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szoláre napóra; cadran/ceas solar; Sonnenuhr. 1756: 
Bástyába ... baróka" accomodatiojára való szék egy, és egy 
kőből való Soláré | Soláréra való manus egy [Déva; Ks 92 
I. 32. — "Értsd: paróka]. 1768: Réz Crucifîxus 1. Perspec-
tiva 1 Sollare 1 [Mezősztgyőrgy K; Ks 23. XXIIb]. 

szólás 1. beszélés, beszéd; vorbire; Sprechen, Reden, Re-
de. 1583: mikor Kaskeoteo Ágoston az Aszont a gonoszul, 
való zolasaert meg feddette volna ig zolot ... az Aszón/ 
[Kv; TJk IV/1. 194. — 'Folyt. köv.]. 1748: az Vagner Ist-
ván hejtelen való szollasáért Becsületes Czehŭnkben, hogy 
azért való büntetetese differalodik az következendő Czeh 
Gyulesre [Kv; ÖCJk]. 1761: El is végzém, hogy megtartóz-
tassam az én ajkaimat a szólástól [Nyír. 200 Bánfíi Farkas 
álma]. 

Szk: ~t tehet. 1657: szegény Bornemisza Pál igen bete-
ges, erőtelen vala; phtisisbéli nyavalya már elhatalmazott 
vala rajta, hurutolt erősen, és az szólást is alig tehette 
[KemÖn. 258-9]. 

2. megszólalás; vorbă, vorbire; Rede, Gespräch, Spre-
chen. 1671: Latta(m) csudalatos comediat, alakokkal mely-
lyet jádzattattak, és azoknak tánczát hallotta(m) morgáso-
kat, szollásokat [PatN 50a]. 1710: Mivel Lakatos Laszlone 
Aszszonyom sujos Betegh vala ... hagja iIlyen keppen rend 
szerent, az maga jo akarattyabol es nyelvenek epseges szol-
lassaval [Kv; KvRLt VII. 12]. 

3. kimondás/ejtés; pronuntare; Aussprache, Artikulation. 
1710 k.: A rothadt tisztátalan beszédek szólása, hallása, ol-
vasásában mint gyönyörködtem, azokban másoknak nem-
csak társa, hanem sokszor nagy megbotránkoztató vezére 
és kalauza voltam [BIm. 1010]. 

4. megnyilatkozás/szólalás; vorbire; Ăußerung. 1634: Ha 
peniglen az A(cto)mak az Neheznek tecenek, ha az Inak 
Procuratorinak facultast enged az zolasra sine prejudicio 
prioris deliberationis az Z. Zek nem ellenzj [SzJk 43]. 

5. beszédképesség; facultatea de a vorbi; Sprechen, 
Sprechvermögen. 1710 k.: nagy ajándéka Istennek az em-
berben az írás, a szólás és a számlálás [BÖn. 451]. 

6. kb. szó; cuvînt; Sprechfilhigkeit, Wort. Szk: -át ejti. 
1804: Aranyas Széki, Csákai Kováts Ádám 30. esztendeos 
... Czigány ... mikor beszél ... ejti szollását katzago-for-
málag [DLt nyomt. kl]. 

7. ékesen ~ ékesszólás; elocvenţă, retoricä; Redekunst, 
Beredsamkeit. 1743: Vajha édes Ngos Ur(am) a* Cicero 
ikesen szollásával Vagy pedig az Orpheus köveket fákat 
demúlcéáló persvasiójával bírhatnék [A.csemáton Hsz; 
ApLt id. Cserei János Apor Józsefhez]. 

8. vkihez intézett szavak; cuvinte adresate cuiva; an 
jmdn gerichtete Worte. 1583: My Eleottunk, wgymint Ar-
biterek Eleot Egy feleol az wytezleo Almadj Gaspar zawaj, 
mas feleol Orros Kelemen palothkaj, Az my Theorekede-
sunkre es keozikbe walo zoiasunkra Ieowenek Hlyen Igye-
nessegre es Bykesegre, Hogy az Mynemeo perek keozteok 
leottek wolna Ez May Napiglan ... tellyesseggel le zalitot-
tak [M.palatka K; JHbK IX. 21]. 

9. közbenjárás; intervenţie; Fürsprache, Intervention. 
1670: Egyébaránt is látja Nagyságod, az török ellen nem 
mint hogy fegyverrel segítették volna Nagyságodat, sőt mi-
kor intercessionak helye lött volna is, csak az érettünk való 
szollást is elmulatták [TML V, 133 Teleki Mihály a fej-
hez]. 

10. hozzászólás; exprimarea părerii; Bemerkung; Ăuße-
rung. 1664: az praesidiumok refractariuskodván, Kegyel-

mednek el kelletik jőni, akkor Kegyelmednek ahoz semmi 
szólása nem leszen [TML III, 305 Teleki Mihály Stepán 
Ferenczhez]. 1667: Az mi illeti az Thököly uram s Kegyel-
med közt való barátságot s jó akaratot, arrúl Kegyelmednek 
sokat írnom nem szükség s ne is felettéb törődjék rajta, 
mert csak az közönséges dolgok félének tartsunk már mi 
afféle hát megé való szólást [TML IV, 100 Bánſi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

11. szóbeszéd; vorbe; Reden, Gerede. 1710 k: Az ilyen 
szólásnak formáját: „gubernátor vagyok etc." amint kegyel-
med nékem elmondá, ne kövesse őkegyelme [BÖn. 937]. 
1767: Szollást hallattuk, hogy tilalomba akarnák tartani a 
heverő marháktól az ökör tilalmast de Soha meg nem tartat-
tott [Buijánosóbuda; JHbK LVI/5. 28]. 

12. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: egy-
mást ~ megszólás; vorbire de rău, bîrfire; (gegenseitige) 
üble Nachreden. 1678: Bizony Bátyám uram csak sóhajtás-
sal, egymást szólással, okvetéssel nem lesz vége a dolgok-
nak [TML VIII, 265 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez] * 
káromkodó ~ káromkodás; înjurätură; Verfluchung(en). 
1771: Szabó Ferkőne ilyen karomkodo szollassát hallám: 
Hát ilyen Házban vagyon Hadnagy Uram Baszam atta Te-
remtette [Dés; DLt 321. 39 Lad. Mak (26) ns vall.]. 

13. kb. megállapítás; constatare, remarcä, reflecţie; Fest-
stellung, Aussage. 1662: (Jeremiás próféta siralmaiban) 
fontos és a lélekbe sebesen s mélyen beható gnómákkal, 
fontos szóllásokból álló beszédekkel, igen-igen keservesen 
megsiratja a közönséges lelki-testi nagy romlást, és azt erő-
sen ki ábrázza s felezi [SKr 687]. 

14. kérdés; întrebare; Frage, Fragestellung. Szk: -ára 
felel. 1674: Linczigh János ... kedden délután tőlünk s vi-
lágtól elvevén magát, annak utána senkinek is nem felel* 
szólására [Kv; KvE U 193]. 

szólásbéli szavak/beszédbeli; ín vorbire; gesprochen, in 
der Rede, mündlich. 1786: Egyszer sem hallottam Tör-
vénytelen szollás vagy tselekedetbéli magok viseleteket 
[Torockó; TLev 4/13. 56. — "A torockóiaknak]. 

szólású szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
vékony ~ vékony hangon beszélő; care vorbeşte cu glaS 

subfire; dünnstimmig. 1764: A* Leány közép rend Staturaju 
hymlő hellyes, orrában szollo nyunyőgő (!) vékony szollá* 
su Szebeni kék rása szoknyája [Torda; SzúvLt]. 

szolcos-csésze ? mártásos-, szószoscsésze; sosierä; Sau-
ceschale. 1821: szoltzas Csesze Tátzáival edgyŭtt [Backa-
madaras MT; CsS]. 1835: Szoltzos Tséjsze ajjastól [Mezö-
nagycsán TA; LLtj. 

szoldát (zsoldos) katona; sóidat; Sóidat, Söldner. 1688: 
Montekukuli eo Nsaga Regimentjéből való Soldatok, h°s ' 
tatból való hazamat kertemet Eoreg Leveles kapumot hor-
tak pusztítottak el [Kv; üti] . 

szolemnls, szolénnls 1. ünnepélyes; solemn; s0,en!Î! 
feierlich. 1656: 6 nagyságához lengyel, svéczia és kozá 
követek igen solemnis legatioval jöttek [ETA I, 161 NSzJ 
1672: Szepesi uram azzal mene be, ha acceptálja császár* 
mindjárt solennis követek mennek be [TML VI, 412-1-5 

Bán fi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1711: a török császár -
gondolván, hogy a német császár a cámak confoederátusa, 
mindjárt solennis legátiót küld Bécsben [CsH 468-9]. 
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2. szokott, szokásos; obişnuit; gewohnt, üblich. 1700: 22 
July A' B. Cehnek solennis gyűlése leue(n) ne(m) compa-
realt Valter János Ur(am) a* mellynek büntetesse f. 1 [Kv; 
ACJk]. 1770: Solennis gyŭlese lévén bets Chehŭnk(ne)k az 
mikoronis fel állván Eŏtves János ur(am) ... Iffiu Eŏves (!) 
János Deák képiben hogy az bets Ché adná ki ezen Iffiunak 
az remeket... ki atta ... az remeket [Kv; ÖCJk]. 

3. közönséges; comun, obişnuit; gewöhnlich. 1807: ezen 
• • hellyet mi előttünk magok birtokokban foglalák, és on-
nan bennünkőt mind az Falunak egész Hitességit 's álta-
lunk az egész falut Solemnis protestatio mellett el tiltának 
[LLt Czitzo Márton, Gornyik, Dénes Mihály, Székely Ist-
ván, Groza Bokor és Zari Nyikita hitesek vall.]. 

szolemnitás, szolennitás 1. ünnepség, ünnepély; solem-
nitate; Solennität, Feier(lichkeit). 1697: Ez nap jöt(t) az 
császár az Boldogságos Szűz képéhez, volt nagy solem(ni)-
tas, az cardinal" celebrált [AIN 147. — "Kolonics Lipót bí-
boros]. 1745: az J ... a Kolosvári Szász Papnétól egy párta 
övett el kérvén bizonjos Solennitás végben vitele alkalma-
tosságára, azon párta övet Kolosvári Civis és Fiscalis 
Arany váltó Újhelyi Gábor Vr(na)k malitiose 30. forinto-
kon el adta [Torda; TJkT II. 97]. 

Szk: csinál. 1705: Ma ismét a szászok az académia 
részéről csinálának solemnitast az auditóriumban [WIN I, 
480]. 

2. ünnepélyesség; solemnitate, ceremóniái; Feierlichkeit, 
Solennität. 1635: Holt meg az nagyságos Mikó Ferenc, fe-
jedelemnek fő tanácsa, székely úr, Gyulafehérváratt az ma-
ßa házánál ... Temették ugyan gyulafehérvári templomba 
nagy solennitásal, az fejedelem akaratából [Kv; KvE 167]. 

(Bethlen Gábort) Eltemették pedig die 10 januarii a 
gyula-fejérvári templomba nagy solemnitással [ETA I, 142 
NSz]. 1662: Allia Sámuel ... die 19-a Maii, Bonyhán nagy 
solennitással temettetett vala | a bányai bíró is tanácsbéli 
társaival ... az okon vitettek vala el, hogy a fejedelemvá-
'asztás annál nagyobb solennitással s ezen város suffrágiu-
mábul, választásábul is legyen [SKr 194, 666]. 1671: Az 
m i az követségi dolgot illeti, tegnap mulék két hete, hogy 
?2 császárnál audientiánk volt s az adót bé adtuk, holott 
Jgen nagy solennitással láttanak s acceptáltanak [TML V, 
659-60 Nemes János Teleki Mihályhoz]. 1704: Beérkez-
vén a francia követ, nagy solennitással excipiáltatik, és én a 
yáros neve alatt a Közép-kapunál salutálom [KvE 244 
VßGy]. 1705: Ma reggel is egy muskotélyost és egy lovas 
németet, akik elszöktenek volt és visszahozták őket, az ő 
Jtádok szerint való szokott solemnitassal a fára felfüggesz-
t e k ide a piacra [WIN I, 470]. 1771: Josephus Maria co-

ab Auersperg ... 25-ta Április nemcsak gubemii prae-
Jesnek, hanem gubernátornak nagy solemnitással instellál-
7°tt Szebenben [RettE 251]. 1817 k: Itten ma elkezdödett 
* Partialis . . . igen nagy solemnitassal mentvéghez (!) a' 
vuindena [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 1834: 

Ország gyűlésre ... Regius Commissariusnak ide meg 
ékezve levő Fenséges Estei Hertzeg Estei Ferdinánd ... 
î?8y Solemnitással Zászlóval a Városon lévő minden 
^hókka l a mi Czéhunk tagjai is ki állottunk illő tisztelet-
lel tisztelkedtünk [Kv; ACLev. 12]. 
f menyegzői ünnepély; nuntä; Festlichkeit, Hochzeits-
,est- 1625: Eo felge paranchyolua(n) ket száz sarga kordo-

anV deli czismát czináltatunk ugyan azon solennitasra" az 
&alogok(najk ... f 150 / - [Kv; Szám. 16/XXVII. 8. — 
brtsd: Menyegzőre]. 1657: Expediála azért újobban az el-

jedzett fejedelemasszony" aláhozására az pactumok szerént 
... felküldvén azokrólb való diplomát is azon követektől; 
azok pedig valának: Rákóczi György, az öregbik, ki fejede-
lem képét repraesentálta az solennitásban, és mind az jura-
mentumot deponálta, s mind az matrimoniumnak külső ár-
nyékát véghezvitte az fejedelemasszonnyal ágyra kevés 
ideig ülésekkel [KemÖn. 58. — 'Brandenburgi Katalin. bA 
fejedelemasszonynak hozományban juttatott várakról]. 

Szk: külső 1796: Dosa Ádám ur ... Bemád Ersé-
bethtel való őszve kelések külső Solemnitására meg hivja 
[Lukafva MT; DLev. 4. XUA] * lakodalmi ~ a. menyeg-
zői ünnepély. 1662: a méltóságos üdősbik fejedelemasz-
szony Lorántffy Zsuzsánna Pocsajházánál ... illendő laka-
dalmi solennitással adta vala haza néhai boldog emlékezetű 
Bornemisza Pál hajadon leányát Bornemisza Anna kisasz-
szonyt, néhai nagy emlékezetű apanagyfalvi Apafi György 
kisebbik fiának, Apafi Mihálynak [SKr 331]. 1731: Tiszte-
letes Kamarasi László Urunk(na)k Lakadalmi Solenitássára 
... Csatánbul az Tktes Nemes Tanácsot illető 14. Karácson 
Tjukját, Amelle meg megannyi Tyúkot szerezzen Csatáni 
Ispán Atyánkfia [Dés; Jk 425b]. 1760: Ditsőségessen or-
száglo Felséges Aszszonyunk maga kedves első szülöttye 
Felséges Josephus Benedictus Ertz Hertzeg kőzelitő Laka-
dalmi Solemnitássának vigasztalását ... teijeszteni kíván-
ván az actu detencioban lévő Rabok el botsáttása iránt ... 
kegjelmessen méltóztatott parantsolni [DLt 151. 321 a gub. 
Nsz-ből]. 1812: Bereczki Sándor a* Tektes Ajtai Josef Ur 
kotsissa, Diószegi Máriával a' T. Ajtai László Ur Szolgáló-
jával; a' Lakadalmi Solemnitás előtt elsőbe reconciHálván, 
minthogy már előre égyüvé fértek volt [Gyalu K; RAk 23]. 
— b. menyegzői vendégsereg. 1744: hallottuk ... akkori 
Vice Ispán Thordai István Ur(am)tol hogy az egész Laka-
dalmi Solemnitás elŏt... Czifra Szabó Jánosnak Posteritas-
sát Detsei Sigmondot le Jobbágyozá [Zilah; TK1 G. Zová-
nyi (70) ref. pap vall] * menyegzői 1679: Menyeghzoi 
solemnitasra csinált, fejér, zöld, veres ... terpentinás festé-
kes viaszból, külőmb ktilomb fele állatok, s — ágak formá-
jára, folium ezüstel arannyal való czifratok (!) ugyan fele-
sen [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 106]. 1760: ad-
jiciálom ... mi formában celebrálták a lakadalmi, vagy me-
nyegzői solemnitásokat [RettE 98]. 

4. gyászünnepség; funeralii, ceremonie de înmormîntare; 
Trauerfeier, Trauerzeremonie. 1774: egy egész nap nyóltz 
Jobbágy Aszszony Ember rostáltanak búzát, mely buzátis 
... vittenek az Ányossá temetése Solemnitássára [Szentde-
meter U; LLt Vall. 69]. 

Szk: ~t celebrál 1691: Die 16. Februarii ... megindul-
ván ... Fogarasbúl idvezült vrunk ö nagysága testével, ce-
lebráltunk szomorú solemnitást [II AMN 328] * halotti 
1704: Vala halotti solemnitasa a Komis Zsigmond uram kis 
hathetös fiacskájának, Ladislaus Ludovicusnak, kit is szép 
tisztességgel az urak jelenlétében kísírénk ki a temetőbe 
[WIN I, 223-4]. 1758: a következendő 1751. esztendőben 
21 -ma Januarii meghala a szegény feleségem ... Kit is har-
madnap múlva tisztességes halotti solemnitással a temp-
lomba tétettem [RettE 70] * temetési 1741: mindenné-
mü szárnyas, és szárnyatlan majorság Házi és berés Eszkö-
zök, szekerek, s minden idei termés ... az Temetesi Solem-
nitásnak véghez meneteleig, maradgyanak hellyb(en) [Kv; 
WassLt]. 1759: In anno 1758 holt meg amaz nagy hírü-ne-
vü méltóságos gr. nagykárolyi Károlyi Ferenc, generális és 
tekintetes nemes Szatmár vármegyének föispálnja ... az te-
metési pompa Károlyban celebráltatott ... a temetési so-
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lemnitást írásba tévén valami tudatlan, hitvány ember, én is 
ide beírni el nem mulattam [RettE 88]. 

Sz. 1770: nemesember nélkül csak olyan az afféle so-
lemnitas", mint a sokadalom ember nélkül [RettE 227. — 
"Értsd: gyászünnepség]. 

5. tiszteletadás; cinstire; Ehrenbezeigung. Szk: mezei 
1657: az svéd generál Torstenson személye szerént mellette 
lévő nagy emberekkel és az egész lovas haddal excipiála 
bennünket igen szép mezei solennitassal és lövésekkel 
[KemÖn. 276]. 

6. alakszerűség, alakiság; formä; Formaiität. Szk: belső 
1804: Ami azért illeti ... a Testamentumot ki fogást tet-

tek a más két Testvérek ... belső és külső Solemnitasára 
nézve a külsőre nézve azon okbol hogy az azt Subscribált 
személlyek ... nem volnának Vármegyei Birtokosok ... an-
nál inkább belső Solemnitássára ... a mennyiben ... a Tes-
táns kővendi Krisztina distingtiot nem tévén három gyer-
mekei kőzött meg maradandó vagyonait, egyenesen, és 
igasságoson kívánta fel osztattni [Marossztimre AF; Dob-
Lev. IV/874. 2b]. 1826: azon esketés mind belső mind kül-
ső Solemnitására nézve a fel fedezett okokbol bizonyitto 
erővel nem birván cassáltassék [Ne; i.h. V/1114. 10a]. 
1828: (A) certificationak mind belső mind külső solemni-
tássai törvénytelenek [Ne; i.h. V/l 129. 2b]. 1829: én a Fel-
peres Testvéreknek sok részbe sértegető írásaik Szerint 
nem Simplex Dotalista özvegy vagyok hanem ... mind bel-
ső mind külső Solemnitássára nézve Törvényes Testamen-
tum Szerint Féijemnek ollyan Testamentaria Özvegye va-
gyok, a mi Ilyen tsak lehet a Hazában ègy Nemes Özvegy 
[Ne; i.h. V/l 155] * külső —• belső 

szolemnizáltatik hitelesíttetik, megerősíttetik; a fi auten-
tiflcat; autorisiert/beglaubigt werden. 1852: (A conscriptio) 
Ványai Teleki László, és Zilahi Tarnos Mihály Királyi Táb-
lai akkori Cancellisták által vitetett véghez, és ezeknek alá 
Írásokkal solemnisaltatott [TSb 1]. 

szolga 1. slugä, servitor; Diener, Bediente. 1540: az Ba-
lassy Sygmond zolgay ... engemeth meg thartoztattak wala 
[Kv; LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Telegdyhez]. 1550: ők 
giermek korokban az kereztes nyar kor ott laktak az Cyllan 
walkayak" szolgay voltak [MNy XXIV, 357. — 'M.valkó 
(K)]. 1568: Michael chaplar, iur(atus) fassus est . . . mikor a 
frathai Gergely zolgai ethket wyznek uult az vroknak, az 
bornemiza zolgayt latta hogy darabfakkal vzik uuolt az fra-
tay Gergely zolgaiat ... Bornemiza János penig vtanuok 
megyen wolt az zolgaknak [Kv; TJk III/l. 140]. 1588: az itt 
való Cigan Vaidanakis hogy az Cigan Vaida zolgait meg 
vendegellte attam f. 1 [Kv; Szám. 1/IV. 25]. 1594: hwsz fo-
rintoth fiszete Zabo Fabia(n)nak irettek asz Zolgakirt [Dés; 
DLt 246]. 1597: talaltatnak oly emberek, akik eomagok az 
kenierben sem ehetnek meghis két három zolgat tarthanak 
[Kv; TJk 1/1. 294-5]. 1614: Nagj Thamas az Laksagjrol 
Jeott szolga [Madéfva Cs; BethU 462]. 1625: az Malom 
Mesternek ... Hogy az Mester zolgastol Grendelfat keresni 
ment az erdőre adtam nekiek borra húsra ... d 50 [Kv; 
Szám. 16/XXXII. 10]. 1638: Az mikor az Prédikátor 
Ura(m) szolgáját megh uerek s megh foztak en azt nem tu-
dom [Mv; MvLt 291. 133b]. 1677: A* Mely Szolgáknak, 
hadakozásnak, vagy az had meg-hirdetésének ideje alat tel-
nék-el esztendejek, Urokat akarattyok ellen el ne hagyhas-
sák, mind az had le-szállásáig [AC 196]. 1697: mikorb(an) 
szolgaja voltam Peter Deák uram(na)k, Páter kászoni jőue 

oda s ott hala [Szentgyörgy Cs; CsJk 8 Sükősd János (23) 
pp vall.]. 1705: (A szász legényt) erősen megpálcázták, 
azután ide" a királybíróhoz hozták, mivelhogy ezelőtt is 
idevaló szolga volt [WIN I, 419. — aSv-ra]. 1736: ma sok 
báró vagyon Erdélyben, az kik magoknak is egy-két hintót 
alig tudnak tartani; nem hogy hintóra s aranyos kardra fi-
zetnének, hanem két három rongyos szolgával alig koszog-
nak [MetTr 318]. 1740: 'A szolgák ... és sellérek pedig, 
hogj sertés húst árullya(na)k 's arúlhassan(a)k meg nem en-
gettetik; hanem csak jó Varostartó becsŭlletes atyánkfiai-
nak [Dés; Jk 542a] | Incseniér Leikmanjnak Szebenből 
Csíkban menvén magának és szolgáinak Hust, ételt, kenje-
ret . . . acavitát... vettünk [Kvh; HSzjP]. 1827: csíkjenőfal-
vi huszár Antal József őkegyelme a szolgáját, huszár Ágos-
ton Tamás iffiú legény őkegyelmét megtanálta, hogy a cső-
riből tiszta búzát orozolván, és ötöt vallatni kezdette [Jenő-
fva Cs; RSzF 265]. 

Szk: asztali 1736: Megvolt némely uraknak tíz, sőt 
némelyiknek húsz asztali szolgái is; azoknak nagy ezüst s 
három negyedfél ejteles ezüst pohárból adtak asztalnál iny-
nyok [MetTr 361] * elévaló 1736: gróf Apor István ... a 
mellette való elévaló szolgáinak negyven-ötven egész 
negyvenes hordó borokat elajándékozott [MetTr 318-9] * 
első 1618: emlékezem csak arra, azmint Nagyságodnak 
az első szolgámtól írott levelembe attingáltam vala" [BTN 
167. — "Folyt, a részi.] * esztendős (szegődött) 1629: 
Énnekem ez el mult negy esztendekben szolgám sem volt 
ki esztendeos zegeodeot Zolga leott volna [Kv; TJk 5]. 
1671: Hogy ez hazának mostani és léjendö első rendeit, Ta-
nácsit tisztviselőit, kiket az Ország ö Nagyságával edgyŭtt 
érdemesnek ítél. Tisztekben, állapottyokban, hivatalnok-
ban a' kik meg-akamak maradni, ö Naga meg-tartya, ide 
nem értvén Esztendős és Conventios szolgák állapatyát 
[CC 15-6] * fegyveres 1712: Alsó Kőhéri jószágomat 
... Baranyai Mihály Vr(am) fegyveres szolgaival és jobba-
gyaival ... hatalmasul ... el foglalta [Kál MT; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 1730: Tudgya é a ' Tanú hogy ezen Törvényes 
el foglalás után azon joszágott kik foglalták, foglaltatták 
potentia mediante fegyveres szolgákkal hajdúkkal viszszá 
...? [Doboka; TK1 vk] * fizetéses 1840: megtörténhetne 
hogy a kikött (!) nyoltz Esztendők eltelése előtt a* költsön-
zö elhalhatna, és akkor a költsönado az által, hogy a pénz 
lerovatalára kezében adott, Jok gondviselésére Tisztet vagy 
fizetéses Szolgát kéntelenittetne nagy kárával fogadni [Alj 
sósztmihályfva TA; Bosla Kövendi Kováts János, a szék 
bírája kezével] * főbbik 1673: Adtam az Tömösvari 
Passa köveţjinek ki lovat hozott ajandekon ... Az füvebbik 
szolgája(na)k Tal. 8. Az több szolgainak Tal. 30 [UtI] * 
fő-fő 1595: Hozak Biro Wraimnak hirrel ... hogy az Pûs-
pek jöne Papa köúete: Iöúenekis elöl. 1. Romai úrfi, és az 
követnek fò fô szolgai 10. loal (!) | 12 Eyttel borth attam az 
Aztalra, és föfö Legenyinek szolgainak kuczisoknak és Ina-
soknak ... d. 72 A fò fò szolgainak 1. kenyeret [Kv; Szám-
6/XVIIa. 176, 179 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * kànto-
ros 1582: Anno D(omi)nj 1582. 8. January. Keowetke-
zik az Kantoros Zolgaknak fyzetessek' [Kv; i.h. 3/V. Lede; 
rer Mihály sp kezével. — BKöv. a nevek fels.] * kenyérevo 

1589: az mikor az volt az Irtás kit bezel akkor énnekem 
az A kenier eweo zolgam volt fizettem nekj az mit enne-
ke(m) ott segitet [Szentkirály U; UszT] * konvenciós ~ 
esztendős (szegődött) ~ * köteles 1573: Anna azzony 
Nehay zakan Imrehne hity vtan Azt vallia hogy ... 8 e r | e 

deakne ... Mond az vranak ... Istwan deákot Ideztem Be, 
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hogi azt hallia az eo vra Mond hogi Azt en Nem Mywelem 
... Mert en keoteles zolgaia vagion* [Kv; TJk III/3. 153. — 
"Elírás vagyok h.]. 1677: Valamely köteles Szolga alkuvása 
szerint való idejét jámborul el nem tölti, és bolcsu vétlen 
Urát elhadgya, ha nem Nemes ember, ugy annál inkáb, de 
ha Nemes-is ... valakinek földén vagy keze alat fel-találta-
tik, kéressék-fel [AC 195] * lovas 1621: Gaspar János 
kwlduen be Magiar orzagbol Egi veres poztoual boritot 
Eoregh megh rákot zekeret... mely Zeker mellet volt Negy 
Loas Zolgaia es három darabant [Kv; Szám. 15b/XI. 31]. 
1 705: Keresztesi uram az Acton uram consensussából két 
lovas szolgáját elküldötte a militiával, de más senki nem 
küldött [WIN I, 60a]. 1736: Az lovas szolgák az hintó előtt 
jártak, az lovász hátúi az vezeték paripát vezette [MetTr 
370] * prebendás 1736: (A lakodalomban) az vendé-
geknek bizonyos szolgái mentenek az prebenda-osztó gaz-
dához, és annak számban adták, hogy az ö uroknak az szál-
lásán hány prebendás szolgái vadnak s hány lova [MetTr 
385] szegődetlen 1592: Vegheztek eó kgmek hogy va-
lamely zolga vagy zolgalo 15 Napigh Matol fogwa el 
Ne(m) zegheodik, Ereós Adot vegyenek rayta ... Az Ado 
zedeo vraimis Az zolgak Által ighen megh Circaltassak az 
illie(n) zegeodetle(n) zolgakat zolgalokat [Kv; TanJk 1/1. 
206] szegődött 1570: Kerekes gal ... valla, hogy var-
ga tamas Kadar peternenel lakoth es Kadar ferenchnel, de ó 
nem túdya zegŏdótth Zolga volthe auagy nem, de mykor 
Kadar ferench testamentomoth tótt akkor ó testamentomos 
volt [Kv; TJk III/2, 124a]. 1643: Veöttem kdnek leweleth, 
roelybeŏl Dániel neweö Czigany felleöl ir kgd hogi az vá-
rosi beöntetteö mester vagi hoher szegheödeöt szolgaia le-
uén ighen megh lopta volna [Sófva BN; BesztLt 32 Petrus 
Gaway András Vegh beszt-i bíróhoz] * trombitás 1759: 
Tudgyae, hallottae a tanú ki volt az a Kis Asszony a ki az 
Apor Joseph Ur Trombitás szolgái közül egyiket ... az Ab-
lakon Gusajosba bé járatta magához [Altoija Hsz; HszjP] 
* uratlan 1578: wegeztek eo kgmek aztis hogy a mely 
rtdeg es lezegeo legennyek vannak az varoso(n) kik senkit 
nem zolgalnak, vgimint zekeres legenyek míves legeniek es 
egieb effele vratlan zolgak ... mindenike(n) az eo íteletek 
2ere(n)t ky mit erdemei adot végienek [Kv; TanJk V/3. 
l 6 7b] * várbéli 1632: Kepiro Istua(n) varbéli Zolga N. 
3- [Fog.; UC 14/38. 115] * várhoz való 1640: Az Kis 
Galacziak hasonlokeppen semmi adoual nem tartoznak, 
jarhoz ualo szolgakis, ugy mint, komiues, acs, halasz, 
Korchomaros etc. similiter [UF I, 687]. 

Sz. nem kellene a ~nak az uránál okosabbnak lenni. 
l6?6: a magyar atyafiak nekem oly dolgot írnak, a kit Ke-
gyelmetek írt volna oda ki ... Immár Kegyelmetek írta-e 
°da ki, nem-e, én nem tudom. Nem kellene a szolgának az 
Uránál okosabbnak lenni [TML VII, 139 Teleki Mihály In-
°zédi Mátyáshoz és Pemyeszy Sigmondhoz]. 
. 2. kb. (mezőgazdasági) béres, cseléd; argat; Knecht, 

einer vom Gesinde, Diener, Gutsarbeiter. 1550: w az körös-
tes koron walkon lokot es walkaj ember szolgaya wolt, otth 

Cyllan örizöth barmot [Szentkirály/Damos K; MNy 
358 „Martinus peczök de Zent kyral" jb vall.]. 

J590: ez Niarban aratnak vala az Pribék Gergely Zolgaia es 
an.nak felesege [Szu; UszT]. 1600: Monda Peter vra(m) aztt 
min* lato(m) az mint az estue el hagywk az kazalast, mostis 
vgy wagyo(n), walamith chenalnak az en zolgaim [i.h. 

0 Kys Bodo Gergelly, Zenth király pp vall.]. 1722: 
^oventus Pastoris ... Nőtelen legeny a kinek vetese va-
gy°n s-nem szolga ád Buzat Gel. 2. [Körtvélyfája MT; 

GörgJk 121]. 1759: én is 4 esztendeig szolga Lévén pus-
kásnitt" iritottam (!) azt a helyet [Ditró Cs; LLt. — "Ti. Pus-
kás Tamásnál]. 1797: Én láttam szemeimmel hogy ... által 
kergette a' Rápolti Josef szolgája a* Kőltze Sigmondék 
marhájokot a* Vanţora Balas hellyire [Málnás Hsz; Mk II. 
8/260 Kis György Éva Hajadon Leány vall.]. 1803: egy ej-
czaka az Kerekes Maijan szolgaja 6 ökröt maga eleibe vé-
vén el hajtotta a' Remetei határra [F.köhér MT; Bom. G. 
XIX. 3 ifjabb Kószta Gavrill (30) vall.]. 

Szk: cédulás 1681: Márkus Ferencz György István 
Péter György István Márton Vad Mihály, czédulás bányász 
Ezek czédulás béresek lévén, efféle czédulás szolgák med-
dig szoktak szolgálni és a béresek fizetése mennyi legyen, 
oda fel meg írtam [CsVh 101] * ſugitivusz 1671: ha kik-
nek ō kegyelmek közzŭl a* Nemességgel, valami causajok 
occurralna, a* megirt casusokban penig inarbitrio Actorum 
légyen, ha Táblán nem, vagy alsó forumon prosequallya 
perit: Ide nem értvén a1 fugitivus jobbágyok és szolgák dol-
gát [CC 50] * uradalmi 1850: K. Jenei Uradalmi szol-
gák [Szamosjenő SzD; TGsz 35]. 

3. (? kisegítő/napszámos) munkás; slugä, muncitor (plătit 
cu ziua); Tagelöhner, Aushelfer, norm. bediensteter. 1638: 
egy Balas Deák nevw szolgaia ... az kohnál egy követ fel 
vőn [Torockó; Thor. XVI/1 Petrus Szako (!) (40) jb vall.]. 
1671: Anno 1677 die 5 Április indulván meg az hámor a 
praenotato die usque ad 22 Maii, úgy mint hét egész hetek-
re Endes Miklós uram az hámorhoz való szolgáknak egész-
ben meg fizete ... E szerént kel kezdeni az d(ominus) suc-
cessornak az szolgák fizetésit a die 24 May [CsVh 55]. 
1747: (Ezt a legényt) jo idején azért fogadám hogy tudod 
hogy osztan Karacson felé igen szük a szolga [Buzd ÁF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1756 k: A Bányászok 
szolgája senki kérelmére a* Permester hire nélkül sub poe-
na flor. 8. toties qvoties ixigendorum a* Tokból vizet eresz-
teni ne mérészelljen [Bom. XXXVIII/8 az abrudbányai bá-
nyászok törv.]. 1805: az szolgák alopattyában tapasztaltatot 
az is hogy a kik a Bányaszi Tarsosághoz nem tartozandok 
az Verős Gazdák szolgajokat Nagyob fizetest igirven el 
csalják ennel fogva a ki ollyas talaltotnek 24 forintokig 
büntetessen meg is az el Csalt szolga elöbbeni Gazdájanak 
visza adattassek [Torockó; TLev. 7/12]. 

Szk: fizetett 1677: Eördög Péter Eördög István bányá-
szok, fizetet szolgák [CsVh 56]. 1713/1730: kellett volna 
Csatani Ispán Vramnak az dolgoztatásnak rendirűl demonst-
tratiot hitelesen tenni, minthogy fizetett szolga volt, kit nem 
Cselekedvén kötelessége ellen esett [Dés; Jk. 395b] * há-
mori 1677: Vagyon ... vas futató ... kemencze, melyhez 
vagyon két bokor fúvó alá való futató hely; ennek fúvó haj-
tó kupás vízi kerekit az felső kemenczéhez vitték, mert a 
mely ott volt, az hámori szolgák is azt mint mondják, el 
romlot [i.h. 53] * nyári dolgos 1589: A haz szükségére 
es egieb külómb külómb fele Nyári dolgos zolgakra keolt el 
cub. 137 [Kv; Szám. 4/XI. Aggm. 4] * pénteki 1711: 
Penteki szolgák kik es hanyăn Legyenek es kike, kgnek 
Uram tudtara lehet, az N. Szek engedet volt benemerita (!) 
Personak(na)k allapottjokhoz kepest Szolgát, de azok is az 
adozasbol nem immunisok hanem felire Contribualnak es 
Urakkal edgyütt a N. Szek szolgalatţjaban faradoznak 
[Somlyó Cs; Bom. XXXIX. 50 Cssz és Ksz tisztei és ren-
dei] * szombati 1714: mélts vram" az mi falunkon csak 
szombati szolga az jovában, az ki jobban szolgálhatna, va-
gyon nyolcz s jobbágy pedig huszonegy, az kik segélhetnék 
az szegény falut postasággal [Kozmás Cs; SzO VII, 200. — 
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"Gr. Káinoki Ádám csíki főkapitány]. 1767: én akorban 
Szombati Szolgajok voltam László Gábor és Adam uramék 
(!) [Szentimre Cs; Hr 5/37 Gergelj László (54) pp vall.]. 
1772: az én edes Apám néhai Oláh Imre Szabad Székely ... 
Szombati Szolgája s Lovos Legenye is vólt a1 Lázár Famí-
liának [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152]. 

4. bojtár, pásztorsegéd; sluga păstorului; Hirtenknabe, 
junger Knecht. 1731: az miolta azon két kancza lo el szala-
dott minden üt kerestetem De még nem akadhatának rá, so-
holt az ménes Pásztor akkor epen maga volt az ménesnél 
mivel az szolgaja feküt [Gyeke K; Ks 99 Bíró János lev.]. 
1794: a kerdezett Szolga kentelen volt . . . Mostani pakulár-
játol Czirla Vonujnak Gúnyáját és egyébb nálla lévő tulaj-
don portékáit kikérni [Bethlensztmiklós KK; BK. Szászvöl-
gyi ir. Ávrám Toma (34) vall.]. 1805: a pásztor ... Haza is 
küldötte szolgáját a hazajött marháknak kihajtására: de a 
szolga ... az hazaszakadott marhákot ki nem hajtotta [F.rá-
kos U; RSzF 219]. 1865: Miután Tárcsái hodájos szolgája 
csak Nov. l-ig 1864 szolgált ... drágán kellett fogadni más 
szolgát helyette [Kv; RLt O. 2 ifjú Pataki József lev.]. 

Szk: számadatlan 1556: ffolti ffarkasnak wolt egh 
zolgaya Zekel Bertalom az En attyamffyanak ffolty ffarkas-
nak szam adatlan zolgaya wolt [BesztLt 6 Andr. Kendj a 
beszt-i bíróhoz és a hites polgárokhoz] | Zekel bertalan ... 
Zam adotlan zolga volt . . . mikort az ország lippa allat valla 
teob elest vitetet negy zaz forintara elesnel, kiben egy pénzt 
elew nem adott [Folt H; i.h. 8]. 1697: Citaltata en altalam 
Maroczy Andrasne Boldogh Kata Azony ... Suki Benedek-
ne Kozarvari Barbara Azont.. . Bonys Mihali nevw Magiar 
Sukon lakó biraia altal Colosvarmegiebeli Elseö tŏrvinies 
szekre az brevis szerint ... szamadatlan szegődőt szolgai-
nak Moldovay Stepha(n)nak ... meg nem adássaert [SLt O. 
15] * számadó 1593: Kalmanchehi Jstuan deák, Colos-
uari vallia ... tudom hogi Chanadi János zolgaia vala pek 
Matiasnak, de annak vtanna ne(m) ertettem hogi zamado 
zolgaia leot volna [Kv; TJk V/l. 442]. 1677: A* Számadó 
Szolgák ha a* kezességnek meritumát fel-érhetō joszágu és 
residentiaju emberek nem lévén, másoknak nevek és köte-
lességek alat" ... Uroktol kérettesenek-fel, és prosequaltas-
sanak [AC 196. — "Értsd: vannak]. 1710 k.: Tiltom is a 
gyermekemtől, soha publicanus, soha számadó szolga ne 
legyen [BÖn. 505]. 1805: tudgyaé hallottaé hogy Gliga Mi-
hailla az Uraság Juhai mellett szám ado Szolga Lévén Ju-
hát, Bárányt, Ketskét, adott volna el? [T; Bom. G. XVI/14 
vk]. 

5. örök ~ örökös jobbágy; iobag pe vecie; Fronbauer, 
Lehensmann. 1584: az oregbyk fjamath ew Nnak atham es 
çrçk zolgawol komendaltam [Komlód K; WLt Petrichevich 
Kozma nyíl.]. 

6. a városi/vármegyei hatóságnak alárendelt szolgálatte-
vő személy; om de serviciu la oraş/la judeţ; Amtsdiener, 
Büttel, Amtsbote, Gerichtsdiener. 1577: Megh ertettek ... 
az ado zedeo vraim kewansagat hogy eo kegmeknek adna-
nak zolgat kikkel az eo tyztekbe elo mehetnenek keryk 
azért eo kegmek Byro vramat hogj az zolgakat megh rostal-
wa(n) megh valogatwa(n) az waras penze(n) tarchion oly 
zolgakat kik ... az varasnak hwen zorgalmatoson Iozano(n) 
es Io emberseggel zolgalyanak [Kv; TJk V/3. 141a]. 1586: 
Sitwej Mathias Es Iífiu Ianos az varos Theomleoczenek 
hiteos zolgaia [Kv; TJk IV/1. 591]. 1589: Azon napon kolt 
Loazokra zolgakra Cypo Kenyr d. 34 ... Az Loazokra es az 
egieb Zolgakra kolt 14 eytel ... d. 42 [Kv; Szám. 4/VI. 34-
7 Stenzely András kezével]. 1590: 3 Janúary Byro paran-
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chiolatiabol hogy az Zaz" vraincknak Cedolat hordoztattam 
atta(m) zolganak errette f. — d. 10 [Kv; i.h. 4/XX. 2 Hooz 
Lőrinc sp kezével. — aOlv.: száz]. 1823-1830: (A város-
szolgák) mint a felsőbbség szolgái, amit nekik parancsol-
nak, tartoznak teljesíteni [FogE 277]. 

Szk: adón járó 1585: Az Adon Jaro Zolgaknak futo-
sasokert hogy a* Sellereknek fel kereseseben zorgalmato-
sok voltanak, Attanak f. 10/40 [Kv; Szám. 3/XXIII. 8] * 
esküdt 1600: Barassay Mathyas varos eskeott zolgaya 
[Kv; TJk VI/1. 515] * hiteles 1699: Eés, az, mikor az 
munkához fognak az Aczok ... continue edgy bizonjos em-
bere, vagy jo hyteles szolgája, mi(n)t edgy gazda heljet, 
mindenkor itt légyen, es serennyen vigyázzon [Kv; BLt 7] 
* hites 1585: Zekely Marton hwteos zolga wallia" [Kv; 
TJk 1V/1. 480. — "Köv. a vall.] * kamarai 1843: meg 
ne próbálja senki, hogy vagy a kamarai, vagy vármegyei 
szolgáknak, kik a tisztek parancsolatját teljesítik, ellene 
szegüljön [VKp 120] * legitimus 1682: Nemes Des va-
rosnak Suho Marton nevü Legitimus szolgáját mind(en) 
igaz ok nélkül az Varos kőzőnseges Uczajan le nyomva(n) 
hasara ült, tepte szagatta, fojtogatta [Dés; Jk] * rendőri 
1847: a' Rendőr igazgatóságtól ki adott két Rendőri szolgá-
val a ... rendetlenkedő legényeket (: Fuschereket:) felke-
restük és alább feljegyzendő Műszereket confiscálván, ozo-
kat Czéhmester Kállai Úrhoz bévittük [Kv; ACLev.] | Több 
fusereknél levő rendetlen legények első idézésre égy sz(ol-
ga)bírónak 5 Rf Két rendőri szolgának 2 Rf 30 xr [Kv; 
ACSzám. 17] * robotaság alatt levő-. 1850: a királyi adó 
... a Ns Város robotaság alatt lévő szolgaira — személyen-
ként 18 xrokra határoztatott [Dés; DLt 550] * szegődött 
1590: teczet varassul eo kegmeoknek hogy ennek vtanna 
zegeodet zolga legien egy, kinek It a warasson zalagya le-
gie(n) [Kv; TJk 1/1. 134] * toronybeli 1589: Thorombeli 
Zolgak ſizetese [Kv; Szám. 4/X. 86] * törvényszéki ~ 
1859: halt meg Racz Sándor Cs. kir. ker. törvényszéki szol-
ga 43 éves korában máj rothadásban [Dés; RHAk 104] # 
vármegyei • kamarai ~ * város (hites) ~ja. 1557: az 
waros Zolgayatul megh Jzentem wala hogy ennekem nem 
attak [Apanagyfalu SzD; BesztLt 70 „Apafify lazlo nagyfa-
lwrwl" a beszt-i városi tanácshoz]. 1591: Magdalna Mar-
kos Benedeknek varos hiteos zolgajanak felesege vallia 
[Kv; TJk V/l. 96. — "Köv. a vall.]. 1603: András Deák va-
ros hwtheos zolgaya Zemet blro ... vallia" [Kv; TJk VI/1-
706b. — "Köv. a vall.]. 1763: Nagy Gergely ă Város szol-
gája és egy Horváth András nevű Rab segétségekkel fogták 
el [Mv; Told. 16/51]. 

7. céhszolga; slujbaş/funcţionar al breslei; Zunftdiener. 
1806: Ezen a napon Meg hütőlvén Jenei János Nemes Czén 
szolgájánok [Dés; DFaz.]. 

8. fej-i/királyi/vajdai szolgálattevő személy; slujbaş/sluji-
tor al domnitorului/al regelui/al voievodului; Gefolgsmann/ 
Dienstmann des Königs/Fürsten, Hofmann. 1551: Keg.-tek 
barathy Daczo Mate, Thorma János porkolábok, és 
feenkynt az tewb jámbor zolgai ew N.-nak [Fog.; LevT I» 
77]. 1558: ha valamely zolgaya ew felsegenek walakytn 
megh wer ah wagy egyeb hathalmath thezen ... zabad lé-
gien megh fogny az Byronak az ollyan hatalmasth Ther-
wenyre [Kv; TanJk V/l . 48]. 1596: kiralne Azzoni zolgaia 
Horwat Georgi [Kv; Szám. 6/XXIX. 17 Bachi Tamas sp 
kezével]. 1597: Czako Balint vitte 2 Loan postán Tordara 
az hauaseli Mihali Vaida zolgaiat f — d 50 [Kv; i.h. 7/XH 
73 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1621: Gubernátor V. eo ma-
ga meg izenue(n) B. Vramnak hogy az Vajda zolgajnak tíz-
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tessegesen gazdalkottassan ... attam nekjk" | Juta Fonodi 
János Kyralj Vrunk eo fels: Zolgaja, hozuan valamj fogolj 
Francjakat ... attam nekjb [Kv; i.h. 15b/IX. 59, 69. — 
a bKöv. a fels.]. 1654: Havasalföldi Máté vajda meghala 
ezen tavaszon, és más vajdát tevének császár akaratjából; 
egy szolgáját — a ki Sorbán Ráduly vajda fia volt [ETA I, 
158 NSz]. 1662: Görgey Jóbnak, fejedelem régi meghitt 
szolgájának ... Újhelyben a barátok klastromához nem 
messze lévén háza [SKr 227]. 1668: Bereznai nevü szolgá-
ját küldte a fejedelemasszony" Bánfi uramhoz [TML IV, 
367 Naláczi István Teleki Mihályhoz. — "Báthori Zsófia]. 
1677: Urak, Fö, és Nemes rendek, valakik fizetet szolgai a' 
Fejedelmeknek, ha szintén személyekben jelen lésznek-is 
a* hadi expeditiokban, de a' kiknek mennyi lora vagyon fi-
zetések, azon fellyŭl ha annyira való joszágok vagyon, ki-
rŏl egyéb iránt szolgaságán kivŭl tartozot volna egy lovast 
állatni, non obst anteco, hogy Szolga, mindazonáltal a' fi-
zetet lovas számon kivŭl, jószágának mennyiségéhez ké-
Pest, azon fellyŭl való lovassal tartozzék fel-ŭlni, mustrálni, 
és a' hadi expeditiot continualni [AC 93]. 1710: Thököly 
••• mint meghitt szolgájára", úgy bízá mind a várat, mind a 
feleségit [CsH 203. — "1687-ben Absolon Dávidra]. 

Szk: belső 1657: Tekintetes és Nemzetes Teleki Mi-
hály uramnak, az mi kegyelmes urunk, Méltóságos Rákóczi 
György urunk postamesterének, egyik belső szolgájának, 
nekem kedves öcsémuramnak adassék" [TML I, 105 Kapi 
György Teleki Mihályhoz. — "Címzésben]. 1662: Az havas-
alföldi Minnye vajdát ... maga belső szolgája által, Harsá-
nyi Jakab által megszédíteni s magához vonni kezdette vala 
[ŞKr 511] * címeres 1662: Az fejedelemnek Székely-
edről címeres szolgái, Erdélyből a bántól, Barcsai Ákostól, 
k ' most az országban íocumtenensül, helytartójol volna, jő-
vén-menvén, hogy már a tatár chám minden erejével csak 
elborítandó volna a szegény országot, hírét bizonyosan 
hozzák vala [SKr 429] * királyi 1829: En" ... Kirallyi 
szolga lévén akkor jöttem haza [Mezőkölpény MT; TSb 48. 

"Gazda József (43) armálista ns] * nagy 1663: Ke-
gyelmed, Uram, nagy szolga, igen bizodalmason kérem 
Kegyelmedet" [TML II. 464 Gillány Gergely Teleki Mi-
hályhoz. — "Köv. a kérés] * udvari 1613: Jóuenek my 
Eleŏnkben egj feleöl az Vitezleó paraznay János Vram, 
Vrunk, w felsige uduary fizetet szolgaia más feleöl pedigj-
, en finta marton Gialuban lakó Colos megienek vice Ispán-
j a [Kv; JHb rtlen]. 1677: némely Vármegyéknek és Szé-
f e k Fö Tisztei Udvari Szolgák lévén, gyakrabban a' Fe-
jedelmek mellet kelletik mulatniok [AC 175]. 1701: maga 
^Idájával minden jóra akaija visszahozni az udvari szolgá-
i t [CsH 463]. 

^ a hazát szolgáló személy; slujitor al patriei; dem Va-
terland Dienender. 1678: számot adok magamrúl. Bizony 
î,em voltam én hazámnak káros fia s szolgája [TML VIII, 4 
leleki Mihály Nemes Jánoshoz]. 

10. vkinek, hü szolgája/embere; om/persoană de încrede-
re ; ein treuer Diener, Anhänger. 1618: Bethlen Gábort jól 
'smerjük mi, hogy az hatalmas császárnak igaz szolgája 
olt eddig | Az hatalmas császárnak ... most vagyon Er-

^lybe igaz tökéletes szolgája, Bethlen Gábor [BTN2 133. 

l l - vminek kiszolgálója; slugă; bezahlter Knecht von 
Söldling, im Lohn der/des . . . stehend(e). 1675: mond-

Ítk “ hogy az ausztriai háznak fizetett szolgája volna" 
UML VII, 21 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz. — "Bánfi 
u,enes]. 

12. őr; paznic; Wächter. Szk: ſogházbeli ~ börtönőr. 
1595: Az második Fokhazbeli szolganak Was Györgynekis 
fizettem ... Attam az fizetesnek meg Jobbitasara pénzt. 1. 
köbei búzára tt f 2 d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 233 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1602: Veres Georgine Ilona azzony az 
foghazbely zolga felesege [Kv; TJk VI/1. 615] * kapun 
álló ~ kapuőr. 1605: Vagion sok panazolkodas hogy zeo-
leomywesek vinczelerek zeoleo paztorok, es egyeb illetlen 
emberek az zeoleot hordanak, Tetczet azért hogy az kapun 
való zolgak añelekteol vegyek el az zeoleot [Kv; TJk VI/1. 
529.]. 

13. az Isten/egyház szolgálatában levő személy; slujito-
rul lui Dumnezeu, slujitorul bisericii; Diener des Gottes; 
Kirchendiener. 1636: bár mindent meg tselekedtem vólna-
is, vagy tselekedhetném-is, ugyan tsak azt kellene monda-
nom; haszontalan szóiga vagyok [ÖGrAj. 4 I. Rákóczi 
György sk aláírásával a kv-i ref. egyháznak juttatott pél-
dányban]. 1662: Elvette az Úr szemei elől az Izraelt, amint 
szólott vala mind az ö szolgáinak a prófétáknak általok 
[SKr 707]. 1733: Concludáltuk hogj Refformata Ecclesiank 
Papjai s több Ecclesiánk szolgai eö kglmek fizetesekért az 
Mester uram(na)k Didactrumajért eddig el vőtt s ez utannis 
el vejendő Zállagokert admoneáltatvá(n) ad Octavum az za-
lagnak uraj, hogy ha intra octavum ki nem váltyák Zállag-
jokat Egjházfi Atyánkfiai facultáltatnak el adatni mindenik 
Zállogat [Dés; Jk439a]. 

Szk: egyházi 1555/7: mykoron az en Jstenem meg ke-
re lelkemeth az en testemboly teok illyen testamentomoth, 
ez Jámbor wytezleo Nemes szymely (!) elöth, es Jámbor 
heghazy szolgánk Elöth ... [Zsuk (melyik?) K; SLt A. 33] 
* Isten ~ja. 1662: Melly véghelynek meg-romlását elől 
nem is kevés portentumok, jövendőt jedző dolgok vötték 
vala, mellyek között ... nem utolsó vala a lakosoknak ma-
gok között való szakadozások ... az Isten szolgái és jám-
bor, istenes emberek ellen való áskálódások, árulkodások s 
azoknak üldözési [SKr 628] * Jézus Krisztusnak/Urunk 
Jézus ~ja. 1636: Az Iesus Christusnak haszontalan szóigá-
ja, s Nagyságodnak méltatlan Lelki Pásztora. Geleji Katona 
István Erdélyi Orthodoxus Püspök [ÖGrAj.]. 1740: Mi 
mostan a Bodoki" Nemes Rta Ecclésiaban majorkodo 
Urunk Jesus szolgái, jo lelkiisméretünk alatt áttestálunk ... 
Sz: Györgyi M: Mihállý Bodoki Rtus Praedikator És Gido-
falvi Orbán György Bodoki R. S. Mester [Ks 22. XXIa. — 
"Hsz]. 

14. szolgadiák; elev (sărac) care, ín schimbul serviciilor 
prestate, este admis gratuit la un colegiu reformat; eine Art 
vom Mendikant: dienstbarer Schüler. 1799: A Szolgáknak, 
vagy ugy nevezett Mendicansoknak vagy már Tehetetlen 
akár Idegen, akár Városi nevendék Gyermekek Segitteté-
sekre állandó fundusul testálok 300 az az Háromszáz M Fo-
rintokot [Kv; KvRLt IV. 32/15 Zérczi Anna végr.]. 1823-
1830: Az úrfi mellett szolga volt Elek Ferenc nevü három-
széki gyermek, az úrfival hozták volt Enyedről, vele egy 
leckében is volt | Elek úrfi" pedig még tapasztalatlan ifjú lé-
vén, nevelésénél fogva csak a pompára nézett, és eddig 
csak tanulóból való szolgája lévén, akarta, hogy már ezután 
libériás inas kísérgesse | Bécsben volt egy Bikfalvi Falka 
Sámuel nevü székely ifjú, aki itthon Erdélyben az úrfiak 
mellett szolga volt, s tanulgatott is [FogE 117,144,171. — 
"Gr. Bethlen Elek]. 

Szkx felhordó 1823-1830: Fekete Miklós egy kupás 
lábossal való ételt fogadott három máriáson egy hónapra, 
azt ettük én, Fekete Miklós és Sándor Mihály, mégis a 
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felhordó szolgának is kellett valamit hagyni, és így tizen-
hét krajcárba került egynek egy hónapig az ebédje [FogE 
103]. 

15. a tanárt segítő (szolga)diák; elev (din grupul elevilor 
săraci) ataşat pe lîngä un profesor, pentru servicii persona-
le; Hilfskraft des Lehrers. 1823-1830: Minden szerdán — 
szombaton délután két órakor kellett tanítani az éneket. Te-
hát én a kamarába az énekeskönyvből lekottáztam, a szol-
gám a táblát bevitte a classisba | Faházak lévén a classisok, 
a szolgák tapasztották, meszelték a kollégium meszéből" 
[FogE 104,124. — "Mv-t 1794 kör.]. 

16. inas(féle); (un fel de) servitor, valet; Lehrling. 1700: 
Sámuel Deák Typographiához való szolga [Kv; Szám. 
40/11. 75]. 1734: a Collegiumban is különös Házok volt az 
emiitett Urfiak(na)k" ... tudom azt hógj Pedagogusok volt 
az Urfîak(na)k Cir(citer) négy őt szólgájak [Kv; TK1 Steph. 
Pataki (48) vall. — "Gr. Teleki Sámuelnek, Barcsai János-
nak]. 1823-1830: mindaddig, míg az úrfimmal újra nem 
egyeztünk, mind Zejk Jánossal ettem, a szolgálója hordván 
fel az ételt, úgyis Zejk a Bethlen Imre szolgájának semmi 
hasznát nem vette csak hogy ebéden szolgált neki is az asz-
talnál, de különben akinek különös szolgája nincsen, a kö-
zönséges szolgálók szokták véghezvinni az asztalnál való 
szolgálatot [FogE 209-10]. 

Szk: úti 1823-1830: mindenik tudja, hogy az úrfi úti 
szolgájának konvencionáltattam [i.h. 156]. 

17. birt. szrag-gal főleg levélzáró formulában; cu sufix 
posesiv, mai ales ín formula de încheiere a scrisorii; haupts. 
als Bríefabschlußformel, mit Postsuffix: vkinek híve; sluga 
dumneavoastră; Ihr ergebener Diener ..., Ihr ... 1667: Ke-
gyelmed szolgája Vesselényi Pál mp [TML IV, 1 Wesse-
lényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1670: Kegyelmed szolgája, 
sógora B. Dienes mp [TML IV, l, 240 Bánfi Dienes ua-
hoz]. 1709: Edes kedves komám Uram ... Kd szolgaja ko-
maja maradok Nagy Leörincz m.pr. [Bábahalma KK; Berz. 
17. XII]. 1812: vagyak a jo akarója Szalgaj(a) Szilágyi 
Ádám mp [Sárd AF; KmULev. 3]. 

Szk: alázatos ~ja. 1584: yrtham Komlodo(n) okthober-
nek 22 napya(n) 1584 felseged zegyny regy alazathos zol-
gaya Pethrythjeuyth Kozma mp [Komlód K; WLt]. 1780ĕ-
A Dévai Bulgarokkot minden magok jussokban meg hagy-
ni, s tartani kéványuk ... Alázatos szolgaja Dévai Bulgár 
Comunitas [Déva; Ks 75. VlIIb. 112]. 1839: ezen Summát 
el várva minél hamaráb — Vagyok a' Kedves Tkts uraknak 
alázatos Szalgájok Hajdú Károly [Szu; Pf] * hálaadó ~ja. 
1614: enis igyekezem azon hogi telljes eletemben, haladó 
szolgaia legiek kegteknek, ezbelj io titemjnierth [Ks 1 Kor-
nis Zsigmond lev.] * igaz ~ja. 1675: Én az mint voltam, 
úgy leszek, vagyok Kegyelmed igaz szolgája [TML VII, 3 
Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 1710: igaz iambor jügyekező 
(!) szorgalmatos szolgaja voltam Uram kegyelmeteknek 
[Somoljo Cs; ApLt 2 Farkas István Apor Péterhez] * igye-
kező ~ja —> igaz ~ja * jámbor ~ja —• igaz ~ja * jóakaró 
~ja. 1663: ha mi hírei lesznek, tudósítson és engem min-
denkor tartson elébbi confidens jóakaró szolgájának [TML 
II, Ali Teleki Mihály Gillányi Gergelyhez] * kész ~ja. 
1663: kész szolgája Teleki Mihály [i.h. ua. ua-hoz]. 1800: 
Eszve gyűlt Verōs Kovátsi Társaságunk az bōltsebben le-
jendö intézését és ennek szorossan lejendö meg tartása iránt 
téjendō Comissiojat midőn egész bizodalommal Vámoh 
vagyunk ... engedelmes kész szolgai a Verōs Kovátsi Tar-
saság [Torockó; TLev. 9/31] * konjidens ~ja —• jóakaró 
~ja * köteles ~ja. 1665: Én egyébiránt maradok az Ke-

gyelmed köteles szolgája ... Palásti György mp [TML I, 39 
Palásti György Teleki Mihályhoz]. 1671: Köteles s igaz 
szolgája Kegyelmednek [TML V, 473 Keczer Menyhért 
ua-hoz]. 1717: Maradok Nsadnak Kötőles kész szolgaja 
Praeceptor m pr [Usz; ApLt 2] * (legkisebbik ~ja. 1663: 
Nacziagtok alazatos méltatlan legh küssebik szolgaja Cse-
rej Farkas m. pr. [Utlj. 1711: az Ur eő kglmé kűssebbik 
igaz szolgája Katho Mihály [Impérfva Cs; BCs] * meghitt 
~ja. 1665: Én Kegyelmed meghütt szolgája maradok, az 
míg élek [TML III, 438 Gillányi Gergely Teleki Mihály-
hoz] * méltatlan ~ja. 1663: nekem méltatlan szolgájának 
kegyelmesen írott levelét 7. ejusdem alázatos engedelmes-
séggel vettem [TML II, 466 Teleki Mihály Bornemisza An-
nához]. 1697: maradván Miltoságos Ur(am) Kglmed(ne)k 
alázatos miltatlan szolgája Kümives Gergely mp [Szilágy-
cseh; BK] * obligátus ~ja. 1733: maradok constanter Jó 
Ur(amna)k kedves Sógor Ur(amna)k igaz obiigatus Szóigá-
ja Sógora Maxay Dávid mpra [Szengyel TA; SLt 8. K. 6] 
* szorgalmatos ~ja —* igaz ~ja * tökéletes ~ja. 1670: En 
mindenkor Kegyelmednek igaz, tökéletes jóakaró szolgája 
maradok Kászoni Márton m.p [TML V, 124 Kászoni Már-
ton Teleki Mihályhoz]. 

18. átv slugä; Diener, Knecht. Sz. a bűnnek ~ja a hálái 
1705: az én édes szép kisleányom, Katica ... ártatlan lelkét 
életének kétesztendős és hathónapi korában ... teremtő Is-
tenének kezébe adá, kinek is halálának oka a mi bűneink, 
mert a bűnnek szolgája az halál [WIN 1,562]. 

o Szn. 1591: Zolga András [Kv; Szám. 5/1. 77]. 1606: 
Lukas Zolga de Okland (60) lib. [UszT 20/113]. 1614: 
Szolga Lukach pp [Oklánd U; BethU 108] | S z o l g a Balint, 
Santa Ferenczne sellére [Szacsva Hsz; i.h. 228] | Jllyes 

al(ia)s Zolga János jb [Mogyoros Hsz; i.h. 229]. 1696: 
Szolga Annok [SzJk 398]. 1724: Elizabetha Szóiga cons. 
Nob. Pauli Bús | Sophia Szóiga relicta N: quonda(m) Sime-
onis Bincze [Ne; DobLev. 1/106. 5a, 6a]. 1762: Szolga Mi-
hálly zs [Cege SzD; WassLt]. 1781: Szolga Mihálly 2s 
[Ádámos KK; Pk 7]. 1808: Városfalvi Szolga Mihály 
[Rücs MT; IB]. 1823: Szolga Dániel. Szolga Imbre inas 
[Kv; CsCJk I. 76b-277b]. 1828: F.Sinfalvi Szolga Sándor 
... Nemes Aranyos Szék Hutes Assessora [Asz; Borb. I]-
1835: Armalistak Esküdttye Szolga István [Asz; i.h. II]. 

szolgaadás a felkért/visszaigényelt jobbágy/szolga visz-
szaadása; restituirea/înapoierea iobagilor, slugilor; Rückga-
be eines gefordemen Fronbauers, Lehensmannes. 1592: Egy 
Missilis, Meliben Vrunk resolualta az Articulusnak Sulhos 
ertelmet á Jobbagi kereók feleol hogi az kereó fel, keresse 
es mutassa megh, Az Biro zolga adassal tartozik [Kv; Dió-
sylnd. 62]. 

szolgabeli szolgára jellemző; care este caracteristic slu-
gilor; Charakteristik des Dieners. 1683: Nagod hozzám di-
rigált meltosagos Com(m)issiojat nagy Szolgabeli engedel-
mességgel vőttem [Brassó; KJ. G. Draudt a fej-hez]. 

szolgabér munkabér, fizetés; leafä plätitä slugilor; Ar-
beitslohn, Dienstlohn. 1616: Colosuarat lakó Rögör Martton 
Relictaia ... az Colossj Soo Kamorarol való Esztendőnkén1 

flzeteseket, mind az Praedicatoroknak mind penig egyeD 

ottvalo Akna fiainak mellyet meg ez Incatta birtta, tneg 
nem atta és nem Conte(n)talta tellyesegessen őket rolia, 
sem sóval sem az mi kesz penszek járt volna. Mellyel most-
is ez Incatta ados volna, es szolga ber leven ezen Colossj 
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Actorok ez Incattam az törúeny altal meg adatnj keúanyak 
[Kv; RDL I. 100]. 

szolgabíró 1. a nemesi vármegye hatalmának képviselő-
je egy-egy járás területén (főleg igazságszolgáltatási, eljárá-
si ügyekben); judele nobililor; Stuhlrichter (im Komitats-
system). 1568: My Bartakowyth János Zamosfalwarol, Gy-
roty János Zoporrwl, Zathmary Balas vice ispán es Ispán 
gaspar Zenthkiralrol, Zolgabiro es János Deák Coloswar-
mege Nótáriussá [M.valkó K; KP]. 1569: felsiged paran-
czyol My Nekünk, Crazna waarmegye bely Jspanoknak es 
zolga byraknak hog az Wytezlő tot myhalnak az my nemw 
dolgay volnanok hog azt my megh Erteneók [BálLt 78]. 
1594: Ez el múlt Eyel öltek vala meg az Apahidj Iobba-
gyinkat: Zamosfalúan, az Gyilkosokra vittek az szolga Bi-
rkát [Kv; Szám. 6/III. 13]. 1597: Biro vra(m) akaratyabol, 
pereltte(m) egi hagimasy Jobagiertt, Chyaki Jstwan Tyztar-
toyawal, wittem keoz herw byzonsagokatt, es Zolga Birakat 
keolttette(m) azokra p(er) f — d 92 [Kv; i.h. 7/VIII. 24 
Altzner Georgy reg. Steffen Lŭsten kezével]. 1677: Hada-
kozásnak idején ... A' Szolga-Birákban ... a' Fő Tisztek, 
a ' Vármegye, Ország és Fejedelmek szolgálattyára hon 
hagyhatnak. De a' Vice Ispán mellet mind Erdélyben a' Vi-
cék, s' mind a' Partiumban a' Szolga-Birák kőzzül-is jelen 
Egyenek a' Hadban, illendőképpen, pro arbitrio Comitum 
[AC 117], 1687: Nagtak kgdtek jo akaró szolgai Orőg 
Szőts Janas hŭtes Asse(sso)r mp: Iff Szŏts János Fogarasi 
eŏ Naga Felső tőrvenyes szeki(ne)k szolgabiraja mpria 
[Szád.]. 1700: Mikola László uram, Kis Karatson nevü Job-
bágya által le tévén Sallariumát az Buijános Budai Szólga-
bironak, tiltatta szolgabiroval az Diakokat hogy el ne fog-
laliák Jószágát [Buijánosóbuda; JHbK VII. 38]. 1798: egy 
versen Sz. Biro Uram ki jött volt ide, hogy meg tekintvén a 
kereset alá vett hellyet a Felek közt el igazittsa a Contraver-
siát, de Nyikulaj nem engedvén ezen Contraversiaban, 
hogy szolgabiro Ur(am) belé ereszkedgyék, Sallarizálta Sz 
Biro Uramot, és innen Iritzán Ignátot el tiltotta [Nagykris-
tolc SzD; JHb Bornemisza Anna Mária lev.]. 1800: bizat-
tassék ezen dolog(na)k ki-hirdettetése" ... a* Dulo- Com-
missariusokra (: igy nevezi a' Székely a* Szolga Birákat:) 
[Márkod MT; IB. Gombási István lev. — "Temetési rend. 
ellenőrzése ügyében írt lev.]. 1830: A Csemátoni Zámbler 
Peren tz mpa Nemes Torda Vár(me)gye M. Bogáti Járósa 
Szolga Birája [Nagyikland TA; TLt Közig. ir.]. 1847: Csak 
hírből hallottam, hogy Varga Katalin a vármegyei tekinte-
tes tiszt urakról, úgymint főbíró, alispány, szolgabíró és nó-
tárius urakról sok kisebbítő szavakat mondott volna [VKp 
267]. 

Szk: - hívni. 1591: 11 May ... Ferenczy Andrást kwlte 
Byro Vram Budara zolga byro híny attam neky f — d 12 
1/2 Az zolga bírónak kwltem, miyuelhogy keet dologra le-
zen hiuatallia attam neky f — d 24 [Kv; Szám. 5/X. 17] * 
hites - esküdt, esküt tett szolgabíró. 1569: Nag pal Rathony 
Crazna waar Megyenek hwtós zolga byraya [BálLt 78]. 
'586: My Borbély Gyeorgy Menyei es Zilagyzegy farkas 
vgyan Zilagyzegy Keozep Zolnok varmegyenek hwteos 
2°lga Biray [Nagydoba Sz; Borb. I]. 1691: Fejér Várme-
gyében Fogarasban lakó Tibodi Márton, az Fogarasi felső 
Nemes Törvényes széknek edgyk hŭtös szolgabiraja [i.h. 
"]• 1701: Makaj Mihály Belső Szolnok vármegye hites 
szolgabirája [Dés; DLt 484] * ordinårius ~ rendszerinti/ 
£ndes szolgabíró. 1728: Karasznai Borbély Mihály Nemes 
Kraszna V(á)r(me)gyének edgyik Ordinar(ius) és Hûtes 

Szolgabirája m pr [Kraszna; WassLt]. 1789: n(e)m(e)s Kü-
küllö Vármegye ordinárius szolga Birája Tekintetes Szent 
Miklósi Adám Ur [Kük.; GyL hiv.] * processzuális - járá-
si/járásbeli szolgabíró. 1782: Processualis szolga Biro 
Vram, és adjunctus Regius Társa Tktes Palatkai László 
Vr(am) jelen létekben s általlak meg betsültetvén a' kárr ... 
ä mellyet a' Marhákkal le étettek ... Tizen két Szekér Szé-
nára Való [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 31 Vakár Andrej (28) zs 
vall.]. 1821: a Tekintetes Exponens Ur ... a' processualis 
Szolga Biro Ur jelen létében a Falusi öregebb Embereket a 
Hely szinire ki vitette, és ki jártottatta ... és azon le kaszált 
fii az Exponens Urnák iteltetett és járattatott [Apahida K; 
RLt O. 2 Tyikos Vaszilika (70) vall.]. 

2. (rendszerint vármegyei alárendeltségű) városban a 
vármegyei szolgabíró teendőit ellátó tisztségviselő; pretor; 
in einer gewöhnlich Komitatsabhängigen Stadt die Funk-
tion eines Stuhlrichters versehender Amtsträger. 1693: Mi-
csodajussal küldött Hadnagy Uram es a' N. Tanács szolga-
birakat Bls Praedikatorunk, s Professorunk házaira, nem lé-
vénn eö Kglmeknek semmi jurisdictioja a' mi Ecclesíasti-
cusinknak sem házánn, sem széméllyénn [Kv; SRE 9]. 
1847: Kászoni András ... a Kortsomába meg részgedvén 
(!), és ottan minden igaz oknélkül, Szolga Biránkat Kapi-
tányt és az egész Hivatalbélieket rutul le motskolta [Kv; 
ACLev.]. 

Szk: hites ~ (városi) esküdt, esküt tett szolgabíró. 1654: 
Mi Fogaras varossanak es Districtussanak hűtős szolgabirá-
ja H. Jstvan Deák" es Balogh János [Fog.; Szád. — "Stepha-
nus Literátus Judex Nobi(lis) Fog(harasiensis) aláírásával]. 
1667: Mi Fejer Vármegyeben Nagy Enyeden lakó Szeoczi 
Georgy Deák es Hunyadi Ferencz, mind ketten Nemes sze-
mellyek, Nemes Nagy Enyed varossának hűtős Szolga bi-
ray [Kv; RDL I. 148g]. 1688: Vadkerti János Nemes Co-
losvár várossá(na)k egyik hűtős Szolga Biraja [Kv; Ks 11. 
XLVI]. 1723: Botskai Sámuel N: N: Enyed Várossá Törvé-
nyes székinek edgyik hűtés szolgabirája mpr. [Ne; DobLev. 
1/104] * városi ~/våros ~)a. 1726: En ithon nem voltam 
mikor az Majorombol Egy Pápista embert Hadnagy Uram 
az Város szolgabirája által ki hajtatott [Ne; Ks 92]. 1794: 
Városi Szolga Biro Korponai Sámuel Vram [Ne; DobLev. 
IV/728. lb]. 1840: Dósa István ruth Városi szolgabiro 
[Dés; DLt 36/1841]. 

szolgabírói szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ fórum szolgabírósági ítélőszék; for de judecatä de la 
preturä; stuhlrichterliches Tribunal. 1826: Az alperes pász-
tor ... az 1820-ba Székely Ferencnek mérges tájogba el-
döglött ökrét például hozza emlékezetben, amelynek megfi-
zetésére se a falu, se a tekintetes szolgabírói fórumon a 
pásztorok nem ítéltettek [F.rákos U; RSzF 223] * - hivatal 
szolgabíróság, szolgabírói tisztség; preturä, serviciul/func-
ţia pretorului; Amt des/eines Stuhlrichters. 1765: Nem tu-
dom mikor állott Bérességre Borsai vramhoz azon Legény, 
de ... az Apja ... tsak azért adta szolgálni, hogy ebben a 
sok háborgó időben katonának ne vigyék ... Borsai vram 
... Szolga Biroi hivatalt viselvén meg oltalmazhattya 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 35]. 

szolgabíróság 1. szolgabírói hivatal/tisztség; preturä, 
serviciul/funcţia pretorului; Amt eines Stuhlrichters, Stuhl-
richterschaft. 1765: Regius Perceptor vram ... mint potens 
ember újra meg neheztelvén reám, hitvány hivatalocskám-
ban meg ronthat, példa az Balàs falvi Processusban szolga 
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Biroságom hivatallyabol ki vettetésem [Borbánd AF; Eszt-
Mk Vall. 316]. 1773: megérhette volna őkegyelme a szol-
gabírósággal és postamesterséggel [RettE 316]. 

