak
addegh az embere megh ki nem bocsatţja szaian, de azon
tul, mase mind magiarasasa, s mind előb való adasa [Ks
Kom is Gáspár kezével ].
2. kijelentés; afirmaţie, cuvînt, vorbă; Ăußerung. 1568:
Myert penig hogy az bizonsagokbol nylua(n) ky tetcik, mikepe(n) çtues gergel, Qtues çrbant az egez ceh elot, hamisnak chyalard(n)ak es tiztessege veztetnek mondota volt,
mely zokert Qtues orban Qtet tQruenbe akarta volna lelny
[Kv; TJk III/l. 178]. 1572: Zekel Margit azt vallia ... Megen oda hozzayok az Jstwan vayda fya, Es panazolkodyk
volt Eoneky az vranak Illen zowal lm Mint Jarek aztalos
Ilonawal" [Kv; TJk III/3. 7-8. — "Folyt, a vall.]. 1573: Ne
tagad Mert te zod es en vgy Monta(m) megh az byronak,
chyak nyakat vakaritia es ely ter onnat [Kv; TJk III/3. 63].
1592: mikor le wte Hannagy Peter Jakab Jstuant, Az szoual
eggytt esek rayta az palcha [UszT]. 1603: Vrbeogeor Balintne Ersebet Azzony vallia ... az azzony ez zokkal megh
zida Ballos Jstwant, mondwan, chionka, bonka, bestie kurwa fia [Kv; TJk VI/1. 674]. 1643: Dániel neueö Czígany ...
az Városi beöntetteö mester Vagi hoher ...ide ieőt ... azért
hogi K(egyelme)d leueleth hozak meghfogattam mingiart,
es hol mi dologhrol kerdezkedúèn nem ighen nyughatom
megh szouaban [Sófva BN; BesztLt 327 Petrus Gavay
Andr. Vegh beszt-i bíróhoz]. 1665: Ketskemethi Gergely
Czéh ellen való szovaiért fizetet f 2 [Kv; SzCLev.]. 1745:
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Mind az Actor által producalt Relatoriábol, mind pediglen
az Inctus tulajdon Szavaiból világossan constal, hogy nem
más hanem ő Rusz jankullal Kalács pénzt vett volna hat
Forintot Topanfalvi embertől Rusz György Házába [H; Ks
62/10]. 1751: Jószágait Törvényesen Cancellista Deákok
által ki jártatván, akkor azokról a' ... Földekről egy szóval
sem emlékezett, magáénak nem praetendálta [Koronka MT;
Told. 14/46]. 1763: no már melyik szován nyughatik meg
az Biro néki, azoné inkább a' mit ō obiter mások kérdesere
felelt, vagj azon mellyet akkor mondott, mikor serio authentica Personák által examinaltatott [Torda; TJkT V. 154].
1766: csak maguktól az méhes káros Emberektől hallattam,
hogj az kalácsos szova után az popa Todor Fiairá fogtanak
de a kalákost nem nevezték ki ki lègjen [Liget MT;
SzentkGy Todorus Hárpa (42) j b vall.]. 1832: Mennyire érzem ezen szokat „elfognak csapni" csak én tudom — ki az
illy kujonerozáshoz hozzá nem vagyok szokva [Torda; IB;
Demény János udv. tiszt. lev.]. 1838: Tktes Komáromi
László Ur ... Szavaiból ugy mutotta ki magát, hogy egész
gyanúja" Tktes Dobolyi Bálint úrra lenne [Nagylak AF/Ne;
DobLev. V/1221. 6b-7a Szabó Iosef (52) ns vall. —
pénz ellopását illetően].
Szk: szaván választ elindul vkinek a szaván. 1763/1805:
Nyikuláj azt monta, hogy Kegyelmed, ki jön most Csötörtökön ... én nem tudom ugy vané, vagy nintsen, az ö szaván nem tud az ember választani [F.zsuk K; SLt 44 Suki
János Ferentzi Györgyhöz] • szavát változtatja. 1664:
Minthogy ennek az itt való alkalmatlan német és magyar
praesidiumnak imide-amoda való csapongások miatt, az
mit egy nap mondanak, másnap meg mást beszélnek ... én
nekem is Kegyelmedet ... instructiom szerint tudósítanom
kell az itt való dolgokrúl. Ezek minden órában csak változtatják szavokat és elméjeket [TML III, 302 Sztepán Ferencz
Teleki Mihályhoz] * szavát viseli. 1605: Mindeneknek
eleötte kewantatik az hogi az meli kett Vraink v a l a z t a n a k
es el mennek azok eggiessek es egienleő ertelmwek legienek eggik az másik nelkwl se eggiel se massal ne tractalodgianak, hanem ha kiwel az szwksegh hozza hogy zolm
kell, tehatt eggiwt lewen zollianak es minden Vthon ugy
viselliek zawokatt hogy hwsegwnk ne Impingaltassek [Kv;
TanJk 1/1. 512] * ~ból ~ jő ki szó szót követ. 1847: egy
Dánts Stefán nevü közlakosnak házához tértem vala be,
holott is szóból szó jővén ki ... elősorolván ök nekem a
királyi kamarával fennforgó urbarialis processusokat, arra
kérének, miként annak vezetését vállalnám el magamra
[VKp 165] * ~kra ~kat feleltethet. 1670: Az mely írást
béadott, írás által azok szerént az punctumok szerént az
szókra szókat feleltethet Nagyságod is. Ad I.mum. Felelhetni úgy, az mint Fogarasban 1664 feleltetett vala Nagyságod, ki az conservatoriumban megvagyon" [TML V, 13*
Teleki Mihály a fej-hez. — "Folyt, köv.] * ~t ejt/szol.
1550: az leginek ... kemek volt ielt az birotol hog az w
marhaiokat ki sorén Meg valtozot melleire bociatanaia Az
vag ez iellel az w adassokat ellő hinaiah ot az biro ilM n 1
sot solt Azth ne(m) tudo(m) Michoda lezegö Embert kerestek ti Mosta(n) [BesztLt]. 1629: Kerekesne leanya ...
da nem megyen mert haragszik Zobasu ream hogy' †
An(n)ya feleol szot talaltunk volt Zolnj [Kv; TJk VII/†
121]. 1670: Itt részeg korában ejtett is már olyan szókat
hogy ü az császárnak is viszen innen levelet [TML V, 13
Székely László Teleki Mihályhoz]. 1765: Rútul járt von
egyszer a többi között Medve Mihály sógorral egy generális-széken, ki is procurátor lévén egy causában, nem te -
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szett, hogy deliberált a vármegye s valami szót ejtett [RettE
191] *
tesz/vki/vmi irånt/vmi ellen/vmiért. 1599: az
Incausamat-(tractus)nak procuratora teob akkori felelethi
keozeott teótt illyen zoot 8 [Dés; Eszt-Mk. — "Köv. a felelet]. 1663: higgye Nagyságod, nem jöttek egyszer is oly sokan be, hogy az német tisztek egy szót is tettek volna érette
[TML II, 577 Teleki Mihály Lónyay Annához]. 1794: Nékem olyan hirt hoztanak volt hogy az Insiner az Gáthnál lévő Fŭz Fákat mind le vágatta és a hidhaz hordottatta ... de
tsak hazugsag volt. erről osztán tettem jelentést az Insinér
Umak mert ezen csehi Gonosz parasztság nem mondom
hogy Szot nem tettenek iránta [Szilágycseh; IB. Fogarasi
István lev.]. 1805: (A) rendelest ha a' szófogadatlan Kovátsok követni nem akarnak s csak egy szot ellene tesznek eo
fecto a Biraknak kőtelessege leszen akar melyik legyen az
12 reaja vagotni [Torockósztgyörgy; TLev. 9/41 br. Thoroczkai Jóseff lev.]. 1814: Czéh Mester Dobai Mihály
Uram engemet tsak azért, hogy szot tettem aránta ... a*
Czéh gyűlésiben le fattyú Gyermekezett [Dés: DLt 56. 7]
* -val a szájában gazol 1765: az I. Bemád Ioseff ... az
első A.nak" szóval a szájába gazlot égtelenül teremtettézte
[Karatna Hsz; HSzjP. — "Székely Zsigmondnak] * ~val
szól 1619: Arra mond Görcsi Mehmet pasa: Söt, illendő,
bogy te magadtól mint keresztyén keresztyénnel beszéljetek, én igen javallom, de mi szónkkal ne szólj, mert mi abban meg nem tartunk [BTN2 276]. 1628: Füz<i> Gábor ...
n
eki rezegedett... kardia<lis eő> elejben tőtte illien zokkal
z
olua(n) esse lelek kurua<niad...> Jsten vgi segellien hogi
m
eg öllek [SzJk 19-20] * egyik szavával meghamisítja a
másikat. 1826: eg(g)yik szavával kivánnya meghamisitni a
másikot [Ne; DobLev. V/l 114. 7b] * egyik szavával nyakon csapja a másikat. 1705: Az egyik magyarországi fiú
v
°lt, tudott németül is, de úgy tet<t>ette, mintha nem tudott
volna, és a másikat meg is szólította, hogy nem jól beszél,
egyik szavával nyakon csapja a másikat [WIN I, 493] *
e
Sy szavával ..., más szavával ... 1629: kerdeztük töle mirt
ezelekedte azt, minekünk azt mondotta hogy eötett mas ingerlette rea, egj szavaval mondotta hogj Redaj Ferencz ingerlette rea, de mas szavaval ismett mast mondott [Mv;
MvLt 290. 144a]. 1648: egy szauaual azt mondgia hogi az
Atya, s eő megh fizettek", mas szauaual mentest utanna
Gallia, hogi ha mi fizetetle(n) volna is, az Attyak igazittasa
IKv; TJk VIII/4. 322. — "Az adósságot]. 1682: megh
monda Nyirö János Ur(am) egy szovával hogy nekiis ki kel
jnár az házbul menni, mas szovaval azt mondà, hogy Szent
^yőrgj napigh benne hadták az házb(an) [Kv: RDL I. 162
Elisabetha István Peter consors nob. Joannis Szekely (50)
v
all] * egy ~t sem szól 1668: Váz formában ott leszen
ţalám ez héten, mert az mint mondá, bejü az gyűlésre, kire
!? é n egy szót sem szóltam [TML IV, 293 Bánfi Dienes
leleki Mihályhoz]. 1710 k.: Embert mordabbul nézni soha
£em láttam, mint a fejedelmet ezen az ebéden, az egy pohár
köszönésen kívül (azt is erővel) egy szót sem szólott BéldiJ e k s nékem [BÖn. 681]. 1806: Arkosi Istvánné énnékem
é
8y szot sem szollott többet az iránt — mellj okbol ollj
na
gy nevetésben voltak az több őszve csoportozott szeg y e k [Dés: DLt 250/1808 Morosán Aniska (46) korcsmárosné vall.] * el/megindul/elmegy vki szavân/(szavåra).
iS
74: Biro Kato, Azt vallia hogi ... trombitasne ... hozot
î^°lt eo hozza Egi Kis parta Eowet es három arany gywreot
h
°gy pénzt keme Rea valakytwl, Eo azkor ely Nem indul
jj2 azzony zowara, hane(m) Megien az vrahoz es Meg kerQ ſ
y ola [Kv; TJk III/3. 253.] 1597: Azért teczik theorweny

szíj gyártócéh
zerint hogy az orzagh wegezesse zerint megh bewntettessenek, es mint illyen hiti zeget ki ... hawat ki ne(m) teoltwe(n) el zeokeot az zazlo alol ... fel keottessek erette, az
ketey penigh kik ... zawa(n) el indultanak, három palczaval
mindenik kemelletlenewl megh verettessenek [Kv; TJk
V/l. 124]. 1620: hallottam az falusi biro hazanal czinighe
Antaltúl az roz Azzonialatnak vayda Janosnenak ne(m) kellet úolna az zauan el menny [Páncélcseh SzD; RLt O. 5
Székely Mihály (79) jb vall.]. 1783: Nanya Makavéj ...
ahol tsalhat, tsal eö ottan, és asem (!) tselekszik hellyessen
aki az eő szaván meg indul [Faragó K; GyL. Betzán Lup
(30) korcsmáros vall.]. /820: Dregánné Demén Márisko,
Gán Juonné Székelly Rosi mind Fattyú vetett kurvák, ugy
hogy ezeknek szavakon egy betsülletes Ember ís meg nem
indul [Várfva TA; JHb F. 48 Buszujok Anna Matzodi Szamailáné (70) vall.] * hallgatja vki szavát. 1774: fiam ...
Battya Urától fűgjön, engedelmeskedjék, szovát halgassa
[Kozárvár SzD; Told. 22] * helyt ad vki szavának 1658:
én azt írtam volt, hogy miulta Lengyelországból ki jüttél,
csak sok bosszúságomra igyekeztél járni ... de én elhiszem,
hogyha én is annak mindennek megbeszélleném, a kiknek
te levelemet mutogatod, hogy az én szómnak is helyt adnának, különben pedig, sem mint a tiédnek [TML 1,150 Teleki Jánosné Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1672:
Georgj János ha oda megien nem kel minden Szauanak helt
adni, enis megh űsmertem. tudom kkis megh üsmeri
[CsALt F. 27.1/38 Georgiffy Mihalj nyitrai pléb. lev. haza,
Csíksztgyörgyre] * hitelt ad vki szavának 1613: Azért boczatottuk oda ez dologért Az my Jámbor szolgankat, Bejaronkat Zauanak hitelt adüan, az fogságból Hattuany Jstuant
mindgyarast el boczatassa ... kgmetek [Kv; PLPr 1612-15.
109]. 1639: Amit penigh Disznaion való ház hely feleol ir
Kegld hogi az ot való szolgám potentiose occupálta vòlna
az én somnak (!) bar ne adgion Kegld hitelt, hanem hiszem
eo Naga hüteos embere az Director nállam vagio(n) az eo
keglme jrta czedula, à divisiokor én számomra jutót az ă
ház hely [Homoródsztpál U; Szád. Redej János Nagy Tamás udvarhelyi várprovisorhoz]. 1847: Hát a helységek ki
által, mi módon szereztek meggyőződést arról, hogy azok
valósággal az ők jogukat érdeklik? Vagy ellenben csak a
Varga Kata szavainak hitelt adva, magukat elámíttatni engedték? [VKp 209] * igaziba veszi vki szavát. 1879: Szavát sohasem tudtam igaziba venni. Ha ígérte, hogy bizonyos időben megkeres, mérget vehettem volna rá, hogy akkorra beteg lesz [PLev. 39 Petelei István Jakab Ödönhöz]
* kijön/kimegy a ~ (vki szájából). 1675: Azt akaiják az
emberekkel elhitetni, Kegyelmedhez közel való embernek
szájából ment volna olyan szó ki: az két Hallemek, nekem,
Bethlen Farkasnak ... meg kellene halni, ugy lehetne csendesség az országban [TML VII, Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 1823-1830: Körmendi Gábor volt a fejedelem papjának, Körmendi Györgynek ... fia ... valamint külső formájuk, ugy belső indulatjuk is csodálatos volt, csakugyan legkisebb szitkozódó szó is nem jött ki egyiknek is szájából
[FogE 88-9] * kiveszi a~ta szájából 1722: akkor az Déákok mindgyárt szóval, meg dorgálának, ezt mondván, miért
veszem ki a szót az Emb<er> szájából [Köbölkút K; BetLt
6 Mich. Farkas (55) jb vall.] * lesi vki szájából a ~t. 1677:
ezek közül némelyike csak lesi az ember szájábúl az szót s
alig hiszi, hogy két képpen mondhassa bé [TML VII, 424
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz] * lopó ~ vkit tolvajnak állító/szidó kijelentés. 1760: Hogy ha máda János az ki váltásig vagy azon Főidnek birásáb(an) haborgatná; vagy lopo

szó
szavait ujitoná az Actrix Gyirana ellen 12 forint poenában
el maradni Ítéltetett [Kersec H; Ks LXI1/13. 760] * meghiszi vki szavát. 1557: Kegelmetek hige megh Zowat az mjt
mj zonkwal mond [Apanagyfalu SzD; BesztLt Blasius
mjko et franciscus appaffy Gr. Timar beszt-i bíróhoz].
1570: lm oda kőltem egy Zolgamath fwgedy Janosth
kegyelmedet kirem hogy kegyelmednek az myth mond
hyggye megh Zawath [BesztLt 113 Gywlafy Laslo lev.] *
nem lehet épiteni vki szaván. 1820: Gán Juonne és Szekelly
Rosí ollyan haszantalan állapatu személlyek kiknek Szavakan épitteni nem lehet, mert amit egy órában mondanak azt
másba könnyen meg változtattyák [Aranyosrákos TA; JHb
48 Kovács Anna Budai Pétemé (46) vall.] | Az ezen kérdésbe ki nevezett Személlyek pedig tsak nem mind ollyanak,
kiknek Szavakan épitteni nem lehet [uo.; i.h. Pálffi Moses
székbíró nyil.]
nem tud
sem kivenni vkitől. 1808: szegény Katsot meg látogattam, meg háboradatt szegény ... az
Ajtót ... azután hogy kinyitatta, sok ideig szot sem tudtam
belőle ki venni [F.detrehem TA; Ks 65. 44. 11. Kemény
Ignác lev.]
reávigyáz vki szavára. 1619: Mondám erre:
En az Istenért kérem nagyságodat, ne nehezteljen, igen jól
reavigyázzon az én szómra, hadd tégyek választ erre [BTN 2
291] * senki/vki szaván (nem) jár nem ad senki szavára.
1618: (Kamuti Farkas) egyfelől tőlünk kérdett voxot. s
azonban ugyancsak azt mondotta, hogy ő bizony senki szaván nem jár [BTN 2 91]. 1694: edes leányom ... talám még
meg orvosolhatnám dolgodat Urad eo kôlme elöt, ha ...
rósz Emberek szován nem járnál, az mig nem hiresednék
rosz hired neved [Torockó; Pk 7] * vmilyen -kkal él. 1834:
a T i s z t . . . egyebeket elhalgatva illyen szókkal élt: ötöt egy
Regius nem regulázza őszve káromolván égre kialto szókkal — engemet nem néz töbre mint egy Regiust [Bögöz U;
IB. Bentzedi Sándor ref. pap vall.].
Sz. amit egyszer megmondasz, más szavaddal azt arcul
ne csapjad. 1658: De mindezeket írtam volt azért, hogy állhatatos beszédű légy, hogy tanuld meg azt, hogy a mit egyszer meg mondasz, más szóddal azt arczúl ne csapjad, mert
te olyan természetet vettél vala elő [TML I, 155 Teleki Jánosné Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz] * könynyebb
egy hazugot megfogni szavába, mint egy sánta ebet elérni.
1811: Könnyeb égy Hazugot meg fogni szavába, Mint égy
sánta ebet el érni futtába [ArÉ 91].
3. közölni/mondanivaló; (ce are) de spus/zis (cineva);
Ăußerung, Mitteilung. 1597: Gellien Jmrehne Kalachsewteo
Kata azzonj ... wallia ... en ki akarek ieöny az templombol
hogi eok bezellienek egimassal, de Bwdaine monda, bizony
nem megy edes leaniom, hald megh az leány zavat [Kv;
TJk VI/1. 59-60]. 1618: nagyságod cselekedje azt, hogy
hívassa ide az nagyságod házához mind az muftit,
kadileskereket s vezéreket, én az én uram szavait őnagyságok előtt is megmondom ... értsék az én uramnak minden igazságát s kévánságát [BTN 2 160]. 1629: Annak
vtanna megh kerdue(n) ha volna valami szauok, vagy Regestomok, producálá mi Eleonkben Elseoben János vram,
az eo regestomat [Kv; RDL I, 141]. 1710 k. : Sok volt a
szóm, írásba is tettem, bizony nem az ő salválásáért... hanem a közönséges jóért [BÖn. 952].
Szk: szava elfogy. 1705: halála előtt' három órával József császárunkat behívatván, véle majd két óráig beszélt
... osztán félórával kimúlása előtt szava elfogyván, ez világból csendesen kimúlt [WIN I, 452. — 'József császár
apja]
(semmi) szava (nincsen)/(van) vmihez. 1689: Ha
mihez penigle(n) eò kglmek eze(n) kvl p(rae)töndálnak
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ahoz nekemis szom vagyon [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János nyil.]. 1711: én az arany mivböl ki vettem közömet,
azért már énnekem ahoz semmi szom nincsen [Szentpál
KK; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1782: a Dominalis Biro Illya
... a Bíróságról le mondot ... mondám ... le ne mongy,
mert nem én, ha nem eő Nga tett, azért ahoz semmi szom
[Baca SzD; GyL. Molnár György lev.].
4. jelzővel gyakran -val ragos alakban vmilyen érzelem/
gondolat kif-re; alături de un atribut, adesea prevăzut cu sufixul -val exprimă anumite sentimente/gînduri; attributiv
bzw. mit einem Adjektiv häufig mit -val suffigiert zum
Ausdruck eines Gedankens/Gefúhles. 1570: Teob Jo Engezteleo zokalis keryek hogy ez dologban legen Bekeseges
eo Nagsaga [Kv; TanJk V/3. 16a]. 1573: ha ky valamynemw Tyzteletlen es Bozwsagos zowal Bantana eo keget
... eo kegnek Byro vramnak legen gongia Rea hogy oltalmazza eo keget az vraimat varas kepeben [Kv; i.h. V/3.].
1630: eleg sok szitkozodasat s atkozodasat hallottam Kerekes Gergelynenek hogy szítta s atkozta Marton (!) mind hóhérnak, s mind egjeb ektelen szókkal illette [Mv; MvLt
290. 220b]. 1632: az hog ennel vilagosb szauait hallotta(m)
uolna arra ne(m) emlekeze(m) [Mv; MvLt 290. 89b]. 1683:
ha mikor el jűnekis az czalard világ tengere szirenesi (!) veszedelmetekre, kedves hallasra giönjőrüseges sovak ki bocsatasaval őstőkelvén benneteket, mas iambor emberek
megh rontására ... fületeket be dugiatok [Ks Komis Gáspár
kezével]. 1737: De maga megismérvénn, azonn magát Nős
paráznává tévő szavait, alázatos Instántiájával járulvánn a
T. Tanáts eleibe ... a T. N. Tanátsn(a)k és Universitásn(a)k,
annyi atyai Gratiája járult az Instans Asz(sz)onyhoz, hog)
mind ez cselekedeteit luállya C u m flór. hung. 33 ... et Den.
33 [Dés; Jk 257b-8a]. 1748: engemet vidamitto s ujjitto
szokal eltetét eö Nagjs(a)ga [Tövis AF; ApLt A. Bartos
Josef lev.]. 1794: ekkor a maga tulajdon Testvér Nényitis
parázna szókkal illette [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1806: Ekkor hozzám fordulván ... Arkosi Istvánné katzago szókkal
nékem ezt mondá, gyere téis Aniska láss ujjságot [Dés; DLt
250/1808 Marosán Aniska (46) kocsmárosné vall.]. 1815:
eö Kigyelmét mitsoda ingerlő, és kissebbitö szókkal illette?
[Dés; DLt 56 Vall. 2 vk.]. 1835: illetlen falángato szókkal,
motskokkal ortzázzák [Torda; TLt 979].
Szk: alacsonyító
1814: Egyéb alatsonitto szot nem
hallottam [Dés; DLt]. 1846: Kászoni András a' K: Közép
utszai Tized Elöljáróit ... alacsonító szókkal illette [Kv;
ACLev.] * átkozódó
1765: Tóbb átkozodo szokis voltak, melljekröl már elfelejtkeztem régi lévén a dolog [Tarcsafva U; Pf] * becstelen/becstelenítő
1662: Magára és
fejedelmi házára is mind akkori palatínus gróf Esterházy
Miklóstól, de főképpen a kassai generálistól ... sok becstelen és gyalázatos szókkal terheltetett [SKr 205]. 1685: az
felljeb való Esztendőben Csiszár Gőrgy Ura(m) ... illette11
Czehünket betstelenitö szavajvai megh bantotta [Kv; OJk]1689: Ok nélkül le szidogatta, bőcstelen szókkal illette
[Dés; Jk] * becsület megsértő
1819: (A) Groff ur panaszolta nékem ... árendások a falu haza előtt le g a z o l t á k
mutskolták becsüllet meg sertŏ szókkal illették [Moson
MT; TSb 49] * búcsúzó
1619: Ezek Szkender pasa utolsó búcsúzó szavai [BTN 2 256] * csípős
1841: felesége
eles csipös szavaival hatalmason le nyelvelt [Dés; DL
1439] * csúf/csúſos/csúſondáros
1763: (Az alperes) a
Nmes Mag(istra)tustis ily tsufos szókkal illette, hogj n a
mind őrökké teremptettézneis nem felne, lévén hat forintya,
s' azzal meg edgyeznék az Hadnadgjal [Torda; TJkT V.
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167]. 1812: a leg alább való szókkal illette" a' melly Csúfondáros szok, nem edj szülőtőtt Groffhoz hanem még edj
leg alább való embertis nem illettek volna [Héderfája KK;
IB. Nemes Kolumbán Imreh (21) vall. — aA gróf a grófnét]. 1835: le ment utánna a' Fiscalis, — azt megint valami
csúf szókkal illette [Zsibó Sz; WLt] * dicsekedő
1772:
Imbrefi Szŏts Ferentzné ilyen ditsekedö szókkal állót élőmmé)" [Dés; DLt 321. 560 Joan. Simon (43) ns vall. — "Köv.
a dicsekedés idézése] * difſamális/difſamáló
1675: az I
* •• hol mi diffamalis szavaival illetett, szidalmazott lelek
beste lélek nagy subáin kurafiának, és teőbb ehez hasonlo
jo hiremb(en) nevemb(en) meg öldöklő, és sértegető szavaival illetett [Kv; TJk VIII/12. 49]. 1781: hallottam Potsa
Kriska Aszonynak. ..ilyen diffamálo szovait, hogy csóré
rongyos [A.csernáton HSz; HSzjP Juditha Tóbiás cons. Josephi Bajko (40) gy. kat. vall.] * éles ~
csípős ~ * esztelen
1649: Az J nem tudatik miteöl uiseltetue(n) rut esztele(n) szókkal ... megh szitta [Kv; TJk VIII/4. 366] * fenyegető
1618: Mikor azféle sok fenyegető szavát eluntam volna, végre mondám" [BTN2 87. — "Köv. a közlés]
* gonosz ~ a. rossz szó. 1584: Bokor Caspar vallia ... egg
gonoz zot sem Zolt Dauid Ianos mikor le wthek, es vgy
verek mint eg Barmot [Kv; TJk IV/1. 348]. 1591: Baczj
Thamasne azzionom ... vallia. Hallotta sapolodasat Bomemizzanenek, de sem zitkot, semmi gonoz zot nem hallót
teolle [Kv; TJk V/l. 63]. — b. szóbeszéd, pletyka. 1600:
hallottam hogy az Gyeörgyffi Marton annia az vtan hogy el
Retekedet, massalis leöt wolna, de reghi iamboroktol hall o t t a ^ ) hogy három gyermekeigh semmi gonoz zo ne(m)
wolt felőle [UszT 15/38 Antal Gergelyne Marta Zetelaki
hb. vall.] * gyalázatos/gyalázó
1579: keryk ... Byro
vramat hogy erre eo kegme vyssellyen gondot hogy mykor
be Ieo" semmy gyalazatos zo Rayta ne essek ... [Kv; TanJk
V/3. 129b. — "A prédikátor]. 1876: Kebli tanácsunk megfontolván hogy Tőrös János, ha Csonkáné által sértve érezte magát, a törvény utján kellet volna elégtételt keresnie,
n
em pedig az utczán békésen járót megtámadnia s gyalázó
szókkal illetnie [M.bikal K; RAk 328] * hamis
1582:
m
egh tettezek az azzonnak hamis zowa [Kv; TJk IV/1. 29]
* illetlen
1642: Bekel János ... fel fuvalkodvan az egesz
Czehot illetlen dologgal, es illetlen szókkal illetvén, Esztendeig es három napig ne mészárolhasson, hanem ha io
mód alat az B. Czehnak kedvet keresne [Kv; MészCLev.].
!772: hát tsak anyi emberséget tudok. Ezek elég valoságos
jetién szok voltanak [Zilah; TSb 21] *jó
1583: az yo
'Wk ... a yo zooth es törekedest megh nem wonny theőleők
[BáthoryErdLev. 106]. 1788: Levelemet meg ado ifjú az itt
,é
vő olá Popának Sogora ... most censurázni ment a vladiJ^hoz, tudom hogy a Nagtok kòzben járásához folyamodik,
Nsgtok egy jo szava, néki holtig használhat [Bencenc H;
BK. Bara Ferenc lev.]. 1819: Müller János ... minden embert jo szóval embereit a' maga szolgálattyán kivül való
Rigókba [Déva; Ks 116. Vegyes ir.] * jó ~t ad. 1665/
17
54: Ha ki magát fel panaszollya, jó Szót adván az Társaságnak, fele bŭntétessel bé éri a ' mit erdemlene [Kv;
^CArt. 14]. 1737: az J. ö kglme ... nem hogj valami ConJolatiót nyújtott vólna; de még tsak jó szótis nem adott
[D
*s; Jk 253b] * kérkedékeny
1779: (Székely Ferencne
k) a feljebb meg mondott kérkedékeny szovainál nem
f é k e z e m hogy többet hallottam volna [Nagysajó BN;
Farkas János (58) jb vall.] * kérlelő
1750: Pap Mihál
V kérlelő szóval kérte az jobbágj aratókat, hogy segittsenek vagy két darabotska búzájának felaratásában [Perje Sz;
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Told. 3] * mérges
1708: Otta(n) otta(n) segilljevel való
eskŭvessel elegjgette (!) merges szavait, ugj hogj senki le
nem csendesitthette [Kv; ACJk] * mocskos
1671: edgyik â masikkat mocskos szóval ne illesse ... egy más ellen
ne p(re)dikallyanak [SzJk 116]. 1748: Mind a két félnek
Exhibitai importallyak, hogj az Incta irtóztató rut mutskos
szókkal afficialta mind az Actort s mind feleségét [BSz;
JHb LXVII/3. 202]. 1774: Gánya Iuon ... Juvanat ... rut
motskos szókkal illette, s bestelenül szidta [Bábahalma
KK; Ks 19. VII] * negédes
1561: egy mesteris kiualtkeppen az iffiw mesterek kozzwl ektelen es alkolmatlan negedes zokkal meg ne Bancha" es az Cehbe ektelenwl ne
gestallyon [Kv; OCArt. — "Az idős mestereket] * ocsmány
1877: Consistoriumunk megfontolván, hogy Kaló
Gergely kezdte Kozma Ilonát gyalázó, ocsmány szókkal illetni ... vádlottat az 1 írt 40 kr asztalpénz megtérítésére,
ezen kivűl 1 frt büntetésre ítéli az ekkla pénztára számára
[M.bikal K; RAk 337] * pirongató
1672: senki edgyik
a' masikat pirongató Szókkal ne illesse; hanem egymást
megbőcsüllyek [Dés; Jk]. 1736 u.: Több pirongató szavai
közt azt mondá neki az úr": Jól teszed öcsém, keztyűt viselsz nyárban, mert olyan a kezed mint a czigány purdénak
[MetTr 463. — "Gr. Apor István] * sértegető ~
diffamális ~ * rágalmazó
1813: Vagyon a' Nemes Czéhnak
Articulussa ... hogy a* ki a* Czéh béli Felebaráttyát ha tsak
rágolmazo szóval illemé, tehát azon személy a Czéhnak terhes büntetése alá rekesztessék [Dés; DLt 56. 37]
rossz
1809: Lehet hogy a Falut Ravát rósz Szavaimmal fenyegettem de nem tudom mikkel mivel meg voltam háborodva
[UszLt ComGub. 1602] * rút
1649: Az J nem tudatik
miteöl uiseltetue(n) rut esztele(n) szókkal ... megh szitta
[Kv; TJk VIII/4. 366]. 1690: az uton jaro magunk es híveink Szolgait, sőt magokat az utozo Nemes és egyeb Rendeket hurittyak becstelenitik, rut szókkal illetik, és az falukból ki verik [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr.].
1753: Nyikulitza mindgyart szidni s otsmanyitani kezde
minden fele rut szókkal mondván kurvásnak, gyilkosnak,
tolvajnak [Abrudfva AF; Ks 27 Szekuje Gyorgyia (22)
Krisznyik Eccl(esi)ae vall.] * sima
1723: Sok Sima szavaival s informatioival fedezték bé magok insolentiajokat
[Hátszeg H; Ks 83 Csulay Imre lev.] * szép
1601: Olaz
Ferencz Fiotha János Vram zolgaya ... vallya János vram
Sok zep zowal kere az darabantott hogy el mennyen [Kv;
TJk VI/1. 547]. 1639: Czak igy teōkelletlenkedel, Czigankodol ugj mond te neked mondom te Szálkái Mathene ugj
mond az szép szóddal te czaltad az Aniamat [Mv; MvLt
291. 183a]. 1820: azt adtam szép szóval sok Embereknek
hallattyokra válaszul: hogy mennél hamarébb ... ügyét el
igazítom [Vályebrád H; Ks 11 Vegyes ir.]
terhes
1832: A Feleségem ... anyit volt bátor mondani némely
terhes szavaira ö N(agysá)g(á)nak — Én még ifiu gazdaszony vagyok — V annál fogva megeshetik hogy hibázomis némellyekben — de igyekezem többre többre menni
[Torda; IB. Demény János udv. tt lev.] * tiszteletlen
1594: ez dolog meg bizoniosuluan ki Adot legien okot effele dologra, es az tizteletlen zo mellyktól esset minden kemelles nelkwl az varos zaz Arany forintot vegien raita [Kv;
Szám. 6/V. 41] * uszító
> ingerlő ~ * üres
1619:
hogy <ha> mégis csak olyan üres szókkal járnak, mind ed2
dig, több tanácsom ... nékem arra nem leszen [BTN 269].
5. beszéd, mondás, szólás; vorbă, spusă; Rede, Wort,
Spruch. 1573: Katalin Varga Ianosne Annos Batos Martonne, Sophia Kwn palne, Azt valliak hogi hallotak az vthan
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chinka Mathiasne ezt Mongia volt kowach Benedek hazas
leanianak Katalinnak Mytt Iars Te oda chosar (!) Azzony
zegeny roz eb mit Iars apad vtan Min (!) Nem atthiad te
Neked az hane(m) Bitangod, Meg vgian Rea peok vol.t ez
zo keozbe [Kv; TJk III/3. 227]. 1582: Cathalin Somogy
Paine ... vallia, hog megh erte Igiarto Georg az Rengeo
Anna Zowat, Monda Igiarto Georgy, Ieozte Neste Kwrwa
vgiannys kellez vala, sok wdeoteól fentem fogat reád [Kv;
TJk IV/1. 53]. 1599: haliam hogy Nagy János mi(n)d felesegestól sok zoual kérik uala hogy hazokra ne menyen,
merth eó zegenj legeny, el kel myatta vezny [UszT 13/109
„Anna consors promidi Ioannis Gergelj de Kadiczfalua"
vall.]. 1600: Gyeörgyffi Marton ki fia legye(n) en ne(m) tudom, en mindenkor Gyeörgyffi Balintnak hallottam, latom,
hogy mi(n)d abrazattia, zawa, erkeölche, termete, mi(n)t
Gyeörgyffy Balintnak uvlt (ígyO [UszT 15/37 János
Gergelyne Zetelaki, Marta azzony vall.]. 1639: monda ...
Garczo Gergely hogj eb ados kurtanak kolbász arraval,
ezen a szon eözue kapanak mindgjart [Mv; MvLt 291.
172a]. 1669: Az szamosujvárit, vettem eszemben mind szavaiból, Uram, s mind propositio Íratásából, hogy nehezteli,
de azt is a fizetésre nézve [TML IV, 408 Teleki Mihály
Bánfi Dieneshez]. 1673: Sok volt az szó. Úgy látom mindazáltal, jól esett ő kegyelmének is az beszéd [TML VI, 441
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1699: Mind az Kgld Leveléből mind mások Szavaiból vgy veszem eszemben,
hogy az Kglt(e)k között lévő Difficultásoknak okául én allithatom, és iteltetem [Jobbágyfva MT; Ks 96 Sárosi János
Gyeröfi Borbálához]. 1783 k: rendelte Flgs Urunk hogy a*
valoságos tizedet minden mivekbŏl ki adnák, de nem hogj
azt ki adták volna, de még a' mit eddig szemszurásul adtak is aztis vgyan szóval igerik, de tselekedettel nem praestállyák [Torockó; TLev. 4]. 1806: nemis szóval, hanem
tselekedetekkel igazgattyák a' dolgokat [Mv; Ks I Thuróczy Károly lev.].
Szk: szava megnehezedik
beszéde nehézkessé válik.
1823-1830: utoljára úgy elaléltam, hogy nem is ettem, csak
az orvosság és herbatej tartották még bennem az életet, és
annyira elgyengültem, hogy szavam is megnehezedett
[FogE 131] * ~ba
áll/elegyedik/ered/ereszkedik/indul
vkivel. 1584: Borbély Demeter vallia, Az Vargane Annia
veywel zoba elegiednek [Kv; TJk IV/1. 274]. 1653: láták a
levágott kurtánokat, es igen megzajdula az ö sergek rajta,
de fegyverhez ugyan nem nyulának azért; de mi is nem fogánk fegyvert hozzájok, hanem Bogáti János és az apám
szóba indula velek [ETA I, 63 NSz]. 1670: Én váltig megmondtam uram ő kegyelmének, szóban ne ereszkedjék
véle" [TML V, 120 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz. —
"Kászoni Mártonnal]. 1672: Én, Uram, az atyafiaknak, az
mint írám, semmit nem jelentettem, hanem levelem írása
után elegyedtem újonnan szóba [TML VI, 242 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1741: Szirb Mihály Muntyan Janossal szobán
eredvén mongya ... [F.lapugy H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1802:
az akkoron is a ' kortsoma ház körül lesködõ Sütővel szoba
erednek [Mv; B o m . Schreiber Jákob (28) caupo vall.].
1846: Virág László meg látván Darvas Jánost oda ment
hozza meg kérdezni le piszkolásanak okát — de Darvas
János erezve hibás voltát nem kívánt Virág Lászlóval szobais állani [Dés; DLt 530/1847. 20] * ~ba hozódik vmi.
1829: hogy hozodott Szóba az, hogy a* Hite Szegett ember,
méltó volna a* Horogra, beszéllye elö a' Tanú, az egész
dolgot környül állásosán [Kv; MészCLev.] * ~ba jut.
1585: Mykoron Enyeden Aldozo Sokadalmaban volnék
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Menęk En az En Anyammal ... Szabó gergelnehez ... es
mykoron zoba Jutottunk volna kerdezzwk wala mynt volnanak es myntt ilnenek [Kv; TJk IV/1. 487a] * ~ban forog. 1695: Causa Fuzesiens(is)" Paladi Kata absolutiot kiv a ( n ) . . . Absolvaltatik sub hac conditione hogy ahoz a szemelyhez a mellyik szob(an) forgott ne mennyen hane(m)
más tisztesseges emberhez [SzJk 293. — "Ördöngösfüzes
(SzD)]. 1758: Eléggé nevettettem az atyafiaktol ... szüntelen csak az én építésem forgott szóban közöttük [RettE 69]
* ~ba esik (vkifelöl/vmiért).
1568: Ezt monda Dienes deák
... effele dologért az Tablanis szo esek [Kv; TJk Ill/l218]. 1570: Kalora Adam Zeyfemek, Ven azzony es Betegh ... vallya, Mykoron ... Áz Symon vendlerne hazaba
gywltenek volt az fono leayanok (!) otth eszet volt valamy
zo az Almás Myhalne feleol [Kv; TJk III/2. 170]. 1701:
Pestiné aszonyomtol esett ollyan szo hogy az eö kegyelme
legenye akar mellyik mester embernél az Cehb(en) jobb
[Kv; ACJk 34] * -forog (vkik kőzött). 1598: Bakos Gáspár ... wallya. Thúdom hogi az Atiafiak keozeot forgot az
zo" [Kv; TJk V / l . 168. — "A ház eladásáról]. 1677: hogy
pedig ollyan szo forgott volna valaha hogy usoranak alkalmatosságaval vette volna el" Kováts István Uram ollyan
szot nem hallottam [Mezőbánd MT; MbK. — "A telket] *
~ hozódik vkiről. 1773: Toplitzan meg hálván szo hozodott
Jakobrol [Déva; Ks 113 Vegyes ir.] *
~ lesz/
van (vki/vmi felõl/vkirõl/vmirôl).
1670: Itt még ő kegyelme
felől semmi szó nem volt — de ha leszen ... nagy j ó szívvel szolgálni s j ó akarattal lenni el nem mulatom [TML V,
4 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz Fog-ból]. 1671: Láttam
én egy levélből, mind azt orrolják, hogy sógor uram s Kegyelmetek mustrálta. Ha m á s cselekedte volna, nem volna
szó felőle [TML V, 553 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1676: Úgy hallom, hogy beszélik, van még Bécshez
200 magyar mély föld. Hogy portára német követ ment és
olyan szók is lettek volna az Tiszáig odaadják az töröknek
ezt [TML VII, 200 Béldi Pál ua-hoz]. 1679: nem lehetetlen
az is ... hogy valamely n e m remélt okbúl az német pártra
ne menjenek, azért akarám Kegyelmednek ezeket, az min1
lőttek, megírni, hogy ... ha ott szó lenne ezekrül, tudjon mit
felelni [TML VIII, 481 Teleki Mihály Ruszkai Andráshoz]1710 k: De mikor osztán azon túl mégyen a nyelv, amint
Jakab apostol szépen leíija ... bezzeg már akkor kezd szenvedni, megillettetni az, akiről a szó vagyon, amint a szólók
őróla jól avagy rosszul-szólanak [BÖn. 411] * ~ n a k a d j ŭ
magát vkivel. 1670: tudom, hogy mind az három részről e
fognak oda menni s kivált, tudom Zólyomi uram r é s z é r ő l
az asszony hozzája veti magát; de Kegyelmed még szónak
se adja vele magát [TML V , 43 Bornemisza Anna Teleki
Mihályhoz] * ~r<j kerül vmi. 1849 u.: ha szóra kerül a
dolog, úgy is meg is meg f o g o m tenni ezen n y i l a t k o z a t o t
bár mi legyen következése [EM XLIX, 549-50 Zeyk Károly kezével] * ~ sem volt vmirõl. 1806: Mészáros Ats Joseffne bé tekintvén az ablokon ... látta az ágyban fekűnm
nagy időn másod magával Kerekes Máriskot... de arról leg
kissebb szo sem volt, hogy talám az szőts Legénynyel i e '
künnenek ottan [Dés; DLt 250/1808 Nemes Keresztes Susánna Nemes Pruner Mártonné (34) vall.] * ~ tárgyává tetetik 1880: No, de minthogy bánod, ha ez ügy szó tárgyává
tétetik — lelked rajta. Én megírtam. [PLev. 71 Petelei István Jakab Ödönhöz] * ~ tétetik vmiről. 1796: (Az) elö
adott Privilégiumnak" tsak most nem regiben lett meg szerzésiről szó tétetett [Mv; TLev. 5/16 Transs. 41. —"A torockóiak állítólagos 1291-beli kiváltságlev-ről van szó] *
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tesz vkivel. XVIII. sz. m. f : az Exponens Ur(na)k udvari
cselédje tett szot elsöbenn a Léánnyal [KaLt I. R. No XXV
Mise.] * ~val tart vkit. 1628: nekem igerte Gellien János
az leaniat ... de az mind el mult es soha nem teliesitette
megh bezedett hanem cziak zoual tartót [SzJk 18]. 1677:
Az fogadott hadakkal már mit csináljak? be szedjem-e az
zászlókat, az kik itt vannak, vagy szóval tartsam őket?
[TML VII, 425 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz] * ~val
vexål, 1792: Ezt mondá Tordai Sándor én szóval vexálni
kezdem hogy kijed tallám részeg azért beszél Testvére elen
így [Szenterzsébet U; Borb. II Agillis Joh. Törők (60) vall.]
* folyik a ~ vmiről. 1842: hallottam, hogy cseréről, béréről
foly a' szo [KLev.] * kivesz vki szavaiból vmit. 1879: Jakab Árpád azt mondta, hogy én rejtett szavaimból azt vette
volna ki, hogy Ödön ... mintha ... tán megzavarodott volna? [PLev. 55 Petelei István Jakab Ödönhöz] * puszta
1825 : puszta szova(l) bajoson boldogulnak [Mv; Told. 7].
Sz. a ~ elébb ne járjon a dolognál. 1672: Én eleget
mondtam nekik mind arról s mind hogy az szó elébb ne járjon az dolognál [TML VI, 292 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * sok ~nak sok az alja. 1896: Kedves atyámfia! Sok
szónak sok az alja. Nem is írok erről többet [PLev. 177 Petelei István Jakab Ödönhöz].
6. nyelv; limbă; Sprache. 1678: Az tolmács mondá,
ezekre rend szerint feleljek, az mint nagy nehezen kisüthettem az deák szóval, megfeleltem [TML VIII, 135 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból]. 1755:
Fülöp György hoszas rabsága miat a magyar szobán akadozott [Illyefva Hsz; HSzjP özv. Török Istvánné Intze Judith
(85) vall.].
7. beszélgetés; conversaţie, discuţie; Gespräch, Rede.
1584: Endres Velczer, Cozma Engeter Merten Scheymert,
1-enert Kiness vnanimiter fatentur, Ez el mült korchomaia
v
ala ez Razman lederernek, be therenk hozza es eleo hozjya(n) az szo keozt Henzel Ianost, Azt monda feleolle es ill'e(n) rut zokal illete hogy eó Schelem es Czigan ember
volna [Kv; TJk IV/1. 347]. 1586: lattam, hogi ez fogolj
Azonj az fogolj leginiel Janossal eoszve swgnak bezelenek
semmit szavokban nem hallottam [Kv; TJk IV/1. 608a].
1606: Az zo keozbe haliam monda Tibald Péter hogy Tud
olljan igazat mo(n)danj mi(n)t eó [UszT 20/146 G. Ko{jacz de Kadiczfalúa jb vall.]. 1762: jelen valék ott midőn
oéjõvének az Utrizált Házhoz valami Legények ... holottis
szobol ismét controversia lön [Geges MT; IB. Georgius
Antalfi (20) lib. vall.]. 1814: Barátosi Josef Uram a' Czéba
felettébb ittason jővén bé a' Dobai Mihály Uram Házához,
és
akkoron szo közben a“ jött ki, hogy midőn Barátosi Josefet Ezüst Pénzének létével (így!) nevezetesen Dobai Mihalyné fel kergette ... arra Barátosi Joseff azt felelte: Nem
érem én azt Todorátol [Dés; DLt 56. 26].
Szk: vhány ~ra egy kis beszélgetésre. 1629: megyek wa'a Eotues Gergelj vram haza eleot elé s az Inassa be szolita,
*onda hogy mennyek be vagy két szóra [Kv; TJk VII/3.
13],
. m e g b e s z é l n i v a l ó ; (ce are) de discutat (o persoanä cu
cineva); Besprechendes, Redestoff. 1593: Kis Leórinchis
Per
se eskedgiek hogy nem teòltette el ez Betfalúy Peter eo
nal
la idejit Addigh migh zoúa volt velle [UszT 13/74].
9. tárgyalás; tratative, discuţii; Unterredung, Gespräch.
: 7 0 : Kadar Gergel ... vallya hogy twgya mykor, Zabo
v,
nche Es zekel peter az Ew hazahoz Menthenek volt zam
îlcţny, De sok zo vtan otth Megh ne(m) Alkhatanak [Kv;
Jlc
H1/2. 17]. 1572: Az Barat Istwan vram kewansagat...
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Ertyk ... arról vegeztenek volt ez Eleot ketzeris Mostan
sem akarnak egebet arról vegezni, Mert vegben hagiot dolog az, arról nem zewkseg Teob 20 [Kv; TanJk V/3. 62a].
10. szóváltás, vita; schimb de cuvinte, discuţie aprinsä;
Diskussion, Auseinandersetzung. 1753: Rosnyai Joseff
Ur(am) sok szo után meg foga az Melgos G r o f f . . . Tisztartajat ... az ország utyán nyakan [Marossztgyörgy AF; Ks
48. 67. 31]. 1771: hallottuk à Faluba, hogy midőn Ketten
szóból veszekedtek volna, à Sok egyenetlen Szok kőzött
mondotta volna Tyiu György Popa Danilának ... Popa tudódé mi az Isten [Bukuresd H; Ks 114. 61. 134]. 1778: mikor viszszá jöttem, akkoris ott tanáltam a' fenn írt három
személyeket szobol altercalodva [Egerbegy TA; JF. Jurán
Szimon (44) zs vall.]. 1808: Serbenátz Pétreis bé jőve egy
puskával és ottan szobol Molnár Pétrével katzodni kezdének [Sóakna MT; Bom. G. IX. 3 Molduván Iuvon (70)
vall.].
Szk: szava van vkivel. 1836: (Az asszony) minden Jobb
portékáitt fel pakolva ment és oljan céllal hogy viszszá se
jőjjen többet mivel Bálintal ujjra szovak volt [Ne; DobLev.
V/1216 Dobolyi Sigmond lev.] * - ered vkik között. 1720:
Annak az meg holt Biro(na)k az Ponták kik Cserisoron'
laknak mind attjafiai, és szüntelen szo ered közŏttök, s
fenjegetik Bur Laszkot az Fia cselekedetiërt ugj az Fiaitis
ki még mellette vágjon, gjilkosok(na)k kiáltják őket akár
mi kevés szóbeli koezodások esik is, szemekre hănják [UtI.
— 'H] * ~ lesz. 1583: Markos Antal ... vallia ... De valamint es valahogy leot ot az zo ez Zilagy Ianos vthannok
me(n)t... s vg' verteye vag' vagdalta megh eoket [Kv; TJk
IV/1. 192]. 1597: ez Jelen ualo 1597 eztendeóben ugjmint
Gertia zentelò bodog azszony nap taiat az fulo mihalj házánál lot az szó valahonat ualo gondolatibol sidot ektelen sitkokkal kuruazot [UszT 12/25-6]. 1765: (Konsztántu és a
fiai) Sokakat meg tsufaltak, es vertek ... Szónk vélek ne legyen, láttyuk minyájon, hogy micsoda veszedelmes Emberek [Marosbogát TA; Mk V. V/97 László János (58) jb
vall.] * ~ támad. 1805: Buza Mezőt más embernek adgyuk, ugy mint Teleki Tamásnak ... ez is ugyan tsak kőztünk maradt szo légyen, mert külőmben ebből majd szo támad, én pedig nem érdemleném meg Ngodtol hogy tűz közé kerűllyek [Dés; Ks 94 Thuróczy Károly lev.].
11. vélemény; pärere; Urteil, Meinung. 1561: Minden
ember az Q helien wllyon az kyt neki Rendelnek. Es ha ualamí zoua lezen WIQ heliebol tartozzék tiztesseggel lewen
mindenekhez elo mondani | Illendő dolog ... hog ebben az
Cehbenis az eleb való es ides vin mesterek mynd zolasba
mynd egéb dologba fewkepen Bochwltessenek. Es az Q
zoüakat az kozonseges ce dolgaba mykor zollyak egy mesteris kiüaltkeppen az iffíw mesterek kçzzwl ektelen es alkolmatlan negedes zokkal meg ne Bancha [Kv; ÖCArt.].
1570: a mykor az derek dologra kelletik allanunk akkoron
ezekreól Nekem myndeneknek előtte dolgom es Zoom lezen kegyelmetek eleót [Mv; BálLt 1]. 1571: Ertyk eo k. varoswl aztis hogy Az mwlt gywlesbely zoòk Meg Nylathkoztak Vayda vrunknak es gywlay Myhal vramnak, kybeol
Nehessegis Thamadot volna az vraimra feokeppen hogy
Gywlay Myhal vramat megh Nem Beochwltwk volna [Kv;
TanJk V/3. 43a]. 1588: Eo kgmek veottek eleo az Eottweos
András magiarazattiat vrunk eleót mellyet teót, hogy az Alsó tanach Nem ertene eggyet seot zakadwa volna a' felseo
tanachtol, Mely zot myert hogy bizonioson megh ertettenek
varosul az Alsó tanachtol, hogy Nem eó Akarattiokbol
Consensusokbol monta volna ezt Eottweos András [Kv;