Szk: ~ot visel 1758: (Ernyei Gergelynének) a gyerme-
kei egyen kívül, ki is szolgabíróságot viselt, alávaló embe-
rek mind a két sexuson [RettE 57]. 

2. a szolgabírói hivatal/tisztségviselés ideje; timpul cît 
este ín funcţie un pretor; Amtsdauer der Stuhlrichterschaft. 
1609: en eleget jartam ide Borzasra Haranglabi Ferenzel 
Szolgabirosagaban [Borzás KK; Kp III. 46 Szeökefalvi Ne-
mes Pal (40) vall.]. 1749: Szolga Bíróságában ... sokszor 
oknelkülis rántott elö némelyeket s jol meg vont [AF; Told. 
3]. 1767/1782: hallottam Néhai Grávuj Sigmond Vr(am)tol 
száma nélkül emlegetni, hogy őkemét illető Jobbágyok vol-
nának* ... sött még Szolgabiroságában ugy Patrocinálta 
mint maga embereit [M.bénye KK; BfR Lázár conscr. Ba-
log Vonya (70) jb vall. — "A Petrik-ek]. 1779: Pap Lupuj 
és Fiai míndenkór igaz nemesi szabadcságal elő emberek 
voltanak még Armálísakatís láttam olvásván Dombi László 
Uram szolgabiroságában azt mondotta hogy jo igassaga va-
gjón [Girolt SzD; GyL. Kolcza Mihály (60) ns vall.]. 

szolgabírósági szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: - hivatal szolgabírói tisztség; pretură, serviciul/ 
funcţia pretorului; stuhlrichterliches Amt, Amt des/eines 
Stuhlrichters. 1733: sohais semmitis ezen Nemes Varosnak 
meg nem szólgáltanak, mostis actu szolgabirosági hivatal-
b(an) foglalatosok [Dés; Jk]. 

szolgabíróskodik szolgabíróként működik; a funcţiona 
ca pretor; tätig sein als Stuhlrichter. 1747/1752: Az mig 
szolgabiroskodám sokszor voltam együtt mind Conversa-
tioban, mind pedig egyebütt néhai Gróf Csáki Imreh Ur 
Tisztjeivel [Dés; JHbK XXIX/34]. 

szolgácska 1. kies szolga; slugä, sluguţă; kleiner Diener, 
Dienerchen. 1596: Orozhegy Zaz Pal zabaditattia egy zol-
gachkaianak nalla ualo lakasath [UszT 12/93]. 1631: im egj 
kis szolgaczka(m) vágjon ugj mond s mindgjart ki hajtatom 
vele az mezeŏre" [Mv; MvLt 290. 232b. — 'Az ökröket]. 
1778: egy kis szolgatskáját is tudom [KLev.]. 1806: Nosa 
Luka Szolgátskájais az Erdőn volt [i.h.]. 

2. udv levélzáradékban; ín formula de încheiere a seri-
sorii; Schlußformel in Briefen: vkinek híve; sluga dumne-
avoasträ; Ihr/dein kleiner Diener, ihr Diener klein. 1740: 
maradok G(róf) U(ramna)k alazatos szegeny szolgátskaja 
Mohaj Moses mpr [TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 

szolgafelkérés szolga-visszaigénylés/követelés; revendi-
carea slugilor; Forderung auf Rückerstattung eines Bedien-
stetem. 1677: Gyűlések alat való Táblán indifferenter ezek 
a' Causak revideál tathatnak; úgymint: Publicatiok, és min-
den helyekből való Transmissiok, Jobbágy és Szolga felké-
rések, és az Articulusokban specificalt némely Casusok 
[AC 187]. 

szolgafiú szolgadiák; elev (sârac) care, ín schimbul ser-
viciilor prestate, este admis gratuit la un colegiu reformat; 
etwa: Mendikant, zu Dienstleistungen verpflichteter Schŭler. 
1854: tanítónk ... feddő hangon figyelmeztetett, hogy a 
szolgafiú0 a mi kevés időt kötelessége megenged tanulásra 
s nem ledérségre fordítja; mi pedig drága időnket ellesbel-
jük [ÚjfE 100. — 'Körösi Csorna Sándor]. 

szolgai 1. kb. cselédi; de slugă/servitor; in Standé eines 
Dieners, Diener-, dienerlich, dienerisch, knechtisch. 1769: 
a nyavalyás Bálint" tizennyolez esztendeje ... Tutorságban, 
nem pedig szolgai allapatban vagyon, mivelhogy nem Szol-
gálatra való [Ne; DobLev. H/408. 6a Nobilis Civis Segesdi 
(72) vall. — "Az elhalt Dobolyi Dániel fia]. 

2. szolgálattevői, tisztségviselői; de funcţionar/slujbaş; 
dienstlich, amtlich. Szk: ~ hivatal 1747: eő Kglme szolgai 
hivatallyáb(an) foglalatoskodott akkor valami privátum-
b(an), azt eo Kglme jol tselekedte [Torda; TJkT III. 132]. 
1769: En Medve István Uramnál itten Mezò Madarason" 
szolgai hivatalt viseltem [BK. — "MT] * ~ kötelesség. 
1657: Noha pedig látom vala az én állapotomnak félelmes 
voltát, és búcsúzom is vala, hogy megválhatnám szolgai 
kötelességemtől, de abban repugnál vala [Kemön. 306]. 
1673: Kérem alázatosan Nagyságodat, hitessel el magával 
kegyelmesen, ez írásra Nagyságod java s Nagyságodhoz 
való igaz szolgai kötelességem vitt [TML VI, 530 Teleki 
Mihály Bornemisza Annához]. 

3. megalázkodó, engedelmeskedő; umil, smerit; unter-
würfig, gehorsam, servil. 1659: én bizony nem szeretem 
István deák uramat, mivel igen az öcsém szolgáji természe-
tihez szokott [TML I, 365 Árva Bornemisza Kata Teleki 
Mihályhoz]. 

4. szolgadiáki; de servitor; etwa. mendikantlich. Szk: ~ 
fizetés. 1823-1830: a konvenció szerént való tíz forint hó-
napi fizetést, sőt ha hónaponként 100 forint lett volna is, ki 
nem vettem volna szégyenletemben, mint szolgai fizetést, 
akármire jutottam volna [FogE 200] * - forma. 1823-
1830: háborított az a gondolat, hogy már én szolgai formá-
ban lévén, az akadémián a deákok velem társolkodni is 
unni fogják [i.h. 144] * - komitåtus. 1734: az Úrfiak ... 
a Collegiumban voltanak, aszt tudom hógj tisztességes 
Grófi asztaluk volt, és tisztességes szolgai Comitátussal 
voltanak az emiitett Úrfiak [Kv; TK1 Fr. Bányai (35) civis 
vall.]. 

5. udv szolgára jellemző; care este caracteristic slugilor. 
Ihr ergebenster (Diener). 1664: Az Kegyelmed Fogarasból 
expediált levelit, mind az méltóságos fejedelem ő nagysága 
levelivel együtt szolgai alázatossággal vöttem [TML III. 23 
Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz]. 

szolgakanca ? igás/igavonó kanca; iapä de ham; Sţute 
als Arbeits-/Zugtier. 1790: Inventar(ium) szer(int) percipt-
ált egy barna pejj Mag Lovat ... Egy Szürke Szolga Kan-
tzát [Msz; Told. 9]. 

szolgakard ? egyszerű, dísztelen kard; sabie simplä, ^ 
ornamente; Mannschaftssäbel, gemeiner Säbel. 1755: egy 
Aranyas drága köves és egy más ezüstös kardgya és valami 
két szolga kardgya marat vala eö Exc(e)ll(entia)janak [Geţ" 
nyeszeg MT; TGsz 35]. 1756: Zomántsos, és pléhes visel-
tes szolga kard, hasonlo szíjával egjűtt 1 [ N a g y r á p o l t H, 
JHb XXXV/35. 26]. 1765: Szolga kard Tarsalyostol [Tor-
da; Pk 2]. 

szolgaképpen szolgaként; ca/în calitate de s lugä; als 
Diener/Knecht. 1786: in anno 1785-ben újesztendő n a p j á t ó l 

fogva Szent Antal napjáig az csíktaplocai Gedő István prj" 
mipilus fia, József, szolgaképpen lakott tisztelt Petki famí-
lia cselédinél, taplocai Incze Mátyásnál [Taploca Cs; RSzr 
165]. 1800: Anno 1800 allfalvi Lőrincz Menyhárd gyalog 
katonát megfogadván szolgaképpen conventióra csíkjen -
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falvi Imre Gergely gyalog katona személy — holmi contra-
versiájok történt egymás között [Jenőfva Cs; i.h. 167]. 

szolgál 1. jobbágyi/szabadosi/zselléri/mesterségbeli szol-
gálatot teljesít; a presta (diferite) munci ca iobag/iobag eli-
berat/jeler/meseriaş; jmdm als Handwerker dienen, Frei-
sasse für/bei jmdm (als ...) arbeiten/dienen, fronen. 1570: 
Vayda Demyen ... vallya ... János kenez ... talalkozyk Ba-
Hnth Thywadarra (!), Mond neky Jgh zolgals Te hogy az 
Boron Jzol, Thywadar azt mongya Bezzegh zolgalok [Kv; 
TJk III/2. 12-3]. 1571: Chyany Ferencz ez okat aggya az 
contradictionak Gheòchy Jakabnak es hazanak azért contra-
dicaltatta(m), hogy Gheochy Jakabot... az en Eleim tartot-
tak Neweltek fel az en Eleymeth zolgalta, soha falw keo-
zeot ne(m) zolgalt [Szentgyörgy MT; BálLt 78]. 1609: 
gjermeksegem oltatolfogva tudom hogi mjndeltigh keőver 
Boldisamet zolgala zabo Gergelinek az Attia [Maksa Hsz; 
HSzjP Ambrosius Bitai de Besenyeő de Sede Sepsi, Colo-
nus vall.]. 1614: Feye keoteott Damokos András Hady 
mentségért szolgait Bernald Janos(na)k 16 f. mydeon azt le 
tezy megh zabadui Sándor János a* felseo Mattys (!) Janos-
nak szolgai de ne(m) tudgyuk ha keotte magat [Vacsárcsi 
Cs; BethU 455]. 1636: Jeöueueny olahok kik paztorsagon 
laknak, es egyebet ne(m) szolgainak hane(m) minden ez-
tendeŏre egy bárányos Juhott es egy saytot fizetnek [Orosz-
hegy U; JHb Inv.]. 1664: Szántáson, vetesen, aratason, ka-
szalason es hordáson kivül harmadik hetben szolghalnak, 
de az újonnan jüt muntyanok az harmadik hetben csak ket 
nap szolghalnak [A.porumbák F; UF II, 290]. 1677: Hogy 
ha valakinek Jobbágya, Urának manumissioja nélkül extra-
hál Armalist magának, annak semmi ereje ne légyen ... ha 
penig valakit szolgálna, és az az Ura felelne felőle, hogy 
törvényre elŏ állattya, annak adassék kezéhez [AC 79]. 
1680: à sellérek csak két napot szolgálnak egy hétben; erről 
penig az Munttjan selljerek(ne)k Asz(onyun)ktul ö nagatul 
annuentiajok is vágjon, hogy az mint Lorantfi Susanna Fe-
jedelem Asszoni idejeb( en) szolgálták, mostis az szerint 
szolgalljanak [A.porumbák F; ÁLt Urb. 49]. 1725: a későb-
bi csiki romlás után ... Bajszág László és fia Farkas ... En-
des Anna asszonyt szolgálták [Szentkirály Cs; SándorO 
269]. 1750 k.: telljes lehetetlen két Urat szolgálnunk mert 
mi majd többet szolgálunk Horvát Uramnak mint az Urnák 
mivel minden aratását kaszálását és szőlő munkáját Velünk 
Viteti Végben és az Ur dolga hátra marad [Igenpataka AF; 
TK1 az igenpataki jb-ok panaszlev.]. 1772: Az Jobbágyok 
mind eddig Hetenként, azaz minden Hétben Három Napot 
szoktak szolgálni magok Erejeken kiktől ki tőit, akiktől pe-
dig nem lehetett Czimbarában is tartoznak, avagy gyalog 
szerbe amint az Szükség hozza magával. Nem Különben a 
Sellérek is magok Erejeken, avagy máskéntis két Napot 
szoktak szolgálni ... Az Hurubások pedig égy napot szol-
gálnok égy Hétben [Szászfenes K; BethlenKt Mikes 
conscr.]. XIXsz. eleje: ollyon Szük Kost idején telljes lehe-
tetlen Szolgálnám el pusztulak marhástol együt [Zágon 
Hsz; Hr]. 1847: Ki számítása Az Gőtzi öszves napszám tar-
tozásinak ... Ökrös szolgál 624 ... Tenyeres szolgál 312 
•• • é jelen Évben a* Falusi Biró az Udvartól lévén adva, a' 
Helység attól fog szolgálni minden Háztol egy gyalog na-
Pot [Göc SzD; WassLt]. 

Szk: aratással 1613: (A jb-ok) Mikor Diódra mentek 
ekével, hárman fogtak egyben ... A' Sellerek ... marhavai 
ne(m) szolgáltak; hane(m) kaszálassal, aratassal, szölömi-
veléssel [Preszáka AF; Incz. V. 25a] * asztalossággal 

szolgáltathat 

1750: Dévai Fazakas Peter ... valamikor kivánnya aká<r> 
Kömivességgel, akár Asztalossággal, akár bárdolással hí-
ven igazán szólgályon [Déva; Ks 107 Vegyes ir.] * bányá-
hoz/bányán/bányára 1680: György Ferencz az bányához 
szolgált úgj tudom [CsVh 72 St. Thamás de Szent Domo-
kos (65) pp vall.] | Christoph Bálás ... az bányán szolgált 
[i.h. 75 Benedictus Bott de Dánfalva (40) vall.] | tudom 
hogj Gergely Imre az bányára szolgált ... aszt is tudom, 
hogy Barla Péternek is az attya az csikí bányához szolgált 
volt [i.h. 78 Joan Georgy (?) Jenőfalvi (80) pp vall.] * 
bárddal1731: Rotár Jonáskot... jol ismértem, ki is mint 
hogy jo faragó Mester ember volt, mindenkor mikor kéván-
tatot Bárdal szolgált, mint más Jobbágyokbol álló (így!) 
Mester Emberek [Katona K; Bom. XL. 79 Sütő János (64) 
jb vall.] * bárdolással —> asztalossággal ~ * csizmadia-
mesterséggel/művével 1647: keöte arra magat Czizmazia 
Moyses hogy csizmazia Mijevel eöremest szolgallya [HSzj 
csizmadia-mű al.]. 1681: Csizmadia Peter ... Csizmadia 
mesterseggel szolgai [VhU 11-2] * dobossággal 1681: 
Csuta Miklós ... Viszár Iuon ... Ettől* az elöt Dobossagal, 
Madaraszsaggal szolgálták [Vh; VhU 23-4. — aA telektől] 
* egészmarhás erővel 1784: az Jobbágyok, és az Sellé-
rek egész vagy fél marhás erővel, úgy gyalog szerben is, 
hány napot szolgálnak [Udvarfva MT; Told. 42] * foko-
zásban 1572: mostan az kentelkj vidikiek Jtt wy wamal 
fa hozasba zolgalnak [Szúv; BesztLt 3608 Thorma János 
wywaij wduarbiro a beszt-i főbíróhoz] * faragással 
1680: László István és az attya László Gergely faragással 
szolgáltak az hámorra [CsVh 85 Nicolaus Márton de Va-
csarcsi (36) pp vall.] fazekasművével/fazekasságával 
1640: Johos János ... Ez Zilahrol jeot Fazakas Mieuel akar 
zólgalnj [Daróc K; GyU 51]. 1652: Juhos János ... Faza-
kassagaual szolgai [uo.; GyU 115] * ſazékcsinálással 
1591 k: Fazekas Lukaczi ... zalla ä Georgj vram hazaban 
oda zolgalt mind fazék s kemencze chinalassal Jde az var-
hoz semmit nem zolgalt [UszT] * fejszéjével 1694: Ser-
vitia. Ezek* a* mint fatealljak Eökőrrel soha sem szólgálta-
(na)k; hanem gjalog szerb(en), kaszával, sarlóval, kapával, 
es telben fejszejekkel [Láz AF; BÍR Néhai ifj. Bálpataki Já-
nos uib. — "A jb-ok] -fc félmarhás erővel > egészmarhás 
erővel ~ * a fiskus nevezetén 1742: azon ház helljen el-
sőben ertem valamellj oltjanokat meg szallani, és valami 
hurubat csinálni rajta mint valami Sellerek a Fiscus neveze-
ten szolgálni [Bányabükk TA; JHb 111/16] * förészre 
1680: Tanko Mihályt is tudom, hogj az fiirészre szolgált 
[Göröcsfva Cs; CsVh 84 Blasius Tenkely (70) pp vall.] * 
gyalogszerben ~ —• fejszéjével ~ * gyertyamártásával 
1640: R(elicta) Varga Lukatsne ... Gyertiamartasaual szol-
gai [Fog.; UC 14/48. 3] * hámoriförészhez/hámoron/há-
morra 1609: tudo(m) hogj Mihalj Barrabas hámorrá zol-
gal uala [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Fich Balint (49) ns vall.]. 
1680: tudgyuk hogy Gál András és Christoph Bálás az há-
moron szolgáltak [Dánfva Cs; CsVh 75 Petrus Farkas de 
Dánfalva (60), Andr. Böjté (80) vall] | Aszt is tudom, hogj 
Kovács András hámori fürészhez szolgált [Göröcsfva Cs; 
i.h. 83 Joan. Bálás de Göröcsfalva (38) pp vall.] * háztól 

1681: Rácz Mihály ... Jövevény; most Nalaczon draban-
toskodik; az háztol szolgálni tartozik [Hátszeg H; VhU 
131-2] * jobbágyi hivatallal/szolgálattal 1665: Eskü-
szóm ... Hogy ... eletem fogytaigh eö kimet1 maradekimal 
edgyút ... Jobagyi Szolgalotomal szolgalom, mint eő 
kimnek eörökös Jobbagya [Récse F; Szád. — 'Bojer Sig-
mondot]. 1753: Tyirilla Gábrilais ... ami Szüléinkéi egj 
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urat szolgált Jobbágji hivatallal [Demeterpataka AF; Told. 
3] * jobbàgyképpen/jobbágyszámban/jobbágyszerben/job-
bágyul 1597: Lomperti giurka Matthe nevü Jobbagia ... 
ha uram (?) fevlderuly es neue aloly ely büdösnek, es eo 
kegelmet eoreok Jobbaguly nem akarna zolgalny tehatt 
mingiarast ugian ezen leuely ereieuely hozzaiok' niulha-
szo(n) Teoreok Gábor Vram [Dob.; WLt. — 'A kezesek-
hez]. 1617: Tudo(m) azt hogy az Kozmasi Pap Jstua(n), 
Becz Paine Azoniomot szolgaia Jobagy szamba(n) [BLt 3 
Demeter Thamas de Tusnád szeretszegh (50) ns vall.]. 
1620: Zenper Marton czynala hazat rajta9 es Jobbagiul 
szolgait belőle mind holtáig [Szásznyires SzD; Ks. — aA 
telken]. 1666: az Vratt ... Jobbagy szerbe szolgalta [LLt 
Fasc. 84]. 1683: Hallottam hogy Gyönős András jobbágy 
képpen szolgálta Rethi István Déák uramot [Borb. I Joan. 
Dombi nob. de Ikafalva (50) vall.]. 1700: Guja nevü Czi-
gan ... jobbágj keppen szolgálta eö kglmet [Csolnakos H; 
Szer. Petrus Csonokosi (46) ns vall.]. 1716: Azt tudom 
hogy Damokos Ferencz uramni jobbágy szerbe szolgáltok 
vala Apáddal egjut [HSzjP Tompa Ferencz (50) pp vall.]. 
1783: Bocska Gligor ... ide Fodorházára által telepedvén 
mind holtáiglan Jobbágy képpen Szolgálta ... eő nagysága 
Mlgs Praedecessorait [M.fodorháza K; Eszt-Mk] kádár-
művével/kádársággal 1647: Nagy Mihály kádár miével 
szolgál [Tuson K; EMLt]. 1652: Kadar Mihály ... Kadar 
miveuel szolgai [Gyalu K; GyU 116-7]. 1654: Fazekas 
András a kádár ... kadarságal szolgai. Tisz Uy hordot csi-
nál Anunatim Azon küvöl keöt az meni hordo kiuantatik 
[Hétúr KK; Ks Bánffy Anna urb.] * kalákában/kalákát 
1656/1681: Havasalföldi Paduran Peter ... Ha havasalföldi 
ember volt, es jŏvevénj, fizessen nyolcz forint Taxat esz-
tendőt altal es Klakat szolgallyo(n) 6 napot [Vh; VhU 441]. 
1820/1875: a falusi Biro hellyet a ki szolgálatot nem tesz a 
Biro földes urának minden gazda ember egy nyári napot 
szolgál kalákába vagy pedig minden ŭdöbe ezen napszámo-
kat 20. 20 xrokkal minden gazda megváltya [Zsobok K; 
WassLt] kapával fejszéjével ~ * kásacsinálással 
1652: Pots Mihály ... Eddig' olajswteseuel kasa czinalasa-
ual szolgait [Szászlóna K; GyU 123] * kaszálással 
1639: Aratassal s kasallasal Eormeneshez tartoznak solgal-
ni, mig Eormenes ide biratik [UF I, 672] * kaszával • 
fejszéjével ~ * kemencecsinálással • fazékcsinálással ~ 
* kerekességével 1658: Lenart Márthon ... Kerekességi-
vel szolgál [Zilah; EM XLIII, 305] * kocsisságával 
1667: Giroti Torma Peter Ura(ma)t szolgalta ez az Koczis 
Marto(n) koczissagaval [Sajósztandrás SzD; Bom. XL. 18 
Horvát Paine al(ia)s Acz Indali Ana Aszony (37) ns vall.] 

kovácssággal 1680: Tudom aszt is Ferencz Péter ko-
vácssággal az hámorra szolgált ... Diószegi Thamásnak az 
attya Diószegi István az hámorra szolgált kovácssággal 
[Vacsárcsi Cs; CsVh 85 Nicolaus Márton de Vacsarcsi (36) 
pp vall.] -fc kőművesmesterséggel/kõművességgel 1681: 
Kőműves Jánosne ... Az Ura Kümüves Mesterséggel szói-
galt [VhU 7-8]. 1750: Dévai Fazakas Peter ... valamikor 
kivánnya aká<r> Kömivességgel, akár Asztalossággal, akár 
bárdolással hiven igazán szólgályon [Déva; Ks 107 Vegyes 
ir.] * kupásságával 1652: Kupás alias Rusza Dan ku-
pásságával szolgál [Görgényoroszfalu MT; EMLt] * ma-
darászsággal > dobossággal ~ * marhájával 1708 
k.: ha mikor egy kis údönk volna is az Nemet imide amoda 
hajt bennünket.. . minde(n) heten hajtjak ökrömet szekere-
met ollyankor mindenkor magam(na)k kell el menne(m) 
mert kulőmb(en) oda vesz hitvan martiam ... en nem biros-

kodhatom, hane(m) ... marhaimmal szolgálok [Harangláb 
KK; SLt AK. 36 Hoszszu Demeter P. Horváth Miklóshoz] 
* mesterségével 1688: Dragumir Bogdán al(ia)s Cere-
mónia (!)a . . . eö Ngok poroncsolatţjábol tartozik Udvarhoz 
menni, es ott mestersegivel szolgálni [F.ucsa F; ÁLt 30. — 
'Valamivel alább már csak Drágomir Ceremónia alakban 
említik]. 1716: A Faragóimat hogj a Falu kalákáb(a) kűj-
gje, meg ne engedgje, rajtam kivül senkinek ... a kik penig 
mester emberek találtatnak a joszágb(an) mesterségekkel 
szolgá1ylya(na)k a kalaká(n) kivül [Szászerked K; LLt]. 
1802: minekutánna ... Ilyés György a* Tzéjbol fel szabadul 
egyenesen tartozik az eö Nagyságok Udvarában menni, es 
mesterségével eö Nagyságokat illendő fizetésért hiven szol-
gálni [Ne; Incz. XII. la] molnári hivatalban/molnárság-
gal 1682: Gesesi Molnár Miklós ä mikor kelletet mol-
narsagal, ä mikor kelletet Jobagy kepen szolgalta Petki Já-
nos Ur(a)t [Marossztanna MT; BálLt]. 1719: Tamás Peter 
is, adá és köteleze magát és Fiait ... örökös Jobbágyúl 
melly(ne)k Contestálására mi előttünk erős hŭttel meg es-
kűvék, hogy ... azon molnári hivatalba(n) mellyb(e) az Ur 
eö kglme Constitualta igaz hűséggel szolgál [Császári SzD; 
WassLt] * művével 1640: Zeocz Lengjel János ••• 
Jeoueueny de Mjeuel zolgal [Km; GyU 47]. 1652: Lakatos 
István ... Miveuel szolgai [Gyalu K; GyU 54] * nyerges-
mesterséggel 1659/1681: V. Hunjadi varosomb(an) ide-
gen y helyrűl telepedet nyerges szimult ... mindennemű 
egyéb tereh viselestöl eximalom ... tartozzanak nyerges 
mestersegekkel szolgálni; mind maga, es maradeki [Vh; 
VhU 232] * olajsütésével ~ —*• kásacsinálásával ~ ^ ökör-
rel 1638 k: Nagi Mihali keoreosfwj gialuhoz ualo volt 
eokeorrel szolgai [Szászfenes K; GyU 33]. 1694: Servitia: 
Ezek" a' mint fatealljak Eökőrrel soha sem szólgálta(na)k; 
hanem gjalog szerb(en), kaszával, sarlóval, kapával, és tél-
ben) fejszejekkel [Láz AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
urb. — 'A jb-ok]. 1787: öt Hetet kűlen külen mindenik 
m(a)gok erejeken Ökörrel szolgálnak [Majos MT; Told. 
35]. 1814: Pop Silip nevű zsellér ... Szolgál hetenként 2 
napakat ökörrel fél erővel a* maga kenyerén [Septér K; 
BetLt] * ökörrel, szekérrel 1759: egy Sellér ökrével, 
szekerrével két nap héján három hetet szolgált [Ludas TA; 
TK1]. 1803: egy igen emberséges Molnár András nevezetű 
embert kaptam, ki is magát arra kötelezi, hogy N(agysá)go-
dat négy ökörrel, Szekérrel hivségesen szolgálja [M.lapád 
AF; BLt 9 Váradi Mihály tt lev.] * örökösen 1608: ez à 
Matthias, al(ia)s Kouach Jmreh ... mingiarast Zamosfalua-
ra keőlteőzik, felesegeuel, minden marhaiaiual egietemben, 
es az teőb Jobbagiual edgiwt Eöreőkeoseon zolgal [Kv; 
JHb] * paraszti szolgálattal 1676/1681: Nyerges János 
... paraszti szolgalattal szolgálván, mesterségéhez képest 
hogy három nyerget kivanok rajta, nem difficultalhattya 
[VhU 443 Thökölyi Imre vál.] * robotával 1774: Ezen 
Faluban vagyan egy vas mivelö Jobbágy Czigány, mellette 
levő Segitö attyafiaival, kikis mikor kévántatik vasmivek-
kel, s egyeb robottávalis szokták Szolgálni az Udvart, a mi 
kép(p)en a szükség hoz(z)a [Mocs K; KS Conscr 73] * 

sarlóval fejszéjével ~ * sütésével 1638 k: Bai"j† 
Martonne swteseuel szolgai [Km; GyU 29] * szabadosi † 
lapottal/szabadossággal/szabadosul 1676/1681: az^Fele-
ségem utan Tőrvény szerint itéltetet Szent Királyon" W 
fundusnak harmad része Vérségh Jus szerint, mely örők-
segrűl a memória hominu(m) az boldogh emlekezetÜ Ura-
kat szabadosul szolgálták [Vh; VhU 467. — aH]. 1681: 
Molnár Istók, Miholczának mostoha fia ... Istók Lovas sza-
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badossagal szolgai [VhU 11-2]. 1688: Comsa Csungul ... 
Szkorai Mány Szabados házáb(an) lakik. Szabadosi allapat-
tal szolgál [Szarata F; ÁLt Urb. 19]. 1731: Timocsi Gyor-
gyicza Attyával együt . . . ä sokszor említet Fejedelmet sza-
badosságokkal szolgálták, de hogy Jobbágyok voltanak é 
vagy Sellerek bizonyoson nem tudom [Katona K; Born. 
XL. 79 Kertész Györgye (54) zs vall.] * szabóságával 
1691: Szabó Simon fia ... Haranglábi vr(am) eö kgmét 
szolgálta száboságával [Harangláb KK; Ks 39. XIV. 1] * 
szőlőműveléssel • aratással ~ * szűcsmesterséggel 
1681: Piczigo Szöcs Peter ... Ez Karamsebesi Jővevenj 
szücz mesterseggel szólgal à várhoz [VhU 19-20] * te-
nyérrel 1820: akik Zsellér newel neveztetödünk Szolgá-
lunk hetenként tenyérelis két napot [Jegenye K; KmULev. 
2]. 1840: mü őkrősők semmivel egyébbel nem tartozunk, 
hanem a' hányan vagyunk kűlőn külön a' magunk erőnkön 
nyoltz nyoltz napot szántani a* gyalogosok pedig hetenként 
két két napot tenyérrel szolgálni és egyéb asszonyi munkát-
is tenni [A.esküllő K; RLt O. 2]. 1850: Ádám Vasziné ... 6 
hetet szolgál tenyérrel [Gyéressztkirály TA; DE 5] * ti-
mánnesterségével/tímárságával 1640: Opra Tegela. De-
ficialt edgy jöveveni Tabah Mihali lakik hazaban timarsa-
gaval szolgai az Varhoz [Mardzsina F; UF I, 726]. 1673: 
Hunyadon lakó Cserkesz Peter valaszsza. Szolgallyon Ti-
mar Mesterségével [VhU 448 Thökölyi Imre vál.] * urat 
y- 1773: A parasztság oly szarvat emelt magának, hogy tel-
jességgel elhitette magával, hogy ök tovább urat nem szol-
gálnak, hanem a mely földön laknak, övék lesz [RettE 
305]. 1782: Régi usus volt kőztünk, hogj a Helységünk' Bi-
rája Urat nem szolgált, sem Taxát, sem Dézmát semmine-
mű Javaiból nem adott [Thor. XX/5. — "Torockó] * var-
gamesterségével/vargasággal 1680: Gál Ferencz varga-
sággal szolgált s adot két ökrét István Deáknak, hogy kibo-
csátotta [CsVh 77]. 1681: Vamiczar Mihály ... Varga mes-
tersegevel szólgal; bőrt tartozik készíteni [VhU 7-8] * a 
várhoz/várra 1606: Veres Jmreh tudom hogi az Jobbagj-
sagnak Jdejen velwnk egiwt zolgal vala az várra [UszT 20/ 
} 13 Matheus Bereczk de okland (60) ppix vall.]. 1615: ele-
itől fogva ott Keővár vidékin, inkább minden faluban afféle 
megnemesitett Boerok, kiket vaidáknak is hinak voltanak 
• regi királyoktól es fejedelmektől vagyon szabadságokról 

privilégiumok; attul elválva, hogy a* várhoz lovok hátán 
imide amoda való küldözéssel tartoznak szolgálni [Gyf; 
Veress, Doc. IX, 62 a fej. Dóczy Endre kapitányhoz]. 
1667: (A szelniceiek) csak ahhoz bíznak, hogy az várhoz 
szolgálnak s fejedelem szolgáinak mondják magokat [TML 
II, 118 Veér Judit Teleki Mihályhoz] * vasművel ~ ro-
b°tával ~ * zsellérképpen/zsellérül 1671: Tarcza falui 
Mihálynenak ... egy Fodor Balásne nevű osztozó attyafia 
ennek előtte tizennyólcz esztendőkkel manumittálván egy 
akkor Pálfalván, s mostan Korondon lakó Beke Georgy ne-
vű ōs örökös közös iobbágyokott, azon Beke Georgy mos-
janis mást Szolgál Sellerül [Gyf; Törzs. fej.]. 1731: ezen 
Rotár Togyernek ... Fiai ... velem együt egy ideig Job-
bágyképpen szolgálták à néhai iſiu Apaffi Mihályné Feje-
delem Aszszont, de az után mi okbol, s ki segedelméből 
ţezdettenek 'Sellérképpen szolgálni [Katona K; Born. XL. 

Balog Juon (56) zs vall.]. 1732: Sztojka Demeter ... Vd-
varfalvárol szálván ide egj darabig sellérképpen szolgált, 
már 4 Esztendőktől fogva kezesség alá vettetett, és Job-
bágy) képpen szolgál [Búzamező SzD; Ks 17/LXXX. 14]. 

szolgaként (alkalmazottként/béresként/cselédként) dol-
gozik vkinek; a lucra ca slugä (ca angajat, ca argat, ca ser-

vitor) la cineva; in jmds Dienste(n) (als Angestellter/ 
Knecht/Tagelöhner) stehen. 1569: Ezen kerem k.det, hogy 
kmed ezeket az szemelyeket agian ez leúel úiueo emberym 
kezebe, hogy az eo fogadasok zerynt az en vram haza my-
uehez állyanak helyekre ... valamyre zolgalnak, nem mara-
dok adósa nekik [Nagysajó BN; BesztLt 56 — Horwatt Lu-
kach Nagy Sayoj tist tartó Dombj Gergely beszt-i bíróhoz]. 
1570: Kerekes Gal hithy zerent vallya hogy Besterchen 
zolgalta Az Klob Jakab leanyanak Az Borbara azzonnak 
vrat [Kv; TJk III/2. 134]. 1571: Az feo emberek vag' lo fe-
yek zolgay keozzeol az kyk zegeodwe es fyzetesertt zol-
gallyak Vrokat, chyak azok kerewllyek el a rawast [SzO 
III, 325]. 1592: Az miolta Tot Mihalt esmeri tudgia bizon-
nial hogy mind az Deesi es Chichoy Molnokba lakot, es az 
mely Mestert zolgalt mikor az megh holt annak az felesegit 
vgy veotte el [Kozárvár SzD/Dés; DLt 235]. 1614: Feje 
keoteott... Bogda(n) Mihály Incze Balastol Pénzt kert volt 
maga eoreoksegyre az vta(n) oda foglala szabad zekel vol-
na de Incze Balas(na)k szolgai [Borsova Cs; Beth U 467-
8]. 1688: Iuon Szilka ... Gyakrabb(an) az D(omi)nus Pro-
visor mellet szolgál [F.porumbák F; ÁLt Urb. 11]. 1694: az 
el mult esztendőben Luczai János Ur(am) beressének töt... 
jámborul szolgaltom, fizetesemben még hat forintom, czon-
doram, Kuczmam oda vagion meg nem fizetet ő kglme 
[Törzs. Moldovai Karaczon majoshegyi jb a fej-hez]. 1759: 
Popa Juon ... az ő Béresse, mais őtet szolgállya [Ludas TA; 
TK1 Báts Vasile (50) jb vall.]. 1765: Rusz Gligorás, az 
Arankuti Unitus Popánál szolgálván gyanúban esett vala 
[Aranykút K; Ks]. 1771: a míg Tit Zilahi István Uramnál 
szolgáltam ... sem Vasárnapon sem egyéb Inepen nem volt 
mihent kellet akármire is mindgyárt azt mondotta hogy, no 
fogdd bé a Lovat, s bé kellett fogni [Dés; DLt 321 G. Jenei 
(30) ns vall.]. 1773: keress magadnak lovászmestert, mert 
tovább nem szolgállak' [RettE 301. — "Mondja a lovász-
mester Bánffi Györgynek]. 1855: A jobbágy, fiukból be-
szoktatott cseléd halálig szolgálja földes urat [ÚjfE 181]. 

Szk: ~m áll. 1740: Szörnyű ... hogj Kgld ... Hazas fiat 
... Njegovánnak, az én hírem s engedelmem nélkül, Dom-
bon szolgálni állani meg engette [Gernyeszeg MT; TKhf 
Teleki Sándor lev.] * béresképpen 1680: Kovács Istvánt 
is tudgjuk hogj béresképpen szolgált ide az csiki hámorhoz 
[Szenttamás Cs; CsVh 71] * fizetésért 1754: Bara alias 
Komán Sztán ... Malomfalvánn" Laktában ... a' néhai Bar-
tsai Sigmond ur udvarában fizetésért major lett volt, a* te-
henekre, Bihalokra, tyúkokra viselt gondot fizetésért szol-
gálta az udvart [TSb 26. — "MT] * pakulárságával 
1730: Mikhazan' Commoralo, egy Moldván alias Pakulár 
Péter nevű ola ember ... pakularsagaval ezen Köszvenyesib 

embereket szolgalta, juhokban, es azok(na)k gyűlyteme-
nyeben Karok ését, mely karok iránt... azon karosok Con-
tentumat vettek [Berz. 12. 92/107. — "MT. bKöszvényesen 
(MT) lakó] * vincellérségen 1600: Érsek Balinth ... 
vallia ... vagyon huzonnegy eztendeje hogy az Jstwan vrr 
hazahoz zolgalta(m) Vincelersegen [Kv; TJk VI/1. 435]. 

Sz. 1823-1830: Ezt könnyű volt általlátni, hogy gyerme-
ki gondolat, mert egy urat is bajos szolgálni, hát még hár-
mat [FogE 216]. 

3. cselédlányként/asszonyként szolgál; a munci ín famí-
lia cuiva ca slujnicä/servitoare; (bei) jmdm als Magd die-
nen, als Dienstbare arbeiten. 1570: Borbei Demeteme Jlo-
na, hithy zerent vallya, hogy ew Nala zolgalt az lean [Kv; 
TJk III/2. 87]. 1573: Ersebet Zabo Martonne zolgaloia Azt 
vallia hogy Eo tawali Eztendeobe zolgalt Borbei Bálintnál 
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mykor az felesege Beteg volt [Kv; TJk III/3. 114]. 1629: 
Az mikor el menne Simonfine ... monda szegeny akkor 
hogi el megie(n) szolgálni, mert el nem alhattia az Uranak 
nagj gonduiseletlensegett [Mv; MvLt 290. 187b]. 1655: 
Mikor en Brassóban Szolgálok uala ... akkor ott az Brassay 
piaczon megh ismérém Kalmár Balintott hogy mint egy 
Czigany ugy wl uala, s vgyan arultis holmit [LLt Kérchyo 
(!) Andrasne Szent Miklósi Elizabeth (30) ns vall.]. 1736: 
aszt halatam hogy beszéleték az Falub(an), hogy az utrum-
b(an) forgo személy" ott viselösedett volna meg a hol szol-
gált [Szentegyed SzD; TK1 Máthe István (65) zs vall. — 
"Duka Ersok]. 1772: amely háznál szolgált Désen ă Léány, 
Borbély Gábor Uram gyakorta meg parasznitotta a Gazda 
Aszonyát [Dés; DLt 321. 71a Sig. Dants (48) ns vall.]. 
1814: Az Fejér héttől fogva, miolta szolgálom igen jol es-
mérem [LLt Csáky-per 131 L. 38 Duma Sziméon Leánya 
Domnitza (17) vall.]. 1845: Székelly Anikó ... Azt meg es-
meri ... hogy nállom az irt időben és alatt szolgált [Dés; 
DLt 591]. 

Szk: ~ni áll. 1721: en magom be mentem Vásárhelyre, 
beszelettem, Enyedj aszanyomal, de aszt mongya hogy el 
betegesedet nem ara való, nemis al szolgalnj [Ks 96 Biró 
György lev.] * dajkasággal 1570: Ilona Zas Jmrehne, 
Azt vallya hogy ew daykasagal Zolgalt fazakas Symonnal 
[Kv; TJk III/2. 142]. 

4. inasi/mesterlegényi szolgálatot teljesít (vmely mester-
nél); a sluji/munci ca ucenic/calfä de meseriaş la un meşter/ 
meseriaş; als Lehrling/Knappe dienen. 1561: Valamel ew-
tües legen ... az ky az Cehbe be akar allanj kewteles legen 
az mesterek kozzwl üalamellyet egy egesz eztendeig heti 
berert zolgalní Az melly legen vrat el akarya Hadni ket het-
tel eleb tartozzék vranak akarattyat meg* ielentheni Az 
vtannis Bwchw hetet ket hetet zolgalnj hog' az miet az 
mellyet fel fogattanak úuolt el wegezzek Senki penig' eg' 
mesteris effele legent ky ez warosba eg' Mestertol mas 
mesterhez akar zolgalni menni meg' ne mereslyen addigy 
fogadni a mig' megy nem érti az wratol my okon es my 
modon ualt el [Kv; OCArt.]. 1583: Ha ualamely Jnas apród 
eztendeiet ki teòlti iàmborul Semmikeppen meg ne(m) ha-
za<sod>hatik, es Mesterre nem lezen, Áz migh egy Jámbor 
meste<rt> fizetesert ket esztendeig nem szolgai [Kv; Mész-
CLev.]. 1653: Akkor én Kolozsváron lakom vala, szabóle-
gény voltam, vén Palástos Istvánt szolgáltam [NSz]. 1703: 
az Betsülletes Ceh imponált illyen büntetést néki", hogy az 
Céh Atyám kezdve minden Betsületes mester embert szol-
gallyon két két hétig rendre valamég oda jut a hova céllya 
vagyon az Remekert való szolgálatra [Kv; AsztCJk 53. — 
"Szabó Györgynek]. 1752: Mely mester Ember alatamban, 
más mester Ember Műhelyéből egy mester Legényt, az Ché 
Atya hire nélkül szolgálni hiná annak poenája flor: 200 
[Kv; KCJk 17b]. 1830: Duplán Josef Uram az Chzé Enge-
delméből be Szegőttette Esztendőre Suller Jánost Szabadu-
ló Levélért Szolgálni Esztendeig meljre az Istnem (!) Se-
gélje [Kv; i.h. 113]. 

Szk: apródul 1561: (A legény) ha nem mester fia 
negy egesz esztendeig tartozik szolgálni Apródul [Kv; 
öCArt.] * inasszámban 1734: öt Esztendeig Inas Szám-
ban Szolgáltam [Petek U; Hr 2/24] * legényszámban/le-
gényül 1583: Mikoron penig három esztendeó mulua az 
eó apród esztendeiet ky teóltuen legeniul akarna szolgálni, 
Eó maga" gazdat es Mestert maganak ne választhasson [Kv; 
MészCLev. — ŝ \ felszabadult inas]. 1624: ez a* Desi János 
Kouachy legenj szamb(an) szolgait [Kv; DLt 354] * re-

mekesztendőt 1808: A mely betsületes Legén a Czéhba 
akar állani az tartozik a Czéhok rend tartása szerint Remek 
esztendőt betsuletesen szolgálni [Kv; KCJk 21a]. 

5. a fejedelemnek/királynak/föembernek/úmak szolgál; a 
sluji la un domnitor/rege/demnitar/domn; im Dienst eines 
Fürsten/Königs/Großen stehen. 1542: Az thewk vramnak 
ennek elotteis zolthunk, ennek vtannais zolwnk hywen, iga-
zán jamborulis zolgalni akarwnk Nnak es Ngod hazanak, 
ok azt thwgiak, hogh ... my sem nekyk sem egyebeknek 
pokol peldat nem akarwnk adnia, hanem vgh zolgalnia, 
mint jámborok [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es Mottnoky 
Lajos lev.]. 1566: sokan bennünk uirünk hullásánál es so-
kan halalunknal is szolgaltunk felsegednek [SzO II, 186]. 
1581: Jamborwl es Igazan zolgaltam felsegedet, Ázzon 
keppe(n) felsegednek keózzwllunk ky menesse vtannis az 
my meg holt kegielmes vrunkat mind addig mig Bírtam 
[Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály foly.J. 1616: Zolgalta 
Bordás Peter Lazar Jánost elteigh, az maradvajatt az Mihalj 
vajda ky Jeovetelygh [Madéfva Cs; BálLt 61]. 1659: Azt is 
mondja Magyari uram, hogy ha az vár másé leszen, vagy 
sok változások lesznek, erre nézve mondja ö kegyelme, 
hogy mind jószágodbúi s mind pedig kárt vallasz, ha ő 
nagyságát szolgálod [TML I, 376 Teleki Jánosné Teleki 
Mihályhoz]. 1664: mind az fejedelemnek ő nagyságának és 
másoknak is kész affectioját látom ő felségéhez ... vala-
mint eddig, úgy ezután is minden alkalmatossággal szolgál-
ni, kedveskedni igyekeznek [TML III, 91 Teleki Mihály 
Kászonyi Mártonhoz]. 1676: en megh emlekezvén Szakats 
Györgynek minden kori alhatatos hűségérül, mellyet első-
ben boldogh emlékezetű Atyám Uramnak eo Nganak dicze-
retessen megh tartott... s az oltatul fogvast mestersége sze-
rint diczéretessen es hűségesen szolgait [Vh; VhU 340 
Thököly Imre ad.]. 

Szk: csatlósságával 1664/1681: varga András Csatlo-
sagaval sok esztendők alat minden sok valtozassimb(an) 
szolgálván, felessege penigh iffjusagatul fogva ... minden 
rea bizot dolgaimban igassagossa(n) szolgálván ... Annak-
okáért... varasamb(an)"... az ... Alszegh uczaban levő ha-
zat ... adom és kötem nekik két száz magyari forint sum-
mában [Vh; VhU 229-30. — "Vh-on] * a fejedelemnek/fe-
jedelmet 1605: Ez az zegeny varas penigh nem ollyan» 
ky ereyewel valamelly feyedelem ereyet elémeneteleben 
megh késlellye ... hane(m) chak wdeo zerent Jstenteol ada-
tot feyedelmeknek, engedelmessen zolgal [Kv; TanJk l/J* 
504]. 1684: egj Járfás nevű Darabant... ho pénzért szolgál-
ta az Fejedelmet de örökséget micsoda jussal birta ne(m) 
tudgjuk [Sárd AF; Incz. V. 57b] * kapun ~ örködik. 1666/ 
1681: Feleken lakó Muntyan Sztanczul Supplicatiojara va-
ló valasz. Ezutanis Szolgálj kapumon, ugy mint eddign 
szolgaital mikor rended vagyon [Vh; VhU 445 Zólyomi 
Miklós vál.] * királyát -ja. 1766 u.: Szántó Elek Ur • • 
1758ba az akkori Burgussal való kemény Hadakozás alatt 
... mint Káplár ... hivségesen szolgálta királlyát [DobLev. 
III/3. 639] * lova hátán 1664: Opra Pulcza, és Raduliy 
Pulcza ... boéri szabadsággal eltek, s lovak hatan is szol-
gáltak [UF II, 279]. 1680: Bóérones Jeszka Matţjásné aKj-
a)s Many Kenduliaszeané, az mint az Urbariumakbol ki tet-
szik producalta volt Lorántfi Sussánna Fejedelem Asz-
(szony) levelét mellyböl ki tetszik hogy ... maga Many 
Kendulecz in persona lova hátán szolgalljon [F.porumbâK 
F; ÁLt Urb. 57] * lovastul 1643: Dániel neueö Czigany 
... az Városi beöntetteo mester Vagi hoher ... azt mondta 
hogi ... Apafi Gergely Vramot eö louastol szolgalta, es en-
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ghemis ha veszem szolgálná [Sófva BN; BesztLt Petrus 
Gavay Andr. Vegh beszt-i bíróhoz] * paripáján 1632: 
ha Kozma Istuan haza akar szalani abba az Joszaghba es 
helybe Paripayan szolgalia az houa szughsegh leszen Sig-
mond Pált ugy mint hadba a houa kelletik [Lemhény Hsz; 
BLt] * udvarban 1701: Santa Tivadart... én vittem el is 
sok reménkedesere innét Nagy Czégben, azolta mind ot 
szolgai az udvarban [Vízszilvás SzD; WassLt]. 

6. a hazának/országnak/nemzetnek szolgál; a sluji patria/ 
ţara/naţiunea; dem Vaterland/der Nation dienen. 1598: eo 
kgmek ennek vtanna való eodeokbennis, mind Zynten, amy 
(!) Jstenben el niugott Attyaink minemeo zorgalmatoson es 
zeretettel az zegeny hazanknak zolgaltanak, eo kgmekis 
zolgalianak [Kv; TanJk 1/1. 326]. 1607: Azt penigh minde-
neknek felette cziudalliuk, hogy kgmetekkel ualaki fegiuer-
rel es haddal ualo meneswnkett ell hitette, es hogy az haza 
zabadsaga ellen, (: kinek fel allatasaban az mi kegi(el)mes 
wduezwlt Vrunk mellet ualo ielen letwnkkel mw zolgal-
tunk legh teőbbet... :) az Orzagh romlasara mw indítottunk 
uolna es uinnénk innét nagy hadat [Lompért Sz; Törzs. 
„Petrus P. Aluinczi Concionator aulae suae Serenitatis", 
„Paulus Eòrwindj" és „Simon Pechy suae Serenitatis Testa-
mentarius" lev.]. 1636: Én is Ngodot s az országot akarom 
több rendemen levő hadban szolgáló emberekkel szolgál-
nom együtt mind fiaimmal [LLt Ditrai Balykó Balázs kéré-
se a fej-hez]. 1669: En Boer Sigmond ... Esküszöm azért 
az Elö Istenre ... hogy az mint egjeb minden dolgókba(n), 
ugy azon Portan lévő minden reám bizatando, es azon hiva-
talt illető dolgokban ... az Nemes Orszagnakis igazan szol-
gálok [Gyf; Törzs. Boer Zsigmond kapikiha eskü-lev.] | 
Kegyelmetek úgy higgye azt, hogy az mi kegyelmes urunk 
ö nagysága, valamint én megmondottam Kegyelmeteknek, 
valamint lehet, bizony vérével is kész vallásának, nemzeté-
nek szolgálni [TML IV, 499 Teleki Mihály a magyarorszá-
gi urakhoz]. 1671: Hogy Nagyságod a' haza szolgálattyára 
bizonyos számú jo Puskásokrol provideal, ebbéli cseleke-
detit-is Nagodnak több haza javára nézendő dolgokkal ed-
gyŭvé számlálván alázatossan meg-szólgállyuk, approbaly-
lyuk-is hogy Nagyságod két százat Nobilitalhasson a* Fis-
calis joszágokbol, ugy hogy maradékjok-is, a' Fejedelem-
nek és hazának azon állapatban szolgállyanak [CC 85-6]. 
1675: mostani üdŏben bizony mindenképpen kell szolgálni 
ennek a nemzetnek [TML VII, 101 Vesselényi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 1677: a' mely Katonák a' Mihály Vajda meg-
verésekor mint tyrannus és illegitimus Fejedelem mellől el-
állottak, azoknak személyekbe(n) ackori igirtetet Nemesi 
praerogativájok mostan-is helyben hagyattatot ... mivel az 
Országnak oly utolso veszedelmében forgo állapottyában 
szolgáltak [AC 202], 1704: (A) tanúk ... vallották mind-
nyájan, hogy ... mind a Diploma, mind más hasznos dol-
gokban sokat szolgált", mind a császárnak, mind az ország-
nak [WIN I, 172. — "Bethlen Miklós]. 1822: a' Hazámat 
tiszteséges Conditiók mellett akarnám szolgálni [Zilah; 
Borb. II Décsey György ns nyil.]. 

Sz: 1669: Az szegény Dávid deák uram ... fél, amaz kö-
zönséges mondás ne teljék be rajta: a ki Erdélynek szolgál, 
senkinek sem [TML IV, 448 Székely László Teleki Mi-
hályhoz]. 

7. hadi/katonai szolgálatot teljesít; a servi (ín armatã), a 
duce viaţä de ostaş, a face armata; Militärdienst leisten, 
dienen. 1591: Az Bekes hadabannis feyedelem feolderul 
zolgaltam Nem kgderul [UszT]. 1599: az hadakozasnak 
Ideien mindónüue Arról" Zolgaltam, mind Hauas elue mind 

szolgáltathat 

teomòsuar Alla [i.h. 14/33. — "Ti. örökségről]. 1602: Az 
feóldek mjert ehez járok voltak el szantotta en pedig arrúl 
zolgaltam az orzagh otalmara [i.h. 16/71]. 1662/1681: mi-
kor kivantatik ... el jőni tartozzanak*. Valtozo alapatokban, 
haborusagokban kivált képen Obsidiokor, hivségesen szol-
gálni mind addiglan — mig vége lenne a haborusognak ... 
Varamban minden második heten rend szerint szolgaly-
lyon, mikor mostani s következendő Udvarbiraim s Porko-
labim paranczollyak, kiktül legyen minden üdőben depen-
dentiaja [Vh; VhU 33. — "A puskások]. 1671: Hadi Expe-
ditiok alat, a' holdoltsági Nemesség-is, vagy viritim fel ŭly-
lyön, vagy a' Véghelyekben bé-menvén, ot szolgálylyon 
[CC 258]. 1782: az édes apám ... Csáki Lászlót a Kurutzok 
Generalissát szolgálta [JHbK VIII/18 Ruszán Togyér (84) 
salamoni (SzD) jb vall.]. 1822: Kibédi Gergelyfi Beniámin-
nak hivattatom, az Nemes Maros Széki, Kibédi Nemes Em-
ber vagyok, az Anglus Király nevét viselő Huszár Rege-
mentbe, mint Kadét szolgálván, ugy quietaltam, hogy ha 
Absittom meg jő, töstént a Székely Huszár Regementbe 
aiutalliroztassam [K; KLev.]. 

Szk: fegyveresen/fegyverrel 1666/1681: örökös őstül 
marat Erdőhati Jobbágyim ... lovak hatan ha mikor kivan-
tatik gyalogis jo készülettel fegyverese(n) puskakkal, Zöld 
köntösben hiven Tökélletesen szolgallyanak [Vh; VhU 
331]. 1710: (Az amótok) arra obligálták magokot, hogy 
magok személyekben fegyverrel szolgálják a német csá-
szárt [CsH 215] * gyalog 1666/1681: örökös őstül ma-
rat Erdőhati Jobbágyim ... lovok hatan ha mikor kivantatik 
gyalogis jo készülettel fegyverese(n) puskakkal, Zöld kön-
tösben hiven Tökélletesen szolgallyanak [Vh; VhU 331]. 
1705: az egész campanián tavaly az az Gesdorf dragon re-
gimentje mind gyalog szolgáltának muskotélyos formában 
[WIN I, 632] * hadakozásban/hadban 1571: Wannak 
zeginsig miat es az hadakozas myatt sok zeginy lofew 
attiank fiay ... kiket kyvánnank hogy az eo regy lofeose-
gekben való allapatba jeoienek es az teobbyvel eggyutt ha-
dakozasban zolgallyanak [SzO II, 327 A székely nemzet az 
ogy-hez]. 1609: azt tudom hogj uarga görgj az fia Bech 
palnet zolgalta az hadba mind adigj mi (!) el ueze [Szent-
györgy Cs; BLt Fich (!) Balint (49) ns vall.]. 1632: Kayczia 
Mihali ... az hadba nem zolgalt io akarattia zerentt alla ki 
az zazlo alol [BLt 3 Fr. Mihali de Kozmás (70) pp vall.] * 
kopjával 1633: Az Malom penigh Boersagh heljen ua-
gion, miuel mys Boerok uagiunk, Noha kopiaual nem szol-
gaiunk [F.venice F; Szád. Patru (!) Daykul (80) vall.]. 
1673/1681: Hadi expeditiokor kopiaval szolgaltam az Ne-
mes Varmegyet [Vh; VhU 461] * ló/őségre 1587 u.: 
Raita keónieriluén Emberemeth fel yltettem az Attia helyen 
az enne(n) keôlchegemen vgj wittem az hadba ... Eszeknek 
vtanna szolgalattal es Ado adastol walo megh mentesse-
merth sem lofósegre nem Zolgalt. Adót nem adott [UszT] 
* lova hátán • fegyveresen ~ * lóval 1673: azon két 
Telek két Személynek adatot, ugy hogy ket Loval es ket 
szablyaval solgallyanak tölle [Vh; VhU 350] * puskákkal 
—• fegyveresen ~ * szablyával lóval ~ * zászló alá/ 
alatt 1635: tü zaszlo ala akar<tö>ke szolgálni, vagj Beldi 
Kelement szolgalliatok [Szacsva Hsz; BLt] J Tudom aztis 
hogy az holl Lörincz Peter lakik azt az attianak Fazakas 
Lörincznek az Zabad Zekelek attak uala az Zabadsaghkor, 
hogy az Zaszlo alatt Szolgáljon azrol az helyről [BLt 3 
Fynna Demeter Sz Giörgy (60) ppix vall.]. 1636: monda 
Markosfalui Ur(am)... Balo Georgynek ez egynek szabad-
sagot adok szolgalio(n) szazlo alat de az teobbit jobba-
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giomnak tartom [Usz; KaLt Apor István lev.] * zöldkön-
tösben —• fegyveresen 

8. közmunká(lat)ban részt vesz; a participa la munci obş-
teşti; gemeinnützige Arbeit leisten. 1570: Az Boltos Kai-
marok eleot kyk arwlnak es nem fyzetnek sem zolgalnak ... 
Ennek elote való Ideobenis vegeztek volt azokrwl ... hogy 
eo k. Byro vra(m) Mwtasson Masth (?) helt Nekyk [Kv; 
TanJk V/3. 6b]. 1589/XVII. sz. eleje: Az mikoron ez Varos 
az eő hataraban epittetik minden keőmiuesek tartozzanak 
oda menni, es serenien iol es hiuen, ugi mint hazaioknak az 
mwhben szolgálni [Kv; KőmCArt. 15]. 1735: Igen nagj 
ruináb(an) lévén a Rosahegj alatt való városunk malma 
Gáttya ... Concludaltuk, hogj ... az Marhas Emberek har-
madnap alatt egj, egj jo szekér Tővisset, vitessenek, és Vi-
gjenek, A Gyalog szeresek penig egj egj napot ot szolgálni 
tartoznak [Dés; Jk 455a]. 

Szk: a falu közé 1727: Az mely ember Biro bottya 
alatt vagyon es falu közi nem szolgál minden esztendőben 
tiz polturával tartozik az Falunak [Kisborosnyó Hsz; Szék-
Ft 37]. 1774: Fazakas Kosztán ... a falu közi semmit sem 
szolgál se postalkadik [Omlásalja/Bethlen SzD; Ks 68. 49. 
41]. 

9. szolgadiákoskodik; a sluji (pe cineva) ca servitor; als 
Mendikant Dienste verrichten. 1850: nemes Baranyai Fe-
rentz ... Nagy Lakon Birtoklo T. Dobolyi Balint urnái több 
rendbe szolgált, Kolégyomba mind legénnye [DobLev. V/ 
1281 Sarkadi Josef helység jegyzője vall.]. 

10. vmilyen tisztséget visel/tisztséggel/szolgálattal szol-
gál; a îndeplini o anumită funcţie; sein Amt versehen, 
seinen dienstlichen Pflichten nachkommen. 1570: Az Ger-
gel deák adossaga feleol ... eo k. Byro vra(m) es az Tha-
nacz Thwgyak ... Myre zolgalt, Az kyre zolgalt eo k. Al-
kwdyanak meg vele [Kv; TanJk V/3. 15a]. 1579: az tyzt 
vysseleok ... kedwetlenseggel zolgalnak [Kv; i.h. V/3. 
204a]. 1586: Miért hogj az hid kapw belj Tyzedes Benedek 
nem Zolgalt ez holnapban, az eó fiszetese meg maradót 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 3]. 1629: az Zeky Aknán szolgalwán 
Juhos János maglassaghnak tisztiben harmad fel esztendeig 
minden esztendeore 40. forintot tuduan es minden hetre d 
50 tt: f: 160 [Kv; TJk VII/3. 202]. 1664/1681: Adtam ... 
azon sokszor Specificalt hazat ... Varadi Lakatos Thamas-
nak Feleségenek Mihucza Ersebet Aszonynak ... ily Condi-
tioval, hogy ... valameddigh en szolgalattyat kivanom ezen 
Porkolabosagnak Tisztiben ... hűségesen igazan szolgai 
[Vh; VhU 292-300 Zolyomi Miklós ad. lev.]. 1669/1726 
k.: Ha valaki pedig város közönséges szolgálattyátol magát 
vonogatná és szolgálni nem akarna ... A' Hadnagyság fel 
nem vételért f 100// Assessorság fel nem vételéért f. 6 bün-
tetessenek [Dés; Jk 2-3]. 1733: eō kglmeis" obligalta ma-
gát, hogj ... a szegeny város(na)k hiven szolgai [Dés; Jk 
441a. — "Bálványos Varallyai Simon István procurator]. 
1822: Kibédi Gergelyfi Beniáminnak hivattatom, az Nemes 
Maros széki, Kibédi Nemes Ember vagyok ... Katonásko-
dásom előtt szolgáltam Nemes Hunyad Vármegyébe, mint 
Stationalis Nótárius, és a' Tyrozáskor Szolga Biro képibe, 
quiétálásomtol fogva pedig mint Árendator Szutsákba 
Oeconomuskodtam [K; KLev.]. 

Szk: a királyi táblán 1823-1830: Keservesen pana-
szolta2 ... az ország ajánlotta a királynak, hogy adjon nekie 
hosszas szolgálaţjáért pensiót, de az udvartól az a válasz 
jött, hogy aki a királyi táblán szolgál, annak nem kell pen-
sió, mert a csak olyan, mint a machina [FogE 146. — aId. 
Bethlen Pál] * preſektusságában ~ vkit. 1778: Etzken Mo-

ses ... ideki volt Praefectusságában is sokáig szolgalta ••• 
Dalnoki Miklós Péter Vram ö Kegyelmét [Kisbudak BN; 
BLev.] * publikum mellett 1780: Buzgó indulatom vólt 
és vagyon a' publicumhoz: e' nékem sokat ártott: de indu-
latomat, a' mig publicum mellett szolgálok, el nem vészi 
[Ne; Borb. II Kováts Jósef rektor-prof. lev.] * a vármegyét 
~ja. 1722: folytathassam ... a Ns Vár(me)gje dolgait maga 
rendiben, ne kellessék eddig Conservalt kevés becsületem-
(ne)k jacturajaval Szolgálnom a Ns Vár(me)gjét [Pókafva 
AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 1773: mondja Somai Sán-
dor uram: „Addig s addig mesterkedék Ketheli uram, hogy 
csak megkapá a viceispánságot." Melyre monda Keczeli 
Sándor: „Megérdemlette, mert régen szolgálja a várme-
gyét" [RettE 315-6] * a várost -ja. 1573 k.: Emlokozhe-
tyk ty Ktok, az En Ennek elothe való, hyw Zolgalatomrol 
my(n)t zolgalatal zolgaltam az Éghez varast [Kv; TJk 111/3. 
226b]. 

11. papként szolgál; a funcţiona ca preot; als Diener des 
Gottes das geistliche Amt ausüben/weiterfîlhren, als Prie-
ster dienen. 1647: Popa Sztojka. Ezis parazt funduson lakik 
egy jpjaval eggiüt, negy esztendeje hogy pappa lőtt az jpja 
szolgait ... Az apja szolgallyon maga ne (?) paposkodjek I 
(Az említett papok) Sebesben jarnak szolgálni mivel ott 
ninczenek papok [UF I, 833, 837]. 1676: valamely kettős 
házas ember külön nem akar fizetni 'a p(re)dikator es a' 
mester ne tartozzék az illyenek(ne)k szolgálni, akar haloty-
tya essék, el ne temesse ne harangozzon neis enekellye(n) 
a' mester [SzJk 128]. 1710/1767: az Unitaria Ecclesia • • 
Papjai, Déáki ... nékem igen sokat szolgáltak. Szamosfal-
ván laktombanis Vasárnaponként praedikállani gyalog le 

fáradtak [Kv; Ks 14. XLIIIb]. 1751: A papok már ímhol 
vadnak Király tenéked szolgálnak [Hétfalu Br; EM LI, 125 
bethl. ját.]. 1793/1794: Popa Sámuel M Bagói Unitus Pap ő 
kegyelme kéri ... Minthogy M Bagóban, Tsombordon, és 
M Lapádon három Eklésiákban szolgál, tehát az hivatalnak 
könnyebb el győzésére, és gyermekek tanítására adassék 
egy Kántori ház [M.bagó AF; DobLev. IV/379. 9b]. 

Szk: Isten oltárán 1766: En Nemes Kézdi Székben 
Albisi Pántzel István ki is mostan Kolos Vármegyeben Me-
ra nevü Rf Ecclesiaban Fungens Pap vagyok ... ma is Isten 
oltárán hűségesen szolgálni igyekezem [BLev.] * közte/vki 
közé ~ 1650: Az Sz. Annái" és Benefalvib Uraimék protes-
tálnak mi előttünk Visitatorok előtt. . . hogy ã melly eszten-
dőnkint való hét napi mu(n)kát az Udvarfalvic ecclahoz jo 
akarattyokbol igirtenek, valameddig az Udvarfalvi Praedi-
kator ő Kglmek közzé szolgai, addigpraestallyák ... de kÜ-
lömb(en) ha másunna(n) Praedikátor kezdene kőzikb(e) 
szolgálni, nem tartoznak praestálni [MMatr. 429. —• 
CMT]. 1658: Papjok ezeknek nincsen falujokban, hanem & 
Pojána Marulyi pap, Popa Dragumer szolgai kőszteok [UF 
II, 192] * szentmisét ~ misézik. 1733/1813: Négy Száz fo-
rintokot öszve gyűjtvén ... annak Intereseiből halálom után 
három forintokat az szegényeknek adjanak, a' többiért pe-
dig Lelkem után Szent Miséket szolgállyanak [Kv; SLt 
XLII. 6. 25]. 

12. templomi munkát/teendőket végez; a presta difente 

munci pentru bisericä; Kirchendienst ausüben. 1640: Csil-
lagh Lukacs haza, attyatul marat paraszt fundus, annaK 
eleötte itt Schola mester leuen, miuel mostis templumhoz 
szolgai, sem adot nem ad, sem egyeb paraszti administra-
tiot nem teszen [Sárkány F; UF I, 698]. 1659/1687 u.: Dal-
noki János ki ennek előtte Schola mesterséget viselvé(n) 
sok esztendőktől fogva, attya is Praedikátor volt.. . adá ma-
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gát ă Sámsondi* Eccla keze alá jobbagyul ... és szolgál 
templomhoz [Mv; MMatr 382. — *MT]. 1727/1790: az Ut-
rumban spécificált Gyermány nevü Ember az Utrumban 
forgó Templomhoz tartazando Csegelyre csinált egy Huru-
bát, osztán Templom önzőnek tévék az oláhok, ugy szol-
gált az oláhok templomához [Ádámos KK; MvLt 8 Kováts 
Mihály (68) jb vall.]. 

13. hívőként él/viselkedik; a trăi ín credinţä, a fi credin-
cios; zu Gott haltén, Gott dienen, gläubig sein. Szk: Istennek/ 
Istent -(ja). 1569: wrasagod ligien kegielmes Jrgalmas az 
en fyaymnak, merth tudom hogy witkezthenek mind Jsten 
ellen s mind kethek Ellen ... naponkint keonieoreognek az 
wr Istennek hogy meg zabadiczia eokeotth mert ... eokis 
félik zolgal Íjak az Jstenth [BesztLt 104 G. Bartor (!) a 
beszt-i bíróhoz]. 1653: igaz legy, se rest ne legy s minde-
nek felet az Istent hiven szolgaid s meg segit ö felsege [Só-
fva BN; Ks. 41. E. 31]. 1670: az Isten Nagyságod könyör-
gésit meghallgatta még eddig, tovább is azon jó Istent szol-
gálván Nagyságod, bizony megáldja Nagyságodat [TML V, 
114 Teleki Mihály a fej-hez] | nem kell félni keresztény 
embernek soha oly igen félni az ördögtől, hogy tőle való 
féltében ne szolgáljon az Istennek [TML V, 373-4 Bethlen 
János Bánfi Dieneshez és Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: a pa-
radicsomban ... Ádám s Éva ... gyönyörűségben élt volna, 
de Istent nem szolgált volna, mert nem is tudta volna, mint 
kell szolgálni [BÖn. 479]. 1730: Mihálcz Ferencz Uramis 
igire ... Maga imádságiban is Miko Judith Aszszonyrol ugy 
Praedeceszorirol is Istent Szólgálni el nem felejtkezik 
[Somlyó Cs; Borb. II]. 1765: az az ember, ki Istent szolgál-
ni nem akaija, az vallástalan ember [HSzjP]. 

14. az ördög szolgálatában áll; a sluji diavolul; dem Teu-
fel dienen. 1710 k: a szegény elkárhozottak köszönjenek 
mindent magoknak és akinek szolgáltak, az ördögnek [BÖn. 
482]. 

Sz. 1674: Úgy látom, ebnek eb barátja; az ki ördögnek 
szolgál, kínnal fizet [TML VI, 579 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1704: Bethlen Miklóst megöleti a generál ... 
mert örökké olyan németes volt. Aki ördögnek szolgál, kín-
nal fizet [WIN 1,186]. 

15. iskolamesterként működik; a functiona ca învăţător; 
als Schulmeister wirken. 1751: My Nemes Somlyai Refor-
mata Ecclesia Elől járói és Curatori adgyuk tudtokra min-
deneknek ... Hogy ennek előtte cir 30. esztendőkkel ez 
N(e)m(e)s Somlyai Refomata Ecclesiab(an) Belső hivatal-
ban) az az Oskola Mesteri szólgálattb(an) szolgált Néhai 
Botzoni (!) alias Kotza Gergelly négy esztendőkig [Borb. II]. 

16. a temetéskor adódó teendőkből kiveszi a részét; a 
efectua diferite servicii la înmormîntare; bei Beerdigung 
Übliche Dienste leisten. 1677: Harangozás dolgábol, a' test-
nek tisztességes késérésért, a' szokot taxát meg-adván, ha 
afféle ceremoniakat meg-kivánnak a* keservesek, szolgálni 
tartozzanak [AC 138]. 

17. megszolgál vkinek; a se revanşa, a fi recunoscätor 
cuiva; einen Gegendienst erweisen. 1571: Kerem Kedet 
hogy czinaltasson ... wagy három ezer Lecz szeget ... en 
erte kwldenek myngiarast, Jsmegh az mybe az en szolgala-
tom megh kelletik K. minden kor szolgálok [Kővár Szt; 
BesztLt 3541 Clemens Jspan Praefectus arcis Keo et Lucas 
Horwatt Szwcz Gaspar beszt-i főbíróhoz]. 1678: Az itt való 
várbeli dispositió iránt ő ngok hozzám mutatott kegyelmes-
ségeket nagy alázatossággal köszönöm, Klgd jó akaratját is 
teljes tehetségemmel igyekezem szolgálni [TML VIII, 128 
Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

szolgáltathat 

18. rászolgál; a merita ceva; verdienen, jmdm zustehen/ 
gebühren. 1594: Az zaz kett Drabantnak Egh hora walo fi-
zetesek kire zolgaltak f. 333 Balogdy farkasnak hadnaghsa-
gara f 20 [Kv; Szám. 6/V. 7]. 

19. udv levélkezdÖ/záró formulában; ín formula de înce-
pere a unei serisori; Anfangs-/Abschlußformel in Briefen: 
szolgálatát ajánlja vkinek; a oferi serviciile cuiva; seine 
Dienste anbieten(d). 1542: azerth my the k. zolgalwnk 
mynth kegyelmes vrwnknak, paranchollyon the k ... Daczo 
Mathe es Olah Balas" [Fog.; LevT I, 19. — "Maylath Gá-
borhoz, Fog. vára urához]. 1660: Szolgálok és Istentől sok 
jókat kívánok, édes Sógorom, Kegyelmednek [TML I, 532 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1661: Kegyelmednek sze-
retettel szolgáló atyjafia szolgál Kegyelmednek [TML II, 
96-7 Bornemisza Anna ua-hoz]. 1664: Szolgálok Kegyel-
mednek, édes Apám uram [TML III, 32 Teleki Mihály Ká-
szonyi Mártonhoz]. 1678: Mint kedves Komám Uram(na)k 
ajanlom kgld(ne)k bŏcsülettel való szolgalatomat... Kgld-
(ne)k böcsŭlettel szçlgalo Komia szolgai még ell [Küküllő-
vár; WassLt Bánfi Ágnes Vas Jánoshoz. — Csak az aláírás 
sk]. 

Szk: kötelesen 1670: Mint kedves bízott uramnak, kö-
telesen szolgálok stb. [TML V, 84 Bethlen Miklós Teleki 
Mihályhoz]. 1696: Bizodalmas kedves Peregrinus jo Uram-
(na)k, régi igaz Affictum(!) szerintt, kötelesen Szolgálok 
kgld(ne)k [Vécs MT; TK1 Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 

20. vkit/vmit segít, támogat; a ajuta/sprijini pe cineva/ 
ceva; jmdn unterstützen, jmdm dienen. 1555: iol tugia azt k 
hogy en K mind éltig zolgaltam ez vtanys zolgalok, meg la-
tia k, hogy az meniet ez tenne ez vtanis tehát zolgalok ha 
isten meg tart [Gyalu K; BesztLt 5]. 1571: Knek Jsmet ha 
myben En megh kellethem hasonlatos dologban Ereomest 
zolgalok Knek mint Jo Zomzyd wraymnak [Szúv; i.h. 
3519]. 1591: Franciscus Orbán de Lengeljffalwa Nobilis 
vallja: Az dologban ezt tudom hogy Kereztur varosanak 
zolgaltam vala valami keuesset [UszT], 1618: de novo az 
Nagyságod dolgairól legyek oly plenarius instructus, hogy 
az én vékony erőm és állapotomhoz képest tudhassak 
Nagyságodnak és Nagyságod szép országának szolgálni 
[BTN 104, BTN2 107]. 1658: szolgálj szegény Sz.-Andrási 
Györgyné asszonyomnak, mert annak nincs egyéb gyámola 
az Istennél... bizony áz Isten is megáld ha az árvának szol-
gálsz igyefogyott állapotjában [TML I, 160 Teleki Jánosné 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1672: jussanak Ke-
gyelmednek eszében ... az Kegyelmed gyakor es erős hittel 
fogadási ... nem nekünk, hanem Istenének s nemzetének és 
Erdély országának is szolgál az, az ki ezen ügynek szolgál 
[TML VI, 283 Keczer Menyhért ua-hoz]. 1710: En Nagi 
Győri Horváth Györgi esküszöm az elő I(ste)nre ... hogj 
Soha kuruezá nem Lészek ... és az mely bőcsületes embe-
rek érettem kezesek Lesznek, az kezességbe belé nem ha-
giom, hanem holtig azon bőcsületes emberek(ne)k szolgál-
ni ügiekezem [Cssz; Borb. II. — Átírásban: SzO VH, 151]. 
1772: Isten ugj segéljével beszéllette előttem Kindgje To-
dor hogj néki pénzt igirt Groff Kun István Ur, s adottis 
azért, hogj szolgáljon abban, hogj ... Királyfalvi Malma 
meg maradhassan [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 341]. 1803: 
én nem vagyok Kereskedő hogj Barátaimnak adományért 
szolgállyak, hanem tsupán Barátságért [Széplak KK; Ks 94 
Vegyes lev.]. 1814: reméljük, hogy illy fundamentomos, és 
részekre igen hasznos leveleket kaphatván kezekre bennün-
ket jo sziwel ki elégittenének*, de mi hajlandóbbak lévén 
Nsgod aránt, ez általis meg akartuk bizonyittani hogy örö-
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mőstebb kívánunk ebben Nsagodnak szolgálni [Dés; Borb. 
I. — aAz örökösök]. 

Szk: egymásnak ~nak. 1633: az kezekett mind az kett 
felnek be vőnők azo(n) hogi ez uta(n) se eggik se másik ne 
veszekedgjek hane(m) mint attiafiak ugi lassak egimast, es 
szolgalianak egimasnak inkab, hogi nem mint veszekedne-
nek [Mv; MvLt 290. 138b] * a közjónak 1784: az Birák, 
és Polgárok Erdő osztáskor, az közköltségnek fel vetése-
kor; Rectificatiokor és más illyetén alkalmatosságokkal az 
köz költségen élnek ... azért vészik, az Bírósággal öszve 
kötött accidentiakat, hogy az illyen alkalmatosságokban a 
kőz Jónak ingyen szolgályanak [Torockó; TLev. 2/6. 2b] Oli-
vérévé/ 1660: ha miben tudok, elhidgye Kegyelmed, vé-
remmel is szolgálok Kegyelmednek [TML I, 540 Teleki 
Mihály Veér Krisztinához]. 1661: Asszonyomék felől írha-
tom, egészségben vannak s bizony véremmel is szolgálnék, 
ha tudnék, de itt keveset segíthetek [TML II, 135-6 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

Sz. 1753: azt beszéllették az emberek, hogy Jósika Imre 
vr, a Mostoháknak Bétsben annyit sem szolgált, mint egy 
légy [Máda H; JHb LXXI/3. 272-3]. 

21. magát -ja maga hasznára van; a sluji propriul inte-
res; den eigenen Vorteil bedenken. 1618: ilyen ardua cau-
sáiban Nagyságodnak ne fogyatkozzam meg az Nagyságod 
szolgálatjában, nem magamat szolgálom véle, hanem Nagy-
ságodat [BTN2 173]. 

22. kedvez; a favoriza, a fi favorabil; dienlich/günstig 
sein, jm begünstigen. 1653: Szebenből kicsatázik vala a fe-
jedelem hada, mikor közel érzi vala valamelyik hadát, s 
igen szolgál vala pedig a csata a szebenieknek leginkább, 
mindaddig valamíg benn lön Szebenben [ETA 1,105 NSz]. 

Szk: a szerencse 1668: Hogy szolgálatommal nem ke-
reshetek, Kegyelmeddel bizonyítok, valék rajta, Kegyel-
med is eleget biztata, de az szerencse nem szolgála [TML 
IV, 382 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1782: Generális 
gr. Teleki Sámuel is megholt... Ez az gróf szegény állapot-
tal lévén itthon, katonává lett volt s jól szolgált a szerencse 
[RettE 419] * a törvény ~ vkinek. 1560: benedek vram ... 
mykor latta volna hogy az terueny Jszmet my nekwnk zol-
gal ... Zebenbe vitte vala ottis nekünk Jtyltek vala" [Kv; 
SLt 6. — "A házat]. 1606: en az leuellel el me(n)te(m) az 
en zuuatosomra ... azt monda az teóruenybe hogy teoruenj 
zerent ra kellet volna hinom kiben az teòrueny neki iolis 
zolgaia [UszT 20/271]. 

23. az idő (nem) ~ (hozzá/neki) az időjárás (nem) kedvez 
neki; timpul/vremea (nu) este favorabil pentru ceva; das 
Wetter ist ihm (nicht) dienlich/günstig. 1574: Az zenafw-
nek meg Bochatasat eo K. varoswl nem Akaryak mostan, 
Myert hogi Immár az aratas Ely keozelget Az Ideois Nem 
zolgal hozza [Kv; TanJk V/3. 105a]. 1589: Attanak Restan-
tia arpat a“ Zam Veouó Vraim Cub. 6 ... Vettettem vala el 
benne cub. 6 de az wdeo ne(m) zolgalua(n) nekie leot es-
met cub 6 rayta [Kv; Szám. 4/XI. 6]. 1623: Mehez kerteket 
igen Jokot czyenaltasso(n) ha teöbet ne(m) 10 helyen lehet 
... ad minus 10 kerttb(en) 7 az vagy 8000 kosár mehet Ideö 
zolgalua(n) neky tartthatnak [Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 1793: Holnap szándékozunk a' Falu végén való lábat 
aratatni, ha az Idö szolgál [Hadad Sz; JF 36 LevK 299]. 
1824: A' szöllőnknek fele még nints ki hajtva, denique a* 
héten ki hajtatom ha az üdő szolgál [Veresegyháza AF; 
Told. 7]. 

24. érvényesül; a se impune; zur Geltung kommen. 
1629: bizony ha a teörueny szolgai, bizony fel akaztatlak 

[Mv; MvLt 290. 162b]. 1639: Czeri Andrasne ... monda ot 
eleöttünk hogj teöruenniel hiuatom az szép aszont... ha az 
Varos szolgáját megh kaphatom, de bizoni ha az teörueni 
szolgai, bizony ki czapatom [Mv; i.h. 291. 209a]. 

25. közbenjár vkinél; a interveni, a face un demers ín fa-
voarea cuiva; sich für jmdn einsetzen, vermitteln. 1664: 
Kérem Kegyelmedet, az én pénzem dolgából szolgáljon 
mind Béldi uramnál, mind pedig Alsó Jánosnál, meg szol-
gálom Kegyelmednek [TML III, 123 Kászonyi Márton Te-
leki Mihályhoz]. 

26. vmire válik; a rezulta, a apărea ca o consecinţă logi-
cä; zu etw. gereichen/dienen. Szk: becstelenségére ~ 
1668: Néha, mikor én is fejedelmek kedvességében voltam, 
szabadon megmondhatták volna felölem is, és most is Ke-
gyelmeden kivül is más oly meghitt emberre is értheti iga-
zán ember. Ez ilyen az én értelmem szerint az meghitt em-
bereknek nem bestelenségekre szolgál [TML IV, 378-9 
Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1711: ezen törvénykezés-
sel mind fel akaija forgatni biro Moses Uram eleitül fogva 
valamik az Guberniumbul jöttek parancsolatok ... bizonyos 
hogy vagy bestelensègire szolgálnak az Aszon(n)akis, ugy 
Gyermekeinekis [Ks 96 Komis István feleségéhez] * be-
csületére 1658: ha kapitánné asszonyomat látom, elme-
gyen én is elmegyek, de annak elmennék, nem szolgálna 
becsületemre nekem is neked is [TML I, 252 Teleki János-
né Teleki Mihályhoz]. 1695: a molnárok ōrleni nem akarta-
nak, valamíg nekiek az emberek meg nem sacczolnak ••• 
Malom Biro Uram(na)k betsŭletire nem szolgál, ha az Ec-
clesia meg tudja hogy afféle abusus mégis nem orvosoltatot 
[Kv; SRE 41]. 1724: az marha dőgi iránt... azt iija az Ge-
nerális, hogy ha mégis szot az emberek nem fogadnak, k1 

atta már az ordert az militianak, hogy az embereket addig 
verjek, az mig el unyak, bizony ugy hiszem V. Tiszt Ura-
mek(na)k sem szolgai bőcsületire [Nyújtód Hsz; ApLt 2 
Apor Péter feleségéhez] * hasznára 1811: Jó vólna •• 
Hogy minden Gyermeket Bóltsek nevelnének, Adatnának 
által Filosofusoknak, E* bizony szólgálna nagy hasznára 
soknak [ÁrÉ 82] * javára ~ vminek. 1653: a törökös urak 
„... azt mi vélik a mi az országnak nagyobb javára szolgál 
jövendőben" [ETA I, 58 NSz]. 1662: Valljon inkább egész 
Magyarországnak s a kereszténységnek is (ha azon helynek 
lakosi evangéliumi igaz vallásokért, a gonosz világ előtt 
gyűlölségesek volnának is) annak" megoltalmazása nem ja-
vára szolgál vala-e? [SKr 620. — "Várad váráé]. 1710 ka 
meghagyott ágaknak, gyümölcsnek és magának a törzsök-
nek is javára szolgál" [BIm. 989. — "A nyesegetés] * kára-
ra/prejudéciumára ~ vkinek. 1739: (A fenti) dolog Mlg°s 

Fő-Ispány Urunk ő Ngá(na)k is praejudiciumára Szolgál, s 
közönségesen az Vice Tisztek(ne)k becsületek detractiojára 
[H; Ks 99]. 1772: ha ezek meg nem orvasoltatnak, mind az 
Alsó Detreheni Mlgs Possesoratusnak. mind a' Falunak 
igen Nagj pr(ae)judiciumára s kárára szolgálnak [A.detre-
hem TA; Bom. IX. 47]. 1824: ha az otton lévő több zsellé-
reinknek ezen ember odatelepedése valami e l szenvedhete t -
len kárára lenne és szolgálna, tehát azon esetben azon em-
ber köteles légyen 8-ad napok alatt a nemes communitás-
nak megjelenteni sérelmét [Jenöfva Cs; RSzF 111] * 
üdvösségére 1670: Bizonnyal írom, ez világot, magamat 
is meguntam. Úgy kell lenni, mint Isten akarta, akaija; csa* 
szolgáljon lelkem üdvességére [TML V, 102 Teleki Mihá ly 
Veér Judithoz] * szíve örömére 1780: szivem őrömére 
szolgál az nekem ... hogy TP Szatmári Uram a Nemes Ifja-
kat különösön feljártatya és az Valásra tanítya és tégedet is 
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fel jártat ... édes kedves Fiam [Nsz; Borb. II Bethlen Kris-
tina lev.] * tisztességére ~ vkinek. 1657: ha valamit akarsz 
cselekedni, hogy magadnak tisztességedre szolgáljon, hogy 
Kemény Boldisár uram akaratja nélkül semmit ne cseleked-
jél [TML l, 44 Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 

27. kb. helyettesít; a înlocui; als etw. dienen, etw. erset-
zen. 1809: a végre küldöm ezen záratékba való Cártabeán-
kát hogy amig az originális quiaetantia meg kerülne ... 
szolgáljon, meg találvan pedig asztot Méltóztatik visza kül-
deni [M.bikal K; BetLt2]. 

28. vmire való/alkalmas/használható; a servi la ...; für 
etw. dienen geeignet, anwendbar. 1773: ösvény szolgált, 
vagy tartatatatt a Templom gyakarlására [Mezőerked K; 
LLt]. 1795: (Az) Ecclâ erdeinek ... egy része ... szolgál a 
Papnak, Kaplánnak, Kántornak, Organistanak ... tüzelések-
re [Gergelyfája AF; DobLev. IV/743. 7a]. 1796: Ez az ele-
ve való meg határozás Sinor mérték gyanánt Szolgálván a' 
következőkre ... nem praetendalhattya ... azon Summa 
meg fordittását [Kv; Ks 74. 56. 55]. 1810: (egy) régi hitván 
nagy kapu mely inkább csak kerittés gyanánt szolgál [Dob.; 
Ks 76 Conscr. 21]. 1822: itten a' Berkeszi' Distractionál 
hagyatott ujj Bollétakrol Hiteles Jegyzés vitessen végben, 
melly Legitimatio gyanánt fog Szolgálni [RLt S. Pataki Mi-
hály és Katona Sigmond aprósó-áruló biztos ut. — "Sáros-
magyarberkesz Szt]. 1823: Tartozik ... Hidunk Ládáinak 
hijjanosságát is ki pótolni, s arra égy Jégtörő Uj Gerendát 
alkalmaztatni az ez előtt állo két régi Hid Lábok első orát 
pedig ujjonan fel emelni, hogy azok Jég ronto Bakok hely-
lyett szolgállyanak [Dés; DLt]. 1823-1830: Frankfurtban 
ordinaire postaszekérTe vagy delizsánszra (Diligence) ül-
tem, mely egy fedeles nagy szekér, deszkából kétfelől kijá-
ró ajtaja, mely ablak helyett is szolgál [FogE 253]. 1826: az 
Allperes Özvegy Néhai Féijê által ... sok féle képpen nagy 
mértékbe meg terhelt ôssi fekvő Jóknak a terhek alol ap-
radonként lehető feli szabadittásokra a vidualis intertentio 
excisiojatol meg maradandó birtoknak jövedelme fundusul 
szolgállyon [Ne; DobLev. V/l 114. 1 lb]. 

29. vmennyi időre használható; a putea fi folosit o anu-
mità perioadä; (fîlr einer bestimmten Zeit) reichen/dienen. 
1841: (Az erdők) égyütt véve 8 évre szolgálnak és igy 30 
esztendők le folyta alatt ezen erdőket a' vágás meg kerülte, 
a' mikor ujjabban a' fennebbi Rendel folytatodhatik [Nyá-
rádsztanna MT; EH A]. 

30. ad, átad; a da/preda; abgeben, überlassen. 1818: száz 
forint marad Margit sokadalmáig, s akkor becsületesen az 
elmaradott 100 forintot is a nemes commonitás kezében 
fogja szolgálni', a fenn írt falunak [Jenőfva Cs; RSzF 132. 
— aA két berszány]. 

31. szolgáltat; a da; dienen, liefem, geben. Szk: okot 
1843: A Méltoságos kerdeztetö Gróf vr ezen meg küsseb-
bittetésére tamodtatásara semi okot nem szolgáltam [Mo-
son MT; TSb 49]. 

32. vmire vonatkozik; a se referi la ceva; sich beziehen, 
gelten. 1592: ezen Jndex megh mutattia, az ky Jegezet Nu-
meros lewel mellik Ladara zolgal [Kv; Diósylnd 14]. 

33. vhová/vmibe/vmire ~ vhová vezet/irányul; a duce la 
•••; führen, gerichtet sein. 1597: Hames Schneider ... wal-
Ha ... mint egi kis tocha mindenkor vgi allot ot az viz, de 
hogy az Teolcheres Leorincz vdwarara chiatoma zolgalt 
wolna en azt soha ne(m) lattam | Keőmyes Ambrus ... wall-
îa ... amely erezze a kútnak wala annak az chepegese zol-
galt az chiatornara [Kv; TJk VI/1. 79-80]. 1694: Vágjon itt 
a' Sebes Vizén, két bokor kövekre forgó, alól csapó malom 

szolgáltathat 

... Vágjon itt a* kő pad, melljre szólgál, egj fa grádits [Se-
besel AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1699: őt 
szép faragot kő lábakon allo szép párkányoson faragot kö-
vekre czifra bokály mázu tüzelő kemenczeje fel rakva ... 
ezeknek kürtejek az alsó házakból fel nyulo kemenybe 
szolgal(na)k [Szentdemeter U; LLt]. 1745: vagyon egj ... 
ujj Tornátzotska ... erről a* külső Recessusra szolgál egy 
kis Folyosótska hasonló épŭletŭ ... Melly kis Folyasotská-
rol a' kerítésre szolgál le egj kis paraszt uj fagrádits [Ma-
rossztkirály AF; Told. 18]. 1748: A Házak(na)k kéményi 
nincsenek, hanem kementzékböl a kürtök tsak a hijjaban 
Szolgainak Szekelessen [Nyárádsztbenedek MT; i.h. 79]. 
1755: (A) Majorház ... boronákra sokféle fákból paraszto-
son építtetett, mellynek fŬste Cserény alatt a' pitvarba szol-
gál [Ludesd H; BK. Naláczi-conscr. sub nr. 1020]. 1757: 
Kementzéje Zöld mázas kályhákból rakatatva agyagból ... 
melynek kőből való kürtője a ház Falán keresztül szolgai a 
konyhára [Budatelke KK; LLt Fasc. 129]. 1757/1758: ezen 
Stompnak az Valuja a mint láczik a Jerugäb(a) szolgál [Ab-
rudbánya; Szer. Botár Jancsi (67) vall.]. 1761: (A kemence) 
kerekded vas kürtője szolgál a nagj kéményben [Szpring 
AF; JHbK LXVIII/1. 501]. 

34. vhová/vmire ~ (ablak, ajtó, kapu) vhová nyílik; (des-
pre ferestre, uşi, porţi) a da/a se deschide spre ...; (Fenster, 
Tor, Tür) geht auf, öffnet sich/dienst nach/gegen/auf ... A. 
1676: Ezen konyharol szolgál az külső Várra, egy vas ros-
télyos ablak, hozzá való ónban foglalt egy tábláju üvegh 
ablakával edgyütt. Az belső Várrais szolgál hat nyilásu egy 
üvegh ablak [Fog.; UF II, 724]. 1756: Az 3dik Ablak mely 
nap keletre szolgál vágjon Ablak Tábla nélkül Deszkával 
be szegezve [Branyicska H; JHb LXX/2. 20]. 1757: a Cse-
léd, vagy is Sütő Ház ... Három Keresztes ablak hellyei 
Napkeletről Nyugutrol, és Északról szolgainak az Udvarra 
[Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 1821: Ezen Házból Szolgál 
egy ablak az útzára [Koronka MT; Told.]. 

B. 1676: Szolgál itt mindgiart az belső Vár kapujára dez-
kabol erősen megh padlott vas czapos, vas abranczas tenge-
lyű emelczős fel vono kapu [Fog.; UF II, 770]. 1694: Vá-
gjon egj deszka Rekesz-haz ... Haz héjára is ennek szolgál 
... vas sarkokon pántokon forgo, retezes, retez fejes tabla 
forma Ajtótska [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki Já-
nos kúria-leír.]. 1715: egy rósz ajtó ... szolgál egy nagy fa 
gerendás deszkás padlassu Házra [Szentlászló TA; JHbK 
111/5]. 1756: Nyílik egy Ajtó a Pincze Torkában mely is jo 
Bojt hajtás alat lévén alsó része menedékessen szolgál a 
Pinczében [Branyicska H; JHb LXX/2. 14]. 1858: A' nagy 
bálházba szolgál egy ... két felé nyilo nagy ajtó ... vas rig-
livel, bévésett záijával [Mv; TSb 39]. 

35. vhová/vmire ~ (viz) vhová folyik; (apa) curge la/spre 
...; (Wasser) läuft/fließt. 7678: Tudom aszt hogy az migh 
Bradi János elt, az Veres Patak Vize az eö Stompiayra szol-
gait [Abrudbánya; Törzs. Demetrius Bota in poss. Keòrpe-
nies (50) jb vall.]. 1676: A malom mellett levő ... tóban 
szolgál az viz az malom patakárol innen penigh szolgál az 
viz az malomra alol az főidben egy fenék czapos czatoman 
[Sárkány F; UF II, 758-9]. 1681: az kissebbik hámor, 
avagy kovácsoló házra és az vas forrasztó kohra és verőre, 
az vas futató kemenczére szolgáló s járó víznek gáttyábul 
más felöl szintén úgy szolgál az víz, mintha ezeknek egy 
gáttyok volna ... [CsVh 96]. 

36. befed; a acoperi; (be)decken. 1736: ezen fojosora 
nem ér és Szolgál a* nagy épület fedele hanem fedeletlenül 
áll [Mikefva KK; Conscr. XIIl/1.152]. 
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37. kiteljed; a se întinde; sich erstrecken. 1772: a' Kü-
kőllő árka keskenyebb, Martyai nagjok, foljása tekervénye-
sebb ... mely szerént ollyan ki teijedése nem lehetvén a* 
víznek, fel dugulása sokkal meszszebb szolgál [Ádámos 
KK; JHb LXVII/294]. 

38. ráirányul; a se îndrepta ...; gerichtet sein. 1657: az 
palánkról alá nem is szolgál vala már az lövés reánk 
[KemÖn. 270-1]. 1662: A vár külső kapuja és Bethlen-bás-
tya között a külső várban amelly egy sor földházak volná-
nak, mellyekben a viceporkolábok és némelly gyalog had-
nagyok is lakni szoktak vala, azokra a Szent Péter hegyéről 
a lövések nagyon reájok szolgálván, bennek meg nem ma-
radhatnak vala [SKr 601]. 

39. fúj vmerre; a bate într-o anumitä direcţie; bläst in 
eine bestimmte Richtung. 1644: Tul az Vdwar feleól Egh 
vala Jmmar mint egj Aztalne helie(n) ... az zalma, mert az 
Zelis Arra zolgal vala [Mv; MvLt 291. 432a]. 

40. vmihez ~ vmihez tartozik; a se ţine de ceva; zu etw. 
gehören/dienen. 1726: Az én edes kedvem kereső Felesé-
gemnek hagjom ... az Borsai udvarház hellyet, minden 
külső belső appertinentiakkal oeconomiaval, marhákkal az 
más Falukban lévő Portiokkal valamellyek az én életemben 
ahoz az Házhoz és oeconomiahoz szolgaltanak mind az 
szerint [JHb XXXV/21 Jósika Imre végr.]. 

41. vmibe ~ vmibe illeszkedik/kapcsolódik; a se angrena; 
an oder zu etw. passen/sich ftlgen. 1694: Va(gyo)n ebb(en) 
az puszta palotaban ... Szuszek, ezer veka Gabonanal több 
fer el benne, az fedele parkanyozot retez főben szolgainak 
[Kővár Szt; JHb lnv.]. 

42. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: aka-
dályul ~ akadályoz vmit; a împiedica ceva; ein Hindemis 
bilden/darstellen. 1821: az ollyan közönséges Tiszt kitsa-
pongásai, aki a kőz administratio folyásában alkalmatlan 
akadályul szolgál ... abban a Hivatalától lejendö fel füg-
gesztéssel is megzaboláztassék [Szászrégen; TLt Praes. ir. 
65/1827-hez gr. Bethlen Imre főispán aláírásával] * akara-
ta ~ akarata megvalósul; a se realiza voinţa cuiva; sein 
Wille macht sich geltend. 1657: noha ők előbb próbálták 
vala, hogy az várost nyakunkban gyújthatnák, de nem szol-
gála akaratjok [KemÖn. 198] * alkalmatosság ~ alkalom 
kínálkozik; a se oferi prilejul de a face ceva; eine/die 
Gelegenheit bietet sich. 1823-1830: már meghatároztam 
volt magamban, hogy ennyire szolgálván az alkalmatosság, 
ha ideadják a leányt, csak elveszem [FogE 298]. 

szolgálandó vezetendő, vivendő; care duce la ...; zu füh-
rend, für etw. bestimmt. 1610: ki alsó Stompra szolgalan-
do Árok es Gatolasnak penigh hasonfelett supportallia [Ab-
rudbánya; Berz. 17]. 

szolgálás szolgálattevés; efectuare de serviciu; Dienst-
(leistung), Dienen. 1794: Ez előtt való napokban alázatos 
Instántiánkot nyujtottuk vala Nagyságtok(na)k eleibe az 
köztünk lévő Armalistáknak velünk nem szolgálása iránt... 
H Almási Lakosok ugy mint Primipilusi és Colonus Ren-
dek [Szu; Borb. II]. 

szolgálat 1. szolgai (alkalmazotti/béresi/cselédi) szolgá-
lattétel/tevés; executarea/efectuarea unor munci (ín calitate 
de angajat/argat/slugă); Dienst (eines Angestellten/Dieners/ 
Knechts). 1573: ez az kys Myhal keres vala en raytam Zol-
galatyaertt f 12 ... kywel hogy en tartozta(m) volna nekye, 
es Nemynemw ruhazatokatys [Kv; TJk III/3. 62]. 1582: 20 

feb: Attam Byro vram hagiasabol az firídeosnek zolgalaty-
tyaban f 6 [Kv; Szám. 3/VIII. 39]. 1591: Thudom hogy 
Berze Mathe ada egy Jstallott zolgalattiaba(n) Andrasnak 
[UszT]. 1595: Vas Gergelnek az vasarbironak ... Egez ez-
tendeöt altal keomiwlle(m) való zolgalattiaert... attam ne-
ki egy Nadrag poztora f 3 [Kv; Szám. 6/XVI. 26]. 1600 k: 
Fel peres Elekes Peter Kobatfaluy Berze Mathene szolgaid 
p(ro)curatora Bogarfaluy Mihály vgian Bogarfaluy ... En 
nekem Ez al peres Ados harmadfel Eztendeig való szolga-
lathomba, kylench foríntal, Es Egy keóbeôl búzaual való 
vetessel, Egy zekeúel, Egy harisnyaual, Egy Siueggel egy 
sarual [UszT 15/69]. 1621: Attam az kouacznak ez Ezten-
dei szolgalattiara f 13 [Kv; Szám. 15b/VI. 5 Nagy Bálint 
mb szám.]. 1677: A' Váradi Kovácsok ugy industriálkod-
gyanak, hogy a* Vár és Város az ö munkájok miat meg ne 
fogyatkozzék, mesterség szerint való szolgálattyokban [AC 
248]. 1703: Anno 1703 Die 18 Januar(ii) Por Thamas(na)k 
atta(m) egy szürke Zeket az ötse szolgálattyáb(an) [Usz; 
Sf|. 1764: nekem igen keves hasznam az Tavai szolgálla-
tamban egjib hanem az bestelensig rangjaság [Kóród KK; 
Ks CII. 18]. 1791: Fogadtam meg Szakáts Josefet MSz 
Györgyi magam melé Sütőnek és Egyéb meg kívántató 
szolgálatra [IB. Korda Susánna lev.]. 1795: Szolgálatomat 
miként tellyesitettem bizonyitya el adott Gabonának bé 
szállittasa [Elekes AF; BK]. 1823-1830: Csakugyan elgyö-
zi a szolgáló a sok deák szolgálatját, mert ha ételt viszen, 
azt délben a főzőktől rendre felszedi, és ötnek-hatnak egy-
szeribe hazaviszi [FogE 226]. 

Szk: ~ban ad. 1830: Felejtámak adta szolgálatba" [Dés; 
DLt 965. — "Egy fiút] * ~ban/~ra lakik vhoi 1596: Az 
húl eó kegme azt mo(n)dgya zolgalatra laktam volna otto-
gio(n) szolgalatomat mégis fizettek volna, En soha zolga-
latba ott ne(m) laktam [UszT 11/78]. 1781: szolgálatban 
lakván az fia ... kitelvén esztendeje szolgálatjának pénzbé-
rit, 6 sustákot és egy kucsmáját az inctus eltartotta [Taploca 
Cs; RSzF 123] * ~ra ofſerálja magát. 1751: Kováts János 
Uram ... offeralya magát ã szolgálatra, de még Ferentziné 
aszszonyomnál idej kinem tölt [Borbánd AF; Ks 83 Bor-
bándi Szabó György lev.] * béresi 1774: három Ezten-
deig csak hét Béres volt ... az nyoltzadik hellyiben minden 
Heten Jobbágyot hajtottanak Beresi Szolgalatra Jobbágy 
Szerben [Mocs K; Ks Conscr. 27] * ispotálybeli ~ 
az Hohenzollern Regement Reserva Escadronjánál való Is-
potallybéli szolgálatra még alkalmatosnak találtatott paten* 
tialis Invalidus Köz ember Krizbay Márton [TVLt rtlen] # 
temetési 1816: A Postáknak a' Temetési Szolgálatjokéſt 
a' Quietantia szerént 50 Rf [Kv; Bom. IV/41]. 

2. szolgálati bér/fizetés/járandóság; salariu/leaß pentru 
muncile efectuate; Gehalt, Lohn. 1568: Joannes Kenez de 
felek Jur(atus) fassus e(st), Ez tudom hogy mikor Sayotn 
(!) ket fele oztok, akor azt monda, Kalmar János, ved ky t® 
demien, az the zolgalatodat [Kv; TJk III/l. 183]. 1584: Pa" 
Brekner vallia halala eleót fel eztendeig zolgala(m) Veres 
Tamast, Es mikor meg holt volna, Az feleseget otta(n) Ba-
rat Istwa(n) viwe hozza ... mikor Barat Istwanhoz Men-
teim) es kerte(m) zolgalatomat, Az Istwa(n) Vr Anniahoz 
es Veres Peterheóz Igazitot [Kv; TJk IV/1. 380]. 1 W ' 
A(ctor) Zabo Ferencz Sikei Lo feö ... p(ro)ponit... Az cn 
battia(m) Zabo Pal ... weött wolt zolgalattiawal egy gy*^ 
mek lowat negyed feöre kellgt egy kek Zeörwth [UszT 
188]. | 

3. úrbéri szolgálattétel; prestarea unor munci ín 
moşierului; Frondienst, (urbariale) Dienstleistung. 15' ' 
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Suplicaltanak az Azzonnepek kyknek vrok az Bekes fwto 
hada myat meg holtanak, kyk feleol eo K. varoszwl lg ve-
geztek, hogi zabadsagok legien Mind adobol zolgalatbol, 
addeglan myglen Eozwegsegben elnek es az meg holt vrok 
Newet viselik [Kv; TanJk V/3. 127a]. 1614: Zent egyhazas 
olahfalú es Kapolnas olahfalú. Priúilegiumos heliek, mel-
liet exhibealnak ... eszer fwresz dezkaŭal tartoznak Egieb 
szolgalattiok ninch [UszLt Vl/56. 97]. 1655: hallottam azt 
is magatol Balintol mondotta enneke(m) hogy eő Lazar Ist-
uan V(ram) Iobbagia s lattamis mikor oda járt az szolgalat-
ra hol hagyma plántálni S hol mire keuantatot [LLt; Kér-
czyo (!) Benedek Szent Miklossi (40) ns vall.]. 1677: A' 
Maros Széki Székely Darabantok Gŏrgény Várához való 
szolgálattol eximáltattak [AC 239] | elsőbben hagyá fel esik 
széken Taploczan lakó Jobbagyát Szabó Petert fiaual Szabó 
J(a)nossal eggyüt; minden külső belső öröksegeuel, erdei-
uel, es hozza tartózandó pertinentiaiual, a Csiki Kalastrom 
szolgalattyara [Csíkszereda; CsÁLt 27.1/29]. 1681: Az Lo-
vas szabadosok közzíil nemellyek ... Taxa pinzt fizetnek; 
kiknek terminussuk ez: hogy mindenkor azo(n) esztendö-
be(n) megh eső Sz: Györgi es Szent Mihály napján plenaria 
satisfactiot tégyenek fogiatkozás nélkül; (: mely Taxa fizet-
ve altal minden nemű szolgalattul immunisok lesznek:) 
[VhU 199]. 1717: Az Várhoz meny szolgalatunk expensa-
ink voltanak ez előtti ŭdōk alat ... Az után is mind eddig 
elé az ot való szekereink tartása meg ne(m) szűnt, gjakron 
három, s négj és az hírekhez kepest néha Tizenkettő is, 
föld, ág, homp, buza és liszt hordani, A mellé dolgozni 50. 
60: s némeljkor tőb embereink is ajandékon [INyR Cssz, 
Gysz és Ksz panasza]. 1756.ě Szolgálattyok ezen Hetesek-
nek annuatim 7 hét kaszával Sorloval Ekével Szekérrel és a 
mivel, s mire kévántatnak [Branyicska H; JHb LXX/2. 58-
9]. 1760: Lippitorok ... Ezeknek szolgálattyok nem egyéb 
hanem Leveleket hordoznak az hová kivantatik [Báld K; 
BLt]. 1772: A Jobbágyoknak, és Selléreknek Szolgálaty-
tyakrol [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1774: Em-
berek Taxájából, és Szolgálot Redimatiojábol, ugy Kará-
tson adójából ... Hajokról, Révekről Hidak vámjaiból mi 
gyűlhetett Pálinka Főző Házakból, Fogadokbol s kortso-
mákrol, Sokadalmakbol Sing vámból Erdőkön lévő Mak-
lásbol ... mennyi jöhetett bé? [Ks gub. vk]. 1809: Cseléde-
ket számba vévén sőt birtokokot ki puhatolván, ha valame-
lyik birtokához illő szolgálaton eddig el titkolta volna is az-
tott a helyes szolgálatra szorítsa [Hsz; Mk IX/109-hez]. 
1824: Szogálattya gyalag szerbe minden heten 1. nap az 
Udvar kenyerén [Szásznyíres SzD; Ks 79 Conscr. 126]. 

Szk: - alá tesz. 1782/1799: Sok özvegyek, 's más egyéb 
szegények ... minden rabotátol ennek előtte mentek lévén, 
most már ... Praefectus Dési Uram azokat Számban vévén, 
tsak ugyan szolgálat alá tette, ugy hogy ki ki tehetsége sze-
rént szolgálattal tartozik az Udvarhoz ki Taxaval, ki pedig 
kézi munkával [Torockó; TLev. 5/16. Transm. 371] * ~ba/ 
-fa hajt. 1635: hol marhaczkamot hajtották el, hol penigh-
len magamot haytanak szolgalatra [Gysz; LLt]. 1758: Mi-
olta Udvari biro Gyirászin Volnya a Jobbagyakat egyarant 
hajtattae az szolgalatban vagy valakinek kedvezet vagy va-
lakit az Jobagyak közül az maga hasznára forditotta (!) 
vagy kit eröltetet az rend kivül való szolgalattal boszusag-
bol neveze meg a Tanú ... ? [Fejér m.; TK1 19/42 vk] * 
-ba/^ra jár. 1637: Algye Popa. Ez Jasi faluba(n) jar szol-
galatra, de Boer òròksege itt leue(n) itt lakik [Szevesztrén 
F; UC 107]. 1804: jartak szolgalatba, nevezetesen pedig a* 
Vad kertbe [Szilágysomlyó; EH A] * ~ot (meg)tesz. 1760: 

szolgáltathat 

Gálfolvi Ur(am)... soha a telekeket nem birta és a meg ne-
vezett Jobbagyokis ... azon telekekröl szolgálaton nem tet-
tek eő kglk(ne)k [Mikeszásza KK; DobLev. 1/313]. 1814: 
Krisztorán Gyermán nevü Zsellér ... Szolgál hetenként 2 
napokat Tenyerrel gyalog szerbe maga kenyerén, mostan 
pedig Hajtoságával tészi-meg azon szolgálattyat a Dézma 
mint hogy hajtó el-engedtetik [Septér K; BetLt]. 1856: 
Zsellérem ... házából erőszakkal az mult év Tavaszszán 
egy szegény magyart kivetett, holott az néki az szolgálatot 
betsülettel meg Tette [Maroskoppánd AF; DobLev. V/ 
1403] * -ot presztål. 1632: Adaiokat szolgalattiokatt, Dez-
ma adasokatt... az szerent prestaliak, mint az teöb apró fa-
luk, fogaras feőlden [Mondra F; UC 14/38. 42]. 1681: Ezen 
madarasiaknak régi, s boldog emlékezetű fejedelmektől 
conferaltatott, s mostani kegyelmes urunktól is confirmálta-
tott szép privilégiumok vagyon, ezért mindenik az eő mes-
tersége szerint az hámorhoz és máshuvá tartozó szolgálatot 
praestállya [CsVh 99] * ~ra kiáll 1723: egy jo nyerget 78, 
hetven nyőlcz penzen vőnk de harmad napján csak ki kellet 
állanunk a szolgálatra [Hodák MT; VGy. Basta Nonuczné 
Mária (30) jb vall.] * ~ra redeål. 1699: Levén ... Lukács 
lst(ván) es Peterék(ne)k ègy el bujdosott Biro Balas nevü 
jobbagjok ... az szolgalatra nem akart sem(m)ikeppen rede-
alni hanem az buidosásra adta magat [Szentmihály Cs; 
Borb. 11] * bácsi ~ot tesz. 1796: a' 3dik Szám alatt lévő 
Antiqua Session lakó: az Uraságnak Bátsi Szolgálatot... az 
lsö Szám alatt lévő Nova Session lakó Colonus pedig Ha-
tár pásztorságával, teszik Szolgálattyokat [Mezőméhes TA; 
WassLt] * belső ~ot tesz. 1843: A' Dereszte körül lévő po-
rondos Helyet, hogy elsőbben mikor fogták fel, nem tudom, 
mert... udvari belső szolgálatot tettem, ott nem bolyogtam 
[Bodola Hsz; BLt Ambarus Ferencz (26) szolgaember 
vall.] * éjjeli-nappali 1772: A' ... Féíjfi és Fejér Cselé-
deknek bizonyos Summátska pénzt adott ... a* végre, hogy 
azoknak éjjeli Nappali hív szolgálattyok valamennyiben 
meg jutalmaztassék [Drág K; TSb 21] * hétszámi 1813: 
Rosz idöbenis elégszer hajtották a Szolgálo Embereket ga-
bonával Brassóig, és hétfaluig, de mindenkor az hétszámi 
Szolgálattyokba vétetödőtt [Killyén Hsz; MvRKLev.] * 
jobbágyi ~ —* zselléń ~ kalákás 1682: Klakas szóiga-
lat napja Nro 376 [Vh; VhU 689] * külső 1666/1681: 
így értvén ... Sztojkâ István es Felesegehez ... való jóaka-
ratomat az praespecificalt hazanak is Uri joakaratombul 
megh nemessitéset... Semmi nevel nevezendő külső avagy 
paraszti szolgalattul, postalkodas, dézma es kilenczed adas-
ra erőitemi ... megh ne merészellyek [VhU 361 Zolyomi 
Miklós ad.lev.] * mindennapi 1676/1681: Márkus Mi-
hály nevü őrőkős emberem, tanalva(n) megh engemet ... 
hogy Alszegh Uczaba(n) ... lêvó hazat a mindennapi szol-
galattul Immunitalnam ... azon specificalt házát Márkus 
Mihalynak a mende(n)napi paraszt szolgalattul ki vövén 
esztendőnként... Het forint Taxat fizessen es Het napi kla-
kazast es dézma-adást... praestallyon megh engedtem [Vh; 
VhU 261] * ökrös 1824: A Dobra Vidéki Krajnik Ur 
mind Robot ugy az őkrős szolgálat Restantiakbol pénzt in-
cássálván a Perceptoratusnak bé administrálta ... 314 flr. 2 
xr [Déva; Ks 106. 99] * (örökös) jobbágyi ~(ot presztál). 
1724: Pajkos Juon es Pajkos Vaszil edes Attyok Pajkos 
Máté ... örökös jobbágyi szolgálattal tartózó jobbágyi lőtté-
nek volna, ha voltak kiket s minemű szolgálattal szolgáltá-
nak, mioltátul fogva és meddig [Kiskájon SzD; BK vk]. 
/ 780: committalt ó Felsege arról is, hogy a mely Jobbágyok 
Földes Urak(na)k parantsolattyat nem fogadgyak es a Job-
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bagyi szolgalatot nem akaijak praestalni, a Tiszt Urak pal-
czazassal és tŏmleczezesselis adigalyak [Bözödújfalu U; 
Pf]. 1782: egesz Életünkben Földes Urainknak Jobbágyi 
Szolgálatunkat, kik Rabotával, kik Taxa fizetésekkel enge-
delmesen praestaltuk, s praestaljuk [Torockó; Thor. XX/4] 
* paraszti ~tal szolgál/tartozik. 1618: Konya Mihály ... 
Paraszti szóigalattal tartozik [VhU 7-8]. 1664: Popa Mány 
... az örökségtül dézma adással, es egyéb mindenfele ado-
zassal tartozik migh falu papja leszen, az utan paraszti szol-
galattal s maradekiis [UF II, 279]. 1676/1681: Nyerges Já-
nos ... paraszti szolgalattal szolgálván, mesterségéhez ké-
pest hogy három nyerget kivanok rajta, nem difficultalhaty-
tya [Vh; VhU 443 Thökölyi Imre vál.j * robotabeli/robo-
tai/robotålis/robotás 1769/1778: egy eke mellé két Sze-
mélynek kellett állani, s ... egy egy ostoros Fitzkót fogad-
ván magunk mellé, az melly ostoros fitzkó Napi Szólgá-
lattya, más napi rabotás Szolgálatban nem imputáltatott 
[Bagos Sz; BfN DDD/4]. 1811: Serbenátz Pétre közlakos, 
Vóve és alkuvá ki Mlgos Báró Bornemisza Leopold Ur eö 
Nsgátol ... Lisztelŏ Négy kerekű Malmát, hogy az heten-
ként tartózó Robota béli Szolgálattyàn el engetődgyék 
[Oroszfalu MT; Bom. G. IX. 5]. 1820: az addig folyt hét 
szám(m)al vagy is rabotai szolgálattal nem volt megeléged-
ve ... az addig két ökörrel délig volt szántás beli rabott he-
lyett [Barátos Hsz; BLt 11]. 1835: A Szolgalo embereknek, 
a nevezett rész Joszágokb(an) mi a rendes rabotalis szolgá-
latiak ökörrel ...? [K; BetLt 1 ]. 1839: Tórokbuzanyil Föl-
det adtam ki a* következendő Sz György naptul fogva Esz-
tendőig Robottalis 52 ötvenket napi Tenyerrel való Szolga-
latra napjára mikor szolgalatba lészen eleimire adván 3 
Czipot [Törzs. Dési taxálisták 15] * szakasztott 1765: 
A' Jobbágyak(na)k és 'Sellérek(ne)k szakosztatt Szolga-
latnak vagyan é? [Vingárd AF; MúzRadák]. 1803: Seller 
Ujj paraszt Ujj falván Nikula ... nints bizonyos szakasztott 
szolgálattya [Elekes AF; DobLev. IV/862. 22b]. 1827: A 
Colonusak egyenként Esztendött által szakasztott szolgálat-
ba vagy hetenként hány napi szolgálatot szoktak praestalni 
's miféle egyébb Daciákot tartoznak adni? [Dob.; WassLt 
Conscr. 5] * szakványbeli 1751: Servitium". Ezeknekb 

ab antiquo szakvány béli szolgálattyok vólt Nyári négy hét 
praestálása [Borkút SzD; SzentkZs Conscr. 35a. — aA jb-
oké. bA felsorolt jb-oknak] * téli 1847: Ezen két Zsellér 
ezen Taxa pénzt fizetik a' Téli szolgálatért [Szentgothárd 
SzD; WassLt] * udvarbeiVudvari 1626: ... s mikor lova 
nem lenne eő kegelme is vdvarbeli zolgalattal ... zolgaltas-
sa [HSzj paraszti-szolgálat al.]. 1777: Udvari szolgálatba 
gyapotot fontam [Bözödújfalu U; Pf] | A Biro Jánk Nikula 
két Házos f i á t . . . az Udvari Szolgálattol 14. Esztendők alatt 
immunitálja [H; Ks 111 Vegyes ir.] * uradalmi 1847: 
azon rendelést tette, hogy a főkormányi rendelet tartalma 
ellenére többé egy embert se rendeljen uradalmi szolgálat-
ra' [VKp 174. — 'A dominális bíró] * uraság -a. 1769/ 
1778: midőn Fejér Cselédeink etsellettenek, rostáltanak, 
vagy Kendert tsináltanak, ollyankor minket féijfiakat Ura-
ság szolgálattyára nem hajtottanak [Nagyfalu/Bagos Sz; 
BfN DDD/4]. 1786: már tuvabb lehetettlen viselni az Urság 
terhes szolgalattyát [Torockó; TLev. 4/13. 43] * urbaríális 

1777/1780: A mi ... az Urbarialis szolgálatott ... illeti 
... a szerint vagyon a dolog, valamint fellebb a Méltoságos 
Groff Haller János Ur eö Nagysága NyiÍjába fel vagyon té-
tetve [Somkút SzD; JHbK LII/3. 252] * úrbéri 1845: 
azonn Zsellér telkét ... Haszonbérbe ... igéré, annyival is 
inkább mivel többeknek meg kínálása utánn is abba Úrbéri 

szolgálatra embert semmiképpen nem kaphat ott [Pagocsa 
MT; TSb 37]. 1847: az úrbéri szolgálatra nézve Varga Ka-
talin a templom előtt az embereknek azt mondotta, hogy 
Offenbányára szolgálatra ne menjenek, a fürészmalomhoz 
deszkáknak alkalmas tőkéket ne vágjanak, nyerekedés és 
eladás végett az uradalom számára ölfákat ne vágjanak, s 
tartsák magokat a szolgálatra nézve a privilégiómba kitett 
szolgálathoz [VKp 289] * úri ~(ot tesz). 1825: Főldös 
Uram is az eddig bírt Örökségemet töllem el vette, és az 
Etsémnek Vutka Lukának adta, ezt magam sem contraver-
tálom, mivel érzem azt, hogj elégtelen vagjok az Uri szol-
gálatra [TLt Közig. ir. 1470 Vutka Ilia Styopu a tisztség-
hez]. 1847: Esztendőnként Tejendő Uri Szolgálat [Dés; 
DLt 6] | szolgálatra nézve is füleivel hallotta a tanú, amíg 
Varga Katalin fel kívánta kísztetni az embereket, hogy 
egyátaljában semminemű úri szolgálatot ne tégyenek, mivel 
ők mind bányászok és nem tartoznak semmi szolgálatot 
tenni [VKp 186] * vármegyei 1803: Instálunk alázato-
san a Méltoságos Királlyi Administrationak' méltóztassék 
nékünk égy hiteles és Authenticum Instrumat (!) es Bizo-
nyittást arról adni hogy a Kebelebéli Bányászok milyen im-
munitásba vágynák a Vármegyei Terhektől és mit praestal-
nak, Ut csinalásra, Fa és natura hordásra és egyébb Varme-
gyei szolgalatokra applicáltatnaké vagy nem [Torockó; 
TLev. 15/9. — 'Vh-i bányaigazgatásnak] * vár -a. 1602: 
fodor marton ... hogi a war zolgalatiatol es egieb zolgalat-
tol adotol ohassa magat wgi kezde oda altal a gerebeknj 
zolgalnj, lowa hatan hogi mencziek [UszT 17/39 Sigmond 
mihaljne Ersebet Zent Abranj (50) vall.] * zselléri 
a melly örökséget Néhai Gerendi László Ur adott volt sellé-
ri szolgálatra aszt Posteritássa colálta ugyan, de a szolgála-
tot ... nem p(rae)stált [Nagylak AF; DobLev. II/441. 2a]-
1778: A Rétek felöli pedig oly parantsolatot adott ki o 
Nsga ... hogy a* ... nagy rétet ha a' Falusiak meg nem tisz-
títanák, és a fákot, s bokrokat abból ki nem irtanák, ö Nsga 
maga fogná velünk Jobbágyi és Selléri szolgálatunk által 
írotvánnyá tenni [Bányabükk TA; BLt 11 Molduván Ignáí 

(60) zs vall.]. 
4. cselédkedés, szolgálóskodás; ocupaţie/îndeletnicire de 

slujnicä; Anstel lung/Verhäl tnis als Dienstbote/Knecht/Die-
ner. 1570: Kathalin zolgalo Thamasne Azt vallya hogy hal-
lotta Ada(m) kadametwl azt Mongia volt neky hogy ţz 
Adam kadarne fl. 20 hagiot volna neky testamentomaba J° 
zolgalatyaert [Kv; TJk III/2. 198]. 1588: Esmegh fizettem 
egj Zolgalo leaniomnak, Ersebeth neveonek, az elmúlt ez-
tendej Zolgalatiaban f. 7 Maradót Restantiara fizetetlen f 
az eleobbelj eztendeonek zolgalatiaban [Kv; Szám. 4/V.4 0 

Gr. Veber kezével]. 1615/1628: Tymár Wemer Geőrgy 
vram ... tartozot ... Az szolgalonak Angalitnak szolgalatt-
iaba(n) ... f. 15 [Kv; RDL I. 96c]. 1627: Bekesi Varga 
Gaspar vram ... Az szolgalo leannak ados szolgalattiaba i-
8 d. 24 [Kv; RDL I. 135]. 1820: a nevezett Jobbágy AsZj 
szony a szolgálatra lehetettlennek declaralvan, mivel ebbéj 
tehetettlensége, és az öt héti esztendőként való rendes szoi-
gálattyának el mulatása két esztendőknek le follyásátol fog" 
va, miolta birtokomra szállott elöttemis constal [Nagy'a 
AF; DobLev. V/1032 Bartók Ádám kezével]. 1824: W 
Valló Provida Bordás Jánosné ... 34. Esztendős ... vall 
szolgálattya ideje alatt kapta vala élő bitangját [A.csernájo" 
Hsz; HSzjP]. 1840: Kereskedő Kapitány Kristóff Ur. . . £ 
sánna Léányunkat ... erőszakosan meg tartotta Szolgálj) 
nak ... azzal biztatta, hogy ha igazságoson szolgálja és; t 
tholizálni fog, tehát bizonyosan el veszi feleségül magána 
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és ezen Csábitto szókkal annyira el tudta hoditani Léányun-
kat, hogy mi Szülékül nem vehettük rá hogy ottani Szolgá-
lattyárol le mondván hazajöjjön lakni [Dés; DLt 1268]. 

Szk: ~ot tesz. 1799: a' Léány ott tett é valami Szolgála-
tot vagy nem ... és onnan Attya nógatásából jött é el, vagy 
mi modon? [Mv; MvLev. Vall. l vk] * szolgálói 1772: 
hallottam ... a leg közelebb mult Nyáron szolgaloi szolgá-
latot tévő szolgálotolis ... hogy* [Dés; DLt 921. 84a. — 
aKöv. a részi.]. 

5. cselédkedésért/szolgálóskodásért járó fizetség; salariu 
pentru muncile efectuate ca/în calitate de servitoare; Dienst-
botenlohn, Löhnung des/eines/der Dienstboten, Magdlohn. 
1570: Ilona Somogy Andrasne ezt vallya, hogy Eotet Zol-
gallya volt Kowach Kalara ... Nagy penteken Zabo Balinth 
hazahoz Ment volt Zolgalatya kerny [Kv; TJk III/2. 57]. 
1592: Paysos András vallia. Tudom hogi orsolia zolgalatt-
iat kéri vala zabo Mihaltol [Kv; TJk V/l. 263]. 1600: Lu-
kach Janosni mente(m) wala, azonba oda ieö Gyeörgyffi 
Balintneis, zolgalattiat kezde kérni Lukach Janostol (!) 
[UszT 15/38 Balint Peteme Orsolia azzoni nemes zemely 
vall.]. 

6. szolgálói állás/munka; slujbă, muncă de slujbaş; eine 
Stelle für einen Diener. 1591: Kewōttkezyk, Mollnar Ist-
ua(na)nak Az Por Terŏnek fyzetesse Molnár Jstûan állott az 
zolgalotra p(rima) die Április Adam Meg elseben az hoh 
pentz (!) f 4 [Kv; Szám. 5/1. 53-5]. 1829: Földvári Ignátz 
»tt azt is mondotta: hogy Szamos Újvár felé vévén uttyát, ha 
szolgálatot kap ott marad [Kv; DLt 9]. 1831: Rabságambol 
mihelyst ki szabadultam tanult kotsisi Mesterségemet nem 
folytattam, de ha az Isten innen ki szabadit szolgalatot ke-
resek [Dés; DLt 332. 23]. 

Szk: ~ba áll. 1849: helybéli orvos Tenixdorf Antal umal 
fözŏi szolgálatba álottam [Kv; Végr. Vall. 14] * vmilyen 
-ban forog. 1762: Szabó György ... örökké kereskedett, 
örökké egy 's más szolgálatokban forgott [RettE 138]. 

7. céhbeli szolgálattétel; efectuarea unor servicii ín fölö-
sül breslei; Zunftdienst, Dienst/Arbeit in der Zunft. 1560: 
Az Ewtues mesterek thornyarol abba ualo zolgalatrol [Kv; 
OCArt. 30]. 1655/1754 k.: Ha valamely Ifjú Legény vagy 
házas-ember Czéhŭnkban bé akar állani, kívántatik ... tar-
tozzék a' Czének minden engedelem nélkül le tenni flór 16 
••• Azon kivŭl valamennyi hetet el-negligál az esztendeig 
való szolgálattyában, a' héti bére szerént büntesse a' B. 
Czéh I Amely Ifjú Legény penig esztendeig való szolgálaty-
tyát ki-töltene-is, de mester Remek tsinálásának előtte meg 
mátkásodnék, tartozzék büntetésben adni flor 3 [Kv; ACJk 
15]. 1666: Böcstelen Apa" az az mely egi ejtel bort megh 
nem erdemei szolgalattiara [Kv; SzCLev. — "Főcéhmes-
ter]. 1692: Anno 1692 die 12 Augusti követte fel Lörinczi 
Boldisár a Remekert való szolgalatot, a Ceh igassagaért 
adott//24 [Kv; ACJk 13]. 1713: Farkas György Ur(am)... 
alkuvék meg az B: Cehvel mind az Esztendeig való szolgá-
latért mind a Remek meg nem tsinálásért [Kv; i.h. 78]. 
1718: Varga Aszt: Marton Mester ... kévánságá(na)k fun-
damentuma az, hogy mivel ennekelötte ugyan az Remekért 
esztendeig való szolgalattyát fel követte volt de minthogy 
már meg mátkásodott ne kénszeri ttetnek arra hogy azon 
esztendőt egészen el töltené inkább fizetne érette [Kv; i.h. 
101]. 1768: Ötves István Deák ... kéz be adással obligálá 
magát a Blts Czéhnak hüseges Szolgálattyára és a Czéhban 
eszerint bé vétetodőtt [Kv; ŎCJk]. 1841: A dékánnak pedig 
kötelessége az, hogy mikor a dolog kívántatik, réquiráltat-
ván tartozzék rend szerént való ifjakat sírt ásni, vírasztani 

szolgáltathat 

fenn szolgálni és egyéb szolgálatra, ahová kívántatik előál-
lítani [Dés; DFaz. 38]. 

Szk: ijjúmesteri 1672: Mivel hogy Reyner Márton 
Ur(am) eo Kge Iffiu mesteri ordob(an) leven ha eo Kge az 
nemes Tanaczi Assessori ordob(an) méltóztatott, aval megh 
szabadulhate az Iffiu Mesteri szolghálat es tereh viselés 
aloll ... ã melly beczwlletes Iffiu mester ... ã beczwlletes 
Tanáczi rendb(en) méltóztatik, absolvaltassek ezutanis az 
Iffiu mesteri szolgalatnak mind(en) terhéteol [Kv; ÖCJk]. 

8. a haza/fejedelem v. más uralkodó érdekében való szol-
gálat; servicii făcute ín folosul patriei/principelui/domnito-
rului, slujirea patriei/principelui/domnitorului; Dienst fiirs 
Vaterland/fîlr den Fürsten. 1552/1567: az Jozag nem chyak 
eowe hanem batthae es eocheye ostatlanok vagywnk ... 
eok most ew felsege zolgalattyaban vadnak Mwnicachyban 
[Pókafva AF; JHb XXVI/33]. 1589/1592: meg kellet wolna 
it Bonczida(n) eskenny, De miért hogy kyraly eo felsege 
zolgalattyaban kellett wolt lenni was Gieorginek, az napot 
eo felsege halaztotta wolt haladék lewele altal ez may napra 
[Boncida K; WassLt]. 1612/1723: Patkó Menyhárt Vram 
... az helynek Jó Patrónusa Constantzinápolyba méne az 
ország szólgálattyára [HbEk]. 1655: 1655-k esztendőben 
tevék esmég bíróvá kiskarácson napján Kovács Ferencz 
uramot ő kigyelmét, kinek adjon Isten erőt hazánknak szol-
gálatára és igazgatására [ETA I, 158 NSz]. 1662: Azmint 
te mondod, hogy hatalmas császár országában való méltó-
ságos úr vagy, és jöttél öhatalmassága szolgálatjára [SKr 
644]. 1664: Kegyelmedet Istenért kérem, az németekkel 
mentől jobban lehet, úgy alkudjék, kiváltkíppen császár Ő 
felsége szolgálaţjában [TML III, 17 Teleki Mihály Katona 
Mihályhoz]. 1669: Az úr Isten Kegyelmedet igaz magyar-
ságáért áldja meg s éltesse tovább is Istenének s nemzeté-
nek hasznos szolgálatjára sokáig [TML IV, 505 Ispán Fe-
renc Teleki Mihályhoz]. 1723: Gr. Komis Zsigmond guber-
nátor Csík, Gyergyó és Kászonszéknek. Tudatja, hogy ö 
fsege szolgálatja miatt csak később fog bemenni „a sava-
nyó vízre" [Korond U; SzO VII, 313]. 1763: gyermeksé-
gemtől fogva ő Felsegéhez és édes Hazámhoz minden Cir-
cumstantiákban szolgálatomat hűséggel gyakorlottam [Nsz; 
Told. 33/22.]. 1807: az Isten ... Királyomhoz való hiv 
Szolgálatom fel áldozásánál fogva, modot nyújtott énné-
kem becsületesen élnem [Kv; Incz. XII. 3a br. Josinczi Jó-
zsef lev.]. 

Sz. 1665: Kegyelmed czéduláját most hat óra tájban vöt-
tem. Igazán szelek módjára jár; mindazáltal az ki gyors az 
király szolgálaţjában, az uralkodik [TML III, 509-10 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

9. hadi/katonai szolgálat; serviciu militar; Militärdienst, 
Kriegsdienst, Dienst im Felde. 1657: Az veimári herceg ... 
hadában kevés marada az pestistől, azok Slésián által hazá-
jokban bocsánatának, némelyek fejedelem szolgálaţjában is 
maradának [KemÖn. 78]. 1677: A* Székelység közzŭl kik 
Fejedelmeknek, vagy másoknak szolgálattyára adgyák ma-
gokat, hon való közönséges tereh viseléstől immunisok ne 
legyének [AC 241]. 1703: Táborozunk ... magunk Terhes 
költségünkön, melljet Tovább nem is gjőzhetű(n)k; égj fel-
löl ez az szolgállatt más felőli az Portiózas s Szebenb(en) 
Elés szállitátas levén rajtunk [Fog.; UtI] | A tanácsot enge-
detlenséggel vádolván Vass György substitutus kapitány, 
megfogattatik a hadnagy negyedmagával, és vitetik Fehér-
várra, gyanakodván, hogy restek a császár szolgálatában 
[Kv; KvE 241-2 VBGy]. 1772: (Egy katona) Fejedelem If-
fiabb Rákotzi György szolgálattyábol Csonka kézzel el sza-
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badult [Bálványosváralja SzD; Ks lOl Inv. 95]. 1814: 
(Czimbalmos Albert gyalogkatona) mind falu közi, s mind 
az Őfelsége szolgálatjára az mire elégséges és kitelhető, az 
maga rátája szerint mindenekben szorgalmatoskodni (igye-
kezik eléállani [Szárhegy Cs; RSzF 139]. 

Szk: -ot tesz. 1752: Bulzeszk Togyer a' kurutz világkor 
velem együt egy tizedben tőt szolgálatot [Bulzest H; Ks 
101] * király/királyi a). 1769: a* Királly és Haza szolgá-
lattyában lévén többire, s honn a' miatt nem lakhatván Ko-
ronkában ... az enyémből sokat occupált [Mv; Told. 19/ 
45]. 1781: együtt szolgáltáke a királlyi szolgálatot a ... Li-
neára? [Komolló Hsz; HSzjP]. 1806: Királji szolgálatban 
azaz háborúban való menetelre ki vettetvén, ottan szükség 
nem lévén rája visza botsáttatott [A.csernáton Hsz; i.h.]. 

10. főember/úr melletti szolgálat; slujbä/serviciu pe lîngă 
un aristocrat/un domn; Dienst bei einem Vorstand/bei einer 
hohen Herrschaft. 1661: Matyók ha bejött veled, édesem, 
nem kivåntatik ott szolgálatja, küldd hozzám, jüjön Buza 
felé [TML II, 3 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1705: ma 
vötték eszekbe, hogy egy irhóci legény, Bethlen Miklósné 
asszonyom elbocsátván maga szolgálatjából ... elszökött 
[WIN I, 393]. 1710: az austriai udvar ... alattomban egy 
német jágert nagy fizetéssel fogadtanak volna meg, aki Zrí-
nyi Miklós szolgálatjára kötelezvén magát, mind keresett 
alkalmatosságot, hogy valahol vadászatban meglőhesse 
[CsH 74 — 1666-os eseményre von.]. 1732: 1(ste)n(e)k sz. 
rendeléséből Tisz. Püspök Bonyhai Győrgj Uram kívánván 
mellette való szolgálatomat, és enis magamat arra kötelez-
vén pro anno 1732, Tisztemben be állottam óta Januarii 
[ArJk 27]. 1748: bizonyos esztendőktől fogva az en kegyel-
mes Vram(na)k szolgálatyában üdőmőt folytattam [Szent-
demeter U; Ks 83 Ambrus Gergely gondv. lev.]. 1779: 
(Székely Ferentz) önként való jo akarattyábol hadgyta el 
néhai idősbb Báró Kemény Sigmondné Groff Bethlen Ág-
nes Aszszony eő Nagysága szolgálattyát [Nagysajó BN; 
KS. Blasius Thott de Angyalos (79) ref. pap vall.]. 1794: 
Fogadtam meg Mihály falvi Nemes Moja Györgyöt Három 
Egész Esztendeig minden meg kívántató szolgálatra [Szi-
lágycseh; IB. Korda Susanna lev.]. 1798: Fogadtam meg 
Mlgs Groff Principalisné Aszszonyom Mlgs Groff Betlen 
Samuelne aszszony Szamára esztendeig Frajnak, Radnotfai 
N(e)m(e)s Albert Josef Uramnak az Léányát Albert Márist 
akinek is esztendeig való hivseges Szolgalatjáért ígértem 
készpénzt f. h. 8" [Banyica K; IB. Gombos István kezével. 
— "Folyt, a fels.]. 1820: gyakron hallom ollyatén vágyódá-
sokat, hogy mentől hamarább lehetnének Báró Jósika János 
Ur ö Excellentiájának Szolgálattyába [Várfva TA; JHb 48 
id. Pálffi Tamás (57) ns armalista vall.]. 

Szk: inasi 1758: Igen nagy és súlyos, s nem aetásom-
hoz való szolgálatom volt"; mert nem volt elég tálainak, tá-
nyérainak felmosása mindennap kétszer, hanem asztal kö-
rül is minden inasi szolgálatot végben kellett vinnem 
[RettE 62. — "Bánffî Farkas házánál] * (vki) ára aplikál-

ja magát. 1764: melly Szekeret is Károllyi Uram ... Mlgos 
Groff Bethlen Gergelly Ur eö Ngátol impetralt volt a mint 
hogy ada áplicalta is magát Szolgálatra [Nagysajó BN; 
KS]. 1776: A félje ... Bánffi Zsigmond úrfi szolgálatjára 
aplicálta volt magát [RettE 370]. 

11. közmunká(lat)ban való részvétel; participare la mun-
cile obşteşti; Teilnahme an öffentlichen Arbeiten, Arbeits-
dienst. 1585: Ha melj tizedes az eorizest el halgattia es az 
eó tizede alat való keosseget ... az eorizetre es egieb keó-
zeónseges Akarminemeó Zólgalatra el nem Vetne, tehag az 

Tizedest húzón eot penzel bewntessek [Kv; KvLt Vegyes 
III. 16]. 1706: Mélt(ósá)g(o)s Generális Rabbutin eő Excel-
lentiája, à város kőfalának ... réparatioját nékünk imponál-
ta ... de mivel már, ugjan el állottunk ä mindennapi szolgá-
latban; alázatossan instálunk ezen is hogj segittessünk má-
sunnét is ez munkában [Kv; KvLt 1/193 Kv városa Bánffy 
György gubernátorhoz]. 1738: Mint hogj a mostani terhes 
állapothoz képest felette sok loval való postálkodás kíván-
tatik ... kevés lovas atyánkfiai már tellyességgel ezen pos-
tálkodást nem supportálhattyák, egjnéhanyak(na)k lovai 
ezen súllyos szolgálat miatt el is veszvén | A Tktes Nms 
V(á)r(me)gye, minden Naturalékról, konyhára kívántató Fa 
Administratiorol... tégjen jó Dispozitiokat... 'A Fors pon-
tok, és egjéb Contingaló szolgálatok 's Gravaminakból pe-
dig ... magunkat nem subtrahálhattyuk [Dés; Jk 490,507c]. 
1742: minden szolgalatok, és praestatiok mellyek közönsé-
gesen tángálták Nemes 3szeket, sine controversia három 
részre repartialtattnak vala [Hsz; ApLt 4]. 1762: parancsolt 
a gubemium, hogy mindenütt a vagus s szolgálatot s portó-
fizetést kerülő hitvány emberek el fogattassanak [RettE 
131]. 

Szk: közönséges őt presztál). 1585: Az Zekeresekre 
leót panazolkodas hogy sem Akkor mikor hon Wadnak, 
sem penigh akor mikor Waras zolgalattiaba kewldetnenek, 
Nem akamanak az keozeonseges zólgalatra menny [Kv; 
PolgK 16]. 1623: Az Desi Birak, es eskwt Polgár Vraim 
adak ertesemre panaszolkodo supplicatioiok a Ital Jelent-
ue(n) hogy az Varosnak minde(n) Nemw keŏzeönseges 
szolgalattiatul magatokat megh uonuan, hidak es utak czi-
nalasara semmikeppen ne(m) akarnatok contribualni [DLt 
Bethlen István gub. rend.]. 1671: Fel teszik eò kglk, hogy 
kwlseó emberek bîrua(n) Desen, eŏreōksegheket, feles ha-
szon ueüeo hellyekel masunnan elik, hasznatt veszik; 
Azonba(n) semmi nemw keŏzeönseghes Contributiott, 
szolgalaton, az varos szwkseghire, nem praestalnak [Dés; 
Borb. ogy-i bizottság jel.]. 1784: (A taxás házak) közönsé-
ges szolgalatra ma nem Contribual(na)k [Torockó; TLev. 
4/9. 19a]. 1819: ha valamellyik a Mesterek közül ... a kö-
zönséges Szolgálatnak terhét hordozni nem kívánna ••• 
kie sem(m)i szín, és praetextus alatt Mészárlani Szabad ne 
légyen [Kv; MészCLevJ]. 

12. tisztségviselés, szolgálati munka; slujbă, serviciu, 
funcţie; Bekleidung eines Amtes, Dienstleistung, Dienst, 
Funktion. 1560: Jozagot eo Zolgalattiaual leolt ... ky ••• 
wolt wolna Ennek eleotte Az meg holt wyzaknaj ferencz® 
[Ebesfva; Ks 101]. 1599: Megh ertettek eo kgmek Dauid 
Iekel Jspotalj mester Vram tiztibeol való buchyuzasat; De 
myerthogy nilwan vagion eo kgmek eleott az eo Jamboſ 
hyw zorgalmatosagal való zolgalattya Mégis inthyk eo kg-
mek hogy az tiztiben való zolg<alat>tianak es tiztinek ne 
renuncialion [Kv; TanJk 1/1. 332-3]. 1603: Ha mellyik Saî-
far penig vakmerőségből holnapot valasztva(n) maganaK 
úgy akar költenj az ollya(n) Registrumat az Zam-vevŏ 
Wraim be ne vegye(n)ek hogy meg tapasztalogyek minde-
nik Saffamak naponke(n)t való szolgalattya és költsége 
[Kv; i.h. 1/1. 449]. 1677: végeztetett, hogy valamely W, 
Nemes és Vitézlő emberek, ez hazában meg-akamak tele-
pedni ... mihelt vagy jámbor szolgálattyok, pénzek, házas-
ságok által, vagy egyéb tisztességes szabados utakon josza-
got és örökséget szerezhetnek, mindgyárt a' közeleb követ-
kezendő Ország Gyűlésén a ' Fejedelmeknél és Ország Sta; 
tusinál illendő submissioval igyekezzék impetralni, hogy * 
Hazának fiai és Statusi közzé magokat incorporáltathassaK 
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[AC 113—4/1]. 1735: eo Keglmek Instantiajak ... kivált Né-
hai edes Attyoknak Varos körül Veghez Vitt sereny forgo-
lodások és fáradhatatlan szolgálattyak (így!), s az edgyik 
Instansnak remelhető hü kedves szolgalattyais fen forogván 
... kivansagokat a Nemes Tanáts meg adta [Ne; DobLev. 
1/161]. 1736: Az leány apja penig, elmenvén az násznépe, 
akkor harmadnapon az gazdákot vendéglette meg, tudniillik 
az lakadalomban valókat, s azokat mind megajándékozta, 
köntösnek való angliai posztóval, aranynyal, tallérral, muszt-
tal, paripával kit kit az maga hivatalja s szolgálatjához ké-
pest [MetTr 392]. 1779: Sigmond Bátyád az Innepekre 
Szent Benedekre ki fordult házatok meg tekéntésére, me-
gint bé megyen Vásárhellyre szolgálattya mellé [Ks 28. VH 
Dániel Zsófia fiához, nem sk]. 1790: Az Depuralando 
Summanak hátra maradott residuitassatis a' Nemes Capta-
lannak nem azért nem tettem le, hogj lé tételiben morosus 
kivántom volna lenni, hanem azért haladott, hogj az én szo-
ros szólgalatam ... nem engedte, hogj akkor mindenkor 
mehessek, a' mikor akartam volna [Radnót KK; DobLev. 
Ili/678 Csato Mihály lev.]. 1821: az ollyan közönséges 
Tiszt kitsapongásai, aki a kőz administratio folyásában al-
kalmatlan akadályul szolgál vagyis akinek további a szol-
gálatban való maradása a Föld népe meg károsiitatásával 
lenne egyben köttetve, abban a Hivatalától lejendö fel fîig-
gesztéssel is megzaboláztassék [Szászrégen; TLt Praes. ir. 
65/1827-hez gr. Bethlen Imre főispán aláírásával]. 

Sz. 1803: Napot le mentéről kell meg ditsémi, szolgála-
tomat pedig effectumárol [Széplak KK; Ks 94 Vegyes lev.]. 

13. egyházi/papi szolgálat; funcţia/activitatea de preot; 
kirchlicher Dienst. 1592: Pewspeók vramnak az Scholabely 
zolgalattiaert fizettek megh az f. 100 [Kv; Szám. 5/XI. 7]. 
1595: 15 February ... Adot Zöcz Balint Wram az Qúarta 
Búzából D. Georgius Enyedinus Püspek W(ram)nak szol-
galattyara 16. köbei Búzát 1 p(er) f 2 d 10 [Kv; i.h. 6/XVIl. 
120 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1646: Kocsardi István 
pap vramnak szolgalattyaban attunk Nyerges Georgy 
vra(m) altal fl. 10 [Mv; MvLt AA11 6]. 1697: Tiszt: Divini 
Pal Atyánkfiát ... Ecclesiank ... küldvén Academiában, 
l(ste)nn ö kimét boldogul haza hozván ... az Colosvari Re-
for. Szász Ecclesiában való szolgalatra adassék hivatal, és 
azon szolgalatban ō klme allitassék [Kv; SRE 50]. 1704: 
Páter Györgyfi Peter ... mig ... alkalmatos Leszen az Zol-
galatra megyeben is ne bőstelenitessek imide amoda [Szár-
hegy Cs; LLt 71/32. — Kiss András kijegyzése]. 1714: A 
kŭlsŏ Templom ... annyira meg épülvén hogy az I(ste)ni 
Sz: Szolgalat itt el kezdődhetnék ... addig mig harmadik 
Papot hozhattnak ... Sz: Szolgálatra ... rendeltetett, Colle-
gium(na)k mostani erdemes Contrascribája Viski Pál [Kv; 
SRE 123]. 1737: némellyek Rationista Uraimék kőzzül, kik 
t-i. már az Eccla Szolgálatjából ki-állottanak, még eddig 
Katiojokat bé nem adtak az Exactoriára [Kv; SRE 164]. 
1796: Tegnapi Napon T. Esperest Uram, mind a Papot, 
mind a Mestert Cselekedetekre nézve szolgálattyok folyta-
tásától felfüggesztette, és már ma a* Templom bé zároltat-
va, sem papunk sem Mesterünk nincsen [Récse Sz; KCs 
1265]. 

Szk: egyházi 1662: A jószágos és egyházhelyi neme-
sek közül négy értelmes becsületes személy, az városbírák 
s polgárok közül is négy, az katonaság közül is négy sze-
mély választatott vala. Kik a városnak minden közönséges 
Javára nézendő dolgaiban: egyházi szolgálatra, templom, 
•skola ... meghatározott móddal forgó törvények kiszolgál-
tatására is kötelesek hittel valának [SKr 420]. 1676/1681: 

V Hunyadi Praedikator Pérczi Jstvan Ur(am) Supplicatio-
jara való valasz. Tekintetbe vővén egy hazi Szolgalattyat ő 
kgl(ne)k, megh paranczolta(m) hogy ... három három kő-
ből ala való szanto földet ... ő kglme élteigh megh banto-
das nélkül bírhassa (így!) [VhU Thökölyi Imre vál.] * lel-
készi 1866: ha a ' mi Anya-Könyveink* rovatai nem fog-
lalják is magokban, mind azokat mellyek a' tábori lelké-
szek Anya könyveik' szamára elöszabvák, a' katonaság kö-
rül tett lelkészi szolgálatokot, azok szerént kell betölteni és 
... a' Katonai Hatoságnak ... beküldeni [Gyalu K; RAk 
113] * papi ~~(ot tesz/visel). 1751: vadnak ... ollyan Jobbá-
gyi, kik popizáltottván magokat... papi szolgálatot tesznek 
[O.lápos SzD; BfN]. 1776: Tisz. Deáki Pál vram, ki edig ab 
A(nn)o 1767 ... az egész Papi szolgálatott mint káplán T. 
Soos" vram helyet viselte ... actualis Papságra tételett [Kv; 
SRE 232. — "Soos Ferentz]. 1846: Papi szent szolgálatunk 
bérének egy nem legkisebb részét teszi a' Quarta. — ezen 
intézkedésnek a* Zab és Alakor termékek quartázására is 
kiteijesztését kémi szükségek kényszerítenek [Dés; DLt 
941]. 1866: ezentúl a* katonaság körül tett papi szolgála-
tokrol, a' Bizonyítványok ... állíttassanak ki [Gyalu K; 
RAk 113]. 