szó
TanJk 1/1. 76]. 1741: Todor ... amaz hegy allyaig mutatván
az oldal felett levő s le nyulo béreznék az allyát, de eszt halvan Barát Juon rutul kezdé szidni Rusz Todort, pedig a' több
ôregekis mind az eö szaván valanak [Mezővelkér TA; Ks].
12. döntés, elhatározás; decizie, hotărîre; Urteil, Entscheidung, Wahrspruch. 1570: Hwl penigh az procurator
zowa Myath valamy Tereh keowethkeznek az peresre, Eo
k. Nem az peresen hane(m) az procuratoron vegye meg
[Kv; TanJk V/3. 8b]. 7586: Barbara Borbély palne vallia ...
Azt valla Eotweós Imre hogy zechy Istwannal eo megh
Akar, mogiawal bekelleny ily zowal zandekal Indulanak el
[Kv; TJk IV/1. 607]. 1744: monda Bálás András: En nem
az én Szomot Szollom hanem ă Kösség Szavát hogy addig
bé nem Járunk ă Connumeratiora, ă meddig nem Jő az Emberünk Szebenböl [Hsz; INyR 56.].
Szk: szava arra megy. 1586: Was Gergely ... vallia ...
Az chehben ... Mikor voxra Mentenek volna sok fele Mene
Az vox, kinek Arra Mene zowa hogy Ne banchak" hane(m)
mywet tilchak fel [Kv; TJk IV/1. 555. — "Az ötvös legényt]
abban a ~ban van. 1819: hon talalok az Urat s
meg kérdők hogy abban a szobán vagyone az ur a mit a karátson Utan két héttel mondott az Ur hogy Kato Elek a Jószágból kőltőzék a meljre monda titt Balog Lajos Ur abban
a szobán vagyok mostis [BLt 10].
13. tanács; sfat, povaţă; Rat, Ratschlag. Szk: szavát/szót
fogad (ja). 1573: Adam Katws Zok Peterne hity vtan vallia
... Jeot az pechy Matiasne vra, Azt Monta Kapa myhalnenak Mond hogi Twdod myt zoltam en Neked ha zomat fogattad volna Ezben Nem Iwtottal volna" [Kv; TJk III/3. 5 8 9. — "Gyilkosság elkövetésének gyanújába]. 1599: lata(m)
hogy Benedekfi Christoph ereosse(n) uagh uala eggikhez
... be juta Makrai Peter tahagh le zakatt az pohaia (!),
mo(n)dam nekyk, mondek, Jo é hogy zot ne(m) fogadtatok
[UszT 13/105 Matthias Chanj de Rugonffalua ns vall.].
1634: Peter Kouaczy holt rezegh vala. Aztis mo(n)da neki
az Hadnagy ... az Iffiakis tolled tanolhatna(n)ak, miért
ne(m) fogaczy szőtt [Mv; MvLt 291. 28b]. 1637: Alázatosan uetük K. v. az Nagod tegnapi resolutioiat, hogi Nagod
maga akarna Colaltatnj az Thoroczkaj eszűst es on baniat
... ha az magunk Joszagaval colaltattia Nagod, az nekünk
nagy karunkra, fogiatkoszasunkra, leszen, holot mostanis
semmj szonkot nem akariak fogadnj Jobbagink, eszt az Nagod Istenes iteletire tamazttiuk [Torockósztgyörgy; TLev.
8/2 Thoroczkaj László, István és Zsigmond a fej-hez].
1655/1754 k: Az Czéh Atyának pedig, valamely Mester
szavát nem fogadgya, és hivattya akár éjjel, akár nappal,
bártsak egy gyermek által-is mikor a* B. Czéhnek szükséges dolga érkeznék ... azt a' szófogadatlan Mestert a ' Czéh
minden engedelem nélkül megbüntesse flór. 2 .[Kv; ACJk
6]. 1712: magat megh böcsülli szot fogad, nem iszik, hanem megh hazasodik és magat mint emberseges ember
megh böcsülli [Bodola Hsz; BLt]. 1722: gyakron meg esik
rajtunk ... hogy ha szot nem fogadunk ... Móricz Peter Ur
bennünköt meg fogat, es tomloczbenis bele vettet [Hévíz
NK; JHbT]. 1724: Az Illjefalvi Bironak mond meg az en
szómmal, ha az kirallj biro szavat nem fogadgyák, ugy hiszem meg fogadgyák az Nimetét [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nyújtódról (Hsz)]. 1804: Az Sellérekis azon Jószágban rosszul vadnak szoktatva, s nem igen fogadgyák
szavát [Ádámos KK; Pk 5].
14. értesítés; înştiinţare; Benachrichtigung. 1597: Palfalúiak feleóll ieott szo be hogy az sora íaroknak az ky ereztett helyekreól marhaiokot be haitiak [UszT 12/97].
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15. felszólítás; somaţie; Aufforderung. 1573: Ieo az ablakra Paisos Ianos Mond hogy Nisd meg az aytot gazdazzon Bochas Be, Eok az Zot halwan Mondanak Ne bochiasd
mert Ninchen It semy Iaroya Inmar Ideo vtan vagion [Kv;
TJk III/3. 137]. 1602: Nemez gyarto Jstwan: ... vallia ...
Zolitam az seller azzonth ... ket vttal való zomra fel eole
mezytelen az Agyban ... es ... az kezet eozze chapa es
monda hatalmas Jsten mindeneonk oda vagion [Kv; TJk
VI/1. 618].
16. parancs; ordin; Befehl, Gebot. 1620: (Ahmet tihája)
azt kezdi mondani, hogy császár azzal biztatja Ferdinandust, hogy ővéle leszen és Magyarországra támad mellette s
Bethlen Gábort mind Erdélyből és magyarországból kiveszti. Kit ha oztán Bécsből az keresztény országokra kiterjesztenek császár szavával ennek az Ahmet tihájának követségéből, valamennyie keresztyén fejedelmek, országok
most az csehek és magyarok mellé adták magokat [BTN
398]. 1653: a német had a Básta keze alatt vala, a Duna
meljéki hajdúnak pedig Mihály vajda parancsolt, mert
ugyan az Ö szavára és igíretire költ volt fel is a hajdú, nem
Básta szavára [ETA I, 60 NSz]. 1710: Felséged szavának
szentnek és változtathatatlannak kell lenni [CsH 83]. 1737:
Tordai János ö kglme, Néhai Farkas Dávid atyánkfiát, in
agone molestálvá(n), az elébbi Testamentaria Dispositioja
ellen, ám bátor láttassék extorquealni Farkas Dávid Ŏ
kglmétŏl egj Csikót, és egj szavával oda is ígérte vólna
[Dés; Jk 488b]. 1750: Balog János az itten lévő Tisztarto
... az bakkantsosok káplárját az Uram eö Exja Házában fel
hívta, ivot, tántsalt Dombolt Vélek együt, az darabantokkal
az káplár szovára, az idegen embereket fogdostatta [Mocs
K; Ks 83 Czegesi T. Gergely lev.].
17. gyanúsítás, vádaskodás; bănuială, acuzaţie; Verdächtigung, Beschuldigung. 1582: Marton Deák Requisitór
vallia ... en me(n)te(m) az zegeny embert Galfi Vramhoz
es az meg holt vrunktol vg Nierte(m) meg hog* Ne kenozzak meg Az veres Lukachot Annak vthanna Iste(n) vg mente ki ez Azzonnak Zowabol veres Lukachot, kiért ez hitwa(n) Azzony Akkoris m e g erdemlette volna Az halalt
[Kv; TJk IV/1.48]. 1597: Telekfalwy Ipe (?) Gergelne Sara
megh zabadui tiztessegbe(n) Azo(n) Thelekfalúi Kowachy
Balinthne ellen nemy zapullot rúhak felóll való szo feleóll
[UszT 12/97].
18. fenyegetés; ameninţare; Drohung(en). 1600: Nyerges
Peterne Margit azzony ... vallya ... en megh Georgy Balast
ereossen kenzergettem zowal hogy be mennyen [Kv; TJk
VI/1. 543].
19. beleszólás; amestec ín treburile cuiva; Mitreden,
Dreinrede. Szk: szava lesz vmihez. 1600: Aztis tudom hogy
a mikor az falw eözue gywlt wolt az azzalonal, ott az fal"
illie(n) zot adot nekik, hogy ha tieteke tehetitek azzonio(m)
ellen, ne(m) tartunk ellent benne, de ha ne(m) minekwnkis
az vta(n) zawunk lezen hozza [UszT 15/51 Gal András,
Betlenfaluy (70) vall.] * egy szava sem lehet. 1709: Magát
ŏ kglme resolvalta Reversalist nem ad, a' Conventioval
sem Contentus, pedig bizony enis azt mondom edgj szava
sem lehetne ahoz kepest mennyi efficatiaja vágjon most ō
k(glm)e szolgalattyának [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.] *
egy szava volna. 1569: wrasagod ligien kegielmes Jrgalmas
az en fyaymnak ... mert tudom hogy knek cziak egy zowa
wolna eze(n) dologh az thanacz eleotth (így!), ezt kmed
nagy keonnien megh zerezhety Jsten wthan iot tehett kmed
wellek [BesztLt 104 G. Bartor (!) a beszt-i bíróhoz] * semmi szava nincs. 1784: Ebben is Bánffi Farkas volt a dirisor.

535
Volt ugyan Kemény Farkas, Tűri Ferenc s egy Salmen nevü szász mellette, de azoknak semmi szavok nem volt, hanem csak Bánffi Farkas volt a factotum [RettE 426].
20. kérés; cerere, rugăminte; Bitté, Fürbitte, Ersuchen..
1586: Az Zwret dolgát varosul Biro vramra tanachawal
egye(te)mbe biztak, hogy ... Az keossegnekis zowat erthwen, io Itilettel rendellienek Napot az wdeoheosz kepest a'
zwretnek [Kv; TanJk 1/1. 36]. 1600: Borbély Georgy ...
vallya ... igertek magokat hogy kerekedesre chyak egy
zomrays adna keolchyeon eotwen awagy hatwan forintott
[Kv; TJk VI/1. 499]. 1621: megh teljesituen szauat Biro
Vram uellem vetete Egi Czizmat nekj melljet Veöttem f 1 d
60 [Kv; Szám. 15b/IX. 23]. 1783: az kortsoma ház előtt levő levél szin alá be jöttek ... a Fogados ... az én szómra viv
e egy fél kupa bort, a Level szin alá a Katonának [Agárd
MT; Told. 10]. 1784: Sohuth Sem kaphatót pénzt, de én egj
Szóra mingjart adtam [Kv; SLt Henter János Suki Jánoshoz].
21. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~t kielhírlel/pletykál vmit; a zvoni; austragen, ausschwälzen. 1568: Gasparus p(rae)tor petri veres iur(atus) fass(us)
est, tudom hogy András Katho mynd ebeden vachyoran,
°th volt Bornemizanenal, es oth szottogoth, veltem hogy
mynden haborusagnak e<? oka, mert minden szot eç vith ky
°nnat [Kv; TJk III/l. 226]. XVIII. sz. köz.: Hogy ha valamely Legény az Vra házából a Szót ki vinné vagy imitt
amott Gazdáját Gazdaszszonyát gyalázná az illyen Legénynek Lészen büntetése Denar. 60 [Kv; FésCJk 45] * kimegy
a
~ közülük kiszivárog vkitől vmi; a face ca o taină să fie
cunoscută; bekannt werden. 1675: látja Isten, köztünk sem
merem beszélni, mert mindjárt kimegyen a szó közülünk
[TML VII, 101 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz].
22. szóbeszéd; vorbe; Gerede. 1573: Katalin deák Adamne azt vallia hogy ... eleg zok zott hallót feleole', Eois
azoknak Zowokhoz kepest gyanakodot hozzaya mykor germeke Meg betegwlt volt, mert azt Mongiak volt hogy meg
veztettek volna [Kv; TJk III/3. 86a. — 'Fekete Kato felől].
1583: Rosa Georg kowachne vallia ... Gergel kowachne
tudoma(n)t theón azon hog Ne(m) eó leót volna ez zonak
eredetj [Kv; TJk IV/1. 154]. 1633: mit czinaltok itt anni
vdeòteòl fogua, bezzeg ez ne(m) illenek hozzad ugia(n)is
ne(m) hejaban uagio(n) anni szo felőlied ... az leani ... nejeim) illien feleletet teŏn ... bar az te szado(n) is czak anni
kenier mennien be, az menni dolgo(m) en neke(m) volt
Mv; MvLt 290. 138a].. 1664: Kezdettek pedig olyan szók
enni Erdélyben, ha ő' arra felé jüne, az országban benn
Jenné, az török kévánni fogná, kézbe adnák [TML III, 299
Teleki Mihály a fej-hez. — "A vajda]. 1672: úgy veszem
eszemben, sok az szó udvarnál s másutt is [TML V, 217
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1736: halatam az utrumb
(an) specificált személy(ne)k szájából ... hogy nem mástol hanem Eltetö Ferencz Uramtul terhesedet meg, az mely
szóis az után Eltetö Ferencz ... Fŭlib(e) menvén magához
hivatta Duka Ersokat, és keményen meg verte [Szentegyed
SzD; TK1 egy név nélkül emlegetett (30) tehénpásztor, szabad személy vall.].
Szk: ~ba kever. 1702-1746: Szokások az kevelj aszszonji allatoknak megh feijeketis szobán keverni [Torockó;
MNy IV, 234] * ~ban forgó. 1747: Tudgyaô ă Tanú ...
aszt, Hogy ... eö kigyelmek eleitől fogva sok rendbeli Lopásokat, Tolvajsagokat, Orgazdasagokat gyakorlottanak, és
"lyen malitiájok iránt mind eddig Szobán forgo, és gyanús
emberek voltanak? [KSz; Ks 27/XVII vk] | Pap Vánkának

szíj gyártócéh
és Pap Péternek ... szóban forgo rósz híreket régtül fogva
hallom, hogy sok marhákat és Lovakat emésztettenek el
eleitŭl fogva [A.váca Sz; Ks 27/XVII.] * ~ban forog.
1597: Varga Gieorgi ... wallia. Látomást semmit ne(m)
thudok az fogoly azzony feleol mondanom ... azeleottis ...
eleg zoba forgot az Azzony mert vgia(n) gonoz hireis volt
ne(m) tizta eletew volna [Kv; TJk VI/1. 23]. 1672: Vannak
... oly nevezetes emberek is, az kik igen szóban forognak
az más párton, kik is Máramarosban lappanganak [TML
VI, 403 a fej. Teleki Mihályhoz] * ~ban költ vkit. 1638:
Polgár Balintne Aszonio(m) ... monda hogj megh az szolgalojais szobán keölteötte, hogi azirt nem tartotta az másik
szolgalojatis hogj eggjüt kapta volt Nagi Miklóssal | ez az
Borka ... visza jöue Polgár Balintnehoz, de hogj illien
szoba(n) keölte eöket, ugia(n) ki uere a hazatul Polgár
Balintne Aszonio(m) [Mv; MÁLt 291. 124b, 125a] * ~ban
van. 1574: Istwan kowacz ... azt vallia hogy az Varga Imre
hazahoz hittak volt Mwlatny lakozny ... kery az azzony arra hogy zolna Istwannak arról hogy az myre fogadasa vagion en velem viselne gondot Rea, Mert en Eo myatta zoba
vagiok [TJk II1/3. 380]. 1762: látám, hogy Luka, és Tománé ketten ... mennek vala s még az én Vram, azt mondgja
vala, czak bizony most Szöknek ketten (: mivel már régen
Szóban vadnak Ketten :) [Kóród KK; Ks 17. XXXI] * ~ba
vesz. 1780: Cserei ... mondotta nékem', hogy már szóba
vették melly gazdagon ruházza s tzifrázza a Feleségit
[Bethlen SzD; BK. — 'Julianna Érsekújvári conjunx Stephani Butzi (24) vall.] * ~ban forog vki felöl. 1656: De azt
tudom hogy Polgár ur(amé)k még irtak Ozdy ur(amna)k
hogy ala mennyen Beszterczere, mely oly gyalazatos szo
foróg feleŏlle, hogy ha ă Szomos mindeltigh altal foly raitais de el ne(m) mossa [Kv; CartTr II. 906 St. Razmany Senior alias Adam (41) vall.] * ~t hord. 1737: föasszonyaink' is egymást ... megbecsüljék, sem egyik, <sem má>soktól hallott szót másnak ne hoKdjanak> [Dés; DFaz. 15.
— 'A céhtisztviselök feleségére von.] *
költ. 1570: Azt
Montha hogy eo Nem gyanakodyk semmyt hozzaja Neh
keolchen Magara Zotth [Kv; TJk III/2. 33] * - van vkihez/vkire. 1570: Paysos János es Kadar Estwan hitek zerent
vallyak hogy eok egykort Mentenek volt Zalay Mihal hazahoz Talaltak otth Trombitás Demetert, Es otth leh wltek
Paysos János kerdette hogy Megh Mondana ha volt valamy
keozy Zabo Janosnewal, Mert sok zo vagon Rea | Balogh
Lčrinczne Anna, Azt vallya ... hyak' az leant Borbarat hogi
ennek velek, Azt felely nekyk hogi Ennem (!) Megiek Mert
Nem Jllik nekem veletek ennem Mostanis elegh zoo vagon
hozzam, es Nem ment oda Enny [Kv; TJk III/2. 30. 89. —
'A darabontok]. 1752: En fatens a Deutralt Várczán
Páskujnak Semmiféle nyilván való Malitiáját ... nem
tudom nem Láttam soha is. Hallottam ugjan másoktul az
előtt hogj vólt Szó hozzája; de én nem tudom ugj volté vagj
nem [Bikáca Sz; BfR Szász Gábor (56) j b vall.].
23. hír; ştire; Kundé, Gerücht. Szk: - adatik vkitől.
1664: még ilyen szó is adatott az mostani gyölevész katonáktól, hogy Szathmárról licentiájok adatott, puskást s nemes embert, pártosok lévén, úgy mint kegyelmes urunk ő
nagysága hívei, valahol találják, csak meg foszszák, az
mint hogy már meg is történt némelyeken [TML III, 139
Katona Mihály és a kővári magyar prezidium Teleki Mihályhoz] * - hallatik vki felől. 1688: en is az Nemetekre
gyanakodom mivel hallatotis már szo felõlle [Dés; Jk].
24. becsületszó; cuvînt de onoare; Ehrenwort, Wort.
1680: Teczet azért mi nekünk, hogy doceallya miczoda

szó
ágon forgassa verséget es keressen reszt itt Bemhard Anna
Javaiból, docealva(n) az szerentis dolga igazitásba(n) vetetodik, mivel czak szóra reszt senkinekis ne(m) szoktak adni, hane(m) annak az ki az eő verséget az megh holt szemelyre viheti, és azt megh mutathattya az successionak
contine(n)tiaja szerént [Kv; RDL I. 158]. 1806: Nagyságod
maga pedig azt gondollya hogy Csiky Márton Uram a' szavának ajánlásának meg állója: éppen nem [Mv; Ks I Thuróczy Károly lev.]. 1855: Banfi Joseff Ur nagyon bántva vette, a levelit — melyben őtett pontottlan, és ígért szavának
nem állósággal érdekli — s' azt állittya hogy hízelkedő hazug száj nyomán indul fel [Nagylak AF; DobLev. V/1391
Kóréh György Dobolyi Bálinthoz].
Szk: szavát adja. 1849: Kelemen Szavát adta elismeréseiil hogy a' dolog az én fel adásom szerént történt [Kv;
Végr. Vall. 43].
25. ígéret; promisiune; Versprechen, gegebenes Wort.
1859: ha csak a ' tehetetlenség nem késztet; ma ide Udvarhelyre a' szürke kanczámat bé hoztam oly tzélbol hogy ha
el adhatom a* barna kanczát a* szó szerént megh veszem
[Szu; Pf].
Szk: szava megváltozik. 1664: Most igen szép alázatos,
engedelmes levelet írattak seregestül urunknak, melyet reggel be visznek, ha meg nem változnék szavok szokások
szerint, mert ezek minden nap külön-külön állapotban változtatják szavokat [TML III, 319 Sztepán Ferencz Teleki
Mihályhoz] * szavának áll. 1618: Az hatalmas császár az
ti adótokat semminek tartja, ha ez világon sem volna; legkönnyebb volna oztán arról végezni, ha szótoknak állanátok, és az hatalmas császár akaratja is meglenne [BTN 2 96].
1867: Mult vásárnap T. Pálfi Lajos bátyám nállam vala,
hogy a még az előtt itt járta alkalmával tett Szavának áljon,
hogy Zári Simonné által birato Jószágok el adása felől végső égyezetre lépjen [Bözödújfalu U; Pf Kovács Sándor
Nagy Károlyhoz] * szavát retraktálja. 1731: A mint hogy
Tktes Nztes Diószegi Mihály Atyánkfiának eö kglmenek
Vég Istvá(n) Attyánkſia tőttis igiretett hogy 20 forintokot
lévál ugj mostannis nem retractálta szovát [Dés; Jk 409a]
~ helyébe ~t ad. 1670: Mindazáltal urunk azt mondja,
hogy szó helyében szót ad neki, egyéb választ innen nem
viszen [TML V, 127 Székely László Teleki Mihályhoz] *
ad vkinek. 1573: Borbei Ianos ... vallia ... mykor Vincey Antal az kertbe Iaro vtat ely fogta volt Hennig Iacabnak, tahat Zot adot Kis Antalnak hogi neky egi Beh Iaro
vtat adna az feoldeben Kakas András Mayora feleol [Kv;
TJk III/3. 184] * ~val hordoz ígérget, áltat. 1659: az Vezer
retteneteskeppen haragszik ... aszt mondotta: Czak szoual
hordoznak az ebek" bennünket mint Rákóczi [Borb. I a
konstantinápolyi követ jel. — *Az erdélyi követség] *
26. ige, kinyilatkoztatás; cuvîntul lui Dumnezeu; Wort
Gottes, Offenbarung. 1618: az szent Istennek kegyelme s
nagy hatalma gyakorta nem az felfuvalkodott kevélyek által, hanem az sincerus emberek által szokott előmenni, az
Szűz Mária szava szerént, azhol mondja: Exaltasti humiles
et demisisti superbos" [BTN 2 156. — å „Felmagasztaltad az
alázatosokat és megaláztad a kevélyeket."]. 1662: 3. jegy
az j ó tanácsos s egyéb hasznos embereknek elkevesedése s
fogyása. Halld meg efelől az Isten szavát Ésaiás által 1 | a
Jehova szavát m e g nem hallani, nagy felfuvalkodás õ ellene
és neki semmiretartása [SKr 712, 716. — 'Köv. a kinyilatkoztatás]. 1710 k.: innét származik ama szó, melyet Salamon eléhoz" | Ha valahol ezen a világon, bizony Erdélyben
vagyon a helye s üdeje amaz apostol szavának [BÖn 467,
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555. — ' b Ua.]. 1811: Uram! a* semmiről ki-leg távulabb
vagy, Kinek hatalmad oly* erőss, és szód oly' nagy [ÁrE
186].
27. kifejezés; expresie; Ausdruck. 1590: azt mondotta
hogy en ... az fejer aghar farka alatt tartom hitemet tisztességemeth Azt keúano(m) hogy megh mondgiad hol vetted
azt a szóth ... megh kel mondanod kiteól hallottad azt az
szôth [UszT]. 1599: Chyzar Ferencz ... vallya ... hallottam
Zakal Benedekteol hogy mongya vala, lm en ezt mind
amaz olah more bestieteol erdemlem hogy anny beochyeoletem sem leon hogy el bochyasson ezt az zott iteralta egy
nehanizor [Kv; TJk VI/1. 337]. 1687: Hat azt tudode vagy
hallottadé hogy Tot Janosne es Sebesine az falun nyelveben
hordoztak volna Asztalos Petert s micsoda szókkal gyalaztak? [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP vk]. 1772: tudositson kegyelmed ingemet arol hogj mitsoda szokal motskolt ingemet" had fogjuk meg a száját annak a nagj nyelvű arcátlan
kabalának [Héderfája KK; Pf — "Gálſi Therési]. 1801: Azt
sem hallottam hogj valaki czinemintyés Szóval fenyegette
vólna őket [O.kecel Sz; HG. br. Brukenthal lev.].
Szk: ily ~val ekképpen. 1733: hallottam az Falusiaktol,
hogy mondották illy szóval talám a széna körűi maradott
volna tűz, és a széna is a miatt éget el [Árapatak Hsz; BLt 7
Bota Ráduly (40) j b vall.].
28. szólás; zicală, vorbă; Spruch, Wort. 1658: Az mi pedig az Felthoti dolgát nézi, az jószág állapotja dolga felől,
nálunk az magyarok úgy szokták vala, hogy mikor az hárs
hámlik, akkor hántják; te is azért végy példát e szómrúl
[TML I, 156 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz].
29. beszédhang; voce, glas; Stimme. 1573: Katalin ázzon
Tyborchy János deakne ... vallya ... hallót hazaban •••
IIlen zozatot, vagd az bestiet vagd ... azomba hallya Kapa
Myhalne zowat hogi ky leot volt ... vgy vezy Ezeben hogi
az eo hazanal zolnak [Kv; TJk III/3. 51]. 1584: Orsolia Rudolph georgnę vallia, Mikoron fiamat A harmadik esztendeoben meg hazasitotta(m) volna, Es el kellene halny
esthwe a' fiamnak a' Matkayat, Eiel ejfelykor hallek Zot,
es hat Zabo Cato [Kv; TJk IV/1. 218]. 1585: Georg Marton
vallia, Aztalos Istwan zolgaiat halla(m) hog meg zolitak
hog Ne halgasson Az Ayton, ky jeowe Mezaros Mihály es
... Mégis wthe ozta(n), de a* zolganak eg zowat sem hallott a ^ ) [Kv; TJk IV/1. 444]. 1634: Az kaijan es egieb testen,
nagy kekek voltanak ... volt tiz, avagy 12 seb az leanzon az
zava is ket úttal allot megh, azt tuttuk hogy ugia(n) megn
hol [Mv; MvLt 291. 6b]. 1636: En mivel apró zótt ne(m)
igen hallok, az Templumban az predikállo székből ... azt
monda István Pap Uram: ki Lator az Templumbol, az Isten
hazabol. [Mv; MvLt 291. 66b]. 1654: igen rut utes vagian
az fejen ugy anira hogj szovatis alig vehettiuk [Ispánlaka
AF; Thor. X/9 Duka Todor (38) j b vall.]. 1799: az Gyermeket az után meg ragadta földhez verte, vgy hogy . • •
meg jedve jött hozzám hogy a ' szó is alig ért ki belölle
[Náznánfva MT; Berz. 4. 31/27].
Szk: - nélkül. 1592: az Alperes ... az en lobbagyom tálalta az Paisgyarto Vid Vdúaraba, szo nelkil vgy wtette
agyon ... mely wtese miatt az feoldre eszett [UszT]. 1603^
mykor Jouok nalla az udvaron szo nelkwl hozam hayta
[UszT 18/67. — "Az alperes] * egy ~ mondatlan. 1583: ez
Juhos Miklós chak fel kele es Semy Jacabot ... veletle(n)
ágion wthe eg serleggel... eg Zo mondatla(n) vg wthe [Kv,
TJk IV/1. 169] * hasító
1804: vékony hasító Szava vagyon [DLt nyomt. kl] * megjő a szava. 1594: Szechy Marton vallia ... En az chattanastis halla(m) hogj vaghak -
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Nem zolhat vala elseoben eggietis ... veghezetre megh
leowe egy ora mulwa a' szowa [Kv; TJk V/l. 467]. 1775:
Bánffí Györgynet a gutta mindjárt megütötte. Nehezen jött
meg a szava érvágás után [RettE 357-8] * vékony ~
hasító ~ * zengő1599:
Zeoleossy Peter vallassa ... Annak
vtanna való dolghokat semmyt nem lattam, mert helyembeol ky Nem allottam Chak az szengheo szoüokat hallottam, de nem erthettem [Kv; TJk VI/1. 384a].
30. énekszó; glas, voce; Stimme, Gesang. 1636: Az természet szerént való éneklői eszköz penig az szó, avagy az
s
záj, az nyelv, az pofák, és ajakak, hogy az tüdőt, torkot, és
gégét ne említsem [ÖGrAj 7].
31.1745: Azon éjjel kakasszó előtt egy órával bejöve és
beálla az kürtőmnek derekába egy boszorkány ... ott irtóztató ijjesztő, rettentő síkoltásokat, süvőltéseket vőn végben
••• mely süvöltésnek vagy ijjesztéseknek módja vagy hangja .. hasonló vala a Szabó Ferenczné Vizi Borbára" szavához [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 161 Simén György (42)
u
n. préd. ns vall. — "Boszorkánysággal gyanúsított aszszony].
32. madárhang; sunete pe care le scot păsările; Vogelstimme, Vogelgesang. 1710 k: Nevetjük annak a phrygiai
e
mbemek együgyüségét, aki fiiemiiét sohasem látott volt és
az énekléséről azt gondolta, hogy valami szép nagy madár;
kívánta azért látni és mikor meglátta, hogy olyan kicsiny s
jjem is igen szép, öszvecsapja a két tenyerét s azt mondja:
fcz a madárka merő csak szó, semmi sem egyéb [BÖn.
422].
33. hangszerhang; sunetul unui instrument muzical; Ton,
Laut. XIX sz. m.ſ.: Ne felejts el házadat Édes szülöanyádat
A székejkürtnek szavára Indulj egyre a csatára" [Asz;
E
MKt Egyes versek gyűjt. — "Táncszó].
34. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: szava
Megváltozik félrebeszél; a aiura; irrereden. 1574: Molnár
felemen ... vallia hogi ... mykor beteg hiret hallota volna
hogy a Malomba fekwnnek. Indwl hozza meg latny ...
Azomba az Betegseg leot Rea az kezdy teorny, az zowais
jneg valtozig (!) [Kv; TJk III/3. 384] * szavát visszaadja/
"ányja szavát visszamondja; a replica cuiva redînd cu exactitate ceea ce a spus cineva; sein Wort zurücknehmen.
1671; az A. eotet ne(m) czak loponak mondotta hanem tolJ'ajnakis edgyszer s mind ... és az eo szavait vissza adta
jKv; TJk VIII/11. 43]. 1786: az Bíró ismét meg szídá Mí"%t, mellyre Tot Mihálly ís minden szovait viszsza hányjon az Bironak Lelkét Annyát oszve szidá, Gazálá, rutul
[Hidvég Hsz; GyL. Király János (40) taxás vall.] * ~ba jő
^sszeszólalkozik/vesz; a se lua la ceartă; in Streit geraten.
1801; Midőn a Kolos Monostori Béres Biro edgy más oda
tartazando Béressel szoba jöttek, en is a fogadóba voltam,
v
égre a* Béres Biro midőn a Bérest meg tépte, 's verte voln
a, maga az kortsomáros más Béressel választata el őket
£dgy mástol [Kajántó K; FiscLt Markasán Szimnyira (18)
hajadon leány vall.] * ~ból ellenkezik civódik, veszekedik;
J S e certa/ciorovăi; widersprechen. 1770: kün az uttzán jődc
gelvén hallottuk kötődnek ... szobol ellenkeznek [Nagyercse MT; Told. 3a] * ~ból/~val hánykolódik veszekedik;
* S e certa; in Wortwechsel geraten. 1765: az Exponens ő
Wme es Nagyobb Pálffi István uramis előttünk szobol
nán
koIodnak [Tarcsafva U; Pf]- 1793: szóval kezdettenek
^ztán hánykolodni [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt].
1810; Kántor Iosefné ... mégis ivutt ket három pohárral az
JJän kezdettek Szobol hánykalodni, és ōszve veszni [AdorJan
MT; Bom. G. XIV. 1 Pap Györgye (36) vall.] * ~bóV