14. egyházi szertartás; serviciu religios/divin, slujbă; Ri-
tual, kirchlicher Dienst, Ritus, dient als Priester. 1658: Pap-
jaiknak jo magok viselesekreol, tanittasokrol s tudoma-
nyokrol jol testálnák, csak hogy szolgalatiokot ezekis ra-
czul peragaljak gyakrabban [UFII, 197]. 1809: Harangozó-
nak ollyan individum kévántatik ... a ki nem tsak a Rhitus 
Szerént való Szolgálatott tudgya, hanem a gyermekeket a 
Rhitus szerént tanittani tudgya [Szu; UszLt ComGub. 1643]. 

Szk: ~ot végbevisz. 1658: Papjoknak erkölcsireol, s ta-
nittásárol jo commendatiot tésznek, csak hogy ezis raczul 
viszi gyakorta a' szolgalatot végben [UF II, 197] * egyházi 

1573: Azonnis keryk eo k. Byro vramat hogy Jzennyen 
plébános vramnak, Eo kegnek legien gongya Rea az predi-
catorok Tartasara, Ne fogiatkozzek meg Az Egyhazy zolga-
lat az Templomokba [Kv; TanJk V/3. 73a] * isteni ~(ot 
tesz/véghezvisz). 1653: a templomban körül esmét rekeszek 
vagy kápolnák s oltárok vágynák, a hol isteni szolgálatot 
naponként tesznek [ETA I, 120 NSz]. 1722: Egj emberrel 
öszve veszvén ... Pap Péter vr(am); az Praeszkuráinkat kö-
zel hat hét múlva Periyészessen hoztuk ki az Templomból 
I(ste)nni szolgálatott ne(m) tőtt reá [Kecsed SzD; TL]. 
1736: Sem Fogaras városában sem districtusában szabad 
nem vala az catholicus papoknak legkisebb isteni szolgála-
tot is véghezvinni [MetTr 441]. 1817: az utrizatusnak soha 
nem volt, s most sintsen ollyan Terhes Nyavallyája, mely 
Nyavallyában magán kivül légyen, mert az ollyan Nyavaly-
lyában Sinlödökön a' Pap Isteni Szolgálatot Szokott tenni 
[Déva; Ks 116 Vegyesir. id. Petrucz Adám (50) col. vall.] 
* szentmise -a. XVIII. sz. v.: A* Szt Mise szolgálattyahoz 
tartozandok(na)k ki keresésére obszervallyak az Exmissus 
Commissariusok: 1 mö Hogy minden faluban az Vnitarius 
és Református Atyafiak Egyhazfiait *s a' Népek Vennyeit 
eskessék meg és Hűtők után kérdezzék meg ha az Ecclesia-
nal vagy pedig kűlőn es szemellyeknelis tudnaké lattanaké 
lenni régi Szt edényeket [Borb. I] * templombeli 1570: 
Az peter pap dolga feleol Igh vegezet ew. kegek hogy 
Theole Az Templumbelj zolgalatra Beh nem akaryak venny 
[Kv; TanJk V/3. 3b]. 

15. egyházfiúi szolgálat; slujba de paracliser; Mesner-
dienst, Kirchendienerschaft, Mesnerei. 1584: V(ni)v(er)sa-
l(is) Su(mm)a Efficit f 467/73 ... Ez Summából tudnak ky 
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Az Zamweweo Vraim ebben az 1584 eztendeoben a' ket 
Egyhazfiaknak, Brejber Lazlonak es Igiarto Simmonnak 
zolgalattiokra ... éoket mindenkeppen Zolgalattiokrol es 
mindenekreol meg elegitwen Marad in Summa f. 450/0 
[Kv; Szám. 3/XV. 22]. 1592: megh tekintwe(n) Huniady 
Demeternek iambor zolgalattiat sok Wdeoteol fogwa(n) 
mind az scholaban smind az Ecclesiaban való sok Jo Mun-
kaiat ... valamy kepes zerent való Honoráriumot zakazza-
nak az Mostanj dezmabol [Kv; TanJk 1/1. 200]. 

Szk: sekrestyést -. 1832: én ... Láng Mátyás segrestyési 
Egyházi Szolgálatoknak pontos follytatásokra ... ki válasz-
tatván [Dés; DLt 91]. 

16. iskolamesteri szolgálat; munca/activitatea de dascăl; 
Schulmeisteramt. 1582: Az Eskola Mesternek az Tawaly 
zolgalattyara mellyet ennekem Cedulaba be attak- f. 45 
[Kv; Szám. 3/V. 56b Lederer Mihály sp kezével. — 'Az 
adószedők]. 1587: zodie Noemb: fîszettem meg ez eszten-
deig való zolgalattiat az Scola Mesternek f. 100/- [Kv; i.h. 
3/XXX. 35 Seres István sp kezével]. 

17. az Isten iránti tisztelet/szeretet; cinstire/slăvire a 
Dumnezeului; Verehrung/Liebe Gottes. Szk: isteni -. 
1649: Az Gegesi" filialis Eccla, mivel sok öreg emberek 
vadnak kőzőttők, kik à Mater eccláb(a) Sz. Simonra ... 
ne(m) mehetnek, kívánván az I(ste)ni szolgálatb(an), tiszte-
letben) jobba(n) és gyakrabban, szorgalmatosban forgo-
lódhassanak, engedtessék meg nékiek hogy magoknak kü-
lön Praedikátort tartsanak [MMatr 172. —- aMT]. 1678/ 
1683: edes Giermekim ... ha azt akaijatok, hogi regi io em-
lekezetü élőtök dicziretes neveknek, megh mocskoloiok ne 
legietek ... az Isteni szolgalatban szorgalmatosok legietek 
[Ks Komis Gáspár kezével]. 

18. vkinek/vminek segítése, támogatása; sprijinirea cui-
va/a ceva; Unterstiltzung, Hilfeleistung. 1571: Az myben 
kteknek Az en szolgalatom kelletyk, keteknek nagyob do-
logban wgyekezem megh zolgalny" [Cege SzD; BesztLt 
3582. — "A fogalmazás ilyen zavaros]. 1660: Édes Bátyám 
uram, most kívántatnék az Kegyelmed szolgálatja az sze-
gény uram dolgában [TML I, 547 Bornemisza Anna Teleki 
Mihályhoz]. 1661: Bánfi Dénesné asszonyom ő kegyelme 
szolgálatjára ide jöttem [TML II, 26 Teleki Mihály Veér 
Judithoz]. 1663/1695: Mihalcz Mihály Uram Thuri Ferencz 
Uram(na)k nem mostoha, hanem edes Atyahoz illendő jó-
akarattal, Szolgalatai, melette való faratcsagal es oltalomal 
volt [Hsz; Borb. I.]. 1672: Az kisdedet is Isten ő felsége ... 
atyjának, anyjának, nemzetségének s emberséges emberek-
nek örömökre s szolgálatjokra sok esztendőkig éltesse 
[TML VI, 118 Bornemissza Anna Teleki Mihályhoz]. 
1700: kiketis Isten éltessen és segillye (!) Cehünk szolgá-
lattyára kévánnyuk [Kv; ACJk 33]. 1702: 1702 után Nem-
zetes Sándor Mihály Ur(am) Szilágy Bagosi akkori lakos 
maga költségén öntetet harmadik kis harangot ... c(on)fe-
rállya az Ecclesia szolgálattyára [Bagos Sz; SzVJk 48] | 
Anno 1704 die 1 Januarii adta Isten őfelsége ez világra kis 
fiacskámat, kinek neve Gábor, kit Isten őfelsége éltessen a 
maga dicsőségére, maga lelke üdvösségére, eklézsiánknak 
szolgálatára [KvE 221 GM]. 1764: Nékem pedig fáratságo-
mat minthogy Bátyám Uram semminemű dolgaiban nem 
kivánnya, énis bizony magamat Bátyám Uram szolgalatyá-
ra nem obtrudálom [Középlak K; BÍR]. 1780: hasznas szol-
galattyakat a Tekintetes Vraknak meg szolgálni el nem mu-
latam [Buzaháza MT; Pf]. 

Szk: -ára lehet vkinek. 1820: mük semmivelis szolgálat-
yokra nem lehetünk [Ádámos KK; Pk 3] * -át mutatja vki-

hez. 1622: Tetey Boldisar Vram ... ep elmeuel lewen teon 
illien vallast ... Iarmi Miklós Vra(m), ez ideigh sok kw-
leomb fele io akarattiat, szolgalattiat mutatta volna Tetey 
Boldisar Vramhoz [Kük.; DobLev. 1/4] * ~át veszi. 1700: 
sok esztendőknek el follyása alatt sok rendbeli jo akarattyát 
es nagy kárára, romlására tzéllozo dolgaiban sok úttal hasz-
nos szolgálattyát vette [Tarcsafva U; Pf]. 

19. vmilyen -ot tesz vmilyen munkát végez; a efectua o 
anumită muncă; Arbeit verrichten. 1811: Hanem hámba 
fogni öt* igen jó lészen, Arra termett 's hasznos szolgálatot 
tészen [ÁrE 46]. 

20. hasznosítás; valorificare, folosire; Bedienung, Be-
nutzung. 1795: (A) régi közös Malom dugására vagyis 
Gáttya szolgálattyára a Dombai határba fel épült ugyan 
Négy Kővü Lisztelő Különös Malmais" [Ádámos KK; JHb 
XIX/48. — "Gr. Mikes Istvánnak]. 

21. udv többnyire levélbeli formulában; de regulă ín for-
mule de politeţe ale scrisorilor; Meist Höflichkeitsformel in 
Briefen: szolgálatkészség; serviciile ...; Anerbieten des 
Dienste, Dienstfertigkeit. 1552: Kegelmes nagssagos vr-
runk wrwke valló zolgallottunknak ayallassanak vtanna. Ez 
ellwth valló lewellwnkbe meg irttuk valla nag. ... hogh az 
haz dolga miben vollth [Torda; LevT I, 94 Bank Pal, Peter 
porkoláb, Chakor Ferench Batori Andrass erdélyi vajdá-
hoz]. 1557: ew kegyelmek aggyak ew felsegenek eleybe az 
waras zolgalyatthyath deh ne(m) panaz keppen, Ees yger-
yek ennek wthanna walo Zolgalathonkoth [Kv; TanJk V/l-
19]. 1566: meg emlekezuin felseged az my keues szolgala-
tunkrul [SzO II, 186]. 1576: órókke való hywsegçs Zolga-
latwnknak Ayanlasa wtan Jelentywk [Jobbágyivá MT; 
BálLt 78]. 1662: Mi még, Istennek hála, tűrhető egészség-
ben élünk az Kegyelmetek szolgálatjára [TML II, 268 Ebe-
ny István Teleki Mihályhoz]. 1704: Azután az ítílőmester 
engemet félrehíván, magát eképpen declarálá és kére, hogy 
az úrnak szavával ezeket referáljam, úgymint alázatos szol-
gálatját [WIN 1,137]. 

Szk: -át ajánlja. 1551: Ewrewkke walo zolgalatonkat 
ayanlok keg.-nek, mynt wytezlew wrainknak [Fog.; LevT l 
11 Daczo Mate, Thorma János porkolábok G. Pemezit , Fr-
Sennyey, Val. Magiar címzettekhez]. 1560: Keszenetem-
nek vtanna szolghalatomat ajanlom tú kegyelmeteknek 
mint bizott szomszéd vraimnak [Nagyfalu SzD; BesztLt 32 
Tisztelendő vramnak Myko balas szűcs Ghaspamak Besz-
terczey Bírónak, mind az ŭ tanaczyual egyetemben]. 1577-
Nagisagos kegielmes wrunk eorökre walo hwseges szolga-
latunkot Aianliuk nagisagodnak mint kegielmes urunknak 
es feiedelmwnknek [UszT] * -át írja. 1542: Az Istennek 
wthanna es az ew nag kegelmesseges engedelmebol elthyS 
walo zolgalathomot irwm kegelmednek mynth kegelmes 
vramnak [Fog.; LevT I, 16 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz. 
Pozsony m. ispánjához és Fog. vára urához] -át ize*1' 
1540: Báthory András es Dragffy wram thy k: ... zolgalat' 
hyokat yzenek [Kv; LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Teleg' 
dyhez]. 1671: Nagyságodnak Kontos uram főkulcsér aláza-
tos szolgálatját izente [Veress, Doc. XI, 133 Máté deák 1-
Apafi Mihályhoz Iaşiból] * -át küldi. 1663: Bethlen urarn-
ék küldték Kegyelmednek szolgálatjokat [TML II, 624 Te-
leki Mihály Kászoni Mártonhoz] * -át mondja. 1583: Or-
solia Theoreok Martonne ... valia ... monda enneke(nV 
balas kowachne ... Menny el vere(m) Ilona Ke(n)di Ianos 
hoz mond zolgalatomat eo kegyelmenek [Kv; TJk ÍV/ • 
155. — 'A szóban forgó leánynak]. 1614: Monda ismét 
muti uram: Ha odajuttok, mondd sok szolgálatomat az n 
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talmas császárnak [BTN" 65] * ~át veszi. 1558: kewnyeo-
rewggyenek ew felsegenek", hogy az warosrol wegye el ha-
ragyath el (így!) Wegye hywseges zolgalatonkoth [Kv; 
TanJk V/l. 47. — aA királynénak] * ~tal ajánlja magát. 
1596: mj ... vgi attünk leuelet w keglmenek ne(m) hogi 
megh busytanok, de Inkab szolgalatai Ajanliuk magunkat 
w keglmenek [Szovát K; JHbK XVII/31] * köteles ~át 
ajánlja. 1665: Ajánlom Kegyelmednek köteles szolgálato-
mat [TML 111, 536 Teleki Mihály Kapi Györgyhöz]. 1671: 
Az levél író ajánlja Kegyelmednek köteles szolgálatját s 
mindenkor az Kegyelmed kész szolgája [TML V, 557 Na-
láczi István Teleki Mihályhoz] * offerálja magát ~ra. 
1751: Kováts János Uram ... offerallya magát ă szolgálat-
ra, de még Ferentziné aszszonyomnál idej kinem tölt [Bor-
bánd AF; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

Ha. 1746: Szolgalottya [Buza SzD; LLt]. 1758: szolga-
lottjakkal [Aranyosrákos; TA; Borb. II Ioan Filep (56) 
vall.] | Szolgálottal [uo. v. Várfva TA; i.h. Agilis Fr. Kis 
(56) vall.]. 1778: szolgálotomot [Sövényfva KK; MbK]. 
1785: szolgálott [M.bikal K; KLev.]. 1801: szolgalotra 
[Koronka MT; Told. 10]. 1806: szolgálot, szolgálotot [Dés; 
DFaz] | szolgálottyában [M.sáros KK; DLev. 4/XXXVIII]. 

szolgátat(a)beli szolgálattétel(e)beli; (pentru prestare) de 
serviciu; dienstlich, Dienst-. Szk: ~ bér. 1772: Felesége ... 
panaszolkodot hogy az Ura szolgálattyabéli bérének nem 
veheti hasznát mert Török Josefnére vesztegeti [Dés; DLt 
321. 78b-79a St. Sárosi (46) ns vall.]. 1818: Györgye Du-
ma az Testvére Anutza Duma nevében panaszol Stéfán 
Csorkára Bizonyos Jovai és szolgálatbeli bére el tartásáért 
[Petrilla H; JF 38 Prot. 9] * - fizetés. 1759/1772: Málde 
Sztratyi ... maga szolgálatya beli fizetéseis Tiz forintya oda 
maradott Mosa vramhoz (!) [Mánya SzD; DobLev. 11/435. 
36 Krisán Gavrilla (42) zs vall.] * ~ interes munkával le-
dolgozandó kamat. 1852: Panaszoltam bizonyos az embe-
reknél künn levő adósságaimért, ebben anyi lépés tétetett, 
mi szerént a' falus biró által meg intettettek, néhány tett leg 
alább szolgálatbeli interest, más sem interest nem tett sem 
nem fizetett [Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bálint 
nyíl.] * ~ kötelesség. 1812: Ezen ... Szolgálo emberek ... 
minden szolgálatbéli kötelességeket és Datiájokat, a' neve-
zet modon váltották meg [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76. 92] 
* - restancia. 1781: engedetlen Jobbágy embereim ... ma-
gokot nem jobbították s szolgálatbeli restantiajokot szállíta-
ni nem igyekeztek [BetLt 6]. 

szolgálatbérbeli szolgálattételért járó bérbeli; care reve-
nea cuiva pentru serviciile sale drept plată (ín natură); 
Dienstlohn bezüglich. 1810: A Mlgs Groff Teleki Mihály 
Ur, és Mlgs Exponensek rész Joszágok a volt hátár osztály-
kor együtt Szaggattattanak ki egy bizonyos részre, Táblák-
ban, mind az majorság mind pedig a Szolgálat bérbéli Föl-
dekre nézve [Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 336]. 

szolgálati szolgálattételi, szolgálatbeli; de serviciu; dienst-
»ch. Szk: - idő. 1874: Letelvén a volt kurátor Babos József 
törvényes 3 évi szolgálati ideje ujj választás tüzetett ki 
iBuijánosóbuda; RAk 19] * - teher. 1847: Vádoltatik to-
vábbá valló, hogy a múlt 1844 évben bécsi útjából Bú-
csúmba jövet a három közönségre oly rendelés mellett rótt 

400 ezüst rénes forintokat, hogy aki illetőségét be nem 
hzetné, az olyat a szolgálati terhek hordozása alá fogja állí-
tan> [VKp 172]. 

szolgálatinteres munkával ledolgozandó kamat; dobîndă 
care se achită prin muncä; abzuarbeitende Zinsen. 1852: (A 
cigányok) vettek gabonát napszámokra s őszve elegyedett a 
szolgálat Interes egyéb Tartozással [Nagylak AF; DobLev. 
V/1375 Dobolyi Bálint nyil.]. 

szolgálatlan szolgálat nélkül; fårä slujbä/serviciu; unge-
dient. 1691: Jőve mű előnkbe egy ... Epetjesi Nagy 
Geőrgy neü iffiu Iegeny, ki is jelentvén, hogy ő ez ország-
ban idegen fi levén es az Országnak vegezése szerent, sen-
kit is hereh módon es szolgálatlan nem hadnak élnj; Azért 
mű előttünk ... obligala magat örökös jobbágycságra ... 
Tekintetes Nemzetes Uzoni Beldi Kelemen vr(amna)k 
[Szárhegy Cs; BLt 4]. 

szolgálatocska szolgálattételecske; serviciile modeste 
(aduse cuiva de cineva); ganz kleiner Dienst. 1668: kicsin 
sok rendbeli szolgálatocskáimnak, ha sokat nem is, mindaz-
által talám valami kis effectumát érezhették is mind ő nagy-
ságok s mind az szegény haza [TML IV, 341 Baló László 
Teleki Mihályhoz]. 

szolgálatoskodás cselédeskedés; timpul ín care cineva 
lucrează ca slujnică/servitoare; etwa. Dienstbodenzeit, 
Dienstzeit als Magd. 1820: Gán Juonné azért haragszik, 
hogy az Iffiu Báróné ottani Szolgálatoskodasákor holmi lo-
pogatásért meg verte [Várfva TA; JHb 48 Biro Sigmond 
(49) hütes assz. vall.]. 

szolgálattétel 1. úrdolga; robotä; Frondienst, Dienstlei-
stung. 1786: En soha sem hallattam hogy az Thoroczkai 
Lakosak az Meltosagos Urasagat, azaknaic Tiszteit szidal-
mazták volna, vagy az Szolgalat teteiben opponálták volna 
magakat [Torockó; TLev 4/13. 19-20]. 1812: Majoros ... 
kötelessége, és szolgalat tétele abban ál, hogy Az Uraság 
számára Majorságokat szaporítson, tartson, azoknak jo gond-
ját viselje, ugy a' kertbe veteményeket termesszen [Szászfe-
nes K; Ks 76 Conscr. 22]. 1843: Ezen taxafizetés és szolgá-
lattétel min alapul, vagyon-é az írt colonusoknak a szolgálat-
ra nézve valami egyezmények a kamarával [VKp 130]. 

Szk: ~lel tartozik. 1847: De megkérdezve a tekintetes al-
ispány urat ezen rendelet iránt, minekutána azt mondotta, 
hogy igaz ugyan, hogy a felséges királyi főkormányszéktől 
jött rendelet, de a szolgálattétellel mégis tartozunk, s azt te-
gyük is meg a királyi fiscussali perünk elhatároztáig [VKp 
196] * -re erőltet. 1847: Nékem pedig mint dominalis bí-
rónak azt mondotta, hogy több szolgálattételre ne erőltes-
sem az embereket, mint amennyiről a felséges királyi kor-
mány rendelkezett [VKp 245] * ~re erőltetik. 1843: azon 
emberek, akiknek marhájok nincs, de négy szekér szénán 
feljül termőhelyek van, a fenn írt taxán feljül arra a szolgá-
lattételre erőltetnek, amelyet az ökrösök tesznek [VKp 127] 
* hetenkénti 1839: Hetenkénti szolgálat tétel Extrac-
tussa ... 3 napos" 2 ... Hammásztak [Libánfva MT; Born. 
G. XXIVb. — "Hetenként három napot szolgáló jb-ok]. 

2. közszolgálatvégzés; activitate desfãşuratŭ ín serviciu 
public; Leistung gemeinnutziger Arbeit. 1738: Nékünk ... 
arról, hogj acceptáltatni fognak minden hejes Administratu-
mink 's szolgálat tételink, arról sub authentia adjon Assecu-
ratiot a Tktes Nms V(á)r(ine)gje [Dés; Jk 507b]. 

szolgálatú szolgálattételű; de serviciu; etwa. fîlr eine 
bestimmte Dienstleistung. 1677: Sohul ez birodalomban, 
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mások injuriájával, tiz, tizenkét napos, két s' három hetes 
szolgálatú szabadságra senki embereket ne gyűjtsön [AC 
227]. 

szolgaleány cselédlány, szolgáló; slujnică, servitoare; 
Dienstmagd, Magd. 1596: kwldettem wala Rea zolga lea-
niomott... teob segedimvel egyetembe(n) egy keorteowely 
famra, az al peres erre Rea uėgyazwa(n) Rea tamadwa(n) 
szolgamra fayawal palchayawal [UszT 1 l/5]. 1604: And-
rasfalwi molnos ferenczi zabadittata az Zolga leánianak ua-
lo gozdalkodasat Zent Annaj Peter tilalma ellen [i.h. 18/ 
150]. 

szolgaleányka cselédleányka, szolgálócska; slujnicuţä; 
junge Magd, Dienstmädchen. 1599: el kyldem egy zolga 
leankamoth hogy rakia el onna(n) rúlla chak zepen es hozza 
el rekezthessem be marhamoth [UszT 14/41]. 

szolgalegény béreslegény, szolgálattevő legény; slugä, 
argat (neînsurat); junger Knecht, Bursche. 1643: En az ve-
szedelem eleöt Laktam 12 Eztendeigh magiar nadason. 
Szolga Legeni volta(m). [Vista K; RLt 1 Szabó Mihali (80) 
vall.]. 1677: A melly tavalyi Csanadi kerülőt a kiskereki 
szolga legények meg öltek tartozzanak azokot a gyilkoso-
kot ... megfogatni [Csanád AF; JHb XXVl/42]. 1687: Vida 
llona Asszony maga is adott nem kicsiny alkalmatossagot 
Férjének8 tölle való el idegenŭlèsére, holmi szolga leginy-
nyel való suspitioval [SzJk 221. — aTani Mihálynak]. 
1730: A Pipázok ... ha Gazda Emberek kik házokon kivül 
pipáznának egj egj forinttal büntettessenek A szolga Lege-
nyek kemennyen meg palczaztassanak [Dés; Jk 407a]. 
1790: Árkosi Veres Pál providus szegény árva szolgale-
gény ... exponálya az hitesek előtt, hogy ezen folyó eszten-
dőben 1-a Januáriustól fogva egészen júliusig híven és iga-
zán szolgálta árkosi gyalog katona Solymosi Mihály őke-
gyelmét [Árkos Hsz; RSzF 166]. 1807 k: Szekelly Martan, 
az Attyának minden dolgait és parantsolattyát ugy vitte 
végben minden panasz nélkül mind egy Szolga Legény 
[Sinfva TA; Borb. II]. 1865: szolga legény Kozma Gamai 
György 16 éves ... Nagy Katival paráználkodott [M.bikal 
K; RAk 257]. 

Szk: ~ korában. 1832: Hát mikor 1831 bé November-
bein) a* Két Aranyos vize között való Hellyen Felső Sínfal-
va részére a Tanú meg hiteltetett megvallattatott, Vallottaé 
azt, hogy Szolga Legénykorába a* Felső Sinfalvíak ... Mar-
hait bé hajtottak meg büntettek volna [Asz; Borb. II vk]. 

szolgálgat 1. szolgálatot teszeget; a lucra din cînd ín 
cînd ca slugă; so, einige Dienste leisten, ein und wieder 
arbeiten. 1668: ők osztan el mentenek ... Berendre hogh 
osztan anyra nōttenek ott szolgalgattanak szillel, annyra 
hogh marhara kóptanak [A.hagymás SzD; Ks S. XXXIII. 
4]. 1745: (Bálás Márknak) két fia maradt, az edjik ... Oláh 
Páskulnak hivattya magát; ott* lakó Pogány Jstván vramnál 
szolgálgat [Apáca Sz; WLt. — 'Margittán (B)]. 1760: Hal-
mágyi Péter ... Fogarasbol Halmágyra jö t t . . . onnan pedig 
ki felé Búzás Botsárd felé ki vetődött s ottan (: a mint értet-
tem :) szolgálgatott [Krizba Br; BrLt VI. 33 Providus Pet-
rus Szántó (62) Steuner vall. — Binder Pál kijegyzése]. 
1778: (Kotora Thodor) ... Kis Gyermek korában hajdon 
vetődet volna a mi Falúnkban, s köztünk a regieknél Szol-
gálgatot mind adig mig fel nevekedet [F.orbó AF; BK sub 
nr. 908 Bogdán Triff (62) jb vall.] | Tudam enis ... Hatze-
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gán Angyel ... szolgálgatatt azan Aszszonynál [O.tordos 
AF; BK ad 465 Moldován Mitre (76) zs vall.]. 

2. (úrbéri) szolgálatot teljesítget; a presta robotă din cînd 
ín cînd; einige Frondienste tun, etwas fronen. 1643: egj 
Nagj Banyai legent, ki mar sok idòtól fogua Jobbagink keò-
zeót szolgalgatot klauzul (!) melleje veue(n) az hauason 
megh indultak Topanfalua fele [Torockó; Thor. XVI/2a]. 

szolgálhatás 1. cselédkedési, szolgálóskodási lehetőség; 
posibilitatea de a fi angajatä ca slujnică/servitoare; Dienst-
möglichkeit, Möglichkeit des Dienens als Knecht. 1849: 
Krizsán Mária ... kért hogy Kolozsvárt szolgálhatásra neki 
valami módot eszközölnék, én utasítottam őtet Kolozsvárt a 
Biásini vendéglőbe, mint nagy cselédszerző piaczra | a* nő 
szolitotta fel Kelemen Bénit arra hogy Kolósvárt szolgálha-
tásra valami módot eszközölne [Kv; Végr. Vall. 2-3,28]. 

2. szolgálati lehetőség; posibilitatea de a sluji pe cineva; 
Dienstmöglichkeit. 1664: Az én ö felségéhez való köteles-
ségemet, akárki mint ítéljen, de megtartom szentül, de effé-
le írásokkal, félek, mind én, mind más el ne rekesztessék az 
szolgálhatástúl [TML III, 89 Teleki Mihály Kászonyi Már-
tonhoz]. 

szolgálható 1. használható; utilizabil, care poate fi utili-
zat; benützbar, dienlich, brauchbar. 1761: Vagyon egy om-
ló félben lévő sas és rakó fáiban meg tágult igen kevés ide-
ig szolgálható Gabonás ház [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1. 209]. 1807: ván ... felig negy Sorral masut öttel 
fonni kezdet s felbe maradott kert mely ha gondviseles lész 
rea s el végződik még fédik Szolgalhato lesz jo dárab ideig 
[Dés; BetLt 6 Uj Falvi Nagy Ferencz kezével]. 

2. működőképes; care poate fi folosit, care se aflä ín sta-
re de funcţionare; dienstfëhig, brauchbar. 1761: Még szol-
gálható Eke minden szerszámaival Nro 1 [Szászvessződ 
NK; JHb XXIII/31. 23]. 1825: A kerék ... otska fél viseltes 
de tsak ugjon ép állapotbann lévő Szolgálhato [Szárazpatak 
Hsz; SzentkZs Conscr. 35] | egy fellyŭl Csapó ket kővü 
Lisztelö Malmotska ... külső részei közül a Silipek mellye-
kenn a Viz a kerekekre jok és még több ideig Szolgálhatok 
[Papolc Hsz; i.h. 189]. 1846: A Malom mellett 3 Csatornák 
öntik a vizet a kerekekbe, mellyek ugyan még szolgálhatok, 
de viseltesek [Bács K; KmULev. 2]. 

szolgáló igavonó ló; cal de ham; Zugpferd. 1755: P a n ' 
pái, Gyermek, és Szolga Lovaiis valának itten az emMct 

Néhai Ur eö Exc(e)ll(entia)janak [Gernyeszeg MT; TGsz 
35]. 

szolgáló Lmní. úrbéri szolgálatot tevő/végzö; care slu-
jeşte pe cineva într-o anumitä calitate; fronend, dienen • 
1625: Zetelaka(n) lakó marto(n) Giorgi urunk es felesege 
tarhazahoz zolgalo rend [UszT 93a]. 1637: Ez feliól meg" 
irtt kett Ezer három szaz es hatuan Eótt jobbagy szam 
zótt uadnak; külómb külómb fele hiuatalban szolgálok u p 
mint: Birak N: 48. Kómiuesek N:5. Fazakosok N: 1 >»{*' 
kats N. 8 ... Zkutarok N: 3 Batsok N. 6. Juhasz N: 15. M* 
nes pásztor N: 2 [Fog.; UC 14/42. 161]. 1667: Dan KoS£ 
kar giermeksegetül fogua ide adot jobbagy eö N a g o k sz» 
mara, mind jde Porumbaki uduarhazanal szolgalo [UF ' 
342]. 1687: Tavaszszal kerteket Lázokat, Reteket Tisztig 
irtogato ... hét számra szolgalo Szegény Jobbágyok [Mâr^ 
marossziget; Törzs.]. 1706: Vagyon ezen Joszághoz Szo 
gálo jobbagy nro 36. kik közzül a Marhások Nyárban/ 
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Marhájokon haro(m) nap. Telben két nap szolgálták; Az 
gyalog szeresek penig Nyárb(an) őtt nap, télb(en) két nap 
dolgoztak [Hsz; i.h. Rákóczi-in v.]. 1731: Néhai Üdvezült 
ldősbb Bánffi Sigmond és Pál Urak eö kmek engedelméből 
az Keresztesi ház tartott Csonakott ... csak azért hogy az 
Keresztes házbeli Udvari nép vagy Cseléd és az oda szolgá-
ló Jobbágyok járhassanak rajta [Marossztkirály AF; Told. 
2]. 1781: A' Kis Almási Erdök(ne)k a Stompokhoz és az 
ezekhez Szolgál ló emberek(ne)k elkerülhetetlen haszonvé-
telekre esztendőnként való usussa ... praetendáltatik in 
FRh. 40 [Kisalmás H; JHb XXXH/22]. 1792: az ō Ngjsága 
Joszagib(an) a Paraszt ülés hellyel szólgáló emberekkel 
rakva vadnak [Szászerked K; LLt 67/1843]. 1800: A' Déz-
ma körül szolgálo személlyeknek ... A' Dézmáláskor lo 
portziora 8 véka [Kv; KvRLt X. 45]. 1802: Itt ugyanis lé-
vén egy arra rendeltetett erdőgazda és a mellett szolgáló 
gornyikok, senkinek a város közönséges erdeiben prédálni 
módjok s alkalmatosságok nincsen [ErdO. II, 790 Abrudbá-
nya városának a főkormányszékhez fölteijesztett jelentése 
erdeinek kezeléséről]. 

Szk: - falu. 1708: Az szolgálo Faluktol ... az Eles buzat, 
vajat vago marhakat alkolmasint meg atták [Fog.; KJ Foga-
rasi János lev.] * ~ gazdajobbágy. 1783: Lévén két szolgá-
ló gazda Jobbágyok ... tehát ezek is Nyil Vonás szerint 
oszlottak [Zoltán Hsz; Borb. II] * - kolonus. 1826: Nagy-
ságodnak alázatos szolgálo Colonussai közönségesen Gya-
lakutánn [Gyalakuta MT; GyL] * ~ nép. 1585: Barbely Já-
nos ezt valia hogy latot sokat ă ky oda mezaros marton hoz 
(0 be ment, mint zolgalo nepek [Kv; TJk IV/l. 491] * ~ 
zsellérné. 1814: Groff Lázár László Ur ... Budatelki szol-
gáló 'Sellérnéje [Csáky-per 131. L. 38] * ácssággal 
1681: Szűcs mesterseggel szolgálo 1 Csizmadia mesterseg-
gel szolgálo 1 Fazekas mesterseggel szolgálo 2 Acssaggal 
szolgáló 10 [VhU 216] * bányához ~å 1681: Mikor a' Bá-
nyák arataskor megh szoktak állani, azon bányákhoz szol-
gálo jobbagi (: jószagh :) tartozik a Hunyadi Majorsagh bu-
zat aratni, s beis hordani [VhU 64] * csizmadia-mesterség-
gel ácssággal ~ fazekasmesterséggel *—• ácsság-
Sf*/ - gyalog ~ jobbágy. 1681: Marhas jobbagi Pers. 6 
Qyalogh szolgálo jobbági Pers. 8 [VhU 76] * hámorhoz/ 
hámorra ~ (rend). 1681: hámorhoz szolgáló rendek tartoz-
nak annuatim egy egy tőkével [CsVh 108]. 1703: Tekinte-
tes nemzetes csík szent mihályi Sándor János uram eő ke-
gyelme, Csík, Gyergió és Kászon székeknek vice kapitánya 
é s az eő felsége csíki vas hámorának mostani inspectora hi-
vatván bennünket azon hámorra a végre hogy az hámort és 
az hámori eszközököt, hámorra szolgáló személyekkel 
jWltt jnventálnók [i.h. 117] * marhával - jobbágy. 1681: 
Mivel á Joszágbeli emberek egi nyihány karbul es rendből 
állanak (: ugi mint Lovas szabadosokbol, Gyalogh szabado-
s°kbol, marhaval szolgálo jobbagyokbol es jövevenj Selle-
rekböl:) szúkseges mind azok(na)k szolgalattjok disting-
valtassék [VhU 199] * (ökrös) ~ ember. 1740: mikor ä 
8zegény Szolgálo emberek hozzája mentenek, bajokat enar-
raIván, hogy igazította el ügyes dolgokat? [BSz; Ks 54. 72 

1826: meg szégyenittö reá fogások az is, mintha Néhai 
J^rjének 5 ökrös szolgálo emberek valaha lettenek volna 
l^e; DobLev. V/l 114. 9b]. 1829: a Szŏllŏk hátra lévő Mett-
2*se, s ell fedése ezen osztállyos köz massában lévő szol-
fţto emberek segittségével essék [Nagylak AF; i.h. V/ 
l l 50]. 1845: a Borsai Szolgálo Emberek közüli kettő szol-
u l Ökörrel hetenként két két napot ... a Tenyeresek vi-
sz°nt hetenként két két napot [BetLt 1] * (ökrös) ~ job-

szolgáltathat 

bágy. 1673: Haczőgőn lakó Süveges Zaharia Suplicatiojara 
való valasz ... az szolgálo Jobbagyra nagyob szükségem 
vagyon, mint az Taxasra [VhU 443]. 1681: Az örökös, vagi 
szólgalo Jobbági minden héten három napot tartozik szól-
galni [Hátszeg H; VhU 151]. 1755: ere az epületre Sok kő 
és Tégla kívántatik s nincsen ki hargjan mert ökrös szolgálo 
Jobbágj nincsen több hanem Sz: Margitán vagjan hat Job-
bágj ... ezek el nem gjőzik [Szentmargita SzD; Ks 18. CII 
Kosa Sigmond tt lev.]. 1774: Volté fogyotkozás a Termés-
ben, ha igen melyik Jószágban ... a Tisztek Gondviselet-
lenségek miánn é, vagy elemben azért hogy elég Szolgálo 
Jobbágy nem volt? [Mocs K; S vk] * szűcsmesterséggel ~ 
—> ácssággal ~ * várhoz ~ cigány/puskás darabont/ sze-
gényember. 1662: (A szóban forgó) ökrök is pedig mind az 
várhoz szolgáló szegény embereké [TML l, 326 Teleki Mi-
hály Kemény Zsigmondhoz]. 1761: Hétbükőn" lakó Gram-
ma alias Serbenutz Simion a Gőrgényi Várhoz szolgáló 
puskás darabont [DobLev. 11/327. la. — aMT]. 1785: Vár-
hoz szolgálo Czigányok: Vén Ötves János Négy fiával Já-
nos, András, Josi, és Győrgyei mind Házasok [Szu; Ks 73. 
55]. 

2. szolgai/alkalmazotti munkát végző; care lucreazä la 
cineva ín calitate de slugă; als Knecht dienend/arbeitend, 
als Magd/Dienstbote dienend. 1585: Neb János vallia Lát-
tám hogy ... valamy zolgalo emberek kwldenek Által Me-
zaros Martonnehoz eg zolgatul giolchot [Kv; TJk IV/l. 
492]. 1843: Karacson Juvon Tit Varo Moses Úrnál szolgálo 
birtoktalan [Bágyon TA; KLev.]. 

Szk: ~ varróasszony. 1675: Beszterczen ... adta(m) az 
Varró Aszszonyanak fl 1 ... az Kato szolgálo Varró Asz-
szonak flo: 4 de: 46 [Beszt.; Törzs]. 

3. lelkészi/papi szolgálatot tevő; care îşi îndeplineşte 
funcţia de preot; als geistlicher dienend/tätig. 1649: Va-
gyoni) egy gyümeölcsiős kert a' Bongordban ... a templom 
feleöl. Ez hagyatott volt a' Bán nemzetsegteöl ... az it lakó 
avagy ide szolgálo Papok számára testamentomba(n) [Sze-
szárma SzD; SzJk 185]. 1794: Tiszteletes Esperest Intze 
Mihály Uram ... mint ezen Eklesia leg régibb és valamíg 
ereje engedte hiven és serényen szolgálo Lelki Pásztorának, 
méltó jussa lehet hogy restantiái a* mennyiben lehet mások 
előtt depuráltassanak {Kv; SRE 308]. 

4. vmilyen tisztséget viselő; care ocupä un anumit post; 
ein Amt bekleidend. 1816: oláh János ... Tordán a' királyi 
Só aknák mellett szolgálo Huthman [Torda; KvAKt 363]. 

5. szolgálatot vki mellett teljesítő; care prestează serviciu 
pe lîngă cineva; einen Dienst (bei jmdm) erfîillen/leisten. 
1698: néhai Tek. Nemz. Kalnaki Mihály Ur(am) özvegye, 
Tekint(e)tes Nemz(ete)s Ebeni Judith Asszony, en előttem 
egy-néhányszor tőtt ígéretet, mellette szolgálo Majlat Mar-
ton es maradeki manumissioja felöli [Kv; SLt AI. 30 Szath-
már Némethi Sámuel prof. nyil.]. 

6. fegyveres/hadi szolgálatra szegődött; care slujeşte cu 
arma într-un anumit loc; zu Waffendienst verdingt, mich 
als Leibwache verdungen. 1591: Daroczi Boldisame Mar-
git azzoni ... vallia ... Az birak oda iutuan el veuek az le-
geniteol az czakant, noha váltig menti vala magat hogi eo 
zolgalo ember volna, es zabad volna neki fegiuert viselni 
[Kv; TJk V/l. 89]. 

Szk: ~ rend. 1647: Hal pénzt, róka beört, ezüst pénzt, 
konyhara való marhat es egyeb elest, egy szóval falubeli 
szedeö veuött az szolgálo rendnek az elseö punctum szerent 
nem tartoznak praestalni [Fog.; UF I, 829-30]. 1683: az 
szolgálo rendek fegyverb(en) jo vigyázásb(an) legyenek, 
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léczego (!), csavargó, pogánt látnak megh fogiák Chám ele-
ib(e) vigyék [Prázsmár Br; KJ Miss.] * fegyverrel 1758: 
Ezen Zeőczi Máté volt a szamosújvári praesidiumhoz akko-
ri időben fegyverekkel szolgáló, háromszáz számból álló 
drabontságnak főhadnagya [RettE 55] * hadban 1636: 
Én is Ngodot s az országot akarom több rendemen levő 
hadban szolgáló emberekkel szolgálnom együtt mind fia-
immal [LLt Ditrai Balykó Balázs kérése a fej-hez]. 1677: 
Ab Anno 1623. a* mely hadban szolgálo Székelyek Várme-
gyékre vagy Városokra mentenek lakni, senki meg ne mé-
részellye tartani, hanem viszszá bocsátassanak, ha valami 
egyéb törvény szerint való akadályok, és igazitásra való 
dolgok nincsen [AC 155]. 1700: Az Szekely Lő fíí, és had-
ban szolgáló szabad emberek [UszLt IX. 77. 4 gub.] * őr-
ben 1680: tudgyuk aszt, hogy Máthé Bálás, Becze Már-
ton, Kuti János, Pál János az Őrben szolgáló személlyek 
voltanak [CsVh 81 Blasius Tatár de Szépvíz (40), Petrus 
Becze ppix vall.]. 

7. cselédeskedő, szolgálóskodó; care este angajatä unde-
va ca slujnică/servitoare; (sich) als Magd/Dienstbote ver-
dungen, Dienste verrichten. 1570: Zekeres Gergelne Mar-
gith ezt vallya ... az Borbara New lean ... Az vtan hogi ki 
Ment volna k é r d / az zolgalo Azzonembert ha Rokona vol-
na [Kv; TJk Hl/2. 89. — "Brassai János]. 1586: 25 Julj Jfiw 
Bathoij Jstuannak visnek dinnieket: hoztak varadról, Zolga-
lo Andrasne három louan vontatiak tordaig atta(m) 3. lóra 
— US [Kv; Szám. 3/XXIV. 56]. 1600: Dorothea consors 
Christophori zaz Coloswarini fassa est ... en Zolgalo az-
zony ember voltam Kadar Jánosnál [Kv; TJk VI/1. 462]. 

8. kiszolgáló, pincérkedő; care serveşte consumatorii 
într-un local de consum; bedienend, als Kellner dienend. 
1823-1830: Itt ha az ember a tractirba megyen s leül egy 
asztal mellé, eleiben teszen a Kellner (így hívják az asztal-
nál szolgáló legényeket), ez a Kellner tányért s egyéb evő-
szerszámokat elé teszen, azután németül elhabar egy rakás 
ételek neveit, hogy azok közül melyiket parancsolja az em-
ber [FogE 169]. 

9. céhben müködő/szolgálatot tevő; care presteazä diferi-
te servicii ín breaslă; zunftmäßige Arbeit/Dienste verrich-
tend. Szk: ~ legényi szolgálattevő mesterlegényi. 1810: 
(Január 15-én) Orbán György felválolván az egész kemen-
ce munkákot a nemes vármegye házánál lévő minden mun-
kát ... a nemes céh a szolgáló-legényi hivataltól mentté te-
szi [Dés; DFaz. 35] * ~ mester. 1684: Mikor az öreg mes-
teremberek el akarnak menni, tartozik az szolgáló mester 
házához késérni; ha penig el nem akarná tisztit ebben az 
szolgáló mester követni, elmarad érette [Dés; DFaz. 11-2]. 
1757: Midőn valaki közöttünk a kis céhmester és szolgáló 
mester pohárt köszön el, tartozzék kiki közzülök deponálni 
fi. h. 6, egy veder bort, három fazék ennivalót, egy felsár-
pecsenyét, kenyeret és gyertyát, amint az idő s alkalmatos-
ság kívánja; úgy két muzsikást, ha az céhnak kedve s ideje 
lészen a mulatságra [Dés; i.h. 19] * ~ mesteri. 1780 k.: Ne-
mes Céhonknek (!) szolgáló mestere esküszöm: Az igaz Is-
tenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, égy 
bizony örök Isten engem úgy segéljen, hogy az én szolgáló 
mesterei (!) tisztemben híven igazán eljárok [Dés; i.h. 29-
30] * ~ mesterség. 1672: a* Szolgalo Mesterseg(ne)k el 
kőszőneseb(en) penig tartozzék az elköszönő ket tál etekkel 
egy pecsenyevei, egy veder borral, azon kivül a, maga jo-
akarattya a* mire viszi [Dés; Jk]. 

10. céhbeii (beköszönő) lakomára von.; referitor la masa 
oferită de cel care este primit ín breaslă; beim Festmahl den 

jeweiligen Zunftmeister betreffend. Szk: ~ mesterség poha-
ra. 1672: A* Czehben Szolgalo Mester tartozzék a* Szolga-
lo mesterseget viselni; ha Szintin mas Mester Ember al-
lanais be utanna. Esztendeit penig eltőltven tartozzék a' 
Czehnek rendi szerint a Szolgalo Mesterseg(ne)k Poharat el 
köszönni az utanna való Mesterre [Dés; Jk]. 

11. udv levélbeli formulában; ín formule de politeţe ale 
scrisorilor; dienstbare Höflichkeitsformel in Briefen: szol-
gálatát felajánló, szolgálatkész; care îşi oferä servicii le cui-
va; bereitwillig, sein Dienst anbieten. 1658: Kegyelmednek 
tiszta szívvel szolgáló nénje [TML I, 169 Bornemisza Kata 
Teleki Mihályhoz]. 1661: Kegyelmed engedelmességgel 
szolgáló felesége, míg él [TML II, 41-42 Veér Judit ua-
hoz]. 1667: Bizony dolog, lármánk nagy volt, nem Dátost 
vagy az száz aranyat, hanem az egész országba való nagy 
becstelenséget fájlalván, hogy ha egyszeri kegyel messége-
ket ő nagyságok vissza vonják csekély de ő nagyságoknak 
igaz hü szolgáló házunktól [TML IV, 155 Bethlen Miklós 
ua-hoz]. 

12. vhol/vmerre nyíló (ablak, ajtó, kapu); (fereasträ, uşä, 
poartă) care dă/se deschide spre ...; (Fenster, Tür) geht auf 
etw. 1656: Ezen haznak 2 eoregh ablaka faragott keö mell-
jekes 2 fele szolgalo mindenik az bastiara [Fog.; UF II» 
120]. 1676: (A két ablakot) dészkával czinálták be, két fő-
lyül szolgálo üveges tábláján kivül [Fog.; UF II, 730-1]-
1680: Az eleb inventalt Csűrés kertre szolgalo kapu ellené-
ben) vágjon belül .. egj öreg kereszt formara csinált Csű-
rök [A.porumbák F; ÁLt Inv. 31]. 1694: Jnnét is vissza tér-
ven ... a' pincze felett való házak pitvarara s z o l g á l o Ajtóig 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúria-leír.]. 
1756: Ezen Pinczének ... vágjon a Veteményes kertben 
szolgálo Vilagosito Ablakja [Branyicska H; JHb LXX/2. 
14]. 1812: a' több Házában szolgálo Ajtokot mind bé zárat-
ta [Héderfája KK; IB. Magyari János (19) grófi kertészle-
gény vall.]. 

13. vhová/vmerre vezető/vivő; care duce la ...; fîlhrt/ 
geht nach ... 1654: Az mely falukról Havasalföldire szol-
gálo eősvenyek vannak, azokban plajassokot ... drabanto-
kot ... állasson" [UF II, 92. — "A kapitány]. 1676: vagyon 
az varnak észak felől való oldala felől ... az jstallok fele 
szolgalo gyalogh hidacska [Fog.; UF II, 737]. 1703: a Rosa 
hegy alatt levő nagy malomra szolgálo utzáknak meg csiná-
lására rendeltük ... [Dés; EHA]. 1731: az Udvarház s az 
Halastó között volt az Határnak alsó fordulójáról ă Marosra 
szolgálo közönséges Csorda és szekér uttya [Told. 2 vk]-
1782: azon víz ... az gáton feljül a lisztelö Dévai Malmok-; 
ra Szolgálo árkokot annyira bé iszopolta ... hogy ... annyi 
vizet azon régi árok el nem Szenved [Déva; Ks 111 Vegyes 
ir.]. 1818: a' Sztrigy follyo vize árkára az Ország uttyátol 
elkezdve, Szatsal felé Szolgálo Sebhedékes helynél (: vulgo 
la jernge :) [Szacsal H; Born. Vegyes 11/43 Aposzta Gyátka 
(60) vall.]. 1844: A* Gyümőltsős allén aloll a' most emiitett 
setálo hely két oldalába a' keresztül szolgálo hoszszu álléig 
találtatnak' [Mv; TSb 37. — 'Köv. a fels.]. 

14. vmerre elhelyezkedö/nyúló; care este situat pe —'> 
auf/nach ... gehend/verlaufend. 1761: az Udvar Délre szol-
gálo oldalának napkelet vogyis Kapu felöl való végin 
vagyon hat ökörre épített ... Istáló [Szászvessződ NK; 
JHbK LXVIII/1. 197]. 

15. vmire (rá)folyó; care curge la/pe ...; speisend, (zu)' 
fließend. 1681: az kissebbik hámor, avagy kovácsoló házra 
és az vas fon-asztó kohra és verőre, az vas futató kemenczé-
re szolgáló s járó víznek gáttyábul más felöl szintén úgy 
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szolgál az viz, mintha ezeknek egy gáttyok volna [CsVh 
96]. 

16. vhová/vmihez/vmi helyett való; care serveşte pentru 
•••; für etw. bestimmt, zu etw. gehörend/dienend. 1632: Az 
fal keözeött egy kiuwl fwteö zeöld mazas kemencze, mind 
két hazra szolgálo [UF l, 164]. 1680: Majorhaz ... vagyon 
fabol fel rott tűz hellyen egy Sutö kemencze azon fellyul 
vagyon ezen hazokhoz szolgálo egy jo tapaszos fa kemeny 
[A.porumbák F; ÁLt lnv. 28-9]. 1756: Agy Firhangjához 
szolgáló kereszt vas egy [Déva; Ks 92. I. 32 kúria-leír.]. 
1802: Egy ajtó eleiben szolgálo Zöld selymes olosz fal 
[Mv; TGsz 52]. 1813: küsded székek Koporso alá szolgá-
lók [Kük.; UnVJk]. 1840: a' gabonástol a' zöldséges pin-
céig hasonlolag kertelés hellyett szolgálo kőrakás jó álla-
potban [HSzj zöldséges-pince al.]. 

17. vmihez tartozó; care ţine/aparţine de ceva; zu etw. 
gehörend. 1740: Az megírt gyalai nemes udvarházhoz szol-
gáló jószág vagyon tíz bíróság alatt* [MNy XXXVHI, 368. 
— 'Köv. a fels.]. 

18. vmire ~ vmit előmozdító/segítő; care ajută la ...; 
dienlich, zu etw., zu etw. (dienend, geeignet, gehörend) 
fórdernd. 1676/1681: Magama utan ... minde(ne)k előtte 
Praefectus Vramtol fűghjőn es halgasso(n)b es szavát min-
denekben) úgi meg fogadgya, az en szüksegemre, jómra 
méltosagornra szolgálo minden dolgokb(an) [Vh; VhU 664. 
— "Gr. Thökölyi Imre. bA porkoláb]. 1765: a francia király 
egész országában ... egyéb néki hasznára szolgáló dolgokat 
azon asszony által végbevitt [RettE 190]. 1777: az Urak is 
• • öszve Szedvén defensiojokra Szolgálo Leveleket olly 
készülettel légyenek hogy a* Celebrálandó osztállyban me-
ritálo Deliberatumot nyerhessenek [Hsz; BLev.]. 1802: 
Szereda hellj Szász Székben lévő Nagj Ápold nevezetű Fa-
luban veletlen tüz által meg karositatot 37 Tselédes Gazdak 
Segitetésekre szolgálo Alamisnálkodásra Hataroztatot üdö 
••• a Ima 7temberi (!) a jelen való 1802-dik Esztendő Feb-
ſuariusának utolso napjaig [Énlaka U; Borb. II Gálfalvi Pál 
esP. kezével]. 1815: a' marhaknak ezen Hazából Magyar 
Országra leendő kihajtatása a' közhaszonra szolgálo keres-
kedésnek nagy előmenetelére vagyon [Kv; DLt 361 gub-i 
nyomt. rend.]. 

. 19. vmilyen célra való; care este folosit la ...; zweck-
dienlich fílr/zu etw dienend. 1789: Szükséges ... a Ba-
nyaszságra oly reflexióval lenni, hogy az a végre Szolgálo 
Tereh hordozo Lovak s őkrők azoktol* mente tétessenek 
[Kv; TLev. 7/8. — "A forspontozástóJ]. 1800: az szőlő te-
jejin lévő gyepű hellyet szolgálo Cziheres le van vágva 
[Adámos KK; JHb XX/19]. 1831: l a' Gyértya Mangurlás-
ſa szolgálo mongurlo Asztal [Mv; MvLev.]. 1836: Az oldal 
szobába ... égy speisnak szolgálo pohárszék [Budatelke K; 
Bom. F. Ih]. 
. 11- fn 1. cselédlány/asszony, háztartási alkalmazott; sluj-

nicä, servitoare; Dienstmagd, Dienstbote. 1568: Vrsula 
^(elic)ta Joannis Bomemiza iur(ata) fassa est, hogy gergel 
Jya volt otole ez valló szolgaloyat, hogy mondana meg 
^°gy András Katho lopta el az Mezelo echyeteth [Kv; TJk 
n i / l . 233]. 1597: Cathalin Zappanos Peter zolgaloia ... 
walliaa [Kv; TJk V/l. 86. — aKöv. a vall.]. 1600: Hogy Já-
nos <Gereb> az hazat oda atta Oswat Matthiasnak, en eó 
*olgaloia wolta(m) [UszT 15/181 Kochis Andrasne Katalin 
öethle(n)falui vall.]. 1610: sito Gergely menedekre foga es 
j'ata eló egj zolgalomot Dauid Kataneiüt (!)... hogj eó at-
*o1 uótte a kender inget [i.h. 44a]. 1694: Látták vilagosso(n) 
hoEj Balog Mihály lator szolgalojat Mentejével be takarta 

szolgáltathat 

a* mente alatt azo(n) szolgalojaval jadgyszott [SzJk 286]. 
1697: En szolgalojok leuen Peter Deák urameknak mikor 
hon nem volt Peter Deák uram, Aszszanyom, Lisztet, vajat, 
Hájat, szalonnát, Sert, vett magahoz, ugy ment el hazúll 
[Kotormány Cs; CsJk 12 Jmreh Jstvanné Katalin (19) 
vall.]. 1704: Ugyan ma jött újólag a hír, hogy a segesváriak 
valamennyi magyar és székely szolgálójok lött volna ... 
mind megöltenek volna, circiter négyszázat, ily okért, hogy 
ha a kurucok meghódoltatják a várost, a szászok rejtekit ki 
ne mondhassák a kurucoknak [WIN I, 91]. 1710 k.: Szállá-
sunk, asztalunk az atyám házánál vala egy Nyitrai Pál nevű 
öreg legény gondviselése alatt, szakács volt, szolgáló s 
minden [BÓn 546]. 1744: Szolgálonak fizetese Hung f. 5. 
egj fekete condra, egj köz rása elöruha, kender ing aljastol 
egj. egj kender fersing egj uj pár csizma, maga csizma szá-
rára egj fejeles karacsonig [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12]. 
1775: az szolgállo a Ládából a szoknyát ki vette, azzal az 
ágyba el butt [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1827: Ena az Expo-
nens Aszszonyt Néhai Féije életében ... szolgáltam mint 
Szolgálojak [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1109. 22. — 
"Koltsár Penzsi Gáli Mártonné (24) zs vall.]. 1849: A Csép-
let Török Búzát az arendásne szolgálostol Cselédestöl hor-
dotta [Héjjasfva NK; CsZ]. 

Szk: első 1613: Mikoron az első zolgalo megh nehe-
zesüle hazadnal, azokaert tegedet en el hagialak [KJ] fő-
ző 1830: föző szolgálonak fel pénz 25 xr [Kv; Pk 5]. 
1855: köz hírben forgott, hogy Szászfalvi Miklós Anna, a 
Tekintetes Kispál Károly úrfi föző szolgáloja Uzoni Kitsi 
Mihály ifjú legénytől ... terŭhbe esett volna [Uzon Hsz; Kp 
V. 404 Tóth András (22) vall.] * harmadideji 1781: 
Harmad ideji szolgálonak Fenyedi Kováts Boritzanok, Egy 
Ing, Egy Rokolya Kender vászon, Egy Ing aly szősz vászon 
[Fenyéd U; Ks 65/43] * kisebb 1715: Szegőttem meg 
kissebb szolgálo(na)k Tordai Balog Kis Annát igirtem néki 
egy rása mentét belletlen [Kv; EMLt Kmita Jánosné jk]. 
1840: kissebb szolgálo égy hang sínts [Kv; Pk 7] * kon-
venciós 1735: tartott ... Teleki Pál ur(am), Teleki Sá-
muel és Bartsai János uramék mellett egj Conventios föző 
Aszszonyt, és egj Conventios szolgálott a Kolosvári szállá-
sokon) [Kendilóna SzD; TK1 Jos. Cseh de Akna (40) ns 
vall.] * számtartó -.1599: Teglas Jakabne Agotha azzony 
... vallja ... Abban az eztendeoben meny bwza keolt le-
gyen az Vdwarhaznal azt en bizoniara nem twdom, mert ar-
ra való Zamtarto Zolgalo nem voltam [Kv; TJk VI/1. 288] 
* szegődött 1689: ennek előtte két esztendőkkel szegő-
dött szolgáloja voltam Mihály Deák Ur(amna)k az Udvará-
ban [Kopácsel F; BK. Vlád Muntyán Leánya Alixa (18) zs 
vall.] * udvari 1837: Az udvari szolgálo Markotán Iri-
nának egy poszto mejre valóért bőrei bérelt sinorozva ad-
tam 4 Rf 3 xr [Budatelke K; Bom. F. Ih Bíró Mózes tt ke-
zével]. 

2. cseléd, béres; slugă, argat; Knecht, Diener. 1621: Ri-
degh Legjenieket es hewereő zolgalokat, sokat ertenek imit 
amot lennj es henielnj, kik senkit nem szolgalwa(n) itt az 
varoson vgj elnek, mint az harek (!) az meheken [Kv; Tan-
Jk. II/l. 327]. 1711: Találtunk egj böcsületés ember gier-
mekit is szolgálonak [Mindszent Cs; Bom. XXXIX. 50 
Cziko Ferencz Kászoni János fökir. bíróhoz]. 

3. vall az Isten szolgálója; supus umil al divinitâţii; 
Diener Gottes. 1699: Terentő (!) Istenem ... enyi és sok 
rendbéli sujos, és ugyan bokros nyavajaim között enyire 
meg aldottad szegény beteges szolgalodot [Meggyesfva 
MT; BálLt 93]. 
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4. udv főleg levélbeli formulában; mai ales ín formule de 
politeţe ale scrisorilor; Höflichkeitsform, haupts. in Brie-
fen: szolgálatát felajánló/szolgálatkész személy; persoanä 
care îşi oferă serviciile cuiva; seine Dienste anbietende Per-
son, ergebenster Diener. 1663: Feleségem is Nagyságod 
hozzá, méltatlan szolgálójához, mutatott kegyelmességét 
alázatos engedelmességgel vette [TML II, 629 Teleki Mi-
hály Lónyai Annához]. 1672: Kegyelmednek engedelmes-
séggel való szolgálója mig él [TML VI, 186 Veér Judit ua-
hoz]. 1723: Méltoságos Gubernátor Uram, s Méltoságos 
Erdélyi Regium Gubernium nékem Isten után yalo nagj jo 
Uraim s Pátronusim ... Nagyságtok alázatos Árva szolgá-
lója Fekete Ersebeth [MbK 163]. 1736: Méltoságos Groff 
uram Levelit ... becsöletel vettem ... Mélto(ságos) Groff 
uramnak becsŏlettel való szolgáloja Groff Esterházi Kata 
[Csesztve (!) AF; Ks 99]. 1799: Mlgos Groffné Aszszany 
Nadságodnak Leg alázatosab szegény Szólgaloja Árva 
Getse Anna néhai Kis Dániel özvegye [Déva; Ks 75. VlIIb. 
130]. 1814: vagyak egész bizadalammal Édes Bartalis Ur 
Köteles Szolgaloja Fekete Klára [Apanagyfalu SzD; THf 
gr. Bethlen Sámuelné Fekete Klára Bartalis János inspek-
torhoz]. 

szolgálócska 1. szolgálóleányka; slujnicuţă; Mägdchen, 
Mägdlein. 1629: Baczi Gyeorgynel lakó egy Zolgaloczika 
mondot volt ... reaja ualamit [Kv; TJk VII/3. 117]. 1761: 
A' Gyermek dolga arant ... az Edes anya ugyan semmit 
nem kevánván az egy Gyermek mellett levő kis szolgálócs-
kának fizetésén kivül [Kv; SRE 196]. 1785: egy szolgálots-
kának is bére értetődik [Dés; DLt]. 

2. udv levélzáradékban; ?n formulä de încheiere a unei 
serisori; vertraute Möglichkeitsformel in Briefen. 1712: 
Nságtok(na)k s kglmeteknek, Szomorú árvaságb(an) megh 
keseredett alázatos Szolgálocskai Árva Bealis Boricza, An-
nis, és Jutka [ApLt 2]. 1739: Az kis Árvácskám Exc(el-
lent)iád engedelmes Szolgálocskaja Leányi alazatossagal 
köszönteti Exc(ellent)iadot [Moha NK; Ks 99 Nagy Boldi-
sár lev.]. 

szolgálói alkalmazotti; de slugä/angajat; Diener-, eines 
Dieners/Knechts, des Diener/Dienstbote. Szk: ~ hivatal. 
1795: 10-dik Valló. Bodoki Deák László Gy. k. mintegy 
61. Eszt. — igy felel. Kontza Pap Uramnál akkori Bodoki 
Ref. Papnál szolgáloi hivatalban lakott [Bodok Hsz; HSzjP] 
* ~szolgálat. 1772: hallottam ... a leg közelebb mult Nyá-
ron szolgáloi szolgálatot tévő szolgálotolis ... hogy1 [Dés; 
DLt 321. 84a. — 'Köv. a részi.]. 

szolgálóleány 1. cseléd(lány), háztartási alkalmazott; 
slujnică, servitoare; Dienstmädchen, Magd. 1568: Jçth az 
bodog Gábriel zolgalo leanya hozam es azt monta hogy 
meg hal ehel, kert kenyeret tçlem penztys kert koleyon 
[Kv; TJk Hl/1. 208]. 1574: Anna Lwkach deakne Latta 
hogy az Zabo gaspar Zolgalo leania Mind estwe holwal 
Ment az horgos Balint hazahoz Mert az baromal bant [Kv; 
TJk III/3. 398]. 1595: Az Darabos Ianos szolgalo Leannyj-
nak mosásokért, seprösekerth, futosasokerth, Attam ... d 8 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 180 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1599: Angalit Weiduer János szolgalo leánnyá ... vallya" 
[Kv; TJk VI/1. 330b. — 'Köv. a vall.]. 1600: Nagy czeo-
teorteokeon veottem az szolgalo leannak Martanak egy 
sarut d 50 [Kv; Szám. 9/XII. 65 Igyárto Simon isp.m. kezé-
vel]. 1658: féltem Kemény Annist, hogy reá ragad az him-

lő, mivel az öcsém szolgálóleánya himlősödék itt meg 
[TML I, 170 Bornemisza Kata Teleki Mihályhoz]. 1746: 
Ezen irt szolgálo léány ... s. v. kikkel kōzöskŏdŏt s paráz-
nálkodot hol, micsoda helyeken és micsoda idötájb(an) [Pá-
ros H; KvAKt 419 vk]. 1854: Nagy Zsuzsánna ... szolgálo 
leánynak természetes apától kereszteltem Ilkát [Dés; RKAk 
420]. 1863: Násztászia szolgáló leányomnak, ha engemet 
hivségesen halálomig szolgál kifizettetni rendelek három-
száz forintot [Kv; Végr.]. 

Szk: első 1582: Margaretha Zekely ... fassa est. Tu-
dom azt hog Az elseo zolgalo leányát Catalint Nireo Kál-
mán el hazasita [Kv; TJk IV/1. 39] * nagy 1589: Eot-
weos Balasne Anna Azonj Deesen Lakozo ... vallia ... la-
tam egi Nagi zolgaloleant hogi az agy melleol allapodek fel 
az puezokba [Dés; DLt 226]. 

2. vall Isten szolgálója; supus umil al divinităţii; Diene-
rin Gottes. 1708: Tekinttetes Nemzetes Haller Judit Asz-
szony, mikoron az nagy hatalmú Bőlts Isten az bűnért őKi-
gyelmére bűnös szolgálo leányára sullyos kezeit bocsátotta 
volna, hirtelenséggel való váratlan nyavalyát bocsátván •• 
ő Kigyelmére [Fintaháza MT; MMatr. 61-2]. 1710 k: Ne 
engedj, én Istenem, teljességgel elromlanunk, vagy elménk-
ben vagy hütünkben, vallásunkban vagy testünkben, mint 
jára ezen városban nemrégen fogságban egy keresztyén 
szolgálóleányod [BIm. 1014]. 

szolgálóleányka szolgálóleányocska; slujnicuţă; Dienst-
mädchen. 1583: Nag kialtassal ki futa Biro Mihal felesege; 
es monda hogy Az vra az eo Zolgalo leankayat Eolębe Zo-
ritotta volt, es gonossagra fogta volt, kyn Rajta kapta [Kv; 
TJk IV/1. 141]. 

szolgálópohár kb. céhbeli lakomára v. annak váltságdi-
jára von.; referitor la masa festivä oferitä de cineva la intra-
rea sa ín breaslă; etw. Ehrenbecher beim Zunftmahl. 1841: 
Minden egy szolgáló pohárból, ha idegen abból flor. 2, ha 
mesterember gyermeke, abból egyet [Dés; DFaz. 38]. ' 
Vő. a köszönőpohár címszóval. 

szolgálóság cselédkedés, szolgálóskodás; ocupaţie/înde-
letnicire de slujnică; dienen, Dienstverhältnis, Dienstzeit, 
Posten/Tätigkeit als Dienstbote. 1733: Fogadtam meg Kis 
András Ersokat Szolgaloságra kinek is Esztendeig való fi-
zetese leszen ... Edgj vászon fekete fersŏ ing Edgj Gyolcz 
ing alljastol edgj Kender vászon ing alljastol [Marossztki-
rály AF; Told. 49]. 1842: (A gyermeknek) idő előtti el szü-
lését semmi egyéb nem okozhatta mint az, hogy én ... szol" 
gálloságam ideje alatt két versen el estem [Dés; DLt 85. 11 

Jóné Mária (19) usz-i karácsonfalvi vall.]. 

szolgálóskodik cselédeskedik; a fi slujnică/servitoare; 
dienen, als Diener/Knecht/Magd beschäftigt sein. 1740: 
Bógja Vaszilj ... Csűr Biró lévén, az Egjebet nem szolgál 
minthogy az Felesége is az Udvarban szolgálóskodik' 
p(rae)bendájais az Udvarból jár [Gyéressztkirály TA; Ks W 
Inv. 20]. 

szolgált I. mn szolgálatot teljesített; care a lucrat (unde-
va) într-o anumitä calitate; gedient. 183Jě- a nallad 2 hétig 
szolgait Gal Pista fizetesit miért tartoztattad el? [Dés; Dl* 
332. 23]. 1845: itten több mestereknél szolgált legént Szász 
Fenesi Und Meisternek fél Czéhba állási dij fizetése melle1 

ezennel fel vészi' [Kv; ACLev. 12. — 'A céh]. 
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II. ſn szolgálatot végzett személy; persoană care a lucrat 
(undeva) într-o anumitä calitate; Diener. 1823-1830: A 
professzorok és más univerzitásnál szolgáltak özvegyei s 
gyermekei míg majorennisek lesznek, a féljek vagy apjuk 
fóruma alatt vágynák [FogE 233]. 

szolgáltat 1. úrbéri szolgálatot végeztet; a puné pe cine-
va să efectueze diferite prestaţii; frönen lassen, Dienste ver-
richten lassen. 1623: az Jozagh Zolgaltatasb(an) illyen 
Rendet Tarchion, Az Egez Jozagott ózza három rezre igen 
igazan, kiket Zantasson, Aratasso(n), kazalasso(n) keueres-
sen kúúúl Zolgaltasson vgy hogy az Egez Jozagnak harma-
dik Rezze vagy keuantattnek kelleny az Varb(an) vagy nem 
de mindenkor be menyen [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1636: Laszár (!) István ... erőszakkal szolgáltatott mindez-
ideig [LLt Ditrai Balykó Balázs kérése a fej-hez]. 1640: 
Szolgalattyok allapattyaban szabót rendet nem tarthatni, 
miuel az var mellet laknak, es mikor az miben az idŏ alkol-
matossaga es a* szúksegh keuannya az szolgalaton es admi-
nistratiot, ottan ottan ökett kelletik hertelen elö allatni es 
uelek szolgaitatni [Fog.; UC 14/48. 13]. 1648: Ugy szolgai-
nak az mint szolgaltattyak, az elöt három hetben mondgyak 
hogy szolgáltatták, most Kerczhez szolgainak az szükség-
hez kepest [Porumbák F; UF l, 855]. 1680: Tudgyuk azt is, 
hogj Rancz Bálás az bányára szolgál vala, de az fiát még 
eddig nem szolgáltatták [Rákos Cs; CsVh 82]. 1732: Mikor 
a Sombori határon oeconomizáltatta(na)k az Vrak ezeket 
odais szolgáltatták ekével, kaszával, s sarlóval [Dál KI 
Szentjakab SzD; TSb 51]. 1759: (Gr. Teleki Ádám gondvi-
selője) A' Joszágbéli Embereket miként tractálta, hogj szol-
gáltotta ... ? [Ludas TA; TK1 vk]. 1770: Udvárbiro Uram ö 
kgylme az Aszszony Excellentiája parancsolátyán kivŭl is 
egész nyáron szolgáltatott [Szélszeg Sz; BK]. 1782/1799: 
Dési Praefectus Uram ... uj Normára akar venni bennünket, 
's a szerént akar szolgáltami [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
355]. 1801: Valoĕ hogy az oltátol fogva vason szolgáltattya 
az el fogato a maga Udvarában ezen Nyavalylyás katonánét 
••• ? [Erdősztgyörgy MT; WH vk]. 1820: mais szolgáltat-
nak, a Kolosvári épülendő Lycaeum Számára meszet vinni, 
de mindenkor a menetel, és jövetel tsak feltudatik a Rendes 
Uri szolgálatba [Bogártelke K; KmULev. 2]. 

Szk: jobbágyképpen/jobbágyul/mint a jobbágyot -(ja). 
1563: En Zeki pal Adom emlekezetre Mindennek akinek il-
lik hogy thotte(m) illyen vegezesth ... hogy helyembe (!) 
allato(m) kerestel balintott vagy Jobbagiol vagy zabadosol 
Akarya zolgaltatni Swki lstuan [Kv; SLt G. 5 Zeki Pál és 
Suki István egyezséglevele Kerestel Bálint szolgáltatása 
ügyében]. 1636: nagy igassågomat semmivé akarnák tenni 
és erőszak alatt, jobbágyképpen szolgáltatni [LLt Ditrai 
Balykó Balázs kérése a fej-hez]. 1764: Az alattvalók annyi-
ra nyomorgattatnak, hogy nem subsistálhatnak, mások fe-
lett taxázzák s nemkülönben mint a jobbágyot szolgáltatják" 
[RettE 166. — "A papok]. 1782: minekutanna pedig Job-
bágyképpen kezdették szolgáltatni annak utánna kezdette 
mondani" hogy nem Jobbágy [Dob.; Eszt-Mk. — "Fattyú 
Tódor] * magának/magát ~(ja). 1606: meg erteöttem az 
Actornak raitam walo kerese<tit> az hul azt mongia hogj 
a z meg neuezet eztendöben es nap tauath <ra m>entem vol-
na Jobagira nemelljket ... Jozagba kj hantam volna es Igj 
erözakal magamnak Zolgaltattam volna [UszT 20/162]. 
1759: Nem tudgyuk hogy Szabó István Uram többet birt 
volna Motson benn ... egy házhellyen kivül mig ... házat 
nem épittetvén Sellért fogadott réá 's szolgáltatta rolla ma-

szolgáltathat 

gát [Mocs K; JHbK XLVII/1] * szabadosan/szabadosul 
1563: En Zeki pal Adom emlekezetre Mindennek akinek il-
lik hogy thotte(m) illyen vegezesth ... hogy helyembe (!) 
allato(m) kerestel balintott vagy Jobbagiol vagy zabadosol 
Akarya zolgaltatni Swki lstuan [Zeki Pál és Suki István 
egyezséglevele Kerestel Bálint szolgáltatása ügyében]. 
1637: Boyerok ... Ztantsul ... parazt uolt Balas Deák kez-
dette szabadosul zolgaltatni [Marzsina F; UC 14/42. 81-2]. 
1803: a Toplitzai ... Birtokosok ... Embereiket azon hely-
lyekről szolgáltattáké. taxáltáké szabadoson? [Gysz; Bom. 
XVC vk] * szolgálattal 1654/1681: ha penigh idő jártá-
ba(n) az Eőttse" más örökségre külön szallana, rea vigyáz-
ván akkori Gondviselőim hozzaja illendő szolgálattal külön 
szolgaitassak [VhU 470-1. — "Nyerges Tamboras Mihó-
ké]. 1734: Tudgyaé a Tanú nyilván és bizonyoson hogy az 
Mlgös Grófi ur Széki Teleki Sámuel Uram ŏ Nga Jobbagyit 
Néhai Mlgs G. Széki Teleki Pál uram ... minemű Szolgá-
lattal Szolgáltatta maga Szolgálattyában erőszakaszam (!)? 
[Kővárhosszúfalu Szt; TKhf vk] * udvart 1782/1799: 
Simon Andorné, a' ... Groff Umak Jobbágy Aszszonya, 
szegény Aszszony lévén, két gyermeket koldulni jártat, 
mégis Udvart szolgáltatnak vélle, de mit, és menynyi rész-
ben nem tudom [Torockó; TLev. 3/16 Transm. 344]. 