szíj gyártócéh
~val meg/összeháborodik/kap összeszólalkozik/vesz; a se
lua la ceartă, a avea un schimb violent de cuvinte (cu cineva); sich zerstreiten, in Wortwechsel geraten. 1573: Veg
gergel az vallia ... hallotta hogi Néha zowal meg haborottak volt egimassal az keolceg feleol [Kv; TJk III/3. 122].
1755: halatam, hogj midőn a korcsoman itanak volna, őszve kaptanak volna szobul ... kik verekedtenek, s miért nem
tudom [Marokháza K; Ks 5. IX. 4]. 1759: azonnal szobol
öszve haborodanak és öszve verekedenek [Remete Cs; LLt
Fasc. 149]. 1765: az Ingerens, és Inctusok a Kamara Háznál boron ivok lévén őszve háborodtanak szóval, s meg birakozván egymást szidalmazták [Torda; TJkT V. 277] *
~ból/ ~val verseng/vetekedik/vetélkedik
vitatkozik, vitázik;
a discuta ín contradictoriu ...; streiten, disputieren. 1570:
Hary Imreh ... vallya ... az myt en Monta(m) mégis byzonito(m), Es mykor zowal sokat versengettek volna, Mond
Mezaros Myklos hazwd benne [Kv; TJk III/2. 114]. 1711:
hallotta(m) hogy szóval vetekedtek ... eö Nga és Orba(n)
vram de hogy besteleni(te)tte volna valaki Orba(n) vrt nem
hallott(am) [Vadverem AF; JHb XXIX/20]. 1718: En az
hazamhoz haliam, hogy az Biroval szobol vetekedik valla
Bartók János [Szárazpatak Hsz; HSzjP Kajca András (60)
jb vall.]. 1749: Középső Palfifi István uram Botos Jánossal
vételkedvén szóval, Pálffi István vr az Pálczával Boros Jánoshoz ütvén öszve rohananak [Tarcsafva U; Pf|. 1802:
Forro Lajos ... midőn velem keveset beszélgetett volna, a
kotsissal szobol vetélkedni kezdének, s' azzal ki kerekedtek
[Mv; Bom. XXXIX/53 Sára nevü szobalány vall.]. 1814:
lévén a' Czéh Gyűlése Arbiterek előtt; akkor is szobol Dobai Uram Barátosival versengvén; Barátosi igy szollott Dohainak: Ked tart engemet roszsz Embernek; de én nem
könnyebbittettem meg a* Czéh Ládáját, hanem ked [Dés;
DLt 56. 26] * ~ból veszekedik 'ua.; idem.' 1765: hallám
... hogy szobol veszekednek az irt kortsoma udvarán [Zágor KK; Ks 18. LXXXVIII. 8]. 1771: hallottuk á Faluba,
hogy ... Ketten szóból veszekedtek vólna [Bukuresd H; Ks
114. 61. 134] * ~rafog a. kikérdez; a interoga, a puné cuiva întrebări (insistente); zur Rede stellen, ausfragen. 1570:
Pesthy Kathws Ázzon hithy zerent vallya ... Annakwtanna
való Ideoben hogy ez valló megh Ertetthe volna hogy Zabo
Jánoshoz Thart Aztal tartasra az Trombitás egykor zora fogya az Trombitást [Kv; TJk III/2. 33]. — b. megszólít vkit
vmiért; a se adresa cuiva pentru a afla ceva; anreden, ansprechen. 1583: Dorothea Chizar Balintnę vallia ... Az
leant en Zorais fogtam vala, S monda Az leány, lm Nem tudom mit Mondatnak vele(m) ezek vgian Nem mondhatok
egiebet hane(m) ha Azt mondom Amit lattam [Kv; TJk
IV/1. 126]. 1586: vgian azon napon Berekzazy Lukaczioth
vgian azon zokra fogta ... szol Iion urbeóger Gergelinenek,
hogi Alkwggiek megh a perésekkel (!) [Kv; TJk IV/1. 6189] * - / emel vki mellett szól vki érdekében; a interveni
pentru cineva, a puné o vorbă pentru cineva; sein Wort
erheben (für jmdn). 1863: Ezen t. érdem dus férfiút" meg
kísértette mégis a' rosz akarat meg buktatni, de ... a közsinat az ő érdemeitől átt hatva ... mellette a' magos kormánynál szót is emelt [Gyalu K; RAk 80. — "Czelder Mártont] *
tesz vmiröl szóvá tesz vmit; a pomeni ceva cu
reproş; etwas erwähnen. 1575: Volt Ennek eleoteis Emlekezet az Borbeliok Mosadéka feleol Mykeppen vcara vtban
ky Eontyk, kirèl Jeoweny (!) Nepekis zot teottek [Kv;
TanJk V/3. 128b] * -val elévesz vkit felelősségre von vkit;
a trage pe cineva la răspundere; zur Rede stellen, zur Verantwortung ziehen. 1724: Hocz Todor ... mencségire es-

szóadás
kettetni idejött Kis Nyiresre, és ... engemet-szoval elő vett
és pirongatott ezt mondván, hogj én és ... Maria nevü aszszony árultuk és temettük el őtett [Kisnyíres SzD; Ks] *
-val hányják egymást veszekednek; se ceartă; streiten.
1638: Lattam ezt az Telbe(n), hogy Borbély Peter ezzel az
Nemet Miklóssal eoszue zajdulanek (!), s haniak egjmast
szóval [Mv; MvLt 291. 141a] * - v a l vagdalódzik vkihez
vagdalkozik; a discuta ín contradictoriu folosind şi cuvinte
jignitoare la adresa cuiva; jn mit Wörter beleidigen. 1778:
még egy kupa bort töltettem, a' melly idö alatt mind tsak
vagdalodzott szóval Ugrán Lapadát Csanán Urszulyhoz
[Egerbegy TA; JF. Brád Atyim (26) zs vall.] * -val való
hordozás időhúzás; tărăgăneală; in die Länge ziehen, Zeit
gewinnen. 1668: Hogy az tractához kedvek volna, úgy veszem én is eszembe levelekbül; de talám inkább a szóval
való hordozáshoz, hogy az üdőt ellophassák tőlünk [TML
IV, 396-7 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * bő -val terjengősen; lipsit de concizie, cu dezvoltări lungi şi inutile,
dezlînat; weitläufig, weitschweitig, wortreich. 1619: Azmi,
Kegyelmes uram, az Felséged írását nézi, Szkender pasa,
Gáspár vajda és Lengyelországba való vigyázásom és
gondviselésem felől, noha nem igen bő szóval, de Felségednek arról én elegendőképpen írtam volt [BTN 2 379].
1620: Ugyanezen nap az hocsától mentünk az muftihoz és
annak is sok bő szóval adtuk eleibe ezen feljül való dolgokat [BTN 2 390]
egyenlő ~val egyhangúlag; ín unanimitate; einstimmig. 1570: Ven Lakatos peter, Lakatos Balint,
Zygarto Gčrgh, Egenleo Zowal vallyak ... hogy az mely
Lewelre eok pecheteket vetetek ... Minden keppen es Minden Rezeben Igaz volna [Kv; TJk III/2. 83]. 1588: Jelen 1ewen ez tizteletes Zemelyek Gyarmathy Caspar deák hiteos
Nótárius, es Erdély Istuan Eskwtt Tanachybely zemely my
keozteonk lakozok, egienleo zoual illyen Jelentest es relatiot teonek my eleotteonk" [Torda; Pk 2. —"Köv. a nyil.] *
eláll a szava szava szegik, megnémul; a amuţi; es verschlag
ihm/ihr die Stimme. 1582: Orsolia Keower Lazlone vallia
... égkor mikor az Zowa el Allot volna fekete Jacabnenak
... váltig kerdeztwk az beteg Azzont ha volna penze, De
Nem tudót zolhatny, hane(m) olliankor az kamara fele
tekintet [Kv; TJk IV/1. 103]. 1839: Donáth Éva asszonynak
a' szava el állott volt halála előtt két napokkal hogy a' gutta
meg ütötte volt [Angyalos Hsz; HSzjP Ferentz László (58)
székely gyalogrendü vall.]
hathatós ~val határozottan;
ferm, hotărit; mit entschiedenen Worten, resolut. 1757:
Farkas Pál Ur(am) maga akarattyát hathatos szóval eö Nga,
és mi előttünk mindnyáján kik ott jelen voltunk elé beszélte
[Szentbenedek MT; Told. 28]. 1792: ezenn ... Instructiot
hathatos szóval a Tts Urak előtt fel olvasván tévé(ne)k erre
illyen feleletet" [Ne; DobLev. IV/704. — "Köv. a felelet
szöv.]
kedvetlen -val vesz rossz néven vesz/rossz szemmel néz vmit; a lua ceva ín nume de rău; mißmütig, mit
sauer Miene. 1595: az Darabontok ... az töb Algyú nézésünkét kedúetlen szoúal ne vegyek [Kv; Szám. 6/XVIIa.
144 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * legkisebb ~val
röviden; pe scurt; ganz stiel/leise. 1678: Eddig ugyan még
illetlennek tartottam legkisebb szóval is értemi ö kegyelmét
... hogy meg ne találjam és békességgel meg ne kínáljam ö
kegyelmeket [ T M L VIII, 110 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz] * nagy ~val nagy hangon; cu gura mare; laut,
lautstark. 1621: Haliam Pocz Istuantul nagy szóval kyaltia
vala, hogy ... hamis az Deesi Biro [Dés; DLt 345]. 1625:
annak felette hogy vert es eytet raytam es Nagy szoual kialtotta hogy megh öli azért halai akarasnak terhe vagio(n)
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[UszT 150] * nagy ~t beszél/mond vádaskodik; a aduce
acuzări cuiva; Beschuldigungen vorbringen, lautstark klagen/vorlaut schimpfen. 1769: Bratyik Péter ... tudgya,
hogy ha mostan elfogattatik nekie Feje vész ... melynek azt
az okát adta, hogy az D(omi)nalis Bírónak Delemarián Péternek igen nagy szot talált mondani [Válebrád H; Ks 8157/22]. 1838: Komáromi László ... ezen szókkal fejezte ki
gyanúját Tudjak Ketek ki lopta el az én pénzemet, egyenesen Dobolyi Bálint ... Melyre én meg szollitottam, mondván; Nagy szot beszél ked sogor ... ezt mások előtt ne ís
beszélje — mert még bé ís kel bizonyíttani [ N a g y l a k
AF/Ne; DobLev. V/1221. 7a Szabó Joseff (52) vall.] * rövid ~val röviden; pe scurt; kurz und bündig, in wenigen
Worten. 1619: Az pasa erre csak igen piacidé tött választ
Molardus uramnak, hogy semmit abban nem értett s nem
kell hinni. Ezeket azért ma 27 die Septembris az pasa éppen
referálá, rövid szóval [BTN 2 318] * sok ~val bőven, részletesen; detaliat, ín mod amănunţit; ausführlich. 1619: Sok
szóval referálá mind pasáknak, egyéb fő törököknek Nagyságod ellen való indignatiójokat, azokat, azmelyeket immár
Nagyságod bőségesen megértett [BTN 2 251]. 1662: Az szegény hazában való zúrzavar, hatalmas török császárral való
ujjatvon ás, kardoskodás, ránk egész hazájol melly nagy
romlást, nyomorúságot vont legyen, sok szóval s z á m l á l n i
nem szükség [SKr 576].
Ha. 1558 k.: zouokert [Nsz; MKsz 1896. 294]. 1582: zowa [Kv; TJk IV/1. 29]. 1589: zokal [UszT]. 1591: Zowokat
[Kv; TJk V / l . 121]. 1597: szomot [Alfalu Cs; LLt 42. A] I
zoaúal [Kv; Szám. 7/XII. 83 Filstich Lőrinc sp kezével].
1606: zotokot [UszT 20/326]. 1633: szouokat [Mv; MvLt
290. 130a/2, 139a-b]. 1665: szok. szovait [Kv; Ref. egyh
It. VII. 3 Rob Keczely Gergely kezével]. 1688: s z ó k k a l
[Kv; UtI]. 1730: szovaik [Dés; DLt]. 1753: szoknak [Abrudfva AF; MvRK]. 1755: szokot [Altoija Hsz; HSzjP Anna Kelemen (20) vall.]. 1782: szom [Baca SzD; LLt Molnár György lev.]. 1792: szova [Déva; Ks 73. 74. VII. 98].
1800: szovait [Dés; DLt]. 1803: szovát [Aranyosrákos TA;
Borb.]. 1805: szovaival [Mv; DobLev. IV/893. 2a]. 1812:
szokott [Héderfája KK; IB. Magyari János (19) grófi kertészlegény vall.]. 1817 k.: szovok [i.h.; IB. Veress István tt
vall.]. 1836: szókkal [Fintaháza Mt; ToldNy]. 1838: s z ó k kal (Nagylak AF/Ne; DobLev. V/3b Nemt(elen) Hoportyan
Krisztyion (60) zs vall.]. 1848: szovára [Kézdisztlélek Hsz;
HSzjP Thodor Lajos (28) vall.].
szóadás javaslat; propunere; Vorschlag. 1664: Az dexterizálás, szóadás nem jó. Azért Kegyelmetek proponálja úgy
az dolgot urunknak, hogy az armada ide érkezvén, legy^1.
authoritassa az szekelihídi capitánnak tractálni aval, az kJ
az hadak előtt lészen és az várat is resignálja [TML W> 7 4
Kászoni Márton Teleki Mihályhoz].
? szoap '?' 1472: lego ... arma vulgo soap cum gal ea
mea propria [TelO II, 114 Vásárhelyi János végr. Bogyoszlói András váradi kanonok átírásában].
szoba 1. lakószoba; cameră, odaie; Stube, Zimmer.
1570: Bodogh Gábriel, Ezt vallia hogi ... Mindenyk az
Monta" hogi az felsew hazat es pinchek felet ky vagion ke
Bolth Egyk zoba, Az Jwtot Bodogh Janosnenak ... Aj*
elsew Nagy zoba es az elsew Bolth ... Bodogh f e r e n c h n e K
es lerincznek Jwtot [Kv; TJk III/2. 46. — "Osztozáskorj1591: Az Varosban az piaczon ... uagion egi keò haz
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Vagion az Vdwaron Negi sellier haz eòteòdik az haz derek
Auagi zoba es a' Bolt [Kv; AggmLt A. 53]. 1596: Benedekfi Jánost be hynak a' zobaba [UszT 11/54 Gr. Istuanfi
de Kaidichfalua jb vall.]. 1621: az Boerok szállásán, Egy
szegeny Zekely Legennek ki a kemenczet fwteötte, zobat
seopreott es Talnerokatis teórleot ... masfel napra fizettem
neky f — d 15 [Kv; Szám. 15b/XI. 35]. 1630: az katonak
az szobaba(n) rekezkedenek s aztis be akarjuk vala rontani
[Mv; MvLt 290. 216]. 1679: Szoba ... Pappirossas ablaka
nro 2 (Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 112]. 1681:
Szám tartó Haz Szobája kŏ bóltos ... Ónban foglalt, paraszt
öveges nagi ablaka ... Nro 1 [Vh; VhU 520]. 1751: általjőve Toijárol a' M(éltoságos) László Urffi ide Szent Lélekre
és minden féltő szobákat, pinczéket és gabonást bé lakatlá
és meg pecsétlé [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Borbara Sándor
providi quondam Blasy Koncz (27) vall.]. 1772: a két szobának Ajja Téglával vagyon meg Padimentumozva, Padlása pedig Fenyőfa Gerendákon fekŭvō Fenyőfa Dészkákkal
meg padolva [Kv; BethKt Mikes conscr.]. 1777: Azon Ház
Kőből való ... állót két jo szobábol, azok mellett lévő két
Oldal Házak, avagy Boltok [Dés; Ks 79. 29]. 1816: A Molnár ház ... Vágynák ... ezen Szobába három vak Ablokok
[Radnótfája MT; Bom. G. IV. 17]. 1849: Ezen szababol
nyillik égy más kis oldalszaba [Szentbenedek SzD; Ks
73/55].
Szk: ~t fogad. 1869: A kik a magok kölcségin áltak bé"
kell szobát fogadni a városon, katona ruhát csináltatni [Kv;
Pf Pálffi Károly lev. — "A hadseregbe] * alsó -. 1611:
Aba(n) az hazba(n) mint az Alsó s mind az felseöb zobat,
fogosokal, kepekel, egj Aztalal ... Vy es fodor fabol czinalt
Padokai hattuk es egj meniezetes niozoliaual [Kv; RDL I.
88]. 1674: Szebeni Nemzetes Vayda Gáspár Uramnál az
tisztességesseb, ucza felől való, alsó Szobáb(an) vagyon
egy hoszszu szépen festet lábos nagy ládám [Szászváros H;
Ref. egyh. It] * belső -. 1823-1830: Praefectus és a legények bevitték egy belső szobába, melyben lakott, és amelynek a kertbe is ajtaja nyílt ki [FogE 148]. 1847: Metző
Kaegel lakó háza 'sisza fedél alatt — ez áll egy elő lakó és
egy mettző szobákbol 's egy kamarákból — a' belső szobához tartozik a' Mettző Malomis [F.árpás F; TSb 46] * boltos
1629: Wiczey Antalnak iutot ... Eleől Egy Boltos
szoba, mellette az vduar feleol ket bolt [Kv; RDL I. 132] *
első-. 1608: Az Szabó Lenart Arway házat ada Bérben ...
az kett elseo szobát, es ... oda hattra az Terhes Boltot [Kv;
RDL I. 83]. 1777: az első Szoba mellett volt egy Bolt is,
vagy oldal kamara [Dés; Ks 79 Dési ház pere 222]. 1830:
az első Szobába ... padimentoma kopott ugyan, de nem el
töredezett [Kv; Somb. II] * felső-. 1595: Az Piaczon walo haznak Epiletirol ... az hatosso felsco zobat teglawal
meg padymontoztattam, Vettem ahoz padymontom teglat
15 00 pro f 3 [Kv; Szám. 6/XV. 50]. — L. az alsó - szk-ot
is hátulsó -. 1585: Aztalos Tothazy Istwannak az hatosso zoba Ablaknak rama megh chinalassatúl attunk f 3 d 73
••• Iten azon hatosso zobaban chinaltatunk velle egy Aztalt,
attunk attúl f 0 d. 65 [Kv; Szám. 3/XIV. 34] | Az tanach
haznal az hátulsó zobanak es be Jaro helynek Epwletire
boltozasara padimentomozasára keolteottek f 86/10 [Kv;
1
h. 3/XXIII. 8]. 1868: a hátulsó szobába ... egy egyszerű
Paraszt platenes kemencze [Czege SzD; WassLt] * kamcraſorma -. 1862: nyilik egy ... fenyő ajtó ... egy kamara
forma szobába, mellynek alsó padozata stakaturos [Mezöbánd MT; TSb 39] * konteszi -. 1849: a' Groff nō ō Nagysága Konteszi szabájakba ... van ezen Konteszi szabába,
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égy öntött vas kis kementze [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]
* kŭl/külső
1823: a külső szobában el szenderettem
[Várfva TA; JHb F. 48 Popa Máriska Dsoszán Simon felesége (19) vall.]. 1849: a' Tiszti kűl szabában ... fenyő fából
égy kis lotza [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * lakható
1777/1780: vagyon egy Sővénybül készült, kivül belül tapaszos oldalú Major Ház szalma fedél alatt, Complectálván
magában egy lakható Szobát, és 1. kamarát [Alparét SzD;
JHbK LII/3. 89] * öreg -. 1648: Az eoreg' szobabol ismét
az emietet pitvarra ki jwuen nylik az hátulsó pincze felet
való hazra egy felszer [Kere F; UF I, 848] * puszta
1849: én ... azon puszta Szobába a Vendler házánál éjszakásztam [Kv; Végr. Vall. 42] * tiszti - -» kül/külső- *
2. vetkőző - cameră unde/în care se poate dezbrăca; Zimmer wo man entkleiden kann. 1595: 27. Noŭemb(ris) ...
Aztalos Lúkacz czinalt az feredö házhoz, 3. padszeket, És
1. fogast ... Az vetkező zobakban valók ... d 50 [Kv;
Szám. 6/XVII. 251 ifj. Heltai Gáspár sp kezével].
3. fürdőszoba; (cameră de) baie; Badezimmer. 1589: Az
feredo haznal minden (!) ket zobaban kyben ferednek az
Ablakokat meg Chinaltatta(m) [Kv; Szám. 4/VI. 49 Stenzely
András sp kezével].
4. hálószoba; dormitor, cameră de dormit; Schlafzimmer,
Schlafkammer. 1585: Sophia eg* Santa leány ... vallia ...
eg'kort latta hogy az legeny az Szoba Aytaianal fekwek le
Az Ersebet penig be Mene egiedwl az zobaba maga [Kv;
TJk IV/1. 451]. 1635: Mártho(n) szegezd be az Aytokat, es
ha en kesem fekugy le az szobaban [Mv; MvLt 291. 56b].
1812: Ezeknekis végek lévén mint hogy már az előtt a
Groff meg marasztott volt benne való meghálásra, én bé
mentem ismét a Groff szobájába és ottis háltam [Héderfája
KK; IB. Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 1823-1830:
Az úrfi egyik szobában egyedül, mi pedig a másikban a
doktorral ketten háltunk [FogE 189]. 1849: Kilin Mosesné
... égy reggel., .nem csak hogy égy ágy fekvést talált a'
Szobában hanem magát Kelemen Bénit és Krizsán Mariát
is merőben meztelen találta [Kv; Végr. Vall. 81].
Szk: éjjeli -. 1823-1830: Itten volt egy Reidors nevü
gazdának két rendbeli háza ... az első contignatióba volt az
úrfinak három nappali s két éjjeli szobája, itt lakott a doktorral [FogE 224].
5. nappali - nappali; cameră de zi; Wohnzimmer, Tagszimmer. 1816: Az palotának ajtaja megett fenyő deszkákból készült grádicsocskán ... bé mehetni az Nappali Szobába [Jobbágyfva MT; BálLt 67]. 1835: A ' nagy nappali Szobaban ... Egy régi formájú Klávir [F.zsuk K; SLt Vegyes
perir.].
6. ebédlő - ebédlő; sufragerie; Eßzimmcr. 1820 k.: egy
más nagyobb ebédlő szoba az uttzára nyillo két duplás évegü ablakaival [Dés; RLt].
7. diákebédlő; sală de mese (pentru studenţi); Kantine,
Speisesaal, Mensa. 1823-1830: Az ebédlő nagy szobának
közepében két nagy kőoszlopok vágynák, azokon belől egy
hosszú asztal, melyről a német deákok esznek [FogE 252].
8. író/dolgozószoba; cameră de lucru; Schreibstube, Arbeitszimmer. 1794: Vagyon ezen fundamentumból való ujj
épületnek ... egy különös fel járó gráditsa, a' mellett pedig
a? felső résziben egy jo világos szoba, mellyet iro Háznak
lehetne fordittani [Kv; CsS].
9. könyvtárszoba; bibliotecă; Bibliothckzimmcr, Lesestube. 1823-1830: Ez a könyvház áll húsz szobákból és három palotákból., vagyon pedig bennek 200 000 darab
könyv [FogE 183].

szobaajtó
10. cselédszoba; camera femeii de serviciu; Gesindezimmer. 1807: Reggelig a* több Cselédekkel aludatt, 's virattára tŭnt-el a* szobábol. [DLt 197 nyomt. kl].
11. fogadói/szállodai szoba; cameră de hotel; Gästezimmer. 1823-1830: Ekkor estve beérkezvén a városba, egynéhány fogadóban, mint szintén Bécsben is, alig kapunk vala
szállást, ugyancsak későre beszállottunk a Jacobs Gasséba,
a zum rothen Hirschennél való fogadóba, az első Stockba,
az V. numerus alatt levő szobába [FogE 176].
Szk: ~t nyittat 1849: őtet a ... vendégfogadóban kerestem, de minthogy hamaijába nem találtam, számomra
ugyan csak azon vendégfogadóban szobát nyittattam [Kv;
V é g r . Vall. 13].
12. kórházi szalon; salon/cameră de spital.; Krankensaal.
1823-1830: Voltam ottan az ispotályban is, a közönségesben, mert Bécsben sokféle ispotályok vágynák ... Vágynák
külön-külön nagy szobák, mind a férfiaknak, mind a fejérnépeknek | Ezen közönséges ispotályon kívül vagyon még
különösöbb is, ahol minden betegnek külön szobája, külön
hozzájáró doktora, az ifjabbak közül szolgája vagyon
[FogE 260, 261].
13. patikának használt ~ cameră/încăpere folosită ca farmacie; Apothekekammer. 1858: a jelenleg patikának használt szoba [Mv; TSb 39].
14. terem; sală; Saal. 1823-1830: A Salamon jeruzsálemi templomának fából és a sátornak minden modelljei
megvagynak ezen épületben 8 más szobában [FogE 185. —
"A drezdai Zwinger Naturalien Kabinetjében].
15. metsző ~ csiszolómühely; atelier de şlefuit; Glasschleiferei, Schnittwerkstatt. 1847: Metző Kaegel lakó haza
'sisza fedél alatt — ez áll egy első egy lakó és egy mettző
szobákból 's egy kamarákból [F.árpási üveghuta F; TSb 46].
16. raktárhelyiség; depozit, magazie; Lagerraum. 1597:
az waros bûzaiat haniotam az boldtbol az Zobaba atta(m)
keot Embernek f — d 26 ... az waros bûzaiat hanyota(m)
az Zobabol Meog helyere attam keot embernek f — d 24
[Kv; Szám. 7/XI. 12 Stamp János kezével].
17. (major)lakás; locuinţă (care ţine de o măierişte);
Wohnstube der Meierei. 1629: Az szombatfalva majorban
Vagyon két szoba egy fedél alatt, egyikben ludakat tojtat a
tyukászné, másikban maga lakik [Szu; SzO VI, 102-3 Székelytámadt vár lelt.].
18. postális ~ postahelyiség; localul poştei; Postamtstube. 1849: A Postalis szobaba ... Egy palinka próba
[Somkerék SzD; Ks 73/55].
19. cella; celulă; Zeile. 1844: A ' rabak szobaiba tsak
prits van [Dés; DLt 1285].
20. kajüt; cabinä; Kője, Kabiné. 1823-1830: Benn a hajóban elöl voltak egynéhány apró szobák deszkából, azon hátul mint valamely nagy magazinum, Verschlagokkal s mindenféle portékákkal megterhelve [FogE 262].
21. '?' 1610: az Mathias deák alsó Stompia kerek szobaiabol ala ieòweò Arka [Abrudbánya; Berz. 17].
22. -mbani szobámbeli; din camera mea; in meinem
Zimmer befmdlich. 1849: Krizsán Mária ... szobájának
kúlcsával az én szállásom szobaajtaját kinyitogatta és a hitelezők részére biztosítékul az ottan letéve volt szobámbani
podgyászait kilopta, mit ellenemi panaszában is elesmér
[Kv; Végr. Vall. 5].
szobaajtó uşa camerei; Zimmertür. 1584: Sophia Zeoch
Iakabne vallia Zolgalo leány valek ... Latam ezt Zabo Catotol, hogy az Z o b a Ayto eleot kewzeob keowet fel vewe es
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Sowal s hamüwal hinte megh az helyet es Hirser Martonnewal haromzor leptete Altal [Kv; TJk IV/1. 216]. 1849:
azon kultsal megpróbálva a ' szoba ajtó záiját, vgy találtuk
mikép azon kultstsal bé és ki lehet zárni a* kérdéses szoba
ajtót [Kv; Végr. Vall. 73].
szobácska kis lakószoba; cămäruţă; Zimmerchen, Kämmerchen. 1590: Az Varosban ualo haznak pinczejuel egietembe ualo Beri ez rend zerenth ... Az Haz beer ... Nagi
Jlona az Hátulsó Zobachkatol fl. 6 Az Kohnia mellet való
Zobachkatol fl. 3 [Kv; Szám. 4/XIX. 4]. 1602: Czementes
Kadar Mihály ... vallya ... Zeoch Andrasne ... az Zakach
Jstwan Zobachkajabol Ieo ky, vgy kezde mondany 8 [Kv;
TJk VI/1. 566. — 8 Folyt. a vall.]. 7772: hogy ha a' ...
Konyha mellett, félben-lévõ Téglából indult Szobátska, el
készittenék ... ugy 600 MForintokot meg-éme az el-betsült
helly, és épületek [Mv; DLev. 5. XVII. 4]. 1894: Én vettem
Szovátán egy fészket. Ne félj, szegényes székely házikó.
Mindenestől együtt pár száz forint. Én ott lakom nyáron.
Csak 3 szobácsícám lesz, de ott neked is van helyed [PLev.
167 Petelei István Jakab Ödönhöz].
szobaház épület; clădire; Gebäude. 1640: Bornemisza
Katha Aszony(na)k egy Schola neueő boltos szoba hazat,
azo(n) szobabol nillo hazat boltot konyhaiaual edgyüt ...
bocsiatotta s my eleöttünk introducalta dominiumaba(n)
[Kv; Ks XLVI. 9].
szobaleány cameristă, fată ín casă; Zimmermädchen.
1802: Forro Lajos ... bé ment ... L. Báró Bánflfi Pál Ur eŏ
Nagysága ... szallására, mert egy ügyesetske szoba Leánya
vagyon, azzal egymást szeretgették [Mv; Bom. XXXIX. 53
Jos. Bakó de Siklós (30) táblai scriba vall.]. 1849: a nő ...
még serdülő korában az udvar tulajdonossá által szüzességében erőszakoltatván a miatt néhány hétig az udvarban a
szoba leányok által ápoltatott [Kv; Végr. Vall. 25]. 1850-'
a' szoba léány az alatt kí hozta a Ngös Asszony fersingit
[DLt 1221]. 1871: Kövi Mária szobaleány [Dés; RKAk
11. 135].
szobazár broasca camerei; Schloß des Zimmers. 1843:
Egy Szoba Zárt levettem egy v j dio flakaiznit tsináltam és
újra fel szegesztem xr 25 [Kv; Somb. II]. 1862: Egy,szoba
zárt megigazítottam és egy tollat csináltam 3xr [Kv; Újf Uszóbeli élőszóbéli, élőszóval történő; verbal; mündlich.
1665: ki mentem ... az Sztojka Miklós uram hazához, es eö
Klmeknek az praefectus uram eő Klme elömben adot szóbeli jnstructioja szerent, az Alsó Veniczeieket, az fen declaralt szemeliek altal prohibeálám, az Felső Veniczei urak
termő erdőrül, minden fele faknak hordasarui [UF II, 304
Csepcseni János fog-i hites szb kezével]. 1676: én nekem
Kegyelmed ellen senkitül csak egy szóbeli b ö c s t e l e n s é g é r e
való követséget nem hozott 8 , azt j ó lélekkel merem íratni
[TML VII, 301 Teleki Mihály Vesselényi Pálhoz. — *ŢUS"
sai]. 1686: Az felljeb megh irtt Che ellen tött szobélj diffamatio [Kv; ÖCJk]. 1751: Pál Mihájné Aszonyomnak Lovász Miháj Jobbágjával egj kis szobéli koczolodása esék
[Angyalos Hsz; HSzjP]. 1758: hallánk ... a' Falú közönséges úttzáján Zenebonát, szobéli veszekedést [Betlensztmiklós KK; BK. St. Szőlősi (28) zs vall.]. 1761: minek
utánna a' sok szobéli veszekedés után ... Gidofalvi János
Uram bé ment volna az Udvarára égy paltzával meg fogták,
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s ki nem bocsátották mind addig mig Törvényesen nem
convincaltatott [Ne; DobLev. 11/328. 4a Mich. Zilahi (72)
civis vall.]. 1819: Néhai Rákosi Boldisár Umak Férfiatlansagával 's abbéli tehetetlenségéről ... tetté valami kinyilatkoztatást a' Felesége, vagy nem? ha igen, kik előtt és mitsoda Szóbeli kifejezésekkel? [Kv; Pk 2 vk]. 1826: A kalandosbéliek az apától előljárójok, és notariusoktol illő
filgésben legyenek, kik hasonlólag a Kalandosbélieket érdemlett becsületben tartani kötelesek, az ez ellen vétők, és
egymást szóbeli méltatlansággal illetők büntetése leszen ...
30 [Kv; EM XI, 376 a külközép utcai Kalandos-társaság
art. XXI]. 1834: Nagyságod szóbeli parontsolattya következéséül küldök ket Fekete Báránt el adatas véget [F.zsuk
K; SLt Deák Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 1843: Ezen
ajánlása következtében az írt három helységek lakosai a
templomokba egybegyűlvén, azon szóbeli egyezésre léptek,
miszerint a pereik folytatására költséget adnak [VKp 126].
^ 5 3 : a' Kebeleiek Szóbeli kérelemmel follyamodtak, hogy
a
' Mlgs Ur ígérete szerént jelelném ki az eladandó Erdő
gyapját 's árrát mondanám meg [Mv; Újf. 2 Soós Josef Újfalvi Sándorhoz].
szóbeszéd 1. híresztelés, pletyka; zvon, vorbă; Gerede,
as herumsprechen wird. Szk: -be kel. 1657: Mely emlékezetes cselekedetivel az fejedelem annyéra megszelídété
az pogány hadakat, hogy ugyan szóbeszédben kéle köztök:
hogy nincsen már a töröknek egyéb Szent Demeter napja,
hanem csak Bethlen Gábor napja; akkor mikor ő akarja, lészen az ő Szent Demeter napjok is, kit ök Kászim Gyűrő,
û
gy hívnak [KemÖn. 77-8] * ~et tesz vki felöl. 1573:
Zekel András Azt vallia hogi Mikor Immár p(er)be volna
agoston Katowal, Eccher Megen hazahoz agostonnak, tez
en Zo bezedeket Kato felei, Mond hogi vgian Bozorkan az
ely higed ollian az mynt az kapwbely chigan horgas
keormw [Kv; TJk III/3. 87].
2. beszéd, beszélgetés, társalgás; conversaţie, discuţie;
Gespräch. 1570: Agotha Bakó Myhalne, Azt vallya hogy
Ment volt Hwnyadra Talalkozyk otth hozza Angalyt
v
arga Mathene ... es Theob szok zo Bezedi keozbe az is
v
gian azont Montha Neky ez vallónak [Kv; TJk III/2. 1489]- 1600: menék egyszer vasarlasnak okaert Bürkömé
öothyaban, hoza elő zo bezéd kőzth Ballos Jstwant [Kv;
TJk VI/1. 489a]. 1629: Moldouaj Martonis oda szállott
v
°Ht, az szo beszed keözben kerde en teŏllem hogy ha
megh talaltae szekely Istua(n) az louakat az kiket el loptak
v
olt [Mv; MvLt 290. 161b]. 1631: az szobeszed keözben
mint ittas ember Szantai Ura(m) beszelgetet ekeczeltis
faragó Andrasne Aszoniomal [Mv; i.h. 290. 256b]. 1632:
haliam az szó beszed keözbe Hogj veres Marton monda
hogj az Feiedelem kertiben Fejeruarat volt narancz fa, s
mégis virágzót [Mv; i.h. 290. 70a]. 1662: Az prédicátori
rendek előtt pedig szóbeszédben nagy obtestátiókkal
állattatik vala az is, hogy a vilnai keresztyénségen tött
üldözésbéli nagy bosszújának megtromfolására menne
[SKr 349]. 1705: Ma Keresztesi uramnál lévén ... hozá elő
f e g y e l m e , hogy ... ő maga és az ő egész háza micsoda
"agy kedvetlenségben van az urak előtt, úgyhogy hallja,
V°gy gyakrabban micsoda becstelen emlékezettel vannak
'tt szóbeszéd közben irántok [WIN I, 570].
3. szóváltás; schimb de cuvinte, discuţie vehementă;
Wortwechsel, Auseinandersetzung. 1600: Vekas Jakab ...
Gallia ... eo keozteok minth esset az Zo bezedet ... nem
thwdom, azt latam hogy az kyk az felekreol Ala Ieonenek
w
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vala ketten ... az lowan valoth latom hogy megh zolitak es
ottan hamar rajta kezdenek kapdosnj [Kv; TJk VI/1. 525].
4. egyezkedés; negociere, discutare; Úbereinkunft, Verabredung. 1599: Lucas Trausner ... fassus est ... vgy vagio(n) hogy volt valami Zo bezed koztwnk de bizonyos
keppe(n) Az Arrw ne(m) ment wegbe, Mert enneke(m) oth
sok wetesse(m) vagio(n) Mellyet megh kel bechywltetni
[Kv; TJk VI/1. 274a].
5. meggyőzés; convingere; Überredung. 1570: Akarwan
es K. varoswl az három vraimthwl Indultatot haborgastis
leh zallitany, Theorekettenek szok Zo Bezedel bennç, Az
három vraimes az Bekeseghez kesnek Mongiak Magokat
lenny es az pertis leh thenny [Kv; TanJk V/3. 20b].
szobor 1. ortodox papok tanácskozása/zsinata; sobor, sinod; beratende Popensynode, Versammlung orthodoxer
Priester. 1734: Constal világoson ... hogy az Inctusok az
dolognak kezdetin Földvarat Ola Popak Szoboija alkalmatosságaval, az Ingerenst halalal fenyegették hogy ha ki mégyen a Faluból megölik [Székelykocsárd TA; ACJk 1/7.
41]. 1807: Tudom hogy a Papnak a Liánya az Urát Bukur
Artyimont oda hagyta és az Apja az esperest rendeléséből
viszsza nem akarta addig botsátani míg Szoboijak nem lészen, De Artyímon Azt nem várta hanem ... a Menyetskit
erővel el hozta [KLev.]. 1818: Mar az Esperestyek kétzer
tartatt Szóbort [Galac BN; WLt Kováts Mihály gondv.
lev.].
2. ortodox papok tanácsa; sobor; orthodoxe Synode.
/ 754: N(e)m(e)s Közép Szolnok Varmegyeb(en) Dablyonban lakó az Olá Valláson lévő Ecclesianak Praedicatora és
egyszérsmind az Udvarhellyi Tiszt(e)l(e)t(e)s Szabomak
hűtős Nótáriussá Dabyoní Pap Mihály [BK 102]. 1770:
Brusztur Tòdomét a ki az Vrát az Marosban taszittotta volt
az olá szobor az Vra mellé viszá itilte és jol mégis verék az
aszont [Lekence BN; Ks 47. 67. 29 Simon Pál tt lev.].
3. ~ra tiltatja magát*?' 1765: Kosztántin ... az Házánál
fonot tartót s egy Némely Legények bé buttak az ablakon
az Fia és Léánya akorattyábol s 'tám m é g nékie is hirivel
volt, de aki bé butis, s aki nem butis, mind megvonta érte,
az én Fiamatis meg akarta vonni, holot a bizony bé nem
but, már Szoborra tiltattam magamot s már anyiban vagyon [M. bogáta SzD; Mk V/V. 97. Popa György (41) pap
vall.].
szocietász 1. társaság; societate; Gesellschaft, Sozietät.
1710 k.: Negligentiája-é, maligna complicitasa-é, vagy
mind a kettő a gubernátornak, Isten és ő tudja, de a societasnak hetvenhat negyvenes bora veszett Fejérvárott [BÖn.
887]. 1711: authoritassa lehessen és légyen az Societas(na)k az olly dolgok(na)k décisiojára, és meritoma szerint
léendő Deliberatomnak executioban való vételere [Dés;
DLt 489].
2. átv farkasokra von.; referitor la lupi; „Gesellschaft"
(ein Wolfsrotte). 1776: az Farkasak már ícilecz (!) kopomat
mind az leg jovat meg evék ... ezután annál nagjobb Fő vadasznak fogom tartani* ha az egész nekem kárt tett societásnak az bőrit Szaraszto Deszkára Vonattja s aval Contentálni
fog engem kívánságom szerint [Négerfva SzD; BfN Bánfi
Péter lev. a főispánhoz. — "Mosa Lászlót].
szocietászbeli társaságbeli; din societate; gesellschaftlich, Gesellschafts-. 1744: Nemes Sócietásbeli Possessor
Uramék eő kigyelmek [Dés; DLt 500].
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szócska
szócska 1. cuvinţel; Wörtchen. 1665: Naláczi uram ő kegyelme jelenté, Uram, nekem, hogy nehezen esett volna
Kegyelmednek egy szócska az asszonyunk ő nagysága levelében, melyben íija ő nagysága, hogy ajándék nélkül nem
volt az Kapi uram ő nagysága dolga stb., alítván, hogy Kegyelmedet értené ő nagysága [TML III, 541 Székhalmi
András Teleki Mihályhoz]. 1739: Noha egj szócskának
nem hejesen való tétettetéséért láttatik kevés diſformitásnak
lenni [Dés; Jk 295b-296a].
2. mutató ~ mutató névmás; pronume demonstratív;
Demonstrativpronomen. 1710 k.: ez a mutató szócska „az",
valósagot tészen s mutat, semmit pedig senki sem mutat
meg [BÖn. 438].
szodomai alma képmutatás; prefòcătorie, ipocrizie;
Heuchelei, Verstellung. 1811: Sok embernél találsz Sodomai almát 8 Ajánlja a külső szine bizodalmát, De ne hidd,
próbáld meg, öţet valósággal Ugy találod, belől tellyes álnoksággal [ÁrÉ 32-3. — "Lap alján: A ' 'Sodomárol azt
tartják, hogy kivül szép 's belől telyes hammuval].
szodómia állatokkal űzött fajtalankodás; sodomie; Sodomie, mit den Tiere getriebene Unzucht. 1710 k.: a francutói
való félelem, és ... az a mocskolódás vitte végbe azt, hogy
én soha a két feleségemen kívül senkivel nem közösültem,
annál inkább sodomiát vagy egyéb éktelenséget nem követtem | Horváth Dávid sodorni áj át ezer forint, rét, jószág, mi
fedé el. Tudja Csúcs [BÖn. 507, 898]. 1747: D. Provisor
Adamus Kollonai (!) ab officio Proponallya ... Herepén lakó Ilánka János fia Petru, és Nehaj Soszán György Jósef
nevü fia ... Herepén lakó Dán Mihalynak egy Ketskejevel
Sodomlaban elegyítették volna magokat ... Meg kevánom
hogy büntetödgyenek [Herepe AF; Ks LXII/14].
szodómiai fajtalankodó; de sodomist; sodomitisch, unzüchtig. 1685: Exhibealak világoson azt az kereszteny sziveket Irtóztató Sodomiai eletet, mellyet fel tőttem volt
[Dés; Jk].
szodomika fajtalankodó; de sodomist; sodomitisch,
widernatürlich. 7683: eo kglme Felesegevel nem az tiszta
Szent hazassagnak rendi szerent élt, hanem tilalmas sodomika eletet Követet [Dés; Jk].
szodomikus fajtalankodó; sodomist; Sodomit. 1793: én
soha sem mégyek ahoz a* Hóhér keziben való siket bolond
hamis Lelkű sodomikushoz, mert a ' Férfiakot éli | soha többé magához viszszá nem vészi, mert azt mondotta, hogy
Sodomicus, lehet ugyan, hogy egyébként meg engedett vólna, de azért a ' szóért erőssen meg illetődött [Koronka MT;
Told.].
szodomikuskodó fajtalankodó; care practicä sodornia;
Sodomie treibend. 1772: Vajda György Uram ... Takáts
Mihály Uramat ... nem tsak Nõs paráznának, sött kan ördögnek, és férfiakkal sodomikuskodonak tele torokkal az
Ucza közepin kiáltotta [Dés; DLt 321. 77b Andr. Ispány
(46) ns vall.].
szodomita I. mn fajtalankodó; care practicä sodornia;
domitisch, unzüchtig. 1716: Kertész Istvánt szidalmazta
dög adtával teremtettével mondotta: Házába égetem az
dög adta teremtette Sodomita fiát, ha Tatár jő, tatárrá

soörörle-

szek, mégis boszszút állok rajta [MNy XXXVI, 269]. 1795:
Vigyázzon kend magára, mert kend szép formájú ifiú,
Gyarmathiról pedig az a hír, hogy ő sodomita volna [FogE
155].
II. ſn fajtalankodó személy; sodomist, persoană care
practicä sodornia; Sodomit. 1710: Kegyelmes asszonyom,
szép kis embert nevel s tart nagyságtok a maga fejedelmi
udvarában, egy olyan útálatos sodomitát, mint Vajda
László, kit már két szolgája is elhagyott, kikkel török módon élt [CsH; 180-1].
szodorai az Érszodoró (Sz) tn -/ képzős szárm.; derivatul
formát cu sufixul -/ al toponimului Érszodoró/Sudurău; mit
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Érszodoró.
1. Szodoróról származó; care este originar din Szodoró;
aus/von Szodoró stammend. Szn. 1689: Sodorai Sigmond
[Kv; RLt O. 5]. 1736: Néhai ... Szodroi Beszprényi Ferentz Vram [M.derese SzD; RLt]. XVIII. sz. m.ſ: Nagi Zodoraj András [WLt]. 1760: Ttes Szodarai Anna Aszszony,
Néhai Ttes Kabos Ferentz Uram özvegye [Málom SzD;
BK].
2. Szodoróhoz tartozó; care ţine de Szodoró; zu Szodoró
gehörend, aus/in/von Szodoró. Hn. 1839: A* Szodorai Malomnál (k) | A Szodorai Határ szélbe (sz) [Tasnádszántó Sz;
EHA]. 1846: a* Szodorai határ [uo.; EHA].
szófia-beszéd 1. tréfabeszéd, tréfálkozás; vorbä glumeaţă/hazlie; Spaß. 1640: Ez elmúlt télen minthogy nálunk volt
Török András szálláson ... s lefekszik az asztal mellé s az
katonák ott tréfálódának vele, hogy nyughatik bizony, mert
igen fáradt — s több efféle sok szófia beszéd lőn [Mv;
MvLt 291. 233a—251a átírásban].
2. mendemonda, pletyka; zvon (public), bîrfeală; Geschwätz, Gerede. 1765: apud Hungaros dici sólet: Szófia
beszéd, aut temonda [Sepsisztiván Hsz; HSzjP].
szófogadás engedelmesség; supunere, ascultare, docilitate; Folgsamkeit, Gehorsam. 1568: Az Capitanokatis megh
intettek hogy Biro vramnak tanachawal egyembe zowat fogaggyak es parancholatit exequalliak Mert ha egy mast
Nem értik, es szohfogadas N e m leszen, ne(m) mehet semmy dologh vegheóz [Kv; TanJk 1/1. 32]. 1785: az engedelmesség, Szófogadás parantsaltatatt, a Banyászkodásban, az
Urburának, Dézmának és Taxának ... praestalásában [Torockó; TLev. 6/1. Transs. 21b].
szófogadatlan I. mn engedetlen; neascultător; unfolgsam, nicht gehorsam. 1572: Eleosser az vasarbirak Teorwenre hiak Ez fele zo fogadatlan Embereket kyk vakmereosegbeol az varosnak vegezesse ellen chelekednek mégis
kialtassa eok<et> [Kv; TanJk V/3. 64a]. 1574: Geres lean
chisar Antalnenal lakik ... Igen zofogadatlan az lean [Kv;
TJk III/3. 363]. 1623: Joli megh lassak hogy Ez Mw hwsegunkéll gonozull ne Ellyenek zofogadattlanok Ne legyenek
az Zolgalatt eleótt Zokasok zerent ell ne buyanak . • • mert
valakj keozulleök ell marad az bwntetesnek formayatt recensalliak [Fog.; BGU]. 1648: Uram az Joszagh gonosz szo
fogadatla(n) kivált keppen amaz rosz három Taxas falubeliek vallok nagy butt [Alvinc AF; Szád. Casp. Bodo Petrus
Zenas de Balliokhoz]. 1659: Szarka Lukácsot igazítom a
gondviselésre, de igen szófogadatlan szabású [TML I, 344
Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1684: ollya(n) Szo fogadatlak) égy ház fiának ki zálagját ne(m) akarta venni s
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meg sem akarta büntetni a contumax Pap kert meg nem ado
embert ... az ollyan egyház fiunn ... vegye(n) Zálagot
[MMatr. 4]. 1690: tobször jötem riajok de oljan szófogadatlan emberek ezek [Kisekemező KK; UtI]. 1753: az Birotol és Gorniktol ... midőn vegire igyekeztem menni hogy
mi lehet oka szófogadatlan Nyakaságoknak ... az Birot és
Gornikot kalodába vertem [F.lapugy H; Ks 62/11]. 1780:
Instálok alazatoson ... ezen vakmerő szófogadatlan Jobbagyomnak oly modalitassal committalni hogy Joszagomba
Felesegestōl gyermekestől az Ipja Jószágából szalyon bele
[Bözödújfalu U; Pf]. 1813: ha semmi képpen a' jó Útra
nem lehet vezetni, égy illyen szófogadatlan Embert... meg
érdemli, hogy ă Czéhbol örökre ki maradgyon [Dés; DLt
56. 25].
II. ſn engedetlen személy; persoană neascultătoare; Ungehorsamer, Nicht-Folgeleistender. 1665: mindenekben az
régi ott való szokást megtartsuk, az szerint cselekedjünk, az
szófogadatlanokat megbüntessük [TML III, 528 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1746: Az uj Thordai úttza Kapitánja pedig jáija el Uy Thordai Gazdákat, hogy az 0
Thordai ökör Tilalmasról ă beteg marhájokat ad locum
praescriptum hajtsák külőmben a Szó fogadatlanokon ä mi
történik magoknak tulajdonittsák [Torda; TJkT III. 48].
1781: Aki penig pásztornak, mikor a series találja, ideiben
ki nem áll, a szófogadatlanoknak törvénye szerént 2 susták
— 24 pénz bírságon maradjon [Árkos Hsz; RSzF 190].
1783: De ezeken kivülis több alázatos panaszimis vad(na)k
ezen Helység Biráira, mert ha a privatum szenvedéseimet el
halgatomis a publicumakotis mint magokban bizakodo vakmerő paraszt szófogadatlanok miá tökelletesen a Felséges
Királlyi rendelesek szerint egyedül Torotzkon nem effectualhatom [Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb lev.]. 1794:
a Potentíariŭssokat, szo fogadatlanakat a Drassai Tōmlŏczre küldöm [Vingárd AF; TSb 24].
szófogadatlankodik engedetlenkedik; a fi neascultător;
ungehorsam sein/bleiben nicht folgen. 1659: Ha az jobbágyok szófogadatlankodnak, írtam mind az két kapitánynak,
adjanak katonát, izenj be, elhiszem, hogy adnak [TML I,
457 Teleki Mihály Pekri Zsófiához]. 1661: ha ki szo fogadatlankodik, s mi esik rajta magának tulajdonicza [Thor.
XIV/8 fej.]. 1667: Az több faluibúi Kegyelmednek bizony
még senkit sem veheték fel, mert annak némelyike Deszni
felé van s ki pedig Jenőn felül. Azon leszek azért, ez őszön,
ha generális uram pátenset ad, felveressek bennek, az kik
szófogadatlankodnak [TML IV, 185 Veér Mihály Teleki
Mihályhoz]. 1675: Ha kik* szofogadatlankodnanak; azokat
ertesemre advan, az alat az ollyanokat meg tőmleczeztesd
[Borb. I Petki János csíkcsicsai jobbágybírójához írt instr.
— aTi. jobbágyok]. 1730: A Csatani Biro penig mikor szo
fogadatlankodik s miatta hátra maradás es kara leszen a Városnak Piaczán toties quoties kéményén meg palczaztassek
[Dés; Jk]. 1773: Rusz István ... szofogadatlansagaert verettetett meg ... és hogj tovabrais szofogadatlankodott azért
parancsolta Praefectus Uram hogj mennyen ki a házból ha
nem akar szolgálni [M.léta TA; JHb 11/3].
szófogadatlanság engedetlenség; neascultare, act de nesupunere; Unfolgsamkeit, Ungehorsam. 1589: Az Mezarosok zantalan sok zo fogadatlansagha Noha oly Nylwan wagion, Mint az Nap fenye ... Mostan el veghezetre ebbennis
eö kgmek varosul megh Akariak próbálni eoket, ha teokelletesek lesznekę az eo Ighyreteknek vagy ne(m) [Kv; TanJk

szíj gyártócéh
I/l. 113]. 1611: affele Violentiaktol megh zwnniek, mert ha
teobzeôr ezen dologrul bennwnkeótt megh talal az Exponens ha kin mi esik, senkinek egjebenk hanem eó magha zo
fogadatlansaghanak tulaydonicza [Szád. fej.]. 1640: Minden, mikor az Czeh Apa àvagy waras szamara való miuet
parancziol, engedelmes legyen: mert a szofogadatlansagnak
büntetese három forint [Kv; KovCLev.]. 1648: Panaszt teszen Czeh Mester Vramek Tsenadj Gyorgjre hogj az Fejedelem itb(en) (!) leteb(en) szofogadatlansaga miatt dorgálták; azt mondta az iffiabbik Czeh Mesternek, Hiszem nem
morsz megh: Hogy azért az Czeh Mestert bőtstelenseggel
illette büntettetik ő Kgmek három forintal [Kv; MészCLev.]. 1683: Bartos János az szo fogadatlansagert, es
becstelen beszedert ... mások peldajara meg pălczaztassék
[Dés; Jk]. 1735: mitsoda nagy gyalázatb(a) ejtették Ngdatis
engemetis Ngdat azért, hogy már Ngd insinualta előre, engemet pedig azért hogy ... fogják azt mondani, hogy az én
incuriam s szó fogadatlanságom vagy valami interessentiam miat eset a' defectus [Lozsád H; Ks 99 Györffi József
lev.]. 1752: ami a karonkodást illeti azt nem mondom mert
sokszor a harag szofogadatlanságok miatt sokra vit [Abosfva KK; Ks 83 Sámuel Boér lev.]. 1767: (A jobbágyoknak)
semmi hasznát Tökélletesen nem vehetné sőt naponként
szöfogadatlanságokkal szörnyű képpen boszongatnák
[Bethlenfva U; Hr]. 1817: remélem hogy le tsendesedik a
Dolog — Mely a Kellő értetlenségből támadott s nevekedett vakmerőségéből, 's szofogadatlanságábol, miért nem
kérdett Töllem Tanátsot, utosittást [Somkerék SzD; Berz.
11.75].
szófogadatlanul engedetlenül; neascultător; ungehorsam, unfolgsam. 1722: ennek utanna is Szegény Leányomhoz Annyai Gratiával legjen, és ha valamiben Szo fogadatlanul viselne magát, nagj Gratiának tartom, ha illendőkeppen disciplináztatni méltóztatik Nagod [Nsz; Ks 83 Wayda
Ágnes lev.].
szófogadó I. mn engedelmes, engedelmeskedő; ascultător, docil; folgsam, brav, gehorsam. 1587: Eskeggiek megh
az be írandó zemely ezekre: Hogy ... ez hazanak Colosvarnak minden ighaz megh Allot theorwenyt, zokasit, rendtartásit szabadsagat megh tartia, megh Eorizy, Engedelmesen
Weszi, zenwedy, Es Izenetites megh tiszteli beochwllj az io
zo fogadó fiúnak tiszti es hiuatallia zerent [Kv; KvLt III.
65-6]. 1637: ige(n) io szo fogadok legyetek, es azt igen
szorgalmatosson, hiuen igazan miuellyetek [Thor. 18/5 fej-i
rend. a torockói lázongó bányászokhoz]. 1655/1754 k..ę Az
Inas az ö Urának és Asszonyának minden tisztességes dologba szó fogadó és hű légyen [Kv; ACProt. 31]. 1673:
mind oten lőnek kezessek magok szabad akarattiak szerent
nemzetes Boer Sigmond Fogarasi porkoláb urnák Opra Paraszkivul nevü juh pásztoráért ... igaz szo fogadó jobagya
leszen eö kglmenek [UF II, 566-7]. 1702: Ezeknek utanna
Istennek oltalmab(a) ajanlom kegyelmeteket minyajon maradok kegyelmed jo szo fogadó fia Toht (!) [BLt 9]. 1751:
A ki közületek lészen sereg bonto Meg dobom a hátát ki
nem lesz szo fogadó [Hétfalu Br.; EM Ll, 127 bethl. ját.].
1768: Jonas István ... a* blts Cenak kezet advan, es obligalvan magát a* blts Cenak minden tisztesseges szolgalattjara
hogj a* blts Cenak egjik szófogadó tagja leszen [Kv;
ÖCJk]. 1772: Fazakí (!) Adám ... el nem Szökik budasik,
jó szófogadó, helly tartó Jóbbágy lészen [Marossztgyörgy
MT; Ks 72. 55]. 1796: (A kezesek) jobb kezeknek bé adá-

szoſra
sával kötelezek arra magokat hogy Krajtzár Mihálly j o szo
fogado j o szolgálo és helyt tartó ember lészen [Ne; DobLev. IV/756, la].
W.ſn engedelmes személy; persoană ascultätoare; gehorsamer Mensch, braver, folgsamer Mensch. 1700: A Deesi
Tiszt. Refor(mata) Ecclesia körül kivantato epitteteshez
Valamikor gjalog szeres Emberek kivantatnak, Valakiket
rendelnek, és ... nem mennének a Tizedesek egy, egy forintig meg zállogolni facultáltatnak, melyet az szófogadókkal akik akkor jelen lennének azon Zallogot be ihassák
[Dés; Jk 400b]. 1773: Mostani Praefectus Uramis fenyetett
(!) Nemely Nyakassabb embereket hogj a szolgalaton Nem
praestállyák (így!) hogy el viteti innét, és ide az Falub(a)
masokat szófogadóbbakat szállít [M.léta TA; JHb 11/3].
szoſra szőtt v. bőrkelme, melyet kiterítve asztal gyanánt
használnak a törökök; sofra (turceascä); Art türkisches
Tüchtuch, Tüchdecke. 1653: Sofrát terittete le a Görchi
Mehmet bassa tihája a kerevetre és letelepite, és vacsorát
hozának s evénk [ETA í, 130 NSz].
A jel-re 1. Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. II,
586.
szogat nógat, noszogat; a îndemna; (wahrsch. verkürzt
aus noszogat od. nógat:) antreiben, anregen zu etwas.
1710: Gyerefi Ur(am) kezde szogatni (!) az Birakott hogy
kötözzek meg azon Aszszont [Marossztkirály AF; Told. 2].
szóhajtás híresztelés, pletyka; zvon, bîrfà, bîrfeală;
Tratscherei, Geschwätz, Klatsch. 1796: Aztis hallattam
hogy valami Szohajtásért Thomaván is Csutsuj Czigannén
boszszuját állottá volna | egy Czigánynét a szohajtásért
meg vert [Kv; AggmLt B. 15]. 1880: Kovács Istvánné kihallgattatván, haszontalan szóhajtásnak mondja az egész
dolgot melylyel Ambrus Kata őt vádolja [M.bikal K; RAk
348].
szóhajtó I. mn pletykáló; bîrſitor, care bîrfeşte; klatschsüchtig. 1699: Hogy affele szohajto temondad hordozo haszantalan szemellyekkel barattsagat ne(m) tartja, vellok
nem Conversalkodik seöt azokat házatol el tiltsa [SzJk
316]. 1772: ellenségeim várva várták, hogy ne absolváltassam. Kivált ez a hamislelkü, kétszínű, szóhajtó, szóhordozó
Bogdán Dénes [RettE 291]. 1820: Gán Juonné 's Bása
György ugy Székelly Rosi is hasontalan petyka beszédű
Szohajto Emberek [Várfva TA; JHb 48 Csipkés Moses (46)
ns armalista vall.].
W.ſn pletykáló személy; bîrfitor, persoană care bîrfeşte;
Klatscher. 1820: Drégán János Felesegestöl, Dregán Jánosné Gán Juonné Szekely Rosi, Bása György, minnyajan
vagy szo hajtok vagy Lotyok ... ezen két Falu Rákas és
Várfalva annak tartya [Rákos TA; JHb 48 Macodi Ana Serbán Vaszi felesége (38) vall.].
szóhalló engedelmes, szóra hallgató; docil, ascultător;
folgsam, gehorsam. 1662: Miben áll az az országoknak, népeknek külső-belső jó állapotiban való virágzások, avagy
micsoda dolgok teszik virágzókká azokat? Hárman kiváltképpen: 1. Az j ó magistrátus, 2. a jó szóhalló nép, 3. az
igaz vallásnak teijedésére s annak Istentül rendelt mindenféle eszközeire való szorgalmatos j ó gondviselés [SKr
689]. 1864: Jámbor j o szo fogado szo halló szolgálo jobagyok leszen e ö kgkk [Marossztkirály AF; Told. 22].
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szóhordozó pletykáló, híresztelő; bîrfitor; Klatscher.
1614: Aztis hallottam hogy mondotta ne gondolliunk velle
Kglmes Vram had Czyueghienek (!) reánk, kiuel mitt gondolunk ki kellene egynek az Nyelvet uonatnunk, a fele zoo
hordozoknak az bestye kuniaknak [Szb; VLt 53. 5267 G.
Keörtuelyesi (21) vall.]. 1759: azt mondá Kováts Lőrintznének: Te temonda hordozo, szó hordozo [Kvh; HSzjP Heléna Forro, circumspecti clementis Jantsó cons. (50) vall ]1847: Aranyos Ferentz ... a' Helberkre be menvén ... 3 legények ... őtet az Asztalos Czéh szó hordozojának s Kuplernek neveztek [Kv; ACProt. 23-4].
szójárás beszéd; expresie/vorbă curentä/uzuală; Getratsche, Gerede. 1584: Barbara Keomiwes Ambrusne vallia,
20 Iarasba monta Edes pecheo Andrasnak viczey Andrást
Danch Leorincz" [Kv; TJk IV/1. 361. — "Folyt, a vall.]1662: Jerusálem városának s a Sionnak pusztulását teszi ott
fel a próféta s jelenti, hogy siratja. Az dolgok és s z ó j á r á s o k
is mindenütt erre mutatnak [SKr 686].
szokás 1. közszokás, úzus; obicei, uzanţă, uz; Şitte,
Brauch | ennek gyakorlása; uzanţă, practică uzualä; Uben
im Praxis. 1579: ha ky penigh hazat el Akarya ... adny, az
varas zokassat keowesse es kiáltassa fel háromszor, a mint
annak moggya [Kv; TanJk V/3. 199b]. 1598: Hozzw János
... wallia. Vagion immár tizen nyolcz eztendeie hogy iH ien
zokassal eltenek az poztometewk hogy mikor walamely sokadalomra mentewnk az helyert nylat vetettewnk [Kv; TJk
VI/1. 178]. 1613: az ki hozatot fogoly H. Istúan az Tomacz
házhoz hozatot holt testet attingalna, pretendalvan ezt az
procurator ebben, hogy ez volna az varosnak úsússa es szokása" [Kv; PLPr 1612-15. 97. — "Tetemrehívásos jellegű
bizonyítás]. 1642: Szokás keozteok, hogy Zwretkor •• •
Gonduiseleo eliaria eoket es kiteol 3 kiteol 6 kiteol penig
leg felyeb 10 veder bort szednek az Vr szamara, s ezt Ado
mustnak hiak [Bh; GyU 73]. 1720: Popa Ábrám azon bán y á b a n ) dolgozik ... a bányát nem építette az mint s z o k á s
fákkal nem támogatta [Nagyalmás H; BK 184 Komba Péter
(60) vall.]. 1736: Kisasszonyokot, nemes leányokot nem
volt szokás temetésre vinni [MetTr 405]. 1796: a' Ráveszek ... által hozván az hajót, azt nem hogy mint e g y e b ü t 1
szokás kőtéllel-ki kötötték volna, hanem tsak evedző rudjaikkal tartották [Déva; Ks 114 Vegyes ír. Jk 419].
adok ... egy ugy nevezett targonczát melyei itt e széke y
földön erdőlni szokás [Buzaháza MT; CsV].
lt
Szk: ~ban van/nincs. 1756: Köblösön szokásban vou
eleitől fogva a gyújtogatás ... de ki gyújtogatta meg ne
tudom [M.köblös SzD; RLt Lad Kolosi (33) ns vall]. W " '
A Marha Teleltetesbenis uagyon részünk mostis rajtunk v gyon ... mellj tsak három Esztendőtől fogva eredet az e'
Pedig nem volt Szokásban [Babuca Sz; IB].
1823-l^uSzokásban vagyon az is, hogy egy rúdra zacskót kötneK azt a székekbe benyújtják az hallgatók eleibe a prédikiac
alatt [FogE 239] * ~ba vetetik. 1662: kezde kiáltás haliam
a sáncnál, kit elsőben szokások szerént való Alla! kiai
soknak s ostromi tettetéseknek állítánk, melly más o l l y s
kásba és contemptusba vetetett vala a vitézlő rendnél, n w
fekvésekbül is arTa alig kelnek vala fel [SKr 379] *
1708: senkit ő Felsége az igazságnak k i m o n d á s á é n ^
eddig bevött gonosz szokás szerint persequálni senW\
nem enged [SzZs 495] * gonosz/rossz
1636: Azok »
még-is menthetőbbek, az kik a* régieket" meg tartyák, n w
az meg avult rósz szokáson kapdoso együgyű kőssçg
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ban volt — az erdőkből fát [VKp 72-3] * - kívül. 1638 k.:
Panaszolkodnak keozeonsegheskeppen hogi az tisztarto
mindenteöl egi egi meh kosart szedet szokás kiueol pénz
nelkwl [Szászfenes K; GyU 36]. 7677: A* Szászság pedig,
mivel postálkodni szokott, hogy némely falubéliek kōzzülök a' lovak tartását szokásokon kivül el-hagyván, csak ökröket tartsanak ... meg ne engedtessék [AC 235] * ~ szerint. 1578: Az Maior es pakalarok wadnak, kiknek a mywel
tartoznak zokas zerenth, arról megh elegiche ewketh
[KamLt E 136 Fasc. 34. 104-6 V. Kovachoczy nt. Math.
Niary gondv-höz]. 1598: az Twzeleo helyeket iol megh lássák és cirkalljak ... Az kapokrais, es kis Aytokrajs egyebhaj zokas zerent zorgalmatos vigiazasok legyenek [Kv;
TanJk 1/1. 314]. 1647: (Veres Jánosnak) ha hadba(n) kel
mennj ot az ho pinzt megh adgyuk nekj az szokás szerent
[Tötös SzD; Ks 42. G]. 1749: Citáltotta vala kegyelmeteket
ezen Nemes Marus Szék az okkori szokás szerint folyt Generális (: vulgo Derék Székire :) [DLev.l IB 9] * addigi/
eddigi/eddig való ~ szerint. 1670: Az eddig való szokás
szerint, elhittem, Uram, külömbözö elmék külömb-külömb
munkájokat fogják jelentgetni [TML V, 400 Rédei Ferenc
Teleki Mihályhoz]. 1780: Az eddigi szokás szerént, a'
csorda Pásztoroknak fizetések légyen egy Tehéntől hat poljog jogszokás, szokásjogban gyökerező joggyakorlat;
tura" [Torockó; TLev. 8b. — "Folyt, a fels.]. 1794: az Haobicei statomicit; in die Gewohnheitrecht gewurzelte
rangoztato Gazdának légyen egy olly Adjunctussa, a' ki ...
Recht. 1568: kerem ... hogy keged Myngyarasth boczassa
administrálya a' pénzt az eddig való szokás szerint a Comalthal eoket" hozzánk es az eo fyzetesek Napról Napra
munis idnis Cassaba [Kv; SRE 298]. 1847: az ilyen pénz"
Mynt annak zokasa meg lezen [Almás"; BesztLt 67. — "A
tétessék a falu számára valamely olyan bátorságos helyre,
bányászokat. Valószínűleg Nagyalmás (H)]. 1669: Az kehogy az addigi szokás szerint a ... falusbírák ne költsék el
gyelmed felől ... lött vádaknak is én most mentem végire
[VKp 176. — "A királyi adóból visszafizetett] * előbbi ~
•••2. Hogy nem lehet kegyelmednek annyi tisztet viselni,
(szerint). 1621: Az Harangozo Leghinnek fizetesere ... az
nem lévén azelőtt az országban szokás [TML IV, 411 TeleEleobbi Zokas Zerint, az keòzónseges Jeòuedele(m)ból deki Mihály Bánffy Dieneshez]. 1672: Csudálkozással kelle
putaltu(n)k fl. 28 [Kv; Szám. 15b/IV. 32]. 1673/1681: Hahallanom, emberemet küldvén be vásárlásra, Kegyelmetek
czogi Sellerek valasza. Előbbi szokasokba megh tartatnak,
be nem bocsátotta ... Én azt tudtam, már az elébbi jó szolevelreis ha szüksegek leszen adatok [VhU 452] * régi ~
kás leszen meg az Kegyelmetek várossában is ... az én emszerint. 1573: valaztottak eo k. Az regy zokas zerent ...
beremet Szathmárra bebocsátották [TML VI, 38 ua. a nagyvaros Jčwedelmenek zam vetelere Mind ket Nemzetbeol"
bányaiakhoz]. 1679/1681: à masut való szokás szerint min[Kv; TanJk V/3. 93a. — "Köv. a fels.]. 1617: szent Görgy
den tiz köböl buza uta(n) tartozzék à Számtarto mutatni Tinapiara az regy szokás szerent Balintfaluara az kiket az köz
zen egi kőből lisztet [Vh; VhU 671]. 1701: Mivel minden
biro hiuát tartozzék fel mennj [Msz; Törzs.]. 1794: a régi
Céhekben szokás az hogy ă Mester embereknek Fiainak
szokás szerént a' plénum Consistorium Tagjai légyenek a'
vagy Léányinak fél Céh igassága vagyon, az mi Betsŭletes
Curatorokon, Papokon és Professorokon kivül a' Városi
Céhünkben is ugy legyen, hog tsak fél fizetést adgyanak
előkelőbb Cívisek [Kv; SRE 295-6]. 1806: A falusi közönnem egészszet [Kv; PosztCArt. 15]. 1728: A prédikátor,
ség is igére a pásztoroknak ugyan régi szokás szerént —
mester földeit penig őszi mag alá kettzer tavaszi mag alá
minden jármas ökörtől ... egy-egy véka búzát" [F.rákos U;
egjszer tartozik meg szantani az Eccl(esi)a mas Eccl(esi)ák
RSzF 197. — "Folyt, a fels.] * szabad ~ szerint. 1815: a
jo szokasa szerint [Zalán Hsz; SVJk]. 1810: Gyöngyös
régi Szabad Szokás szerént tilalom nélkűlt Szabad lévén erKata Asztalos Ferentzhez lett férjhez menetelével ... a' mit
dős hellyen a' nyitás, nem ellenztetthettenek a' régiek által
az Anynyátol vitt volt" ... és valamint egyebütt közönsége... irotványát Szabadon birta [Orsova MT; Bom. G. XV/13
sen ugy itt is a' lévén a' szokás, hogy ha magtalan az illy
Mány Tyényá (59) vall.] * tábori ~ szerint. 1710: Kemény
Aszszony ember megtalál halálozni, az effélék viszszá
János ... hadaiban is felesen tábori szokás szerint zsákadassanak ... kezesekis szoktanak állani [F .rákos U; Falujk
mányra kioszlottanak vala" [CsH 53. — "1662-re von. felj.].
48 Sebe János pap-not. kezével. — "Köv. a fels.]. 1818:
eleitől fogva a szokás volt, hogy egy Esztendőben két ver3. jog szokásjog, jogforrássá vált közösségi cselekvéssen: Tavaszszal és őszei az ugy nevezett Dézma Szekek tarmód; obiceiul pămîntului, drept uzual; Gewohnheitsrecht.
tatnak [H; Ks 91. C. 8]. — L. még FogE 87; VKp 61.
1554: az Maros Zeken lakozo Zekely wraymnak az ló
fewseghbewl kylemb Zokasok wagyon az töb zekelynel
Szk: ~ban van/nincs. 1684: Az Fenyes portarol erkezven
[Mv; SzO II, 108]. 1561: Valamely mester legent az mwyre
Kapucsi hozott ollyan levelet melyben eddig szokasban
tarswl fogadna fel es annak felet harmadat waj' neg'ed renem volt kevansaga vagyon az Fenyes portanak [UszLt IX.
7
zet adna Az warasnak es az cehnek zokasa ellen eg' gira
6. 20. fej.]. 1786: Nem hallattam nemis tapasztaltam ...
ezwsten maradion [Kv; ÖCArt.]. 1586: hywanak minkett
hogy az Thoroczkaiak ... az szokásban lévő szolgalattyakat
az Nehay Dobray Istwan fjay ... Lesnekre ... hogy my ö
- denegaltak volna [Torockó; TLev. 4/13. 13]. 1843: Varközt<ōk> az orszagh szokassa szerint mind az Eös Ioszaga Katalin azt hirdeté a közönség előtt, hogy ... a tilalmas
gott. ..mind penig Egyeb Ingó byngo Marhakatt ... megh
és más helyek kerítésére vágnának — mint ezelőtt szokás-

hányattatásokkal fel ne zajditsák [ÖGrAj. 9. — "Ti. orgonasípokat]. 1731: az Tktetes Nemes Tanács ... Vegezte hogj
az eddig Usuált rosz szokás szerint nem dolgóznának ...
aki Cseléd vagy nap számos azok ellen Malombirák s Pallér Attyankfiainak a palcza kezek(be) adattatik [Dés; Jk
411b]. 1837: a* hol pedig az a' rosz Szokás divatoztatnék,
melly szerént a* Hitesek változtatodnának, annak eltörlésével az Ekkla érdemesebb tagjaiból választassék egy állandó
Hitesség [Szentbenedek MT; HbEk] *
idevaló/itîvaló/ottvaló ~ szerint. 1573: Onofrius pallio et Margaréta VXor
sua Brassoien(ses) ... fassi sunt hogi mykor Zeoch pal
Brassóba Ment volna p(er)leni Zeoch petemewel ... mykor
az tčrweny Nem zolgalt volna Zeoch peternenek Appelaltak az Negy Biro eleybe az otth való zokas zerent [Kv; TJk
Hl/3. 182]. 1617: kérének azo(n), hogy az itt való réghj
szokás szerént mennénk el az eö Eöseöktwl ... maratt házokhoz [Gyf; Berz. 17]. 1823-1830: Debrecenben Eszényi
Mihály ... Mívesnap az ottvaló szokás szerént bö gatyában
járt ... Vasárnap kék nadrágban [FogE 266]. 1830: az idevaló szokás szerént a' quartas szöllöket két három nappal is
hamarább szokták meg szedni mint a' Dézmásokat [Ne;
DobLev. 1169. 36].

szokás
oztanok [Lesnyek H; IB VI. 225/16]. 1606: az gyermek tartasra elseo eztendeore az zeknek zokasa es rendelese s teòrwenye zerint elseó eztendeôre het forintot keúanok [UszT
20/39]. 1671: Ez hazának eleitől fogván való szokása volt
az Libera Electio, melyre nézve az Választandó Fejedelmeknek ... Conditiokat-is szoktak praescribálni [CC 5].
1682: ez Hazaban ab antiquo soha szokás nem volt, hogy
külső szolgabirak, Nemes emberek hozanak Divizor Uraimek eleib(en) instructiot, vagy allegatiot [Kv; RDL I. 161].
1795: egy Gazdának egj Házalattyánál több nintsen, nemis
lehet a szokás szerént [A.rákos Hsz; Borb.]. 1841: régi szabadosságaik s már törvénnyé vált szokásaik felsőbbi kegyelmes rendelések következtében-é vagy más s mi oknál
fogva rontattak el [VKp 62].
Szk: ~ba kell. 1677: a* szükség nevekedven, a kōltésnek-is nevekedni kellett, a' szerint az ado fizetésbéli summának-is ... de akkor-is olly okkal és móddal, hogy többé
azis szokásban ne kellyen [AC 68] * ~ba tesz. 1675: Mint
hogy az Nemes ország szokásb(a) Tette már azt, hogy az
Regalis ki jövetele utá(n) efféle dolgok ne agitaltassa(na)k
kik appella(ti)ob(an) mehetnek, per hoc eze(n) C(aus)a in
tempore nem agitaltathatik [Kv; TJk XII/1. 120] * ~ba/~sá
vesz. 1586: az plébános vram ... oly Remensegel Ne legyen, hogy ez beneficiumot zokassa vegye ... es vsusba
Mennien ennek vthannais [Kv; TanJk 1/1. 25]. 1671: némellyek szokásban vették, hogy ... igaz ügy ellen sinistra
expositiokkal illegitimum mandatumokat extrahaltak [CC
60]. 1785: Ezen mostoni Taxaitatásunkat pedig tsak mint
egy harmintz hat Esztendőktől fogva kezdették szokásban
venni Földes uraink [Torockó; Thor.]. — L. még KemÖn
307 * ~ba vett. 1671: minden rendeknek és a' Három Natioknak eleitől fogva bé-csúszott, és Articulusokban Íratott,
vagy szokásban vett szabadságtalanságért, és meg-bántódásért első közönséges Ország gyűlésében, ō Naga" megorvosollya [CC 7 - 8 . — "Barcsay Ákos fej.] * ~ból kijön.
1823-1830: A beneficiumra is senki se menvén, szokásból
kijött s elveszett [FogE 160] * (régi) bevett
1667: a' Bekas Pataki szeolö hegjen leuő szőlőmre az D(omi)nus Inctus ... ennek az hazanak reghi be vőtt szokása es Törvényé
ellen rea ment [Kv; RDL I. 148c]. 1746: Szuszán Dávid elszántott a Hordja Szimul földéből, mellyet midőn Oculáltunk volna ... Szuszán Dávid nem aquiescalt, ha nem jegyeinket ... bé vett szokásunk ellen el vetette, az földet
viszsza szántotta [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1761: Régi be vett szokásunk tartya ... midőn az kar tétel után valakinek marhája ottan deprehendaltatik, az egésszen tartazik
meg fizetni [Torda; TJkT V/65]. 1785: mennyi ideje már
annak, hogy azon bé vett Szokás kezdödett? [Thor. 6/1. 2a
vk] * (régi) megrögzött
1629.ĕ mind á két rendbéli mesteremberek, a* mint eddig ugy ez után is, azon egy Cehnek
réghi meg rögzeőtt ... szokássánál és igasságánal éllyenek
[KvLt Céhir. I Bethlen Gábor rend.]. 1736: az I ... ezen
vakmerő feleleletiért Városunk regi meg rőgzōtt szokása
szerént ezen szék(ne)k authoritássaig 50 forintokon convincaltassék [Torda; TJkT 1/110]. 1782: ä Praefectus Deesi
Sigmond Ur ... eddig való ususainkb(an) ä Mlgs Familia
előtt ă mi eddig meg rőgzōtt szokásunkot bontogattya [Torockó; Thor. XX/4 Mich. Csupor (40) j b vall.]. — L. még
WIN I, 181 * (régi) mód és - szerint. 1575: meg Értettek
eo K. varoswl ... az feiedelem parancholatiat, hogi regy
Mod es Zokas zerent az partosoknak Marhaiat ky keresnek
Minden Emberektwl [Kv; TanJk V/3. 124b]. 1617: (Az házat) annak modgya es szokása szerent aestimalnook [Gyf;
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Berz. 17] * (régi) törvény és
1571: Vannak az dezmasok miattis nagy es feleteb való dezma vetelek regy teorvinyek es zokasok fellet valók [SzO II, 330 a székelység panasza az ogy-hez]. 1653.ě A mi azért a kapitánság állapottyat illeti ... igyekkezünk rövid nap kgtek eleiben ollyat
allatni, a' k i t . . . az kgtek tőrvenyenek es szokasinak megh
tartojanak, s oltalmazojanak esmerhetünk lenni" [UszLt IX.
75. 12. — "A fej. Usz-hez] * törvényes ~ szerint. 1799:
(Bérese) falba rúgván a Groff Ur ö Ngă szolgálattyát ...
magát Titt. Szabaszlai György Úrhoz recipiálta ... kit is • •
a meg nevezett Urtol a bé vett mod és Törvényes szokás
szerént l(e)g(iti)mo modo Repetaljak (így!) [Mezöcsán TA;
Ks 65. 44. 11] * városunk törvénye és ~a szerint. 1610:
így az be irt Diuisiot veghbe(n) veúe(n), mj ... megh neuezet hwteös ozto Byrak varosunknak teöruenie es zokassa
zerent [Kv; RDL I. 6]. 1618: Mi hwttös Diuisorok
mentwnk uolna ... hogy az Vzdj Geörgj haro(m) fellesegetteöl való Eöt Aruajnak Attjaj Dualitast varosunknak zokassa 's teöruenie zerint excindalnuk [Kv; RDL I. 104 Andr.
Junck kezével].
4. egyházi szokásrend, rítus; ritual; Ritus, (sakrales)
Brauch. 1585: 13. Decembris be mentwnk a Templomban
Es a' zokas szerint midőn az egyház marhaiat megh látogattuk volna talaltunk azuagj attanak az Egjhaz fiak elö kez
penzwl f. 272 d. 95 [Kv; Szám. 3/XIX. 46]. 1602: Hannes
Fenescher, es Marton Ebeser ... valliak hogy ... Ach Mihály Instantiaiara eok kertek megh az mostany feleseget az
kereztenieknek zokasok zerenth [Kv; KTJk VI/1. 630].
1636: Nékünk ... az Isteni tiszteletbeli igaz módot és formát ... az Christus es Apostolok üdejebeli szokásból, és
rendtartásból kell meg tanulnunk [ÖGrAj.]. 1664: Kádár
Borbárát ... az keresztyén anyaszentegyháznak szokása
szerént hozzám vöttem hüttel 1 die Julii [KvE 216 AM]1676: Istennek bölcs rendelését s az anyaszentegyháznak
bévött keresztyéni szokását követvén ... Apafi Miklós
uram jedzette volt el magának jövendőbeli házasságra leányomat Teleki Annát [ T M L VII, 290 Teleki Mihály Bethlen Elekhez]. 1705: Komis István uramék egy meghitt szo gája ... az asszonynak ugyan egy meghitt frajával ... f l '
szöktenek ketten. Azt mondják hogy mindketten kálvinisták vóltanak, és nem hagyta az urok őket a szokás szerint
communiálni, s azért szöktenek volna el [WIN I, 372]1710: a pápista templomban estveli szokás szerint harangozának" [CsH 139. — "1679-re von. felj.]. 1736: Udvarhelyen ... parochusok avagy plebánusok lévén ... minden devotiót az anyaszentegyháznak szokása szerént szabad volt
véghez vinniek [MetTr 435]. 1800: A* R C a t h o l i c u s o k n á l
harmad nap előtt nem temetnek, s már égyszer s z o k á s s á
válván senkinek eszébe se jut, hogy elébb a l k a l m a t l a n k o d "
jék a* Plebanusonn [Márkod MT; IB. Gombási István lev ]
1864: hargas keresztfa, oralo hely ősi szokás szerént Húsvét napján a Rom. Catholica hitvalásu hivek ... ezen hely^n
... öszve gyűlve könyörgést szoktak tartani [Alfalu Cs,
GyHn 20].
5. hagyomány, tradíció; datină, tradiţie; Tradition, (alW
Sitté. 1582: eo kegmek varassul mindenkoro(n) tekintette*
Az Regysegnek dichyretes zokassat [Kv; TanJk V/3. 2 5 0 D J 1619: Jött az követ azért, azmiképpen az régi szokás volt,
hogy új császárt adván az Isten az muzulmán nemzetnek,
azt köszöntse s üdvezelje [BTN 2 262]. 1660: királybíróságomtól is absolváltattam, elbúcsúzván az hazának szokása
szerént [KvE 184 U). 1662: die 9-na Mártii azon gyűl es
alatt, édes atyja után következendő fejedelmekké választót-