2. közmunkát végeztet; a puné pe cineva să presteze 
muncă obligatorie (ín folosul comunităţii/cuiva); zu öffent-
licher Arbeit verrichten lassen. 1590 k.: Pereoseok eskuttek 
uoltatok az uaros(n)ak mind zege(n)nek bodognak hogy 
egy arant zolgaltattiatok az eő erdemek zerent kiki mit bir 
de ... tu Húteotek ellen az Varosiak keozul az Vrunk Job-
bagi keozul zabadost tartottatok nem zolgaltattatok az Va-
ros keozi [Szu; UszT]. 1602: Zarka Thamas ... vallia ... ez 
Farkas Mihály vy vchaban lakék ... egy nehanizor Zolgal-
tattam varos zamara lowawal es Zekerewel [Kv; TJk VI/1. 
622]. 1664: Az commendáns penig az mint ezt az ide hódo-
ló falukat szolgáltatta, adóztatta ... az számtartót, ki az 
commendánsnak magyar deákja volt, megesküttettem, hogy 
mondja meg, hogy az commendáns mint szolgáltatta Szé-
kelyhídhoz való falukat, várasakat? | két császár végháza 
közt lévén ez véghely, minemö bajos behódoltatni az falu-
kat, városokat, ide adóztatni, szolgáltami, ahhoz több kato-
na kell ez egynehány katonánál ide [TML III, 77, 107 
Boldvai Márton Teleki Mihályhoz]. 1759: Tisztartó Vram 
... mind a' Berés mind a* Jobbágy szekerekkel vekturázta-
tott holmikét a' maga Jószágában Májában, az én szekere-
met is két versben három hétig és három nap szolgáltotta 
[Ludas TA; TK1 Mokány Ojne (70)jb vall.]. 

3. szolgai/alkalmazotti munkát végeztet; a puné pe cine-
va să efectueze diferite munci de slugă/de angajat; mit 
jmdm einen Knechtdienst verrichten lassen. 1731: Az Lo-
vászokat, Kancza Mestert, és nyergelő szolgákat rendb(en) 
végye, és kit kit az maga hivatása szerent szolgáltasson [JF 
lovászmesteri ut.]. 

4. vki szolgálatát igénybe veszi; a recurge la serviciile 
cuiva; jmds Dienste in Anspruch nehmen. 1663: Kérem 
alázatoson Nagyságodat, nekem méltóztassék parancsolni, 
hadd dicsekedhessem, hogy Nagyságtok velem is szolgáltat 
[TML II, 474 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

5. ~ vkinek segít, támogat vkit; a ajuta/sprijini pe cineva; 
jmdm Hilfe leisten, mit Hilfe dienen. 1653: Isten még az 
idővel is szolgáltatott az vajdának, nagy rettenetes zápor-
eső, dörgés villám(l)ás volt, az esőt az szél mind az kozákra 
fútta, nem is lőhetett, mint kellett volna [RákCsLev. 459 
Rákóczi György anyjához]. 1670: Csak azt bánom, hogy 
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minden rossz embernek szolgáltatsz velem. Koma, s semmi 
hasznokat nem vehetem [TML V, 60 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 

6. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: exekú-
ciót ~ végrehajtást foganatosít; a puné ín aplicare o execu-
tare silită; eine Exekution vornehmen, pfånden. 1677: kik 
a' más párton lakók közzŭl, az Erdélyi Ditioban Joszágot 
bimak, és abból Potentiat patralnak, a' Vármegye Tisztei 
elöt tartozzanak Törvényt állani, és azon Tisztek Törvényt 
és Executiot-is azon Jószágból, fervatis de jure fervandis, 
szolgáltami [AC 176] * igazságát -ja vminek/igazságot ~ 
igazságot tesz; a face dreptate; jmdm Gerechtigkeit wider-
fahren lassen. 1561: Vizzontak az Ceh mesterekis esz meg 
irt Rendelesseknek igassagat mindeneknek eg' arant zolgal-
tassak [Kv; ÖCArt.]. 1710: mivel hatalmas császár köntösi-
hez ragaszkodtanak egyszer, továbbra is constanter amellett 
maradjanak, mert minden bizonnyal hatalmas császár az ő 
igyeket megtekinti s igazságot szolgáltat [CsH 142. — 
1679-re von. felj.]. 1772: Tit Hadnagy Uram Kōllō Péter 
Uram ... néki igazságot nem szolgáltat, de ugy tudgya meg 
hogy a Directorra fel adgya [Dés; DLt 321. 82a]. 1827: az 
Istentelen gonosz Cselekedetű Gergeljfi Borbej lhmre aztat 
híresztelte, hogy itt ö nékie igazságot nem Szolgáltatván ... 
Bétsben mégyen a hol nékie ís igazat tésznek [Nagylak AF; 
DobLev. V/l 125] * kauzát/okot ~ okot ad; a da cuiva mo-
tiv sä ...; Grund geben zu etw. 1655: Galambfalvi Ferencz 
kivana melle viszsza adattatni Kalmandi Annát, de az J in-
stala hogy semmikeppen nem menne mostanaban czak 
simpliciter, mivel sok okokot szolgaitatot volna elmenetele 
utan a tŭle való el idegenedesre [SzJk 75]. 1705: ő" assecu-
rálja, hogy a kurucok kárt nem tesznek, hacsak a generál 
causát nem szolgáltat reá, a hadakozásra [WIN I, 459. — 
"Forgách]. 1714: sem(m)i továb való veszekedésekre Tör-
vénykezésre, költésre s fáradságra, s bestelenségre, egy-
másnak okott nem Szolgáltatnak [Nsz; JHb XLV gub.]. 
1807: ha emiittett N. Székellj Mihálljnak Szándéka voltis 
testálni mind azonaltal ... írásban nem tétette, nem tétette 
pedig azért, hogy legkisseb okotis a Novizaus Alperes Fiu, 
vagy pedig annak kőrtillette való Cseledgyei arra nem szol-
gaitattak [Aranyosrákos TA; Borb. II] * módot ~ lehetősé-
get ad/teremt; a da posibilitate; Gelegenheit/Möglichkeit 
bieten. 181 l.š Itt vedd jól eszedbe Isten bőltsességét ... 
Hogy szolgáltat módot a* felsőbb Rendeknek, Hogy jélit 
mutassák jó téteménnyeknek [ÁrÉ 19] * példát ~ példát 
ad/mutat; a da exemplu; Beispiel liefem, mit Beispiel 
dienen. 1662: minémük voltak a királyok, ollyan a nép. Ez 
bokros nagy vétkekre és Istennek azok ellen szörnyű harag-
jára, valóban fontos példákat szolgáltat nekünk amaz első 
Jeroboám önnönmagában [SKr 705] * törvényt ~ törvényt 
tesz; a aplica legea cu privire la ...; ein Gesetz bringen/ 
schaffen. 1565: mykor Jmer Kernen yanosne Azonyom es 
Kernen Lorench wram torwent akartak wolna kozotok" zol-
galtatny my elotwnk Jowenek Jllyen egenessegre es Beke-
segreb [Gyerőmonostor K; KCs I. 49. — 'A Barta és Ben-
che nemzet között. bKöv. a részi.]. 1607: az Nagos Alia 
Farkasne azzoniomat Banffy Margit azzont ... Niolczad 
napra ok adasra az Nagd tablaiara, Nagd eleyben Euocalok, 
es mey mondok hogy ... az ielen leweö felnek Nagd teör-
vynt zolgaltatt [Kisfalud MT; Ks NN. 25]. 1671: Csik 
Széknek volt illyen megbántodása, hogy a' Csiki hámo-
ron, harminczadokon, és örökön lévő Gondviselők, nem 
akarnának a ' vitézlő Rendnek törvényt szolgáltami [CC 
39]. 

7. ad; a da; geben, liefem, spenden. 1590: Bachy Peter es 
Velten Kirschner Q(ua)rtasok ... amely bor, buza, 1589 
esztendeobe termet, es a Q(ua)rtara Jutoth Jghaz írást tegie-
nek, es ighaz Zamadast Zolgaltassanak Jeowendeoben [Kv; 
Szám. 4/XXIII. 1]. 1622: annak" jeővedelmeczkejeben 
semmit ide nem szolgaltattanak [Dés; KGy. — "A révnek]. 
1677: A' Tisztek-is pénzre elégedendő élést szolgáltassa-
nak mindenüvé [AC 266]. 1742: ă kenyerünket ... jol lehet 
nyomorú modon, de mégis szolgáltatták [Kv; AggmLt C. 
12]. 1781: Kötelesek légyenek Fiu Testvéreink a' Per ki-
foljtatására elegendő Költséget szolgáltami [Told. 27]. 
1847: Nevezze meg név szerént rendre a tanú, kik voltak 
azok, kik néki' szállást adtak és eledelt szolgáltattak? [VKp 
209 vk. — "Varga Katalinnak]. 

Szk: kezébe/kezéhez/kézhez 1572: az falwuak felekuek 
... Adaiath eo kegelme Byro vra(m) kezebe Zolgaltassak 
[Kv; TanJk V/3. 59a]. 1627: az mit Testamentumaban le-
galt volt, Kanta Mihalj, tudnj Illik az templum Épületire az 
praedictoroknak (!) az ket Ispotalibelj szegenieknek es az 
Scolabelj deakoknak azokatt mind Egj pénzig az derek Jók-
ból, kinek kinek kezekhez szolgáltattuk [Kv; RDL I. 134]-
1725: ha a dolog arra menne, hogj Jenei Györgj ezen kötött 
örökségeket kénszerittemek el adni ... a mivel az örökség 
többen el adódnék, tartozzék a Creditor a superfluitást... j° 
lelki ismerettel keziben szolgáltatni [DobLev. 1/116]. 1828: 
(A) harmintz Veder Bor t . . . és 15 véka vetni való mag bú-
zát ... a* kivánt idejében tartozzam kezhez szolgáltotni 
[M.zsombor K; Somb. II]. 

8. kb. adminisztráltad gondot viseltet vmire; a puné pe 
cineva să aibä grijä de ceva; etwa: jmdm um etw. kümmern 
lassen. 1655: Meg parantsoltuk vala ennek elötteis, Betlen 
õsi joszagodat ugy szolgaltatnad, hogy az Tőrök uraknakis 
sokszori panaszszaval s Jenei Végházunk éppítéseben való 
hatra maradassalis ne pusztulna el [IB. X/2. a fej. Bethlen 
Domokoshoz]. 

9. biztosít, nyújt; a asigura/acorda; leisten, sichem. 1662-' 
(A) több vizek között való erősségeknek megvétel iben 
nagy reménységet láttatik vala szolgáltatni az igen kemény 
tél [SKr 208]. 1807: a város a gátok kötésiben ... e legendő 
Materiálét, szekeret, és Segítséget szolgáltasson [Kv; 
KmULev. 3 gub.]. 1811: A' menyi Templomjok van az 
Oláhoknak, Tudjuk hogy festett Kép a* Disze azoknak, Leß 
több jövedelmet pedig a ' Festőknek Szolgáltat a' képe a 
Szent György Püspöknek [ÁrÉ 8]. 1820: a' Kötelendi Kir-
Provisoratus nem idegen, söt kész és hathatós igyekezettel 
iparkodik a* mindjárt érdeklett Gátak meg tsináltatására kí-
vántató arányos Segedelmezést... szolgáltatni [K; SLtévr-
hiv.]. 

Szk: (Isten) alkalmatosságot ~ vmire. 1617: im(m)ar az 
tauasznak ideie el iöt es mind meszókón hegieken ualo ma-
iorkodasok altal embernek fel esztendeóbęli elętęre alkal-
matosságot szolgáltát [Ks 21 fej.]. 1678: Az tovább való 
dolgoknál is, Isten alkalmatosságot szolgáltatván, Ngoda 
alázatosan tudosítanom el nem mulatom [TML VIII, 22 
Teleki Mihály a fej-hez]. 1765: Eléggé evertaltatik tehát a 
Deliberatum második Fundamentuma is mely azt tartya> 
hogy Murvai ä veszekedésre semmi alkalmatosságot nern 
szolgáltatott volna [Torda; TJkT V. 255]. 1823-1830: aKi 
reggel hol ült, nem tudta, hogy este hol tanálja helyét, s an-
nál fogva e nagy vetélkedésre" szolgáltatott alkalmatossá-
got [FogE 123. — '1793-1795 táján a mv-i ref. kollégi^: 
ban a diákok közti tanulmányi versengés az ülőhelybe 
sorrendért] * (Isten) erőt, egészséget, talentumot ~ vmir ' 
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1760: Áldást is mondunk ... Tisz lntze Mihály vramra ... 
és kívánjuk, hogy az vr Isten ö kegyelmét, sokáig szeren-
tsésen éltesse, e' Sz. Hivatalban, és annak hasznos folytatá-
sára szolgáltasson ennekutánna is ö kegyelmének erőt, 
egésségét, és minden meg kívántató Talentumokat [Kv; 
SRJE 193] * Isten jó időt 1737: Tettzett ... hogj mind 
idejebenn is vethessünk; mind, míg I(ste)n jó időt szolgáltat 
takarodhassunk [Dés; Jk 483]. 

10. beszolgáltat; a préda; einliefem, abgeben. 1577: Az 
Ew haznos Industriaya es gondwiselese zerent ... meg le-
wen fyzetese zemelyere ... abból az my ezektewl meg ma-
rad yde az feyerwary házhoz zolgaltasson az my zykseges 
Myndeneketh [Ks Báthory Kristóf lev.]. 1613: rendeltük 
kgtek köziben fö eles haitonak az mi hüuünket Feiervary 
Zomborj Jánost ... hogy az regj mod és szokás szerent az 
minemű eleseket kegtekre fel vett ... Jo emyös szekerekre 
rakassa, és ... taborúnkba szolgáltassa [Kv; PLPr 63 fej.]. 
1671: En Rosnyai Lőrincz" semmi állapotbéli kereskedő 
rendeket nem háborgatok ... Annak fölötte az mi az har-
minczad pénz jő, gyül, czedula pénz ... Borra való pénz tö-
kéletese^), igazán szolgáltatom [Törcsvár F; BfR. — 
Törcsvári harmincados]. 1746: Inspector vr(am) eö Klme 

praesentiaj(a)b(an) be esketetet Kis Munczeli Mihocz nevű 
Jobágy mind Puskas(na)k mind pedig ot való Gornik(na)k 
Ugy ha an(n)uatim az Udvar Számára vagy. 4. róka bórt, 
vagy pedig egy medve bőrt Szolgáltat, az Gornikok heten-
ként való Szolgálatyátol im(m)unis leszen [H; Ks LXII/20]. 
1751 •• Tudom hogy, hol többet, hol kevesebbet rendetlenül 
Szolgáltat, mert öszszig nihánkor körmire ég a' gyertya 
[Marossztkirály MT; Told. 29]. 

11. celebráltat; a face/ţine; zelebrieren/begehen lassen. 
1662: az néhai felséges V. Fridericusnak, hajdani csehek 
királyának, Rhénus palatínusának (!) és impériumbéli egyik 
electomak egy hajadon szép leányát, Henrietta palatinát ... 
a fejedelemasszony" ... megkérette és ... szolgáltatott vala 
"agy solennitással való pompás lakodalmat0 [SKr 310. — 
"Lorántffi Zsuzsanna fia, Rákóczi Zsigmond részére. S á -
rospatakon]. 

Szk: misét ~ misét mondat. 1705: misét is ma szolgáltat-
ónak a lelkéért" [WIN I, 456. — "A Medgyesen elesett 
Kercz kapitány lelkéért]. 1710 L: az örmény püspök' ... 
valóságos és apertus romanocatholicus püspök volt, Bécs-
ben a császár capellájában is szolgáltatott misét [BÖn. 882. 

"Oxendius Vezirescus]. 1719: Orbaj széki hilibi Vitajos 
Mihály ... valamig élni fognak minden esztendőben tarto-
zék leg aláb egy egy misét szolgáltami [Imecsfva Hsz; 
°°rb. I]. 1730: Mihálcz Ferencz Uram is igiré Mikó Judith 
Asz(szonyna)k ... hogy Annuatim Miko Judit Aszszony 
bólta Után, lelkinek üdvességiért, ha kivántatnék ugy bol-
J°g emlekezetü Praedeceszoriért az Négy Kántoron Négy 
Misét Szólgáltatt [Somlyó Cs; i.h. II]. 

. szolgáltatás 1. (úrbéri) szolgálattevés/végzés; prestaţie 
J°băgeascä; Fronleistung, Urbarialdienst. 1571: sok fele va-
10 zolgaltatas miat Imidé amoda zekel feolden keörwl való 
zolgaltatas miatt ... el puztultanak [SzO II, 328-9]. 1679: 
A Joszagh szólgáltatasa(na)k modgya specificálva lévén az 
Urbariumban aszt eő kglme à szerint kövesse el [Vh; VhU 
0/3-4], 1698: Bujdostanak ... el az súlyos portiozás, és sok 
vuártélyozás miá, ne(m) Urok s Gondviselöjōk szolgáltatá-
s°k miá [Disznajó MT; LLt Fasc. 71]. 1742: Jobbágyok 
S2°lgáltatásaknak módgjaról [Pókafva AF; JF XXV/58]. 
I753-' A terhes szolgáltatás mián kezek s birodalmok alól 

szolgáltathat 

hányan szöktek ell ... ? [H; Ks 72 vk]. 1763: hideg télnek 
idején minden fele való szolgáltatás ... kutak, jég vermek 
ásatás (!), fagyos földbenn való karoztatás, kerteltetés ... és 
meg szünés nélkül való építés [Hsz; UszLt 16]. 1783: az 
emberek ... a Nagj Szolgáltatás ... miat . . . el szegényettek 
volt s marhájakbol kipusztultának [Buza SzD; Csáky-per 
110. L. 17]. 

2. alkalmazás, érvényesítés; aplicare; Anwendung, Durch-
setzung. 1570Ė- Az Reginek Modya es Rendthartasa zerenth 
visellyek eo K. Az Theorwennek zolgalthatasat, hogy Neh 
Legien az kolosuary zeknek patthwaros Newe [Kv; TanJk 
V/3. 8a-b]. 1585: Emlekezeth Biro vram Az theorweny fe-
leól chinalt Articulusokrol deliberatiokrolis, es tudakozny 
Akar ha Azzal ellienę a* theorwennek zolgaltatasaban vagy 
az eleobelj rendtartassal [Kv; i.h. 1/1. 5]. 1588: Kalman ... 
vetkes voltat tagadgia, es az Birakat mind theorwenytete-
lekel egie(te)mbe taxallia vadollia, es tellies meltatlansag-
nak Magyarazza ... a Biraknak minden theorwenybely zol-
galtatasokat Ereozaknak hatalomnak zamlallia [Kv; i.h. 
90]. 1677: Ez fellyeb meg-irt Inhibitiorol pedig végeztetet 
ez-is; hogy a* mely peres Táblán jelen vagyon ... Törvény 
szolgáltatásakor ... az ollyan Inhibitioval ne élhessen [AC 
178-9]. 

3. végrehajtás; execuţie, executare; Pfòndung. 1677: 
Tisztek igaz Executiok szolgáltatásában sub amissione offi-
ciorum el-jáijanak [AC 270]. 

4. kézbe ~ átadás; predare; Aushändigung, Ausfolgung. 
1847: Varga Katalinnak elfogattatása aránt tudom, hogy 
hozzám Kerpenyesre rendelés jött ... s azon rendeletbe a 
Varga Katalin elfogattatásán s vármegyei kézbe szolgálta-
tásán kívül még az is meg volt írva, hogy amég a három 
helységeknek az úrbéri szolgálat iránt indult perek felsőbb 
helyen eldől, addig tegyék a mostani rendes szolgálatot 
[VKp 260]. 

szolgáltathat 1. (úrbéri) szolgálatot tétethet/végeztethet; 
a putea puné pe cineva să presteze muncä obligatorie; fro-
nen können, zu Frondienst verhalten. 1627: ha Zegedi Mi-
hali Swkosd Mihali vram fólderól el men(n)e eő kege ellen 
mindennemw Nevezetes helyen hozza nyúlhasson es vizza 
vihesse fóldere, es birhassa zolgaltatthassa eletejgh [Kis-
görgény MT; Ks]. 1637: Nőtelen legeni, haza túzeis Nin-
czien kiròl szolgaltatthattam volna [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

2. ~ja magát kiszolgáltathatja magát vkivel; a se putea 
folosi (de cineva) pentru servicii personale; kann sich be-
dienen lassen. 1843: (Ha cselédnek) ollyat kapnál kivel 
szolgáltathatod magadot, tsak tartsd meg — ügyelni kell 
réá, míg bővebben is ki nem Tanulod mi féle szerzet [Ve-
resegyháza AF; DobLev. V/1245 Bartók Sigmond öccsé-
hez, Bálinthoz]. 

3. törvényt ~ törvényt tétethet, törvénykezhet; a putea da 
o sentinţă; Recht sprechen können. 1579: Myerthogy ky-
ralyne Azzony ... Jdeyeben wgya(n) megh wolt paran-
chyolwa, hogy az mely Jozagok az megh holt kendy feren-
che wolthanak arról az tabla teorwe(n)t ne(m) zolgaltathat 
[SLt Z. 2 fej.]. 

4. okot ~ okot adhat; a putea da cuiva motiv sä ...; 
Grund/Anlaß fílr etw. geben. 1782: Boldog Isten honnét 
erdemlettem ö Ngátol ezt a Nagy haragot, Mivel tudtomra 
ö Ngának egy Zab Szem érö Kárt sem tettem, annális in-
kább, most a határ fel predálásba okot sem szolgáltathattam 
[Told. 3a 1780-1789 VI Demeter Balázs (52) néhai gr. Tol-
dalagi László örökösei koronkai (MT) gondv-nek vall.]. 
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szolgáltatik 1. beszolgáltatik; a fi predat; geliefert wer-
den. 1662: a fejedelemnek Szendrőn kívül a Tiszán innen is 
az erősség kezében, s azok éléssel megtakarva lévén, s azon 
kívül is mind Erdélybül, s mind Kálló, Szatmár, Várad, 
Debrecen vidékirül s az egész hajdúvárasokrul s török föl-
dérül naponként annyi élés szolgáltatnék, hogy ha eszten-
deig ott lenne is helyben, semmi fogyatkozása nem lehetne 
[SKr 252]. 

2. (ki)fizettetik; a fi plătit; (aus)bezahlt werden. 1673/ 
1681: Hunyadi Biro Ratz Peter valaszsza. Az régi Urbario-
mat, roszul olvasta, mert az Vásár Vám az Várban szolgal-
tatot [WhU 449 Thökölyi Imre vál.]. 

Szk: kezébe ~ vkinek 1662: látná az vezér, az országra 
vetett nagy summa még is odavolna, az kulcsos városokrul, 
szász székekrül honnét mennyi szolgáltatnék kezébe, idején 
felvetvén s limitálván, hogy még azon summa ezer tallérok 
mindenünen kezébe nem szolgáltatnának, addig az ország-
bul ki nem menne [SKr 665]. 

3. (törvény, igazság) tétetik; a se face dreptate; Gerech-
tigkeit widerfahren lassen, Gerechtigkeit ausüben. 1677: 
igasság egyaránt szolgáltassék ... személy válogatás nélkül 
| Potentiat pátralván e' birodalombéli joszágokbol a' más 
párto(n) lakók, Törvény és executio azon joszágokbol szol-
gáltassék etiam cum brachio Regali [AC 187-8,271 ]. 

4. (végrehajtás) foganatossíttatik; a fi aplicat (executa-
rea); eine Pfåndung vomehmen lassen. 1677: Potentiat pát-
ralván e' birodalombéli joszágokbol a' más párto(n) lakók, 
Törvény és executio azon joszágokbol szolgáltassék etiam 
cum brachio Regali [AC 271]. 

5. (meg)teremtődik; a fi creat; geschaffen werden. 1710: 
De a német császár résziről is szolgáltaték egy kis alkalma-
tosság a török insurrectiójára [CsH 161]. 

szolgáltatódik teremtődik, adódik; a se ivi; geschaffen/ 
geboten werden. Szk: alkalmatosság ~ vmire. 1823: az 
1816dik esztendőben meg határozta vala a' Társaság", hogj 
a kovátsoknak, az adig volt egj vasért való 3 xr fizetések 
mellett, minden müvböl való egy vas discretio el töröltes-
sék, mivel az által tsak alkalmatosság szolgáltatodik a vas 
lopásra [Torockó; TLev. 9/47. — aA Verŏs Kovátsi Társa-
ság]. 

szolgáltattat teremtettet; a da; bieten/schaffen lassen. 
Szk: okot ~ vmire. 1678: magunknak nyujtsunk-e arra vala-
mi alkalmatosságot, vagy maga Kgld magától cselekszik és 
szolgáltattat okot az tractára [TML VIII, 368 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 

szolgáltattatik szolgálat tétettetik; a fi supus/obligat la 
ceva; zu Diensten gehalten werden. 1605: mind adot, örü-
zet és zolgalatot tezen Azonkeppen az Sütő hazok is im-
(m)unisok ne legye(n)ek, hanem mind örüzetre, mind penig 
egyeb szolgalatra hirdettessenek és szolgáltattassanak [Kv; 
TanJk 1/1.507]. 

szolgamundér szolgakabát; hainä pentru slugi; Diener-
rock, Gewand/Rock eines Dieners. 1752: egy Viselt Szolga 
Mundér [Eszt. gr. Pelkiné lelt.]. 

szolgarend szolgák/szolgálattevők csoportja (rétege), 
szolganép; slujitorime; Dienerschaft, Gesinde. 1571: Ez va-
roson ... vadnak sok zolga Renden való legenyekis es zol-
galok [Kv; TanJk V/3. 41a]. 1589/XVII. sz. eleje: Az hite-

teő mester penigh az ki az eő felebarattia mellől az szolga 
rendet hozza hiteti, eőt forintal bwntettessek [Kv; Kőm-
CArt. II. 20]. 1590: Amy penyg az zegeodendeo Zolgaknak 
leányok dolgát Neszy Az varosnak Elebely vegeszese 
maragyon megh, hogy Effele zolga Rendnek szabadsagok 
myatt az gonossag ne neúekegyek [Kv; TanJk 1/1. 121]. 
1592: Kolch tartokon az Saccz Adóban, es egieb Rend-
beliekenis, a' Zolga rendeken kyweol veottek f. 49/50 [Kv; 
Szám. 5/XI. 6-7]. 1619: Startzer ... Az szolgámtól egyál-
talában azt izené, hogy nem jöhet, mert mihelt béjött Kor-
lát uram, azmennyén ők voltak, mind szolgarend, mind 
egyéb rend egybeesküdtek, hogy ők mivélünk nem beszél-
nek [BTN2 384]. 1647: Az Fogaras feöldi jobbagyokbol alo 
szolgaknak, vgy mint kocsisoknak, lovaszoknak, felaitarok-
nak, peczereknek, agarhordozoknak, szakacsoknak, trombi-
tasoknak, madaraszoknak, es egyeb rendeknek alapottyok 
felöl eleitol fogva sok akadalj leven az Fogharas feöldi Tiz-
teknek, eö Ngatis pediglen szüntelen busitvan supplikalaso-
kal, mind azon szolga renden levők, mind pedigh az faluk-
beli szegenysegh [Fog.; UF I, 828-9]. 1704: Ugyan ma jár-
tatta el a generál a városon minden gazdát.. . hogy hat hó-
napig megélje minden cselédestül az éléssel, amelyben 
mind az urak, de kiváltképpen a szolgarend úgy megütkö-
zött, hogy félő, hogy mind férfi s mind másféle rendek ap-
rónként el ne szökjenek, bennünket ide ne hadgyanak [WIN 
I, 107]. 1726: valakik effele hellyeken dohányozni Compe-
riáltatnak, a Gazda emberek toties quoties f. 1 büntettesse-
nek, a szolga rendek egj egj máriással vagy pálczával [Dés; 
Jk]. 

szolgaság 1. szolgasors, szolgai állapot/státusz; slugärie, 
condiţie de slugă; dienender Stand, Knechtschafl, Leib-
eigenstand. 1583: az Mynemeó Compositioia, arros Kele-
mennek, Az megh holt Almady Andrassal wolt az zolga-
sagh feleol, kyrul Jtileo Mester wram Leweletis Adot 
wrunk pechyety Alat, Melly dologba az warmegen Teor-
wynis leot, Azt minden Czikkeliben, mind az ket feel megn 
obseruallia [M.palatka K; JHbK IX. 21]. 1659: Kövér Gá-
bornak, hogy már az ország előtt volna valami baja, de 
szolgaságával elmulatja, noha még talám hivatalja nincsen, 
mindazáltal úgy hallom, sollicitálja [TML I, 417 Rhédey 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1671: soha ö Naga az Ország-
nak semmi rendeit Reversalis adásra, és kételen szolgaság-
ra ne kénszeritse, söt emlekezetbe se hozza [CC 23]. 1677: 
Az idegen Uratlan és lézzegö embereknek meg- fogásokrol , 
Szolgaságra, vagy Jobbágyságra örökösképpen való kén-
szerittetésekről a* Generális Articulusokban világos irás va-
gyon [AC 232]. 1823-1830: Itt mindenféle kötelességről 
lemondottam, a szolgaságról semmit is tudni nem akartam 
[FogE 156], 

Szk: szombati 1683: semmi némü respectusra Szom 
bati szólgaság(na)k színe alatt magát senkys ne absentállya> 
mert egy átallyab(an) magok se(m) gondolnák meg mi kö-
veti az ollyanokat [UszLt IX. 76. 19 fej.] * udvarbeli 
1671: Ha kik Kővár védéki Fiscalis joszagot bírnak, és on-
nét afféle Fiscalis jobbágyokat, magok ős joszágokba(n; 
szálitottanak vag' telepitettek ... az ollyanok ... viszsza 
szállítsanak ... excipialtatván ha kik udvarbéli szolgaságra* 
vagy molnárságra ... hozattanak [CC 81-2]. f f 

2. kb. ügyintézőség; funcţie, slujbă; Verwaltung, Sch*í 
nerdienst. Szk: számadó 1682: Világos lévén azért Né-
hai Berki Istvánnak számadó szolgaságba s az iránt vaî  
kōtelesseghe az Dna praetendenshez, ha az Atyafiak e 
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kglmek Berki lstvan ur(am) jovaib(an) participalni akarnak 
adgia(na)k számot annak rendi s — mòdgia szerint a Dna 
praetendens(ne)k [Kv; RDL l. 161]. 

3. fejedelmi udvarbeli szolgálattevői tisztség; slujbä/ 
funcţie îndeplinitä ín curtea unui domnitor; Amt eines 
filrstlichen Würdenträgers, Hofdienst. 1662: a fejedelem 
udvari szolgaságra kötelezte vala", nagy fizetése járván esz-
tendőnkint a tárházbul [SKr 215. — "Kapronczai Györ-
gyöt]. 

4. elnyomatás, rabiga; robie, asuprire; Knechtschaft. 
Szk: ~ba lenyűgöztetik. 1848: Az eddigi fejlemények után 
iţélve az oláh móczok kísérletét kétségtelenül napfényre de-
rül az: mikép a gaz camarilla működése oda van irányozva, 
hogy előbb a magyar nemzet a szolgaságba lenyügöztessék 
[RevRTr III, 201 Gaál őrnagy Vörös Antal kormánybiztos-
hoz]. 

szolgáskodik szolgál; a fi slugä, a slugäri/sluji; dienend, 
im Dienst stehen. 1780: Néhai Sztánts Oprránál szolgás-
kodvan hallottam ... mondani [Bukuresd H; Ks 111 Ve-
gyes ír.]. 

szolgaszámba szolgai minőségben, szolgaként; ín cali-
tate de slugă; als Diener/Knecht. 1604: Per hoc bizonitsa 
megh az A. hogy volth masfel hetigh az taborban eó nalla, 
°nna(n) zeókett el, ki az eò maraztassara maratt volth ott, 
zolga zamba [UszT 20/130]. 

szolgatanuló szolgálatot tevő ref. kollégiumi tanuló; 
elev de serviciu la un colegiu reformat; dienender Zögling. 
j870 kJ1914: V. és VI. osztályos nagyobb szolgatanulók, 
kik naponként cipót kaptak s ezért az officialisták mellett 
(contra, senior, thekárius) szolgálatot tettek ... és a kissebb 
szolgákra csoportonként felügyeltek a „közmunkáknál" 
[MvErt. 27 neuter al.]. 

szolgatárs szolgálattevő társ; coleg de slugă; Dienstge-
n°sse. 1598: Velten Bidner ... fassus est ... ez Merte(n) 
Albert... mas zolga társától egi czondorat lopot wala [Kv; 
TJk V/l. 142], 1629: Balogh lstuan az porozlo p(ro)testala 
azon hogy miuel Weres Georgyne az eo leankajanak az ujat 
az aitoval el cziptette es meg mankitotta (!) noha most We-
res Gyeorgy szolga tarsa leue(n) erette nem molestallya suo 
tempore mind az altal nem negligallya [Kv; TJk VII/3. 
l75]- 1676/1681: Az hol az Egygyesség vagyo(n) a Szolga 
társok között, ott az Umakis hasznossabban szokott dolga 
f°lyni [Vh; VhU 662]. 1679/1681: Ö kglme réghi és hiteles 
^zólgám lévén, mindeneket addigh töllem meg tapasztalt 
hűsége szerint czelekedgyék ha kikben (: hozza hasonlo 
Szolga tarsaib(an):) magok viselese iránt mi fogiatkozast 
fapasztal, arról őket megh szólicza [Vh; VhU 667]. 1710 k..Ě 

u t mü, a tanács mindnyájan, kegyelmednek" szolgatársai 
Vagyunk, nem szolgái [BÖn. 963. — "A gubernátornak]. 

szolgavigil kapuőr; portar; Torschließer. 1870 L/1914: 
A szolga-vigil forgatta a nagy kulcsot, emelte le a kereszt-
^sat", a deákvigil írta fel az óra jelzésével a bejövöket, és 
|z erről vezetett jegyzéket reggel beadta a kontrának [Mv-
Ert- 20 kapuzárás al. — "A kapuról]. 

szolgazsellér zsellérszolga; slugä din rindul jelerilor; 
°eisasse. 1864: Lovász Márton ... Szolga zsellér [Kalota-
Sztkirály/Zentelke K; RAk 55]. 

szólít 

szólít 1. hív; a chema; rufen, ansprechen, anreden, anru-
fen. 1567: Thowaba: k: Jzenye megh Nekwnk ha Eothwes 
Antal es Peter Nech megh bekwltek Peter deakkal, awagy 
mynt wadnak benne semyt nem twdonk, merth Jth Jghen 
zolychak Napotys wettwnk benne Immáron annyra wagyon 
hogy rea kel zolnunk [Gyf; BesztLt 81 Thomas Krechner és 
Lucas Pystaky a beszt-i bíróhoz és tanácsához]. 1593: 
Eleozer kertem azt teolle ha megh kwlte porkoláb vramnak 
az laotbortth Monda hogy megh nem kwlte à leant zolita s 
mondá hogy hozzon egy kwpa bortt fel had kwlgie(m) 
megh az lato bortt porkolabnak [UszT]. 1597: Tummes (?) 
Wendler ... vallia ... zolitanak engemet az Lato Mester 
vraim hogy lassa(m) michoda húst arol Paztor Istwan [Kv; 
TJk VI/1. 6]. 1614: Hunyadon letwnkbennis egyezer ketel-
kedue(n) abban hogy az megh holt feiedele(m) melleye 
fekwnnek Dengheleghine Azzoniomnak Zolita Vyhely 
Marton monduan, Syes, Syes Keörtuelyesi Vram Jeözte 
mitt mutatok [Szb; VLt 53/5267 G. Keörtuelyesi (21) vall.]. 
1644: Chizar Andrasne zolita geóreógh Thamasnet hogy 
Jezte te czifra egj keueset [Mv; MvLt 291. 430b]. 1751: 
Hamar hívd bé a Papokot régi tudós Doktorokot Kit hol 
találsz mindeneket Szollits hozzám nagy elméket [Hétfalu 
Br; EM Ll, 125 bethl. ját.]. 1752: mikoron ki költ a förődö-
böl ... engemet szolitot hogy fel öltöztessem [Altoija Hsz; 
HSzjP Margaréta Romány (20) vall.]. 1792: Péter ki vett 
egy kereket az An(n)ya Szekeréből, ... együtt vonakodtak 
rajta, mely keréknek az Anya egy fejszét vévén haragjában 
kétt fenteit eli vagta, így is elvitte magához ezt is nagy vo-
nakodások közt a Gornikott Szóllitván az Uczárol, az 
Anyát meg akarta kötni [F.lapugy H; Ks XLVIII/7 Popovits 
Peter alias Bubla gör. kel. pap vall.]. 1805: Asztalos Ferenc 
reggel eleget várta, hogy szólítsa a meddő pásztor is a maga 
csordáját [F.rákos Cs; RSzF 219-20]. 1823-1830: (Gr. 
Bethlen Pál) Akárkit látott az udvaron, azt magához szólí-
totta, azt mindenként kikérdezte, úgy hogy az ember unta 
még az ajtókon is kilépni [FogE 152]. 1847: (Varga Kata-
lin) a templom előtt egy magasabban felemelt sírhalomra 
felállván, maga körül szólította a templomból kijövő népet 
[VKp 196]. 

Szk: félen ~ félrehív. 1650: mikor ... az szentegy hazbol 
ki iŏtvnk ualla maga szoczj giorgi engemet felen szolita, s 
azt monda lukaczy vram adasd uisza vtvs Jakabneual az 
vnonk teiet touab, mind eő s mind mv ne pironkogiunk 
[Szentlélek U; UszT 8/64. 37a] 

2. megszólít; a se adresa cuiva; ansprechen, anreden. 
1601: Brassaj Peter ... vallya ... az sebes darabant ot az ja-
nos vram kapuyaban hankodik vala János vram zolittya va-
la, de az darabant nem fogadgya vala hanem chakaniat for-
gatta [Kv; T Jk VI/1. 546]. 

3. vhogyan megszólít, vminek címez; a se adresa cuiva 
cu/folosind un anumit termen; (als etw.) anreden, titulieren, 
benennen. 1811: Meg-van a' Dékányság! mely olyan nagy 
öröm, Hogy én a' fejemet már mind azon töröm: Muftinak 
szóllitsam, vagy pedig Lámának? [ÁrÉ 112]. 1823-1830: 
Hogy én abban az udvarban laktam, sokszor mentem ezen 
asszonyhoz, s minthogy a vejét Tktts urnák hívták, én is ő-
tet tekintetes asszonynak szólítottam. De nagyon hidegen 
fogadott | Egyszer tapasztalván, hogy az udvariak Mlgos, 
Ngos asszonynak hívják, én is úgy kezdettem szólítani, és 
azután igen kedves embere lettem [FogE 148]. 1848: mióta 
a* burenbum főnököm lett, velem is csak amúgy patzkázik, 
's képzeljen merényt, mind Pákei Uramnak szóllít, még a' 
tkts czímet is sajnálja tőlem [Kv; Pk 7]. 
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4. nevén nevez; a rosti numele cuiva; (beim Namen) nen-
nen. 1653: Én magam is hallottam portán a Bocskai nevét, 
és sem a Rákóczi Sigmond nevét, hogy szollitották, sem a 
Báthori Gábor nevét, maga az 1614-k esztendőben vala már 
a dolog [ETA 1, 101 NSz]. 

5. felkér, megkér vkit vmire; a ruga pe cineva sä facä 
ceva; auffordern. 1585: Sophia Gergely kowachne vallia ... 
Enys zolitam vala Az Drabantot hogy Ne hyon senkit viz-
za, s be Mennie(n) [Kv; TJk IV/1. 524]. 

6. vmilyen munkára hív, felszólít; a chema pe cineva sä 
participe la o muncă; aufrufen, auffordern. 1606: Mikor 
Osuat János oda az keórtuelj ala jutott legh eleózer eó zoli-
totta be az eò népét Zedeijesi Jánost s az teobbit s az Az-
zonj nepet vgy zolitotta neki (!), noza zedgietek, megh 
ne(m) zallott volt le Jmreh Lukacz hogj zedetnj kezdette s 
zettek az keortuelt [UszT 20/203 Brittannús Jmreh de Kis 
Kede pp vall.]. 1840: a fak öszve hordása nem ugy eset a 
hogy az emberek Bosla Urammal edgyeztek mert vagy ket-
tő háram betsületes volt de többi tsak fel válrol beszéllet 
mikor szollítattam a fák öszve hordasa iránt [Várfva TA; 
Bosla]. 

7. rákiált; a striga la cineva; anfahren, anschreien. 1584: 
Az leány ... ki mene hogy az Rut mellieztes vizet ki Eósse 
... haliam hogy mongia vala a' leány hwy ki, czo ky, be 
leowe Nagy ledwe, S monda, Azoniom lay Nem tudom my 
vala Az Ablak Alat, addeg zolita(m) hogy fel Alla, mert 
hozzais haigalek [Kv; TJk IV/1. 246-7]. 

8. feddőleg rászól vkire; a face cuiva observaţie pentru 
ceva; zurechtweisen, anfahren. 1600: Az Elied sorkarais 
mente(m) az baro(m) vtan, de enge(m) senki nem zolita 
erette. Wolte immár hasitot hatara Orozhegynek Farkasla-
katçl, azth immár ne(m) tudo(m) [UszT 15/112 Lukach Já-
nos, Zetelaki, Zabad Zekely (25) vall.]. 1629: Az Azzonj 
Horuath Jstuan(n)e az Aytob(an) allapek zolita az Varga 
fiat hogj mierth Cselekezi az az hazoko(n) toluaiul | elegh-
szer feddettem (!) az leanyra hogy mindenkor ertue ke-
seóigh mind kün volt ot virikeltek az tűznél szolitottam 
hogy egessek az forgachyomat [Kv; TJk VII/3. 82, 148]. 
1653: Mentül inkáb szolitottuk rola, annál inkáb szidalmaz-
ta Mészáros Petert [KemLev. 1394 Mich. Feoldesi ns (30) 
vall. Debreczeni Nyerges Jánosnak Mészáros Péter köze-
lebbről meghalt viceispán ellen Mich. Szent Geőrgy Völgy 
de Nagy Enyed kezeírásában]. 1666: Nagy Mihály szolita 
okét, hogy az Ur buzaiat ne tikozolliak [Szentgyörgy MT; 
BálLt 55]. 

9. idéz, hívat; a chema/invita pe cineva să se prezinte un-
deva; zitieren, rufen, zufiihren. 1583: ha mi igassaga wol-
nais minden melleol el maradót es az mit Raytunk keres az 
is ra ter, miért ket missilis mellet zollit | (e)bbeól warok 
teor(veny)t kegmetekteól, myert hogj ket parancholat mel-
let zollit ezen eggj dologért [Hsz; BálLt 80]. 1589: Kinosi 
Gal Peter zolitotta patakfalj Deák Petert | Capitany Vram 
szólította István Kovacziott Vduarhelitt mieljhogy méltat-
lan Panazt teott feiedelemnek [UszT]. 1593: Christina Az-
zoni Alak Tamásne vallia: ... Az másik Azzoni, az ki el 
zeokeot, tudom hogi georgi zolitotta gonossagaert, de az 
mind Anniostol rea tamadot, es Igen vertek Georgeot [Kv; 
TJk V/l. 354]. 1596: Andrasfalúa medio triu(m) Zent Ab-
ranfaluat zolitottak, Ahogy erdejeket tiltottak volth megh 
hogy ne ellyek [UszT 12/110]. 1648/1687 k: A' Somosdi 
megye béli Vraimék szolitották vala előnkbe ä Csokai Vra-
imekot ugy mint megye feleket ă Praedikátor házánál való 
Csümek építése felől [MMatr. 87]. 1662: Szeoke Gergeline 

... szollittotta ... az kovacziot [HSzj kovács al.]. 1692: in-
káb szollittom kapu szamokat ha ugjan jo alais", hogj mert 
ugjan tsak valamit egjeb adozo rendek nem supportalhat-
nak, ne(m) esik tsak az varmegje nyakaban, s, ne(m) nézik 
ŏk tanul, hane(m) edjvt velvnk supportallyak az terhet 
[Szőkefva KK; Törzs. Sarosj János kezével. — aTi. a szász 
nációnak]. 

Szk: divízió mellé 1747: Illyen okon kelletett nekem 
az Jnctusokat Divisio mellé szollittanom, hogj t i . Néhai 
Férjemmel Bōjte Nagj Sámuellel appropialta(m) volt edgj 
Jószágot ... a* Kolosvari uttzáb(an) ... subdividaltatni in 
duas aequales partes kévánom [Torda; TJkT III. 124] * 
hadba 1606: Tudom mikor molduaba mennek wala ke-
seben azkor Zöke lörincz megyen vala az hadba Zolitta en-
gemet es monda ezert Zolittalak hogy Jm lukacziot Kwl-
deöm vala az hadba ha el megyen az eöreöksegbe bele val-
lom, ha penig nem alkhatunk meg egy kertem vágjon es azt 
adom nekj eö penig azt monda hogy eö nem megjen [UszT 
20/310 Benedictus Sattha (!) de löuethe pp vall.] * okadås-
ra 1600: Az eónne(n) tilalma alatt rah menth es ki fogh-
lalta kezúnkbeôl a' megh neúezett feóldúnket 1592 ezten-
deóben púnkest nap taúatt per pote(n)tiam, az eò magha ti-
lalmara, Az eó magha tilalmara es Annak ok adasara kellett 
nekünk zolitanúnk, de litis inter medio foglaltak ky kezúnk-
beôl ... az el foglalaserth az maior potentia(n) Vagio(n) eô 
kegme [UszT 15/77]. 1606: az el múlt 1599 eztendóben 
Eószel megh borozdolok teóruin modgia zerint, kilench bo-
rozdakal, minket soha senki az ok adasara nem zolitott, 
mert senkjnek sem(m)i keòze ahoz ne(m) wolt, s azért nem 
keu antok ok adasúnkat [i.h. 18/12] * törvénybe/törvényre 

1593: Jngemet meg kúruaztak volna, es en Az zott el 
halgattam veztegette(m) volna ... Leorinch georgeott teor-
uenhez zolitottam ... Áz teoruenj heljen hagja tiztessege-
met [Szentegyházasoláhfalu U; UszT]. 1748: Illyen okon 
kelletett az Jt Törvényb(en) szollitanom, hogj tudni illik 
azon Jószág a* mellyen most lakik ... Item egyéb minden 
bonumai ... eng(em)et illemek [Torda; TJkT III. 211]-
1760: Az sérelmes fél az más felet Falus Bíró által hét pénz 
le tétele mellett Tőrvényre szollitván, ha ad triduum el nem 
készúl, el tiltya 151" napig, és akkor elő álván corán Judice, 
et Juratis Pagensibus T ő r v é n y e k lészen, kik az Tőrvényt bi-
zonyos italért mondják ki [Novoly K; BLt]. 1809: Törvény-
be szólítá gyergyószárhegyi Szabó Mátyás gyalog katona 
ud actor ugyan gyergyószárhegyi Barabás Balázs huszár 
katona őkegyelmit ut inctus [Szárhegy Cs; RSzF 285]-
1826: Anno 1826 die 23 January falu ítélőszéke tartatik fa-
lusbíró Márok János elölülése alatt; amidőn is felperes Szé-
kelly Anna törvénybe szólítja molnár Csíki Andrást [F.rá-
kos U; i.h. 257]. 

10. Isten magához ~ vkit meghal; a muri/deceda; Gott hat 
ihn/sie zu sich berufen. 1741: Zágoni Ferentzemet Isten 
magához szollitván ... Temettettem akor pénteken [AJ* 
44]. 1777: minekutánna Kedves Feleségemet ... Hites Tár-
sul el vettem, vélle mindenkor példás edgyes életet éltern 
... vélle való edgyes házassági életembe azakan kivúl, kike 
Isten magához szollitott még két mostan elö fiu magzatok-
kal meg áldott [Cintos AF; KGy]. T 

Ha. 1649/XIX. sz. eleje: szollittani [Nyárádsztlászló M » 
Sár.]. 

szólítás 1. idézés; chemare ín faţa instanţei; Ladung, 
tation, Aufforderung. 1604: Mjert pedigh mindenekből 
mi(n)d eoreksegbeol marhabúl kj fizettük es az el végezeti 
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dolgoth megh haboritotta az fel peres, erette az méltatlan 
zolitasnak tçrhęn, Affelett patúaro(n) vagyo(n) [UszT 18/7]. 
1642: Nótárius Vramtol hallottam hogy megh szolitotta volt 
Apaffine Aszzoni(om) Gereoffi János vramat az Hęt szaz fo-
rint adossagert, Leuatatis Iratot volt Apafine Aszzoni(om), de 
ismét ki vonatta. Eszebe veue(n) az prokatora hogy Citatio 
nélkül leőt az szolitas [Harangláb KK; Ks 39. XVI. 3]. 

2. vkinek vmilyen címzése, megszólítása; termenul cu 
care cineva se adresează cuiva; Anrede, Titulierung. 1823-
1830: Ezzel az udvarral ismeretes volt az apám, mert a gróf 
Bethlen Sámuel atyja udvarában szabóskodott volt, úgy-
hogy ez a gróf az apámat mindvégig józsinak szólította, az 
apám pedig ezt a grófot már idős korában is úrfinak. Erről a 
szólítás módjáról jut egy történet eszembe [FogE 99]. 

szoliter I. mn egy gyémántköves/gyémántkővel díszített; 
cu un singur diamant; einen Solitär fassend. Szk: ~ (brili-
ónt)gyűrű. 1814: Egy solitér régi modi gyürü hegyes gyé-
mántal Rf 35 [Kv; Bom. IV. 41]. 1818/1826: Két Soliteur 
•••Két Gyöngyös Gyürük [KvAKt Mss hung. 27]. 1840 k.: 
egy Szolitör Brilliánt Gyürü [BetLt 3]. 1857: egy soliter 
gyürü [Kv; ACJk], 

II. ſn egyetlen, egyedülálló gyémántkő; solitar, diamant 
fontat singur la o bijuterie; Solitär. 1810: Egy közép nagy-
ságú brilliántos ró'sa gyürü, körül kereken, mint 8. gyé-
mántokból, és a' középen egy nagy magános gyémántból 
(Solitairéböl) álló [Dés; DLt 368]. 

^ szólítgat ismételten megszólít; a cere cuiva ín repetate 
rînduri să îndeplineascä ceva; mehrmals/wiederholt fragen, 
jnit Fragen angehen. 1849: az utóbbi vásárlások árai iránt... 
Korbuly ... Krizsán Máriát szóllitgatta [Kv; Végr. Vall. 86]. 

szólítódik figyelmeztetik; a fi avertizat; angesprochen/ 
angerufen werden. 1597: az Nemess wrameknak walo fe-
szetiss Mellet Orczatlanwl az iol Tartass felet egy Nihanían 
megh kiwananak (!) az kiknek nem fiszedtem azok szólí-
tódtak hogy mit chinalnanak de wk aszal semmit nem gon-
doltak mert wk heaban Nem Jarhatnak othon dolgokat had-
iak el Eredtwnk, Minden Melfeoldre megh kiwantak az d 
12 [Kv; Szám. 7/XIV. 27 Masass Tamás sp kezével]. 

szólíttat 1. törvény elé idéz; a chema ín faţa instanţei; 
poriadén, zitieren. 1592: Kaidichyfolui Fabian Benedek vt 
A(ctor) zolitattia azo(n) Kajdichfoluan lakó molnár Peterth, 
zamlallia hogj ennek elótte való eztendeókben volt peri vel-
le, mely Causanal az vice zekre bóchattattak volt, most Ab-
?ens molnár Peter az J(nctus) [UszT]. 1598: Thordatfalui 
pyos Janosne Cathalin Aszony szolitattía Tarchafalua(n) 

Orbán Petert [i.h. 12/116]. 1606: Abranfalua zolitattia 
jnelekfaluat Mjuelhogy iúhokot haitottak be az Heazo ol-
dalabeli feóldreól [Telekfva U; EH A]. 1607: Fanchaly 
Kandó Ferench zolitattia az Zent Király Kowachj Antalt... 
Ţ Koúachj Antal sem jeott sem kwldett [UszT 19/24]. 

1^66: A* mikeppen Arkosi Egihaz fiak Barabas Jacab es 
^zabo Thamas Falu kepiben szolitatak Serester Lukacznet 
j\ngalitot egi Templombeli Aszszonyember allo helly felöl 
lArkos HSz; HSzjP]. 1681: Causa Szamos Uyvar Nimethi-
155]S' B Í r ° J a n 0 S s z o l i t t a " y a f e l e s e g é t T ö r ö k Borkatt [SzJk 

P Ş2k: oltalmazásra 1796: mivel ... ezen keresetben, az 
^victionak terhe Nagodat illeti, azért. . . Ngadat az emiitett 

ken téjendő oltalmazásra szollittattya ... Tessék Ngod-

nak meg jelenni, és az oltalmat magára venni [T; JHb 
XXVIII. 56] * törvényre 1695: Ca(us)a Malomiensis 
Gellért Mihály szollittattya Törvényre Csiki Laszlonét Sze-
kely Catát illyen oko(n) hogy a feleségét loponak kialtotta 
[SzJk 293]. 

2. felszólít; a soma, a puné cuiva ín vedere (cu forme le-
gale) să execute ceva; auffordem (zur Zahlung). 1712: a 
mü földes Uraink minket obligáltanak hogy állítsuk bizo-
nyos Mészárosokat, à kik à Várost fogyatkozás nélkül hús-
sal el tartsák mindenkor, miis ezt magunk kárával érezvén 
addig akartuk orvosolni és szollittattuk ö kglket ennek meg 
erössittésére ... Miis azért ezen dolgot jovallyuk, s leis írat-
tuk ... szokott Városunk petsétivel confirmálván [Torockó; 
TLev. 13/1]. 1776: ekkoron is, igaz hogy ō Nagyságát ... 
Simon luon, és András érdeme szerint nem betsüllették, il-
letlenül szolitatták [Szentgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 

szólíttatik felhív, odarendel; a fi chemat la un anumit 
loc; aufgefordert werden. 1847: Kérelmes a' bé panaszolt 
Virág Lászlót és Nővérét ... le motskolván, s ... a Maga és 
Nővére sértett betsülletére nézve számadásra szollittatván 
a' kezébe tartott páltzával Virág Lászlót ugy artzba ütötte, 
hogy artzát azonnal Vérbe borította el [Kv; DLt 530a gub.]. 

Szk: törvénybe 1821: ha netalántám a közönséges 
osztatlan helyek aránt per támadna is, azt a commonitásnak 
kelletik oltalmozni, és az ilyenekért privátus possessor úr 
soha is törvénybe nem szólítatik [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 
142]. 

szollicitáció 1. szorgalmazás, sürgetés; solicitare, cerere 
stäruitoare; Betreibung, Urgenz, Sollizitation. 1687: az Ra-
bokat ... Udvarbíró Ur(am) ... ki viteti ...; Az előtt egy 
Drabant jár vellek, az sürü szöllőb(en) de az Drabantok sol-
licita(ti)ojára, azt Capitány ur(am) eő kglme meg orvosolta, 
le engedte; hane(m) most Rab Pásztor van, az kiséri az Ra-
bokat, mind szöllőb(en) mind kertb(en) egj bottal [Cseh Sz; 
GramTr VIII. Kukré János Strása Mester (50) vall.]. 1809: 
Könyörgö Levelemre tett végső Resolutionak sollicitatioja, 
és el hozása véget elkelletvén mennem Kolosvárra ... Hf 
24 [Szu; ComGub.]. 

2. elintézendő ügy, kérés; problemă de rezolvat, cerere; 
zu betreibende Rechtŝache/Bitte, Antrag. 1657: Másik dol-
gom ilyen is volt: Vala egy Vay Péter, Szabolcs vármegyei, 
kinek én igen barátja voltam, étekfogó vala, ez elkéredzék 
vélem, lévén némünémü sollicitatiója császárnál [KemÖn. 
117]. 1667: Legkiváltképpen való sollicitatioja, kegyelmes 
Asszonyom, urának tisztességes földben való takarítása, 
melyben is, az mint Nagyságodnak egy levelében láttam, 
igérte kegyelmességét ő nagyságához még Fejérváratt 
[TML IV, 17 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

szollicitál 1. kér, kérelmez, igényel; a solicita; ansuchen, 
beantragen, erbitten, sollizitieren. 1637: az my Torotzko 
városi Jobbagink, h<a>tarinkban, eleitől fogva az vas Bá-
nyát mivelven ... talaltanak valami fekete onas keöre is, a 
ki valamenny ezüsteotis tartana es annak maghok fel zaba-
dulasaval való miveleset sollicitaltak maghok(na)k, az my 
kegl(mes)s urunktol fejedelmünkteöl [Thor. 1/26]. 1655: 
Szegény Udriste uram fia felől oly hírt hintegettek már itt, 
hogy vajdaságot akarna sollicitálni [RákDiplO. 270 Petrus 
Budai II. Rákóczi Györgyhöz]. 1665: Monostori János 
Ur(am) solicitalvan ujobb(an) mesterremekjet az B. Ceh-
teol, ki adatott eo Kegenek [Kv; ACJk]. 1671: Egyébiránt 
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én az mint hogy nem is remélhetek semmi új gratiát ő 
nagyságoktól, úgy nem is sollicitálok semmit [TML V, 462 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1677: Ország törvénye 
szerint convincaltatot és arestaltatot foglyoknak, vagy Pro-
scriptusoknak felszabadulasokban a* Keresztyén Országo-
kon; és Fejedelmeken kivŭl való Nemzeteket ha kik szolici-
talnak, Ország s* Fejedelmek hires s' consensusa nélkül;... 
hasonlo poenaban incurrállyanak, melyben a' convictusok 
voltanak [AC 82]. 1680: Junius 4 A lengyel király követe 
jött hozzám a Rákóczi György adósságát sollicitálni [AMN 
220]. 1683: Latzko Istvanne Kis Gergely Anna Uratol való 
szabadittatasat solicitallyia, mert igen sanyaran tartotta 
[SzJk 200]. 1716: az Nemes Var(me)gjét Solicitalylyák, az 
oculátorak ki bocsáttása felől [Kük; MbK 120]. 1765: mi-
dőn seriest sollicitalta, azt felette, igen ifiu a Causám, noha 
Extraseriális vala [Gy; Eszt-Mk Vall.]. 1783: az Inclytum 
Oloszianum Gyalog Regementben Katonáskodo Akosfalvi 
Titt. Szilágyi Sándor ö klme ... Néhai édes Attyának per 
extensum minden féle Mobiliái iránt ... a Nemes Marus 
széki Tkts Cont. Táblán pert indított vala ... meg edgyez-
vén ... azok aránt indított perlekedésről őrőkősőn és meg 
hihatatlanul le monda ... azt ez után ... Nem Urgeállya 
Nem Sollicitállya sőt meg sem is bolygattya soha sem ma-
ga sem Successori [Mezőbánd MT; MbK XI. 69]. 1807: a 
Mlsgs Báró Ur valakit plenipotentziázzon, mert az én gon-
dolatom oda jár, hogy én egy Divisiot Sollicitállyak, mély-
nél fogva osztodgyék fel a Praedium, hogy ki ki tudgya mi 
legyen az övé [Kv; Incz. XII. 4a br. Josinczi József lev.]. 

2. sürget; a urgenta; drängen, urgieren, betreiben. 1581: 
Az gruz Peter lewelet is eó kegmek lassak megh, es ha el 
leot Az terminus, sollicitallyak az fyzetesre eo kegmek By-
ro vram tanachyawal [Kv; TanJk V/3. 240a]. 1590: Az my 
Nezy Az Scholahoz való segitseget mellyet az Nemessegh-
nek feye meghis Ighirt ... Azokat az vrakat eó kgmek keo-
nyeorgessel solicitalliak, Akiket itilnek lo Akaró Patronu-
sinknak lenny, Az orzagot penigh suplicatiok Által minde-
nekreól lelyek megh [i.h. 1/1. 140]. 1597: Aaszszoniwnk w 
felsige it litiben weszet wolt el faszakass petemek Egy few 
alia Mind hiastwl ... w kegelmeket Tanachwl igen Solici-
talta w kegelmek megh hagiak hogy fiszessek Eredte Neki f 
1 — [Kv; Szám. 7/XIV. 61 Masass Tamás sp kezével] | 
Bomemizza Benedek hity wta(n) exhibuit suam fassio-
ne(m) sub hoc tenore ... Zekeli András nekem ados wolt. . . 
holta wta(n) Zakal B(ene)dek zamot vete welem ... enis pe-
nigh mindenkor chiak Zakal B(ene)deket sollicitalta(m) 
erette [Kv; TJk V/l . 123]. 1599: Ezennis kérik eo kegmet 
biro vramatt hogy mostan ott alat8 leteben, eo kgme ne dif-
ficultallia az ott való zallasunk az Zakach Iános es Tolketeo 
Peter haza feleollis megh talalny azonkeppen az vásárlások 
megh fizetese feleollis, Vrunkatt eo fel(se)get megh talalny 
es keoniorgese altal solicitalny [i.h. 1/1. 342. — "Gyulafe-
hérvárt]. 1605: vyabb legátus superúenialt Generális Vram-
tol Gyiulaffytol ky vyollag solicital az keolchieon pénz ke-
res feleol [Kv; TanJk 1/1. 519]. 1614: Balasfy Balint 
U(ram) certificatio altal ertue(n) hogy Hatuanj Jstúan dol-
gát sollicitalyak. Keri Bjrak U(rai)mat, hogy defferalyak a 
dolgot, Az meg hadnagy Jstua(n) Attyaſiainakis ertesekre 
lehetne ez igyekezet [Ks 110]. 1618: Mikor a tractatus kez-
detek, Kamuthi uram" sollicitálja vala, hogy tenne választ 
az adóról0 [BTN 92. — "A fókövet. bA pasa]. 1653: oda 
menék solicitalom vala az pénzért Ozdi Thamást [Gyf; 
CartTr II Balo László udvari íródeák kezével]. 1667: An-
nak utánna Lengyel országból megh jüvén Rákóczi György 

Barcsai Akos lön az Fejedelem, en általam sollicitálta megh 
adását azon Szűcs nevü falunak az Asszony eö Nga [TGsz 
51 ]. 1671.š Hogy mindenekkel a* jó Szomszédságot, és szép 
békességet, minden tehetségévell oltalmazza és meg-tartya, 
és senki ellen semminémŭ hadat offensive nem indít, ha 
méltó okot réjá nem adnak; Es ha szintén adnának-is az 
egész Ország Statusi meg-edgyezett consensussokbol tsele-
keszi, a' Portat-is arról való annuentiáért, nem Sollicitállya, 
Ország engedelme nélkül [CC 7]. 1749: A Magistratusnak 
sok rendbéli determinatioi volta(na)k a' Mészárosokhoz az 
hus árulás dolgaban signanter ... mikoron Kolosvaratt de-
valválódik az fontya(na)k árra ... ittenis az hus árrát ahoz 
accomodállyák; De nagj kárával tapasztallya a' Magis(tra-
tus). . . hogj két három holnap múlva accomodallyák a' hus 
árulást... Ellenben pedig valamikoron a' hus árra elevalta-
tik Kolosvaratt más nap vagj leg feljeb harmad napján 
mindgjárt sollicitallyyak a* Mag(ist)r(at)us előtt itt hús ele-
vatiojat [Torda; TJkT III. 152]. 1752: maga Lendvai 
Ur(am) appellalta Táblára, már eo kegyelme tsak halgat Se-
riesbe Íratni maga appelíatas Causajat nem Sollicitállya. 
nemis csuda, quonda(m) beati possidentes, ha eo kegyelme 
nem Sollicitalya nékünk kéne Sollicitálni [Backamadaras 
MT; Ks 83 Fr. Árkosi lev.]. 

szollicitálás 1. kérelmezés, kérés; cerere; Ansuchen, An-
trag, Betreibung. 1662: Az török rabnak sollicitálása felől 
későn talált meg Bánfi uram, mert már asszonyunk ő nagy-
sága Torma János uramnak conferálta [TML II, 257 Ke-
mény Simon Teleki Mihályhoz]. 1664: Az fővezérhez me-
nendő Nagyságod ország követinek határ sollicitálás felöl 
való instructio adásbúi ez tetszése az úrnak ö najgyságának 
[TML III, 308 Teleki Mihály a fej-hez]. 1672: En is Sely-
meczit felküldtem az jószágim sollicitálására, gondolván, 
talám most lépnek valamire [TML VI, 381 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1676: Látjuk Vesselényi uram mit írj°n 

az hópénz sollicitálásárul [TML VII, 142]. 1776: Miglen 
ezen ujjabb mátkaság dólga és Dispensationak Sollicitálása 
Kóródon tractáltatnék ... volt é azon tracta tudtára ... Groff 
Lázár János Urffi ō Nganak? [Nsz; GyL hiv.]. 

2. sürgetés, szorgalmazás; urgentare; Betreibung, Urgie-
ren. 1617: Melj dolognak sollicitalasara Azzonio(m) eo 
Naga Cancellarius vra(m)hoz eo Nagahoz expedialvan, E° 
Naga ... Jus Regiummal irt Noua Donatiokat ... megh kvl-
de [Ks G. 25]. 1619: Nem tudom csak mely nap is az nagy 
sollicitálás miatt az vezérnek szálán csausza monda ezen 
szóval: Szegény erdély kapitiha, mindennap itt vagyon, 
mégis csak egy szál rózsáját is nem szagolhatjuk meg-
[BTN2191]. 

szollicitálhat kérhet; a putea cere/solicita; beantragen/ur-
gieren können. 1679: Urunknak refusió nem igírtetett, nem 
is sollicitálhatni, azt mondja [TML VIII, 519 Bethlen Far-
kas lev.]. 

Szk: törvényt 1781: Azért méltó praetensióm volt; en 
penig szolga lévén nem solicitálhattam törvényt rá, hogy 
megítéltessék, hanem ez gazdát illetett és ennyi időtől fog-
va való erőltetésemre el kellett volna láttatni [Árkos Hsz; 
RSzF 272]. 

szollicitáló szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ levél levélbeli felkérés; scrisoare care conţine o cere-
re/solicitare; Bittschreiben, Antrag. 1690: a* közelebb el 
mult Fejérvári Gyülles alkalmatosságával, második Profes-
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sort sollicitalo Leve) ment volt a' Deákok neve alatt boldog 
emlekezetŭ Tiszteletes Püspök Ur(am)hoz [Kv; KvRLt X. 
A. 5]. 

szollicitálódbatik kérhet vkitől vmit; a putea cere ceva 
de la cineva; etw. von jmdm erbitten können, erbittbar sein. 
1718: Az itt való Pék fortelyoskodik mivel jo elegjesetske ä 
Búzánk ne(m) igen akaija bé venni, hihető valami vehicu-
lumat kivánna, afféle nélkül látom mi Semmiben sem solli-
citalodhatunk, szŭkséges(ne)k ha ismémé kgd valamivel 
Complacealnunk kéne, másként eppe(n) Confundalodunk 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

szollicitálódik vmiért/vmi mellett szorgoskodik, buzgól-
kodik; a stărui pentru ceva; fllr etw. betriebsam/sollizitant 
sein. 1678: remélem, hogy az hajdúk és közel való várme-
gyék egynehányat közülök magamhoz hivatván, kettőnek s 
háromnak az eleiben meg mutatván, fel ülnek, már is Bar-
kóczi maga sollicitálódik, kinek is emberét tegnap bocsá-
tám el [TML VIII, 127 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1704: A deliberatumot is aszerint írták. Azért némelyek 
ugyan bosszankodtanak, hogy intentumok nem sollicitáló-
dott, de nem tehettenek róla [WIN 1,147]. 1750: ez nem re-
gen lett árvizek alkalmatosagaval, ha totis vicibus az Néh: 
Mgos Grofne Aszonyom azon nem solicitalodott volna, 
hogy igen terhes és bajos gat kötessel a Marost nem impe-
dialta volna ... csak egy aradassal mind el mosva mind az 
udvarhazokat mind pedig a Falut [Kimpuij H; BK. 144 Pu-
lya Joan. (35) ns vall.]. 

szollicitáltat 1. kérelmeztet; a solicita prin cineva; ansu-
chen/beantragen lassen. 1663: Az fejedelemasszony is fize-
tésemet eltartja, látom, látván az oda be való dolgot. Egy 
arra való úti levelet is sollicitáltatna [TML II, 446 Teleki 
Mihály Teleki Jánosnéhoz]. 

2. sürgettet; a urgenta prin cineva; drängen, urgieren/be-
treiben lassen. 1659: Örömest tallért adnának két forintért, 
aranyat négyet, de én el nem veszem, hanem, mivel meg-
adásának holnapról való elhaladása az az asszonynak, ö ke-
gyelmének nagy kárára lenne, inkább magaméból meg-
adom, hiszem azután is megkérhetjük, ha megadásával 
ugyan halogatnak, melyet én ugyan mindennap sollicitálta-
tok Szőlősi urammal [TML I, 404 Rhédey Ferenc Teleki 
Mihályhoz]. 1679: Az magyarországi dolgot eleget sollici-
táltattam, meg tudja mondani Kassai, de csak hozzá sem 
szólnak oly módon semmi dolgunkhoz, még válasz nem jü, 
azt pedig bizony sokan váiják [TML VIII, 563 Székely 
László ua-hoz Konstantinápolyból]. 

szollicitáltatik szorgalmaztatik; a fi urgentat; gedrängt 
werden. 1712: Instálának azért ö kglmek mind az egész 
Városon lakó Mészárosok képében, hogy engedgyük az ö 
kglmek szabad akarattyára az ö kglmek mesterségek(ne)k 
gyakorlását, mert à Nemes Ország limitatioja szerént nem 
nyúznának, inkáb másnak engednék ã Mészároskodást ... 
Mű azért ezen dologra nem magunktol indíttatván, hanem ö 
kglmektöl sollicitáltatván, az Nemes Ország deliberatuma 
ellen nem reluctáltunk, hanem azt jová hadtuk [Torockó; 
TLev. 13/1]. 

szollicitátor igénylő, kérelmező, háborgató, sürgető; 
solicitant, solicitator; Bitt-/Antragsteller, Betreiber. 1727: 
Az Lápos vidéki Inscriptios jószágra, mit superaddálna az 

Família, hogi más idegenek belé ne ályanak mint hogi so-
kan vadnak az Impetitorok, sollicitátorok [H; JHb XLII]. 

szollicitudo nyugtalanság, gond; nelinişte, îngrijorare; 
Bedrăngnis, Beunruhigung. 1619: Noha, Kegyelmes uram, 
ide fel immár írtam volt Nagyságodnak az perzsiai állapat-
ról, de látván Nagyságodnak arról való sollicitudóját, ha 
mivel ampliſicálhatom, mégis Nagyságodnak akarnék bő-
ven írni felőle | Ennyi nagy búsulásomban, melancholiám-
ban, sollicitudóban Nagyságodnak sokat nem írhatok, ki-
váltképpen tudván azt, hogy az én kegyelmes uramnak való 
hosszú és bő írásom Nagyságod előtt eltitkolva nem leszen 
[BTN2 227, 245]. 

2. aggodalom; grijă, îngrijorare; Sorge. 1737: Mint hogy 
Constal az szek előtt az Actornak sokszori sollicitudoja arra 
nezve jóllehet most keszen nintsen ad futuram differaltatik 
Causaja, ugy mind az altal hogy akkor ha nem prosequallya 
causajat finalis absolutioja lészen az Inctusnak [Torda; 
TJkT I. 126]. 

szollicitus gondoskodó, szorgalmatos; säritor, care inter-
vine grabnic într-o acţiune; fürsorglich, betriebsam. 1761: 
Melgos B: Imbre Ur meg nekemis parantsalt hogj Mara Ja-
nosnak, az Dániel Úrfi Birajanak el fogottattásáb(an) solici-
tus legjek [Branyicska H; JHb XXXV/45. 18]. 

szollicituskodik 1. aggodalmaskodik, nyugtalankodik; a 
se nelinişti/îngrijora; besorgt sein. 1681: Még az Grundis el 
nem érkezett, bizony én is az költség után valóban sollici-
tuskodom, és ha csak mit kaphatok is, kegyelmednek részt 
benne, noha Panajott uram azt mondja, bizonnyal ád Logo-
fet ur 30 tallért [TMÁO VI, 127 Csáki László Paskó Kris-
tófnak Konstantinápolyból]. 1708: Azt irta Kgdis ennekem 
Tuváb ne sollicituuskodgjam arantok, hanem cessallyak 
mert más modgjat keresi ktek azo(n) dolog orvosoltatása-
nak azolta abban maradott [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 
1711: Tavasznak való földeket sém ugaroltathatok vra(m) 
élegendöt (!) mert Csikből nem jöén (!) elégendő akár ... 
én vra(m) bizonj élegét solicituskodom hogj azt is megh 
untam imar [Ksz; BCs]. 1734: Az Tolvajos hírek iránt soli-
cituskodván, minemű tudositásom jot V: Ispán Győrffi Úr-
tól Azokat in originalibus al(azato)ss(a)n includaltom [Ks 
99 Bornemisza Ignác lev.]. 

2. foglalatoskodik, szorgalmatoskodik; a se strădui/sîr-
gui; betriebsam/tätig sein, walten. 1672: Áz A(ctor)nak Fo-
dor Janosnak dolga p(ro)curatoriban való megh fogiatkoza-
sa miatt, hogj ... ne periclitalodgyék differaltatik, míglen 
fogadot procu(rato)ra haza jêovend, ez alat sollicituskod-
giék magha is haza hivattatá(sá)ba(n); ackor az szék provide-
al dolgárol [Kv; TJk XI/1. 176]. 1733: Az mostani Szebeni 
Mgos excelsum Regium Gubernium Gyülesere Varosunk 
igjes, bajos dolgai fogtatása vegett expedialvá(n) Nótárius 
Dobolyi Márton Atyánkfiat eo kglmét s eő kglmére bíztuk 
hogy ... mindenütt szorgalmatoson szolicituskodjek a Vá-
rosnak sublevatioja iránt [Dés, Jk 441a]. 1749: egy Banatu-
si ember az erdöhátsagon ... meg fosztatván, midőn maga 
kára keresésében Sollicituskodott volna, nyilvánságossá té-
tetődött Csorogár László ... által vighez vitt meg fosztatta-
tása [Kismuncsel H; Ks 112. Vegyes ir.]. 1755: Sámuel Ur-
ffi taníttatás körűi Solicituskodtam [Mezőkölpény MT; 
TGsz 51 Petrius Léczfalvi (31) praeceptor vall.]. 1763: mi-
nek ellőte Natsád Parantsalt volna én bizany az előt már ab-
ban Solicituskattam [Kóród KK; Ks Miss I. Szarka József tt 
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kezével]. 1770: egj Inquisitoriat, és Citatoriát valamely Kó-
ródi Jóbbágjok(na)k meg veretéséről Küldök, méltóztassék 
az Ur abbanis Solicituskodni, hogj hóvá hamarább assu-
maltatnék [uo.; Adalbertus Bíró prov. lev.]. 

3. erősködik; a insista; insistieren, beteuern, daran beste-
hen. 1705: A cigány itt a királybírónál solicituskodván a fe-
lesége dolgában, egynéhányan beszéllettek véle, aki is azt 
mondotta, hogy ott volt, amikor Forgách a táborról kiment 
a sáncból [WIN I, 572]. 

szóló I. mn 1. vmire, vkire vonatkozó; care se referă la 
ceva/cineva; sich auf . . . beziehend, etw. über jmdn/etw. ... 
1598: B: <wram w> kegelme kwlte az harmincszadosok-
hoz az harmincszadrwl zolo priuilegiumnak presentalasara 
Geçrg deákot, az lowass legint [Ky; Szám. 7/XVIII. 118 
Masass Tamás sp kezével]. 1672: Értjük, hogy az várme-
gyékre szóló commissiokat még Kegyelmed Bányára való 
élésnek szállításának tiltása felől meg nem küldözte [TML 
VI, 408 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1783: a citált Constitutio-
nak az ezen dologrol szollo első punctuma mostanis hely-
b(en) hagyattván, vigoraltatott, es az, az ellen vetők hogy 
meg büntettessenek approballya* [Torockó; TLev. 10/3. — 
aA város közönséges gyűlése]. 1794/1795: Károlly vári Ke-
reskedő Kopatz Mártonnak, és Antalnak költsönözö hatvan 
Császári Aranyakról Szollo Contractus [M.igen AF; Dob-
Lev. IV/777. 36]. 1795: A Kosesdi Posta Háznál... A Staf-
fetákról szólló Protocollum, mellyben 127 Stafîetának Tax-
ájából, tsak 15 tanáltatik meg fizettetetmek lenni; á többi 
restál [Kosesd H; Ks 78. XVII. 13]. 1807: (Földet) zálogo-
sított ... ezt ... 2 rendbeli vérektől meg örökösitette, és ar-
ról szollo Contractusok tartása szerint pénzt superaddálván 
mely 2. Köblös Föld marad azon őrőkősittés mellett Kőn-
tzei Gábomé aszony(na)k [Hsz; Kp IV. 306]. 1811: Az Tö-
rök Háború alkalmatosságával ajánlott életről szolló kötele-
ző levelek és nyugtatványok [SztLt Publico Politicorum 85/ 
337]. 1827: Várfalvi Pálffí Evátol őrőkesen vásárolt föld 
végről szollo levél [Asz; Borb. I]. 1832: Novátzki Sándor 
Hivatala viseleséről szollo Testimonium [Mv; RLt]. 1844: 
M: Boros Batsardi Tott Jakabb Márton proprietassarol szol-
lo inquisitori relatoria [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 
1846: A Kolosi sóó hivatallal kötött soo ãrultatãs béli jog-
rol szollo Contractus in Copiis [Szászerked K; LLt]. 1889: 
Egyik fejezete a közleményeknek az erdélyi magyarságról 
szóló három cikk [PLev. 149 Petelei István Szilágyi Sán-
dorhoz]. 

2. vkihez intézett, vkinek írt (levél) (értelmező jelzőként 
is); (scrisoare) care este adresatä cuiva (şi ca apoziţie); fîlr 
jmdn (bestimmt), an jmdn gerichtet (auch mit appositionel-
lem Attribut). A. 1621: paranchiol Gubernátor vra(m) hogi 
me(n)test B. V. kinek kinek szolo leuelet mingiarast el 
kwlgie [Kv; Szám. 15b/XI. 236]. 1661: Petki uram levelét 
értem, hogy felszakasztottad, de másszor, édes Feleségem, 
ne szakaszd fel az nekem szóló levelet, mert nem illik, 
megszólank érette [TML II, 178 Teleki Mihály Veér Judit-
hoz]. 1662: A fővezér őnagysága levele érkezvén hozzám 
nagyságodnak szóló levéllel, én is itt nem késleltettem [SKr 
645]. 1677: Az Országnak szollo leveleket, a' Fejedelmek 
az Országgal communicállyák [AC 39]. 1705: Ezeken kí-
vül még volt más levél is nékem concredálva Rabutin gene-
rálnak szóló [WIN I, 616]. 1717: az Enjedi Vram(na)k 
szólló levelet mehent érkezet mingjárt bé vitte a Biró azon 
Csötörtökön Enjedre és atta az Posta Mester kezeben [Bú-
zásbocsárd AF; BfR Lörinczi László lev.]. 1790: A Szōlō 

Bírák kötölősségek ezís hogy a meg nevezett két SzöllŎ 
Hegyekre, azoknak Gyepüire, Kapuira, Pásztoraira s, azok-
ról szollo minden Tőrvénnyeire, Hitek szerént gondot tart-
sanak [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

B. 1621: 31. Aug ... Jeoue Maros Vyuarbol. G. eo N. 
feo zolgaia Makaj János sok leueleket hozua(n) oda fel zo-
lokat* [Kv; Szám. 15b/IX. 88. — aTi. a Felső-Magyarorszá-
gon levő fej-hez szólókat]. 1663: Azomban levelemet, kit 
Kegyelmednek kezében küldtem vala, ő nagyságának szó-
lót, melyiket küldte volt meg Kegyelmed? azt-e, az kiben 
az párok voltanak? [TML V, 625 Teleki Mihály Kászoni 
Mártonhoz]. 1672: lm most is Gyulai Ferencz micsoda le-
velet küldött urunknak szólót, érsek levelét is, Kászoniét, 
Kegyelmednek az páriát megküldtem, mivel az originalékat 
urunknak küldtem, hogy beadják [TML VI, 146 ua. Bánfi 
Dieneshez] | Holmi leveleket hoztak Kegyelmednek szolló-
kat, melyeket ezen levelemben includálván Kegyelmednek 
elküldtem [TML VI, 192 Székely László Teleki Mihályhoz]. 

3. vhová, vmilyen helységbe címzett, küldött; care este 
adresat(ä), trimis(ă) undeva, Intr-o anumită localitate; nach 
... adressiert/gesendet. 1662: Midőn ezt elvégeztük volna, 
munkálódtunk azoknak expeditiojukban, az Bécsben szólót 
másnap expediáltuk, úgy mint vasárnap, az Erdélyben szó-
lót hétfűn [TML II, 276 Kemény Simon Teleki Mihályhoz] 
| Két hete, hogy az itt való commendans valami leveleket 
küldött volt ki Kővárban, hogy Szakmárra vigyék. Kővár-
ból nem Szakmárra, hanem csak Medgyesre vitték; onnat 
most az Bánfi uram szolgái behozták az Szakmárra szóló 
leveleket, az melyen bizony igen megconturbálódqtt az 
commendáns, nem tudja, mi az oka [TML II, 400-1 Ebem 
István ua-hoz]. 1671: Örményesre szóló leveleimet kérem 
küldje által [TML V, 574 Bánfi Dienes ua-hoz]. 

4. vmeddig érvényes (okmány, irat); (document, act) ca-
re este valabil pînă la o anumitä dată; bis ... geltend/gültig-
1618: Ada ki Pattko János Vr(am) Vrunk eo Nga Nagyob-
bik Cancellariajan lakó esküt Nótárius es Scriba egy Nun-
dinalis Lewelet, kett sokadalomra sonalot, minden eszte(n)-
deobe(n) es minde(n) heti vasamapi uasarra szolot p(ro) f-
13 d. [Borb. I]. 

5. hangot adó/hallató; care sunä (într-un anumit fel); tö-
nend, schallend. 1683 k.: Wagyo(n) két harang, az nagyob-
bik kettőztetve szollo az kissebbik harmaztatva ha akariak 
vonatni kettőztetveis [Bagos Sz; SzVJk 51] | Vagyon egy 
harmaztatva Szollo harangh, mellet vőttenek ... Flor Nro 
25 [Désháza Sz; i.h. 135]. 

II. ſn mondanivaló; ceva de spus/zis; Aussage, Wort zu 
etw., etwas zu sagen. 1670: Kegyelmed írja meg az bányai-
aknak, akamak-e az mi assistentiánkkal élni, avagy nem, 
mert egyébaránt noha nekünk nem sok szollonk volna az o 
dolgokhoz, mivel minket egyszer sem requiráltak, de szán-
juk igaz religionknak periclitálását s ahoz képest kénszerit 
bennünket keresztyéni kötelességünk [TML V, 332 a fej-
Teleki Mihályhoz]. 1698: ën kett uttalis törvény tevőket 
Gyüttettem rea, de sem eczer sem maszor az Atyafiak, vagy 
igaz verek ne(m) Comparèaltak, melyre nézve az törvény 
tévők is dilataltak mégis eő klme ökör alatt boijut keres, 
egy szóval eö kl(mene)k ehez sem(m)i szolloja ne(m) vol-
na, ha az nagy Attyafítalansag ne(m) volna eö kglmeben 
[Cege SzD; WassLt Vas György nyil. Illyés Gábor szb ke-
zével]. 

szólogat feddeget; a dojeni/mustra de mai multe ori; zu-
rechtweisen, schalten. 1749: Középső Pálffí István uram 
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maga rósz köz kerti miat hogi szollogattam, az üstekemet 
meg fogta vala, — huz vala bé az löjtŏre, — űtŏttis az ökli-
vel [Tarcsafva U; Pf]. 

szólószék szószék; amvon; Kanzel. 1837: (A) Püspöki 
Levelet ... Szent Tanittás után, a* Szollo Székből olvassa 
fel [Vaja MT; HbEk]. 

szóitat 1. (vki által) be/kijelent vmit; a deciara ceva (prin 
cineva); sagen lassen, kundgehen. 1606: Farchady Veres 
Balasne ugímint felperes kereste teŏruin zerint Hoggiaban 
lakó Bedeö mihalj uramot ugímínt Alperest, az elmúlt 
wdeókben az Racz íaraskori marhaja el uitelert Melj ket fęl 
keózt ualo dolgot bizonsaghra boczatuan az teóruíny: Bizo-
nitottak, Es megh uallíak az bizonsagok, Első rend uenj Ze-
rint akkoris akarta keresnj, de Zoltatott az Alperes azon ho-
gi maradgion hatra es ha eleit nem ueheti megh őleghiti 
mindenekről [UszT 20/11]. 

2. beszéltet; a puné pe cineva să vorbească; zur Rede 
stellen, zur Rede/Sprache bringen. 1693: Szekely Istua(n) 
••• azt mondotta neki, hogj halgasson ne szoltasson vele, 
mert olliat mondok hogi mint eltigh megh bánod [Mv; 
MvLt 291. 183b]. 

3. üzentet; a trimite (cuiva) un mesaj; eine Nachricht zu-
kommen lassen, sagen lassen, Bescheid sagen. 1670: Szent 
Pál iné asszonyom commendál egy öreg asszonyt, ki Beth-
len Ferenczné asszonyom vagy Haller Györgyné asszo-
nyom öreg asszonya volt, az Jutka anyja, az ki Bánfi Die-
nesné asszonyom faraja volt. Már lássad édesem, ha kell-e 
neki szóitatni [TML V, 94-5 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

szolúció vissza/megfizetés, teljesítés; achitare; Ab-/Be-
zahlung, Erfíillung. 1654: Kis Mihály az indebitanak solu-
tiojaert szorongattatvan pacificatiora igere magat, hogy fe-
lesegevel Szász Kataval együt az Actorokat meg engeszteli, 
es minden keppen velek veget ér [SzJk 72]. 

. szolup 1. muff; manşon; Art Taftmare. 1788: Fejér áng-
lia poszto viseltes kítsin kōppenyeg ... Fekete töltött szolup 
viseltes Tafota [Mv; TSb 47]. 

2. karmantyú; manşon; Muff. 1790: Egy nagy hoszu fe-
kete nyári Szolup tafotábol [A.jára K; BLt 12]. 

szolvál 1. ki/megfizet; a achita/plăti; solvieren, eine 
Schuld abzahlen. 1800: Erre nézve installom Te(kintetes) 
urat Nemes indulattyára, hogy Consideralván az én Sorso-
mat, minél hamarább, ha valami Superdificultások lenné-
nek tégye meg, mert kész vagyok Solválni [Perecsen Sz; 
IB]. 

2. megold, tisztáz; a rezolva/clarifíca; lösen, bereinigen. 
1693: Exactor Uraimek ö kglmek a* Tiszt Consistorium 
eleiben adván Bihari István Uram Quártássága felöl való 
ratioját az iránt való diffîcultásokkal edgyüt, ugyan akkor 
hquidaltattak volt sok difficultások, mellyek szerént ő kgl-
me adosságais világos napfényre jöt volt az T. Ecclesia élőt 
••• mindazonáltal ... nem solválta ő kglme a' difñcultáso-
kat plenariè [Kv; SRE 17]. 1765: en irás nélkül ã mit tud-
jam, ugy replícaltam s solvaltam ä ki adot difficultasokat 
[Csobotfva Cs; Ks Miss Csíkcsobotfvi Bartalis János (81) 
vall.]. 

3. felold; a dezlega; (sich) rechtfertigen/entlasten. 1647: 
Az Actor excipial egj testis ellen Szabó Catha ellen hogi 
impura persona volna es nem stalhatna vallasa. Az Incta 

protestala hogi eő nem impura persona mert legitime ő fér-
hez ment, es elebbi suspiciobol magat solualta [SzJk 66]. 

4. megszüntet; a desfiinţa; aufheben, beenden. 1657: hát 
máris Bornemisza Pál, az mint megjüvendöltem vala az 
megegyezéskor, igen megbontakozott egészséggel van; 
megmondám azért az dolgot, és intimálám, hogy az obsi-
diót solválná, mert ha ott éri az ellenség, minden munitiójo-
kat elnyeri, magokat felveri, mert nincsenek oly erővel, 
mellyel resistálhassanak az ellenségnek [Kemön. 251-2]. 
1707: megyen az hadakkal generális Pekri uram, solválván 
az szebeni bloquadát [SzZs 324]. 

szolválódás megtartás; respectare; verhalten. 1662: Rá-
kóczi fejedelemmel az ítílőmester" által lött békesség con-
cludáltatván, ottan ad diem 26. Februarii Beszterce várasá-
ba gyűlés hirdetteték, mellyen a Rákóczi fejedelemmel lött 
contractus confirmáltatván, az assecuratória megadaték, és 
amint Barcsai Ákos az eleibe íratott condítiókra megesküd-
tetett vala, az ország részérül való hűség praestálásáról írott 
hiteles formájában, azon békesség punctumi salválódására 
illyen clausula, rekesztvény adatott valab [SKr 478. — "Lá-
zár György. bKöv. a záradék]. 

szolválódik megoldódik, tisztázódik; a se clarifica; ge-
klärt/bereinigt werden, sich klären. 1827: A Berendi Foga-
dósnak valami pálinkáját Confiscalta volt el Dániel, már 
most nékem által jött az inventariumba bé irva nints, addig 
amég, az egymáshoz való praetensio(jo)k, nem szolvalodott 
nem akarta Dániel bé irattni [Berend K; IB. Flóra Ignatz 
Hidalmási tt kezével]. 

szolváltatás feloldozás; dezlegare; Entschuldigung, Recht-
fertigung. 1663: Nem kétlem, én is mint ember, nem vétet-
tem volna Nagyságtoknak, noha bizony nagyobb része ké-
telenségbűl esett, de hiszem az Istennek irgalma is az leg-
nagyobb bűnösöknek solváltatásában tetszik meg [TML II, 
454 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 

szolváltatik 1. oldódtatik; a se dizolva; (auQgelöst wer-
den. 1558 k.: az első 3 soth törd meg gienge porra es feliwl 
os rea az wno teieth es keuerd Jol ozue es az vtan ted egy 
sima kore egy hideg pincheben, es tegy az lueg ala egy lue-
geth, hogy solualtassek az lueghben [Nsz; MKsz 1896. 
283-4]. 

2. megszüntettetik; a fi încetat; aufgehoben/beendet wer-
den. 1662: Krakkó obsideáltatása solváltatik [SKr 351]. 

szórnak ivóedény; vas de/pentru băut; Art Trinkgefåß. 
Szk: ezüstös-aranyos 1581: Sibrik Györgynek hagyok 
egy ezüstös aranyas zomakot egy párducz bőrt az viselő 
szablyámot, és egy veres lasnakot [SzO IV, 76]. 

szombat 1. sîmbâtâ; Samstag. 1537: Az Zegynyekre wa-
lo keolchyegh ... Hetfoere Zeredara es Zombatra Saytott 
adattam nekik Tezen mynden hetre d. 30 [Kv; Szám. 3/ 
XXXIV. 22 Zabo György sp kezével]. 1593: eo kegme pin-
tekre vagi zombatra giwiche be eo kegmeket [Kv; TanJk 
1/1. 209]. 1652: Vagyon az Nadas viszen egy malomis ... 
Ennek az vamja szombatiul, vetsernye harangiul fogva va-
samap míg' az reggelj p<re>dikatzio meg* lenne addig' an-
nak az felseo keőnek az vamja az Pap<na>k jar [Tűre K; 
GyU 97]. 1662: Én, Uram, talán csütörtökig itt várom 
Macskásiékat, ha jünek is, ha nem is, szombatra, Isten ve-
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lem lévén, Szathmárra bemegyek [TML I, 349 Bánfi Die-
nes Teleki Mihályhoz]. 1681: Az Malom Proventusabul az 
itt lakó Magiar p(rae)dicator(na)k Sabbathale jár; Ennek 
terminusa: Szombat veczernyejétöl fogva, vasárnap vecser-
nye üdoigh vala [Hátszeg H; VhU 604]. 1811: ma Szonbot 
Lévén jó rák Levest készítetem és jo orosz rátotát [Kon-
kolyfva SzD; Ks gr. Komis Anna Komis Gáspárhoz]. 

Szn. 1614: Zombat Gergely [Szentmárton MT; BethU 
59]. 1687: Szombat Gergely. Szombat János(na)k [Szent-
márton Cs; BálLt 50]. 1759: Szombat Peter (30) [Nyomát 
MT; EH A]. 1791: Szombat Mártán mp [Torockó; TLev. 
5/7]. 

Hn. 1749: az Szombat Völgji Erdőből [Fejérd K; Szentk. 
Tyivoran Mikula (40) zs vall.]. 1751: a Szombat kuttjabol 
ki folyo árok [Harasztkerék MT; MMatr. 118]. 

Szk: -ra virradólag. 1597: Chizar Ferenczne Anna az-
zony ... wallia ... zombatra virradolagh Zeoch Andrasis 
eleb allot [Kv; TJk V/l. 105] * az elmúlt ~ig. 1777: azon 
utrizált Ház kijé légyen ... azt láttam s tudom hogy ... az el 
mult Szombatig Tit. Alsó Péter Uram parantsolt s Disponált 
belölte [Mezőpagocsa MT; BK. Vonuj Szevaji (50) zs 
vall.] jövendő/jövő -ra. 1585: Ez Ieowendeozombatra 
tulajdon chak az teorweny feoleol Irt, Articulusoknak el ol-
uastatasara Biro vra(m) Giwche Be a* Varost [Kv; TanJk 
1/1. 8]. 1598: eo kgme biro vram, az Ieoweo zombatra 
gyeotesse eozze esmet az varost [Kv; i.h. 1/1. 313]. 1796: 
(Az erdőt) jövö Szombathra égy hét bizanyason ki fogjuk 
jártotni [Vaja MT; Ks 101 Balla Imre lev.]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: szombati; de sîmbätä; samstägig, Samstag-. 
1561: Mydc?n az zwksegy mwtattya az mestherek zombat-
nap gwllyenek egbe [Kv; ÖCArt.j. 1586: Anna Jller And-
rasne vallia, Egy zombat Nap a* toronyba esmeg behozak 
orsoliat a* tanach hazbol [Kv; TJk IV/1. 591]. 1621: Azért 
hogi ittis mind az keőssegh Jowa eleő menie(n), mind pe-
nigh az mészáros vraim Cehek megh ne niomattassek, es az 
Idegennek Szombat Nap ne legien szabad ide hŭst be 
hozny, es itt arŭlnj [Kv; TanJk II/l. 332]. 1697: se szeker-
rel, se lovon se gyalogszer senki Szombatth napo(n) mely 
most vasarnap (így!) es valami oly robotos munkát mi vélni 
ne mereszellyen [Dés; Jk]. 1756: az egyik jo sertésemet ä 
nyári nagj Boldog Asz(o)ny nap tájban egy Szombat napon 
meg ütötték [Bukuresd H; Ks 62/4]. 1759: a' közelebb mult 
Hólnapba egy Szombat Napon ... jöttenek volt ki a' Falu 
közönséges Földeit osztott Commissarius Urak [Árpástó 
SzD; BK. Füldrán Márkuj (44) és J. Szász (35) zs vall.]. 
1816: egy Szombat nap jó reggel ... ide Désre bé-jöttem 
volna [Dés; DLt 22]. 

3. -on szombati napon; sîmbătă, într-o zi de sîmbätă; am 
Samstag, samstags. 1562: Onnét szombaton reggel elindu-
lának a derék táborra, mert a derék táborok a Kis- Küküllő 
mellett vala Holdvilágnál [ETA I, 19 BS]. 1573: Zambaton 
pinkeost vtan, Zeoch Georgy azt Mongia Biro vram Eleot 
hogi hon Nem leot volna Byzonsaga [Kv; TJk III/3. 200a]. 
1675: Én, Uram, ide szombaton estvére érkeztem, mivel 
nagy sárok vadnak, az szolgáim alól igen elállottak volt a 
lovak [TML VII, 13 Székely László Teleki Mihályhoz]. 
1681: Az Malom p(ro) ven tusából az itt való praedicator-
(na)k Sabbathale jár, terminussá ez: Szombaton vecsernye-
kor kezdődik, s vasarnap ugyan az üdő tájban vegezõdik 
[Hátszeg H; VhU 149]. 1734: Annak szokott idejéb(en) a 
régi szokás szerint, a Bibliai olvasást s annak magyarázását 
ugj a Soltaroktolis, hogy eö kglmek" vighez vigjek meg ki-

vánnyuk egj héten kétezer Tavasztol fogva Őszig ... Vásár-
napokon ugj mint szeredán, és szombaton nem kellene ol-
vasni [Dés; Jk 555b. — "A két dési ref pap]. 1742: Vgy be-
szél lének egymás között, hogy ma két nap számot tsiná-
lúnk, azért Szombáton gyűljünk egyb(en) 's írassunk Con-
tractust [Torockó; Bosla. Morék János (36) jb vall.]. 1781: 
Szambatan az Batzka Madarasi Maiamban egy keves Gaba-
nat örelni Vittem [Koronka MT; Told. 10]. 1827: Ittem 
Czegébe ... Esztendőnként kettzer szokot Vásár esni úgy-
mint az Olahak fejér hetébe Szomboton; és a Magyarok 
pünköstyök harmad napján [Cege SzD; WassLt conscr.]. 

Szk: az elmúlt -. 1584: Potincza Azony Pal Bwzerne, Es 
Eua Crestel Gichneme Ez el mult Zombaton ... Menenk az 
Boltba(n) Olaios Georgneheoz [Kv; TJK IV/1. 372]. 1768: 
az elmúlt Szombatan háram fiatal Cserefát... hozott Házá-
haz [Csapó KK; Berz. 3. C. 7] * jövendő -. 1605: biro 
Vram ez Jeowendeo Zombaton gywtesse be az Varost es 
consultalkodgya(na)k feleolle [Kv; TanJk 1/1. 510] * kis-
karácsony-nap után való -. 1566: keolt ez lewel az my wa-
rosunkba Meggiesbe kys karachon nap vtan walo zombaton 
[SzO II, 212 fej.] * a közelebbi -. 1843: A közelebbi 
szombaton hallottam valamit az erdővetésnek a pojéniek ál-
tal lett megakadályoztatásáról [VKp 99] * a közelebb múlt 
-. 1752: most a közelebb mult Szombaton Zilarul jővín ... 
Boda Miháj ő kigjelmivel, és ü kegjelme mondotta én ne-
kem [Diósad Sz; WLt Juhos Pál (57) ns vall.]. 1775: dol-
goztának á Tiszt urak Hétfőtől fogva egészszen a* közölebb 
mult Szombaton paraszt Ebéd tájigh [Mezöbánd MT; 
WassLt Tiszo Makaria (55) jb ub vall.] * múlt -. 1664: En 
ez mult szombaton is megindultam vala, de az vizeknek 
nagy áradása és a jegeknek megindulása miatt el nem jöhe-
ték akkor [TML III, 54 Teleki Mihály Kászonyi Márton-
hoz] * szent Anna asszony-nap előtt való -. 1567: szent 
Annasson Nap ellot valló sombato(n) fyzettem Jstvan 
uramnak ... fz [Kv; Szám. 1/XIII. 81] * üszögös szent Pé-
ter-nap előtt való -. 1593: anno domini 1593 Wzeges szent 
Peter nap elet való szombaton [Usz; BálLt 72]. 

4. vmi -ján vmely ünnepet/eseményt megelőző napon; m 
ajunul/preziua unei sărbători/unui eveniment; Vortag eines 
Feiertags: Vigil. Szk: böjti sokadalom -ján. 1724: az Kez-
di Vasarhellyi Böjti sokadalom szombattyan, az midőn az 
említet városon szalmaban tüzes tetemenyek szinten loba-
dolag tanaltattanak volt külön külön hellyeken, akor lám* 
esven az varosban [Kanta Hsz; HSzjP] * húsvét ~jan-
1770: A szegény Szilvási Ádám Patában húsvét szombatján 
meghala [RettE 233] * innep -ján. 1764: a Tábla is az In-
nep szombattyán oszlik el" [Mv; Told. 5. — "VI. 3-án] * 
karácsony -ján. 1724: Most Karátsony Szombatyán Pekfl 
Uramhoz mentem [Királyfva KK; BK. Fekés (?) Házi Pe-
temé (25) ns vall.] * pünkösd -ján. 1823-1830: Ezen 
1798-ik esztendőben március háromról írott levelét Göttin-
gából éppen pünköst szombatján vettem Bethlen Eleknek 
[FogE 285]. 

szombatfalvi a Szombatfalva (F v. U) tn -/ képzős 
szárm; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului Szom-
batfalva/Sîmbăteni; mit Ableitungssuffix -/ suffigierte 
gebildete Form des ON Szombatfalva. 1. Szombatfalváról 
származó; care este originar din Szombatfalva; aus Szoni-
batfalva stammend, aus/von/in Szombatfalva | Szombatfal-
ván lakó; care locuieşte ín Szombatfalva; in/von Szombat-
falva. 1592: Az en Anyám zombattfalwy Barrabas Antalne 
Magdolna Aszony [UszT]. 1600: Ezt mw az mw hwtwn* 
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zerent írattuk, kik fogot birak wagiunk benne, Tudni Illik 
Leòrinczi Peter Szombatfalwi, es Imreh János Cziekertfal-
wi [UszT 15/8]. 

Szn. 1505: Gregorium Zombathfalwai [Barabás, SzO 
220]. 1590: Szombat faly Mathe [UszT]. 1591 k.: Zombat-
ffalui Benedek [i.h.]. 1597: Zombatfalui Fanchalj Ferench 
[i.h. 12/115]. 1606: Zombatfalúaj Zeőleós Balasne Anna 
[i.h. 20/87] | Zombatfalj János [i.h. 20/293]. 1614: Szom-
batfalúj János [Szombatfva U; BethU 135]. 1673: szombat-
falui pal [MbK]. 1689: Szombatfalvi Borbála. Barbar a 
Seombatfalvi [Dés; Jk]. 1692: Borbara Szombáth falvi 
quondam, Johannis Szilagyi alias Adóiján relicta vidua 
[Dés; Jk]. 

2. Szombatfalvához tartozó; care aparţine de Szombatfal-
va; zu Szombatfalva gehörend, szombatfalvaer. 1600: az 
mostani molmoth tudo(m) hogy Telegdi Mihály chenaltat-
ta, de en ne(m) tudom howa walo hatar, Zombatfaluie wagy 
warosse [UszT 15/263 Nicolaus Jakab Primipilus Farcza-
diensis (60) vall.]. 1642: Szombathffalui határon leuö negy 
darab földekben vettettem cubulus ... 197 [UF I, 815]. 
1697: Ugian zombattfalui hatharon Küs Vaydafalua feleöli 
az Thabor nevü feöldben buza vetes vagion cubulorum ... 
20 [Fog.; UF I, 841-2]. 1714: Az Szombatfalvi határban 
Somos nevü helyen (sz) [Lengyelfva U; EHA]. 

szombati 1. szombatra eső; de sîmbătă; samstägig. 1819: 
halála előtt való szombati napon gazdám elküldet Rákosi 
Uramnak házához oly végett hogy kristélyozzam meg [Kv; 
Pk 2]. 

2. szombaton tartott; care a fost ţinut într-o zi de sîmbătä; 
am/an einem Samstag, samstagig. 1782/1799: eleitől fogva 
ususban volt közöttünk hogy Szombati Vásárokra Szalon-
nát, Fadgyut... Sertés hust, darabjában bé hozzanak a' kül-
sők, s fontalis adhassák [Torockó; TLev. 5/16 Transs. 356]. 

3. szombaton végzett; care a fost fëcut/efectuat sîmbătă; 
am Samstag verrichtet, samstäglich. 1782/1799: Báró Tho-
rotzkai Gáspár és Josef Urak meg neheztelvén, a' Mészáro-
sokra, hogy ö Nagyságok hirek nélkül árendálták meg Prae-
fectus Úrtól a Mészárszéket, azt ö Nagyságok meg forditt-
ván eltiltottak a' Mészárosokot a Nyuszástol, 's azolta már 
magok nyúzatnak, a Bedelei külső Mészárosokotis látom 
hogy be járnak Szombati Nyuzásra | az idegeneket" ... 
Szombati nyuzásra ... be nem eresztették [Torockó; TLev. 
5/16 Transs. 353, 379. "A mészárosokat v. tímárokat]. 

4. szombaton kapandó; care se primeşte sîmbătă; am 
Samstag/samtags zu erhalten. 1869: az úrbéreseknek szom-
bati fájok járt melly fa hullás és elérett veszendő fákból 
szolgáltatott ki [Csöb U; Told. 21]. 

5. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ jöve-
delem szombati járandóság, sabbatálé; platä ín naturä care 
se primeşte sîmbătă; samstägliche Bezüge, Samstagsgehalt. 
1681.ę Ezen malombol provenialando minden féle proven-
ţus az Ur számára administraltatik; (: szombati jövedelem 
>tt senki számára nem observáltatik :) [Plop H; VhU 607]. 
p* L. a jel-re a jövedelem címszó 5. jel-ének ugyané szk-
hoz fűzött megjegyzést * - szék szombatonként ülésező 
várkapitányi bíróság; scaun de judecată ţinut sîmbătă de co-
mandantul cetăţii; am Samstag gehaltete Sitzung vom Rich-
Jeramt. 1677: ez előtti Kapitányok idejében-is, Jenőben a' 
Kólts alatt, a' Város kerítésén belől eset potentiák, diffa-
matiok, és egyéb aprolékos dolgok, a' Vár Szombati székin 
agitaltatik ... a' Kapitányoknak authoritása in vigore ma-
radván, és a' kerítésen belől, akarmely rendtől történt dol-

gokat, Szombati Széken decidáltassanak [AC 226-7] * ~ 
szolga ? szombati kisegítő/napszámos munkás; slugă/zilier 
care lucrează (numai) sîmbătă ín gospodăria cuiva; Tag-
löhner, der am Samstag dient. 1710: Az Ur eő kylminék 
szegeny szolgai alázatoson könyörgünk metoztassek az Ur 
nyári sok nyukhatattlansaginkrol es dolgainkrol még emle-
kezni, mivel minden Contributionak felit még kél adnunk, 
mind mas köszonseges Némes Emberek(ne)k szombati 
szolgai, holot más szekekbé a szám adó es gondviselő szol-
gák sem(m)it ne(m) Contribualnak [Kászonújfalu Cs; BCs]. 
1718: Szabó Mihály belső jószágát ... eő Kglmek(ne)k" 
Szombati Szolgája lévén abban az údöben eó K(egyelme)k 
parancsolattyabol foglaltam el [Szentmihály Cs; Borb. II. 
— "Néhai Sándor Mihálynak és feleségének, Mikó Judit-
nak]. 1738: a szolgáló fél igen kevés falunkban, mert szom-
bati szolga vagyon nro 15, kik is immunisok minden extra-
ordinariákból és szolgálatoktól, az előbbeni üdőkben pedig 
csak fő renden lévő uraiméknak volt szombati szolgájok és 
vicze tisztséget viselő vraiméknak [SzO VII, 392] * -
szolgaság szombati szolgálattétel/végzés; muncă prestată ín 
fiecare sîmbătă ín gospodăria cuiva; Samstagsfron. 1683: 
meg lássák penig a' Tiszték hozzánk tartozó igaz kötelessé-
gek alatt, hogj semmi némŭ respectusra Szombati szólga-
ság(na)k színe alatt magát senkys ne absentállya [UszLt X. 
76. 19 fej.] * - vám szombaton szedett vám; uium/vamă de 
sîmbătă; samstagsmaut, samstags einhebene Mautgebühr. 
1676/XVIII. sz. eleje: Vagyon a' Szilágy vizén ... két kővü 
malom ... melynek szombathi vámját adtam, és rendeltem 
szabad akaratom szerint, Ecclesia számára, ugj mint Pénte-
ken estve, nap nyugotkor kezdetvén, szombaton estve nap 
nyugotkor végződvén [Monó Sz; SzVJk 201]. 1688/1782: 
ha az Eccla a* ... Széna réten szabados passust enged az ör-
lŏk(ne)k, tehát... Mikola László Uram a* Szombati Vámat 
in perpetuum az Ecclának engedi és conferalja [Szamosfva 
K; JHbK XXVIII. 36]. 1712: Kúron András ă Selyéi mal-
mának Szo(m)bati Vámját I(ste)nhez való jo indulattyábol 
adta ă Sélyei Reformata Eccla templomának építésére, 
mind addig mig ă malmot I(ste)n meg tartya [Selye MT; 
MMatr. 217]. 1736: Az Szombati vámot Pénteken Éj fele-
tol fogva ... minden féléből ... külön veszen az Udvar szá-
mára igaz hűti szerent [HSzj szombati-vám al.]. 1760: a 
Szombati vám mai napigis kijár [Mákófva K; KHn 232]. 
1765: a Páter Eo Atyasága es Miklós István kik a* Szomba-
ti Vám(na)k Perceptori voltak vilagossan affirmályak hogy 
nem többet hanem Monár részen kivöl 58 vékát percipiál-
tak [Kóród KK; Ks 18. Cl. 5]. 1796: minden fundamentum 
nélkül mérészlik a' praetendens Torotzkaiak, a* Szombati 
Wámhoz való Törvényes Just magoknak vendicalni [Mv; 
TLev. 5/16 Transs. 51] * ~ vásári proverttusocska szomba-
ti vásári bevételecske/jövedelmecske; venit/beneſiciu mo-
dest obţinut la tîrgul de sîmbătă; das Einkommen, das 
samstags zur Messezeit erhaltet wird. 1782/1799: (Váro-
sunk) Szombati Vásári proventusotskáit eleitől fogva ... 
hellységünk bírái Szedték be, 's a* Városnak ottan ottan kö-
vetkezett szükségire költötték [Torockó; TLev. 3/16 
Transs. 348]. 

szombatlás a szombatos vallás követése; sărbătorirea 
sîmbetei/sabatului; judaisierendes Einhalten des Samstags. 
1653: Szabó Gáspár azon esztendőben meghala, maradának 
négy fiai ... kikre reá marada a szombatlás. El is nem ha-
gyák ... más tragoediájok is telék el ezeknek az atyafiaknak 
mikoron imának 1595-k esztendőben, jóllehet nem a szom-
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batolás miatt vala az, hanem más csúfos és stupidus dolog 
vala a mit indítottak vala akkor [ETA I, 30 NSz]. 

szombatos I. mn 1. ~ vallás sectä (religioasă) care sărbă-
toreşte/ţine sîmbăta ín locul duminicii; Sabbatariersekte, 
sabbatistischer Glaube. 1663: Megírám oda fel az arianus 
vallás miképpen szakada kétfele', és mint csirázék a szom-
batos vallás belölle [ETA I, 34 NSz]. 

2. a szombatos vallást követő; care sărbătoreşte/ţine sîm-
băta ín locul duminicii; sabbatistisch. 1600: Ma, pénteken 
égettük meg Vásárhelyen a piacon, a nyilvános pellengér-
nél a szombatos eretnekek istenkáromló müveit" [Mv; BTN2 

449. — "Piskolti Fábricius Balázs felj. 1600 május 6-ról]. 
Szn. 1652: Szombatos Mihály [Szászlóna K; GyU 123]. 
1\. fn a szombatos vallás híve; adept al sectei (religioase) 

care sărbătoreşte/ţine sîmbăta ín locul duminicii; Sabbata-
rier, Sabbatist (Anhänger einer Sekta, die den Samstag 
streng erhält). 1653: Itt Vásárhelyt is nagy fészket vert vala 
az arianus vallás is; de osztán a mint oda feljebb mondám, 
abban meg nem maradván, szombatosokká lettek vala. 
Ezek voltak fő követői: Borsos Tamás bátyám ... és Szabó 
Gáspár sógorunk ... többek is voltak | Es mikor immár az 
országból kiment volna, tehát ez alatt itt Vásárhelyt a kik 
szombatosok és aríanusok voltanak egymással elhitették 
azt, hogy Szinán bassa megveri ezúttal Havasalföldében a 
Sigmond fejedelmet, s onnat bejövén, Erdélyt csak elfoglal-
ja [ETA I, 29, 30 NSz]. 1662: Szombatosok convictiójok, 
kolosvári káromkodó ötvös megköveztetik, Péchi Simon, 
Orbán Ferenc conversiójok, Gyulai Ferenc promótiója, 
evangélicusoknak a kolosvári tanácsba bévitetésök [SKr 
192 tartalomjelző fejezetcímben]. 

szombatosság szombatos vallás; sectă (religioasă) care 
sărbătoreşte/ţine sîmbăta ín locul duminicii; Sabbatarier-
tum. 1773: Ezen ... Joszágok az néhai Groff Komis Margit 
Aszony kezéről ugy hallottam, hogy magának az Aszon-
n(a)k Szombatossága mián mentenek volna az akkori Bol-
dog emlékezetű Fejedelem kezére Urán(a)k Rhedei János-
nak halála után [Ks 32. XXXII özv. gr. Toldi Ádámné Te-
leki Krisztina (71) vall.]. 

szombatszék szombatonként ülésező/tárgyaló bíróság; 
scaun de judecată ţinut sîmbăta; samstäglich tagendes Ge-
richt. 1592 u.: tilalmat toette(m) ez Jk ellen ... mely tila-
lomnak okadasara az olahffalwj biró Jakoczy Georgy Jde 
bocziatot Capitany vram eleyben az szombat szekre, az tila-
lomnak ezzel adom okat [UszT]. 

szombattörés a szombati munkaszünet megszegése; ne-
respectarea sîmbetei ca zi de sărbătoare; Verletzen der 
Samstagruhe. 1662: Másodszor még olly bűnökbenis, mely-
lyeket kegyes előttünk eleink alkalmasszerént irtogattak ... 
a sok szombattörés, Istenhez és az ő igéjéhez s annak hirde-
tőjehez, ennek felette egész az egyházi szolgálathoz és az 
isteni tiszteletnek mindenféle eszközeihez való nagy ide-
genkedések — [SKr 713]. 

szomjan 1. szomjasan, szomjazva; însetat; durstig, dür-
stend. Szk: éhen (és) 1702: Házából sokszor el kellett 
Ura kegyétlensége miá menni és masók pinczéjében ... ház 
héjjá(n) éhen szomjon lappangani [SzJk 338]. 1816 u.: te-
henei, Juhai, sertéssei, a hoszszas meg rekesztés ehen 
szomjan tartás miat meg vetettek [KLev.]. 1818: ött Napo-

kig ehen szomjan tartotta [A.szovát K; i.h.] | három napp» 
és három éjjel ehen, és szomjan tartotta [M.fráta K; i.h.] * 
étlen—. 1783: a* botjukat három napon tartotta étlen szom-
jan Morár Ilia, vgy hogj ingadozta(na)k akkor amidőn el 
bocsátotta [Dob.; Mk]. 

2. szomjúság miatt; din cauza setei; vor Durst. 1773: téli és 
nyári száraz időben oly vizbéli megszorulások vagyon, hogy 
marhájok is majd szomjon meghalnak [Vasláb Cs; LLt]. 

szomjazás sete, însetare; Durst. 1619: És ha mivel az én 
vékony állapotom szerént avertálhattam volna, sem éjemet, 
sem napomot, sem költségemet, egészségemet, szomjazá-
somot nem néztem volna, kit noha Markó vajda uram honn 
lakott, de láthatta menetelemet, jövetelemet, vendégsége-
met [BTN2 196]. 

szomjú l.mní. szomjas, italt kedvelő; însetat, amatőr de 
băutură; durstig. Szn. 1636: Szomjuh Mihalj hutös Polgár 
[DLt 396]. 1728: Szomjú Mihálj [Dés; DLt]. 

2. ? vízhiányos; färă apă, secat; wasserarm. Hn. 1864: 
Szomjú völgy [M.fenes K; EH A]. 

ll.ſn szomjúság; sete; Durst. Szk: ~val meghal szomjan, 
szomjazva meghal. 1596: az zegeny András ... betegh vala 
s meg hal vala zomjúúal [UszT 11/47]. 1630 k.: iöt vala az 
en hazamhoz Bŏr vejne s kereczek be mert immár ejel vala 
s monda hogy szinte megh hol szomjuhal [Mv; MvLt 290. 
45a]. 

szomjúhoz, szomjúhozik 1. szomjazik; a-i fi sete; dur-
sten, Durst habén. 1702-1764: Az Csalard viz ugj ötlik 
Tantatus Elejibe hogy szomjúhozzék [Torockó; MNy IV, 
234]. 1809: a* pásztorok ... a* Márhákot napestvéig meg 
nem itattyák, 's haza nyáron által estvénként igen szomjú-
hozva botsáttyák [F.rákos U; Falujk 41 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

2. átv áhítozik/vágyik vmire; a fi ahtiat/dornic de ceva; 
dürsten, es dürstet jmdn nach etw. 1604: valamy bizonyos 
helyen zokot regy rendtartassunk zere(n)t p(rae)dicalhatna-
(na)k es halgathatnak az Jsten Igeyet minthogy az koes-
seghis felette igen zomyuhozza [Kv; TanJk l/l. 492]. 1657: 
mind Bethlen Gábor, s mind Rákóczi György fejedelmek 
idejében igen szomjúhozzák vala az magyar nemzetnek 
Szabadságát és magyar nemből állatandó királyságot 
[KemÖn. 100]. 1662: Mely hadakozó nép az ő megneve-
zett álnok mesterségekkel gonoszban lévén és egyébképpen 
is prédát szomjúhozván ... magyar községek ellen engesz-
telhetetlent dühösködött és kegyetlenkedett [SKr lOlj-
1741: Sipos István ... a Bátyát kezdi pirongatni illyen for-

, man Bátyám Uram miért hogy Kgd egy tűznél hál, ezzel a 
Gyilkossal, a ki úton út félen mind az én véremet Szomju-
hozza 's nékem halálos ellenségem [Szilágycseh; IB Hl* 
106/16 G. Balint (28) jb vall.]. 

szomjúhozó átv kívánó; doritor, dornic de ceva; dūr-
stend. 1660: Azért édes kedves Bátyám uram, alkalmaztas-
sa úgy Kegyelmed magát, mint keresztény igaz magyar, 
most lévén ideje, hogy mind hazájának, mind az egész ke-
reszténységnek szolgáljon ... azokon, az kik méltatlan 
veszedelmének szomjúhozói voltak ... bosszút állhasson 
[TML I, 568 Teleki Mihály Kende Gáborhoz]. 

szomjúság sete; Durst, Durstgefühl. 1597: Mod János 
Coloswary eskewt Zaz ember vallya ... az Aiton ky lep,K 
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hall walamy chiattanast az haz taya(n) de ne(m) tudgia my-
re velny, hane(m) mikor zomyúsagat el oltotta volna esmet 
be ment es le fekewt [Kv; TJk VI/1. 15]. 1662: méltóságos 
helyeken nőttem, nevekedtem, forgottam, éhséget, szomjú-
ságot nem láttam s nem kóstoltam [SKr 164]. 1759/XlXsz. 
eleje: (a) Források ... annyira el száradnak, fogynak, hogy 
ollykor az Marhájok-is a Szomjúság miatt el-vesznek és 
száradnak [Dál K; Told. 12. 124]. 1763: a' többi se láttak 
(0 egy darabig a* nagj ejség (!) szomjúság és az nagy hév-
ség miatt [Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 1768: az Falusi 
Pásztor a Csordát a Falunkba bé hajtván ... admoniáltatta a 
Gazdákat hogy ki ki itassa meg Marháját mert ha a Szom-
júságnak miatta bajak betegülések annyival inkább megha-
lások Történik ő oka ne légjen [Kissármás K; RLt O. 4]. 
1778: Három fertálly tiszta, vagy efféle árpával főtt vizzel 
egy fertálly ketske, vagy tehén tejet egybeelegyitve, hasz-
nos jó ital; de ez is erősen hideg ne légyen, és egyikből is 
egyszer igen sokat meg innya nem jó; jobb a' szomjúság 
óltására gyakran innya [Mátyus, ConsSan.]. 1832: a nagy 
meleg étlenség, és szonnyuság miat a bézárt házba sokan 
rosszul is lettek [Ne; KCsl 6]. 1847: teljes reménységgel 
várva az őfelsége magos kegyelmét, kész voltam hideget, 
meleget, éhséget, szomjúságot érettek kiállni [VKp 155 
Varga Katalin sk]. 

szomjúztat szomjan tart; a nu da apă de băut; (ver)dur-
sten lassen. 1818: (A marhákat) ehezteti és szomnyuztatja 
[M.frátaK; KLev.]. 

szomor '?' Szn. 1614: Szomor lstwan jb [Bölön Hsz; 
BethU 196]. 

szomorán bánatosan, szomorúan; trist, cu tristeţe; trau-
rig, bekümmert. 1709: szomorán értettem, hogy az conflu-
xus differáltatott [SzZs 267]. 1729: Kapronczaj István 
Uram Özvegye ... Árvaságra jutott állapottyát de inkáb ab-
ból emergált adosságit... szomorán emlitte [Lóna TA; JHb 
XXVIII/31]. 1730: Szomorán értettem, a' Mlgs vmak mind 
vri Mlgs udvari Cselédinek betegeskedesét ... ittennis 
azonn nyavalya annyira el hatalmazott, hogy tsak nem 
egész Városi Embereink Cselédestől abban fetrengenek 
[Kv; Ks 99 Boros György lev.]. 1763: itt az Várhegyi Ud-
varban beszéllette szomorán [Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 
1771: aszt szomorán Írhatom, hogy az jo szomszéd Aszo-
nyomat Szilvásról el vesztem az mult hettfün meg hala 
[Csesztve AF; Ks 96 Haller Zsuzsanna lev.]. 1775: szomo-
rán értettem Ngd nékem illy sullyos betegségébenis íratni 
nem sajnállott [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 1784: Közön-
séges hírből igen szomorán értyük, hogy már el végeztetett 
yolna Nemes székünknek más szekekkel és vármegyevei 
öszve foglalása [UszLt 25]. 1817: Szomorán olvasom 
Nagyságod Leveléből azt is, hogy a G. Commandotol a F. 
K. Guberníumhoz a mí pénzünk iránt való válosz még le 
nem jött holott már fel küldésinek el mult Hét Hete [Zsom-
bor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 1847: a* 
Doctort már az ijedtségből ki usudva, de nagyon szomorán 
találtam [Kv; Pk 7]. 

Vŏ. a szomorúan címszóval. 

szomordoki a Szomordok (K) tn -/ képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -/ al toponimului Szomordok/Su-
murducu; mit dem Ableitungssuffîx -i gebildete Form des 
ON Szomordok: 1. Szomordokon lakó; din/care locuieşte 

ín Szomordok; in/von Szomordok, Szomordoker. 1792: a 
Szomordaki oláhoknak fertállyanként adat [Méra K; Aggm-
Lt. C. 108]. 

2. Szomordokhoz tartozó; care ţine/aparţine de Szomor-
dok; Szomordoker, von/bei Szomordok gehörend. 1847: 
szomszédi ... nap nyugatról a kajántoi és szomordoki erdők 
[Méra K; EH A]. 

szomorgat szomorítgat, búsítgat; a tot întrista pe cineva; 
bekümmern, traurig stimmen. 1765: Csipkés Anna Asz-
szony ideje töltett, erötelen ... sok időtől fogva terhes 
özvegységet viselt ... Aszszony ember lévén, magánál 
erőssebb Iffiabb embereket nem tarthat ... Székely Elek ... 
eo kgylmétől ne váljon s intertentioja végett ne szomorgas-
sa [Torda; Pk 2]. 1773: első feleségemtől, Aczél Salométól 
való fiam, Zsigmond, meg nem elégedvén azzal, hogy ve-
lem egyszer in anno 1770 megosztozott, annak utána ismét 
reámjövén, a leányom, Salome, első uráról, Epeijesi Fe-
rencről maradott füzkúti jószágocskáját kezére adta éppen 
csak azért, hogy szűnjék meg tőlem, s ne szomorgasson 
[RettE 316]. 1775: az Attyátis szomorgatván, és keserűség-
gel illetvén, Attya mellett nem futott, nem fáradott, Javait 
nem szaporította [Vadad MT; VK]. 1781/1785: hallottam 
néhai Détsei István Uramtol ezt mondani, hogy ne szomor-
gassák a Jószág fel osztásával mert vgyantsak üdő töltőt 
Ember lévén hová hamaréb mind reájok marad [Szentbene-
dek AF; DobLev. III/596.175 Rusz Prekup (60) zs vall.]. 

szomorít búsít; a întrista/mîhni; traurig machen/stim-
men, bekümmern. 1644: megh nem tudom írnia szerelmes 
Atíamfia minemű keserues sziuel uagiok tüled ualo tauul 
letelem miat, azis szomoret tuduan menni szok busulasid 
legiened (!) adígh edes lelkem mígh Isten haza hoz [Gyf; 
LLt Gyulafi László feleségéhez, Balási Ersébethez] | borka 
... az maga Attyai ket reszet edes annjatol ki nem veotte 
volt neis akarua(n) azzal szomoritani [Kv; RDL I. 107]. 
1661: Nem tudok mit írni, édesem, mert sietek, csak az lel-
kedre kérlek, ne búsulj, engem is avval ne szomoríts [TML 
II, 160 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1671: az az ember 
nem keván neked rosszat s engemet is ne szomoríts, mert 
bizony megölsz búval [TML V, 472 Bornemisza Anna Te-
leki Mihályhoz]. 167.8: az ellenkező felek soha el nem hi-
hető igíreti és álnok practicájok, tőlünk vezértől kívánó 
rendkívül való nagy summa igen igen rettegtetnek és szo-
moritanak [TML VIII, 146 Betlen Farkas ua-hoz]. 1693: 
Lelkünk fájdalmával érezzük, s egyszersmind szégyenlyük-
is, hogy Kolosvári Unitárius Uraimek jóllehet velünk ed-
gyüt azon egy nyomoruság(na)k és szorongattatásnak hajó-
jában) eveznek, mégis bennünket ő klmek szomoritani és 
méltatlan s helytelen vadakkal ... Gubernátor Urunk elöt 
vádolni és terhelni nem altallották mind követek, mind pe-
nig levelek altal [Kv; SRE 14-5]. 1710: Nem a mostani 
időhöz való az őnagysága proposítiója, ne is szomorítson 
őnagysága bennünket afféle kedvetlen dolgokkal [CsH 
233]. 1742: inkább commune patrociniumot igyekezzek a* 
Melts Vr tselekünni, mint azon Széketis in hoc passu szo-
morittani [ApLt 4 gr. Haller János aláírásával]. 1810: A ... 
Klmed Testvére Tolvaj Mária, az ötét illetelt Egerbegyi s 
Kertsedi egész Rátáját, mind belsőt mind külsőit minden 
háborgatás nélkül Klmed kézinél hagyta, és azoknak ki vé-
telekkel kegyelmeden Soha nem szomorította [Egerbegy 
TA; Tolvaly lev.]. 1811: Ki meg-vét másokat, ő-iş meg-
vettessék: A* ki mást szomorít, ő szomorittassék [ÁrÉ 95]. 
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szomoríthat búsíthat; a putea întrista; bekümmem 
können. 1710 k.: azt fogja a dolgokat nem tudó maradék 
vagy világ mondani, hogy talán Erdélyben leglatrabb em-
ber én voltam, hogy annyit szenvedtem ... ki úgy fog ítílni 
és szólani, felette igen megcsalja magát s másokat is ... de 
a maradékimot szomoríthatja, sőt talán károsíthatják [BÖn. 
406]. 

szomorítható búsítható; care poate avea efect întristător; 
bekümmerbar. 1710 k: Mely gyönyörűség1 e világi dolgait 
ha egészen el nem felejtetné is, de azoknak szomorítható 
erejét elveszi, elnyeli [BÖn. 465. — "Az üdvösségbe való 
bemenetel]. 

szomorító búsító; întristător; bekümmernd. 1678: Kér-
lek, hogy ha csak leveled által is, fenyegesd meg az engem 
szomorító fertelmest [TML VIII, 108 Teleki Jánosné Teleki 
Mihályhoz]. 1697: Vég Gergelly Uram, hazos társát Sóvá-
go Kata Aszszonyt gyakarta, rut Istent szomorító szitkokkal 
szidalmazta rútította [SzJk 303]. 1853: Lelkem — csak 
isten tudja mi unalmas és szomorito nékem e' méla bus ma-
gány, hol meg ember szo is alig hallható a' gyermekek bo-
dito lármájától [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 

szomoríttatik búsíttatik; a fi întristat/mîhnit; bekümmert 
werden. 1679: Kérem azért Kegyelmedet, ne szomoríttas-
sam mégis tovább, mert én is csak ember vagyok ... én in-
kább mindenekben szolgálok [TML VIII, 495 Wesselényi 
Pál Teleki Mihályhoz]. 1811: Ki meg-vét másokat, ő-iş 
meg-vettessék: A' ki mást szomoritt, ő szomorittassék [ÁrÉ 
95]. 

szomorkodás bánkódás; întristare, mîhnire; Betrübtheit, 
Kümmernis. 1672: Kegyelmed casussán való szomorkodá-
somat s búsulásomat mi haszna írnom? látták, kik körülöt-
tem voltak [TML VI, 390 Baló László Teleki Mihályhoz]. 

szomorkodik átv is búslakodik; a se întrista/mîhni; be-
trübt/traurig sein. 1667: Az végek állapotján bizony én is 
igen szorgalmatoskodom és szomorkodom [TML IV, 49 
Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 1672: azon majd inkább 
szomorkodom, hogy mü minden eszközöket ma is mind el-
vesztenünk [TML VI, 36 Bethlen Miklós ua-hoz]. 1710: 
Semmi promótiója nem adaték", a császár udvarában, noha 
az egész Magyarországban sem jószágra, sem famíliára 
csak egy is vele nem érkeznék, melyen sokat szomorkodott 
[CsH 328. — "II. Rákóczi Ferencnek]. 1776: Azt láttam, 
hogy a' melly napon meg eskették GrofT Komis Anna Kis 
Aszszont B Henterrel az én Groffom aztot megtudván, olly 
igen busult, szomorkodott, és sirt, hogy illyen Keserűségét 
az Attya halálakor-is nem tapasztaltam [Kóród KK; GyL. 
Fridericus Nóvák (21) kamerdíner vall.] | Azt tudom, s lát-
tam, hogy felette Szomorkodott, Kesergett, Sirt a' Groffné 
egesz étzaka [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartz-
falva nunc in Pago Csokfalva" residens vall. — "MT]. 
1787: Midőn ... szegény Qvartejamra meg erkezém, meg 
látám Mártont, melyen meg űtkőzém és nem tudám őrven-
gyek é vagy szomorkogyam [Kackó SzD; Kp 27 Újfalvi 
Sámuel Máthéné Újfalvi Krisztinához]. 1806: Papp Deme-
ter jól iván buvában szomorkodott kárán [A.várca Sz; BfR 
130/1 Vlajka Zaharia (28) col. vall.]. 1811: Te-is szegény 
Som-fa, melyet ma ültettem, Ne szomorkodj, hogy sok 
ágad le-mettzettem [ÁrÉ 54]. 

Sz. 1703: Nekem most Istennek hálá testem meg vekany 
egességb(en) nyugszik, de mint az társától meg fosztatott 
Gerlicze galamb egyedül nyög es szomorkodik, igy énne-
kemis egyes egyedül lévén Szivem bánkódik [Ne; MvRK-
Lev. Alvinczi Mihály lev.]. 

szomorlás olvasztott nemesfém; topitură de metál pre-
ţios; abgeschiedenes Silber, geschmolzenes Gold/Silber. 
1676: Adott . . . Egy buza virágos köszőntyüt, egy sima fe-
jér ezüst kalánt, egyéb dirib darab kapczot, gombot és hol 
mi egyéb törődék ezüstöt és egy darab szomorlasba(n) való 
ezüstőtis [Kv; RDL I. 155a]. 

szomorló (agyagból készült) edény az olvasztott nemes-
fém hűtésére; vas (de lut) folosit la răcirea topiturii de me-
tál preţios; Schneidepfanne. 1575 k.: tizen keth girath es 
egy uncia tezen keth lototh es Mikoron latatnek Meg emez-
tetny az az az porban semmy nem lattatneek Es ved ky es 
Qsd egy fçdbQl chinalt zomorloban és lezen ullian ezüst Mi-
nemoth en te neked attam [Nsz; MKsz 1896]. 

szomorlóvas nemesfém-olvasztó eszköz; instrument fo-
losit la topirea metalului preţios; Schmelzeisen, beim Ab-
schneiden benütztes Werkzeug. 1622: Egy keozep zereÖ 
Ank tt. f — d. 35. Két szomorlo uas égik nagiob az másik-
nál tt f — d. 24 [Kv; RDL I. 119 Tótházi Eötues Mihály öt-
vös műszereinek hagy.]. 

szomorú I. mn 1. bánatos, bús; trist, întristat; traurig-
1610: Eoluessy Gergely deakne Balogh Orsolia Azony • •• 
ezt referallia ... egiszer Margit azony, Budaj Mihály deak-
ne ... nagy Zontiolodwa Jeowe eleo es mo(n)da(m) neky. 
miért vagj illien Zomorw ... mo(n)da nem tudo(m) mit ér-
zek, de oly Nagy buual vagio(n) az ziuem [Dés; DLt 321]-
1662: Aki csauz ... csak nagy szomorú bánatos orcával ki-
sérteték vissza a városba Az mieink is, akiknek lovok ma-
radhatott volna, a kapitánnyal együtt az török sereg között 
nagy bánattal, szomorú szívvel mendegélvén [SKr 186, 
625]. 1663: Az te vilagtala(n) szomorú edes anyad Nagy 
Sára [Pólyán Hsz; BálLt 1]. 1667: Kegyelmed nekem szo-
morúsággal teljes írt levelét ezen órában hozák meg, melyet 
bizony szomorú sziwel olvastam [TML IV, 38 Naláczi Ist-
ván Teleki Mihályhoz]. 1669: Szomorú lélekkel és megke-
seredett szívvel kelleték Kegyelmednek írnom [TML IV» 
430 Bánffy Zsigmond ua-hoz]. 1825: az Ur az Exponens 
Aszonynak szomorú Özvegységét nem kiványa kőnyebbit-
teni, ha nem inkább terhelni [Ne; DobLev. V/1088. 2a]. 
1831: De a' lakodalom napján nagyon szomorú volt 
nem is akart sem enni, sem innya [Angyalos Hsz; HSzjT 
Pap Tamásné Séra Máris Bessenyi Prov. (40) vall.]. l&W 
látom két kedves Gyermekeimet Jönni bé Házamhoz meg 
szontyoladott szomorú ábrázat vonások kőzött [Ne; Dob-
Lev. V/1276 Dobolyi Sigmond lev.]. 

2. elkeserítő/szomorító; întristător, trist; traurig, betrü' 
bend. 1661: elegh szomorú példa Varad allapattia [K Ĵ-
1662: a szegény hazának illy boldogtalan állapoti közben 
ugyanezen 1652-ikben éri más szomorú és nagykáros álla-
pat is [SKr 314]. 1667: inkább kévánjuk vala mindnyájan 
vig örömben ez puszta háznál is személyében látnunk Ke-
gyelmedet, mintsem ily szomorú állapatban való létit érte-
nönk [TML IV, 33 Tökölyi István Teleki Mihályhoz Krak-
kóból]. 1670: ez Szomorú Igyben keserves példámmal kö-
nyörgök igen Alázatossan [Told. la]. 1673: az naponkent 
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való szomorú siralmas allapotokbol sajdithatik vala, Hogy 
ha azon főid (: az mint megh lőn :) Török keziben esik 
[Szentpál KK; Ks 90]. 1718: ezert kellet néke(m) most 
legkiváltképpe(n) Ur(am) kgdet busitannam, kŭlömben bi-
zonj mostanis kgd Szomorú Statussaban nem busitattam 
volna [KJ. Rétyi Péter lev.]. 1728: az Ur Groff Uramotis 
illyen szomorú allapotyában dizgusztalni nem akartam 
[ApLt 1 Apor József gr. Káinoki Borbálához]. 1764: Jővén 
Veneral Consistoriumunk Elibe Nzetes Hadadi István Ho-
nestus Cívisünk és Feleségének Nzetes Andrási Máriának 
Hazassagbeli igen terhes ... Causájok ... Istennek indításá-
ból az egymástól való el szakadásnak szomorú Consequen-
tiajat ... meg fontolván ... együtt való lakozásra condes-
cendalanak [Kv; SRE 209]. 1824: 1824ről készült keserves 
történetem le írása, meljet késő maradékom akár melyik lé-
gyen ... olvasság vgy mint szomorú Esetet, mely Kedves 
Boldog Emlékezetű K: Dobolyi Sándor el Halálozásával 
rajtam és Édes Anyám Szántó Rósálián esett [Nagylak AF; 
DobLev. V/1094 id. Dobolyi Zsigmond felj.]. 

3. fájdalmas; dureros, trist; traurig, bittér. 1629: előttem 
viselvén ... hogy jó az testi életben s állapotban senkinek 
örökké való megmaradását nem remélleni, hanem minden-
nek az szomorú halált meg kell kóstolni ... (akartam) ... 
szabadoson disponálni testamentarie [BTN2 419]. 1662: A 
gróf ifjú Bethlen István szomorú halála [SKr 145 tartalom-
jelzö fejezetcímben]. 1677: October 11. Hétfőn Isten ő fel-
sége igaz ítéletiből szegény édes leánykámnak, Apafi Szu-
szánnának szomorú és véletlen halálával megszomoríta | az 
egész esztendő sok bajoskodással és Isten látogatásának 
szomorú érzésével tőlünk eltölt [AMN 216]. 1682: minnyá-
Jan emberi nemzetül az halandóság alá vagyunk vettettve, s 
ez árnyék világból való ki mulásunk(na)k s égymástol való 
megh válásunknak a szomorú halál által kelletik lenni [Kv; 
RDL I. 168]. /700: jelente ... Gyeröffi Borbara Aszony eő 
Nga Hogy idvezült édes Vra ... Groff Ratotthi Gyulaffi 
Laszlo Vram eö Nga szomorú halála alkalmatossagával mi-
nemű súlyos, es nagy Summa adossag pinznek fizetese 
szállót legyen rea [Kv; Ks 90]. 1747: Rázmán Şamuelné 
Kis Borbára Aszszony ... maradván szomorú Árvaságra 
három gyermekeivel [Kv; Pk 6]. 1854: nekünk jutott a szo-
morú hivatás, hogy ölelő kaijaink közt haldokolni lássuk a' 
Jó anyát, a' drága szép hazát [ÚjflE 3]. 1856: Szomorú hirt 
kell imom levelembe, de mit tegyek, hisz ha el titkolom 
akkor ki tudja mi rosz következnék [Szkr; Pf Serester Sán-
dor egyenruhás lev.]. 

4. tragikus; tragic; tragisch, verhängnisvoll, fatal. 1671: 
Excipíalván mindazáltal ezen Articulusunk alól azokat az 
Ember öléseket, mellyeket az el-mult szomorú változások-
ban s' Fejedelmek sok egyenetlenkedésekben tőrténtenek 
[CC 54]. 1710: így veszének el a nagy dicsőséges vitéz ma-
gyar fejedelmi urak ... a közönséges jót forgatván, gyaláza-
toson hóhér keze által ölettettenek meg, és szomorú példa-
beszédben marada emlékezetek az egész világ előtt e mai 
"apig. Ilyen szomorú vége lőn a császár ellen való táma-
dásnak [CsH 91]. 1739: szomorú és véletlen actusok volt 
az Nagy Táboron lévőknek vgy mint Mascherozvan Orsova 
t e e ala, Landorfejervàron jocskaval alab, egy erdőn keresz-
t i akarván menni (: öt, hat Regimentet ugyan előre küldöt-
tek exploràlni:) az explorátorokat az fak melöl harmincz 
ezerig való jancsár puska szokal excipiáltak [Ks 99 Komis 
Antal lev.]. 1766: Idára isa el botsáttatik rendes hivatalja 
szerint a Sfcengyeli levita ha aszt valami szomorú Casus 
n«m akadályoztatja Sz. György napig [GörgJk 203. — 'K]. 

1818: A fen le irt ... Excessusokbol 's erőszakokból kő-
nyen képzelhető Dolog az illy móddal fel lázasztot nép 
Szomorú kővetkezetü tettekre is nem tsak ki léphetik ha-
nem hogy kiis lépik tsaknem bizonyos [Zágon Hsz; Szentk. 
br. Szentkereszty Zsigmond generális nyíl.]. 

5. gyászos; funest, trist; trauervoll, traurig. 1707: A(nn)o 
1707 Zajzon Mihály igen szomorú időben lévén egyházfiú, 
midőn futna az ellenség előtt Moldva felé, az Ojtozi pas-
susra, azoknak kezekbe esett [Uzon Hsz; SzO VII, 126]. 
1720: Tiszt. Tudós boldog emlekezetü Püspök Soo Ferencz 
Vram ŏ kglme az mostani Szomorú esztendőben ... az elök 
közzül ki múlván ... ezen defectust kivanvan a V. Consis-
torium resarcialni [Kv; SRE 135]. 1727: Árva és szomorú 
Eŏzvegyi állapotomb(an) kénszeri tettem Nsgtok(na)k Kgl-
metek(ne)k illy szomorú példa nélkül rajtam tőrtént injuri-
altatasamat alázatoson detegálnom [Ne; DobLev. 1/129]. 
1744: lm Trojanak ... Minden kőfalait a* sebes Tüz langja 
Be fogta szomorú veszedelem álja [Usz; Pf]. 1794: Igen 
szomorú Újságul írhatom hogy ... Küküllővárt ... az Áltán 
le szakadván ... a' Sántzba négyen bé estenek, a két ifjabb 
veszedelem nélkül vagyon, Groff Bethlen Miklosnéhoz pe-
dig semmi remény nintsen [Bolya NK; IB. gr. Toldi Zsig-
mond ismeretlen nőrokonhoz]. 1865: Bogártelke Község-
nek lakói f. ho 9re szomorú reggelre viradtak fel. Gonosz 
ember által támasztott tüz 30 házat mellék épületeivel ham-
vasztott el [Gyalu K; RAk 100]. 

6. borús; înnorat, noros; freudlos, trüb. 1807: Egy kevés-
ség az éjtzaka meg fagyott és egy kevés hoís esett, egész 
nap szomorú híves idö volt [Dés; KMN 87. 269]. 

II. ſn kesergő személy; om trist; Betrübte(r), Beküm-
merte(r), trauriger Mensch. 1758: A szomorúkkal szomorú 
voltam s minthogy én is igen sok szomorúságot kóstoltam, 
keserves dolgokon könnyen sírtam, mert különben is igen 
szánakodó voltam [RettE 79]. 1811: Oh leg-főbb Böltses-
ség! ... Engedj vigasztalást a* szomorúaknak: Engedj sege-
delmet a' nyomorultaknak [ÁrÉ 20]. 

szomorúan 1. bánatosan, búsan; trist, cu tristeţe; betrübt, 
traurigen Sinnes, mit Trübnis. 1630: Azt Thott Balas szo-
moruuan es Syruais hallotta [Szentmárton Cs; BálLt 48]. 
1657: az fejedelemasszony személyében fundált practicára 
nézve, mindazáltal felette szomorúvan és gyakor megsira-
tással békével járám meg ez utamat is Isten kegyelméből 
[KemÖn 105-6]. 1662: Szomorúan értem bizony Kegyel-
med betegeskedését [TML I, 342 Bethlen Farkas Teleki 
Mihályhoz]. 1666: Szomorúan érti ő nagysága azt az vesze-
kedést, nem régen menvén ki az pogány az országból, ki-
nek is prédálása megszűnvén, intestinum bellum támadott 
helyében [TML III, 559 Naláczi István ua-hoz]. 1670: Szo-
morúan értem azonban Kegyelmednek mind magának, 
mind kedves gyermekinek betegeskedésit [TML V, 390 
Bethlen Farkas ua-hoz]. 1671: Felette szomorua(n) értettük 
volt, hogy eő klgmek, noha mindnyaja(n) az igaz Reforma-
ta religio(n) levő Ecclesiak(na)k lelki pásztori volnának, 
mind az altal eo kglmek Episcopalis es Presbyterialis neve-
zetek alat egymástul szakadást czinálva(n) az együgyű hal-
gatok(na)k nagy botránkozására, a* mit az edgyik p(re)di-
kal a másik refutallya [SzJk 116]. 1718: Istennek kgd Há-
zán bokros látogatását Feleségemmel edgjült ige(n) szomo-
ruán értettük [KJ. Rétyi Péter lev.]. 

2. elkeseredetten; amărît, mîhnit; erbittert, mit Bitternis. 
1656 k.: Nám Mások is örülnek az Nagod kglmes jo titinek, 
ne maradgiok énis kglmes Uram czak illyen szomoruvan 
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[Ks 42. C. 9. Cseffey László supl.]. 1657: az fejedelemnek 
jüvetelit értvén, menék eleiben Hunyadra, kivel szemben 
lévén, szomorúan panaszképpen mondá: Bezzeg, jó öcsém, 
hamar elállál mellőlem s elhagyál ily nagy nyavalyámban 
[KemÖn 97]. 1659: édes Sógor uram, elég szomorúan ér-
tettem ... én legnagyobb áruló volnék és Rákóczy urunkat 
én indítottam volna az bejövésre [TML 1,437 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1697: Szomoruva(n) ertyük mind egy 
mind mas felől, tűz miatt való szertelen károsodást [Dés; 
Jk]. 1704: Az asszony szomorúan értvén a követséget, 
izente, hogy nem tudja az okát, hogy büntetődjék őkegyel-
me Toroczkai István uramért [WIN I, 107]. 1854: Gyakran 
szomorúan gondoltam: mennyi minden megy feledésbe ... 
melyek a történet közfolyamára hatással voltak és lesznek 
[ÚjfE 4]. 