547
ták és a szokás szerént az ország házában solenniter felkiáltották vala [SKr 312-3]. 1674: Anno 1643 esztendőben
mutatván az Úr őfelsége házastársul Hosszú Tamás uram
leányát, Katát... Szent Mihály napján kérettem meg, és aznap az régi jámboroknak szokások szerént lött kézfogásunk
is [KvE 190 U ] .
Szk: erdélyi
1710 k: Mikor ez a nagy tudós ember lejött az académiákból, az akkori erdélyi szokás szerént Fejérvárott adják kezébe a poetica classist [BÖn. 550-1].
1736: Nézd meg ... az régi erdélyi szokástól ... mely
messze mentél, erdélyi ember [MetTr 443] * örögzött
1755: eö klme régi örögzött szokásunkal nem gondolván,
mezitelen fegyvert rántott [Balsa H; GyK].
6. vkire jellemző cselekvésmód; obicei caracteristic
unei persoane; Handlungsweise, die auf einem Mensch
characteristisch ist. 1573: Beso (!) Anna fundatome ...
vallia hogy ... Mond neky hogy Engemet Megh Neh Zyd
azért hogi azzonyodnak az te Bezededet Megh Monta(m)
... Megh Neh tagad az mynt zokasod az myt Mondás [Kv;
TJk 111/3. 60]. 1618: Egykor Kamuti urammal ketten csak
nagy piacidé szokás küvűl beszélgetünk uala [BTN2 104].
1657: az muszka követekkel is az lengyelországi ... dolgokról tractálván (:kikkel néha gorelykát szokásom s kelleten kívül is innom kellett:) [KemÖn. 91]. 1662: Örökös
állandó szokása ez császárnak, hogy amit egyszer megparancsol ... ugyanazont újobban nem kettőzteti [Skr 426].
1671: ez pedig mindenkor szokása, valamikor ő vét ellenem, mind úgy garázdálkodik velem, hogy inkább elfelejttesse velem [TML V, 468 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1705: a mondikálás soha szokásom nem volt [WIN
I, 571]. 1710: a bán szokása ellen kedvetlen állapottal vala, nem tudván senki okát" [CsH 73. — "1666-ra von.
felj.]. 1727: az maga Urais az kinek szájából hallottanak
haragjáb(an) vagj peniglen szokasbul mint Férj fi szokta
Feleségét szidni Boszorkányozni hallották [Dés; Jk].
1758: Udvar Istvánné ... betsŭlletes Asz(o)ny ember ...
nemis volt szokása hogy emberséges emberek(ne)k ...
mord kedvel, dérdúrral (!) szóilyon, és beszéllyen [Bethlensztmiklós KK; BK]. 1778: veszedelmes szokás, hogy
az emberek ... minden ... éretlen ... gyümölcsöt, tejes török búzát s dinnyét egybe esznek [Mátyus, ConsSan.].
1823-1830: szokása volt a* Bétsi Udvarnak, hogy Erdélyi
Urfiakat fel tsalogatván ... a' kivel tsak lehetett, Vallást
változtattak [FogEK 28].
Szk:
szerint. 1570: Az kemenchet begywtatam es az
virgakat be sozam es egy twzben tartam az en zokásóm zerint [Nsz; MKsz 1896. 367]. 1737: Illyen okon prosequalom törvénnyel az It hogy ŏ sokszori már meg rögzŏtt vérengző szokása szerént ... egy ... szegény idegen napszámos legényt meg tamadván ... vas villával rutul meg verte
[Torda; TJkT I. 135]. 1814: Dobai Mihály Uram más Czéhbeli betsületes Embereket is szokása szerint ottan ottan le
szokott motskolni [Dés; DLt 56]. — L. még CsH 153; WIN
I, 227 * ~ba megy. 1662: siratják vala őtet"... mind e mai
napig, mellyeknek éneklése ugyan szokásba méne Izraelben, mellyek meg vannak írattatva a Jeremiás ... sirálmiban
[SKr 686. — "Jósiást]. 1696: Fejér Márton Ur(am) Fel Szabadita az Inassát Bodo Pétert az inasi apród esztendejebői
két esztendőre ... ez penigh nem azért hogy Szokásban
mennyen hanem ez fel nem Vétetődik [Kv; MészCLev.] *
~ul (fel)vesz. 1672: szokásul vötte Pél Deák orbai vicekirálybíró vram [SzO VI, 334]. 1753: már szokásul vette kigyelmed hogy ennekem mindenkoron ollyan leveleket küld
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hogy egy jo szolganakis mas külömb levelet kellene imi
(így!) [Lőrincfva MT; SLt Suki László Gálfalvi Ádámhoz].
1767: Bentser Paine ... örökké szunnyadót s azt mondotta
hogy nagy bújja lesz mert alhatnék, holott ollyan szokása
volt örökké, s felis vettek volt már itt abban az idŏb(en)
szokásul, ha valaki szunnyadni talalt, tám bud lesze(n) mint
Bentser Palnenak [Demeterfva MT; Ks 20. XIV. 9].
Sz. 1677: sokszor megmondtam ő nagyságának, ne legyen olyan serény az igírettételekben, többet lévén szokások az fejedelmeknek cselekedni, mint sem igírni [TML
VII, 438 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz].
7. vmilyen embercsoportra jellemző viselkedésmód;
obicei caracteristic/specific unui grup de oameni; Sitté und
Brauch (bei einer Gruppé), spezifische Sitté und Brauch
bei einer Menschgruppe. 1657: az magyari rossz szokás
szerént, mihelt barátit s idegen embereket kaphatott, igen
eliddogált vélek [KemÖn. 19]. 1662: egy Csiaffer bata nevü, nagy sok kincsü, régi öreg ember lévén azon budai vezérségben, kit ők az ő módjok és szokások szerint megfojtani s kincse pedig császár számára foglaltami parancsoltatott vala [SKr 164]. 1668: bár az török kegyetlen szokást
ne venné Kegyelmed elő, az kalafát, mert az nem keresztény emberhez illik [TML VI, 262 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 1710: Onnan penig török szokás szerint (:mert
aki a törököt segítségre híja, magát is elveszti miatta:),
visszafordulván a kozákokra, azoknak erős városait megostromoltatja" [CsH 160. — "1681-re von. felj.]. 1736: a'
Fiscus czigányi ... imitt amott széllyel jár(na)k, kalandoznak a* czigányok szokása Szer(ént) [Remete Szt; TK1 F. 6
Makszim Péter (58) jb vall.]. 1752: az oláhok szokások
szerént Karátson böjtin, kik szoktanak volt kolindilás (!)
véget étzakánként Conflualni, nevezze meg a Tanú [BK.
vk]. 1775/1802: amint az Olahaknál Szokásban vagyon
hogy az hol Erdős helyen holt Ember temetése vagyon, a
temető helyre az uton járok agokkal bé szokták hányni, s
az olyan Sirhalmat nevezik az Oláhak Slámnak [BSz; JHb
LXVII/3. 84-5]. 1796: a* Torotzkai Lakosok beszédgyekre, köntösökre, szokásokra, és magok viseletekre nézve
más Lakosoktól sokat külömböznek [Mv; TLev. Transm.
25]. 1800: ezen szurdalás a' Zsidóknál eleitől fogva szokásban volt és mais Azon tselekedettel élnek [Dés; DLt].
1847: a Szászok' kapája pedig nagyan kicsi, s robotban
minél föllendebben kapálni különben is szokások [KCsl
13].
Szk: úri s nemesi
1670: Tekintetes Nemzetes Kalnaki
Mihály Ur(am) tön illy kérdést elönkb(en); Nemzetes Ebeni
Judit Aszszony N(emzetes) Földvári Ferencz Ur(am) megh
maradót őszvegie méltosagos Urak(na)k szolgalattjok által Hazassagra el jedzvé(n), Uri s Nemesi szokás szerint
ugj<an> akkor Copulaltatva(n), holmi fogjatkozások estenek az hitles dolgába(n)... Azért kellessekké ujjolagh való
hittel eo kglmeket... egyben kötni [SzJk 107-8].
8. megszokás, szoktatás; obişnuinţă; Gewohnheit, Angewohnheit. 1710 k. : Becsültetnek az atyák, anyák gyermekektől ... Ez a becsület rész szerént a természeti indulat,
rész szerént a szokásból jő [BÖn. 415].
9. divat; obicei actual/la modă; Sitté, Mode. 1765:
Ugyan szokásba is ment a némethez való férjhez menetel,
még némelyik pénzen is megvette, mint Gálfalviné Heisz
nevü káplárt kivett nagy költséggel a katonaságból [RettE
182]. 1823-1830: akkor még nem jött volt erősen módiba
az egész hajlenyíratás, hanem a kurtacopftekerés volt még
szokásban [FogE 272].

szokásos
Szk: ~ba jön. 1823-1830: Ezután úgy szokásba jött volt"
a komédiajátszás, hogy esztendőben háromszor-négyszer is
játszottak [FogE 105. — "Mv-en].
10. vminek jellemző vonása/viselkedésmódja; obicei,
trăsătură característică; jmds Gewohnheit, eine Handlungsweise | ein Characterzug, die/der typisch bei jemander oder
jemandem ist. 1626/1766: a folyo Viznek ollyan szokása és
természete vagyon, hogy eo kiváltképpen térhellyeken nem
mindenkor folly egy hellyen [Mv; LLt]. 1702: GyergyóSzent-Mikloson ... a piaczon egy öreg örménynek az ebei
rátámadtak a lejkmány ebeire, szokások szerint egymást
mardosták [SZO VII, 109]. 1801: kert ... az ide való
mezőségi mod és szokás szerint szalma izék és Gazból rakott kertel vagyon körül véve s fedél nélkültt való kertekkel. bé kerittve [Nagynyulas K; DLev. 5]. 1807: ismét réá
jutunk azokra a Napokra, melyekben uj esztendő előtt egyszer ho olvadás, és árviz történni szokásban lévén a dugásokot és gátokot a viz meg Szokta próbálni [Kv; KmULev.
3]. 1811: Mint falukon szokás, hogy közönségesen Égy
uttzát sem látnál menni egyenesen [ÁrÉ 25].
szokásos l. m n í . megismétlődő, szokásszerüen ismételt;
care se repetă ín mod obişnuit; gewohnt, üblich, gewohnheitsmäßig. 1717: Becski Ura(m) üveg ablakaimat le rontotta, töltőt puskáját ablakomon bé tartotta, szokásos dolgait tudom, hogy mikor részeg mindeneket bajra hiv [M .köblös SzD; RLt Pataki Sámuel (40) ns vall.]. 1745: Azért
hogy minden keresztény Jámborok az Jnek szokásos kár tételitől őrizkedhessenek (:remittaltatván ... ezúttal a felakasztás:) hogy meg béjegeztessék s órra ... el vágattassék
... itiltetett [Torda; TJkT II. 58]. 1749: nyilván lévén az
Inctusnak nyilván való házfelverő szokásos tolvajsága,
hogy továbis azon gonoszságát ne continualhassa mások(na)k károkra, itiltetett hogy fel akasztassék [uo; i.h. III.
267]. 1761: Az J ... az minapibanis afféle tolvajságban
elegyitette volt magát s* akkoron ... az Mag(istra)tus meg
engedet, oly formán hogy többé városunkra ne jöne, annál
is inkáb lopasb(an) szokásos cselekedetét ne continualna
[uo.; i.h. V. 51]. 1773: igen szokásos szitkai vadnak ugy
mint Lángazo Milliom etc. teremtette [Buijánosóbuda;
KLev. 8].
2. megrögzött (vétkes, bűnöző); înrăit, care s-a învechit
ín răutate/în viciu; hartgesotten, eingefleischt. 1731: Szilágyi Szécsi Maria ... hóhér által a pelengéren mint igen szokásos kurva meg csapattatik és a város határáról el üzettetik
[Kv; TJk XV/8. 26]. 1745: Sárvári Bota Mária ... a Plengeren (!); Mint afféle Szokásos Bestelen Kurva Kéményén
meg vesszőztessék [Kv; TJk XVI/5. 4-5]. 1746: az A. az Jt
rútul szidta ... az J nem álhatván ... tudván az Anak régi
tselekedeteiről, hogy Szokásos ember hozzá vágót [Torda;
TJkT III. 90]. 1747: Meg kévánom azért a' Jure, hogj mint
illye(n) szokásos és mások jószágát prédáló gonosz tolvaj
... fel akasztassék és meg hallyon [uo.; i.h. 68]. 1760 k.:
mind ezeknek el harintasára köteles a Dékány ... az illjetén
rosz gyepűt tartö szokásos Gazda ellen panaszolni [uo.;
KW]. 1767: Igazé hogy oly szokásos és fortéllyos személylyek azon Potentiarius Adgressorok...? [Majos MT; Told.
26 vk]. 1777: Popa Juon ... tudam hogy Szakásos verengezö baszus verekedő [Lúdvég K; KLev. Blaga Juon (42)
vall.]. 1781: születésitől garázna szokásos ember volt N.
Szokoljan Juon [KLev. 10]. 1804: nem adtak okot arra,
hogy Jakabb Sussánna le motskollya De mint szokásos
Aszszony beléjek kötölözett [M.fráta K; i.h. 8].
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3. megszokott, szokásban levő; care se face ín mod obişnuit; gewöhnlich, üblich, gebräuchlich. 1662: a nemzetségek* szokásos törvények nem az iIlyennek ígírnek s engednek szabadságot s békességes járást, hanem egyik ellenség
a másiknak, ha valamelly dolgot akar tudtára adni és megjelenteni [SKr 361. — "Értsd: nemzetek]. 1864: Szokásos
az erdélyi fával gazdagobb helyeken azon határrészt, mely
vetés alatt van az ugartol kerteléssel elkülöníteni [M.valkó
K; KHn 112].
4. káros szokású (állat); animal cu vicii/defecte ín comportament; eine Unart zeigend, etwa: bőse, falsch, (Tier).
1593: Ha kinek kedig zokazos Barma volt Hoza kellett latny annak az kie az Barom volt ... Ha az Meg Bizonywltattott Hogy zokasos volt az Barom az kartt Meg kellett fizettny [UszT]. 1607: az J ... menti Magat azzal hogj Zokasos
volt az dizno kartekoni [Mv; MvLt 290. 12a]. 1667: egy bikát tartót az falu, az meli szokásos lator bika volt [HSzj bika al.]. 1722: Semmi szokásos öklelős dolgát nem tudom,
nem láttam az Utrumb(an) spécificalt Bikának [Marosbogát
TA; TL. Budai György (36) j b vall.]. 1740: Világoson importál lyák a fatensek az Actor Bojer András Vr(am) Sertése
iránt hogj mind szokásosok voltak, és ... egesz eczakakon
sokaknak sok károkat tőttenek [Torda; TJkT I. 181]. 1760
k.: annak is végire jáijon a Dékány hogy ha oljan Emberé
az Marha hogj aki szokásos marháját kardaleszára hadni, és
szánszándékkal el hadja minden őrizetnél kül igy az illyen
Gazdát a Fő Inspectorral egyet értve bé jelentse a Tekintetes Fō Hadnagy Urnák [uo. KW]. 1810: bizonyos hogy à
kegyelmének szokásosok voltak Marhái [A.csemáton Hsz;
HSzjP]. 1814: tilalmasban kárt tenni szokásasak nem voltak Sertéssei | az Exponensek elkárositatt sertései szokásas
Kártékanyak voltak č [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1816: a
Felperes sertessei kártékanyak és szokásasak nem voltanak
[Kövend TA; i.h.].
II. ſn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~
vmiben vétekben, bűntettben megrögzött személy; persoană
care s-a învechit ín viciu/în răutate; verstockt, eingefleischt.
1729: Ember Ersok is már egy néhányszori fertelmeskedésb(e) egyelitven magát ugian Szokásossá lőtt [Kv; TJk XV/
7. 35]. 1761: constalván az Inek actionalt tolvajsága, mint
hogy ez elŏttis az lopasb(an) szokásos volt ... meg erdemlene hogy homlokára akasztófa süttetnek | eleitől fogva szokásos lévén Inczéné minden motskolodásokb(an) ... sokszor injuriált [Torda; T J k T V. 51-2, 70]. 1763: az I(nct)a
... ezen vetkes cselekedetit ferhez menvén ... gjakorolni>
mint aféle vétekben leledezö, s bele rögzett g o n o s z s á g o k ban szokásos, meg nem szűnt [uo.; i.h. 180]. 1765: Morvái
János ... â Verekedésekben, vérengzésekben, káromkodásokbannis felettébb szokásos vólt [uo.; i.h. 253]. 1772: a
Tisztelendő P.P. Minoriták Convenţjéből ... el-lopott ••
pénz ... Takáts Kláránál találtatott fel ... több efféle aprólék Lopásokban magát elegyítvén szokásos a Tolvajkodásban [Kv; TJk XVIII/2. 41 ]. 1778: Azon Czigányok, kik
Budnár Pétert megverték szokásosoké a' verekedésbe[Záh TA; Mk V. R. VII/20 vk]. 1823: Sokakat vert meg,
szokásos lévén a verekedésbe [KLev. 9] * vki ~ vkinek
szokása; care a devenit obiceiul cuiva; 1823: Farkas Lupuj
... nagyon szokásos bé bé bújni a Tilalmosokba [i.h.].
szokásosan rendszerint, általában; de obicei, de regulá,
ín mod obişnuit; gewöhnlich, üblicherweise. 1662: Hárorn
dolgok igen szokásosan következnek egymásután, s sokszor erős vasláncokkal vannak összeköttetve, úgymint-
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nagy jótétemények, nagy hálaadatlanságok, nagy büntetések [SKr 703].
szokásosság megrögzött bűnösség; vinovăţia unui infractor recidivist; Verstocktheit. 1737: sok rendbeli törvénytelen tselekedetiert és szokásosságáért meg kivánom a'
jure hogy juxta authoritatem sedis in flór. h. 50 Convincaltassék [Torda; TJkT I. 135]. 1765: mind két feleknek allegatioji ad examen revocaltatvan, világosán ki jönek a Novizáns Anak mind szinte az elsöb Documentumok szerént
pronuntialtatott Deliberatumban, ki irt tselekedetei, melyekért a lett Sententianak alteraltatása éppen törvénytelenséget okazva, kivált midőn in similibus szokásossága világosan importáltatik [uo.; i.h. V. 265].
Szk: vki
vmiben. 1745: Bizonyoson importaltatik az
Inek az lopogatasban s az hazok felverésében való szokásossága [Torda; TJkT II. 58). 1763: Tagadhatatlan mivel maga
is fateallya az I. hogj az actionalt két ŏkreket ŏ lopta el ...
mely ezen cselekedetért ... ha ebben volt szokasossága
comprobaltathatnék, halálra érdemes volna [uo.; i.h. V. 176].
szokású szokott viselkedésű; care are un anumit obicei
ín comportament; von (einer) Gewohnheit. 1765: Micsoda
rosz szokású Ember Varga György, kit mivel szokott injuriálni? [Dob.; Eszt-Mk Vall. 9 vk]. 1807: Monostorán Iliszia ... nyalka magaviseletű, a* mezőn dúdoló, és tántzos
szokású Legény [DLt 850 nyomt. kl].
szokatlan 1. rendkívüli, nem szokásos; neobişnuit, extraordinar; ungewöhnlich, ungewohnt. 1571: Az few nepeket
Inchyek, hogy a zegeny keosseg keozt walamy méltatlan
dolgot es zokatlan zolgaltatast ne chyelekedgyenek [SzO
III, 336). 1595: varosul eo kegmek nem emlekeznek oli
wdeore, kibe illien nagi zokatlan terhet" kellet volna viselniek [Kv; TanJk 1/1. 262. — "Értsd: adóterhet]. 1613: Eo
felségé" ... zokatlan es el uiselhehetetlen adozassal, ez orzagott ne banczia es ne ereoltesse [KJ. — 'Báthory Gábor].
1671: Jelentik azt-is ŏ kegyelmek hogy szokatlan exactiokkal, czédula pénzeknek exigalásával terhelik az ott való
szegénységet ... az ott való Harminczadosok [CC 44].
1677: Harminczadosok ... A* kereskedő rendet-is szokatlan Exactiokkal ne terhellyek [AC 261]. 1684: Nagyságod
kegyelmes parancsolatját alázatosan vöttem, hogy az vladika kijövetele miatt felvetett szokatlan adót a szegénységen
meg ne engedjem [TMÁO VI, 400 Serédi Benedek a fejhez]. 1835: nem hogy szokatlan ki csikorásokat tétetett volna õ Nagysága, de még több eféle apróbb tartozások ...
egyszer máttzor a Báró Ur által mind elengedödtek [Zsibó
Sz; WLt].
2. a jogszokással/szokásjoggal ellenkező; care este contrar uzanţei/obiceiului statornicit; unüblich, unangemessen,
rechtswidrig, nicht wie gewöhnlich. 1585: Biro vram eo
kgme talallia megh vrunkath eo Ngat, keonyeóreógwen
hogy illien zokatlan es Méltatlan dolgot ne engeggien
Megh eo Nga az zilahiaknak, holot nem ez varossiak, hanem idegenek Es nem elhetnek kereskedhetnenek it ... Az
varos zabadsaga elle(n) [Kv; TanJk 1/1. 18]. 1596 k: Immár egy nyhanizor talaltak megh N(agyságodat) Az Desy
Kamara Ispán Zekely János meny sok Teoruentelen es zokatlan dolgokat chyelekednek raytok [Dés; DLt 249]. 1612:
mi fejedelmi tiztwnk es hiuatalúnk szerent ... az zokatlan
dolgokat, Abususokat minden heliekreol birodalmúnkban
akama(n)k tollalni [Kv; PLPr 69]. 1671: Találtattanak a ke-
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reskedők, de kiváltképpen a' Görögök között ... kik-is ez
hazában hallatlan es szokatlan adásnak nemével, ugy mint
Drámmal es fél singéi még pediglen kétszer árrán ... marhájokat árulták [CC 54-5]. 1720: Hogy azért efféle szokatlan dolgok(na)k bé csúszása több abususokra es potentiakra
szabadságot ne adgjon ... fizessenek az Oláh Papok(na)k
... magok a' Possessorok [INyR ogy-i meghívó Komis
Zsigmond kormányzó aláírásával]. 1786: itten Thoroczko
Varossában az Nemes Vármegye Publicáltattván némelly
szokatlan dolgaknak s illetlenségeknek Cassatiojakrol s el
töröltetésekről, annak alkalmatosságaval szabaditattak fel
az kúlsó Hellybéli Mészárosak arujaknak Vásár napakan az
Városban való bé hozásakra s bé jövetelekre [Torockó;
TLev. 4/13. 30].
3. az ismerttől/megszokottól különböző; care diferă de
cel obişnuit; ungebräuchlich, ungewöhnlich, unbekannt.
1629: Mostan az nyughatatlan elmejú hitetlen ember" uyonnan esmet az Portara ... leueleket irt ... szokatlan tudatlan
irasaual, Nem irthettyŭk mit teszen [Fog.; KCs IV/114 Kemény János Kemény Boldizsárhoz. — "Szombathely Márton]. 1653: Hallottam akkor, hogy a népen a szokatlan viz
mián sokakon a vér volt, és a vérben is megholtak a had népében sokan [ETA 1,45 NSz]. 1662: Majd kétszáz templomok ... foglaltattak vala el az evangélicusoktól, az keresztyén prédikátorok ... hallgatói erös büntetések ... tömlöcözések alatt szokatlan pápista ceremóniákra és vallásra kényszeríttetnének [SKr 204]. 1719: szokatlan sött a memória
hominum nemis hallatott eledellel kelleték magát nyomorgatni [HSzj eledel al.]. 1778: Hogy ha pedig itt, vagy amott
akár az emberek, akár a* marhák között valami hirtelen való szokatlan nyavallyák történnének ... minden haladék
nélkül tégyenek tudósítást [Mátyus, ConsSan. gub.]. 1813:
tsak ezt hallom, hogy ne jáijaíc landerist: ez a Szokatlan
tántz, nem az en Caracteremhez való [Perecsen Sz; IB. Botos Péter gr. Korda Annához]. 1824: az Csokoji irás nálunk
szokatlan mind azon által sok betűk hasonlítanak az olá betűvel [Torda; TVLt Babb György Thorda, GCat Paroch és
Esperest nyil.].
4. nem szokásos; neobişnuit, care iese din comun; ungewohnt, nicht gelăufíg/bekannt. 1590: A z mj Biro Vram
Vtozoij kewansagat nezy az hazanként lakó gazdaknak
megh hüteltetessebe(n) Láttatik eo kegmeknek Igen zokatla(n) dolognak lenny [Kv; TanJk 1/1. 123]. 1664: tegnapi
levelem expediálása után is olvasgatván a Kegyelmed levelét, szokatlan lévén eddig Kegyelmed írásához [TML III,
188 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 1771: Isten s emberek ellen való szokatlan káromkodásokatis töle nem hallottam [Bukuresd H; Ks 114.61.134].
5. nem megszokott; care nu a intrat ín obişnuinţa cuiva;
nicht angewöhnt/gewohnt. 1692: Pap Istvá(n) válást kiván
feleségétül Seres Katátul ez okon hogy ... az asszonyi állathoz illendő házi dolgokra tellyességgel alkalmatla(n) szokatlan nem is akaija meg szokni [SzJk 258]. 1710 k: még a
cipellőshöz szokatlan lévén, a grádicson lefelé megbotorkázám [BÖn. 571].
6. ~ok vannak nincsenek szokva; a nu fi obişnuit cu ceva; nicht gewohnt/sein (etw. zu tun). 1804: mi olta Lupsán
fungálom (!) semmi fizetést ... a Lupsaiaktol nem kaphattam ... az Emberek penig ... szokatlanak vágynák a Papoknak a fizeteseket ki adni [TLt 1804/817 Nándrá János
iupsai esperest].
7. járatlan, tapasztalatlan; a fi fără experienţă ín ceva;
unerfahren. 1749: az Sz. Demeteri Jószág ollyan Joszágh
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hogj az szokatlan Gondviselő esztendeig is alig tud belé
szokni, hogj rendivel tudgya az oeconomiát follytatni
[Gagy U; Ks 83 Péterffí S. lev.].
8. különös, meglepő; ciudat, surprinzător; ungewöhnlich,
überraschend. 1584: illien wy es zokatlan dolgoth ne kölchien raitonk [BáthoryErd Lev. 205]. 1662: még az a hatalmas nemzet" is tőlök b ... tartani láttatnék, s amiatt lött volna, hogy ím most szokatlan például hogy nekik is mind
portárul, Budárul levelek küldettek volna [SKr 399. — "A
török. b A hajdúkapitányoktól]. 1668: Császár ü felsége valami szokatlan újsággal decretomot küldött vala alá az követünktül Miskolczi Jánostúl [TML IV, 263 Kende Gábor
Teleki Mihályhoz]. 1759: Az változás tsudálatos és szokotlan lévén az Aszonj eö Nga nem mért az Gyermeknek Semmit bé adni [M.csesztve AF; Ks Mikess Ántal lev.]. 1771:
Boszorkányi modon bé mentek volna a házában ... Nagy
Josefné gyapjat fonván ottan ottan az ágya lábához Sétálván, melyet nem álhatván (:mint hogy szokatlan Eczakanak
idején:) fel kele haragjában és ... konyha kését az orczájába
ütötte [Deb; DLt 321. 47b]. 1854: Egy sor évtized alatt szokatlan csend lőn Erdélyben [ÚjfE 3]. — L. még RettE 359.
9. rendkívüli; neobişnuit, extraordinar; außergewöhnlich.
1653: Ezen esztendőben" ... nagy szokatlan árvíz vala
[ETA I, 102 NSz. — "1607-re von. felj.]. 1662: Mindezek,
a szegény hazának régi szabadsága ellen való és szokatlan
rettenetes iga lévén, minémű keserves lehetne ... akárki is
megítilheti [SKr 460]. 1710: sokan közülök' mind a hoszas
utazás, nagy kínzás és szokatlan nyomorúság miatt megholtanak vala [CsH 99. — 'A mártírpapok közül]. 1775: Elég
véletlen és szokatlan dolog esék a szegény Wesselényi Farkas úron [RettE 359].
10. féktelen, fegyelmezetlen; indisciplinat, de nepotolit;
unbändig, zügellos. 1595: 22 Április Feltoti Andrasnak és
az töb hadnagyoknak negyen lőttek 250 soldosokkal Bjro
W. küldete Ajándokot nekjk: kerúen hogy fennyetek alat
tarczak az szokotlon Népet, hogy az szegeny Warosj Nepen
valamj czjn essek (így!) [Kv; Szám. 6/XVIIa. 170, 172 ifj.
Heltai Gáspár sp kezével].
szokatlanképpen szokatlanul, szokatlan módon; ín mod
neobişnuit; ungewohntweise, in ungewöhnlicher Weise.
1662: Az szegény jenei atyámfiai, hogy nagy váratlan és
igen kellemetlen vendég is volna a fővezér, házok népeitől,
gyermekektől szokatlanképpen elszakadni nagy kedvetlen
dolognak tartják vala [SKr 428].
szokatlanocska kissé szokatlan; puţin neobişnuit; ziemlich/etwas ungewohnt. 1798: Szokatlanotska a dolog"
[MNy XLVI, 157 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz
Göttingából. — "Az ifjú gr .Bethlen Elek hirtelen házassága]szokatlanság a jogszokástól való eltérés; abatere de la
obiceiul statomicit/practica uzuală; Rechtswidrigkeit, Abgehen vom Rechtsbrauch. 1585: Az Giúrkonak az ky föt
wezen hagiak Tanaczúl hogy Annakis 8 szing karasiat
Adatnék Egieb kor Azért efelenek eztendeore Chak f. 4
Adtak ... "Nem veszik be a szamweuö uraim ez fele szokatlansagot [Kv; Szám. 3/XVIII. 40b Gellien Imre sp kezével.
— "Más kézzel a lapszélen]. 1589/XVII. sz. eleje: Szwksegh penigh ... hogi minden tartomanioknak, keossegnek,
rendeknek, polgári tarsasagnak az eő Teorueny, rendtartasi,
erōssege, es ezekbeli Articulusok, mellyek ... az emberek-
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nek valtozando erkeolcziök miat megh romlottanak volna,
es szokatlansagba fordultanak volna ... megh iobbittassanak [Kv; KőmCArt. 2].
szokatlanul meglepően; (ín mod) surprinzător; ungewöhnlicherweise. 7662: a fogolymadarak a vámak belső
piacára, hasonlóképpen fácánok is szokatlanol és hallatlan
például bejőnek [SKr 629].
szokik 1. rendszeresen, szokásszerüen tesz vmit, (az a
szokása); a obişnui să facă ceva, a avea un anumit obicei;
regelmăßig. 1549: Annak vthanna hogy Az Baran Ewregded lezen Napyaban keth keth saythoth kel chynalny
zokthak azokbol Brenzetys chynalny [Fog.; Nylrk VI, 3756 Daczó Máté folnagy Nádasdy Tamáshoz]. 1629: eo nem
szokta más ember hazaban lakni es mas hata meget sugorganj [Kv; TJk VII/3. 32]. 1632: Mellette egj kis pincze, kiben repat es retkett szoktak tarta nia [Fog.; UF I, 185].
1662: a kisebb Rákóczi Ferenc csak hamar ... megholt vala, kinek emlékezetére, kedden lévén halála, atyja és anyja
az napon vacsorát egész életekig nem szoktak vala enni
[SKr 145]. 1724: Hát mikor ezen két Falu nyomott Szokott
adni egy más(na)k hol Szokták az Csöményiek fel venni
vagy adni a nyomot [BSz; Ks 17/LXXXIV. 49]. 1731: a
Malom Proventussának tertialitassa a Molnáré, a malom
porral szokott venni a Molnár gyertyát és ... fadgyat [Kászonjakabfva Cs; BCs]. 1764: szaktanak vala vetni a' Páter
Minoriták számára [Udvarfva MT; Told. 44/26]. 1769: Az
... fel fogott ház hellyek bíratnak az Szomos Újvári Dominiumhoz, mellyek röl mostan Mlgs Dániel Todarás Umak
szoktak, és szoktunk Taxázni [Szépkenyerűsztmárton SzD;
Ks 35. XXIII. 14]. 1772: a* Kükűllő foljása ... szokat volt
a meg mondott Sántzon két felé oszalni [Ádámos KK; JHb
LXVII. 380]. 1786: Sz Mihálly naptol fogva Ujj Esztendőig ... pedig az Uraság se szokat vala árulni ha tsak az
kortsomán bora nem akadatt fén [Torockó; TLev. 4/13.45]1812: Jol tudom a' ... Berket hol fekszik mert rég é kőről
szoktam vala halászgatni [Vajdaszeg AF; DobLev. IV/943.
6a Popa Nyikuláj (80) j b vall.].
Szk: ~ élni vkit nemi von. 1754: Román Istókra pedig
panaszolkodott... miképpen szokta őtet élni s már el hatta
és máshoz kapdozgatt [Altoija HSz; HSzjP Catherina Molnár Consors P(rovi)di Talu Bukur Jobbagionis (35) vall ] #
- élni vmivel. a. alkalmaz, használ vmit. 1560: ez en lewelemet Attam en ew nekje ennek emlekezetyre es byzonsagara pechetemmel meg pechetlettet kywel zoktam ylnem
[Ketesd K; SLt J.l Bethlen Gergely jb-adományozó lev.]1561: az bochwbel mwnkaiokert ket ket penzek iarion az
mynt az uaros ewel kozonseges keppen zokot elny mynden
forinthbol [Kv; ÖCArt]. 1647: az falukon való szabad
korcsmalasnak hasznaual, minden ember egy iránt akar es
szokotis élni [UF I, 830]. — b. fogyaszt. 1657: az palatinus
az követeket requirálta, engednénk utat az s a v a n y ú v í z r e
embereinek. ..az palatinus igen szokott vala élni affélével*
hogy anélkül lenni egész nyavalyának tartja vala [KemOn
224]. 1721: egy kicsi kutyacskát küldet Ngdnak ... sült tehen hússal szakat inkáb elni [Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre
lev.] * ~ híni vminek vkit/vmit. 1632: Az karaczoni ado
mellett penigh adnak Eötue(n) p é n z t . . . kit eök szoktak him
hal penznek [Grid F; UC 14/38. 3]. 1684: Oleum Hypenci:
az az: Veres olajnak szoktuk hijni — egy körtvely forma
Ŭvegbenn [UtI]. 1721: Száva János, mellyet most Ficzko
Jánosnak is hinnak (:gyermek csintalanságáért a mint szok-
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ták hinni nálunk:) [Rogna SzD; Ks 25. V.] * - járni vmiben. 1812: Godra Mihálj ... Görög vallású ... magyaros lobogós ujjas kender ingben szokott járni [DLt 601 nyomt.
kl]. 1823-1830: Hogy az akadémiákról hazajött", a német
köntöst mind elhányta, amilyenben szoktak volt járni az
akadémikusok, hogy a domidoctusoktól megkülönböztessenek [FogE 75. — "Kovásznai Sándor]. 1836: Lakatos Vaszilika ... szokott járni nagy tűszübe [DLt 246 nyomt. kl]
* - viselni vmit. 1722: Kolos váratt kell venni ... Két
nyakra valónak való fekete fátyolt hatt singet a mitsodást az
Urak szoktak viselni olyan formát [ ApLt 2 Apor Pétemé
lelt.]. 1819: Deák 'Sofia ... viselni szokott töbnyire fejér
Pergál köntöst, az alján bogyokkal [DLt 703 nyomt. kl].
Sz: affélét a tyúk is ki szokott vakarni. 1660: Hanem ha
Kegyelmed holmit ide küld ... csak titkon küldje ide ...
mert az mint ő nagysága mondja, affélét az tyúk is ki szokott vakami [TML I, 539 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz] * az igaz ügyet meg szokta Isten segíteni. 1668: Áz
igaz igyet meg szokta Isten segíteni csudalatosképpen
[TML IV, 300 Gyulaffy László ua-hoz] * a kérdetlen tanácsadónak s fogadatlan prókátornak egy szokott a fizetése
lenni. 1677: Noha az mint minap is írtam Kegyelmednek,
az kérdetlen tanács adónak s fogadatlan prókátornak egy
szokott a fizetése lenni, ha méltatlan tanácsom beférne,
bezzeg én ezeknek az hadaknak franczia urammal nem fizettetnék [TML VII, 438 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz] *
kicsid dologból szokott nagy dolgot indítani. 1573: Amint
ktek Jria hogy az feiedelmet Nem kellene illyen kichid dologgal bantanj ug wagyon de az kichid dologbul zoktak esmet nagy dolgot Jndjtanj [Szúv; BesztLt 3750] * nem
szoktak kutya hengert céhben tartani. 1570: Erzebet fekete
Balintne leanya ... hallotta hogy Zeoch peterne Mongia
volt Zygarto Georg felesegenek hogy nem Zoktak kwtya
hengert cehben Tartany [Kv; TJk III/2. 74] * az Úristen az
ő híveit szokta megsanyargatni. 1633: az vr Isten az eő hiúéit zokta megh saniargatni [Mv; MvLt 290. 140b].
2. szokás szerint (valahogy) cselekszik; a acţiona/a face
ceva conform obiceiului; gewöhnlich handelt. 1578: a ket
ado zedeo vraim kewannyak az warastul, hogy a' Minemo
instructiot ... az waras adot volna az Ado zedeo vraimnak
azt pechyet alatt adnak ky nekik, Ez eo kegmeknek ige(n)
Idegen kewansagnak laczyk Miért hogy ez eleot soha
ne(m) volt zokas Az waras keonywebe penig a mit be Irat
eo kegmek az Antenticum Es eo kegmek abba hatra ne(m)
zokot allany [Kv; TanJk V/3. 63a]. 1590: azt mondotta
hogj en Ghalambfaluj Peter az feier aghar farka Alatt tartom hitemet tiztessegemeth ... Azért valamiúel szokóth
Jámbornak tisztesseget otalmaszni Azzal otalmaszom enis
Ellene [UszT]. 1591: im egy czismat kwltem be Kegdet kerem ... poro(n)czollio(n) az lakatosnak mingiarast patkollia
megh ... sarkantiutis utuen ra czak egy izni legie(n) az mint
most szoktak czenalni [Nyrmezeo"; BesztLt 45 St. Szentgeorgy arcis Bethlen prefectus a beszt-i főbíróhoz. — "Nem
tudjuk azonosítani]. 1626: szolgalliuk minden szugolodasnelkül, kialtasnelkül mint jámbor jobbagi szokta jámbor
Vrat szolgálni [Csekefva Cs; BLt]. 1657: Az udvarbírák afféle dolgokat könnyen szokták hagyni [KemÖn. 223].
1700: mint az édes Atya szokta j o gyermeket procuralni,
ugy procurallya, taplállya, és ... holtáig jo gondgyát visellye [Kibéd MT; MMatr. 191]. 1747: hattam Pap Vankat
tarsavai ... hajtani tizen egy darab marhakat ... kerek Sarral meg voltak jegyezve mint az Mészárosok szoktak [Szilágycseh; Ks 27/XVII]. 1806: Nyelve hegyin szökött szol-
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lani leppegöleg [DLt 824 nyomt. kl]. 1823-1830: Öri Zsuzsikát kicsiny korában ... Nagy Dániel anyja nevelte ...
kisasszonyi módra, mint egy jó nemesleányt szoktak [FogE
150]. — L. még TML I, 148; VI, 172; VII, 223.
Szk: (mint) szokták mondani. 1657: megrágta légyen az
eb az hájat, mint szokták mondani paraszt magyarul [KemÖn. 244]. 1676/1681: paraszt peldabanis szoktak mondani:
hogi I(ste)n is aszt őrzi az ki magát őrzi [Vh; VhU 664].
Sz: ebet szoktak hálóra keríteni. 1570: Nagy Barlabas ...
vallya, hogy Az zek zynen János deák vichey Janosnak azt
Montha volt Igen kerwleod az halót ... Twgia aztis hogy
János deák zek téresen Maradót Erte ... vichey János Mongya volt Byronak hogy ... neky tyztessegbe jar mert ebet
zoktak halóra keryteny [Kv; TJk III/2. 172] * így szokta a
ravasz borbély a bolondot borotválni. 1710 k.: nem lehete a
nagy nyargaló csalárdságot megigazítanom, csak odalőn ...
az ezerötszáz forintos jószág nem is tölt háromszáz forintjában. Igy szokta a ravasz borbély a bolondot beretválni
[BÖn. 674]
az Isten nem bottal szokta verni az embert.
1759: kiki megtanulhatja, hogy az Isten ... nem is bottal
szokta vemi az embert [RettE 95] * kap vmin, mint a vízben halálozó ember szokott cselekedni. 1657: ez* azért egykorban, midőn már az fejedelmet az fulladozás igen háborgatná ... commendála néki egy morvái doctor embert ...
melyen kapván és hívén, mint vízben halálozó ember szokott cselekedni [KemÖn. 93. — "Bercsényi Imre] * lát,
mint a kést a hüvelyben szokta ember látni. 1757: a Tanú
Nyilván és bizonyoson szemeivel láttáé világoson mint a
Kést a hüvejben szokta ember látni [MNy XXXVIII, 207]
a sárgaságbeli ember sárgát szokott látni. 1679: azt
mondják, az sárgaságbeli ember sárgát szokott gyakrabban
látni [TML VIII, 399 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz].
3. vmi szokásszerűen történik/viselkedik/müködik; a se
întîmpla/a se comporta/a funcfiona ín mod obişnuit; gewohnheitsmäßig handeln/tun, etw. pflegt zu ...-n, häufig
etw. tun, geschieht gewöhnlich. 1566: az giülisben közönsiges iokrol szokott vigezis lenny [SzO II, 187]. 1570: az
fewnepek keozet való per patthuar Nagy haboruzagot zokot
hoznj [Kv; TanJk V/3. 5b]. 1572: Nem illik eo kegnek
vytast Tenny Mert hogi az vysagokbol giakraban gonosbak
zoktak Ieony hogi Nem Iobak [Kv; i.h. 54a]. 1644: hamar
megszokott haragudni ez a nemzet* [TT 1904. 213 Csáky
István Eszterházy Miklós nádorhoz. — *Az I. Rákóczi
György ellen gyűjtött hadak]. 1681: Az Bányák szoktak fél
susztrais jámi ... illyenkor szokott fel fel hét obszervaltatni
[VhU 60]. 1694: Az Hidlasok alat volt egy fa Csatorna, az
mellyen az belső Vasból holmi Locsadek es haszontalan vizek szoktanak volt le járni, folyni [Kővár SzT; JHb Inv.].
1752: itt ritkán szokott csak jotskán is ereszteni a Gabona
[Lúdvég K; Told. 30]. 1764: az Borbély ... referállya, hogy
az kemény ütés miatt... az agyvelön lévő hártyais meg hasadot, mely halált szokott causalni [Torda; TJkT V. 237].
1797: Bor, égettbor, Ser, Méser, mennyi Szokott el kelni?
[Dob.; WassLt]. 1802: a' Gabona ... felette igen meg-szokott drágodni [DLt nyomt. kl]. 1806: Minden 3, 4 nap vitesse egj keveset Nagjtsád sétáltatni, mert a lo hozája szokot, és az lábai zsibadni szoktak [Vingárd AF; Ks 101 Lázár József Komis Gáspárhoz]. — L. még BTN 2 156; HSzj
harap-égés al.; TML VII, 509; UF 1,402.
Szk: (a)mint (vkin/vmi) ~ lenni. 1605: ha Valamy Inconüeniensre akarna mennys az keöz nep az mint zokott lenni
az giwlessekben, ne engedgienek valami oly dolgot statúalni, kiwel az keössegh ithon valami kemenseghre Inditatnek