3. kedvetlenül; indispus, întristat; mit trauriger Miene, 
lustlos. 1747: Szivem ... jo kedvel es frissen legyen (!) szo-
morúan ne tanállyalak [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc fele-
ségéhez]. 1807: egész nap ettem ittam, játzodtam egy betűt 
sem tanultam, estve szomoruán haza kellett jőnem [Dés; 
KMN 369]. 

szomorúfűzfa Salix babylonica; salcie pletoasă/plîngă-
toare; Trauerweide. 1810: a' Sirom kőrűl akárhol légyen is 
az szomorú füz fákot ültessenek [Héderfája KK; IB. gr. I. 
Bethlen Sámuel lev.]. 1822: A Szomorú Fűzfáknál kanapé 
Fejér 2 darab [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 

szomorú ház halottas ház; casă mortuară; Leichenhaus. 
1814: (A) szomorú Háznál még 2 Gyermek lévén halálos 
forma betegek [Györgyfva K; RAk 122]. 1829: (Megholt) 
László Márton száraz betegségbe(n) NB. prédikáltam a' 
Szomorú Háznál az Udvaron [uo.; RAk 130]. 

szomorújelentés gyászjelentés; necrolog;, Traueranzei-
ge. 1842: A' Szomorú jelentés iroinak [Dés; ÚjfE 3]. 

szomorúság bánat; tristeţe, mîhnire; Traurigkeit, Kummer. 
1610: nagj zomorusagat mikor latta volna Torma Wram 
kerdette Mihalj deákot miért bánkódnék, es ez zerint megh 
bezellette maga Torma Vra(m)nak mint kapta a* feleseget 
Kun Peterel [DLt 321]. 1662: Ezek után ismét újabb kár és 
szomorúság tanála az szegény hazát ... ifjú Bethlen István 
megbetegesedvén ... az élők közül elköltözött vala, éle-
tének mintegy 28. esztendejében ... az országnak is nem 
kicsiny kárt, fejedelemnek szomorúságot ... hozott vala 
[SKr 147-8]. 1666: october 11 Hatodfél órakor estve holt 
meg a szegény fiam" mirigyben hirtelen, nékem és felesé-
gemnek holtunkig való szomorúságunkra [AMN 92. — 
"Apafi Gergely]. 1723: En eleget kalandozék hol őrömre, 
hol szomorúságra. Istennek hala az Gyeresi, Thordai, saardi 
szőlőkőt jól talaltam [ApLt 1 Apor Péter feleségéhez]. 
1737: 1737 Szent Mihály Havának 15 napján viradólag sok 
szomoruságink között adott az Ur Isten égj Fiu magzatot", 
kitis kereszteltettem az előtt csak harmad nappal boldogul 
ki mult Néhai T. és b(oldog) emlékezetű nagj Attyának T. 
Bonyhai Simon Györgj uram(na)k nevére Györgjnek [ArJk 
42 Zágoni Aranka György születési bejegyzése. — "Széken 
(SzD)]. 1740: In Anno 1740 Die 4ta Mensis Április, Nemes 
Várasunk Érdemes Hadnagya Nztes Dobolyi Márton ked-
ves Atyánkfia ő kglme mindnyájunk(na)k nagj szomorúsá-
gunkra, *e boldogtalan életet, bóldog élettel felváltván ... 
[Dés; Jk 533a]. 1776: hogy Mlgs Groff Lázár János Urffi-

ról vólt valami ijjezgetö beszédje, abból intéztem hogy el-
menetele után ... ujjabb Nagyobb Szomorúságát tapasztal-
tam a* M. Groffnénak és Annikó Kis Aszszony Ö Nganak 
[Kóród KK; GyL. Lad. Lenger (20) famulus vall.]. 1824: a 
Mennyei Felség ... adott vala nékem egy olj Fijat K: Dobo-
lyi Sándort... ki minden szomoruságomot őrömre, minden 
rósz kedvemet Jo kedvel válthatta fel [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1094, la id. Dobolyi Zsigmond felj.]. 

szomság '?' 1617/1628: az Kis hagon az Maros mellett 
tudok egy darab szomsagott melliet Mihály Antal bír vala, 
most penigh Czibi Ferencz biija [Ditró Cs; LLt Fasc. 69]. 

szomszéd l.ſn 1. vki mellett v. közelében lakó személy/ 
család; vecin; Nachbar, Anrainer. 1567: ty ktek Segyn 
Somszydy kjkessy biro Janus es az teob Eskeottek" [M ké-
kes SzD; BesztLt 86. — A beszt-i bíróhoz és tanácsához. 
— "Köv. a fels.]. 1572: Mostanis Ennek vtannais thy 
kmtek. Baratia es Jo zomzedgya akarok lenny [Kővár Szt; 
i.h. 3659 Cristaphorus Hagmas de Beregzo comes kezével]. 
1584: mentwnk Zabedrah" ... es ot Jelen leue(n) hatarosok 
es zomzedok ... Es ... witezleó Zelemery Petert... Zabed-
ban es hataraba leuó réz Jozagokba(n) bele vittwk es bele 
Iktattuk [BálLt 80. — "Szabéd (MT)]. 1597: Az Achy legc-
nieknek hogy az zomzid hiazatian egi darabot foldoztak kit 
my az allasokal le teortúnk volt fizete(m) d 12 [Kv; Szám. 
7/XIII. 8]. 1634: Haliam hogy az szomszédom hazanal, 
Pop Simonnit nagy szay tamada eczakanak ideje(n) [Mv; 
MvLt 291. 30a]. 1668: Azttis tugiuk hogi az mű Zomzi-
dunkban lakanak [Cssz; CsÁLt F. 27. V30 Csobod Marton 
Újfalvi (30) pp vall.]. 1677: Mikor Istuan egykor jőve az 
apa(m)hoz s monda szomszéd, en ezt az haz heljet el 
ado(m) [Mákó K; Bom. II. 17. Bórós Marton (45) jb vall ]-
1687: látván szeginj jo Akaró szomszédunk hogi már Isten 
az eö Végső óráját el hozta, tön mi előttünk, illjen testá-
mentumot [Ne; DobLev. 1/30]. 1711: En tűz tevő Szom-
szedgya vagyok Batonaj (?) Janosnak de en semmit jam-
borsaganal nem tudok [Szentdomokos Cs; Bom. XXXIX. 
50]. 1766: az városokon elég Fundus vagyon, olylyan az 
melyben szekérrel bé járni nem lehet, a' Szomszédok mind-
azáltal azon defectust nem tartoznak ki potolni, és a' mago-
kén bé járót engedni [Torda; TJkT V. 310]. 1804: En Pap 
János(na)k éppen Szomszégya vagyok ... hogy ... valaki-
nek gabonáját el praedaltatta volna soha nem hallottam 
[Pálfva U; Pf Jakab Gergely (48) szabad székely vall j-
1853: A kérdett Madarasi Adámnét és háza népét mint 
szomszédakat jol esmérem [Dés; DLt 502. 3]. 

Szk: felső-. 1741/1758: Jonăs Pălnak ... Stompatčpite-
ni, Cs csinältottni meg engedtünk (!) ... vgy mind azon ál-
tal, hogy a felső ... szomszédok Stompjainak ne praejudi-
ceallyon Cs ne ărcon [Abrudbánya; Szer.]. 1760: eŏ Nga 
felső szomszédgyával ugj mint a* Tisztelendő Páter Fran-
ciscanusokkal háborogván ... Tőrvényesen meg láttatta 
azon Nobilitaris Fundussának ... határát [Mv; Told. 15/44J 
* közelebb való -. 1805: az Dálnoki Felső mezōbeli fö -
dünköt el adóvá tevők ... Ezen földünkéi meg kinalok Dal-
noki Gal Peter uramot mint kōzeleb való szomszédot meg 
is vasárlá [Albis Hsz; BLev] * töbeli 1667: Ez Nemes 
Colosvary Tanacz parantczolattjabol es Nagy Szeőcz M'-
haly Vra(m) akarattjabol kj menenk Bekas patakba(n) ••• 
ugjan eö kiglnek karainak megh Oculalasara es el igazitasa-
ra, mellyett mond hogy az eő kiglme teőbely szomszedgia 
ugj mint Monostory Jstua(n) Vra(m) czelekedett uolna [Kv, 
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RDL I. 148]. 1705: Ezen örökséget ... meg vásárolván ... 
Boros István ur(am) mint Tŏbéli szomszéd, az meg irt Asz-
szonyis minden jussát kivévén belőlle szabados Dominium-
o(an) hagyá ... Boros István urat [Déva; Ks 92. I. 21] * 
tősgyökeres ~ě 1584: Myerthogy az Bizonsagok homalio-
sok, es feokeppen egy oculatus testis vagion chak ... Azért 
••• heted magawal teós giwkeres Zomzediwal Jamborokal 
• • bizonicha meg Artatlansagat [Kv; TJk IV/1. 270]. 
/ç7 osszony szomszédasszony; vecină; Nachbarin. 
1570: Orsolya Alcz Imrehne ... aztis Twgya hogi egy kort 
az kertthben megen volt, Es az Zomzedia azzonnak olos 
Andrasnenak zolt hogy három pénzt aggyon neky [Kv; TJk 
W/2. 50]. 1574: Kadar Markosne Aztis vallia hogi Ieot volt 

eohozza Borbei Janosne, kerte arra hogi zomzedia Azzo-
nyal Menne Eottwes orbanhoz Es kernek az keoszentywt 
JJ°gi ky adna kezetwl | Borbara Kadar Antalne ... vallia 

°gi ... Mond az zomzedia Azzony hogi am egi Margit 
3firí A Z Z ° n l a k y k z o m z e d sagunkba [Kv; TJk III/3. 322a, 
^02]. 1603: Relicta Circumspecti Joannis Kowachy Borba-

••• vallia: Jeott wala en hozzam az zomzedom Azzony 
Mathe Deakne es mikor ki keserem ... hallek valamy Jay-
gatast [Kv; TJk VI/1.674]. 

b
 3 ' címzésben; ín adresare; Titulatur: Lieber (Herr) Nach-

i ar> u dgl- 1557: Ez lewel adassék az en byzot wraymnak 
^estercey byronak es eskwteknek az zaz emberrel egetem-
ro11 myt (!) byzot wraymnak es zomzydymnak kezyben 
l , mkerék S z D ; B e s z t L t 3 2 ..Erdély Myklos somkereky 
zoinok warmegey yspan" kezével]. 

vkinek a lakása mellett/közelében levő ház/telek; casă 
ecinä; Anrainerschaft, Nachbarhaus. 1761: Muntyán Kre-

kod á" T a V a l y Í U ( e n ) Z a l a k n á n R o f f Sándornál Pakularos-
irl / 7 / Ç

s z o m s z edban lakott [Zalatna AF; Ks 113 Vegyes 
•J- / 766: az Anjam házánál valami lármát halván magam 

1§L7? ca ' s z o m s z e d b e altal szaladék [Szilágycseh; BfR lOd/o c ,,w,uaiCUi'c auai szaiaucK. [oznagycscn, dii\ 
nV' 2 StePh. Betsi (25) zs vall.]. 1782: Tudom hogy volt 
Port'v?' f a e d é n n y e ' m é s e r fózö ŭstJe» ' s m i n d e n Házi 

nekâja ... Ugj hogj Semmiért a Szomszédba nem ment 
Pav i p o r t é k á t kérni [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1836: A 
foJv c f f H a z a f e l e t í a d o m k i - S z- Gjörgy naptol 
Mih 11 , n d e i g 3 5 R f o r Taxa mellett nyilak nélkül Pavai 
nem 1 u ) k E g i T ü z é s a ' Szomszédból harapózó Tüz 
toTn h l b a J° k ; a' magok tuzitŏl esendő karról felelni tar-
sefr P',LVés; T ö r z s - D é s i taxalisták 5. — 'Értsd: a Pavai Jo-seff-fele házat]. 
S2

 Szk: ~ba "em szorul. 1782: Ŏzvegj Basa Istvánné Asz-
miért N a ® K e r e s k e d ŏ Gazda Aszszony volt, Sem-

H á z Szŭkségire való volt Szomszédban nem 
fekft [ M v ; D L e v - 4- XXXVI] * felső 1823-1830: A 
me«. S M l î 1 S 2 é d b a n l a k o t t egy K i s Szabó Péter nevü szabó 
mesterember [FogE 85]. 
Rren'y ! f r 0 s / s z o m s z é d o s terület(rész); teren învecinat; an-
s z o m n í e r / b e n a c h b a r t e r G r u n d - 1627: napkelet feleol 
Czian ,1 8J a M a g i a r i Balint szeoleie, nap nyugat feleöl 
Monnt U a n s z e o l e i e [Kv; RDL I. 133]. 1637/1639: 
szom 1 k a p u e l e o t t E gy vetemenyes kertt, melynek 
1111 E g y f e l 0 1 K a d a r Mihalne kertj [Kv; RDL I. 
felŏ i 6 7 9 / 1 7 4 1 -ş Kenenfi István Puszta ház hellye ... egy 
' 7 /8 A 0 n ? Z e d ß y a e g y T 0 0 [ N a gy ] ak AF; DobLev. I/27a]. 
giai a t i u t t m e i l e t a F o r r a son felöl ... szomszed-
Jakah"i n a p n y U g o t r o 1 a T o ° [Sülelmed Sz; EHA]. 1731: 
szom* a - P u s z t a H á z h e l ly e» m e l y n e k e dgy f e löl való 
más a P a n t z é l J á n o s P u s z t a H a z h e l ] y e m a s f e l 0 1 T a " 

pusztája [Gelence Hsz; BCs]. 1760: egj darab 

szántó föd nap njugot felöl szomszédja a sajtó patak árka 
... nap kelet felöl Nagj Enjed városa bokros odala [Ne; 
DobLev. 11/308]. 1793: Szomszédi délről az Erdő Csinádra 
járó ösvény [Erdőszengyei MT; EHA]. 1822: szomszédok 
... NNyugatrol a* ... Groſf Eszterházi János ur Nyires Er-
deje [Gyerővásárhely K; KHn 156]. 1842: az Egrestőbe 
egy Törők búzás tanorok körül vagyon 200 fîiz fa ... szom-
szédjai Keletről a' Lutz patakja ... Északról az Egres patak-
ja [Vajdasztiván MT; HG. gr. Kemény Sámuel hagy.]. 
1851: A' Kender nyilba (sz) ... Szomszédai ... Egy felőli 
... a Kopár nyil, 's a' Toroklat [Kérő SzD; EHA]. 

Ha. 1567: Zomzydonkot [Kisszöllös KK; RkAk 344]. 
1629: szomszidgia [Kv; MúzRadák]. 1648: szomszidgia 
[Doboka; Mk III. XXXVIII. 999]. 1687: szomszidgya [Bá-
dok K; BrÁLt]. 1701: szomszidgya [Cege SzD; WassLt]. 
1803: szamszéd [O.szilvás AF; MkG]. 1819: szamszédba 
[Kv; Pk 2]. 

II. mn 1. személyre, lakosra, közösségre von.; referitor la 
persoane, locuitori, comunităţi; (Personen, Bewohner, Ge-
meinschaften betr.) benachbart, nachbarlich. 1585: Mag-
dolna Magyar Andrasne vallia, Ighen zepen kery vala Az 
Ifſiwtol Az kar vallót zegeny ember az syweget Monda 
Thekes Imreh takach Kelemennek, Io zomzed vram te vol-
nál tizedes, Ne engednęl illie(n) hatalmaskodast a' zabad 
vczaban [Kv; TJk IV/1. 475]. 1614: Báthori Gábor mind 
Sorbán vajdával, s mind az több szomszéd fejedelmekkel 
hogy egybeveszett és veszekedett, nem az hatalmas császár 
hűsége mellett cselekedte [BTN2 73]. 1661: az török ... mi-
rajtunk fogja elkezdeni az kereszténység veszedelmére fel-
tött szándékját, hogy minekutána Erdélyt elegendő néppel 
megülteti, bátorságosban és közelebbről háborgathassa az 
szomszéd keresztény nemzeteket [Kemlr. 343-4]. 1671: 
Apór Lázár ... a' Kézdi-Vásárhellyieket Lemhényi erdőről, 
és több szomszéd Falubeliekéről ab antiqua szabadosan és 
békességesen birván, minden impedimentum nélkül, nem 
supersedeál hanem mint az előtt ugy most-is háborgatná, 
igaz úttyokban persequalná [CC 41-2]. 1767: Ha valamely 
bányának hertelen romlása következnék, az abb(an) dolgo-
zó bányászok, a' szomszéd bányászok(na)k meg mutatván, 
hirekkel és ha tettzik jelenlétekb(en)is az ilyen romlást Ej-
tzakais fel építhetik [Torockó; TLev. 7/1]. 1773: a* Szom-
széd Falubéliek igen bé jöttek az Esztánai határba s Nagy 
káromra van [A.jára TA; Ks Miss. I Henter István aláírásá-
val]. 1775/1802: Trífán Kozma ... ha világosan lattatikis 
fatéálni, de ugyancsak szamszéd falubeli mint egy 30-ig va-
ló fatenseknek fassiojak hitele, egy Tanúnak fassioja által 
nem minualtathatik [BSz; JHb LXVII/3. 110]. 1814: oda 
jött Pávai Samuelné Asszonyom, mint régi volt szomszéd 
lakos ... az ő Kegyelme Szavának mi engedvén, utosittása 
és ki mutatása után után (így!) vettük fel a' métát [Dés; Ks 
79. 29. 797]. 1826: Ezen Oculatio terminussát a* f.e. és hol-
nap 1 lkére határozván, kötelességévé tészem az instans kö-
zönségnek, hogy az ezen patak ductussába interessatus 
szomszéd Gyalakuti közönséget ezen terminusról tudósítsa 
[Msz; GyL]. 

2. szomszédos vármegyében lakó (birtokos); locuitor 
(posesor) ín comitatul învecinat; in einem Nachbarkomitat 
wohnend (begütert). 1557: Kwzwnetemeth es magam 
Ayanlassath mynth Jo Zomzed Wramnak az egez Tana-
chyal egyetembe mynth Tyztelendw uraymnak es Attyam-
ffyaynak (!) [Apanagyfalu SzD; BesztLt 70 Apaffy Laszlo 
a beszt-i bíróhoz]. 1568: ebol kegitektúl io walast warok 
mind byzodalmas es io szomszéd vraimtŭl es atam fyaytul 
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[Erked K; i.h. 38 Petrus Bozzasy de Erked G. Thymar 
beszt-i bíróhoz]. 1569: Azirt kirink k: mint bizot szomszid 
Vrainkat hog k: Igassagaban ligen Mellette mies eniben 
vag' Meg Naginbanis szolgalnj akarunk mint bizot szom-
szid vrainknak [Sajó BN; i.h. 105 Joan. deák vicecomes a 
beszt-i bíróhoz]. 1571: Kdet Enys kerem mynt Byzotth Jo 
zomzyd wramat hogy kdys Lenne wgyan azon Akaratthal 
hog' ne perlenenk Maradna hăatra az keozeoteok walo 
Theorwynkezys [Szúv; i.h. 3519 Petrus Zentmyhalyfalwy 
praefect(us) arcis Nonę Casp. Zewch a beszt-i bíróhoz]. 
1642: Jo akaró somsed Uram kgmetek büczulletes attyafiait 
ide kulduen, az hauasok felól ualo leueleket is ertuen latuan 
mind beszelgettünk eo kgmekkel [Sófva BN; BesztLt 115 
Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 

3. házra, iskolára, egyházra von.; referitor la case, şcoli, 
biserici; (Häuser, Schulen, Kirchen betw.:) benachbart, 
daneben stehend, anstoßend. 1573: Mennenk az Ghereb ha-
zahoz es ott venneok be az wallast... ne legyen Eggyk zal-
lason hanem chyak Bathor az zomzed hazual chyak kwl le-
gyen [Sófva kör. BN; RLt O. 5]. 1705: Ugyan ma alkudtam 
meg a kőmívessel, mivelhogy az szomszéd házat is össze-
vágjuk [WIN I, 521]. 1827: A Gyermekek tanításáért égy 
Szomszéd oskola tanito fizetéséhez hasonlolag adnak [Visa 
K; SzConscr.]. 1863: minden Egyházban, helyben fog tar-
todni a' vizsgáló szék. Előre nem lehet tudni, hogy mikor, 
melyik Egyház vizsgálódik, a' szomszéd Egyházból tudo-
sittatik minden Egyház [Gyalu K; RAk 84]. 1867: A félbe-
szakadt vizsgálat megindul ... Bikalra érkezend Mart. 
4kén. Ha azonban a körülmények a menetrend megváltoz-
tatását igénylik, e változás a szomszéd egyháznak tudtára 
fog adatni [M.bikal K; RAk 162 esp. kl]. 

4. helyre, területre, birtokra von.; referitor la locuri, teri-
torii, posesiuni; (ein Flurstück, Gut, Gebiet betw.): angren-
zend, Nachbar-. 1597: Myerthogy egieb iol rendelt zomzed 
varosokban az sokadalmoknak bizonyos es el hatarozot 
modgia es rendy vagion, ew kegmekis azoknak példáit keő-
wetwen igiekeztenek azon hogi az itwalo sokadalomnakis 
el rendeleseben az varosnak es az keossegnek haznat keo-
wessek [Kv; TanJk 1/1. 298]. 1649: Dévai Varunkhoz tartó-
zó Ríbiczoij nevű falubeli szegeny Jobbagink ... szomszéd 
falujokkal hatarok veget nem alkhatva(n) megh; emberse-
ges emberekkel hatart jartattak ... kglmessen paranczioly-
lyuk hüségt(e)k(ne)k, az Ország Teőrvenye szerent, s az 
igassagh szerent határ járt levelekben megh irt modot s ha-
tarokot szomszéd falujokkal megh tartassa [Ks 93. 23. 2 
fej.]. 1676: Minek okáért kglmessen es seriŏ parancsollyuk 
hŭsegteknek, sem azon mostan ki jŭtt idegen kereskedőket, 
sem másokat ha kik ennekutánna jönnének is ki az szom-
széd országokból s hŭségtek városáb(an) mennenek onnét 
szekekben eŏket ki ne bocsássa, hogy ott jáijanak, az hol es 
mint akaijak [BesztLt 45 a fej. a beszt-i főbíróhoz]. 1677: 
A' Partiumban penig mostan, a* szomszéd birodalmaknak 
respectusára nézve, a' Patronusoknak szabadságokra en-
gedtetik Oláh Jobbágyokon való dézma meg-vétel, avagy 
meg-engedés, mig ... kŭlōmb végezés nem rendeltetik [AC 
75-6/2]. 1725: mind ket Erdők; mind régi, mind uj és most 
csinált Keresztekkel mind két felőli a ' más szomszéd Er-
dőktől meg vadnak különböztetve [Gergelyfája AF; JHb 
XXVII/4]. 1740: a szomszéd Székek és vár(me)gyék vectu-
rainkat fel nem váltván ... ha nem remediáitattik az illyen 
dolog ezis el pusztittya ezt a vár(me)gyét, mivel nékünk per 
se fel kell váltanunk a Bänätusbĕlieket | Mind eö Hertzeg-
ségéhez, mind pedig Mlgos Guberniumhoz ... alázatos In-

stantiánk altal ... a szomszéd Provinciákból ezen V(á)r-
(me)gyében az gabonának bé hozathatása véget recurrál-
tunk vala [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1785: Mal-
mak itten Várasunkban, ugy az Szomszéd Hellységekbenis 
elégedendök vadnak [Torockó; TLev. 6/1. 12a]. 1799 k.: 
(Az) erdő pasztorak ... az Erdőket igen ritkán járták, nem 
tsuda azért hogy a szamszid helységek és a falusiak áltolis 
ottan ottan meg tsonkáztottak [Kv; AggmLt C. 114]. 1800: 
Az Szomszéd Földes Vraságok által el foglalt Erdők iránt 
Communitásunk(na)k sok Tagjai már Törvény uttyában 
vadnak [Torockó; TLev. 9/31]. 1806: Mivel az ide való le-
gelő sem alább való s veszedelmesebb a méjtellyre nézt a' 
szomszéd határoknál, ollyan vigyázással légyen a' számoló 
Bács, hogy ha a* szomszéd nyájak menten maradván a, 
méjtellytől, itt megromlának (!), elhullanának, a* kárt tarto-
zik a' számadó megfizetni [F.rákos U; Falujk 18 Sebe Já-
nos pap-not. kezével]. 

szomszédasszony vecină; Nachbarin. 1568: Anna Con-
sors demetri nagy Jur(ata) fassa e(st). . . az palastot az zon-
zed azyon (!) hozta oda, az kynek az vranak neue myhal, es 
az azyonnak Ilona [Kv; TJk III/l. 153]. 1573: Zithwey Ger-
gel Azt vallia hogi Ment volt Thakacz Andrasnehoz Kis 
gaspar leania Es Mond neky hogi mégis azt Mondode Zom-
sed azzony hogi En Iachota(m) volna [Kv; TJk 111/3. 116]. 
1633: monda Kouacz Georgjne edes szomszéd Azzoni nem 
tudom mi leölte az en Leaniomat de az Inan foly le az ver 
[Mv; MvLt 290. 132b]. 1670: magam is irigylem, hogy 
annyira hordozták az én szomszéd asszonyimot [TML V, 
79 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 1771: aszt szomorúan Ír-
hatom, hogy az jo szomszéd Aszonyomat Szilvásról el 
vesztem az mult hettfün meg hala [Csesztve AF; Ks 96 
Haller Zsuzsanna lev.]. 1798: Mindenikünk<ne>k igen kö-
zel való szomszéd Aszszanya [Ádámos KK; JHb XIX/58]. 
7820: tudgya ked Szomszéd Aszszany, mennyi baja volt 
Jósikának s Boriskának velem [Aranyosrákos TA; JF 48 
Kováts Anna Budai Pétemé (46) vall.]. 1839: rosszul va-
gyak szomszéd aszszany [Dés; DLt 20]. 

Ha. 1796: Szamszéd Aszszanyomat [Kv; AggmLt B. 
15]. 

szomszédbeli szomszédságbeli; din vecini; nachbarlich, 
benachbart. 1744: egy ide való szomszédbéli ember ... fe-
leségével és menyecske Leányával hózzánk jővén ... kérdi 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

szomszédi szomszéd-; de vecini; Nachbar-, nachbarlich. 
1838: meg edgyezvén ... Dobai Sigmond Úrral az iránt 
hogy ... szomszédi Jussát nékem tellyesleg cedállya [M.or-
bó AF; DobLev. V/1179]. 

szomszédol 1. határol; a se învecina/mărgini; benachbart 
sein, angrenzen, anliegen(d sein). 1806: Ezt a Táblát szom-
szedollya ugyan a* Gardu Czárini [Aranyosivánfva TA; 
EHA]. 1807: Vagyon ez a ' Dési Kő fogadó a' Gatya szár 
uttza n. Sikátorban ... szomszédolja ... a Szamos felőli va-
ló végit pedig a Szamos Hidja és a* Fogadó között lévő kis 
üress helly [Dés; EHA]. 1852: a maras fojamatya szomszé-
dolya a Gödrőgbe az erdőn (k) [Magyaró MT; EHA]. 

2. birtokhatárt kijelöl; a însemna hotarul unei proprietäţi; 
(Flurgrenzen) vermarken. 1806: a* melly kaszállo Tanorok 
az ő Nagyságok részekre Szomszédolva le iratik, Tudom 
hogy ... ő Nga néhai Mlgs Féijének ... Kaszállo Tanorokja 
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volt [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1808: (A föld) az itten köz-
lött Határ osztálly Protocolluma 220 lapján 35 szám alatt 
szomszédolva találtatik [F; DobLev. IV/916]. 1818: szam-
szédalva vagyon [Mészkő TA; KW]. 

szomszéd(o)lás birtokhatár-kijelölés; însemnarea/marca-
rea hotarelor; Vermarkung (der Flurgrenze(n)). 1824: a Kér-
dett Kastéj ... szomszédlása a régi Conscriptio és az 1784-ki 
osztáj szerént meg vagyon [Szentbenedek SzD; Ks 79]. 

Szk: nyílbéli 1810: Ezen Szomszédolás nem a' Con-
scriptio, hanem az vjjabbi meg visgálásnál fogva a' dolog 
valósága Szerént vagyon ki irva, és mivel afféle változások 
••• elő fordulnak, mindenütt a' Nyillbéli Szomszédoláshoz 
kell ragaszkodni [Kv; Ks 89]. 

szomszédolt határolt (birtok); (posesiune) cu hotarele 
marcate; vermarkt. 1795: Strennus Rácz Máté O Sinkai Li-
mitaneus Katona ... azon ... Elekesi portziocskáját, melyet 
hajdon a Szükségben a Falu adott volt el Nagy Attyának ... 
Most ... Rácz Máté el adta ki nevezett és szomszédolt ap-
pertinentiáival egygyüt ... Szántó Sándor Umak [Asszony-
népe AF; DobLev. ÍV/747. 1]. 1799: A' szomszédolt Fun-
dus ... Popa Sztánts nevezetű Oláh Paptol szállott néhai itt 
volt Oskola mester Vintzí György vramra [Csekelaka AF; 
KCsl 2]. 1801: hallattam hogy a kérdesb(en) meg nevezett 
és szomszédolt szántó földet Zalogb(an) bíiják az Exponen-
sek [Szentimre MT; BalLev.] | ezen ... szomszédolt hat 
hold szanto földeknek alkalom szerint való árrát le szallittá 
90 - kilentzven Mforintokra [Ne; DobLev. ÍV/846, lb]. 
1816/1855 k.: azon Zsellér Telek ... tettzetesebb lévén, kí-
vánta Ö Nagysága a fenn szomszédolt Colonicalis Telkével 
való meg tserélését [Harasztos TA; HG. gr. Béldi lev.]. 
1828: Kardos János Szamszédtság s Atyafiság Jussánis ma-
gához vévé a mingyárt Szamszidalt Főidőt egygyezés Sze-
rént [Asz; Borb. I]. 1829: A' Felperes jelen való keresetét 
abban adja elö, hogy az Alperes a* Felperesnek a* M Bándi 
Határon a' Perbe idéző Levélbe szomszédolt azon Szántó 
földét... hatalmasul fel szántotta ... ' s a ' Törökbuzát azon 
Esztendőbe le is szedette [Mv; DçbLev. V/1152]. 1830: 
(A) szomszédolt Erdőt Ts Bartók Ádámné Dobolyi Klára, 
mint a* kinek birtokába történt potentiákbol eredett a* Per 
... zálogul ugyan: De tizenkét egymás után follyo eszten-
dőkig ki válthatatlanul biija 's használhassa [Szentbenedek 
AF; i.h. V/1162]. 1843: Ezen szomszédolt Curialis Telken 
az utzárul bé menve nyillik bé égy el senyvett Fenyő Fa 
detzka két felé nyillo Kapu [Borsa K; BetLt 1]. 

Ha. 1820: szomszédalt [Kissáros KK; DLev. 2. XIIA/ 
la]. 1861: Szamszédalt [Görgénykakucs MT; VH]. 

szomszédoltatik határoltatik; a se învecina; vermarkt 
werden. 1806: a' melly kaszállo Tanorok az ö Nagyságok 
részekre Szomszédolva le iratik ... pusztán hevert mint af-
féle fövenyes, és porongyos helly ... a' régi Kŭkŭllö follya-
mattyatol fogva a' miképpen a Conscriptioban Szomszé-
doltatik [Erdősztgyörgy MT; WH] | a' Szántó földek Táblá-
ja szomszédoltatik a' Gyálu Csiresélujjal [Aranyosivánfva 
TA; EH A]. 1842/1844: az ugy nevezett Dálnaki kertbe 
0 más néven Szúnyog Szegbe:) lévő ... őrőkős-Dálnaki 
jussán állo Föld ... mely főid 1815től fogva 182lig három 
rend béli ... írnokok által ... őszveiratott... így Dalnaki al-
só kert mely nap keletről a szomos (!) vize, és a Város nyi-
lai, Délről az árkán tul a rétek ... Északról a régi Szomos 
árka (: mely most füzes :) szomszédoltatik [Dés; EHA]. 

szomszédos I. mn vmi mellett levő, határos; învecinat, 
care se învecinează cu ceva; benachbart, Nachbar-. 1574: 
Vajda András Azt vallja hogi harmad zomzedos volt Igarto 
Gčrgy Zeoleyewel | Katalin Takach Andrasne ... vallia ... 
mykor takach Istwan birta az Neb János Zeoleyet Zabadon 
Iart azon alas fel Zomzedos volt eo velek [Kv; TJk III/3. 
337. 361b]. 1680: Vagion egi haz belső Kőzep uczaban, ki-
nek egi felöl Lakatos Balint haza, mas felől penigh Tasnadi 
Balint hazai szomszédosok [Kv; RDL I. 145]. 1792: eő Ex-
laja az Ádámosi Allodialis Erdejében 8ad nap múlva a ma-
ga hijjanosságát s differentiáját Törvényesen ki fogja jártot-
tatni a hói az Úrral szomszédos lészen [Ádámos KK; JHb 
XIX/35]. 1806: Szent Benedeki8 Határon az Úrral a többek 
között az edgyütt való Osztálynál fogva két hellyen szom-
szédos Szántó földgyei metait az Ur meg nem tartván, az 
Ur ezzel az Exponens Urat meg kivánnya tetemesen káro-
sittani [DobLev. IV/899. la. — aAF]. 1817: (Uzon) soka-
dalmas és vásáros helly és más több apróbb commercialis 
helyekkel szomszédos [Árkos Hsz/Mv; Kp V. 318] | Ter-
mészetes, hogy emtorok nem léhetnek, tsak vgyan ha vala-
ki meg vészi mind az Szomszédós mind az Vérség jus fen 
tartását [Ne; DobLev. V/1009. 2a]. 1819: a' kertye én vél-
lem szamszédas vala [Kv; Pk 2]. 1851: a' Ragadobali 
(föld) szomszédos az enyémmel [Héjasfva NK; Pf|. 1864: 
Bongort a' szomszédos szász Helység Petelétöl cseréltetett 
[M.péterlaka MT; Pesty, MgHnt XLIX, 203a]. 

II. fit 1. szomszéd; vecin; Nachbar, Anrainer. 1601: Er-
thy varosul eo kgmek biro vramtol Korogynak megh vete-
let... iteltek eo kgmek hogy az Jspanok viselyenek gondott 
rea: Myert penig hogy sok feleol infestaliak az zomzedosok 
ha myben az Jspan Vraim eo kgmeket tanachyl megh talal-
iak ... legyenek minden segitseggel nekik [Kv; TanJk I/l. 
386]. 1602: Lonay Menihart ... vallia, hogy Teleky Jstwan 
kerte ... Annak vthanna hogy el pusztula ... vgy arulta el 
masnak engemetis noha zomzedos voltam nem kenalt megh 
el Adasakoron [Kv; TJk VI/1. 592]. 1668: Tudodô ... ha az 
kolcseriak, vgi más vellek szomszédosok ki micsoda hatal-
masságot, vagy foglalást tött volna határokon, vagi mostan-
nis tenne Hagimás Láposiaknak? [Hagymáslápos Szt; JHbK 
XIII/18]. 

2. vmivel határos terület; teren învecinat cu ceva; ... ist/ 
sind benachbart/anliçgend. 1606: az zegh Czyere melynek 
Zomzedosa Balintfalwa feleol alol az mezeo [Nyárádszt-
lászló MT; EHA]. 1641: egy feolde ... egy felöl szomszed-
gia az Aarok mas felől Kis Jeremiás földe harmad felől az 
Orszagh uta szomszédosok [Csepegömacskás K; SLt AM. 
19]. 

szomszédosít (ki)határol; a avea ca hotar, a fi/a se afla ín 
vecinătatea a ceva; vermarken. 1800: ezek ... Conscriptio-
bol bőven és szomszédositva kömyül állásosán ki tettzenek 
[Mv; TSb 24]. 1805: az egyik földemet hoszszan az ut 
szomszédosittja, s az ottan elé s hátra járó Lovak Csitkok és 
marhák az utbol ki csapongván gabonámat az ut melljékin 
el tapotţják és el károsittják [Kv; Pk 2]. 

szomszédosító határoló; învecinat, care se învecinează 
cu ceva; vermarkend. 1806: az én kertemet hoszszában 
szomszédosito Hellyetske ... Kotyavetyén el nem adattatott 
[Kv; Pk 3]. 

szomszédosított birtokhatárba helyezett, birtokhatárolt; 
care se învecinează cu ceva; vermarkt. 1793: ki mentem a' 
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kérdesben szomszédasitott földbe [Mezőbánd MT; MbK 
XII. 98]. 1795: Ezen Szomszédasitott Hellyen ma vagyan é 
olly veszszōs erdő [Mezösámsond MT; Berz. 5. 43. S]. 
1798.ě 3. Szomszédasitott szép szalas tserefás tilalmas Erde-
jet 4. itten szomszédasitott igen szép szálas tserefás Erdejet 
[Ádámos KK; JHb XIX/58]. 7800: hogy pedig a' szomszé-
dasitott szőlő gyeptíjehez valami jussak lehetne Lezák And-
rás és Makai Istvánnak azt tellyességgel nem tudgyuk [uo.; 
JHb XX/19]. 1801: a kérdésb(en) Szomszédositott Szegény 
szerbeli Föld Zalagba valatott lenni [Szentimre MT; Bal-
Lev.]. 1817: a most szomszédositott Föld a középén kette 
rovattatván, egész hasonfele része Makkai Miklósnak örö-
kös birodalma ala ment [Udvarfva MT; Told. 42]. 1841: 
(A) szomszédositott Felső Peterdi Colonicalis Teleknek az 
Alperes Báró birtokában Zálog czim alatt léte ... elesmerte-
tett [T; Bosla]. 1847: a' fenn szomszédositott szöllő [Mv; 
DE 3]. 1862: Az mái napon viszont Superlévált ... Kardos 
Sámuel ... a bént irt es szomszédasitott rétre 80 azaz 
Nyoltzvan Xa ... osztrák értékben ... mitis ezennel bizo-
nyittok Sinfolván [Asz; Borb. I. — "Krajcár]. 

szomszédosíttatik határoltatik; a se învecina, a fi vecin 
cu ceva; vermarkt werden. 1842: Vagyon egy belső Telek 
a' Falu derekában, mely szomszédosíttatik Napkeletről az 
egyházi nemes Asztalos Ádám lakó Telke által [Szászré-
gen; DE 2]. 

szomszédoskodik határosként érintkezik; a se învecina; 
Nachbarschaft pflegen. 1790: Kömíves Gergelly Uram-
(na)k ... Sessioja ... Délrőll szomszédoskodik az Erdő Kút-
ra járó közönséges Város uczájával [Désakna SzD; Hr 
1/33]. 

szomszédoslag (határos) szomszédként; ca vecini de 
proprietăţi; nachbarlich. 1749: Tudjuk ... hogj ... Gál 
Juonnak az Háza után és az Bruma Házhelye után az Bodo-
laj Határon mind az két Mezőben az szántó es kaszáló 
örökségeket szomszédoslag bírtak, ugj hogj ahol Gál Juon-
nak Mikes rész Jobbágynak szántó vagy kaszáló öröksége 
volt és vágjon ott mellette Brumának Béldi rész Jobbágy-
nak volt szomszédgyában, és mostis mindenik Határban 
szomszédoslag birattatnak az Földek ezen Specificalt ket 
Sessiok után [Bodola Hsz; BLt 7 Székely Istók (40) jb 
vall.]. 

szomszédosodik határolódik; a se învecina; angrenzen. 
7790: (a) Báldi föld ... egy láb földibe ... ö Nagyságának 
szomszédosodik [Báld MT; BLt]. 

szomszédoz határol; a avea ca hotar; abgrenzen, als be-
nachbart vermarken. 1791/1796 k: a Telket szomszédoz-
zák nap keletről az ország uttya, Nap nyugotrol a Falu kö-
zönséges uttzája [Kilyén Hsz; MvRKLev.]. 

szomszédság 1. szomszédi viszony; vecinätate; Nach-
barschaft. 1569: mostis meg Erdemlettem uolna Azt En 
hogy meg talaltatot volna ty. k. Egy leweleuel meg lattatak 
volna hogy ha valakinek My karth twttek volna Az En Zol-
gaim, Marhayokbwl mindent meg Elegittettem volna, Ezzel 
Nem kellett volna ew felseget bantanotok De ez vtan meg 
lattya k. hogy byzony Enis ezen ezen fele zomzedsaghoz 
tartom magamat [In Arcé Hwniad; BesztLt 5 Christophorus 
Hagimas de Beregzo Gr. Daum beszt-i bíróhoz]. 1570: 

mosztan es Irt vra(m) Tordarűl ... hyzeom byzonal hog 
vram es Igeo(n) Jo Newet (!) veszy kegeltül Jsmet ha my 
szomsydsagbol Tw kegeltek Jde my hozank Byzyk myn-
de(n) Jo szomszydsagal [Bethlen SzD; i.h. 115]. 1571: Az 
Wram kowachianak wala walamy pery Moldoway wayda 
elóth egy Attyaffia halala felól, Jw wolt Az wton Az nazo-
diak az kegtek Jobbagy. Jgaz wtaban Megh fogtak, es há-
borgattak kyth My Jwendóben Az Jamboroknak wyzontak 
walo zomzedsagal Megh fyzetünk [Szeszárma SzD; i.h-
3522 Fr. Lippainus Caspar(us) Zwch beszt-i judex regius-
hoz]. 1619: Csafer bék ... magát mind az szomszédsághoz 
s mind az szegénséghez jól viselte, s ezután is annál jobban 
igyekeznék viselni, ha Nagyságod ... szolnoki békségre 
promoveálnák [BTN2 252-3]. 1638/1647: az kötés szerent 
... az mint az eo kgl(m)e íob Attya ... kötet volt az Job 
Attjammal Cheffei Janossal ... mely dologra vit azon szű-
beli igassagos io akaratom de latom hogy sem az Attyafiú-
sagrol, sem io akarattal való szomszédságról eo kgl(m)e 
nem gondolkodik [Noszoly SzD; WassLt]. 1672: én minde-
nekkel megtartom az ő felsége híveivel az szomszédságot 
Kegyelmeteken kivül ... Az mire Kegyelmeteknek szüksé-
ge vagyon, azt bevinni, eladni megengedik, az én embe-
remnek vásárolni nem szabad: micsoda szomszédság ez? 
[TML VI, 38 Teleki Mihály a nagybányaiakhoz]. 1807: 
Szomszédtság és Baráttság tekintetéből örömest lészen 
most az égyszer, sőtt más versenis Segítséggel a V Közön-
ség a Nagy gát igazittásában ha requiraltatik [Kv; KmU-
Lev. 3]. 

Szk: jó 1559: az en kgmes vramnak elecsander vajdá-
nak kgmetek, Jo Baratás (!) es Jó Zomsettsagal vagyon, En 
is w Naganak megh eskwttem [Retteg SzD; BesztLt 27]. 
1677: A' két Oláh országgal-is a' jo Szomszédságot meg-
óltalmazza" [AC 21. — "Báthory Gábor]. 1765: Maros-
szentkirályon A Pap és Mester Háza körül való köz kertnek 
nem létele miatt izetlenségis következven, imponáltatik, 
hogy a feltetessék, mint hogy a jó kert a jó s z o m s z é d s á g n a k 
nagy eszköze [MVJk II/4. 423] * jó ~ot visel 1662: Mára-
marosban az egy Visk városánál többet avagy ugyancsak a 
sietség miatt, avagy hogy a huszti jó szomszédságot viselné 
előtte, nem is égetvén, prédált marhájokat, lovakat, szeke-
reket, kolyészájokat együtt is, másutt is hagyogatják vala 
[SKr 367] * keresztény 1657: Ebben az szükségben az 
lengyeleknek keresztény szomszédságokat igen megtapasZ" 
talók [KemÖn. 173]. 

2. szomszédi állapot; vecinätate; Nachbarschaft. Szk: ~ 
jussán. 1784: énis tsak szomszédság jussán küldöttem em-
bereimet hogy arassanak Nádat [Arany H; JHb XXXI/51-
44]. 1823: mind mostanáig békességesen bírtuk kevés Jo-
szágotskánkat, még nem az erőszakos Rátzkövi István ••• 
szomszédtság Jussán egy az Gérebenessi Akasztófánál lévő 
Földembe belé állatt meg szántotta [Nagylak AF; DobLev-
V/1076]. 1828: Kardos János Szamszédtság, s Atyafiság 
Jussán is magához vévé a mingyárt Szamszídalt Földöt, 
egygyezes Szerent 33. az az harmintz három R forintakba 
[Asz; Borb. I]. 

3. szomszéd birtok/föld; proprietăţi învecinate; Nachbar-
gut. 1574: Húshagyó vasarnapon ... Zabo Palth abba be 
wythwk statualtuk <me>ly statutioba zomzedsagok Es ha-
tárosok voltanak Myndzentreöl <Ho>zzw Porwwl Kenez 
Polgáriwal volth (így!) [M.gáld AF; KemCs 41. — * 
puszta házhelybe]. 1615: Az ket számos keozeot vagion 
Egi maior kert, melinek egi feleöl az Battia Werner Marton 
Maiora, Mas feleől az Cziaszar Mihali giwmeőltseos ken 
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szomszédságok [Kv; RDL l. 96c]. 1784: Vagyon égy Ken-
der Főid egyfelől ... Kis Flore nevü Jobbágya Szántó Főid-
gye, más felől pedig a' patak follyamattya szomszédtsagai 
kőzött [Burjánosóbuda; JHbK LX/18. 43]. 1833: (van egy 
föld) egy felöl Bágyi, más felől Szilágyi rész szamszédtsá-
gak között [Csekelaka AF; KCsl 16]. 1837: ezen gyűlés al-
kalmatosságával meghatároztatott ... micsoda helyen, 
vagyis kiknek szomszédságaik között aszaltattak meg [Je-
nőfva Cs; RSzF 119]. 1844: ki, mikor, micsoda szomszéd-
ságokban kaszálgatott? [Kv; KmULev. 1 vk]. 

4. szomszéd ház; casă vecinä; Nachbarhaus. 1596: Leot 
• •• Vr. 450 bor, tuttuk azt hattodfel hordora, hordaiat a* 
mint az zomzidsagban hozattattak ... tezen f 4 d 12 [Kv; 
Szám. 7/11. 43]. 1615/1628: Vagion egy Ház Hyd uczaban 
az Kapu(n) beleöl ualo szegeleten, melinek egi feleöl az 
Feycz János Aruaj házok szomszédságok, es más feleol az 
város [Kv; RDL 1. 96c]. 1633: égik legeni kardot ra(n)ta es 
az gazdahoz vaga de az gazda kj futa az hazboll es toluait 
kezde kjaltani ... az vargakis kj jöuenek az szomszedsag-
boll, es kezdek mo(n)dany mit toluaikodŭnk [MvLt 290. 
716a]. 

5. szomszéd hely, terület; loc, teritoriu învecinat/limitrof; 
angrenzender/benachbarter Ort/Grund. 1619: Azmég az le-
gények odajárának, addig onnat az szomszédságból ember-
séges törökök jövének közinkbe, azkik minket is igazítnak 
vala el, hogy részeg az az török s ne veszekedjünk véle 
[BTN2 284]. 1642: it az somsedsagban sellel görgeny, s 
vecz Saio es erdelyne assonjom ioszaga taian, mind spiritu-
ális secularis (!) personak it talalkoznanak [Sófva BN; 
BesztLt 115 Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz], 1662: a 
nyomorult országnak újabban való büntetésére a budai ve-
zér Szejdi Ahmed passa csak a szomszédságban, Tömösvá-
ratt, elegendő kész hadakkal hagyatnék [SKr 455]. 

6. -åban (közvetlen) közelében, mellette; ín (imediata) 
vecinătate; in der (nächsten) Nachbarschaft. 1573: Kolosy 
peter ... vallia, hogy vagion hat Eztendeie Mikor az Ilona 
Azzonj Molnár Mattét az hazba Bochatta volt hogy az 
keozt fely chinalna, Mert eo zomzedsagaba vagion az haz 
[Kv; TJk III/3. 273]. 1588: Ahol Az factum eset Az Reth-
nek tizta Reth newe melynek nap kelet feleól zomzedsaga-
ban wagyon Banchya Mathyas Rethe [Somlyó Sz; WLt]. 
1629: Azmely házam itt Marosvásárhelyi Marosszékben az 
piacon vagyon, Nagy Szabó Péter és Szabó Dávidné Kalára 
asszony házak szomszédságában még az én atyámra is, 
Borsos Sebestyénre ősitől maradott volt [BTN2 420]. 1633: 
Vagion ... három fertali szeőleő Schuller Jstvan ... es ... 
Mŭsniaj Balint ... Szeőleöjeők szomszedsagaban [Kv; 
RDL I." 112]. 1656: 3 részre oszlot 3 Auas uttjara iŏuo nagy 
fold, 25 eke iarasa Damokos Miklós es Kuna János földei-
nek szomszedsagaban [Csobotfva Cs; CsÁLt F. 28]. 1677: 
Kezemnél marada négy fundusok kőzzül az Néhai Sztán 
Popicza, Salamon Durecskul és Rád Kurcsul Jobbágyok 
Szomszédságokban lévő fundusom régi Boérságom hiteles 
Relatoriambol [Szád.]. 1731: Az alsó falu vegen Fodor Já-
nos szomszédságában az Dombon ültek az eoreg emberek 
[Borzás KK; Ks 83]. 1750/1797: Bizonyoson tudjuk hogy 
a' Mihályék(na)k vagyon egy kis Telketskéjek, a* Tyukodi-
ék Telkek és a* Falu sikátora szomszédságib(an) [Vérvölgy 
Sz; Borb. II N(eme)s Balog Demeter (74) vall.]. 1768: Mi-
tsoda Curialis, és Udvarház hellye ... ki Szomszedtságai-
ban, mekkora qvantitasu szakasztatatt ki? [T; Ks 8. XXI. 36 
vk]. 1801: A Járában a Mlgs Groff Bethlen Laszloné asz-
szany ō nga Sellér Hazaban az Ex(pone)ns aszszony ō nga 

udvara és vgyan a' Mlgs Groff Bethlen Laszlóné aszszony 
ō nga Sellére Háza Szamszédtsagakban [A.jára TA; BLt 12 
Kis Sárasi Szent Királlyi Ferentz hűtős ass. nyil.]. 1814: az 
ugy hivottatni szokot Mátyus Erdeje nap keletről az Anya 
Szék pataka ... Szomszédságában [Szováta MT; EHA]. 
1830: Tenkeszegben egy felöl a' Templom Felé menő út . . . 
szomszédságában lévő Curialis házánál [Szentimre Cs; 
EHA]. 

7. szomszédok; vecinii, vecinătatea; Nachbaren. 1570: 
Seuerinus Brozer Azt vallya hogy Mykor az Borsay Petert 
megh fogattak volna az zomzedsagal zeolew Eorzeny Mon-
ta hogy egedwl Nem bima [Kv; TJk III/2. 108]. 1584: 
megh kenaltak az Mattias Mihalj germeokett, es mind az 
teob atiafiakat zomzedsagokatis, de meg nem veottek ha-
nem attak huz forinton Buda Janosnak [DLt 213-4 Temes-
vári János kezével]. 1586: Balattffy Sigmond vram ... az 
zomzedsagott ellenzette hogy ne horgyanak gaztt ez peres 
feóldre [Csapó NK; JHb XX/48. 6]. 1597: Veres Marthon 
... wallia ... Feorkeol Mihály ennekem zomzedom wala ... 
annal gonozzab ember az egesz zomzedsagba(n) nem volt 
[Kv; TJk V/l. 107-8]. 1647: Vagion egy darab Tilalmas 
Erdejek, Epittesre való de ereo szakkal is az szomszédság 
rea megyen, puztittiak vesztegetik [Teremiújfalu KK; BK 
48/16]. 1702: (Félje) Kegyetlenül verte rongálta egy fö 
verés hagymayért egy fözet murokert ugy el kinzatta hogy 
csudájára állottanak ki a' szomszedcsági [SzJk 338]. 1710: 
egy segesvári szőcs vadbőrök vételire ment vala Gyergyó-
ban, s mihelt hazamene Segesvárra, maga elsőben, azután 
minden házanépe s a szomszédsági is meghalának* [CsH 
432. — 'Pestisben]. 1766: a* Szomszedtság jussa nem en-
gedi azt, hogy edgyiknek Marhája, Tyúkja, Ludgyai, Ré-
czéi a' másnak incommodallyanak, eleg példa vagyon a 
distingvalt Vdvarokon veszekedő szomszédokrol [Torda; 
TJkT V. 320]. 1807: sok rósz verekedőző tselekedeteiről az 
egész Szomszédságokban is esmeretes [M.fenes K; KLev.]. 
1834: a Tiszt ... meg részegedett ... harmad napig mint a' 
meg sértett oroszlány ugy kiabálta, hogy a szomszédtsag 
még ejtzaka se tudott tőlle nyugodni [Bögöz U; IB. Bentze-
di Sándor ref. pap lev.]. 

8. -ot ad kb. szomszédi vendégséget tart; a da petrecere 
pentru vecini; die Nachbarschaft bewirten. 1587: Esmeg 
mikorontan az Zomzedsagott attam keolteott(em) f. 2 [Kv; 
Szám. 3/XXVI. 70 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 

szomszédságbeli I. mn 1. szomszédos; învecinat; nach-
barschaftlich, benachbart. 1645: Beodeöni szomszidsagbeli 
hatar igazito eőregh ember [Mezősztjakab TA; Told. 27]. 
1662: az szerencse jól kezdvén magát mutogatni az haza 
igazgatásában, az szomszédságbéli lengyel- és két oláhor-
szágbéliekkel és végbeli török tisztviselőkkel jó szomszéd-
ságot visel vala | A szomszédságbéli vármegyék ... a szom-
széd háza falának égését semminek tartván ... az ő nagy 
romlásokat ... megvetették vala [SKr 142, 619]. 1772: az 
eő Excellentiaja Malma ... a szomszédság beli több 
Malmoknál víz mérték szerént alább fekszik [Kük.; JHb 
LXVII. 252]. 

2. szomszédságra vonatkozó; care se referä la vecinătate; 
die Nachbarschaft betr., die nächste Nähe betr. 1671: ne-
mellyek(ne)k Urok el raboItattva(n) ... egjeb versegekett 
nem mondhattva(n) hozzajok ... azon eőreöksegek(ne)k, jo 
akarója volna, Ura: vagy azt, vagy szomszedsagbeli just, 
praetenalnak (így!) ... praetextusokal biryak [Borb. I]. 
1672: elsőben íijon az szathmári commandansnak, a szom-
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szédságbeli egyességet tartsa meg és intse meg az alatta va-
lókat [TML VI, 6 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

II.fit szomszéd; vecin; Nachbar. 1681: egyezenek megh, 
hogy mennél hamaráb jartassak kia a környül való falube-
liekkel hittel es ă szomszedsagbeliekkel [Koronka MT; 
EHA. — aA földet]. 1772: a mint bé mentenek volna a 
szomszédtság béliek latagatásara az iuába találták hogy ak-
kor húzta fel a nadrágát [Dés; DLt 321. 69b-70a Fr. Lutz 
(32) ns vall.]. 

szomszédsági szomszédi; de vecini; nachbarlich. 1819: 
mint hogy mind két feleknek a' Feleségeik háborán éltek és 
veszekedtek mindenik az ezutáni szomszédsági jo életre 
ajánlván magát az edíg való hibájok el engedtetett [H; JF 
36 Prot 26]. 

szomszédságitató közösségi itató; adăpătoare comunâ; 
gemeinschaftliche Tränke. 1774: igaz azis, hogy az előtt 
sohais ország uttya nem volt, hanem csak szomszédtság ita-
tó és malom járó Sikátor volt [A.jára TA; BLt 12]. 

szomszédságos barátságos, békességes; prietenos, paş-
nic; gut nachbarlich, freundschaftlich, friedfertig. 1677: 
Beszterczén fellyŭl az hol a' Doma Vize a' Besztercze Vi-
zében szakad, mely az Erdélyi és Moldovai határt separaly-
lya, melyben valamely részt hogy el-foglaltak volna a' 
Moldovai Oláhok, jelentetik; szomszédságos requisitiora, 
ha a' Vajda azt a' határt fel nem szabadittya ... az Ország 
és a' Fejedelem semmiképpen meg ne engedgyek [AC 
169]. 1784: a Grofne ... Ávrámot elöször ugyan tsak szom-
szétságoson oda kűldett missilis levele által repetálta, mely 
szomszéttságos Repetitiojára fel nem adván kentelenittetett 
... Legitime exmissus Cancellisták által Repetorium Man-
datummol ... fel keretni [Fejér m.; BK465]. 1841: Matská-
si Pál Ur a* viszszányos tárgynak Szomszédságos elenyesz-
tésére hivatalosan megtaláltatván — méltóztatott ... ugyan 
azon Ispánt a' határszéli viszszánynak el enyésztésire fel 
szollitam [Km; KmULev. 3]. 

szomszédságosan barátságosan, békességesen; ín pace/ 
prietenie; freundschaftlich. 1784: a Grofne ... Ávrámot 
elöször ugyan tsak szomszétságoson oda kűldett missilis le-
vele által répetálta [Fejér m.; BK 465]. 1788: a Tikos teri-
ben a Poklostelki határ széllel conterminálodo szántó földét 
... adá ... Somai Gergelyné Kolosvári Susánna Aszszo-
nyom (na)k ... őrőkős Cserében ... hogy szomszédságoson 
eddigis birattatott [M.köblös SzD; RLt]. 1790: talán lehe-
tett volna más mod, mely szerént vagy szomszédságoson, 
vagy arra rendelt Törvényes uton es igazságoson a dolgot 
minden kar tétel nelkűl el igazíthattak volna [Coptelke 
SzD; Ks 33. IV. 12 Szentpali László lev.]. 1792: mig To-
rotzkai Ur disponált a joszágb(an) addig szomszédtságoson 
egygyezhettünk [Benceiic H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1795: 
bátorkodtunk az Tettes Úrhoz szomszédságossan recurrálni 
e véget; számos Esztendőknek el folyásátol fogva vágynák 
adósságaink Felső Lapugyon és Sztregonján [Dobra H; Ks 
XLVIII/10a]. 1797: ők egyŭt ... pálinkát íttanak és szom-
szédságoson jo indulattal mulattanak [Kosesd H; Ks 115. 
Vegyes ir.]. 

szomszédságú szomszédú, szomszédos; învecinat, vecin, 
limitrof; Nachbar. 1677: A* Kereskedő rendek penig, ha a' 
határos és békességes szomszédságú helyekre és Országok-

ra mennek, előttők járó Tisztviselőjŏktŏl vegyenek hiteles 
Testimonialisokat, és azokot a' Harminczadokon praesen-
tálván, mehessenek és jöhessenek [AC 87-8]. 

szomszédságul szomszédként; ca vecin; zur Nachbar-
schaft. 1573: Deák Mathe ... vallia, hogy eo hon sem volt 
Mykor az gyulaladas (!) eset, de Kowach Jstwan egynehan-
zor Monta volna daroczynak hogy otth ne twzeltesse(n), 
Mert eccer eo Magatis es Mind zomzedsagul el vezty eoket 
[Kv; TJk III/3. 191]. 1598: Gwlay Miklosne Margit Az-
zony ... wallya ... Annak vtanna menenk Bátyámhoz Kos-
sá Mikloshoz. vgimi(n)t Gazdat haza kesereok zomzedsa-
gul [Kv; TJk VI/1. 162]. 

szomszédul szomszédként; ca vecin; als Nachbar(n). 
1732: e mellet van szomszédul a Csipkés erdeje [Mezö-
sámsond MT; EHA]. 

szónál 1. szól, tájékoztat; a suna; lautet, besagt. 1592: 
vgj sonalt az lewel hogy ez Bakó Istua(n)nak az eleieis 
lofeiek voltanak volna s eo is volt volna, de nemi nemw 
bizonios okokbwl eset volna ell teolle [UszT]. 1606: azt 
sonalia az nonu(m) hogi az tizt az Assessorokal egiut egj 
bizonios napot praefigalion. ugj celebraltassek uiobbj 
teorueny [i.h. 20/326 Cristanu(m) Benedek Notariu(m) 
sedis Bardoczj vall.]. 1621: Gubernátor vrunk eŏ Nga pa-
rancsiolatiatis megh olvastatva(n), mint sonallio(n) értik 
[Kv; TanJk II/l. 324]. 1670: az a donatio régi s arról só-
nál, az melyet én az fővezértől megnyertem volt [TML V, 
89 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1703/1780: a melly 
földeket Borbereki Gáspár ur(am) meg szánt és bé vét Ö 
kegyelme portiozza, minthogy az articulusis vgy Sónál a 
mezei örökségről, aki Colállya azis portiozza [Marosszt -
király AF; DobLev. 1/58]. 1712: Minthogy az J eö Nga 

Procuratoratul Citált Articularis locus nem illjen szinü 
dologrul sónál ... tartsák magokat az Fellyeb meg irt DÇ* 
liberatumhoz [Torda; JHb LIV]. 1734: a T e s t a m e n t u m * 
vgj Sonal hogj ha leg közelebb való vér találkozik, az 
réhabeálhassa", azért akki meg vészi vgj vegje meg hog) 
ha az emiitett Leányok Nemes Emberekhez mennenek 
Ferjhez akarmely vevőt kivethessenek belőlle [Dés; J* 
144a. — "A házat]. 1736: akkori osztozásunk vgy sonál t 
hogy ki ki hová való volt ahoz az nyilhoz maradgyon [KS 
99 Kemény Ádám lev.]. 1746: az kérdésben forgo Jobbá-
gyok az Inquisitio helljére Comparealtak az Petsétre; de 
hűtőt nem mondottanak és ámbátor mi az utrumokot meg 
el nem olvastuk volt, de sine dubio tutták ők mikről So-
nàlnak [IB. Petrus Butyka de Csomafája Com. Dobocen-
sis vicejudlium (31) vall.]. 1784: Az is íratik benne, hogy 
kilyéni lakosoknak sónál az adósság [Árkos Hsz; RSzr 
288]. f 

2. vkire vonatkozik; a se referi la cineva; bezieht sich au 
jmdn, betrifft jmdn. 1643: Szilvason es Szükereken eo 
kgek mint szinten saiattiokban Veres István Ura(m)ma 
eggyüt vgy lakhassanak, de az csak magokra eő kgekre e 
nem posteritasokra sonal [Doboka; JHb 111/70]. 

szonáló szóló; care se referä (la ceva); beziehend, betref 
fend. 1768: azon Major helly ... Vass György Uram reia-
tioja és arról Sonalo acquisitionalisok szerint is ... Néhai J 
emlékezetű Köblös János Ur(am) által acqu ira l ta to t t ••• 
egyezének meg egy más közt 300 ~ háromszáz MforintoK-
ban [Ne; DobLev. 11/402]. 
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szónok előadó; vorbitor, orator; Redner. 1896: A kis-
templomban lesz a gyűlés, s az ünnepi szónok Kuun gr. 
lesz [PLev. 182 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szónoki szék szószék; amvon; Rednerbühne. 1836: a ke-
rülő levélbe mellékelt orvosi ovó és segitő rendszabályokat 
a leg közelébbi vasárnap a szonoki székből a népnek ki kell 
hirdetni ... — őket annak meg tartására nógatni s ösztönöz-
ni [Nagykapus K; RAk 13 esp-i kl]. 

szónoklat prédikálás; predică; Rede. 1843: Varga Kata-
lin ... Praeluka Bugyestyilor nevü erdőhelyre kiment, és ott 
a Mákávé Moyszi szónoklata alatt az erdőmagvetés ellen 
••• állhatatosan és kemény hangon tiltakozott [VKp 122]. 
1861: A' Partialiskor tartandó szonoklatra ki mondatik 
Sztánai Pap T. Vintze Ferentz ur [Gyalu; RAk 62 esp-i kl]. 
1879: Mind halogatjuk ... a Madarasra való kirándulást... 
Azt hiszem, a jövő héten ... ki fogunk ünnepélyesen vonul-
ni • Czakó is — s tán a pap akit Czakó József halhatlaní-
tott „remek szónoklatáért" a te esküvöd alkalmából [PLev. 
57 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szónokol prédikál; a predica, a rosti o predică; Reden/ 
eine Rede haltén. 1861: A' Dél utánni órán szonokolni fog: 
Székely udvarhelyi Pap T. Batzoni Adám Máté VIII. 12. 
23,27-ik vers [Gyalu K; RAk 60 esp-i kl]. 

szónokszék szószék; amvon; Sprech-/Rednerbühne, 
Rednerpult, Kanzel. 1847: Nevezetes még a régi Husziták 
temploma" — Theinkirche — melyben a' papi szónokszék 
mellett van a nagyhírű csillagász Tycho de Brade emléke 
[Méhes 6. — "Prágában]. 

szontyolodik elszomorodik, lehangolódik; a se întrista/ 
mîhni; bekümmert sein/werden. 1610: az malom feleol nagj 
Zontiolodwa Jeoue eleo [DLt 321]. 1668: Kende uram is itt 
yala; tegnap mene el, valóban szontyolódva, noha én dispo-
náltam [TML IV, 291 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

szónusz szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
^ ad megszólal/kondul; a scoate/produce sunete; ertönen, 
cinen Ton geben. 1710: oly rendkívülvaló földingás lőn Er-
délyben ... melyhez hasonló régtől fogva nem hallatott ... 
h°gy a toronyban levő harangok magoktól sónust adtanak 
[CsH 160]. 

szónyi vhány szóból álló; de cîteva cuvinte; von ... Wor-
ten. 1889: kérem, írjon nekem ha 40-50 sort is, egy kicsi 
epizódot, amire élénkebben visszaemlékezik a szabadság-
harcból. Nem „dolgozatot" kérek, de egy tíz szónyi történe-
tecskét [PLev. 151 Petelei István Szilágyi Sándorhoz]. 

szop, szopik 1. (csecsemő) anyatejjel táplálkozik; a su-
ĕe; saugen. die Mutterbrust nehmen, trinken. 1573: Orsolya 
Markos Benedekne ... vallya ... Azonba haza Megie(n) ez 

giermekét ne(m) talallya hon, ky teer esmet hazabol, 
tahat katho (!) az giermekel eleol talalya, Azuta(n) az gier-

Ne(m) Akart zopny [Kv; TJk III/3. 86d]. 1638: En az 
Jóikor oda menek Csizmadia Istuannehoz ... s latam hogj ot 
jetreng az feöldeön az gjermek, feier tajtékot tur vala, s el 
jörlem az szájáról; az az gjermek nemis szopot egi czepetis: 
nanem egj hetigh az mígh ele mind vonagot (!) inkab [Mv; 
MvLt 291. 12lb], 1647: monda Gagia Gaspar ... nem felek 

szóper 

en attól az kj cziak egy anyat szopot, es egy Anya szwlte ez 
uilagra [Kv; TJk VIII/4. 210]. 1704: Az estve nehezkedett 
el a szegény kis Katica leányom, midőn már két héttől fog-
va az hurut igen erősen fogta volna, annyira, hogy ami tejet 
szopott, ki kellett a hurut erőltetése mia hánni [WIN I, 
101]. 1710: egészségem soha nem volt, amint most is nin-
csen, mert amint az anyámtól hallottam, egy rossz kurva 
asszony lévén a dajkám, kinek dolgát az atyámék nem tud-
ták, annak tisztátalan tejit szoptam majd esztendeig [CsH 
138]. 1851: a' kitsí Tití ... most már hála Istennek helyre 
állott, víg játékos, és igen kedves Motyó, szopni valója is 
van [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina féijéhez]. 

Szk: egy tejet ~ vkivel. 1657: dajkám mindazáltal leány 
volt... de talán inkább leányasszony ... mert fia volt, s teje 
volt bővön ... fiát is, kivel egy tejet szoptam ... kétszer ha-
láltól mentettem meg [KemÒn. 36]. 

2. (állat) anyatejjel táplálkozik; a suge; (von Muttertier) 
trinken, Muttermilch saugen. 1629: 2űl ket Cziko ... az An-
niat, az Fazakas Marton kanczajat szopiak vala [Mv; MvLt 
290. 165b]. 1680: Tehen barmok Száma ... Ez idei bor-
nyuk(na)k szama azért nem felel megh, az fejős tehenek 
szamanak; mert egjik fejős Tehennek bornyúja meg halván, 
idegen bornyu szopta [A.porumbák F; ÁLt 37 Inv.]. 1687: 
Fejős Tehenek (: kiknek Tejét csak a Bornyak szopjak :) 
nro 14 [Fog.; UtI]. 1729: már miért, és mi okon azon Tehen 
meg erkőlcsősődvén mágát fejni meg nem engedte, ugj a 
Bornyát szopni [Dés; Jk]. 1813: a' Bornyú valoságosan dü-
hödt volt, és dühödten az annya Tögyit szopta, leg alább 
nyálazta [Dés; DLt 329]. 

Sz. 1710 k.: Kérdé aztán a gubernátor a tanácsban: Mit 
kell Macskásival cselekedni? Én mondám: A boíjút az any-
jához haza kell bocsátani szopni [BÖn. 976]. 

3. átv nem a(z) (kis)ujjåból -ja nem kitalálja; nu născo-
ceşte/inventează ceva; nicht aus den Fingern gesogen ha-
bén. 1653 k.: Ezt" én nem a kisujjamból szopom, hanem a 
magok régibb és mostani írásokba szemmel látom és olva-
som [ETA I, 27 NSz. — / A z angliai vallási megoszlásra 
von. tájékoztatást]. 1661: Én ezt nem az ujjamból szoptam, 
hanem böcsületes emberiül adatott [TML II, 116 Veér Judit 
Teleki Mihályhoz]. 

4. átv 1602: Zep Miklosne Magdalna azzony ... vallja ... 
Damakos Mathyasnetòlis hallottam hogy mondottam Neky 
myert nem Adgya Baka Ferencznek leányát, vgy monta 
hogy nem adgya Az kurwas kurwa fianak valamegh Czybe-
re Gergelinewel egy mast zopyak nyalyak es eggyeot lator-
kodnak [Kv; TJk VI/1. 564]. 1737: Komlosi Sámuel ... Bá-
nyai Katatt tsokolta, szopta, édesgette szolgáloi fizetesin fe-
jül való discretiot felesen adott [Kv; TJk XV/13. 9]. 1793: 
mind a' hárman ittasok lévén ... egymást szopván, nyalván, 
csókolgatván [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 

szopás (anyatejjel) való táplálkozás; supt, sugere; Sau-
gen/Trinken an der Brust. 1671: Az kis Kató is sokat keresi 
Kegyelmedet az ebédlő házban; az szopást is el hagyja, ha 
kérdem tőle, hol apó, úgy fut az ebédlő házban; azt mondja, 
hogy nem találja Kegyelmedet, nincs apa [TML V, 449 
Véer Judit Teleki Mihályhoz]. 

szóper törvénykezés, szóbeli per; judecată, soluţie dată 
unui litigiu; mündlicher Prozeß. 1858: Ha fizetesi rathat 
pontoson meg nem tartanám az esetben a terminus után tiz 
napot elvárva, ha ez alatt is a rátát ki nem fizetném, a tulaj-
donos Grof Ur vagy örökössei jogosítva légyenek a termi-
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nus eltelte után fizetetlen lévő haszonbéri részletet... hatos 
kamatjával legrövidebb szoper utján felhajtani [Kendilóna 
SzD;TKhf 15]. 

szophat, szophatik 1. (csecsemő) anyatejjel táplálkoz-
hat; a putea suge; saugen können. 1662: Az mi leányunk 
igen jó, csakhogy nem sokat szophatik [TML II, 234 Ló-
nyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1705: Az mi kis fiunk is teg-
nap rosszul volt, nem szophatott, kin igen meg is ijedtünk 
volt. Mindazáltal Istennek kegyelméből ma este osztán job-
ban volt, szopott is eleget [WIN I, 536]. 

2. (állat) anyatejjel táplálkozhat; a putea suge; (von Mut-
tertier) trinken/saugen können. 1629: mi dologh Marton 
Ura(m) hogj keöteötted az Czikot, s monda, hogj mind ki 
szopia az Anniabol az tejet s nem szophatik teöle az kisse-
bik cziko [Mv; MvLt 290. 166a]. 

3. kiszív; a suge; aussaugen. 1680 k./1715: Csuprodat 
ugy forrald, hogy ki futni ne hadd, Velős kontzod siiját, 
mert ugy szophadd, nyalhadd [Rosnyai, HorTurc. 181]. 

szopható szopó; care suge (cu nesaţ); (etwas) stillbar, 
gut zu stillen, Säugling. 1662: Én nem is tudom, kihez ütött, 
mert ez az gyermek oly nagy szopható, hogy ugyan mód 
nélkül vagyon [TML II, 242 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 
1760: Die 14 mensis Maii minekutána lett volna ezelőtt 
mostani kedves feleségemnek Kandó Máriának négy gyer-
mekei velem, adott Isten egy fiacskát ... Nagy, épkézláb 
gyermek és felette sokat szopható [RettE 107]. 

szopiál 1. (pert) letesz/leszállít/abbahagy/megszüntet; a 
stinge/sista (o acţiune/un proces); (Prozeß) niederschlagen, 
einstellen. 1593: Eotweos András ... vadoltatik hogy Cri-
minalis caussakat zarwas bwneokert Inditottak volna elle-
ne, de eo az vetkeket compositio Altal sopialta volna fedte 
volna be, de az bwn vgia(n) fen Állana az eo zemelien [Kv; 
TanJk V\Ě 211]. 1652: Bakó Suska Aszszony ... minden 
perit es perbeli p(rae)tensioját Bakó Ersebet Aszszony es 
successori ellen örökösön le hadgya engede es in perpetu-
um sopiala [Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5]. 1733: in-
káb kívánván az Contrahens felek eö Kglmek azon Causat 
per compositionem Sopialni, mind Sem a' Törvénynek to-
váb való bizontalan kimenetele után Várakozni [Csanád 
AF; JHb XXVI1/6]. 