szókimondó
[Kv; TanJk 1/1. 513]. 1639: en azt az darab helyet minden
esztendeobe(n) kertel tartotta(m) mint afféle gialogh kert
szokot lenni [Homoródsztpál U; Szád. Rédej János Nagy
Tamáshoz, a fog-i vár gondv-hez]. 1799: egy Káli Aniska
nevezetű Léánynak, változása lett volna; de nem ollyan
Nyavallya törés forma volt, mint más Nyavallya rontokon
szokott lenni [Marossztkirály MT; Berz. 9. 74] * így/úgy ~
lenni. 1662: Ugy is szokott lenni, hogy mikor embernek
legjobban ... folynak dolgai ... feljebb-feljebb szoktak
emelkedni | De amelly vitézlő nép fenyíték-félelem és j ó
rend, jó tanúság nélkül vagyon, így szokott ott lenni a dolog! [SKr 332, 547] * rendre ~ járni. 1845: ezen helységben" a Notariusság — Biro és Bika Kaláka a Birtokosak között rendre szokott járni [Torda; TLt 1039 Bölöni D. Ignátz
szb jel. — "Czikudon (TA)] * vmilyen ~ lenni. 1659: Kegyelmed is mindarról tudakozván, mind pedig egyéb dolgokról, melyek igen titkosak szoktak lenni ... tudósítson
[TML I, 428 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1774: sok
árváknak pedig káros szokott lenni az ollyatén magát ajánló
és a' Joszágon 's vagyonokon kapdoso Tutor [Kozárvár
SzD; Told. 23]. 1864: A falu felső végén Állbispatak ... a
hegyekről le zuhanó essö vizet fogja fel de kűlőmben száraz szokott lenni [Szárhegy Cs; GyHn 53] * vmi (meg)esni
a. szokott (meg)történni. 1587: Kiwanjuk aztis w Nagatul hog az portusra oly ertelmes teöruenj tudo embert rendeljen hog az m j causajnk esnek mjnth portusson szokot esni, el igazthassa (!) [GyK. A dési cellérek végzése Gyulafi
Lászlóval az őrmezei portusról]. 1681: Itt Hunyadon szokot
esni esztendőt által négi sokadalom" [VhU 50. — "Köv. a
fels-uk]. 1797: az illyen tőrténetek meg szoktak esni tsak
illyen szegény Nemes emberen, mint En vagyok [Váralja
KK; Ks 94 Vegyes lev.]. — b. szokott lenni. 1681: Az vas
futatásnak alkalmatosságával salak is szokott esni [Szúv;
CsVh 107] *• vmi ~ járni vkinek. 1774: az Udvarban lévő
Sütőnek két Rendbéli változo szokot járni [Mocs K; KS 27
Conscr.]. 1793: a* Papoknak és Professoroknak a külső közös Joszágokbol régtől fogva jámi szokott egy 's más apróság jövedelmecskéjek [Kv; SRE 292]. 1820: Háza utan járni szokat haram rud kaszalo nyil [Dés; DLt] * vmi ~ lenni.
1796: legg közelebb Vásáros Helyünk Thorda szokott lenni
[Mezőméhes TA; WassLt 471]. 1810 k.: A* Sertések(ne)k
is sok féle bajok szokott lenni [Dés; DLt 82].
Sz: amely kölyök agarat az első vadfogáson igen megvernek, fogytigfélelmes
szokott lenni. 1657: Ha szintén vétkeztenek volna is valamit azon dologban az ifiú urak, de
nem kell őket megbüntetni, mert az mely kölyök-agarat az
első vadfogáson igen megvernek, főttig félelmes szokott
lenni [KemÖn. 125-6] * amennyire jóakarói vannak az
embernek, gonoszakarói
is szoktak lenni. 1638: Mert az
menire Jo akarói Vadnak embernek (így!) szoktak gonoz
akaroys lenni [Somkerék SzD; BesztLt 5/1638 St. Erdély a
beszt-i főbíróhoz] * a méz maga szokta magát nyalatni.
1677: ember urán, fejedelmén haraggal, maga elvonásával,
erővel nem szokott venni. Az méz is maga szokta magát
nyalatni [TML VII, 336 Teleki Mihály Lázár Istvánhoz ] *
a rossz természet a részegségben szokta magát kimutatni.
1765: Nem excusalya az Inctust ... az reszegség, mert a
rosz termeszet reszegsegben szokta magat ki mutatni [Torda; TJkT V. 265].
4. rászokik/jár vmire; a se obişnui să facă ceva; sich etw.
angewöhnen. 1574: (A tehén) az Eleot három hettelis az
Bwzara zokot volt hogi eginehanzor kellet altal gazolny az
Zamoson [Kv; TJk III/3. 394d]. 1710 k.: sokszor amire a
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nyelve szokott, imádságot vagy mit a nyelve is elmond, de
az elméie másutt járván, azt sem tudja, mondotta-é vagy
nem [BŎn. 434].
5. hozzászokik vmihez; a se obişnui/deprinde cu ceva; an
etw. gewöhnt sein. 1679: keservesen érzem mostani bestelen szoros állapotamat, melyhez születésemtől fogva nem
szoktam volt [TML VIII, 411 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1755: En ugyan inkább szoktam volt ă szegény Dobránál az ebb attával való biztatáshoz mintsem az Isten nevében való kéréshez [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 1768: ott
az esztenánal láték edgy szürke kantza Lovat ... meg kérdők a' Bátsot, hogy miért nem bocsáttyák a' többi közé,
monda a Bács ... azért nem Bocsáttya hogy hadd szokjék
a' Havasba [Kovászna Hsz; SzentkGy Lad. Szőke (55) üb.
vall.]. 1823-1830: menvén Kovásznai Sándorhoz, ki egy
durva vénember volt s azt felelte nekem: Nem tudom, mit
keresel a kollégiumba, mert te már a korhelységhez szoktál
[FogE 94].
6. megszokik vmit; a se obişnui cu ceva; an etw. gewöhnt sein, etw. gewohnt sein. 1705: szép ló vala, az háţulyán soha patkót nem viselt, hanem csak anélkül szokott járni, de semmi rövidsége belőle nem volt [WIN I, 627].
1850: bajasan szokom az erős meleg házat [Kv; Pk 6 Pákei
Krisztina féijéhez].
7. vmi jellemez vmit; ceva este caracteristic pentru un
lucru; etwas characterisieren, fűr etwas kennzeichnend
sein. Sz. az hágónak lejtője szokott lenni. 1711: Az Kölpenyi Joszag(na)k pusztulásán tsudalkozom, me11y(ne)k nem
mas Sami István gondviseletlensege az oka, de ... en is eö
kegyeimevei bizony meg mutatom hogy az hago(na)k löjtŏje szokott lenni [Petek U; Hr 1/1 ].
Ha. 1680: szokat [F.ucsa F; Ált Urb. 78]. 1755: szokatt
volt [Kük.; Ks 17. LXXXI. 12 vk]. 1756: Szakat [Feldoboly Hsz; DobLev. 1/270. lb]. 1777: szakták [KK; JHbB T.
23]. 1786: szokat [Torockó; TLev. 4/13. 12]. 1810: szokatt
[Dés; DLt 144/1811].
szókimondó 1. nyílt, őszinte; (care are un caracter) sincer, loial; offen(herzig), freimütig. 1662: Váradon lakó körösnadányi Nadányi Mihály ... ítélőmesterré tétetett vala,
ki ... eszes, okos, bátor szókimondó ember is volna [Sfcr
479]. 1784: Háromszékről Henter Ferenc ... igen magyarán
fogta pártját az igazságnak, minthogy szókimondó magyar
székely [RettE 426].
2. kíméletlenül őszinte; care este sincer fără menajamente; sich kein Blatt vor den Mund nehmen. 1770: gr. Teleki
Pálné gr. Haller Borbára asszony ... Igen okos, értelmes és
maga dolgait okoson folytatni tudó asszonyság volt . . . A z
egész ország félt a nyelvitől, mert igen szókimondó vala,
mellyel ártott is magának olykor [RettE 219-20]. 1775-'
Gyerőffi Kata ... Szörnyű durva nyelvű, szókimondó aszszony vala [i.h. 352]. 1823-1830: Lengyel J ó z s e f . . . debreceni professzor a filozófiában ... híres szókimondó ember
volt, a vallás dolgában igen szabadon beszélett [FogE 244].
szokmány 1. (férfi, női) zeke; suman; Ŭberrock aus
ben Tuch, Art Jacke. 1567/1569: Zokmany [Kv; TJk HJ/l15]. 1585: 23 Ap: Az Trimbenek wottem egy Zokmant Tanach vraim hagiasabol f. — d. 78 [Kv; Szám. 3/XVIII. 2ia
Gellen Imre sp kezével]. 1599: az en Jobbagiom ...
vagta hatban, hogy ket szokmanyan Jnghen altal hatat a
fegyuer [Szinye SzD; Ks]. 1600: a ' Peter Deák hazanai
niomiuk vala zokmant kit zekenek hjnak, egiket hogy flv
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fetten niomjúk vala fere(n)ch Janossal a' poztot egy singet
vétenek oda [UszT 15/65 Anthal Peter Zentegihazas olahîalwj vall.]. 1629: Vagion huzon ot singh szokmannak ualo
szeke posztó [Szentdemeter U; LLt]. 1638: akkor semmi
nem vala az leanywal, hanem az egy nagy szokmany vala
eószve cziapva rajta [Mv; MvLt 291. 151a]. 1672: Tartozzék az Inasnakis ... a Gazdaja adni ... egy Szakmánt [Dés;
. J- 1680: Majorombul egy Makirisi Laszlo nevü Orosz
jobbagyomnak Szukmanyat ... el vitetven [Dés; Jk]. 1723:
egj Szolgálo ... fizetése ... egj Szokmany ... egj piros kordován csizma [Ludvég K; Told 28/7]. 1763: a labravalora
T?mát h u z a > süvegett a fejibe, szokmánt a nyákába [Nyáradsztlászló MT; Sár.]. 1768: a Kertész inastol penig halottam hogy egy alkalmatossaggal a gyümőgycsőn az Ur eö
£ga kertiben kapta 8 , a Szotmányatis ott hatta [Ks 25. III.
70 t T a p e t r u c z a Ignátot]. 1787: Egy uj szokmán Hf. 1 Dr.
w Detto kettő rosz és hitván Dr. 18 [Mv; MvLt 8 Csiszár
^yorgy hagy.]. 1849: Német János maga szájával mondotta
"ekem, hogy ŏ a' Cseh Joseff hijjábol hagymát, dohánt a
? o k m á n n y á b a öszve kötve a ' menyit el birt vitt el [Héjasb a Nk ; CsZ. Pap Ferencz (33) vall.]. — L. még RSzF 168.
kvMi ~ v e n n i ' 1 8 4 5 : b o n n a k szokmán venni 6 ft [Dés;
eo Í 1 * b é l e l t ~ 1 6 7 6 : Az hazban belōll haro(m) Láda,
Ish! é k r é n y » egy belelt szokmany [WassLt néhai Sarkanj
qIk u1 J b J a v a i n a k összeír. J. Racz de Szent Gothard vice
/îo/ x
' * gyermeknek való ~ — fejér ~ * fejér
Nobilis Wolffgangus Balogh ... fassus est ... latam
mel1
il ŝ
olah, Az olah Jnassal uelle vala, Egi feier zok1
r a i t a zabli
V/l u
a w a l eòwedzette vala hozza [Kv; TJk
í664: Tomba
met p
y György maga foga megh Engeaz : u r f e y e r s z ° k m a n y valla Rayta (!) azt le vonna megh
bIla
javal vaga el rollam [Császári SzD; WassLt Kifor
Mi?f
va n f S " ſ F l l e p M a r g i t <35> Jb v a l l - l - 1 6 7 9 : Gyermek(ne)k
inv
í S z u k m á n y T [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János
féket
~~ "Fels-ból kiemelve] * fekete
1658: Egy új
r a S ? f o k m á n y [Radvánszky, MCsal; II, 333 Iklandi Balstvánné
Szal ,
árvái javainak lelt.]. 1679: Hitván fekete
82-3
a n r o P t U z íhsztpéter K; TL. Bajomi János inv.
Fe
rent7
ls-ból kiemelve]. 1779: Fogattam Dobos Fen e k > n e v , e z e t ü s z abad Embert Esztendeig Béresnek ... kifeketp1 , l g í r t e m
kett pár harisnyát, kétt Ingett... egy
seee h
i á n t t M e z ö s á m s o n d MT; BetLt 7]. 1807: FeleS
modon
bör m °
° l à nemzet ... fekete Szokmányba,
nyom?Tn ^ a l Ó b a > m e l y o t s k a z s i r o s - J á r t t D L t 4 9 4
bånåt
si vacm l f
™i
~ 1820: egy fejér kurta Kōrörösi
? á n á t u s i szokmány [DLt nyomt. kl] * kurta kös z o k m r <a bánátusi
~ * miórás
1850: Egy millorás
Pf
Szakmfyu[Tarcsafva
l * o l á h ~ J811'' s z ŭ r k e o l á h
szökŏtt
- 77^*
- e l [DLt 810 nyomt. kl] * posztós
Karác7 • z e g ŏ t e m lovásznak Molnár Praekup fiát Gávrillát
8
k e szer int
Pár szä I
( ) Egj Posztos szokmányt, egy
181 *
• ; e ß i p a r v á s z o n harisnyát [M.köblös SzD; RLt
J823: 3ik Béres
dor
a
~
való Metziden (!) ThotÖllem adott
• • S z ü r k e S z o k m à n y ••• [uo.;
g y S z ü r k e sz
többi Vi
° k m á n y , öt Surtz, égy Szőr, a'
2
[Szentimre MT; BalLev. Balog Klára kel.].
15
8 9 ]uh
, p á s z t o r b u n d a ; cojoc ciobănesc; Schafpelz.
hochkornlf 211 ^ T e h e n P a z t o m a k e s D i z n o paztomak attam
2 d
kon enri t
' ~~ A z m e l J P a z t o r a ' diznokat a' Maka
(m)
Kv S f ® ?f
- Zwkman(n)t es bochkort... f 1 d 25
mellem!" 1 ' X L 4 1 ] ' 1 7 4 6 : E l t e t ŏ F e r e n t z U r < a m ) - a
hok utánn ment
vette
.
- szokmányát, kalapját el
l^zentegyed SzD; WassLt 7 r. tanú vall.l. 1837: A

szokmányposztó
Ménes Pásztor Stiugyen Jákobnak ... vagyon hátra egy
szülje, egy szokmánnya ... és két pár harisnyája [Budatelke
K; Born. F. I].
Szk: juhos
1787: Egy viseltes takarodzo oláh Pokrotz
Dr. 72. Egy hitván, és juhos Szakmán Dr. 20 a [Mv; MvLev.
8]
szürke
1823: Tehen Pásztor Butuza Aleksza ...
Esztendönkint való fizetése ... édgy Szürke Szokmán ...
Ménes Pásztor Kolosvári Sándor ... fizetése ... édgy Szürke Szokmány [M.köblös SzD; RLt].
Ha. 1738: szukmannyát [Dés; Jk 279a]. 1771: Szokmánnak való [Nagyida K; Told. 19]. 1775: szakmányát [Marosjára MT; DobLev. III/515. 6a] | szukmanyomat [Grópa
SzD; TSb 20 Madán Filip (32) ns vall.]. 1783: egy szokmán [Drassó AF; TSb 24]. 1786 k.: zokmánt [Mezőszopor
K; MkG 36]. 1787: szokmán [Mv; MvLev. 8 Csizsár
György hagy.]. 1794: szukmánya [Letka SzD; TSb 5].
1812: szakmányban [DLt nyomt. kl]. 1839: Szokmán
[M.köblös SzD; RLt].
szokmány-béleltetés zekebél el tetés; căptuşirea sumanului; Fütterung eines Bauemrocks. 1725: Edgj Szokmány
bérel tetés [SLt XXXVI].
szokmánycsinálás zekekészítés; fåcutul sumanului; Herstellung eines Bauemrocks. 1737: Két szokmány csinálásért 30 denar [Mezőméhes TA; WassLt].
szokmányos I. mn szokmányt/zekét viselő; care poartă
suman; einen Tuchrock tragend. 1631: mutata az masikatis
fekete szokmanios embert feliül szűr uala rajta [Mv; MvLt
290. 245a]. 1635: Voltanak Nyárádtőnél ugyan valami nyomorult székelyek ... úgy hiszem hogy volt két száz szokmányos székelyde a semmit sem ért [ETA I, 70 NSz].
1696: Zádor az piaczrol hozta bé, edgy szűrös vagy szokmányos rongjos paraszt embertől [Mv; BálLt 85]. 1788/
1792: edgy szokmányos férfi vitte el a* hazamtol [Dés;
DLt].
II. fn szokmányt viselő ember; persoană care poartă suman; ein Mann in einem Tuchrock. 1641: hallottam Kenteikin loko (!) Tot András szaiabol hogi azt mondotta hogi ide
ala az Kentelki hataron az ket fekete szokmanios egibe menenek mit beziltek nem tudo(m), de az zeőke zokmanios
hatrab vot ugj mint Kouaczi Miklós [Kentelke SzD; SzO II
Székelj Geörgj (34) jb vall.].
szokmányposztó szokmánynak való posztó; pănură/dimie pentru suman; Tuch für einem Bauemrock. 1672: Jobbágy András ... egy darab szokmány posztot lopot Vala el
[Gyszm; LLt Fasc. 69]. 1730: Kocsis Mihálj ... el ment
mashuva ualami szokmány posztott alkutt magának hogy
szokmánt Csináltasson, es oda van [Kozma 3 K; LLt. —
•Kozmatelke]. 1778: adtam altal Szökmány pöstöt egy singet [Agárd MT; Told. 8]. 1814: tőlle el v i t t . . . valami szokmány posztot [Buza SzD; Csáky-per 131 L. 38]. 1823: a'
Tolvaj ... el hordott ... Szokmán Posztót 6. singet [F.váralja U; Borb. II a lelkész félj.]. 1848: Száz ötven sing szokmány poszto 75 rft [Görgénysztimre MT; Born. G.
XXIVd].
Szk: fekete
1761: Egy vég ... fekete Szokmányposztó
[Koronka MT; Told. 8] * szürke
1726: Szürke szokmány posztó ulnae 45 a [Görgény MT; Born. G. VII. 23. —
"Fels-ból kiemelve]. 1728: A Koltsár avagy élés haz ... egy
végbe szürke szokmány poszto sing nro 27 Yi [Aranykút K;

szokmányposztóvég
Ks 55. 73 Petki Dávid inv.]. 1756: Szürke Szokmány Poszto ... Fejér Harisnya Poszto [Somkerék SzD; Ks Bethlen
Imre lelt.].
szokmányposztóvég szokmányposztó-göngyöleg; val/
vălătuc de pănură/de dimie; ein Ballen Tuch fűr einem
Bauemrock. 1664: Saak(na)k való Szukmany Poszto Veg
Nro'/i [Dés; Hr 2/23].
szokmányszövőborda
szokmányszövőszék
bordája;
spată folosită la ţesutul pănurii/dimiei; Webkamm, Webblatt (fúr Tuch). 1730: Szokmány Szövö Borda. Egy par
nyüst [Usz; Pf].
s z o k m á n y u j j zekeujj; mîneca sumanului; Rockärmel.
1796: almát lopot, egyszer egy ruha tarisznyával, egyszer
pedig a' két Szokmány ujjat meg rakva [Bács K; RKA].
szoknya 1. köntös, női ruha; rochie; Frauenrock, Rock.
1514: domine Barbare Zolthan maríte nostre legimus
prompta ... duas togas similiter gemmatos wlgo zoknya
[EkáptLt 569. — IV. 43 Losonczi Bánfi János végr. — Vekov Károly kijegyzése].
2. fustă; Rock. 1530: Ittem szoknya muliebris de rubea
kamuka. Ittem szoknya rubea purgamal [Vh; MNy XXXI,
277]. 1570: Borbolya (!) Kalottha Janosne, Azt vallya ...
Thwgia hogy ez peres azkor Annyekorw germek volt hogy
Egy forintos zoknyat megh Erdemlet volna Eztendeigh való
zolgalatyara [Kv; TJk III/2. 99]. 1582: Matheus Kis Thamas in Makó commorans, iuratus fassus ... ennekem monda Teoreok Pal: Nem talalam vala ... a' keosseonthywt, hanem hat ketzeres volt az zoknia, es onnęt veom ky az Azzony keósseónthywyet [Kv; TJk IV/1. 7]. 1635 k.: h o z o t . . .
egi szokniat Fekete szinü zöld krassia [Szu; Pf]. 1639: Hallottam ezt az fiamtul Danittul, hogj az egesz telen mind iart
rea, hogi eŏlle megh az vrat megh ... az szedeijes szokniatis neki igirte, hogi czak eölle megh [Mv; MvLt 291. 195b].
1656: (hagyok) Szilagyi Thamasne Asszoniom(na)k
egi
szoknianak való tiztesseges fekete perpetatt, vallastol [Ádámos KK; BálLt 93]. 1668: tudom azt hogy Sándor Istuannenak elegendő ruhaztya (!) uala mikor hozak szoknyái Palastya asztal fedele mindenre elegendő [Szentsimon Cs;
CsALt 27. 1/27 Benkes Pétemé Katalin (64) pp vall.].
1676: Vettünk ... Katónak ket szoknya ala való köz landis
fel singh posztot d. 60 [Beszt.; Törzs]. 1707: Egj véres
Angliai tettzin szoknja [Kv; Pk 6]. 1708: eggy viseltes
szoknya zöld Rasa [Kv; KvRLt VII. 11]. 1729: tudom,
hogy edgj Szoknyajabol mentét csináltatot Bodola Győrdgy
Uram Böjté Kata Aszszo(nyo)m(na)k" [Feldoboly Hsz;
DobLev. 1/141. Isak Danielne Sara (30) pp vall. — "Ti. a
félj meghalt felesége szoknyájából]. 1767: Drága szoknyák, vállok, és több elé számlálhatatlan Mlgos Dámának
őltőzetire megkívántatott drága köntösök 's Portékák voltanak [Désfva KK; Ks 21. XVIII. 78]. 1789: vettem kezemhez ... Egy viseltes veres karton köntöst Szoknyástol
[Medgyesfva MT; EMLt Torma Éva kel.]. 1810: a* szoknyát, vagy a ' rokóját, egy tzondrát, és a* feleségétől most a'
temetéskor m e g maradót par tsidmát viszszá adja az ö r e g
Anyának" [F.rákos U; Falujk 49 Sebe János pap-not. kezével. — a A félj].
Szk: ~ alja. 1589: az Azzony fel foga Zoknyaya es Inge
allyat ... vgi Ewle az Matias deák eolybe [Alör SzD/Dés;
DLt 226]. 1628: Egy zoknia alliara való arani Prem [Gyalu
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K/Kv; JHbK XII/44. 10]. 1642: Én vettem vala ... zöld
szoknyát neki — sokszor hajtottam én fel az zöld szoknyának az alját az szemére s az fejére [Mv; MvLt 291. 349b351a átírásban] * -ját felfogja/fordítja.
1585: Az Azzony
Az Alfelereol fel fogha tiztessegtelenwl Az Zokniayat es
azt Mutatta, hogy azt wsse [Kv; TJk IV/1. 511-2]. 1629:
Balogh Giórgine ... ezen közben felfordita szokni áj át uerte
az seggit s mondotta joietek ide egjetek igjatok ebek [Mv;
MvLt 290. 142b]. 1759: Azon Fejérnép forditottae fel az
szoknyáját ... vervén az alfelit mint a Czigánnék szokták
tselekedni? [Altoija Hsz; HSzjP vk] * - melle ?szoknya
eleje. 1630: mutatta" az zoknia mellien es az inghe vyan
Veer Czepegest [Kv; RDL I. 20. — "Csizmadia Márton] *
- pereme szoknya szegélye. 1576: Wagion egez Atlacz weres Az eleotys zoknya peremyn wolth [Szamosfva K; JHbK
XVIII/7. 15] * ~ z s e b e . 1765: az Aszszony ... látám hogy,
ahol a szoknyájának a sebe szokott lenni oda dörgölé kézit
[Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 289]. 1771: Veres Ábrahám
doceálja az első, második, harmadik fatensekkel, hogy azon
pénzek voltak a Katzal makkbérféle pénzek, amelyet Ábrahám a menye szoknyája zsebiből kivett [M.hermány U;
RSzF 267] * aljában/alsóban szőtt
1683: Haj szin allyab(an) szőtt szoknya elö ruhástul vállastul [UtI]. 1692: Egy
ég szin allyába szőt arany virágokkal való szoknya, olyan
materiabol való elö ruhával [Bilak BN; JHbK L/36]. 1723:
Kökőrtsin szin allyában szőtt szoknya, arany galand rajta
[Koronka MT; Told. 29/2]. 1751: (adott) Kaportza szin
alsób(an) szőtt szoknyát [MNy XXXVI, 198] * angliai
1674: az Rosa színű Angliai szoknyájáért ... Katónak •••
atta(m) Szabó Gergelynek — flo: 2 [Beszt.; Törzs]. 1707:
Egj veres Angliai tettzin szoknja [Kv; Pk 6]. — L. még
angliai II. 3. szk al. * aranyos-ezüstös
kötėses
1768:
Egy Kökörcsin szin aranyos Ezüstös kőteses Szoknya vallaval edjütt [Nsz; TGsz 51] * aranyos
1723: Egy Király
szin aranyas szoknya vállastol [KGy]. 1756: vóltanak temetésekre tartott Száz vékony asztal Keszkenői ... egV
szép Aranyos Szoknyája ... melly szoknyát igy Circumscnbált, mintha Kőrtvélyekkel meg hajigálták vólna, ollyan
Aranyos vólt [TSb 21] * bokrétás arannyal varrott
1816: Egy Lila szin bokrétás arannyal varatt szoknya hozza
való vállal ... 50 Rf [Kv; Bom. IV. 41] * bugyogós
1576: Wagion Aky Bwgyogos zoknya wyan wolth walamy
dyryb darabochkak [Szamosfva K; JHbK XVIII/7. 15] *
ezüstös
1727: Egy Gazdagon ezüstös rosa Szin Szoknya
[Szentgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.]. 1749: Setétt Fahaj Szin gazdag ezüstös Szoknyát elő Ruhájával [K°'
ronka MT; Told. 12/2]. 1768: Egy Czitrom színű Gazdag
ezüstes új szaknya [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109] * füstös-aranyos
1762/1763: az Aranyas Szoknyák közül is
egyiket adtam a Klári vijolaszín ezüstös arannyas Szoknyája hellyet [Ks 23. XXIIb] * hányt farkú
1572: Marta
feyerwary Matene azt vallia ... hallotta aztis ... hegedws
Janosnetwl rea(m) vezem az hant farkw zoknyat [Kv; T JK
III/3. 33] * hosszú farkú ~ ?uszályos szoknya. 1603: Tetzett eo kegeknek ... hogy minden rendbely varosy feleyn
réghy attyaynktol reánk maratt rendy zerent es Nemzetseg
zerent való forma eolteozetett víselyen, minden v á r o s i ren
kewe való eolteozetet ugy mint Spanyol hozzw farkú boronáló keonteos es zoknya [Kv; TanJk 1/1. 460]. 1628/16VEgy ... kaftánboll czenalt hozzu farkú szoknia ... Egj •••
arannios kattan hozzw farkú zoknia [Bodola Hsz; BLt n
hai Béldi Kelemen inv.] * hosszú miv
1628/1635: b ö
meczjn arannjas materias hozzw miw zoknia [uo.; BLt
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ua.]
kétszer ványolt
1718: En tegnap Gyaluban az
Dajkanal votam az szolgalatra ígéri kezét ... maga fizetísiben kivan ... ketser vanyolt szoknyát egy rasa egyszer kötőt" [Szentpál K; TK1 Mihály deák Teleki Ádámhoz. —
"Fels-ból kiemelve] * selyemmateriából való
1714: Haj
szin Selyem Materiabul való Szoknya elöketö és Vál [Nsz/
Fog.; AH 3] * vhogyan/vmiből/vmivel szőtt
1727: Egy
Nagyon Tarkáson Aranyason Szöt Züld Szoknya elegyes
kötés rayta [Szentgyörgy MT; Ks gr. Petki Zsuzsa kel.].
1736: Az Gubemátorné' ... más nap tiszta arany fonalból
szőtt szoknyában nyakán, mellyin, kezin való köves arany
pereczekb [MetTr 398. — "Gr. Bánffy Györgyné gr.
Bethlen Kata. bFolyt. a fels.]. 1742: Egy bŭdöskö szin forma ezüstel aranyai szőtt szoknya [Ne; Told. 19] * virágos
1637/1639: Egj ... virágos szoknjara való Kapocsj geóngeós türkeses [Kv; RDL 1. 111]. 1693: Edgj Virágos ...
váll nélkül való szoknya in flór: 26 [Ne; DobLev. 1/37. 4]
* viselő
1604: minden marhaiat ki hordata oda hogi mikor el meggien meg agia, de sémit egi wiselo zoknianal
Egiebet meg nem ada [UszT 18/167 Ambrus Gergely Korondy pp vall.]. 1653: ilona Aszoni regi Szolgalom imar fizetesen feliül hagiok neki ... egi inget egi elókótót a uiselŏ
fekete Szokniamat [JHbK XLII/3. Kovacsóczy Zsuzsánna
végr.]. 1784: Két mindennapi viselő Szaknya, egyike veres,
másik hamu szin Flaner [MbK XI. 72 Kováts Ágnes kel.j
* vont arany
1669.ĕ Az vont arany szoknyának az egyik
rend peremit ím beküldtem [TML IV, 466 Teleki Mihály
Veér Judithoz]. 1674: Vagyon egy kik vont arany szaknya,
hat rend gombos prém az allyán [Beszt.; WassLt 12. 72/6].
1705: Némely részét" pedig az maga vont arany szoknyáiból csináltatta [WIN I, 587. — "A székekét] * vont ezüst
1633: Egy Feier Virágos Vont ezest Szoknia Lant Vyo [Ks
Wesselényi Kata kel.]. 1758: Egy vont ezüst Király szín
Szoknya [Nsz; TSb 21]. 1768: Egy vont ezüst Szoknya, Satírozott Selyemmel arannyal varrott hozzá való vallával
[Nsz; TGsz 51] * zsinóros
1573: orsolia peter papné,
Azt vallia hogi ... Mond Az zolgalo leania ... Zynoros zoknyat Igert vala az Azzonembernek az legeneknek poztot
[Kv; TJk III/3. 66].
3. nöi ruha-féle; un fel de rochie; eine Art von Frauenkleid. 1628/1635: Az Zegeny Azzonj eolteozeti ... Egj
meczjn arannjos materias hozzw zoknia arani peremmel
hant az vya [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.].
1633: Egy Feier Virágos Vont ezest Szoknia Lant Vyo [Ks
Wesselényi Kata kel.]. 1634: ezüstel elegy szinü Materiabol czinalt, hoszszulljos szoknya Arany Peremes [Kv;
JHbK XVII/15], L. még az atlac-, bagazia-, bársony-, brokát-, csemelet-, gránát-, kamelot-, kamuka-, kanavász-, kreditor-, mohar-, mor-, perpéta-, rása-, selyem-, tabit-, tafota-, tercenellaszoknya címszókat.
szoknyáeska kis szoknya; fustiţă, fustişoară; Röckchen.
1602: Honesta Matróna Catharina R(e)l(i)cta Ioannis Kádas ... fassa e s t . . . Ruhazattia feleol pedig, azt tudom hogy
e
ggy zoknyaczkaya, es eggy kis parta Eowechkeys volt az
Leannak [Kv; TJk VI/1. 606b]. 1778: Szokmányamán és
rajtam levő hitvan szoknyatskaman kivül mindeneket az
Udvarb(an) bč vittek [Agárd MT; Told. 8]. 1839: két esztendős Papp Nyikuláj ... viselt ... egy hasonló szinü spanyoléit szoknyátskát [DLt 132 nyomt. kl].
szoknyanyak kb. nyakszerü díszítő résszel kiegészített
szoknya; talia fustei; Art Halskrause, Plastron u.ä. auf

szíj gyártócéh
Frauenkleid. 1583: azt yija felseged hogy gyeöngyeth felseged a Iffyw azzonyonk zwksegere nem kwldheteth. Azért
bizony dolog hogy eue nagy zewksegek wala ... mind pedig ... Beretakra, zoknya nyakra, es egieb feóre walo ekessegekre [BáthoryErdLev. 46].
szoknyás I. mn szoknyát viselő; care poartä fustä, cu
fustă; Röcke anhabend/tragend. 1591: Cozma Benedek,
Merai ... vallia ... A korczomaros azt monda nekem, hog*
egi veres zoknías azzont lattot ott az zekerrel [Kv; TJk V/l.
108]. 1641: Az szolgálóm látta, hogy az az szoknyás aszszony az nadrágában váj vala az székel legénnek [Mv;
MvLt 291. 288a átírásban].
II. fn szoknyát viselő személy; persoană care poartä fustă; Frauen(zimmer) in Röcken. 1641: azt az szedeijes szoknyást úgy találták, hogy még ugyan felvetve az cig(á)nyok
abrosza s úgy vetették alá az asszonnak az szoknyáját s magát is az hiúból [Mv; MvLt 291. 288a átírásban].
szoknyaváll szoknyához tartozó, felsőtestre való ruhadarab; piesă de îmbräcäminte femeiască pentru partea superioară a corpului purtată împreună cu fusta; Schulterstück,
Fichu, zum Rock gehörende Kleiderstück, was die Frauen
zusammen mit dem Rock auf dem Oberkörper tragen.
1654: Jm Edes Fia(m) küldeötte(m) égy oruossagos keöuet
... az Menyem az Nyakab(an) uisellie mind éjei es nappal
jo hoszszu Sinoron, bal kéz feleöl az szoknya vallon alol az
vékonyan allio(n) szinten az keö [Gyf; BesztLt Kallai Susanna Kemény Jánosné aláír.]. 1657: Egy megj szin Sima
barsonj aranj peremes szoknia vall | Egy kwsded szerw
vont Ezwst peremes szoknia vall | Egj Tetsin viseltes Ezwst
peremes szoknia vall [Mihályfva NK; JHb XXII/42].
szokódik szoktatódik; a se obişnui; sich gewöhnen.
1629: akarván, hogy fiúnk, Borsos István is az gondviseléshez szokódjék házasságától fogva minden jószágunkban és
javainkban absolutum és perpetuum dominiumot adtam,
kezébe is bocsátottam [BTN2 422].
szokotál 1. számít; a socoti/calcula; be(rechnen), ansetzen, kalkulieren. 1711: mind paskuly mind Batyanos (!)
ugy szokotalak ezeket hogy ki gyermek ki nyomorik [Szőkefva KK; Ks 96 Biró Márton lev.]. 1765: kenyér melynek
fontyát egy krajtzárra szokotálom [M.igen AF; Eszt-Mk
Vall. 56]. 1775/1785: a Méltóságos Groff Exponens Földes
Urunk eö Nagysága részéről minden esztendőben leg alább
hét száz véka buzat a mint mi szokotállyuk el vettetnek
[Renget H; JHb LXXI/3. 373 r. tanúk vall.].
2. szemügyre vesz, számba vesz; a lua ín consideraţie;
veranschlagen, zăhlen. 1797: Hallottam, hogy igen sok vagyont hozott volt N .Csiszér Lászloné Aszony miket én
nem igen szokotáltam [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1798:
aszt nem tudom hogy Bátyám mit vitt ell magával, nem
szokotáltam [Egerpatak Hsz; i.h.]. 1813: a földek alkalmasint voltak meg mivelve, mítsoda Sűrűséggel vettete Nem
Szokotáltam | Trágyáztatott de hogy mitsoda vastagsággal
nem Szokotáltam [Killyén Hsz; MvRK].
3. meghányja-veti, gondolkozik vmiről; a socoti/cugeta,
a se gîndi; überlegen, erwägen. 1831: egyébre felelni nem
tudok minthogy nem igen szokotáltam [A.csernáton Hsz;
HSzjP Provid. Thodor vagy Vántsa György (24) vall.].
1838-1845: Szokotál (:román a szokotyi...:) meghányjaveti, gondolkozik róla, fölvet és számít [MNyTK 107].

szokotálás
szokotálás elszámolás; socoteală; Berechnung, Verrechnung. 1808: a Boltok Padlásai Ajtoji kiszegődésekben elö
Pénzül ... szokotálásig adattatott 8 Rhf. 40 xr [Kvh;
HSzjP].
szokotálhat számíthat; a putea socoti; berechnen können. 1775/1781: láttam hogy feles gabonát vettetnek, a
mint szokotálhatom, minden esztendőben el vetődik ... hét
nyoltz száz véka buza [Máda H; JHb LXXI/3. 385 Murg
Ursz (40) j b vall.].
szokott I. mn-i igenév (fn-i igenév és fn között) szokásos, megszokott; care se face ín mod regulát; gewohnt (mit
einem Infinitiv). 1677: a* Székelyek-is, ha mikor extra
Regnum ... kŭldettetnek, elegedendŏ költség adassék nékik
... ide nem értvén a* ... vigyázásra a* Tisztektől expediaitatni szokott embereket [AC 240]. 1684: végeztük ... Fogarasi városúnkb(an) Kgltek(ne)k G(ene)ralis Ország Gyüleséset (!) promulgáltatni, holott Diaeták alatt agitaltatni szokot Causakis elōvetetöd(nek) [UszLt IX. 75. 16 fej.]. 1701:
rendeltünk kgltek(ne)k Országul közönséges Gyűlést Gyula
Fejérvárra ... holis a Gyűlések alatt agitáltami szokott Causák folly(na)k [i.h. IX. 77. 36 gub.]. 1731: Tiszt. R: Praedicator Uraink(na)k ... járni szokott beneficium nem adodott
ki [Dés; Jk 409a]. 1752: Az Üveg Csűrtől ingredialni szokot Arendát ki tiltotta meg azt sem tudom [Bodok Hsz; Ks
22. XXIb]. 1801: Vágynák a Pap számára miveltettni szokot Földek [Noszoly SzD; SzConscr.].
II. mn \.jog jogszokástól meghatározott, jogszokás szerinti; obişnuit, care este conform uzanţei; von Rechts
wegen, rechtsgewohnheitsmäßig. 1574: Mi Zalanci Lazlo
espan es Zekoli mihaly Vice espan" ... fęięruarmegebę(n)
... boett kozęp octauaia(n) Eniędon Zokott Teoruinin(n)ek
Napia(n) ęs hęlyęn Tęob Eskutt Assessor vrainkal Teoruinęk zolgaltatasara Egyiutt Le vltu(n)k volna [Fejér m;
KemLev. — "Folyt, a fels.]. 1605: Amely vraink a zokot
hatar kyweol kwllyeb vetettek fel seowenyeket... vágattassak le [Kv; TanJk 1/1. 518]. 1611: hyuanak m j n k e t . . . hogy
... az Fodor Mártonról marat Jókat, meg oztanuk Varosunk
zokot teoruinje zerint [Kv; RDL I. 90]. 1671: Végeztük
hogy a Jobbágy fel-kéréseis ... légyen az Causansoknak
szabadságokban ha Táblánné vagy pedig Vármegyén, és
azokon szokott processusokon keressék [CC 57]. 1684:
Ezek Kglmes Urunk az fen megh irt bizonyoknak, es Valioknak hűt szerint való vallasok, mellyeket mü is fide
n(ost)ra median(te) recifialva(n) az D(omi)na Expones(ne)k
az szokot Apertara ki adtunk [Szentmiklós Cs; Borb. II].
1764: Madarasi János ökglme a nemes céh céhmestersége
elviselésével és azon hivatalnak szokott és szabott onussa
befizetésével ... nemes céhét contentálta [Dés; DFaz. 22].
1816: Határozása szerint a T(e)k(inte)t(e)s u r a k a t . . . a Törvény szokott uttyara utasitatta [Asz; Borb. II]. 1840: av szokott urdólgát pontosan telyesiteni fogja [KLev.]. — L. még
AC 73,131; T M L II, 556; UF II, 91.
Szk: ~ adó. 1597: Gergh Alcznernek az Gorbo videky
iozagrol való Z a m adassa. Ez iozagnak zokot adaya es
egieb zedeo wedeö ez eztendeoben mindenesteol tt f 314 //
84 [Kv; Szám. 7/III. 20]. 1657: egyéb dolgok végett Toldalagi Mihályt expediálta is vala 1628 az ország szokott adajának bévitelének alkalmatosságával [KemÖn. 86] * ~
juss. 1720: Branitzkai Jasika (!) Imreh Uram ... Szokot jussamat meg adván mint Szolga bironak ... Thorda varmegje
... Fő Ispánnja mint principálisom kenszerite ... hogj men-
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jek el ... Oláh Rákosra [T; JHb XIII/65]. 1773: kőrtvéfáji
Tktes Ntes Lutzai Sámuel uram szakatt jussam le tétele
mellett ada kézemb(e) egy íratt Instructiot [T; DobLev. II/
448a. la Kerestelly Péter szb kezével]. 1827: requirála bennünket ab off(ici)o szokott jussunk ajánlásával ... Nemes
Rátzkövi István Ur [Mezőbánd MT; i.h. V/l 120] * ~ sallárium. 1735: Mlgos Groff Ur Széki Teleki Ádám Ur(am) eö
Nga szokott Sallariumunkat meg advan p(rae)sentaltata minékünk ... Koronás Királlyunk és örökös Fejedelmünk ...
Compulsorium Mandatumat [BSz; TKI]. 1767: Enis azért
szakat Sallariumamat Fel vevem ... el mentem [JHb
XXVIII/50]. 1816: Veres János Uram szokot Salláriumunkat letévén ki hívata az Falusi Birakkal Egygyüt [Budatelke
K; IB] * - taksa. 1688: Ványolo most ezen a' Vizén egy
sinczen, mivel el pusztultak. Az Do(min)us Officialis(na)k
legyen vigyázása réá es ha megh épitik, az szokot Taxat
egy egy forintott exigallya minden Vánjolotol eö Ngok számára [A.porumbák F; ÁLt Urb. 10]. 1845: Kérelmesek juhaiba az himlő miatt károk tőrténtekis, a Szokott taxának
felit a Bátsok által meg fizethetőnek véli [UszLt XI. 85/3.
38]. — L. még VKp 69.
2. szokásgyakorlatban rögzített; care este stabilit ín practica uzuală; usuell, üblich, gebräuchlich. 1577: Az zeole
myesseknek fyzetesse felól ... vegeztek, hogy ... ha penig
az vinczelér hya az myesseket az zokot fyzetesnek felette
meg fogtassa es ... az pelengerre fel allassa [Kv; TanJk
V/3. 15a]. 1587: mjnket" ha Nagod az mi regi zokot priuilegiumunkban ... megtart ... jgiijuk arra magunkat hog Nagod oltalma ala hajtiuk fejünket [GyK. — "A dési cellérek
végezése Gyulafi Lászlóval az őrmezői portusról]. 1651/
1682: Az Füzesi" Schola Mester Pauai Janoss adgia ertesünkre ... hogi az szűk időben ... az kőségis az el mult esztendőbeli szokot Prouentúsatt be nem szolgaitathatta nekie
[SzJk 180. — "Ördöngösfüzesi (SzD)]. 1664: az régtől
fogván szakat Arendat meg adni nem akarnak [Kv; Jakó,
Dézma 80]. 1774: A Szőtsők mentek bérlésihez, premezésihez Szükséges bőrőkőt eö kegyelmétől vásároljának, és
magok bérelvén meg a béreltetö gazdatol Szokot jutalmokot el vegyék [Déva; Ks 78. 20/8. 1/4]. 1780: Kápolnáson
az vásárban szokot àldamás ital mellet pénzen vettek volna
egy szúrke kanczát [Fintoág H; Ks 79. XXXIX. 2]. 1830:
communitásunk tagjai épületbeli bornákot, eszközfákot, kerékfalat kémek szükségekre a szokott tilalmas erdőből [Árkos Hsz; RSzF 115]. 1845: Ügyvéd Ttes Máthé Gergely
Ur, Szokott elö fezetésünk meg adása mellet, ada kezünkbe
egy irott Citatoria Utasítást [M.fodorháza K; RLt O. 2]. —
L. még BTN 2 171; SKr 283; WIN 1,596.
Szk: ~ idejében/idejére.
1619: csak ezt engedje meg
őnagysága, hogy az én uram szokott ideire küldje bé ez
nyáron az szokott adót, ajándékot és azzal együtt fökövetét
[BTN 2 207]. 1625: Mind dizno paztorsago(n) és ŏkeŏr paztorsagon laktam szokot idejeb(en) Heös bwkiben [Kénos U,
UszT 181c]. 1734: Annak szokott idejéb(en) a régi szokás
szerint, a Bibliai olvasást s annak magyárázását ... ^
kglmek" vighez vigjek m e g kivánnyuk [Dés; Jk 555b. — ^
két dési ref pap] * ~ mód (szerint)/módon. 1578: e minap
el vegeztek volt, hogy a ' zokot mod kyweol senky ne fyzetne teobbet az zólómywesnek [Kv; TanJk V/3. 167a]. 1675:
Süveges Gergely ... annuatim adgyon Taxat ket ket forintot
... praestalvan, a szokot mod szerint való klakazastis [VnU
457 Thököly Imre válasza]. 1839: Ezen esketésben fogla 1
... Tanuk a* szokott modon authenticaltatván előbbeni vallomásaikat ... m(eg) erössítették [Zilah; Borb. II.] *~»ßPĚ
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1662: minden esztendönkint az ország lakosinak az ő szokott napjokon való octávális terminusit és diétákat fogyatkozás nélkül kiszolgáltatván és ... semmit az haza megmaradására ... hátra nem hágy [SKr 143] * ~ rend(je)/rendtartás szerint. 1662: Melly malomhoz nem messze vonattak vala fel a fejedelem sátorai dél felől és az egész tábor az
ő szokott rendi szerint körös-kömyül telepíttetett vala [SKr
258]. 1673/1681: Haczogi Praedikator Uzoni Peter valaszsza. Az Restalt őt Veder Quartanak mennyen végére Udvarbíró Ur(am) ... fizetését penigh eddigh szokot rend tartás szerint adassa megh ő kglme [VhU 454 Thököly Imre
válasza]. 1708: a' termő időb(en) szokott rend szerint a
Dézmai vigjázásra ... választatott N Kurtány Joseph
U(ram) [Kv; SRE 109].
3. hagyományos; tradiţional, întemeiat pe tradiţie; herkömmlich, traditionell. 1662: a clérusnak a haza veszedelmével nem gondoló szokott ellenkedése miatt ... nehezen
vitetnek végbe az igazítandó s a hazát csendességre hozandó dolgok [SKr 278]. 1664: Tisztelendő Parthenius Peter
Püspök Uram(nak) ... igazgatása alá ... rendeljük minden
jószágainkban levő oroszokot, görögöket, ráczokot, oláhokot... hogy a z o k o t . . . szokott Liturgiájokban ... megtartsa
[Veress, Doc. XI, 46 Báthory Zsófia és fia, Rákóczi Ferenc
Parthenius Péter püspökhöz]. 1677: a' négy recepta relig'ok, és annak szokot exercitiumiban ... mindeneket szabadoson megtart | A ' Donatiok ... és Ország végezési, 's a'
ſ
égi Királyok, Fejedelmek idejekben és szokot Stilusi sze"nt emanaltassanak [AC 31, 201]. 1704: az egész urak és
Jörendek ... elmenének az Haller István Uram házához,
hogy már a Toroczkai János uram kis fiacskáját a templomban az Hallerek szokott sírokban eltemessük | onnan az úr
kjvétetéa és ide a házba az anyja koporsója mellé bétevők
oly véggel, hogy ... együvé temessék ... az úr szokott temetőhelyében, a kolozsvári templomban [WIN I, 240, 241.
- - "A Székely Ádám kisgyermekét]. 1705: Kinek 8 is testét
szokott és érdemlett temetési solemnitassal, szokott temetőhelyekben el is temettenek [WIN 1,450. — "A császárnak].
4. megszokott, ismert viselkedésmód, tulajdonság; (comPortament) obişnuit, cunoscut; ein gewohntes Verhalten.
1564: My második János ... Magiar orzagnak ... walaztott
kirallia ... wdwarhely zeken lakozo fw nepeknek ... zokot
Kegielmessegeonket Irywk [SzO II, 212 fej.]. 1584: az felséged regy zolgak hoz zokoth kegyelmes yo akarathja
IKomlód K; WLt Petrichewich Kozma lev.]. 1664: Molduram szokott természeti szerint volna difficilis [TML
UI
» 314 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1667: Kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, ne eddig némelyektől szokott vétpéldát kövesse, a gyűlésnek praefigált napja után kétnarom nappal jővén el [TML IV, 78 ua. ua-hoz]. 1710:
Azért szokott practikájához nyúla 8 , és a vejit, Vay Mihályt
Kiküldi Carafához, kétezer aranyat küldvén ajándékban
"ţki [CsH 207. — "Teleki Mihály. b 1688-ra von. felj.].
7
10 k.: Egyébaránt az ilyen magok árnyékától való bokosság és hírköltés igen szokott nyavalyája volt az én ...
W m f i a i n a k [BÖn. 687]. 1730: Mind ket Esztendőkben
j^tioimat ... commendalom az Tisz. Exactoria szokot irgalmassággal és igassággal folytatandó Ventilatiojára [Kv;
u m " 56/XIX. 29]. 1746: Eltetö Ferencz ... veszekedes
7 7 < o S Z O k o t háborgo ember [Szentegyed SzD; WassLt].
szokatt liberalitásom ellen negativát kellett felelnem
ki AH k ( n a k ^ T L ' Z á ß o n i A r a n k a G y ö r g y r e f - cs P-gr- T ele1786: a Tractusokban szorgalmatos vigyázás
ki fámhoz].
vántatik, hogy tudatlan, erkölcstelen, keringéshez szokott,

szíj gyártócéh
rest ember a mesterségre 8 fel ne vétessék [Cseţri, Körösi 43
A ref fökonzisztórium iskolaügyi rend. — 8 Értsd: iskolamesterségre]. 1824: Mikor szokott kellemetes kedvében lészen, instállak akkor hozd elé kérésemet 8 [Kv; EM XVII,
173 Csáky Rozália Lázár Benedekné Bethlen Máriához. —
8
A kv-i jótékony nőegylet pártfogására v o n . ] .
5. szokásosan folytatott, űzött (foglalkozás); (ocupaţie)
care este practicată ín mod obişnuit; geübter, gepflogener
Beruf. 1671: A' Bagariczás szekerek meg nem gátoltatván
az eddig szokott kereskedésekben [CC 56]. 1702: egy katona megvagdalt egy örmény szöcsöt ... Ez is ... praetendál
flór. 40, mivel kaiján esett bővebben a sebhetés és szokott
mesterségit nem continuálhatja [Gyszm; SzO VII, 110].
1786: ha a Thoroczkai Lakosok magak szokot Opifaciumaktol az Vas mlveléstōl el rekesztettnének, mind ... az
Hazának, mind az Uraságnak nagy kárara lenne [Torockó;
TLev. 4/13. 10]. 1810: Attestatum a gyergyószárhegyi gyalog katona Sajgó Albert fiának, Lajosnak Gentsi hadnagy
úr által tett kérdésekre való feleletéről ... 2-do Hogy következendő nap mindjárt megverettetése után szokott munkáját folytathatta-é? [Szárhegy Cs; RSzF 274 vk].
6. szokásosan készített, rendszeresen használt (tárgy);
(obiect) care este făcut/folosit ín mod obişnuit; auf traditionale Weise hergestellter/benutzter Gegenstand. 1580: az
wicinosoknak Cometaneosoknak Neuoket es Cognomenni o k e t . . . ez my Jelon való Leúęlúnknek rendiben meg Jrattattuk es my az my Zokot peczyetúnkel m e g Erositottuk ez
dolognak megállására [Pókafva AF; J H b XXVI/8]. 1614:
melj dolognak nagiub bizonsagara es Erossegere adgiuk az
mi Jelen való Inue(n)tariumunkat magunk szokot pechetunk alat [Kv; RDL I. 95]. 1694: Tolvaj István es Csiszár
György uraimék tének Instantiat Szólősi Gábor Deák mellett hogy a Bőcsülletes Czeh a szokot Remeket neki ki adgya [Kv; ÖCJk]. 1705: az úrtól újobban kölcsönpénzt kértenek ... de az úr úgy akaija adni, hogy jövendöben a régi
szokott hosszú forinttal fizessenek és szokott interest is adjanak [WIN I, 609]. 1750 k.: A legvastagabb úgymint négy
ujjnyi vastagságú szokott rud szappan kiben három font vagyon [HSzj szappanfőző al.]. 1755: hitván dög testemet
amint Sokan, Szokták feresztéssel ne mocskolkodgyanak,
hanem ... tegyenek tiszta inget labravalot reá ugy nyakamra a Szokot tiszta nyakra valót [Ks 14. XLIIIb Haller János
végr.]. 1768: az szokott abrantsamat megadtam Abrants
Taxát három poltrát vont rajtam 8 [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes ir. — 8 A dominális bíró]. 1795: Bizonyosak lehettnek
az irtt Mészárosók, hogy Senkinek rajtokon kivül nem lészen szabad Mészárszékekben áruitatni, szokott Húsokat ki
vágatni, és árulni [Déva; Ks 79. 25/17. 1/2]. 1823-1830:
Azomban meg érkeztünk az ö t s é m szállására ... az ötsém
pedig az Ház Ajtója mellett ült egy egyes széken pipázva,
az ott való szokott viselet szerént igen falusi öltözetben
[FogEK 461]. 1843: Szokott öltözék m é g itt a 'puszii* ('laj
bi' — egy sem magyar) vagyis mellény ónpitykézett kék és
vörös posztóbul, ez utóbbi az oláhfecsórek kedvencz ruhája
[Életképek 1,465].
7. állandó, rendszerinti, rendes; obişnuit, permanent; regelmäßig, dauerhaft, ständig. 1642: Hogy nagyságodat ...
itt benn való állapotok felöl későn tudósíthatom ... az vajda
ö nagysága kállérásának 8 ... szokott járása volt obstaculumom [TMÁO III, 170 Rácz István a fej-hez Konstantinápolyból. — 8 Lovas postának]. 1645: a marostis szokott folyásábo (!) ki veötte Faragó András ur(am) és az magha rétén el ásatta [Körtvélyfája MT; BálLt 51]. 1655/1754: Az

szoktat
Ifjú Mesterekkel az Ifjú Czéh Mester tartozzék minden Sokadalomkor felállítani az szokott helyre az B. Czéh Sátorát
[Kv; ACJk 5-6]. 1657: az magyar és horvát hadak szokott
helyekre, az magok végházaikban oszlának [KemÖn. 74].
1662: Úgy tudjuk, az porkoláboknak vagyon szokott szállások és házok; mi okon hadta azért el Madarász Mátyás szokott szállását, nem tudhatjuk Igyekezzen azért Kegyelmed
... Madarász Mátyást porkolábok szokott szállására rendelni [TML I, 3 3 9 - 4 0 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1683/
1751: hivata münkőt Maros székben Süketfalvában a' maga szokott lakó házához Nemzetes Boros Gáli Uram [Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 1738: azon Remek szokot tulajdonsaga leven fÜvetlensege [A.karácsonfva AF; Told.
31]. 1757: Bethlen Miklós Ur ... a' Vizet maga szokott árkából ... el vétette, és vitte oda hol most Continuállya folyását [Bolkács KK; BK]. 1764: A Tizenkét Tanácsbeliek(ne)k Szokot Karatsonfajat... vitetet a Spotály Embereivel
[Méra K; AggmLt C. 30]. 1823-1830: egy alkalmatossággal a mezőre menénk a szokott rekreációra [FogE 122].
1844: szegény Intzédiné meghala ... az első hír ... kivált
Anyámra nézve nagy benyomást tőn, 's a' szokott rázkodáson keresztül kelle esnie [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.].
8. mindennapi, köznapi; obişnuit, de toate zilele; alltäglich, ständig, gebraucht. 1657: az fejedelem oly halálban sietett hazájában az békességbeli szokott életre és feleségéhez, hogyha ... megverve futottunk volna is, soha inkább
nem kellett volna sietni [KemÖn. 286]. 1657-1658: Efféle
állapotban szokott dolog, hogy ... az cselekedetteket emendálják némely emberek: így s amúgy kellett volna lenni s
lehetett volna [Kemlr. 320]. 1677: a' Várra' és egyéb szokot szükséges dolgokra, a' Patronusok visellyenek ... gondot [AC 144. — "Jenővárára]. 1710 k.: Ez iurei veritate repetitio volt, de a scholákban szokott repetitiónál százszorta
jobb volt | Apor szállásomra jővén szokott reggeli consultatiónkra, unszolni kezde, a Szász János leveleit gubemium
nevével vétessük kézhez [BÖn. 539, 953]. 1734: Az Könyorögtetésb(en) penig kivannyuk ... hogy ne Csak egj
szokot könyörgést hanem ujjabakatis tegjenek eö kglmek'
[Dés; Jk 555b. — "A két dési ref. pap]. 1861: Rendes Canonica Visitatio a' kömyül állások hatalma miatt nem tartatik, hanem azért a' Szokott teendőket meg kell tenni
[M.bikal K; RAk].
9. megszokott, szokás szerint alkalmazott; care este angajat conform uzanţei; üblich, gewohnt, gewöhnlich, angewandt. 1705: a regiment szokott síposai, akik asztal felett
muzsikáltanak, előállának, és ... a török nótákat az uraknak
el kezdik fúni és vérni [WIN 1,230].
Ha. 1723: szokat [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/27]. 1727:
szokat [Szentbenedek AF; DobLev. I/129a]. 1730: szakat
[MT; JHb IX/41]. 1753: Szokatt [Mv; Ref. egyh. lt]. 1763:
Szakot [Hosszútelke AF; JHb XXVII/29]. 1794: szokatt
[Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 1813: szokat [Bencenc H;
LLt]. 1823: szokat [Várfva TA; Borb.]. 1830: szokatt [Aranyosrákos TA; Borb.].
szoktat 1. rákapat vmire; a obişnui pe cineva cu ceva;
fűr etw. anfållig machen, jm. zu etwas oder an etwas gewöhnen. 1582: ez Borbély Tamas Zoktata a hidelvieket oda
hog Bort raknak a pinczeben [Kv; TJk IV/1. 65]. 1594:
minthogy vy vrak vadnak, iol megh lassak eo kegmek kinek kel Adni, s kinek Ne Ne zoktatnanak sokat Ajándékozásra feokeppen kupakkal [Kv; TanJk 1/1. 247]. 1664: Posta mester u r a m is nádmézes étkekhez szokván, engem is
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arra kénszerit vala, hogy ... olyat készíttessek ö kegyelmének s flandriai bort adjak neki innya, mert Őtet ahoz szoktatták [TML III, 316 Naláczy István Teleki Mihályhoz].
1758: A testvérbátyám sem volt arra való ember, hogy még
csak j ó tanácsát is velem közölje ... hanem inkább egyéb
rosszra, úgymint boritalra mire szoktatott [RettE 63]. 1853:
a tselédeket nem kell sok húshoz szoktatni [Kv; Pk 6 Pákei
Krisztina féijéhez].
2. rászoktat/nevel vkit vmire; a obişnui pe cineva să facä
ceva; jmdm etw. angewöhnen. 1832: Fiam ... hogy magára
való gondviselésre szoktassam ... ki adtam használásra
M. Béldi, M. Solymossi, és Lodományi Portiokot ... hogy
azokba ... gazdáskodgyék [Szentbenedek AF; DobLev.
V/l 186 Bartók Ádám végr.]. 1896: jó, ha úgy szoktatja a
társaságot, hogy megbecsülje nagyjait haláluk után [PLev.
185 Petelei István Jakab Ödönhöz] | Felolvasásokat rendezünk, kiadványokkal szoktatjuk a betűre a közönséget [i.h189 ua. Réthy Lajoshoz].
3. ~ja magát rászokik/nevelődik; a se obişnui să facä ceva; sich etw. angewöhnen. 1657: Az egész Fogaras földén
lévő grammatikok mindenünnen tartozzanak ez Fogarasi
ola scholaban tanúlni be jöni ... Mindeneknek előtte Jsteni
félelemre szoktassák magokat [UF II, 187]. 1767: Pénteken
... nem akart böjtölni", kiizent az apjának, hogy neki küldjön húst ... Küldött ugyan, de megizente, hogy szoktassa
magát a böjtre [RettE 212. — "Gr. Bánffi Dienes leánya]
4. magához szoktat, édesget; a atrage, a apropia la sinę;
sich mit j m d m vertraut machen, sich bei j m d m einschmeicheln. 1572: Orsolia Karaznay János leania, Durko Varga
Georgy leanya ... valliak hogy Ez ely mwlt Napokban •••
Jeo oda az Istwan vayda fya ... es kezdy Mondany
megh kely halnom egi azzonyert ... Aztalos Ilko Newe,
Anyera yara reám hogi fogwa valek az toromba addegn
horda Jo borokat etthkeket azzal zoktata hozza [Kv; TJk
III/3. 13].
5 . (állatot) oda/rászoktat, idomít; a î n v ä ţ a / o b i ş n u i / d e p r i n de (un animal); (tiere) an etw. gewöhnen, mit etw. vertraut
machen. 1755: próbáltam hogj meg kössük s kötve tarcsuk
a bihajakat De mind öszve szaggatták a kőteleket, mivel kicsind korakb(an) nem szoktatták volt kőtélre őket [Szentmargita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 1810
hát a felperesnek Törvénytelen tselekedete, hogy nem szoktatta csordába Sertésseit, s, new vala szabad Lézengöbe k'
tsapni [Dés; DLt 82]. 1811: S ' minthogy emberek közt tölti" az idejit, Kik vakarják néki hátát, farát, fejit, Sőt szájába
is a' Czipót adogattyák, Ezzel jámborságra idejin szoktatytyák [ÁrE 146. — " A csikó].
szoktatás megszoktatás vmihez, betanítás; înväţare, in1"
ţiere (a unei persoane); Abrichten, Angewöhnen. 1847: mas
fözö van, idegen, kinek szoktatásával Trézsi sokat bajoskodik [Kv; Pk 7].
szoktathat ránevelhet, betörhet; a putea învăţa pe cineva
sä facă ceva; jmdm etw. angewöhnen, jmdn zu etw. zw»n"
gen können. 1671: Az melly Paraszt Ember Templom^
nem akama frequentálni, hanem az Isteni tiszteletet el- n j '
látná háromszor egymás után, az ollyakat... verettesse kô
kalodában, hogy azáltal-is az Isteni tiszteletre szoktathassa
[CC 1].
szoktatott hozzáedződött; care a fost obişnuit cu c e v j
an etw. gewöhnt, gegen etw. abgehärtet. 1710 k.: az Iste
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kegyelme (mert bizony nem az én erőmnek, politica simulatio, dissimulatióhoz szoktatott erőszaknak tulajdonítom),
úgy oda béhagyatta vélem", hogy vígan ettem kenyeremet
[BÖn. 493. — "A szomorúságot].
szoktattatik ráneveltetik, hozzászoktatik; a fi obişnuit/
înväţat/deprins cu ceva; zu etw. erzogen, etw. anerzogen
sein/werden. 1676/1681: az jo rend ... úgi tartatik meg, ha
jo disciplinahoz szoktattatnak az emberek [Vh; VhU 661].
szól 1. beszél/közöl/mond/nyilatkozik vmit vkinek/vmi
felöl/vmiről; a spune cuiva ceva; (jmdm bestimmtes/etwas)
sagen, zur Rede/Sprache bringen, zu Wort bringen, sprechen, sich äußern. 1542: Az thewb vraimnak ennek elotteis
zolthwnk, ennek vtanna is zolwnk hywen, igazán jamborulis Zolgalni akarwnk Nnak es Ngod hazanak [Fog; LevT
l 20 Olah Balas es Mottnoky Lajos lev.]. 1558 k.: az
aranywalto ... Meeg azért is zol, hogy wgy veriek az aran
yath hogy Meg legien az karat zam [Nsz; MKsz 1896.
295]. 1568: Geórgius Veeg Jur(atus) fassus est, in hunc
modu(m),... Jgy Zola, enneke(m) toth ferenc, hazud, balog
Jmre [Kv; TJk III/l. 177]. 1591 u.: otalomsagrol zollyon
p
yros Albert elózer s tilalmaknakis Adgia okath [UszT].
1596: Isten oltalmazzon attul hogj en kegmed feleol ollian
bolondul zolanek [Radnótfája MT; BálLt]. 1619: Azért ezt
én értvén eleibe adom ismét újólag csak magamtól is, megütöm, mit szólnak felőle [BTN2 290]. 1653: A dévai gyűlésről valamit szollánk ugyan, de mivel a déési gyűlést" emlitém feljebb, valamit akarok ími rolla [ETA I, 87 NSz. —
Az 1603-beli dési ogy-t]. 1659: semmi kedvetlen emlékezetet Kegyelmed felől nem hallottam sem urunktúl, sem
mástul, ezután ha hallani fogok, Kegyelmed részérül szólni
ls
tudok [TML I, 361 Balog Péter Teleki Mihályhoz]. 1662:
szóllotta Isten az embernek: íme, az Úrnak félelme a te bölcsességed [SKr 690-1]. 1675: Az előtt, mikor Kegyelmetek
e
lÖtt a nagy akadály (Kegyelmeteknek sokrendbeli panaszolkodási szerint szólom) volt, realisabb correspondentiáJok volt velünk, mint sem mostan [TML VII, 12 Teleki Mihály Szepesi Pálhoz]. 1799: a Bátyám ... ugy szólván: ne
ousulyak, mert maga Házoságtolan ember lévén, nékem él,
n
ékem kiván mégis halni [Déva; Ks. 75. VlIIb. 130]. 1808:
otsmányul ... ha Valaki szollott aztott le gazolta [Illyefva
Hsz; HSzjP Löjte Moses (67) gy. kat. vall.]. 1820: Minte g y én ... meg nem eskettettem, se a* véghez vitt EsketéSe
knek: se az Authentizalásoknak mivoltokrol szollani nem
vatl°k t V á r f a l v a T A ; J H b 4 8 B u d a i P é t e r ( 4 2 ) f ° g a d ó s
Szk: azon
1570: Ersebet Darochy Jacabné Ezt vallya
ſj°gy ... Az Bekesegh zerzeo Emberekis zoltak Ambrusnak
"pgy ely legen az Rachnewal való Jarastwl Bekesegnek
°kaerth es zoltak azonis Nekyk hogy tyztessegbe Thartyak
egymást" [Kv; TJk III/2. 149. — "Ambrus és a felesége].
o/8; Azmely köves botot Nagyságodnak Kamuti uram
commendált volt, Tóth Mihály uramtól valóban sollicitusok
foltunk rajta, hogy most őkegyelme elvihesse. S ő oztán
azmenn
y * e az árát tőrhetük, csak engem küldött vala
óth Mihály uram az Bezesztenbe", hogy ha megárulhatok
a d ' î l a n n a k u t á n a s z ó l J a k a z o n is» hogy ha az kénesőért ide
ű
Ják, vagy bátor csak kezességen is, hogy őkegyelme vi"ţsse el az botot [BTN2 168. — "Konstantinápolyi bazár].
(A szegény úr) azt izente, hogy menjek le Dobokára,
^menvén azért azon szólott, hogy maradjak mellette
WettE 64] * bosszúból
1594: Helfer Eotweos András
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vallia, ... Másod nap Az Sebes leghent az polgárok az Istenre kerdek kj chelekedte raita, Azt monda a* leghenj Az
eleo Isten soha az eo lelket az eo dicheossegebe Ne vigie
noha halainak Immár fia, ha bozzubol zol [Kv; TJk V/l.
462. 467] * - érte a. helyette nyilatkozik. 1600: Nagy Bodo Janosne Orsolia azzony, p(ro)katort wal Berze Mihalt,
Bogard falui Mihalt, egyebeketis mindeneket a kik erette
zolnak, mindenek elle(n), infra anni revolutione(m) [UszT
15/219, 222]. 1607: Benedek mihaljne Ersebet azonj Lengielfalwi es Zetelaki János gergeljne martazonj walottak
p(ro)ccatorra, szŏkej Kouaczy Andrást, benedek mihaltis az
wrat, es az kik Ertek zolnak [i.h. 20/251]. 1627: fertelmes
modon zittak bennwnkot, ha egj nehany ember ne zoliion
erettwnk, keszek valanak megh ölni [Nagyemye MT; BálLt
82]. — b. vkiért közbenjár. 1570: Anna Ázzon Borbély Janosne, Es Lakatos Esthwanne Ilona, hytek zerent vallyak,
hogy ... Mond az Molnarnak" ... az Rengeo Margit Leanyawal kyt ky verenek, Mert Igen keoneregh vramnak az
Annya hogy Erthe zolyon, Mert Bwntelen volt [Kv; TJk
III/2. 100-1. — "Borbei Janosne]. — c. megszólít vkit vmi
miatt. 1568: Margaretha R(elic)ta Andre olaos iur(ata) fássá e(st), Tudom hogy az peres Mesgen Jartúnk, de mynekwnk senky semith ne(m) zolt erette [Kv; TJk III/l. 191-2].
1745: Egy alkalmatossággal, mikor csordapásztorok voltunk, mikor a csordát reggelenkint hajtottuk, mindenkor
üres fazékkal kijött" a csorda elébe; hogy szólottunk érette
minket elpirongatott [Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 165 Harbán Simonné Bandús Borka (40) jb vall. — "A boszorkánysággal gyanúsított Szabó Ferencné Vizi Borka]. 1826: a
meg neveztem helyről a Néhai Bartos Dániel meg Szolita,
hogy a kertjein valami rések vágynák, hanem a Pintze helyről igazitanok meg, elis mentem a Néhai Ural Vágtuk,
hosztuk a kerteket meg igazgatuk Senki sem Szollott érte
[Albis Hsz; BLev. Vall. 5] * sokat
1632: ige(n) fel
emelt az Jste(n) Nierges Thamas, de rouid nap ala ront az
Jsten Nierges Thamas vra(m) erre monda neki meni be te
mert ige(n) sokat zolal [MvLt; 290. 107b] * vkinek mentségére
1667: Én elé sem hoztam volna, hanem ők adának alkalmatosságot, úgy szólám Bánfi uram mentségére
azokat az szókat [TML IV, 173 Naláczi István Teleki Mihályhoz] * vkinek neve alatt/nevével
1665: Ha Kegyelmed urunk nevével szól, tudom, az úr megorvosolja" [TML
III, 394 Bánfi Dienes ua-hoz. — "A rombolásokat]. 1672:
az uram ő Kegyelme neve alatt kellett volna szólni [TML
VI, Bornemisza Anna ua-hoz].
2. kiejt/mond vmit; a spune/zice ceva; sagen, reden, aussprechen. Szk: beszédet ~ átv. 1636: Az nappal az nappalnak szóll beszédet, és az étszaka az etszakának jelent tudományt [ÖGr Aj 5-6] * bolondságot
1596: nem giakorta
zolok en bolondságot [Radnótfája MT; BálLt 1] * bosszúbeszédet
1582: Catalin Boldis Paine ... vallia, soha en
Rab fabianne zayabol semmy bozzw bezedet Zekel Mihalne elle(n) hog zollot volna Ne(m) hallottam [Kv; TJk IV/1.
83] * bő beszéddel
1585 F: Enis vgia(n) nagy beo beszeddel zolek neki (Firtosváralja U; UszT] * breviter
1667: azért nem volna szükséges felfáradnunk, mert breviter szólván, ex nihilo nihil fit és ha velem szollott volna,
vagy az alatt is tanálna szólni Miklós uram, egy szóval sem
urgeálná az fejedelmet ő nagyságát az válasznak kitanulásáért [TML IV , 3 Keczer Ambrus Teleki Mihályhoz] *
egyet is nem/egyet se(m) ~ a. meg se mukkan. 1585: Azért
ezt valhatom hogy Paxy Lukachnal semmi nemeó fegywer
Ne(m) volt, Azért Az zuchakiak teowek a' tamadast paxy
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lukach eggiet sem Zolt, hane(m) az ket zuchakiak Menenek
reaiok [Kv; TJk IV/1. 449]. 1618: Mikor ezeket Szölfikár
megmondotta volna, megmosolyodék rajta az pasa, és erre
absolute egyet sem szóla [BTN 2 144]. 1619: Megmondottam, hog semmiben az urad meg nem fogyatkozik, valamiben kévántatik, csak lásson dolgához. De hol vagyon most
Ferdinandus, hogy nem szólasz arról egyet is? [BTN 2 326].
1760: monda Ágoston Mojses: Hallgass, hallgass. Ne szólj
egyet es [Illyefva Hsz; HSzjP Anna Szakács (40) relicta
vidua vall.]. 1823-1830: én már fel lévén mérgelődve, mint
a meglőtt medve, csak magamba fúvódtam, és egyet se
szóltam a marhás jobbágy embernek, hogy ökreit siettesse
[FogE 113]. — b. meg sem nyekken. 1653: Die 7 januar(ii)
a várban bort vettek vala ki, s a borvető egyik vala egy foldozó varga, Török István, ki ott leesék és hirtelen halállal
meghala, egyet is nem szollott — és az nap eltemeték [ETA
I, 152 NSz] * fenyítéket
1595 k: Tudom hogy az Kisfalúdi berchen vetekednek vala Sofalui fere(n)cz es Kis Pal
Istúan valami feóld feleóll, eggik(is) tudgia vala hogy az
eöúebe oda marad, az masikis tudgia vala, de megh alkotok
eöket, es egyikis en hallaso(m)ra ne(m) zolt fenyteket az
masiknak [UszT 10/44-5] * haragszóval
1592: Boba
Catus vallia ... monda nekem az leani ... az j o Azzoni Zabo Martonne soha nekem semmibe ne(m) vetet, es chak harag zoual sem zolt [Kv; TJk V / l . 303] * hármat ha
1618: Mikor énvelem szemben volt" is, én csak elcsodálkoztam rajta, mit akar ... hármat ha szólt az ura és ország
dolgáról, mindjárt magát kezdé erősen dícsírni [BTN 2 133.
— "Kamuti Farkas, az erdélyi főkövet Görcsi Mehemet pasával] * semmit nem/se ~/ne ~na. 1544: My koron Istrigi
Symon ezth montha, twdod azth Jo hwgom hogy az my tegedeth Illeteth wona az Jozagbol, En tegedeth myndenbeol
meg elegithelek, ez bezed ellen, che gergelne az borbala ázzon semmyth N e m Zolth [Szászzsombor kör. SzD; MNy
XXXVI, 52]. 1672: Ma étekfogó mene be, írván ő nagysága Kegyelmed dolgárúl újonnan Baló uramnak: ha elé nem
hozzák Kegyelmedet, ő se szóljon semmit [TML VI, 368
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1783: eleget kéré hogy
ülne le és semmit ne szóllana, de tsak futta magát [F.toija
Hsz; HSzjP Maria Köntzei de KaTatna (20) ns vall.] * vmilyen szót
1597: Felperes Kaidicz falui nagj Janosne
Illona asszony procatora antalfi tamas kobatfalj Al peres az
nehaj fulo lorinczne ugjan dersy kataljn ... Illien gjalazatos
szot zolot hogj en azt mondottam uolna hogy penzemet
ueztetem el de nem el ueztetem hanem az latrokra kőltŏtem
[UszT 12/25]. 1663/1728: Ha valakit Falu gjüleseben, vagj
Birot, vagj Falu Eskűttjeit meg hamisgatna vagj valami
bestelen szot szollana avagj tamadast tenne három forint legjen az poenaja [Szentmihály U; Törzs]. 1671: Baló uram
kijövetelével rossz hírt hozott Daczó felől. Mikor az tavaszszal vala az híre, hogy Zólyomit kihozzák s ú oda be volt,
akkor valóban mocskos szókat szólott urunk ő nagysága
felől Petróczi uramék előtt [TML V, 642 Székely László
Teleki Mihályhoz].
3. beszél, tárgyal vkivel; a vorbi cu cineva; reden, verhandeln mit j m d m . 1572: Meg Értettek eo k. Az espotal Jozaga felewl M y n e m w valassal leot az feiedelemtwl Byro
vra(m)..., Zollianak eo k. Teorwen twdo Emberekel [Kv;
TanJk V/3. 66b]. 1578: mj faluul eozwe gjwluvk zolank egj
massal hogj A z falw feoldenek Ellene mongjunk az Jktataskoron [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 1600: Luch János ...
vallya Eoys menth Ballos Jstwanhoz Kadar Peterhell egjetemben Akkor az keöthes feleolis sokat zolank egjmassal

[Kv; TJk VI/1. 396]. 1604: zollok az gazdám azzonjal felesegemel mondok hogy lassad ió Attyamfia mitt tegivnk
[UszT 18/43]. 1629: safar Andrasne hogj zolitotta eöket
hogj ne zolyanak auual az gylkossal [Kv; TJk VII/3. 90].
1704: Mindezek után Acton feljőve az úrhoz 11 órakor, ki
is mikor kijött volna a házból, kérdem, ha szólott afelől a
generállal, de azt mondá, hogy még nem szólott [WIN I,
303]. 1720: az sogor Gilányi Győrgj Uram Feleségestől ••
pusztás Házunknál lévén, Baktán, kértek azon hogy kigyelmeddel szollanék, s inducálnám [Kv; Ks 96 Haller Gábor
lev.].
Szk: iránta/vki iránt
1761: a' mint mi nálunk hívják
egy Busztolnika iránt szolatam és kértem vala magam
Irtásimhoz [Bukuresd H; Ks 62/4]. 1769: Most mind az
Tablan, mind az vármegyeken vacantiak vannak, ha fel menyen Bátyám Uram Bécsben szollana irántam is [Szentmargita SzD; Ks 99 Komis István lev.]. 1789: Áts Pallér Überlacher Antal ö Kgylme szollott iránta hogy az emiitett Tserepek költsön adattassanak által [Kv; SRE 261] * vki érdekében
1843: Ezen előadás módjából látván a biztosság,
hogy a beszélő gomyik a közönség érdekében szól, előhívatá a másik gomyikot is, Bárb Kangyint, ki hasonlólag a
kérdés alatti erdőmagvetés végrehajtására rendeltetve jelen
volt [VKP 76].
4. beszélget, társalog vkivel; a vorbi/discuta cu cineva
(despre ceva); sprechen, reden, sich unterhalten. 1570: Sara
pesthy Katus leanya ... vallya hogy varratot ket kezkeneot
eo vele Zabo Janosne, Es eomaga Montha hogy az Trombitásnak varratya, Latta Aztis hogy Bezellet az Trombitássá!,
De Nem Thwgya Myreol zoltak egymassal [Kv; TJk M/2
32 )-

.

,

5. átv is beszél, megszólal; a vorbi/grăi; seine Stimme
hören lassen, etwas sagen. 1582: Anna Kalach swtheó
Andrasne fassa est hog ... Danchak János ... be fenyegete
az Kosdine hazahoz, zolais de Nem erthetewk mert chak
Ghwgieogh wala [Kv; TJk IV/1. 18]. 1584: Egry ferencz
felesege vallia ... vegre Annyeba luta az Zegeny gyermek
hogy lm Niolcz eztendeós, de sem zol sem wlhet se(m) larhat [Kv; TJk IV/1. 255-6]. 1598: Veott voltt fel ... Jn* e
deák az varos prokatora keolttsegere ... f 4 Nyaualias Nem
tud szolny mertt az Jsten ell wette Nyeluetth [Kv; Szám7/XVI. 96]. 1637: Pal Mester megh koczogata az ablakot,
ketszeris, de az Aszony nem szollá sokaigh [Mv; MvLt
291. 110b]. 1698: (Az aszony) olly dagályos, hogy ha az
Urára megh haragudt, két három hétigh sem szollott [SzJ*
310]. 1710: Tofeus az sok urak s más emberek praesentiájában nagy haraggal megriasztja az embert, ha ugyan ördög
van-e benne? Ama nyavalyás ijedtiben szólni sem tud [CsH
193]. /722: a ' meg irt Gondviselével lévő emberek réá ruhantak Oltján Oprára, és ott ugj meg verték, hogj pokrotzban hozák bé és soha többet nemis szolot [K; Ks 7. XV. 6J.
1759/1845: Felelének a kalugyerek: Parintye! nem túd ez a
kép szóllani [Hermányi, EDem. 575]. 1783: mostoha Fiam
... M Vásárhelyről elszabadulása után ... éczaka kétszer
jött bé az udvaramra alattamban, mellyet én az ebek ugatására észre vévén ki mentém kialtoztam ki légyen, szolly®n|
de nem felelt [Mv; MbK XI. 68]. 1804: Gutta ütésbe eset
volt, hogy még szollani sem tudott, hanem tsak az ujjáva
mutatott ugy meg nimult [Köröspatak Hsz; HSzjP Szem
Györgyi Providus Zöldi Benedekné Óvári Mária (40) val J1811: Szól Íjon most akár ki bár a' fejit rázza, Talál-é valamit a f mi igy példázza, A z embert és annak minden erköitseit [ÁrÉ 33-4].
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Sz. 1710 k.: A tanácsban is sokszor állottam én közikben
Apor és Bánffinak; de bezzeg sohasem állott ö én és Apor
közé; a felesége házába futott olyankor, vagy úgy szólott,
mint a hal [BÖn 964].
6. vmilyen (idegen) nyelven beszél; a vorbi într-o limbă
străină; in einer (anderen) Sprache reden, ... ihm sprechen.
Szk: oláhul/oláh nyelven
1600: Andreas Gergő (!) ...
fassus est ... nem tutta(m) vellek bezelleny mert eok az
iuhazzal olahul zoltak [Kv; TJk VI/1.413]. 1736: Nem vala
akkor híre az sézának, mert ha eléhoztad volna hogy séza
azt gondolták volna hogy oláhul szólasz sez, az az ülj le
[MetTr 361]. 1831: Szép hold világ lévén, és tsendes idö
hallania lehetett, hogy ött (!) mit szolattak egymáshoz Olá
Nyelven [Dés; DLt 332b] * szászul
1569: De a newyt
en Eleottem nem neweze meg, mert szászul sokat szolanak
feddeodynek [Kv; KvLt 11/19]. 1570: Kyral Mathe hity zerent Ezt valya ... Zeoch Demeter ... az gazdazzonyal zolt
zazwl [Kv; TJk III/2. 81]. 1573: Molnár Marton Azt vallia
hogi ... zaszwl Nem hallotta hogi sem my gonozt zolt volna" [Kv; TJk III/3. — "Zabo lenart Borbei Ianosnak] * tatárul
1653: No azért szollának tatárul a jó vitéz szászok,
s addig handagatának-hendegetének, hogy alá menének és
megegyezének a bassával és Bethlen Gáborral [ETA I, 114
NSz].
..
(nyilvánosan) felszólal; a vorbi (într-o adunare) ín spriJinul cuiva; zur Sprache bringen, ein Wort für ... einlegen,
Wort ergreifen. 1778: Ifjúkorában ellopták egy lovát. A
bátyja, Lészai István, nagy authoritasú főbíró, ki is az apjával. Somai Lászlóval anyjáról egytestvér volt, egyet szóla
Poklostelkén egy vármegye székin s mindjárt megsegíték 70
rhenus forinttal, hogy lovat vehessen maga alá [RettE 392].
8. beleszól vmibe; a se amesteca ín ceva; dazwischenreden, dareinreden. Sz. keze alá
1710: Apor István, Mikes
Mihály, Haller István s mások ... hogy jobban procedálhass
anak dolgokban, s az ország között is ne szóljon minden
ember kezek alá, a jámbor, igaz hazafiát, Keresztesi Sámu®|t... kiveték a praesidensségböl [CsH 301-2]. 1766: Teleki Mihály ... azt felelte: „Hagyj békét feleségem, hadd vep e m el, ne szólj kezem alá mert valamint az most nekem
hordják mindenfelől az ilyen ajándékokat, aszerént fogja az
ţn maradékom mindazokat másoknak [RettE 201]. 1854:
Jöjjetek Ti Csapóra it hárman edgyüt élhetünk én a mink
J^an mindent által adak, soha kezed alá nem szollak [Csapó
KK; DobLev. V/1372 Réz György vejéhez, Dobolyi Bálinthoz].
. 9. rászól vkire; a atrage atenţia cuiva; zurecht weisen,
Jmdn auf etw. aufmerksam machen. 1568: Margaréta Cons
°rs Ambrosy varga iur(ata) fassa est, hogy halotta buryan°snetol, hogy azt monta, hogy azt halotta, az hachyertól,
h°gy adig zol, az leanra, hogy meg egzer, arcyul vagya,
érette | Anna Sebastiani Somogi iur(ata) fassa e(st), Ezt halottaim) hogy szolnak vala biro Katónak myre háborog
e
°thúes palnenal [Kv; TJk III/l. 185,209].
s
* k : reája
1633: (A szolgálónak) az Hadnagi ... egy
yjgh giolcziotis igirt volt cziak ne szollio(n) reajok' [Mv;
Mv
L t 123b. — "A tetten ért szerelmesekre].
10. hozzászól vkihez, szót vált vkivel; a vorbi/a sta de
^orba cu cineva; zu jmdm reden, jmdn ansprechen. 182318Í0; Az ágy fîrhangját összehúztam. Gyarmathi is ezt tette a magáéval, egymáshoz nem szólottunk | az asszony Bán
£ s uzsanna rendkívül mérges volt, akárkire megharagudott,
f e k ü d t az oldalházba, egy hétig is elduzzogott, senkihez
Se
m szólott [FogE 200,91].
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11. hozzászól vmihez, véleményt nyilvánít vmiröl; a-şi
exprima părerea ín legătură cu ceva; sich zu etw. äußem.
1590: Thúdomant tezúnk késeo ne legyen minden Jgassagúnkhoz beowebben zolnunk mind Jtt kegtek eleott s mind
az Appellationak helyejinnis [UszT]. 1598: P(ro)ponit I Ertem myre akar mennj az P(ro)curator hyúatal mellett hol azt
mo(n)dgia hogy Abban tett vétségét Ákkori p(ro)curatora
hogy az derek dologhoz zolt volth es az teórúeny kóz felóll
ualó dologhoz ne(m) tartotta volt magat [i.h. 13/42]. 1619:
Liptói Imreh tött választ Pázmán uramnak ilyent penig
mondván: Pap uram, véled egy religión vagyok s catholicus
vagyok, de most tegyük le az religiót és szóljunk az ország
közönséges dolgához [BTN 2 308]. 1621: vgj itelliwk hogj
netala(n) akkor valami subsidionalis penztis imponálnák
reánk, Es Egj annak vtanna iob modgiaval tudnak eő
kglmek az Ado dolgahoz szolanj [Kv; TJk II/l. 316-7].
1678: értésére adom ő ngk az dolgokat, az mint folynak ...
hazánkbeli dolgokhoz peniglen szólni sem tudok [TML
VIII, 273 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1700: Majd
minden Eclakb(an) vagyo(n) a Magyarok(na)k az olahokkal veszekedések az Innepeknek meg tartatasa felöl ... A
Sz. G(ene)ralis ehez igen vékonyon szollott [SzJk 780].
1726: az M: Igeniekis Csak vékonyon szóltak az dologhoz
[TGsz 51]. 1798: leg kissebben is a ' dolog derekához szóilyon [Dés; DLt]. 1805: a* Feliperes meg kivánnya, hogy az
allperesek efféle szükségtelen kérésekkel, a' dolgot ne húzzák és halasszák, hanem szolyanak, a ' dolog valoságához
[Mv; DobLev. IV/1. 893. l b tábl.]. 1822: Feleletem igaz lélekkel való meg-tételét az úttal Nagyságod meg kimilléséért el-halgatom, és tsak a' dolog valoságahoz Szollok [Kv;
IB. Kenderesi Mihálly kormányszéki tanácsos nyil.].
Szk: ad/de merito/meritum ~ érdemben hozzászól. 1704:
Ezekről pedig és ehhez hasonlókról solemniter protestálván, hogy nem azért szól, hogy ad meritum szólana, mert
úgy kellenék is lenni és azt érdemelné is ez a causa | minthogy még ma nem szólnak de merito, csak folyjon a dolog,
és mikor az allegatio végbenmegyen, az allegatiót az egyik
ítílőmester reportálja az úrnak | ágálván az inctusnak incompetentiájáról, a director az ellen contendála, hogy amaz
egy exceptiónak megengedése is inkább volt ex gratia judicium, mintsem a törvény kívánta volna. Azon márpedig általmenvén. többel nem élhet, hanem szóljon ad meritum
[WIN I, 117, 150-2, 152] * mit ~ vmihez? 1628: hozak mi
Eleonkbe az Éppel János vram testamentomat... megh kerdue(n), hogy mit szolnanának az Testamentomhoz eo kegimek halua(n), az Testámentomot minde(n) részeiben Ereyeben hagiak [Kv; RDL I. 137].
12. jogot formál vmihez; a ridica pretenţii, a revendica
ceva; (zu) jmdm gehören, jmdm zu Recht zukommen.
1550: mykor wk Giermek korokban otth walkon laktak
volna az Cylla mezőn barmot őriztek es soha akkor nem
twgak hog' azhoz a mezöhez monostoryak szóltak wolna,
hanem wk aszt twdgiak hog' keleczelyek, wyfalwyak eltek
[Gyerővásárhely/Damos K; MNyXXIV, 292].
13. állít vmit vkiröl; a afirma ceva despre cineva; über
jmdm etw. behaupten/sagen. 1698: Azért akár ő kglme,
akar más elegyicse bele az en emlekezetemet maga beszedgyeb(e) ez iránt kgd ne hidgye, mert sem kgdröl sem másról soha bizony ollyat ne(m) igyekezem szollani ă ki helytelen legyen [Szamosfva K; Ks 98 Mihók László lev.].
Sz: se fejért, se feketét nem
/ 780: se fejért se feketét
nem szollott; hanem mint a' kö halgatott [Dés; DLt]. 1820:
Sajnoson olvasám leveledből hogy ha kévánságod szerént

szól
kedvedet nem töltőm tehát a joszágom bajához s directiojához te se fejért se feketét nem szollosz [Kv; Pk7] * megholtakról vagy semmit se, vagy jót, vagy jól
XVlll. sz.
köz.: az meg holtakrol vagy semmit se, vagy jot, vagy jol
szóljunk [Nsz; Told. 2].
14. nyilatkozik; a se pronunţa/declara; sich äußern. Szk:
illetlenséget/illetlenül
1786: az Varosnak neve alatt
senki leg kissebb illetlenséget sem szollatt az én hallatamra
[Torockó; TLev. 4/13. 35]. 1793: Udvarhelly várossának
Magistratussa most emiitett határozás iránt illetlenül szollott, s mint egy fenn héjjazva Függetlenségekkel kérkedezni nem átallotta [Kv; UszLt VIII. 8/68 gub.] * követve/követvén ~ engedelmet kérve beszél/nyilatkozik. 1573: Feierwary Mártoné Martha ázzon felelety Zeoch Georgy ellen
... keowetwen" Zolok Ta K. eleot b [Kv; TJk III/3. 200a. —
'Értsd: a vall-ban említendő szitkok megismétléséért. b Köv.
a nyil.]. 1600: Felperes Bagy Leörincz János, Procuratora
Zenth Király Gyeörgy Kowetwe es tudomány tetellel zolok
fellel megh irt p(ro)katorom altal [UszT 15/242]. 1607:
Keóuetue(n) zolok es tudomanytiteluel tilalmat teötem az
Alperes ellen [i.h. 20/57].
15. átkozódik, gyalázkodik, káromol, szitkozódik; a spune cuvinte înjurioase la adresa cuiva; verwünschen, fluchen
jn, Flüche oder Verwünschungen ausstoßen gegen jn. Szk:
adtát és teremtettét ~ adtával és teremtettével szitkozódik.
1767: igazé, hogy az Adgressorok erőszen Teremtettéztek,
kik voltak azok 's mitsoda Attákat és Teremtettéket szollottak [Msz; Told 26 vk]
becstelenséget/becstelenül
1663: Ha valaki falu gyűlésében vagy birot vagy falu esküttjeit meg hamisgatna, vagy pedig valami becstelenséget
szólana, awagy tamadást tenne, három forint legyen az poenája [Szentmihály U; SzO IV, 301]. 1671: nem szabad ...
becztelenúl szollani az peresek kőzzül az edgyik az masik(na)k [Kv; TJk VIII/11. 103] * embertelenül
1597:
Feyer Dániel ... wallia ... monda Feorkeol Mihály, Hazúd
bestie lelek kúrwaúl valaki azt" mongia az en giermeke(m)
feleol, monda Chizame bezzegh embertelenewl zolaz
eoregh ember lewe(n) (Kv; TJk V / l . 106. — "A fentebbieket]. 1665/1754: Ha ki meg haragszik az érdemes büntetésért, embertelenül szoll, vagy az asztalt meg üti, vagy a'
pénzt tsak le veti, büntetése egy heti bér [Kv; ACArt. 14]
% gonoszt/gonoszul
1561: az olah vgyan gonozt zola
[Ráton Sz; BálLt 78]. 1573: az my vraink ... meg az utonnys Erőssen meg hattak wolt hog senkinek semj gonozt ne
zolyonk [KCs IV. 3 9 - 4 0 Giorkan Mihul és Kygan János
oláhmonostori j b vall.]. 1583: Apalin Simon Peteme, hallotta hogy meg zolitottak az Giorthia hordozásért Zilagi Ianost es a' felesege gonozul zolot [Kv; TJk IV/1. 194.].
1630: De hogj az Aszony valami gonoszt szolt volna az legennek en nem hallotta(m) [Mv; MvLt 290. 223b] * káromlást ~ káromkodik. 1601: (Akik) az religio ellen blasfelmaltak, es ez vthannis káromlást zolnanak tehát affélékét ... megh bizoniultattwan affele dolgok rea mindeneket
... megh beontessenek, az blasfematort az Kalodaban tegyek es ott tartassek az regy mod zere(n)t (Kv; TanJk M\.
393]. 1769: Tyn György ... az akkor itt volt Udvari Hajdúval egyben veszvén azon méreggel menvén a Papra, ottan furiáját ujjitotta, s akképpen szollotta a káromlásokat
[Bukuresd H; Ks] * rútul ~ gyalázkodik. 1598: András
Deák ... vallya ... oda Jeowe" borsos Gergely igen rezegen ... monda egessegel Ty tetwes lelek kwrwak Coloswariak ... m o n d a Sos Mathe es Jstwan, ne zoly olyan
Rwtwl mert tejs Coloswarhoz tartózó Iobbagy vagy es az
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Coloswaij biro megh beontet erette [Kv; TJk VI/1. 263. —
"A korcsmába].
16. ts alakban is; şi la tranzitív; auch transitiv: megszól; a
vorbi de rău (pe cineva); jn. Übles nachreden, verschreien.
758J: Dobonday Orsolia vallia ... Eg Aztalosnet mondnak
Nagy Zentmihalion Attól hallottam hog ez Rengeo Annát
ereossen zoltak Az hidalmassy harminczadosokkal [Kv;
TJk IV/1. 187]. 1597: Porozlo Zabo Marthon ... wallia.
Mikoron en az azzony fogny mentem volna Nagi Andrassal
eggyewt, amely azzonnial Kadas Ianost zolliak, talalam az
azzont az enmaga(m) hazamnal [Kv; TJk VI/1. 98]. 1629:
ajandekkal en altalamis elegge kenalta Zolta az harminczadost de chye (!) azt monta, nekj nem kel [Kv; TJk VII/3.
76].
Sz. 1672: Forgács Sigmondné mondása: Jobb szóljanak,
mint szánjanak [TML VI, 245 Keczer Menyhért és Szepesi
Pál Teleki Mihályhoz].
17. mellette/vki, vmi mellett ~ a. vkinek/vminek pártját
fogja; a lua/ţine partea cuiva; für jmdn das Wort eingreifen.
1589: leot volt egy Rab feo ember puspeok vramis kerte az
Tanachiot, zolt mellette Segitseget Adanak attam Neky f. 2
[Kv; Szám. 4/VI. 43 Stenzely András sp kezével]. 1592: az
prokattor hiwatal melletth wilagosban Job modo(n) akarok
zolnj [UszT]. 1599: Pállffy Jsthwa(n) Tarchafalui nemes
Zemely wallot p(ro)katorul eleötte(m), Bogardfalui Mihalth, Antalffi Thamast, Zentkiraly Gyeörgiet, egyebeketis
walakik mellettek zolnak, intra anni reuolutione(m) [ih15/185]. 1662: Ennek az veszett Kercsinének is vagyon vitája. Immár fülem hallatára rútul bánt asszonyom vele,
melyre bizony vétke nincsen, mert ha volna, tudja az Isten,
hogy nem szólnék mellette [TML II, 231-2 Vér Judit Teleki Mihályhoz]. 1676: Sombori ha oly nagyot vétett, hogy
szólanék én mellette? [TML VII, 265 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1705: kezdé az úr mondani: ... megunván
itt a magyarok szükséget, innen kimennek H a v a s a l f ö l d é b e ,
onnan kurucokká lesznek, és jövendőben csak az sem lesz,
hogy ki szóljon a nemzet mellett | meg is ijedt volt páter
Kapi azért a porta triumphalisért, melyet Rákóczi uramnak
készítettenek volt", de ő osztán szólott mellettek [WIN l
400, 627. — "A kv-i páterek]. 1735: hivatalos lévén •••
Méltóságos Groff Vr Széki Teleki Páll Vram eö Natsaga
Berkészre Ebédre Vicse kapitány Tktes Nemzetes Katona
Mihály Vram eö k(e)gy(e)lmehez ... az holott is igen szollott ... Teleki Sámuel V r a m eö Natsaga Jószága mellett
[Drágavilma SzD; TK1 Csuka Kosztán (48) jb vall.]. — b '
vkinek javára van; a fi ín sprijinul/favoarea cuiva; jm zu
seinen Besten sein. 1843: a megjelentek mellett az a könynyítő körülmény is szól, hogy a Makavej Moyszi által indítványozott mag elöntését m e g nem engedték [VKp 122]18. vall, vallomásban elmond/állít vmit; a märturisi ceva,
a afirma ceva ín mărturisire; (als Zeuge) aussagen, bekennen, fatieren. 1558 k: Illienkepen zolok es t a n o b i z o n s a g o t h
tezek Mindenek eloth, tudny Jllik, kyk erthenek ehez es
bolchelkettek ez dologban [Nsz; MKsz 1896. 294].
Szk: derekára/derekáról
1583: mig az Derekara zolneek, (e)bbeól warok teor(veny)t kegmetekteól [Hsz; BálLt
80]. 1591: Erreol is protestalwnk hogy ha ez belj lattatasunk nem elegh, Ne legien keseo az derekarulis szoInunR
kgtek eleot, s az az appellationak heliennis [UszT].
eleózer ebbe varok teorue(n)t, Az mikor az derekara kel
zolno(m), teöbbet zollok ... Deliberatum est ... P(ro)testa
hogy az dologhnak derekara zolni keseo ne legye(n) [í j1-!
* egyenesebben
1747: n a g j differentiak vad(na)k fassio-
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jokb(an) A kik p(e)d(ig)len egyenesebben szolnak, sem
Ŏkõr el hajtást, sem mente el lopást nem fatealnak [Torda;
TJkT III. 65] * gyanúval
1585: Szeoch Crestel vallia,
Razma(n) paltol ig hallotta(m); lm Ambrus Deák Adot Zebenbe czimer heolgyeot ell, talam az volt az en heolgyem,
de bizonnial Nem zolot, hane(m) gyanowal [Kv; TJk IV/1.
460]. 1600: Georgius Theolchieres ... fassus e s t . . . gianual
zoltak az byrak eleóth es kewanta Borbély Georgy hogy
megh fogassa az byro [Kv; TJk VI/1. 412]. 1650: egy
szentgiorgy napia(n) oda ment ... tvzert, s az tvzel egivt el
hozta az vnönk(ne)k az teiet, akor nem gianoual szola
[UszT 8/64. 37a] * tudománytétellel
1560: mynd az altal senky ne mondya hogy valakyt chak vexalunk Getrünk
es chak vdewt mulatunk cum protestacione tudomány tetellel zolunk Az elsew feleletwukhez ezt replicallywk [Kv;
SLt ST. 6]. 1590: Követve zollok tudomány tetellel, meg
yrot Prokatorom altal, az Alpereseken vagyon illyen keresetem [UszT]. 1607: Keouetue(n) zolok es tudomanytiteluel tilalmat" [i.h. 20/57. — "Köv. a nyil.] * vkinek képében
1569: eg szolgaia mihalfy Janosnak kipibe ig szola
[Msz; LLt]. 1598: Az Ik Az ket birakra foghnak Jeojenek
be az birak, ha ellenek akarnak zolni az Actrix kepeben
zollyanak jn facie sed(is) [UszT 13/25].
19. vádol vkit vmi vei; a acuza pe cineva cu ceva; jn.
anklagen, beschuldigen. 1592 k.: Leg elyzeorszer (!) szollok osuatt Peterhez es Osuat Jmrehez azért hiuattam az feliéi megh newezet Zemelieket az megh holt cziganiomnak
balintnak Tetem fely [UszT].
20. vmilyen (pénz)büntetést kíván kiszabami vkire; dore
Şte ca cineva să fie amendat; über jn. eine Geldbuße verhängen. 1590: miertt hogj Ezekett semi wettkemert meg
czielekette az alperes az decretumba meg Jrott penatt köp t e m rajta Erette, werem hwllasaert es cziontom toredelmeertt hwzon Eott forintig zolok hozza Erette [UszT].
1596: az feóldre le ytett, chak seb kilench uagio(n) raitam,
Annak felette ytes, Si Iuris azt mondo(m) miért eo kegmeis
ne
mes ember, az feoldre ytesert 24 ghirat mondok hozza,
f
aidalmòmerth ... 25 forinto(n) zollok [i.h. 11/51].
Szk: díján ~ hozzá gyalázkodási bírságot kér/kíván.
'590: Annak felette esmet hogy tiztessegem ellen szolt hoszunak mondott Azért dyomo(n) szollok hoszaia [UszT].
1596: Myert En hozzam illyen gjalazatos szot szóltál En az
Nem vagyok azért diomon szolok hozzad: Erette [i.h. 11/
21
]• 1605: Zabo Peter wagasy vt Actor, Keresi Jósa Istwant
es
Balasy Palt Hoggyayakot Egy zegeny goromba Egywßyw fianak vereseyert vagdalasaert, kjert diján zol hozzán k azfelet major potentiat intental [i.h. 19/89] * fejéhez és
Jószágához ~ fej- és jószágvesztését kívánja. 1591: fejedhez es Joszagodhoz szollok mert ... Jg chyellekôttel [i.h.].
1592 k: osuatt Peter es Imre ... cziganiomat vertek vagdalj a az en tulaydo(n) Jozagomo(n) kibe(n) mégis holt kinek
f a l á é r t feiekhez es Joszagokhoz zollok ez ket szemelynek
h
] * fejéhez/fejére ~ fejvételét, ill. fejváltság-bírságoláfát kívánja. 1574: Ezeket halwan vicey Ianos Monda Ellene
h
°gy En ellenem az zek zynen ezt Nem Mondhatnad Mert
en
Iambor vagiok, Azért hogi Mondod rak (!) reám Mindiaras
t, ha penig Ream Ne(m) rakod ... feyedhez zolok fogj^is kewanlak Erette [Kv; TJk III/3. 413]. 1583/1584: My*°ro(n) Zolgaim az en megh hagiasom zerint halaznanak
' • Inuadaltak eoket, vertek haygaltak keowekkel Taglottak
•• fogoth halamoth Zolgaimtol El weottek, Myert hogy
C i g i é n az zabad és keoz halazo wyzen ezt chyelekettek
' • Azért ez factumerth feyekhez zolok Mindenikhez

szíj gyártócéh
[Újfalu K; Ks 42. B. 9]. 1593: az en ... felesegem meg
zeőkte hityth ... törwenbe yndultatănk egi massal ... akoris
fejehez zolek erette merth meg zekte hytyth | Chiki Zenth
giorgion ... wezte(m) el. egy l o w a m o t . . . ez a* János oroztha woth el ... azerth mynd a' fele Or emberhez bizonság
melletth fejere zolok [UszT]. 1635: Deliberatum ...
Stephani Dimien de Enjed Mivel Vice Jspa(n) Trauzner Istua(n) Vra(m) ennekis Fejehőz zola az tóruenynek ugy teczek miuel hogy teóbzor semmi gyanúban ne(m) forgot Dimien Istua(n) hat holt dyan uagion erette ugy mint floren.
hungarical. 40 [DobLev. 1/8] * marhájához és jószágához
~ vagyonvesztését kívánja. 1598: az Alperesek ... egj Jobbagyomoth ... Zabo Istua(n)t Valamyre ualo tekentetbwl
vertek uaghtak ky mia megh holtak (!); kyert fejekhez zollok kylen kylen, Affelett marhajokhoz es Jozagokhoz
[UszT 13/101] * nyelvéhez ~ (vkire) becsületsértésért/gyalázkodásért/szidalmazásért kijáró büntetés kiszabását kéri.
1570: Mond az zora Zeoch georgy ... Bestie Lotthyo
kwrwa, Illien Zydalmakal Illette ... hogy penig Engemet
Bwntelen Igh zidalmazot, ha az teorweny engedj Nyelwehez zolok erte [Kv; TJk III/2. 11]. 1598: miért penig engemet hogj illeni rutul zittalj si iuris feyedhez zolok erte ha az
toruin meg engedj es nieluedhez miért hogj illeni galazatos
zokkal illettelj [UszT 13/117-8]. 1610: en ellene(m) nagjot
vétett; igen zidott ... Mjert hogj ollia(n) vtalatosson zidott
enge(m) Nyeluehez zolok erte ha az teörveny itelj | a' hogy
pedig bestie lelek kuruanak szidott azért nieluehe (!) szolok
mert az firfihoz nem illendeő szitok [i.h. 32b, 34a] *
vmennyi káron
1597: Bagy juhos nepek Zolia Lukaczy
es az teobby ... zolitotak Sandorffalúát es a* birot Juhoknak
be haitasaerth, holott egy Júhert megh ytettek, mast megh
mechettek, es az paztort megh verték, tiz forint karo(n)
zolnak [i.h. 12/97]. 1598: A(n)no 1598 Albert Mihály Adosult megh ket zeker zenaert zantasal. Azért egy forint karo(n) zol. Az zenaert (is) egy for(in)ton zoll [i.h. 12/116] *
vminek terhén ~ vkihez. 1592: Myert hogy engemet illjen
meltatla(n) szitkockall szidott es gjalazott megj holt Dyomert fel nem veotten volna, es annak terhen szolok hozza,
mert valamiuel szokott Jambornak az w tisztesseget megj
otalmazny, valamiuel az teorveny mutattia kez vagiok otalmazno(m) [i.h.].
21. kér, követel; a cere, a pretinde; verlangen, fordem.
Szk: többet
1576: Transactionalist ... meg kewanonk
teolle" ha teorweny Engedj p(ro)testalunk liceat teobbet
zolnwnk [Torda/Kv; Thor. VI/3. — "Thoroczkay Matthiastól]. 1599: az teoruenttis kere(m) Zaua halua ne legiô(n)
keseo mind kegtek ellót mind penigh az Apellatiok heljen
teobbet Zolno(m) [UszT 14/33]. 1606: abban a' mit megh
ne(m) enged a J.aszony az eóreksigh hazuara, megh adom,
de mikor nekem hagia az az en atia(m)fia azt az eóreksiget,
az Alperes asszoni akkor azt monda hogy el enged benne
mikor fel váltom, lassa ha enged, kenalom a* penzel. P(ro)testalok zaúa halua(n) teóbbet zollok [i.h. 20/29] * vhány
forintra ~ vhány forintot kér. 1606: T h u d o m hogy Vas Peter oda jeott uala Zolokmaba felesegeúel, az eórekseg felól
Alkon(n)i kezdének. 25 forinton hagia felesege kepeben
veghre 12 fori(n)tra zolla [i.h. 20/124 Andr. Jakab de Zolokma lib. vall.].
22. kérdésre felel/válaszol; a răspunde la o întrebare; antworten. 1568: Vaczy Peter ... az ucza kozepin talalwan az
germekre az ky syr uala. Mondua(n) ky bantha teged az
gyermek mutatoth az feierbelire, sirua zoluan [Kv; TJk
III/l. 143]. 1598: Danchy Leorincz ... vallya ... kerdez-
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tem" is ereossen my dologh, s mikor haborottanak megh de
semmith arra nem zolott [Kv; TJk V / l . 253. — a A foltozó
vargától]. 1600: Kerekes Jstwanne Sophya azzony ... vallja: En semmith az en fiamtól nem hallottam, sem nem kerdeztem minthogy keserwes azzony voltam, mastol hallottam hogy erre zolott volna [Kv; TJk VI/1. 419]. 1636:
gyuczy fel égésd megh mit búsülz miaja, de az Azzóny
semmit nem szolá raja [Mv; MvLt 291. 63a]. 1642: Kezdé
kérdezni az asszony az leánt, hogy ... „nem mene-e neked
az urad?" — Az leány arra semmit sem szóla [Mv; i.h. 291.
349b-351a].
23. törvény előtt feleletet ad; a da răspuns ín faţa instanţei; (vor Gericht) aussagen/erklären. 1568: Martha R(elic)ta
Emerici toth Jur(ata) fassa e(st) ... Mikor az Tóth ferenc
hazanal Engemeth meg Elegytenek, kerdek akor az fogoth
vraim, Balog Jmrehnet, ha valamy kozy volna oda, mondana meg, es Jgy zola balog Jmrehne, Énnekem semy közöm nyncz [Kv; TJk III/l. 177]. 1593: lassa megh arról
kegtek zekj, ha ennekem arról addik kel felelne(m) migh
ezeknek tôrwenek el wallik, en Azth mondom hogy addik
ne(m) tartozom felelny, migh ezeknek nem zakad wighe,
ha zolnom kellis, torwenteól warak [UszT]. 1849: szoljon a
nő igazat, hogy azon fiúcska ... kitől való légyen? | szolján
... a' nŏ igazat és valja meg lelki esméretesen a' jelen dolog hogy történt [Kv; Végr. Vall. 2 7 , 3 0 vk].
24. vkik közé/köziben/közéjük
~ békítőleg beavatkozik
vkik közötti vitába; a interveni împăciutor ín discuţie; sich
ins Mittel legen, sich einmischen. 1575: Mostan az Donatariusok es Contradictorok keoziben egebet Nem zolunk, hane(m) ty kegek Eleot Solemniter p(ro)testalunk, hogi akor
Mint forogion eo keoztek az per, De Minekwtanna az genealógia dolga Teorweny zerent keoztwnk veghez megien
... Nem Engedywk senkinek Meg keresswk teorwenyel
[Kv; TJk V/3. 118c]. 1602: Zigyarto Balinth ... vallia,
Amikor az iffiu Vargha legeny Veinerer Martonnenak engede az eo rez z e o l e j e t . . . Traúsner Lukach vram zola keozikben es eo monda hogy oda engedtety [Kv; TJk VI/1.
590]. 1603: Ezeknek wtanna mégis zolnj kezdenk köziek
hogj hadnak el az Egienetlenseget [UszT 17/64]. 1610: ott
vala Kedey Marton is, zolank keözejek, s Kedey Marton
Kedey Janossal eggytt Osuat János kezebe adok az ...
eoreksiget [i.h. 12b]. 1620: De hogy nagiob dossensio perpatvarkodas eo kgeek keoziben ne Jeoiőn, Egy massal beszel uen szolank eó kgeek keóziben hogi ne perlekednenek
hanem bekellenenek megh Eó kgeek [Berz. 15. XXXIX/6].
1633: Az perlekedes közben iamborok kőzinkb(en) szolvan
megh eggieztettenek [Uzon Hsz; BLt]. 1657: Igi azért eó
kglmek kózikb(en) szoluan igi alkotok megh eókót [Madaras Cs; LLt Fasc. 157].
25. jelent vmit, feljelentést tesz; a face un denunţ; anzeigen, verraten. 1589: Egi feyzet ragadot János kouacz hozza
es az felesege melleol vgy huritottak az Sáron altal, vgi
teczik, fel keobeol buzath adoth volt Matias deák az Vram
János kouacznak hogi ne zoliion [Dés; DLt 226].
26. ellene/ellent/vki,
vmi ellen ~ a. visszaszól, felel; a
replica, räspunde; erwidern, widerreden. 1573: Nerges peter Azt vallia hogi ... az vchan Megen volt lakatos peterne
leorinch ky leot es Azt Mongia volt, Te lator te koffa Eb
vagy ky vonatom Nyelwedet es az alfeledre foldatom,
Ne(m) hallotta hogi semmy gonozt zolt volna ellene az
azzonj [Kv; TJk III/3. 110], — b. felesel; a räspunde obraznic; widersprechen. 1573: mykor az Ázzon Boltiaba Marhat Zamlalnanak Ez Balint valamint ellene zol volt az az-
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zonnak, Az Ázzon meg Bwzwl Rayta Mond neky Meny ky
Innét eleolem, Mert Mayd az feiedhez Iteom az kwlchot
[Kv; TJk III/3. 110]. — c. vkinek/vminek ellentmond/
ellene van; a contrazice, a se opune; sich gegen jmdn/etw.
äußem. 1544: Mynd ezek ellen az borbala ázzon nem zolt
semy ellenth [Szászzsombor kör. SzD; MNy XXXVI, 52].
1605.ã Az pohár feleól azt mo(n)dta hogy Ersoknak hagio(m) vagy az pohár vagy az Arra lezen, de tudo(m) az
pohart ne(m) engedik vgymo(n)d; Ersok ott vala, eó sem(m)it ellene ne(m) zolth [UszT 20/132 Barbara consors
Agilis Balthasar(is) L(ite)rati In Vduarhely vall.]. 1799: illjen képpen fenyegette az Exponens Aszszont, hogy akár
hol akármit szolljon ő kegyelme ellen meg rugoldozza a
kurvát [A.csernáton Hsz; HSzjP Simion Vantso Prov(idus)
(20) jb vall.]. — d. tiltakozik; a protesta; Einspruch erheben, protestieren. 1555/XIX sz. eleje: Hütünk szerint iijuk
akkoron pedig az Iktatáskoron az fellyel megirt Jószágoknak ellene senki nem szollá [HSzj széna al.]. 1796: hogy
azon Privilégium ... nem Törvényes, ezt az Ali Peres olly
világoson meg bizonyította, hogy az ellen sem a* ... Torotzkaiak, sem pedig a Feli Peres egy jótátis szollani nem
tud [Mv; TLev. 5/16 Transm. 92 tábl.]. 1806: Valaki az Esküttség ellen szoll, büntetése 1 MForint és 25 páltza [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115].
27. tiltakozik; a protesta; protestieren, sich beschweren.
1765: egy rhénes forint egy font, a reze sem j ó semmire.
Elsőbben igen kaptak a havasalföldiek rajta, gondolván,
hogy j ó a masszája, de minekutána észrevették, hogy munkában semmirekellő, feladtak rajta. Nagy kárt vallott az ország benne, de senki sem szól [RettE 192].
Szk: cum protestacione
1560: Azért cum protestacione zolunk ... vgyan azon egi dologban affele ketzer ualo
apellatiot nem myelhetet uolna ha mielteis méltatlanul [Kv;
SLt 15. 6]. 1614: Tisztelendő és Böczületes Birak Uraim
cum Protestacione szolok Kgmetek elöt [Kv; RDL I. 8].
28. megszólal, panaszt tesz; a vorbi, a face o reclamaţie;
Klage erheben, zu Wort kommen. 1657: írja Kegyelmed
azt is, Isten Kegyelmednek egészséget adván, el veti magárul a panaszt. Tudom én azt, hogy ha Kegyelmedet szólni
hagynák, meg tudja magát menteni [TML I, 68 Bornemisza
Susánna Teleki Mihályhoz].
29. vmilyen eszköz, hangszer rá jellemző hangot ad; a
suna, a scoate/produce sunete caracteristice; lauten, tönen,
klingen (spezifische Schellquelle). a. kong (a harang);
(despre clopote) a dăngăni/suna; ertönen, tönt (Glocke).
1683: Wagyo(n) egy harangh, melly kettőztetve szol [M kecel Sz; SzVJk 35]. XVII sz. v.: Wagyon egy harangh, K)
hármaztatva szol [Egrespatak Sz; i.h. 33]. — b. kolompol;
(despre tălăngi) a suna; mit der Kuhglocke Stimme ausgeben. 1750: az béres ökrök mind ... a mezőnn halta(na)k,
egesz Ettzaka ott szollott a harangjok [Kál MT; Berz. 12
92/61]. 1775: hallottam a Kővendi Sigmond Ura(m) ökrein
lévő harangokot azon Zabban Szóllani [Vadad MT; i.h. ţ 1 ,
84/13]. — c. cseng (a csengő); a suna (clopoţelul); klingeln. 1796: az ispárgára tsengetőt köttek volt, mikor h o ö *
akartak nyúlni az ispárgához a csengető nagyon kezdet
szollani [TarcsafVa U; Pf). — d. harsog (a trombita), pereg
(a dob), sípol (a síp); răsună (trompeta), sună (toba»
fluierul); schmettern, wirbeln, pfeifen. 1811: Mikor e
Kerek Dombi tetejét tapotom. Trombita, Dob, Sip szóH,
ágyuk menydörögnek, N é m e t és Frantzia fegyverek zörögnek [ÁrÉ 42]. — e. csattog (a fejsze); pocneşte/räsunä cu
un zgomot scurt (toporul la tăiatul copacilor); knallen-
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1774: hallottam hogy ... ö Nga erdejében ugy Szollottanak
a' Fejszék ugyan Bőgtenek belé [Vaja MT; Told. 46/14].
30. madárra von.; referitor la păsări; (Vogelstimmen). a.
huhog; (despre bufniţe) a striga, a scoate sunete caracteristice spéciéi; heulen, uhuén. 1763: A baglyok Szebenben
úgy szólnak, mint valami vad erdőben, s amint bizonyosan
referálják, nagy bővséggel különb-különbféleképpen szólnak [RettE 148]. — b. kakukkol; (despre cuc) a cucui/cînta/striga; bekucken, schreien (Eule). 1783: Mitől fogva ő
Nagyságok ketten öszve szövetkeztek ... a' való hogy
gyakrabban szóll a' Fa kukuk az Udvarban [MNy XXXVI,
270].
Sz. 1835: még azt mondotta Sós Reti Pista fülem hallott r a : Adjon tsak a' Báró — megfizetjük mikor szoll a' Kakuk utoljára [Zsibó Sz; WLt].
31. írásban beszámol vmiről; a relata ceva ín scris;
schreiben, berichten. 1672: Vesselényi uram ipával való
dolgairúl sokat kellene írnom; nem is mind pennára valók.
Isten szemben juttatván, mind arrúl s mind más odavaló
dolgoknál bővebben szólok [TML VI, 167 Bánfi Dienes
Teleki Mihályhoz Báldról]. 1823-1830: Minthogy az öltözetről szólottam, már a hajviseletről is egy kevés emlékezetet teszek [FogE 66-7].
32. (írott szöveg) tárgyal/tartalmaz vmit/vonatkozik vkire, vmire; (textul scris) cuprinde/conţine ceva; (Schrift.
Text) handelt über/behandelt etw., ist in ... die Rede davon,
daß ... 1610: Mj ... Hwteos ozto Byrak coloswarath ...
Minek elleötte azért az Diuisiohoz kezdetwk (!) volna hoza
Catha Azzonj egj Inwentariumat eleöngbe, melj zol uala az
Aúner Marto(n) vram elseö fellesegereöl való ket Árúak
Anjaj harmadgiarol [Kv; RDL I. 6]. 1629: az Constitutio
nem az illyen foglyokrol szol az peldais küleomb ennel
[Kv; TJk VII/3. 143]. 1657: Egy vallató parancsolatot is
küldj, Szabó Gergelynére is szóljon, mert igen nagy dolgunk vagyon [TML I, 52 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 1678: veottem kezemhez ... peczetes leveleket, mellinek edgike szol az Sz: Pali Jgnatjus, es Koncz Gábor Urajnek keozött való joszagok alkuvasarol [Faragó K; Ks 41.
H 1735: az Itöl ō Kltōl citala locus Decreti ... az őroköJ ö n el adott ōs joszágok rehabitiojárol szól [Torda; TJkT
11- 82]. 1780 u.: A Katonák számárais Széna, Zab, és Gabonabeli adminisratiojávalis uagyon terheltetünk, holott...
a>
Flgs K. Gubemiumnak ebben lett determinatiaja a' Bányászok iránt szoll tsak azokrol [Torockó; TLev. 14/2].
7
' 9 l : még tsak egj betű levélis nem talaltatik, amelj arról
?zollana hogj a N. Anjosomot a Sz Ersébethi jusbol itt
[jatfalvi jószággal fizették volna ki [Borb. II Juditha
JJlJenjhárt consors quondam Michaelis Kalmánj senioris ex
Fţaţfalva (78) vall.]. 1798/1799: (A privilegialis levél) Col á j á t a' Fatensek látták ... a* mellj az Ö Privilegialis Szar s á g o k r ó l szóll [Torockó; TLev 5/11. 424 Transm.].
'843 Olvastatik az ugyancsak fennebb tisztelt és a kamarai
b,
ztoshoz intézett rendelete a zalatnai királyi igazgatóság
Elnökségének, mely ekképpen szól: Ezen rendelés tartalma
,s
szolgál tudásul [VKp 67]. 1879: én is készülni fogok
ezekre a felolvasásokra szorgalmasan ... Szólani fog légi b b drámairodalmunkról [PLev. 49 Petelei István Jakab
0d
önhöz].
33. vkinek/vki részére/vki nevére/vmilyen
nevűre/vminek/
nire - vkihez/vhová van intézve/irányozva/címezve; este
Jaresat cuiva; an jmdn richten/adressieren. 1585: Az Nehay
^életit Jstwanne mostan banyay Jánosné Cattus Azz(oM m ) Danczak lõrincz Relictaya Cattus Azzyoni ezt valyVf

szíj gyártócéh
lyak: Az mely Ados lewelet az my megh holt vrunknak
Ádott Daroczy Peter: az, az w maga Neuyre szoll [Kv; TJk
IV/1. 393]. 1597: Veres Thamas es Zegedi Gaspar Vramek
Mikor az f 2400 feier Varra vittek Keolteottek eo kegmek
ezzerent Egy pátens paranchiolatert, ki a harmintzadosoknak zol hogy az Arrossagot ne haborgassak f 3 [Kv; Szám
7/XII, 37-8 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1659: Kaszáné nénémasszonynak is mondja meg Kegyelmed, hogy csak ő
kegylme írja meg, micsoda falukra szól az protectionalis,
én megíratom [TML I, 441 Veér Sigmond Teleki Mihályhoz]. 1736: Hallottam hogj az Armalist mellyet Filep acquiralt eö rea magára és egy Voncsa nevűre szollana [TL.
Vajvod Ignat Sóós Mező (59) ns vall.]. 1766: az Törvény
... nemis ellenzheti hogy az Compulsorium az Iugerens részére nem szol [Torda; TJkT V. 345]. 1776: A Dispensatio
Szóllott ă Tisztelendő Egrestői Plebanus Umak [Kóród
KK; GyL. Gabr. Martonffi (31) káplán vall.]. 1792: (A
kontraktus) Szoll a Só Váradi Ekklnak ... a' Falutol 12 tizenkét Mforintokkal a ' Pap, és Mester számára, Veteményesnek örökösön Vásárlott helyetskéről [Sóvárad MT;
MMatr. 213]. 1880: A feleségednek szólván e pár sor, utóiratban írom [PLev. 71-2 Petelei István Jakab Ödönhöz].
34. érvényben van, érvényes; a fi valabil...; gelten, gültig sein, gier, lautet für/bis ... 1705: a császár a segítségről
való assecuratiója Augustusnak a végire és Septembernek
az elejire szólott [WIN I, 515].
Szk: vmennyiről ~ vmennyi pénzösszegre érvényes; a fi
completat/valabil pentru o anumită sumă; (eine Summe:)
beträgt, beläuft sich. 1583: Ember János ... teob czedulat
Nem Adot kjn az Nótárius keze Irasa leot volna, hanem
chak eggiet kj huzon eot f(orin)trol zol [Kv; Szám. 3/X.
20].
szolak strucctoll-fejdíszt viselő janicsár darabont; solac;
Kopfputz mit Straußfedern tragender Mann. 1653: mellette
a császárnak a mufti ül vala jobb keze felöli ... nem
hagytak közel senkit sem elöli, sem oldalul, sem hátul jámi,
melyre az szolakok viselnek vala gondot. Azok a szolakok
három százan vágynák; egy kézív vagyon egyik kezében,
másikban egy marok szép aranyos nyíl vagyon, dolmánynyok hoszszu selyem niha, azon felj ül fejér gyolcs vagy tafota keczele szabatu vágyon [ETA I, 133 NSz].
szólalkozás összeszólalkozás, veszekedés; schimb violent de cuvinte, ceartä; Wortwechsel, Wortstreit. 1796: az
ágyban való szollalkozásra és tepelödésére Gal Ferentz
szolgáltatott okot [Bács K; RKA].
szólalkozik 1. összeszólalkozik, veszekedik; a avea un
schimb violent de cuvinte, a se certa; streiten, eine Auseinandersetzung habén. 1586: Georgy Breiber Es Hanucs
Kaünderth takach Czeh mesterek valliak ... Az hit dolgabol
zolalkozot vala Gazdogh Georgy Henuegh Ianossal [Kv;
TJk IV/1. 577].
2. beszélget; a vorbi/conversa; sich unterhalten, ein Gesprăch führen. 1836: Báró Kemény Denes Uris oda érkezett
Hegyesi Úrral magyarul szollalkoztak mellyet nem értettem
[Csekelaka AF; KCsl 16 Rátz Vaszilika (50) vall.].
szólam voce; Stimme (bei Polyphonie). Szk: négy ~ra.
1870 U1914: A Szózatot legelőször 1846-ban Molnár
János kitűnő fuvolista jurátus ... tanította be 4 szólamra a
poétikának [MvÉrt. 16].