2. megszüntet/eltöröl; a anula/stinge; aufgeben, unterlas-
sen. 1671: Ezer hatszáz hatvan négy esztendőben Szász 
Nation lévő Atyánkfiaihoz accedalván Năgod consensusa-
is ŏ kegyelmek alázatos instantiajokra, az Peculium neve-
zetett sopialtuk és tollaltuk vólt, mostan-is azon nevezetet 
ujjobban õ kegyelmek instantiajokra tollalunk és sopialunk 
[CC 51-2]. 1672: Én azt tudtam, már az elébbi jó szokás 
leszen meg az Kegyelmetek várossában is, szathmári com-
mendáns Strasoldo uram már az egész dolgot sopiálván ne-
kem írt levelében, de az még azon motusok forgának is 
fenn, az én emberemet Szathmárra bebocsátották [TML VI, 
38 Teleki Mihály a nagybányaiakhoz]. 1710: B: Che(ne)k 
valasztott B: számvevői Szekelly János es Kővendi Uramék 
producalak az B. Che(ne)k Che Mestereitől exigalt minden 
fele perceptumokrol expensakrol meljek eo kglmek idejek 
alatt követtkeztek Ratiojokat Che Mester Uramek(na)k, 
mely szám vetelben noha sok difficultasok estek ... az 
mely difficultasokat az B. Che totalit(er) sopiált [Kv; ACJk 
74]. 1814: a* midőn meg gondoltuk azt, hogyha Nagysá-
godnak hajlandóságát tapasztal hámok ekkora kárunknak ki 

pótlására örömőstebb kivánnok Nagyságoddal per piacida 
sopialni a' dolgot mint Nagyságodat perrel fárasztani [Dés; 
Borb. I]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: nótát ~ 
hütlenségi pert érdemel vmiért; a merita proces de infideli-
tate pentru ceva; sich das Hochverrats schuldig machen. 
1809: Az Panaszoltatott Procurator Vrrol amaz ideibe meg 
fogom bizonyittani aztis, hogy az Fellgs Fejedelmünk ellen 
hitetlenül miket Cselekedett a Ns Hazánk(na)k alattomban 
miként volt lázasztoja egy Szóval Nótát Sopiálván az ügy> 
meg kivánom azért addigis mig arról a rendelés meg érkez-
nék Procuratorságba suspendaltassék felette terhes lévén a 
vád [Szu; UszLtComGub. 1655höz]. 

szopiálás lecsendesítés, elsimítás, eligazítás; potolire, 
aplanare; Beilegung, (friedliches) Ausgleich, Bereinigung. 
1657: Másodszor vala egy Balog Ferenc nevü, Hunyad vár-
megyei, Bethlen Gábornak egy inasa, ki még éltében cor-
rumpáltatván, holta után deciaratus pápistává lön, s egykor 
szállásomra jüvén, állhatatlanságát reprehendálván ... kc" 
vésbé múlék, pallossal fejét el nem sújtám, kiszaladván az 
is, az az catholicus uraknak igen vádolt. Ez két dolgoknak 
sopiálását nehezen cseleküdhetém [KemÖn. 111-2]. 1691: 
folyamodván ... Sz. Pali Ferencz Uramhoz hogy eő kglme 
az Nemes Ország az Méltoságos Consiliu(m) Stat(us) eö 
Nghok s eő Kglmek Deliberatumok által vinne véghez aszt, 
hogj azon Gyulai Mihályne Csongrádi Anna ellen való prae-
tensioinak es Controversiainak Sopiálására bizanyos sze-
mélyeket ugjmint az Fejer Vár megyei Tiszteket exmittaly-
lya(na)k [Vízakna AF; Törzs. Váradi Dánie l kezével]-
1695: eo kglmek között movealtatott Controversiak sopia-
lásáb(an) munkálódván, eo kglmek kőzött lett ilylyen com-
planatiojok, mellyek rend szerént így következnek [Cege 
SzD; WassLt]. 1713: midőn az korcsomálás felett, az nagy 
Rápolti és Aranyi Possessorok eö Ngok, és eő kglmek kö-
zött disceptatio s egyenetlenség következett volna, annak 
Sopiálására, és articulariter való el igazítására ... eö Nga 
admonealtatván egész Compossessorit ... a Tiszteket ••• ^ 
hozattya [H; JHb XXXI/5]. 1756: ujjabban ki mentünk ... 
abban lévő difficultasnak sopialasára [Kv; Ks 11. XLVI]-

szopiálatlan rendezetlen/elintézetlen; nesoluţionat; uner-
ledigt, offen (geblieben). 1788: Nékem is részünkről nagy 
dolgom maradott vala Sopiálatlan ... már holnap holnap 
után szélyel hogy nézhessek Oeconomiám körül tudóin 
Nsdnak is hátra maradásával nem lészen [Kisillye MT; 
Rosnyai János lev.]. 

szopiálhat megszüntethet; a putea sista/înceta; kann bei-
gelegt werden. 1757/1758: Az fin itiletem sz(e)r(én)t igen 
könnyen Sopialhatnak Tkts Harsanyi Ur(am) Jonas " a 

Urammal ezen controversiăt [Abrudbánya; Szer. Hencze 
György (34) vall.]. 

szopiálódik 1. megnyugszik; a se împäca (cu ceva); sich 
beruhigen. 1576: Anna Jacobi Erős sic fuisset loquen» 
Hadd el cha (!) ne Sopialodial illyen erossen byzony t m 
latod hogy ha Annál az Magiarorzagi azonnal lezen az 
marhad El nem weez ha ne(m) meg lezen [Kv; TJk 120]-

2. megszűnik; a înceta; aufhören, ein Ende nehmen, 
Ende kommen. 1672: így ők szegények azt gondolják, néni 
akaijuk segíteni (noha én úgy hiszem, az az dolog s0P.w|V 
dik); ki tudja mit gondolnak [TML VI, 207 Teleki MilW 
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Katona Mihályhoz]. 1704: újabban arestáltatott Pekriné 
asszonyom, hozzája tartozóival egyben, melyben is lészen 
mindaddig, míg nem sopiálódik a difficultas [WIN I, 108]. 
1710: Die 13 July solennis Bé Gyűlése lévén az B: Céh-
(ne)k mind ez fellyül ki vont dolgok Sopialodvan az fenn 
meg irt büntetést Bagyonu János Ur(am) meg atta fi: 1 [Kv; 
ACJk 77]. 1719: A Szőlőben való kevés dificultas pediglen 
sopiálodot kevés pótlással, mivel sokkal keskenyeb mint az 
tőb rész, az Somlaitol ki váltót Szőlőnek felével, mely(ne)k 
az felét tartozik eő kgl(m)e Domokos Uram(na)k cedalni 
[Noszoly SzD; BfN VI. 225/24]. 1721: az Ecclesia és Col-
legium között levő controversiák ... sopialodván maradott 
ad publicam cassam fl. 1136 ~ ezer száz harmincz hat [Kv; 
SRE 141]. 1734: kerem reszemről is alázatoson Ngd(a)t 
méltóztassék maga Mgos auctoritassát in loci debitis inter-
ponalni hogy mind az Controversia Sopialodgyék, mind 
pedig az jo Páterünk had maradhasson még [Kilyén Hsz; 
ApLt 1 Székely Elek Apor Péterhez]. 1769: Szép kenjerü 
Sz. Mártonb(an) ... az falunak az edgjk fordulója Contro-
versiáb(an) maradott volt ... azon fordulóra ... ki mën-
ve(n); mindenŭt fel rudolvá(n), borozdárol borozdára min-
den ŭt égjenlővé tévé(n), jovát s roszát ... Ugj hogj edgjnek 
Sem lött panasza mindenek Sopialodtanak [Szépkenyerü-
szţmárton SzD; Ks 39. XXIII. 16]. 1775: jó Relatoriankot 
sajditván magais az praetendens, a ' Causat in pendenti fél-
ben hagyta, 's mostanig circiter 22 Esztendőktől fogván 
nem háborgatott, s ha talám azt mondotta volna ... Kováts 
Márton ŏ Kegyelme, hogy Néhai Mlgs L. B. Thorotzkai 
György Ur eo Nga az alatt meg halálozván, az osztozás nál-
lunk találta, confirmálta, mellyet nagy onusnak le tétele 
nélkül nem lehetett azután refricalni; az éppen nem igaz; 
mert az után, hogy ezen Causa sopiálodott, élt a' praet(itu-
lált) Ur talám hat esztendeig is [Torockó; Bosla]. 

3. elrendeződik, megoldódik, elintéződik; a se soluţiona; 
beigelegt/erledigt werden. 1653: mikor gyűlésből megh jöt-
tünk volna Fejervàrol Sopiàlodvàn vádlóink dolgha az mi 
kglmes Ur(u)nk előt, akkor monda Rázmány István hogy 
•••az pénzzel por aranyatt vöttek volna ketten [Kv; CartTr 
II Ozdi Tamás kezével]. 1671: az ezer forint adosságh dol-
ga sopiálodot [Kv; TJk VIII/11.41]. 

. szopiáltat véget vettet/eligazíttat; a puné capăt, a solu-
ţiona; schlichten, beilegen, zu einem Ende bringen. 1665: 
Minemű egyenetlenség légyen böcsületes híveink Kapi 
György és Kun István uramék között az hunyadvármegyei 
főispánságnak dolgából, elhittük, Kegyelmednél is nyilván 
Vagyon, melyet akarván fejedelmi hivatalunk szerint sopiál-
tatni, azon dolognak eligazítására rendeltük8 [TML III, 
522-3 a fej. Teleki Mihályhoz. — "Köv. a rend.]. 1784: 
Törvénytelen, és Calumniosa a ' Querulansok(na)k proce-
durajok, mert elsőbben Malmunk(na)k gatatskaját potentio-
se el vágták, tollalták s annak utánna kivánnyák a* differen-
bát Sopiáltottni [Szováta MT; Jeremiás György és Lőrinc 

(Mt)]. 

szopiáltathatik megszüntettethetik; a se putea înceta; 
beigelegt werden kann. 1729: minekelőtte azon Controver-
Sla valóságos reambulatio által végképpen sopiáltathatott 
vó 'na szegény Itélő-Mester Sándor Gergely Vram, és a Ne-
PJes székelly Natio részérül denomináltatott Commissarius 
idvezült Keresztúri Mihály Vram, eő kglmek medio tempo-
J.e decedálván ... méltóztassék ... más Commissariusokat 
dominálni [Kv; Ks 7. XV. 15]. 1796: ha hol ne talán ily-

szopó 

lyetén metalis differentiák adtak volna elő magakot azokis 
a jövendőbeli következhető, kedvetlen Consequentiaknak 
el távoztathatásokra, nézve Sopialtathassanak [Kük.; JHb 
XX/34]. 

szopiáltatik 1. megszüntettetik; a se înceta; beigelegt/be-
endet werden. 1677: mivel az egyenetlenség köztök máig-
is tellyességel nem sopiáltatot; hogy annak hátra maradót 
részének el-igazitására, a' Fejedelemtől bizonyos Commis-
sariusok rendeltessenek, kik előtt a' kőztök ennyi időtől 
fogván fen forgó egyenetlenségnek vége szakadgyon, vé-
geztetett [AC 248-9]. 1736: Mivel az I. ő kglme in 1733 
dje 18a Julii extradált Exhibitája, nem emlékezik arról, 
hogy Potentiára ne kereshetnék az A. A. ö kglmek az It, ha-
nem azon Exhibitájával doceál tsak arról, hogy az akkori 
Diffamatio sopiáltatott volt, azért ezen Potentia iránt való 
Causájokb(an) procedálhatnak az Ak [Dés; Jk 196b]. 1752: 
Annak okáért hogy az eddig lőtt, s ez után is következhe-
tendŏ Controversiák Sopialtassanak az árok hellyet ... adá 
által ôrôk állandóképpen ... Benedek János Ur(am)... Pet-
ki Klára Kiss Aszszony eő Ng(a)nak [Csobotfva Cs; Ks 65. 
44. 13]. 1776: jobbnak itilne a' Tábla ha más Dnlis Biro 
Constitu a Itatnék és annak utanna Censuraztatnék, és tsen-
desebben a* dolog sopialtatnék [Körösbánya H; Ks 74. VII. 
140 1/2]. 1784: látván a* Kováts Familia hogy ... régi ōss 
Malom helyünkre épült Malmunkat ... nem turbálhattyák 
... azt Instálják Memorialissokb(an), hogy azon Inquisito-
riábol Sopiáltassek a* differentia, azaz: a* mi öss régi Ma-
lom hellyünkre épült Malmunk tollaltassék, a* Kováts Fa-
milia uj Malma Stabiliáltassék [Szováta MT; Jeremiás 
György és Lőrinc foly. (Mt)]. 

2. eligazíttatik; a soluţiona; geschlichtet werden. 1738: a* 
mi azért azon Sz: Léleki Templumnak adattatott volna on-
nan Viszszá vétettni illetlen volna, és nem is lehet... most-
is jovallom, hogj oda bé sopialtassék edgymás kőzött az ed-
dig való differentia [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 1779: 
ebben is az ebélí Difîcultás eképpen Sopiáltatik, hogy tud-
niillik elsőbbennis ... mindenik részre küllőn külön 70idest 
hetven Magyar forint es Nyolczvan Pénz esvén ... Melly-
ből elsöbenis Defalcalodat Tit. Somborí László részéről, a 
Viduánál itiltetett 22 idest huszonkét Magyar Forint Dos 
[M .köblös SzD; RLtf. 

szopiáltatott megszüntetett; sistat, încetat; beigelegt, be-
endet. 1671: a* Colosvárat lévő Praesidiariusok, elébbeni so-
pialtatott törvénytelen ususra célozván, ujjobban-is hatalma-
sul reá hajtották volt ménesseket, melyről való panaszszát 
halván Mikola Sigmond Atyánkfiának ... végeztük, hogy 
meg-irt Mikola Sigmond Atyánkfia ... semmi jószágában és 
javaiban meg ne károsittassék senkitől törvény nélkül [CC 
92] | ha valami oly dologh eset volnais tőllem, az vele(m) 
concordalt, magha sopialta azon dolgot, per hoc mint ollya(n) 
sopialtatot dolgot az A(ctor)t ne(m) urgealhattyák, annalis in-
kab, hogy nemis destinaltattak az Directorok, hogy privatus 
emberek kőzött való dolgokat igazgassa(na)k, hane(m) publi-
cus malefactorok elle(n), és miserabilis personak mellet hogy 
insurgállya(na)k [Kv; TJk XI/1.125]. 

szopó 1. szopós (gyermek); (copil) sugaci, sugár; ein 
Säugling sein, (noch) gestillt werden. 1654: Niagos Pintie 
fia l. Jancsi szopo [Mezőrücs MT; Ks Bánffy Anna urb.]. 

2. szopós (állat); sugaci, sugár; von Muttertier emährt, 
saugend. Szk: - bárány. 1682: Ez idei szopo barany nr 25 
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[Fog.; UtI] * - bivalyborjú. 1690: Ez idei szopo Biallj 
Bomju [Fog.; Utl] * ~ borjú. 1750: Adot ... keze alá ... 
edgj Szopo bornyut [Mezőzáh TA; Told. 22]. 1761: Emo-
lumenta Törtsvariensia XIVt0. A Szopo boijukbol redunda-
lo Proventus áll abban, hogy Majusban Porkolább Uraimék 
connumerálván a Boijukat, a szerént egy boiju után másfél 
fertály vaj [Törcsvár Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 
112]. 1842: Idei szopo boijak 2 darab [O.kercisóra F; TSb 
51] ~ csikó. 1807: egy sötét szürke, idei szopó tsitko ke-
rült [Dés; DLt 391 nyomt. kl]. 1827: Anya Kantzák és szo-
po Csitkai ... Tüzes ... Pej kantza Eladodott [Csapó KK; 
RLt 1]. 1849: Szopo Csikkok Istáloja ... Ráts, és Zablo 
válluval [Bányabükk TA; MkG] * ~ malac. 1594: az Rez 
alliai videkbeli tizen negi faluban ... Pasitt disznothis min-
den tizbeöl eggjet eggjet adnak ... tiz alat penigh minden 
disznót kett kett penzel ualtnak megh az zopo malaczott egi 
penzell [UC 113/5. 57]. 1797: Nagy Eme sertés 4 Edgyik 
alat Négy szopo Malatz, edgyik még Maladzo [Körtvélyfá-
ja MT; LLt]. 1867: Küldöttek ... 1. szopo malatzat [Bánya-
bükk TA; KCsl 3] * - olló. 1773: Fejős Kecske 2 Szopó 
olló 3 [Jobbágyfva MT; BálLt 71] * ~ ökörborjú. 1777: ki 
múlván e világból Marcsinán Gábor ... maradott ... két te-
hene ... egyiknek egy kis szopo ökör bornya [Szentbene-
dek SzD; Kş 32. XXXV] * ~ ünõ bivalyborjú. XIX. sz. ele-
je: Szopo Űnő Bival Bomyu edgy ... Meddő Bival Tehe-
nek Kilentz [Majos MT; Told. 35] * - ünõborjú. 1811: Pá-
kéinek égy elő hasú Tehene 1 ez alatt szopo ünö bomyu 
[Ádámos KK; Pk 5] * anyát ~ bárányka. 1750: küldöttem 
bé ... Annyát szopo két Kis Báránykát [O.csesztve AF; Ks 
83 Szabó István lev.] * anyát ~ tinó. 1760: azan Ket tinók 
... Kíssebike egész Nyáran anyát Szopo Tino Volt s fejték 
az Annyát, hanem ... osztan azan Tinót az Anya el rúgta 
[Vadad MT; KW]. 

szopódás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
- nyalódás.Ě nyalva-falva csókolódás; sărutări/pupături în-
delungate; Knutscherei, Schnäbelei. 1786: hamissak bizony 
az Aszszony Emberek mert addig szopják nyajják a Férſia-
kot az míg valamire vesz ... én nékem legküssebb tisztáta-
lan tarsalkodásom se<m> volt ö Kegjelmivel Sem szopoda-
som nyalodasom [Tarcsafva U; Pf]. 

szopókancsócska kis csecses/szívókás kancsó; cäniţă cu 
gurgui; Krüglein mit Tülle. 1678: Die 15 July Epeijesi által 
vásároltatván az Uj Keresztenyektül vinczi edenyeket ez 
szerent: ... Szopo kansocska két har(om) har(om) penzen 
egyet egyet facit f H l [Utl]. 

szopókás csecses/szívókás; cu gurgui; mit Mundstück/ 
Ausgußschwanze. Szk: - üvegkancsó. 1679: Szopokas 
üvegh kancsó nro. 2 [Uzdisztpéter K; TL 29 Bajomi János 
inv.]. 

szopornyica takonykór; răpciugä, morvă; malleus humi-
dus; Staupe. 1722: ha valoságos szapornicza lésze(n), ép-
p(en) el kel veszniek4, de én inkáb csak foljo keh(ne)k gon-
dolom [Fog.; KJ. Rétyi Péter lev. — aA lovaknak]. 1850: 
Lovaink ... Barom-orvosi felügyelet alatt vannak, és köztük 
a' szopomyitza még eddig ki sem ütött [Szúv.; DLt 470]. 

szopornyicás takonykóros; răpciugos, morvos; an Stau-
pe erkrankt. 1685: Gyermek Lovak ... 5. verese ... ódikis 
verese. NB. Szaporniczásnak mondták Sántais [Utl]. 1689: 

Szapamiczás béna Mén ló [Radnót KK; Utl]. 1699/XVIll 
sz.: Szapamyitzás rühös, fekélyes Marháknak Sohult az Fa-
lu határán nem szabad jámi, ha pedig szánszándékkal az 
Biró meg izentetése után itt jartatná, üsék meg [Uzon Hsz; 
Kp 1/92]. 1774: a Véczkén lévő Jobbágy Czigánynak Dudi-
nak tíz forinton attak egy szopornitzás Lovat [Vécke U; 
LLt Vall. 202]. 1822: én szopomyitzás vagjok, anjádnak ä 
kaija fáj [Kv; Pk 7]. 1842: azon Lovat Szopomicásnak es-
merte volna [Dés; DLt 662]. 1846: Gábor uram nemcsak 
hogy nyúlt a szopomyiczás lóhoz, hanem ujjával vájta ki 
annak orrából a' genyt [WLt 20/160 Wesselényi Miklós le-
veleskönyve]. 

szopós szopó; sugaci, sugár; saugend, (noch) gesäugt. 
Szk: ~ borjú. 1738: vehessen ... Hadnagj atyánk fia ő 
kglme, egj kövér szopós Bomyút [Dés; Jk 492a]. 1740: 
Méltóságos Gróff Fö Ispán Úr ő Nga számára, hogj Had-
nagj atyánkfia egj szép szopós bomyúval, új Esztendei aján-
dékban kedveskedhessék facultáltatik [Dés; Jk 526b]. 1814: 
Rúgott Boiju 2 ... Szopos idei Botju ... 15 [Varsolc Sz; 
Bom. IV. 41]. 1816: Bihalok ... Nagy Bika 1 ... Vén Jármas 
a társa meg döglött 1 ... Szopos boriu üsző 9 [Szamosfva K; 
Bom. III. 33] | rúgott Boiju 2 ... Szopos idei boiju 13 [Var-
solc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

o Szn. 1602: Szopos Gergely lófő Szopos Péter lófő 
[Szentkirály Cs; SzO V, 233]. 1614: Szopos Imre Szopos 
János [Szu; BethU 187]. 1680: Joannes Szopos de Csik 
Szent Thamas [CsVh 79]. 1758: Havadtöi" Szopos István 
[MMatr. 145. — aMT]. 1820: Szopos J ó z s e f ő k e g y e l m i n e k 
[Jenőfva Cs; RSzF 257]. 

Erre von. 1. TESz. szopik al.; RCsnSz. szopos. 

o Hn. XVIII. sz. v.: Szopos teteiin [Menaság Cs; EHA]-
1798/1812: Szopos Rétben (k) [Buzaháza MT; EHA]. 

szoptat a alăpta; säugen, stillen. 1582: Gialaj Molnár 
Jstua(n) leania Anna Azzony ezt mo(n)gia ... szilagy Mihaj 
... haza ióue riszegen ... az eònneòn maga giermekehez ugj 
rüga az labaüal, hogj az kw fal tarta meg* ... azomban az 
dayka kezde szoptami, es arra futamodek az giermek day-
kara, es aztis untig uere [Kv; TJk IV/1. 60a]. 1677: Juüus 
... 15. Hivatta volt fel Asz(onyun)k Felesegemet szoptatni , 
Dajkája beteg lévén [PatN 13b]. 1710: Tanuljon azért min-
den apa, anya, ne sajnálja maga szoptatni gyermekit [CsH 
138]. 1764: kezdvén szoptattni az akkor született Kisded 
Arvátskát [Pókafva AF; Kath.]. 1766: A kis Kati leányom-
mal felette nagy bajunk volt, nem volt kinek szoptatni, csak 
az Isten tudja mennyit nyomorgottunk szegénnyel [RettE 
206]. 1773: azon Dajka Katso Sára ... az ártatlan Kis gyer-
meket tsak nem éhei halásra itt is hagyta, kiis sokat sirán-
kozott miatta, kit is osztán a' Leányomnak kellett szoptat-
nia [Bere MT; BetLt 7 Catharina Boros vidua St. Kosa (60) 
vall.]. 1847: Hallgatóimtól annyit hallottam, hogy Varga 
Katalin nékiek azt mondotta, hogy ő urunk őfelségének daj-
kája lett volna, s ő szoptatta volna urunk őfelségét, s nékije 
aranycsillaga is lenne [VKp 269]. 

szoptatás aläptare; Stillen, Säugen. 1809: Bálint János 
hólnapos fia az anya szoptatás közbe rajta el gyököntvén c 
meg nyomván meg fulatt [Damos K; RÁk 100]. 

szoptathat a putea alăpta; stillen können. 1662: az mint 
írám Kegyelmednek, teje az dajkának igen kevés vagyon 
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• • • magamnak is elapadott az tejem, hogy nem szoptathat-
tam, mert úgy voltam, hogy csak akkor jutott eszemben, 
hogy gyermekem vagyon, mikor rivását hallottam [TML íí, 
235 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 

szoptató szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ dajka anya helyett gyermekszoptató asszony; doică; stil-
lende Mutter/Amme; Säugerin. 1621: Az Szoptato Daika-
nak teőbbet ne adgianak f 10/- [Kv; TanJk II/l .314]. 1773: 
Wass Ferentz Ur(am) kit fogadatt meg szoptato Dajkának, 
kis Fiatskája melle? [Msz; BetLt 7]. 

szoptatós szoptató; care alăptează; stillend. 1731: ő 
kglme az udvarb(an) vitetvén az a hír tamadot az Falub(an) 
hogy dajkának vitetett bé ő kglme, mert akkor szoptatós 
[Szelistye H; Bom. XXXÍX. 16]. 

szór 1. beszór; a împräştia; streuen. 1730: Az Petki 
Csűrben vetni való tiszta buzat szorta(na)k Cŭb 21//1. Item 
rosolt buzat Cub. 10//1 ... Vetni való búzát szórtak a két 
Csűrbe Cub 23//1 Második szakasztast Cub 3//2 [TK1 7b 
Petki Nagy család szám.]. 

2. (gabonát) szelel, szeleléssel tisztít; a vîntura (cereale); 
schwingen, sichten. 1729: 14. Marty Petken Szortanak bu-
zat Cub 51 met 3 ... 22 Április Szortanak rosott búzát Cub 
12 met. 1 [TK1 6a Petki Nagy család szám.]. 1770: egj asz-
tagnak a szemét akkor kezdették szomi mig fel szórták fel 
rostálták [Esztény SzD; Told. 29]. 1792: akkor szórásnak 
idején megfogadá Gothár András Zöldé Antalt maga he-
lyett szomi [HSzj szórás al.]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ágyú-
golyóbisokat ~ ágyúgolyókkal lövöldöz; a trage cu tunuri; 
mit Kánonén beschießen, mit Kanonenkugeln herum-
schießen. 1662: nem hogy tisztek, kötelességek szerint, 
vagy hogy illendő okokkal való kemény választ, vagy hogy 
csak választ sem tévén levelére, követségbe a vezér népe 
eleibe csak mentül sürüebb álgyúgolyóbisokat küldenek, 
szórnak vala [SKr 435] * sűrű lövést ~ sűrűn lövöldöz; a 
frage serii de lovituri; herumschießen. 1662: Gyilkosi pe-
dig. Nadányi, Szilasi állítván ... egy templomocskának lé-
vén egy folyosós tomácocskája ... abba szalasztották vala, 
ahová mind ablakokon be és a folyosón sürü lövést szórván 
reájok, és ők is, míg poruk, golyóbisok tarta | Nánásra 
amelly hadak szállíttatnak vala, azokat onnan megfutamtat-
ván ... egyenest a derék ármáda sáncára sietének Rakomaz-
hoz. Mellyből ... tarackokkal, muskétákkal sűrű lövést 
szómának eleibe [SKr 90-1,139]. 

4. átv (szitkot) szór; a arunca/revărsa (înjurii); mit 
Schimpfworten überhäufen. 1758: Haragomban sokszor 
káromkodtam. Teremtettével ugyan életemben sem szitko-
zódtam valami tíz vagy tizenkettőnél többet, de egyéb min-
denfélét bővön szórtam [RettE 81]. 1783: külömb külömb 
ţ“neg tzifráztatott iszonyú adta s teremtette szüntelen a' szá-
jban, mellyeket minden tartozkodás és félelem nélkül sürü 
záporeső módjára szór [Torda; KW]. 

szórakozás figyelmetlenség, szórakozottság; neatenţie, 
hpsä de atenţie, distracţie; Zerstreutheit. 1846: Tegnap ké-
sdn feküvén le szokásom ellen hét óra körül ebredtem föl 's 
ntkán valék életemben olly ostoba ... mert a* mire csak rá-
tettem kezemet az bizonyoson eltévedt, *s a' mit csináltam 
az mindig fonákul ütött ki. Ezen szórakozásom vagy ká-
bultságom miatt olly indulatba jövék, hogy öklömmel szü-

netlen ütöttem koponyámat, de még sem akart kiémedni 
[KZsN 157]. 

szórás 1. (gabona) szelelése, szeleléssel tisztítása; vîntu-
rare, vînturat; Windsichtung. 1595: Az ki kewes Buza tha-
waly az zamadas vtan maradót ket vtal chipeltettem, Az ket-
zery zorasbol íútot az zegenyek zamara tezen vniúersal(i-
te)r cub: 30 1/2 [Kv; Szám. 6/XIII. 9]. 1632: Ezen Cziwr-
ben egi nagy rakas szoratlan Ros Cub melliet mostan cze-
peluen es szórását megh nem varhatua(n), ugy hattuk el ... 
hogj mihelt el vegezik az hatra maradót rosnak czipleset, 
fel szoriak [A.porumbák F; UC 14/38. 190]. 1711: a búzát 
ket asztagba raktak volt... annak cseplesit, es végső szórá-
sát 16 Marty vegzók ... egyszer szorattam, es az első szó-
rásból vitte(m) bé Cub. 10 második szórásból mi lészen 
nem tudom [Impérfva U; BCs]. 1812: másadik szórásán is-
mét adatt [Mezőmadaras MT; MRLt]. 1827: lett ... tsak 
azon asztagbéli szórásból T. Buza az első jukrol ... 8 véka 
6 kupa ... a másadik jukrol külen rozsasabb Buza 27 véka 
[M.köblös SzD; BetLt 3]. 

2. záporozás; serie neîntreruptă (de săgetături); Hageln 
von Pfeilen. 1657: De mind ez idők alatt hallottál volna itt 
hajakat borzasztó ... rettenetes Alla, Alla kiáltásokat, láttál 
volna sűrő zápor módjára való nyilaknak reánk szórását, éj-
jeli-nappali nyugtalankodtatást [Kemlr. 317-8]. 

szórat 1. (gabonát) szeleket, szeleléssel tisztíttat; a dis-
pune să fie vînturate (cerealele); sichten lassen. 1600: Za-
bott ithon egy úttal zorattam Cub: 11 v. 3 [Kv; Szám. 
9/XII. 72 Igyártó Simon isp. m. kezével]. 1711: (a búza) 
cseplesit, es vegsö szórását 16 Marty vegzók ... egyszer 
szorattam, es az első szórásból vitte(m) bé Cub. 10 [Impér-
fva U; BCs]. 1724: En magam altal megyek holnap Torjá-
ra", s onnét Sz: Lelekreb, de en lehet nem szoratok, hanem 
ha leszen az gabonás házban az ebed vekat ki adatom ket 
hetre [Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez. — 
“ bHsz]. 1726: most Csepelnek erőssen Karacsonig nem is 
Szoratok [Alparét SzD; Ks 96 Dombi László lev.]. 1832: 
Mikor szorattni akar"... felméret, de nem ütteti a Včkát fé-
lig vagy meg félignél is jobban hogy az által magänak min-
den száz vékából tiz és tizenkét vékát sparoljan; hanem a 
vékát egészszen el ütteti [Csapó KK; Berz. 20. — "Gabo-
nát]. 1834: eddig a Zabot tsepeltetem mármost szoratom 
[F.zsuk K; SLt évr. Deák Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 

2. sűrű lövést ~ vki nyakába tüzet zúdíttat vkire; a dispu-
ne să tragă serii de lovituri asupra ...; jmdn mit Schüssen/ 
Kugeln bedecken lassen. 1662: De a Gaudi a gyalogot jőni 
siettetvén s valahány könnyű lövöszerszámokat is nagy ha-
mar hozatván ... a jancsárságnak nagy sűrű lövést kezde 
szóratni a nyakába, kiben azonnal nagy sok kár esni kezd-
vén ... megfutamtak vala [SKr 412]. 

szóratás (gabona) szeleltetése, szeleléssel való tisztítta-
tása; vînturare; Windsichtung. 1695: Mint hogy eddégis 
sok kára es scrupulussa volt az Ecclesiának a' szóratáskor 
való szakasztásban, mindenkoron ugyan de kivált képpen 
az szűk es draga űdöben, és sok abususokis deprehendáltat-
tak a' kőrŭl, annak okáért a mi Ecclesiánk részére jutni szo-
kot, minden buza és leguminai szakasztás az Ecclesia bol-
tyában jőjön be [Kv; SRE 34-5]. 

szóratik szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
sűrű lövés ~ sűrűn lövetik; a fi supus unui tir de artilerie; 
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ein Geschoßhagel fàllt auf jmdn. 1662: Ali passa másnap 
... érkezvén, hogy valamíg az idő bealkonyodnék, a várból 
rájok három bástyáról rettenetes sűrű s szakadatlan lövés 
szóratnék, az erdő megett Vásárhely felé felkerülni, nagy 
távolyról kénszeríttettek vala [SKr 590]. 

szóratlan szeleléssel/szórással nem tisztíttatott (gabona); 
care nu a fost trecut prin vînturătoare; ungesichtet, unge-
schwungen. 1632: Ezen Cziwrben egi nagy rakas szóratlan 
Ros Cub [A.porumbák F; UC 14/38. 190]. 1667: megh olva-
sam lón 430 kalongja mellynek az szeme Cub 103. buza 
utolly volt cub. 3. azt hanjattam az szorotlan búza köze 
[Bonyha KK; Utl]. 1679: Vagyo(n) ez Csűrben: ... Vetni va-
ló, szóratlan, veres szörős buza, két rakassal [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 131]. 1683: Az Csűr földin Szóratlan 
Buza lehet Circiter Cub. 20 //. Az Csűr földin Szóratlan Árpa 
lehet circiter Cub 10 // [Radnót KK; Utl]. 1776: Vagyon két 
rakás szóratlan buza [Szurduk SzD; JHbK XXXI/4.4]. 

szordidus fukar, fösvény; avar; geizig, schmutzig. 1657: 
Igen sordidus ember is vala ... Ferenczi [KemÖn. 116]. 

szordít nógat, siettet; a îndemna/îmboldi; antreiben, an-
regen. 1619: Én is megbízván magunkat, szordítám az le-
gényeket, mondék: Fogjátok meg az bestye kurvát, vigyük 
mi magunk az pasának! [BTN2 284]. 

szordul (meg)futamodik, futásnak indul; a pomi ín 
grabă; flüchten. 1597: Az Bizonsagok ... meg eskwnek es 
hytök zerynth Azt wallak ... egy kor hogy twzett teonek Az 
olahok Ez Az ola fichyor el Jndula Az twzteol es Jgyene-
seon oda Jeowe Az fához ... es hogy ezebe weon mynket el 
fwtamodek: es vgyon myndjarast myes Zordulank, es meg 
fogok [UszT 12/67]. 

szorgalmas 1. serény, iparkodó; silitor, sîrguincios, har-
nic; eifrig, fleißig. 1843: tudja, én mily ügyes, jó, szorgal-
mos, csinos, szép barna — termetes — fiatal, fizetéses, elő-
meneteles sat fitzko vagyok [Kv; Pk 7]. 

2. ~abb gond nagyobb gond; grijă mai maré; größere 
Sorge. 1735: gjakran szabatott az Úrfi számára ... Teleki 
Pálné Aszszonyom inget lábra-valot szép bullya vászonbol, 
mindenfele fejér edjetmássára olly gondja volt az emiitett 
Mlgos Aszszony(na)k hogj ha maga Gyermeke lett volna is 
szorgalmasabb gondgja nem lehetett volna [Kendilóna 
SzD; TKI]. 

szorgalmasan buzgalommal, igyekezettel; cu rîvnä/zel; 
mit großem Eifer. 1758: a falut mind utzánkint, mind küljel 
is ... egész éjjel szorgalmason strasalják [HSzj tized al.]. 
1813: (Az) ítéletre bébotsátott pert a' tegnapi napon Napon 
(!), magam, Szószollommal, és a mostani Archivariussal ... 
a' Nms V(ár)Megye Archívumában szorgalmasson olly 
tzéllal kerestem, hogy már valahára elő-vétetni instáljam, 
de mégis az emiitett pernek nyómában nem akadtam [Ne; 
DobLev. V/960]. 

szorgalmaskodik szorgalmasan tevékenykedik, szorgal-
matoskodik; a se strădui/sîrgui; eifrig, tätig sein. 1896: Ma-
ga egypár napra visszahozta nekem azokat a kedves napo-
kat, mikor magukkal loptuk a napokat, úgy cselekedve, 
mintha nagyon szorgalmaskodtunk volna [PLev. 188 Pete-
lei István Gyalui Farkashoz]. 

szorgalmaskodtat tettre ösztönöz/serkent; a îndemna (la 
acţiune); aneifern. 1666: az mi rosszabb, az atyám beteges-
kedése bizony felette igen szorgalmaskodtat. Tudja Kegyel-
med jól ... némely aquisitumira mint vágynak, tiszteit már 
is mint osztották vagy osztják [TML III, 589 Bethlen Mik-
lós Teleki Mihályhoz]. 

szorgalmatlan hanyag, lusta; neglijent, leneş; nachläs-
sig, nicht eifrig. 1578: Vagio(n) penigh nagy panaz az vas-
sar birakra hogy tyztekbe ige(n) zorgalmatlanak, semmy 
rendtartast az wegezes zerent elo nem wyznek [Kv; TanJk 
V/3. 171a]. 

szorgalmatos 1. szorgalmas; sîrguincios, sîrguitor, sili-
tor, hamic; eifrig, fleißig. 1604: Az útt czynalokat ó kk va-
loba(n) meg intettek. Igirikis magokat hogy szorgalmatoss-
bak leznek [Kv; TanJk 1/1. 477]. 1636: Szent Ersebeten" la-
kó, az Tekintetes, es Nagos Pechy Simon Vram, vgmlnt A-
perlette Maros zeki derek Zeken Bandon Maros szeken la-
kó, az zorgalmatos Zekel Mihalt, nemw nemw velle való 
compositionak. violalasaert [KCsl 133. —"U]. 1662: Haller 
Gábor ... Jenőben kinn lakván ... hogy jó fundáló, szorgal-
matos építtető volna ... majd minden kikeleten, tavaszon, 
nyáron egy-egy külső reguláris bástyáját a várnak megépít-
teti vala [SKr 319]. 1695: a ' dologhozátō Istenfélő jo Lel-
ki ismeretü Szorgalmatos Quártást válaszszon edgyet az 
Ecclesia, a' kinek ... minden nével nevezendő be jövő és 
jöhető bonumoknak perceptiojára Szorgalmatos gongya le-
gyen [Kv; SRE 33]. 1823: az öreg Gazda Asszony is szor-
galmatos tsak hogy mint öreg Asszony Simbes [Mv; Told. 
7]. 1832: De azt betsületemre, és Lelkemre mondom — 
hogy nem hiszem, hogy egyenesebb igazabb, és szorgalma-
tosobb Lélekkel vihesse" mint en [Torda; BfR I. Demény 
János udvari tt lev. — "A gazdaság vezetését]. 

Szk: vki~ gondját viseli vminek/gondot visel vmire/visel-
tet vmiben. 1571: Az Erdeoknek Eorzeset penigh ferenchy 
Antal vramra hagyak hogy eo k. zorgalmatos gongiat visel-
ye [Kv; TanJk V/3. 35b]. 1579: Keryk ... Byro vramat Ta-
nachyawal hogy erre az vasar dolgaba vgyan zorgalmatos 
gondot vysseltesse(n) Az wasar birakkal hogy ez Itwalo ze-
gensegnek effele gondwysseletlenseg miat karwallassa ne 
legie(n) [Kv; i.h. V/3. 194a]. 1634: Conventioia az Dallal 
Maiornenak ... eggyetmasra visellyen szorgalmatos gondot 
az Puykakra, Ludakra, Tyúkokra, Kappanokra [Gyf; Utl] # 
vki ~ vmiben. 1572: az három tégla vetew kyk az vrwnk ew 
Nagysaga penzet fel vetek meg maragyanak es az tégla cy-
nalasba zorgalmatossok legenek [Csicsókeresztúr SzD. 
BesztLt 3697 Thorma Jannos Vywary Vdwar byro sk lev-
Dawn gergely Bezterchey few Byrohoz]. 1642: az szántás-
ban vettetesben szorgalmatos volt Zilagy Thamas [Gyalu 

K; GyU 80]. 1697: a' czirkalasban es vigyazasban oly szor-
galmatossok es vigyázok legyenek [Dés; Jk]. 1775/1181 > 
szokott teremni ... árpa, alakor, de minthogy nem soka 
vettetnek efféléket, nem is igen voltam szorgalmatos azo* 
iránt való tudakozódásban [Algyógy H; JHb LXXI/3. 351J^ 

2. szorgalommal végzett/való; fàcut cu s îrguinţă /s t râda-
nie; mit Fleiß gemacht. 1736: (A) Terminusra a Párs°* 
conparealván ... lett illyen amabilis conpositio, szorgalm ' 
tos intézések contemplatiok, mensuratiok, és per c o n S £ 
quens Nyíl vonások által lett subdivisio [Mezőcsán TA; Doö-
Lev. 1/160. 17]. 1738: 'A Csatáinkra pedig légjen szorga^ 
matos Inspectio, hogj ki ne bocsassanak az hordás ala 
[Dés; Jk 502a]. 1774: kérem ... kedves Bátyám Urat {>) 
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mindenütt való Joszágotskáimba Pereimnek mind mostani-
aknak mind ezután lehetők(ne)k szorgalmatos folytatásokat 
kezére venni [Kozárvár SzD; Told. 22]. 1796: Az oskola 
Mester is szorgalmatos tanitásarol meg ditsértetik [SVJk 
174]. 1811: Szorgalmatos igyekezettel gyűjtött Vagyonkám 
mi által pusztult el az is tudva vagyon [Dés; DLt 154]. 

Szk: - vigyåzås. 1598: az Tiztwiseleoket intik ew kegek 
hogy ekedigh walo gondwiselesekteol megh ne zewnnye-
nek, hane(m) zorgalmatos vigiazasok legie(n) hiwatalliok-
ban mind addigh migle(n) ew kegmek az wyaban walo va-
laztashoz hozza erkezhetnek [Kv; TanJk l/l. 307]. 1676: 
Az szorgalmatos vigyázást mindazáltal mi itt úgy meg 
hagytuk s oly rendben disponáltuk, hogy úgy hiszem, sem-
mi kedve szándékában az jó asszonynak nem telik, mivel 
mindennemű rendeket úgy el idegenítettek volt itt magok-
tól, hogy ide ezek soha sem várnák [TML VII, 229 Sárosi 
János és Inczédi Sigmond Teleki Mihályhoz]. 

szorgalmatosabban szorgalmasabban, gondosabban; 
mai sîrguincios/sîrguitor; eifriger, fleißiger, mehr beflissen, 
mit mehr Fleiß. 1693: Az Asszonyi allatis kötölezi magát 
arra, hogy ennek utánna úis tisztib(en) dolgában jobban és 
szorgalmatosabba(n) el jár mint annak előtte [SzJk 274]. 
1736: Hadnagj Atyánkfia ő kglme a Ret kerülőit vagj adi-
gállya hogj a Rét őrizéséhez szorgalmatosabb(an) lássanak, 
és a kártévő marhákat bé-hajttsák; ha pedig tisztekben és 
hivatallyokb(an) szorgalmatosabban el-nem jarnak tehát 
Hadnagj Atyánkfia ő kglme hozassa bé őket a Malé-pasz-
torságok mellől is és veresse kalodab(a); mivel hogj fizeté-
seket fel-vették és szolgálni nem akarnak [Dés; Jk 464b]. 
1803: A' Majorság Szőllők ... nagyobbára pusztuló félben 
vagynak, kevés részét pedig Tit. Vass Antal Ur szorgalma-
tosabban dolgoztatván, ez jobbatska [Berekeresztúr MT; 
BetLt 5 Mart. Sinka (50) ns vall.]. 

a szorgalmatosan 1. szorgalmasan, gondosan; sîrguincios, 
sîrguitor; beflissen, fleißig, eifrig. 1573: Biro vram Mindia-
ſast ... kyral Biro vrammal Mennyen ely Minden Mwlat-
sagnelkwl es az feiedelmet Engeztellie es zallicha Az mynt 
ço k. Jóban Twgiak, eo k. haggion kepebely Embert ky zor-
galmatoszon celekediek ez dologban [Kv; TanJk V/3. 92b]. 
1577; Miért hogy penigh ertyk eo kegmek az wdeonek há-
ború voltat, keryk eo kegmek varasul Byro vramat hogy az 
kapuknak wygyazasara Rendellye el az vraimat, hogy az 
kapuk zorgalmatoson eoryztessenek megh [Kv; i.h. V/3. 
142a]. 1638: Az Urak oly Szorgalmatoson miveltetik az bá-
nyát hogy cziak alig elhetűnk el miatta [Torockó; Thor. 
^Vl/1 Joh. Bartha (35) jb vall.]. 1664: mi el mene(n)k ... 
h°gj az kiket mi előnben (!) hivatna ... Kis Jeney Nad Ud-
vary János Ur(am) az Nemes Doboka varmegie Fu biraja 
Peczettivel... szorgalmatoson meg Eskütnők és hüttűk utan 
^alo vallasokot Leratoriab(an) megh imok [Noszoly SzD; 
WassLt]. 1677: Hadakozásnak idején Nemes embereknek 
házaira, majoijira, Pap és Schola házakra a' hadak ne szál-
lhassanak, sub poena ducentorum florenorum; egyébiránt-
l s Istenes és Haza javára és szabadságára nézendő, és álla-
potokhoz alkalmaztatot Edictumok adattassanak-ki, szor-
galmatoson observáltassanak-is [AC 221]. 1728: Az ké-
n y e k e t , kürtőket szorgalmatoson jártássá el Hadnagy 
%á(n)kfia [Dés; Jk 372]. 1764: a ' melly Tőrőkbuza Föl-
?eket fel fogtak, azokat szorgalmatosan magok hasznokért-
, s tisztittsák [Koronka MT; EHA]. 1778: iijon édes Öcsém 
Uram szorgalmatason az Asszony ő Nganak mennél gyak-
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rabban, mert ha nem veheti öcsém Uram Levelét, nagyon 
törődik, busull és panaszolkodik [Dédács H; Ks 96 Gyulai 
Ferenc lev.]. 1791: az Oeconomiának folyásáról majd sém-
imet se irhatok, egyebet annál, hogy minden gazdát illető 
dolgok körül szorgalmatoson igyekezünk [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1863: Az oskola tanítok szorgalmatoson 
tanittsanak. Minden oskola mester naplót vigyen. A' kör lel-
készek az oskolákat szorgalmatoson vizsgálják ... az oskola 
mesterek naplóját visgálják meg, és a naplót minden meg je-
lenések alkalmával iiják alá [Gyalu K; RAk 81 esp. kl]. 

Szk: ~ vigyáz. 1642: Itt ne<m> volt maiorsag marha azt 
ne<m> tudgyak: de az mely 55 eoreg diznok itt voltak, arra 
zorgalmatosan vigjazott [Szászfenes K; GyU 92] * vki vi-
seljen ~ gondot vmire. 1601: Az fontoknak igaz voltanak 
vigyázására az ket vasarbirak viselienek zorgalmatoson 
gondot [Kv; TanJk 1/1.383]. 

2. pontosan; exact, präzis; genau. 1603: Kerywk eó keget 
mint tizteletes vrunkat Birankat, zorgalmatoson megh tuda-
kozwan az neweket megh tudwan, minden zemely valoga-
tas nelkwl Ez jeowendeo gywlesre eo kegek elejeben Irwa 
fel kewannyak [Kv; TanJk 1/1. 445]. 1657: Visitatiojokban 
jo lelkismerettel valagotás nélkül szorgalmatossan meg vis-
galyák, és ugyan mégis examinallyák az papokat, menynyi-
re való tudományok legyen az Jsten Könyvéből, Mi Atyan-
kot, Az Apostoli Crédot, Tiz Parancsolatot, Az Sacramen-
tumoknak, és egyház fenyitekeknek rendelesit olahul el 
tudgyake mondani, az hit agozatokat avagy csak catholice 
tudgyák, es ertéke? [UF II, 182 Lórántffy Zsuzsanna ut.]. 
1662: A fejedelem ... Jeszenő vára megszállatását magá-
ban elrendelvén, a várnak állapotját szorgalmatosan kezdi 
értekezni, hogy noha situsát a helynek maga is jól tudná, de 
midőn azt látta, épülettel azután nagyon megerősíttetett 
volna [SKr 239]. 1787: a* Notariusokis ... kötelesek min-
den Héten a* házakat rendre venni, es az emiitett változáso-
kat szorgalmatoson fel jegyezni [Torockó; TLev. 3/2. 4b]. 

3. aprólékosan; amănunţit, detaliat; eingehend, eifrig. 
1754: melly Tanukat bizonyság tételül ... elénkben allatott 
azokat elsőbbenis erős hittel meg eskütvén ... szorgalmato-
son meg kerdezvén hűtők utan való tőtt (így!) vallás tétele-
ket irtuk meg [Jakabfva Cs; BCs]. 

4. sűrűn, gyakran; adesea, adeseori, des; häufig. 1835: 
Hónap kezdete körűi töllem szorgalmatoson kérdi: Mikor 
lesz príma? [Zsibó Sz; WLt]. 

szorgalmatosképpen következetesen, rendszeresen; con-
secvent, sistematic; eifrig, beharrlich. 1671: Noha mind éj-
jel s* mind nappal az ŏrizések hogy mindenütt meg-legye-
nek sub poena flór. 12 toties quoties negligálnák, exigendo-
rum decemaltuk volt, mindazonáltal hogy a' nappali ŏrizé-
sek olly szorgalmatosképpen és büntetés alatt meg-kiván-
tassanak, szükségesnek nem ítéltük: Végeztük azért hogy 
ez részben az Articulus tollaltassék, és hol az nappali őrzést 
nem continuallyák-is poenaja ne legyen [CC 86]. 

szorgalmatoskodás szorgoskodás, iparkodás, serényke-
dés; sîrguinţă, hămicie, rivnă, silinţă; Eifer, Beflissenheit. 
1662: Ezek ekképpen a szegény hazánk s nemzetünk ve-
szedelmére elkészíttetvén, a respublica minden szorgalma-
toskodásával, mesterkedésével azt vivén végbe, hogy az dá-
niai királyt svékus ellen felindítván, országára ellenségül 
hozhassa, és azáltal kedve ellen is a svékust Lengyelország-
bul a fejedelem mellől kivonhassa | Haller Gábor tanácsa, 
az 100.000 tallér ... Azon summa megszerzésében szorgal-



szorgalmatoskodik 

matoskodások, írások" [SKr 358, 566. — "Tartalomjelző fe-
jezetcímben]. 1710 k.: A szörnyű tanulás, és az Isten háza 
és közönséges jó miatt való buzgó szorgalmatoskodás bete-
gíté száraz betegségbe [BÖn. 555]. 1717: En Ittilő Mester 
Uram s Dobai Uram kegyelmetek előtt protestálok, hálá-
adotlonkodván ŏ kglmek mind eddigien való szorgalmatos-
kodásomért látom mind magok(na)k s mind az én gyerme-
kimnek evidens károkat akoiják inkáb nevelni, mintsem tá-
voztatni [Nagyrápolt H; JHb XLVII/18]. 1762: köszönöm 
az Szász Deák Manumissiojában való Szorgalmatoskodását 
[Szentpál KK; Ks 96 gr. Haller Gábor lev.]. 

szorgalmatoskodik szorgoskodik, iparkodik; a se sîrgui/ 
strădui; sich beeifem/befleißigen. 1655/1754 k.: Ha vala-
mely IĘu az Asztalos mesterséget akaija meg tanulni ... az 
Ura hire nélkül sohuvá se mennyen hanem othon maradván 
rajzolásban szorgalmatoskod gyék a' maga hasznáért [Kv; 
ACJk 31]. 1657: Úgy vagyon, az kik közönséges tatárok 
kezénél vadnak ... azoknak is szegényeknek nagy akadályt 
csináltanak, megtiltván, hogy valamíg az mi sáncunk vég-
ben nem mégyen ... addég senki meg ne szabadulhasson, 
melyért is őnagyságoknak és őkegyelmeknek szükséges 
szorgalmatoskodni [Kemlr. 324]. 1662: A vicekapitánnyal 
azért a város gondviselői igen-igen szorgalmatoskodnak 
vala, miképpen a várba népet gyüjthetnének [SKr 573]. 
1668: mindgyarast szorgalmatoskodtam abban mint tudhas-
sak job móddal az aránt való Ngod keglmes parancsolattja 
szerint cselekedni [KJ. Székely Moyses portai követ a fej-
hez Drinápolyból]. 1687: kesz penzen való el adasban szor-
galmatoskodgjal [Beszt.; ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségé-
hez, Lázár Erzsébethez]. 1703: az hátra lévő pénznek fel 
szedeseben penig vgy szorgalmatoskadgyék, hogy ha ha-
mar meg nem lészen ... Meltgos Generális Vr(am) kegyel-
metekre magokra küldi az Executiot [UszLt IX. 77. 72 
gub.]. 1752: Mostan Ugaroltatason, kaszáltatason, Gyüjte-
tesen, Szŏllŏk leveleztetésén, Török Búzák kapáitatásán 
szorgalmatoskodom [Mocs K; Ks 83 Martinus Tihanyi 
lev.]. 1754: Fodor Miklós ... szabadulasa felöl ... szorgal-
matoskodott volna [Msz; Told. 43/63]. 1807: a tizenkét 
Kraitzáros akkori Monetáknak járása meg Szűnik ezen ók-
ból akinek aféle pénze volna váltona fel ... az aránt ne 
Szorgalmataskadgu(n)k Mert tud maga" égy ollyan Regius 
Perceptort ... ho§y az minden pénz, és jutalam nélkül Bán-
ko Czédulákkal Örömest fel váltya [Torockó; TLt Bir. ir. 
Torockói jb-ok perei földesuraikkal. — "„Mlgos Thorotzkai 
Sándor Ur"]. 

szorgalmatosság szorgalom, szorgosság, igyekezet; sîr-
guinţă, străduinţă, silinţă; Eifer, Fleiß. 1570: zorgalmato-
szagal Minden Rendbely Embertwl kemelethlen fely zed-
yek az Eleby vonasokat [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1572: eo k. 
azt kewannyak hogy az Mester az germekeket az Eoregh 
deákok keozybe osza tanitasra, Es megh hagia eo nekyk 
hogi zorgalmatossaggal tanichak eoket [Kv; i.h. V/3. 57b]. 
1602: varosul intyk eo kgmek mind az Sattcz restantia Ado 
zedeo Vraimat hogy zorgalmatossagal Zedgyek az restan-
tiat [Kv; i. h. 1/1. 410]. 1662: Az Aranyas-bástya törésén 
pedig a rájok csatázástól hol nyilakkal, s hol jancsár-pus-
kákkal való belövéstől nem szűnnek vala, mindkét bástyák 
alyán is pedig újobban ásattatni, vájattatni kezdettek vala, 
és így a nagy erős és számos ellenség dolgában s szándéká-
ban csak nagy szorgalmatossággal előmenni akadályoztat-
hass nélkül láttatik vala [SKr 612]. 1664: Az élő Istenért, 
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Uram, igyekezzék Kegyelmetek elsőbe minden szorgalma-
tosságival az szegény haza és nemzet megmaradására való 
hasznos és idvösséges dolgokat megszerezni [TML III, 172 
Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 1769: a* Militaris Quar-
télly Házakat és Epületeket minden szorgalmatossággal 
ugy készíttesse Kgld és reparaltassa ... hogy ad 15tum ••• 
8br(is) készen légjenek [UszLt XIII. 97]. 1836: az el pusz-
tított Házat az Alperes ruházta fel, s szorgalmatossága által 
Esztendőnként tette jobb állapotra [Ne; DobLev. V/1213, 
lb]. 

Szk: ~ra serkent. 1817: mint hogy együtt vadtak, ne 
hogy mind a ketten el negligáljátok magatokat, sött magad 
igyekezeted, Szorgalmatossagad, s jo példád által, ser-
kentsd az őtsedet is az igyekezetre, szorgalmatosságra [Kv; 
Ks 101 Komis Imre fiához, Lajoshoz] * ~ra serkentget. 
1776: keze alatt lévő Tiszteket ă szorgalmatosságra serken-
gesse, és őztönözze [Mv; Berz. 20] * világi 1775: 
Egyéb világi szorgalmatosságokra is igen nagy elméje 
volt". Mindenféle mesterembereket szerzett s azokkal kü-
lönb-különbféle mesterségeket gyakoroltatott [RettE 347. 
— "br. Wesselényi Istvánnénak]. 

Sz. 1811: A szükség szüli a ' szorgalmatosságot ... Mi 
hajtja prédára Erdőkből a* Farkast? ... Nem egyéb, a* szük-
ség: mert hogy ne ehezzen, Szükség hogy magának élelmet 
szerezzen [ÁrE 21]. 

szorgalmatoztat sürgettet, siettet; a grăbi/zori; betrei-
ben. 1699: A fele ravasz betegsegek(ne)k bekét hagy; ha-
ne(m) szorgalmatosa(n) Ura otha(n) ne(m) leteb(en) kivalt-
kepen, mind külső s mind belső mu(n)kasimhoz ki tekint, 
és azokat a munkab(an) szorgalmatoztattya [SzJk 315]. 

szorgalmaz sürget; a urgenta; betreiben, sich beeifern-
1662: Melly levelek a Szatmár és Tokaj alatt hagyott kapi-
tányoknak kezekbe küldetvén, magok is azok mellett tudó-
sítatnak vala, minémü mozdító okokkal kellene azon várak-
nak megadattatásokat szorgalmazni [SKr 213]. 1679: 
Azonban az Gróf uram utóbbi levelében megírt quartélyok-
rúl való leveleket és parancsolatokat szorgalmazza s men-
nél hamarább meg is küldeni igyekezzék [TML VIII, 553 
Teleki Mihály Ruszkai Andráshoz]. 1849: égy nyak arany 
lántz és égy arany gyürü ... árát ... az illető mester ember 
Szorgalmazván ... ki is fizette [Kv; Végr. Vall. 56]. 

szorgalmazás sürgetés; urgentare; Betreiben, Betrei-
bung, Befleißigung, Drängen. 1675: az quartélyokrúl az vá-
radi pasát is megtaláltuk és noha az pasa sűrűn való szor-
galmazásunkra az quartélyokat ... megígírte, mindazáltal 
oly véggel, hogy csak magának ... azon jóakartjáért Ötszáz 
tallérokkal, nem condenscendálván alább semmiképpen* 
kedveskednénk [TML VII, 96 Vesselényi Pál, Kende Gá-
bor és Kubinyi László Teleki Mihályhoz]. 

szorgalmaztat sürgettet, siettet; a urgenta; betreiben, 
urgieren. 1552: vegezek my Eleottunk, hog* meeg az Kele-
men pap Eine. az Tho keolchegere Barchay Gyerg' kele-
men papot. Nem zorgolmaztatna, sem kezeritene. hanem na 
az Ew akaratyabol akarna meg fyzethny [Mezőszengyel 

TA; BfR II]. 1573: Elseobe eo k. meg Értettek biro vram 
Bezedebeol hogi az feyedelem zorgalmaztatya az Summa-
yaert [Kv; TanJk V/3. 72b]. 1584: Petrus Grúz ... fassus 
est . . . Az meg holt Zekel Ianos hidwczay Zorgalmaztat va-
la engem, hog a' veó legent eleó Állassam, Enys zorgal-
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maztatom Nyreó Kalma(n)t hog eleo Állassa [Kv; TJk 
IV/1. 34-35] | az ydowthöl fogva zorgalmazthatham wese-
lenj wramath byzonjos walaz thethelre [Komlód K; WLt 
Petrichewich Kozma kezével]. 1659: ott való gondviselő-
met mégis szorgalmaztassa, ha valami pénznek szerét tehe-
tik, ő kegyelme mennél hamarébb hozza be [TML 1, 430 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1662: Ekképpen bú-
csú adatván nekik, ők mindazáltal is eloszolni nem akar-
ván, fizetéseket ugyan szorgalmaztatják vala [SKr 334]. 
1676/1681: à várban mindenkor, apró és óregh Lámpások 
legh alab à Czejk házban légyen százig való ... csak idejen 
légye(n) gondviselés reá ... Az Udvar birot s Praefectus 
Vr(amat) szorgalmaztassa felölle [Vh; VhU 666]. 

szorgalmaztatás sürgettetés; urgentare; Betreibung. 
1609: Vendegi" liuen az Safara zorgalmaztatasara veot-
te(m) ... Egi 6 fontos Retket f — d 24 [Kv; Szám. 126/V. 
347. — aA fej-nek]. 1662: Nadányi Mihályt, ítílőmestert 
azért segítség szorgalmaztatásáért nagy hamar a havasalyi 
Minnye vajdához küldötték vala [SKr 498]. 1670: az estve 
juta Somlyóbúi az hír, Diószegre küldvén ki tizenkét kato-
nát az somlyai kapitány az urunk adajának szorgalmaztatá-
sára [TML V, 19 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1702-
1764: Sok dolgak az kunjargoknak megh engettetnek az ő 
szorgalmaztatasok (!) miatt [Torockó; MNy IV, 233]. 

szorgalmaztatik sürgettetik, siettetik; a fi urgentat; be-
trieben werden, auf etw. gedrängt werden. 1605: ha myre 
szorgalmaztatnakis ide Appellallianak mindenekel, melliet 
ha lehettseges personaliter referallianak, ha az nem engette-
tik tehatt Lewelek altal rescriballiak [Kv; TanJk 1/1. 513]. 
1662: Hasonlóképpen kállai kapitány is a kállai haddal, 
Szabolcs vármegyei hajdúsággal, Barkóczy Istvánnal, vala-
mi szabad legényekkel, hogy azon város lakosi tói segítsé-
gekre és városok oltalmára nagyon szorgalmaztatnának, 
szinte Szoboszlóhoz szállottak vala [SKr 536]. 

szorgalmaztató sürgettető; de urgentare; Betreiber. 
1662: Az fejedelem szorgalmaztató írására, hogy mindjárt 
éjjel-nappal Husztba sietne, a fejedelemasszonyt az úrasz-
szonyokkal, kik Aranyasmedgyesrül Szatmárra, onnét 
H"sztra mentek vala [SKr 655]. 

szorgalom 1. igyekezet, törekvés; străduinţă, strădanie; 
Eifer, Fleiß. 1844: a szőkefalvi Papot ... keresztúri Déák-
ságába jámbor és jo tanulónak esmértem, de azon tul sem 
tanulási szorgalmát, sem erköltsi állását nem kisérhetem 
[Bözöd U; Pf Árkosi Mihály esp. lev.]. 1847: (Az) ellenőri 
erdö Biztosok ... A minden Szorgalom és Ügyekezet da-
®*árais, meg történhető kártevőket ... kötelesek meg bün-
tetni pénzbe, de nem Borba, a mi egészbe eltöröltetik, a 
^metés díjj mennyen a Birák kezére [Torockó; TLev. 

2. iparkodás; hämicie; Eifer, Bestreben. 1840: szorgalma 
â,tal szerzett égy Tinotskát [Dés; DLt 1297]. 1864: Alol 
nevemet saját kezűleg aláírt Somogyi János ... hogy fárad-
sá8osan és szorgalommal gyűjtögetett vagyonunk felett czi-
)[0dások ne történjenek ... végrendelkezésem következők-
b e n teszem meg [Kv; Végr.]. 

Szk: ~mai van. 1844: Tiszteletes Barabás Mihály Uram 
••• szántásban, vetésben, Gabonáknak bé takarittásában, és 
Résekben valoságos szorgalommal volt [Banyica K; BfR 
117'1 Lad. Dorgo (49) ns vall.]. 

szorgat 1. biztat; a îndemna; aneifern. 1606: Tudom azt 
hogj ... Pal myhalj megh fogta uala az Kadar andras haiat. 
Kadar Andras szorgattya uala az eo maga feleseget hogy 
wsd wsd s Jgen uery uala az azzony Pal myhalytt [UszT 20/ 
189 Nagy Ferench Vagasi Veres Drabantt vall.]. 1810: Po-
gin Nyikulaj ... ennek előtte három nappal ingerlett, szor-
gatott az el jövetelre [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

2. sürget, siettet; a urgenta; drängen, urgieren. 1717: A 
szolga biro éjjel ide jóvén, engemet elŏ hivatot a kézések 
iránt ... Kerdettem hogy miért szorgattya tsak az Aszszo-
nyert való kezeseket [Borosbocsárd AF; BfR Sigmond Já-
nos kezével]. 1722: az Ház adajárol Ngtok ne feletkezék az 
mikor mod lészen benne mert engem szorgatnak érette 
[Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre lev.]. 1769: Keményen po-
rontsollyük a Falus Birák(na)k, Perceptorok(na)k és Eskŭt-
tek(ne)k, hogy az Adónak fel hajtását minden haladék nél-
kül ugy szorgassák hogy külőmben Kemény Executiot fog-
nak szenvedni s el sem kerülik magok a Birák Perceptorok, 
és Esküitek [UszLt XIII. 97]. 1795: kevés ídötelés után vi-
szont szorgatta hogy küldenök el [KLev. 7]. 1799: Az Or-
gona tsinalot nem tsak én szorgattam ... hanem az Ifjú Grof 
ur ő nsga maga is két versb(en) is fordulván által eleget nó-
gatta ... én a menyib(en) tsak lehet serkentgetem [Szász-
csávás KK; IB. Szász István ref. pap kezével]. 1814: Az 
Hajtás Fula Iliátis tsak azért verte, Le Agyolta, és Vérit ki 
Ontotta, hogy Udvari parantsolatt mellett Szorgatta hogy az 
Udvarban jöjjön fel, az el fogot Tyroval edgyütt [Sóakna 
MT; Bom. G. IX. 6 Zuga Zaharika (30) vall.]. 

3. vkihez ~ ráuszít; a aţîţa împotriva cuiva; auf jmdn 
hetzen. 1599: monda hogj vagio(n) nekòd fanchiálban", 
menj Arra chiepelj ... szolgaiat feleseget hoiszam kezde 
szorgatnj alligh szalladhatek el ellòttók Jsten òrize meg tói-
lók mas Attyankfíay Altal hogj megh nem ôllenek [UszT 
14/32. —'Búzád]. 

szorgos 1. sürgős, sietős; urgent, grabnic, present; drin-
gend. 1585: Bakos Andrasne vallia hogj elegh ember Iart 
oda, mert zorgos varrasa vagion mindenkor [Kv; TJk IV/1. 
494]. 1590: 18 Nowembris Kowach ferenchet fogattam 
megh hogy az Malom zorgos vala hogj Buzat es Lyzteot 
hordgion [Kv; Szám. 4/XIII. 9 gr. Wass malomreg.]. 1596: 
ollyan zorgos dolgok idejen ... vette el teòlle" [UszT 11/32. 
— *Az ökröket]. 1662: Melly szorgos siető levelek megvi-
telében minémü akadékozás tanálkozott vala, annak sem 
mulaszthatom el megjelentését [SKr 559]. 1673/1681: Hu-
nyadon lakó Manya Peter valaszsza. Udvari Szabom lévén 
mar ez utan nem lészen szorgos szolgalattya [Vh; VhU 449 
Thököly Imre válasza]. 1677: el-veszet marhájoknak nyo-
mát penig bé-kŏvethetik a' károsok, kik a* széliben laknak 
az Oláh Országokra-is; csak fraudulenter azzal ne éllyenek, 
és ne abutallyanak, s* ha a' dolog nem oly szorgos, a* Tisz-
teknek is hirt tegyenek felöle [AC 155-6]. 1722: Nemis 
affligal engem semmi egyéb ugy mint az ã szorgos Csépel-
tetés, ne(m) akar az átkozott Gazdag Jobbágya résziben jŏ-
ni hogy csepelljem [Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1737: Mint-
hogj Nms Várasunk Rósahegj alatt lévő Malma ... nagj ká-
ros ruináb(an) vágjon, minekokáért, hogj ... mig a szorgo-
sabb mezei dolog ideje elkövetkezzék, addig restauráltat-
hatnék [Dés; Jk 481b-482a]. 1769: Érkezvén a Mis K. Gu-
bernium(na)k szorgos és kemény poroncsolati ... poron-
csoltatik, hogy kiki Minden igyekezetit arra vesse, hogy a 
földi Almát... szaporicsa, ültesse [UszLt XIII/97]. 1807h: 
Mikor azan Testamentum tetetett ... Szorgas egyebb kűlő-
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nŏs dolgunk is lévén, hanem tsak jedzesben tettük a napot 
Esztendőt es a miket Testált [Sinfva TA; Borb. II]. 1823-
1830: Sokszor az úrfi egy vagy más városra egy-egy kis 
utazást tett, én mindenkor nem mehettem vele, mert nekem 
a tanulás szorgos volt, gondolván, hogy ha hazajövek, se 
tanító, se könyv nem lesz [FogE 229]. 

Szk: ~ idő. 1763: Páljános Simon exponallya ... hogy 
olly szorgos időben injurialta praetendae Hf. 12 [Bikfva 
Hsz; HSzjP] ~ nyári munka. 1791: most lévén egyszer a 
leg szorgosabb nyári munka annyi dolog tévő Embereket 
károsnak tartott el szakasztani [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István kezével]. 

2. figyelmet/vigyázást követelő; care necesită maré grijă, 
atenţie; aufmerksam. 1766: A' Falunak igen szorgos gond-
ja légyen arra, hogy a' kezünkbe engedtetett Erdőt, Senki 
ne vagja, ne pusztítsa, ne hordgya ... ne irtogassa [Toroc-
kó/Gyertyános TA; Bosla]. 1841: ott akkor, kezen közön 
meg ügyelve az elé mutatt (!) szőrt, tsak ugy találtuk, hogy 
a bizony — nem lehetett a tsiko farkából; hanem a serény-
nyéből. — Egyéb szőrt, vagy vérességet a juh körül a köve-
ken, minden szorgos ügyeletünk mellett se láthattunk, észre 
nem vehettünk [Dés; DLt 1541. 10b]. 

3. kb. forgalmas; frecventat; stark besucht. 1598: Dán-
men (?) Péter ... vallya Ennallam vala Akkoron korchjoma 
es felette igen Zorgos vala [Kv; TJk V/l. 243]. 

4. tolongó, törtető; care se înghesuie; drängelnd. 1601: 
Borbély Martonne Magdalna azzonny ... ewel teobbiti*... az 
darabantok vgy zolnak vala egy masnak, No tarts majd ky 
Niomŭnk az azzony emberekben mert oda Jeowenek es ky 
Niomanak egy nehany azzoniokat magha Nem vala zinten 
Akkor zorgos [Kv; TJk VI/1. 531. — "Előbbi vallomását]. 

szorgosan sürgősen; urgent; dringend, eilig. 1785: a be-
teg maga tselédgyét Szorgasan hivatván, kívánta áltól me-
netelemet [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1829: Egykor leg Be-
tegeb Álapotyában az Harmintzados Ur Eféli után hivatá 
velem szorgoson Nemes Konya Ferentz Urat [Nagyboros-
nyó Hsz; HSzjP Kováts Klára vall.]. 

szorgosság 1. tülekedés, tolongás; înghesuială, îmbulze-
ală; Drängelei. 1593: Frusina, Eottues Jmrehne vallia. Az 
Baniai Azzoni zekere mellet latam hogi az zorgossagba egi 
Azzoni niult vala elé, de en ne(m) ismerhetem kichoda 
[Kv; TJk V/l . 431]. 1595: Húst penig az szorgasag miat 
varosét nem adhatanak, vetettem kez penzen [Kv; Szám. 
6/XXVIa. 20 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

2ě dulakodás; încăierare; Handgemenge. 1599: Traúszner 
Ianos Takacz ... vallya: En valek Czaplara Bemard Wram-
nak ... Az veresbelj katona, ot vetekedjk vala az daraban-
tokkal az pitúarban ... Azomba(n) ki úgrattak az katonatt, s 
mind addeg hogy ot kin verekettek, de en az szorgossag-
ba(n) ... Nem vöttem eszembe(n) ha az katonaknal volté 
szablya [Kv; TJk VI/1. 330b]. 

szorgostat sürgettet, siettet; a urgenta/grăbi; drängen/ 
dringen auf/etw., zu etw., betreiben, antreiben. 1658/1800: 
Mind az által gyakrabban azokon szokta boszuját állani, az 
kik az hartzoknak bizonytalan ostablaján koczkáztatvan 
életeket, ugyan ingerlik s szorgosţattyák, azt az el távozha-
tatlan kaszást [Gyf; BLt]. 1672: Édes Bátyám uram, az mi 
restancia van hátra, Hedri uramnak is írattam, mindjárt sze-
desse fel, s Kegyelmed is ott lévén, szorgostassa vele [TML 
VI, 269 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

szorgoztat siettet, sürgettet; a grăbi/urgenta; drängen, 
urgieren. 1657: Azonban reá ére az Magyarországban me-
netelinek kévánsága, mert alattomban mind szorgoztatta 
Csáki [Kemön. 140]. 1662: sürü lövések is kezdének hal-
latni, mellybül eszünkbe vévén hitetlenségeket, és az ifjabb 
szultánt szorgoztatván, hitekre emlékeztetvén, velem együtt 
lovakra ragadozánk és sietve megyünk a chám sátorához 
[SKr 379]. 1665: Az határ járó török csak re infecta többi-
vel elment, nem is oculálta jól meg az határokat. Az adót 
szorgosztatják, az elmúlt héten is Bánfi Dienes uramnak 
egy faluját elrabolták (TML III, 442 Teleki Mihály gr. Rót-
tál Jánoshoz]. 1672: Edes Bátyám uram, az dézmás nem 
tóm mint írta az udvarbirónak, de nem jól írta, mert én az 
másik processusból, az kit Kapnik Bányára rendeltem, ab-
ból írtam, vetni adjon Katonában; de azért is mást adok. De 
édes Bátyám uram, magam emberét küldem oda, az ki szor-
gosztassa s vitesse ki, azonban bizony Kemenicz oda lévén 
... az többiben is valóban kívántatik [TML VI, 290 Borne-
misza Anna Teleki Mihályhoz]. 

szorgoztató sürgető; de urgentare; urgierend, pressant. 
1678: Hatal(ma)s Császárunk és fö vezér uramék szorgoz-
tató Levelek, most érkezvén újjalag egy Kapucsi Passa által 
a * Fényes PortáróIla [WassLt fej. — "Köv. a lev. tartalma]. 

szorgoztattatik sürgettetik; a fi urgentat; gedrängt wer-
den, premiert sein. 1657: Választott fejedelem, Rédej Fe-
rencz uram ő nagysága, nóha vagyon, mindazonáltal eléb-
beni urunk ő nagysága dolga is szorgaztattatik az portán. 
Isten tudós benne, melyiknek állapotja lészen maradó 
[TML I, 82 Haller Gábor Teleki Mihályhoz]. 

szorít 1. erősen fog/tart; a stringe; drücken, pressen, 
zwängen. 1585: Filep Georgy vallia ... Mint vagy Mihály 
vram, kezet foga Mihalnak, es az keez fogas keozben az 
Inas pénz lewen markaban, pénzt vgmint kilenczigh zorita 
Mihály Markaban [Kv; TJk IV/l. 532-4]. 1632: latta hogi 
az laba kózze szorította volt Giőrgi Deák az Azzont es ugi 
Cziokoltak egi mast [Mv; MvLt 290. 95b átírásban]. 

Szk: kezet ~ kezet fog. 1879: Odafenn a királyi tábla 
előtt szép napfényes utcasoron szorítottunk volna kezet, ha 
nem esett volna az eső. De esett, így csak esernyő alatt szo-
rítottunk [PLev. 51 Petelei István Jakab Ödönhöz] * 
gához ~ vkit. 1869: Kupáné Őt mindjárt megragadván, ugy 
magához szorította, hogy semmit nem láthatott, de hallotta, 
hogy mellette valaki kisuhan [M.bikal K; RAk 274]. 

2. rászorít; a stringe (ín jurul a ceva); ( d r a u f ) k l e m m e n -
1816: a* Főkötője madzagát Timárné az E x p ( o n e ) n s 
Aszony Nyakára szorítván annál fogva fojlodott [Dés; DLt 
99]. 

3. szükít/keskenyít; a strîmta/îngusta; verengern, einen-
gen. 1588: Myert hogy sok panaz Ieö erreolis hogy s°kan 
eoreoksegeoket Seowenyeket gyepwyeket killieb vetik ţ* 
varos feoldere es az vtakat zorossokat zorittiak [Kv; ŢanJ 

1/1. 66]. 1670: Azomban az magyarországi futott nép is s0" 
kasodik, ki is mind pascuatioval s mind egyéb élekedésse 
szorítja ez szük helyet [TML V, 246 Újhelyi Pál Teleki Mi-
hályhoz]. 1769: Nem tsak az Mélgs Exponens Ur részire 
fel fogott helyek miatt szorittattatik meg a' Nyárádtöi Mar-
hák Legelő helye, Sőt a ' mások által fel fogott helyek szo-
rittyák inkább az határakat [Lukafva MT; SLt XL VIII. W 

4. ráterel; a face sä curgä într-o anumită direcţie; ( g ' 
merksam, zwangweise) (um)lenken ein, einer anderen L3 
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drängen. 1584: Értettek eo kgmek Az Bek Ianos vram pa-
nazzatis, hogy B(ene)dek Deák az eo Chwreós kerthi 
eleót Nagy teoltest chinalt ... Es ekeppen az vizet a' fo-
liamot az Bek Ianos kertere zoritotta volna [Kv; TanJk 
V/3. 285a]. 1590/1593: Az Zaamost azülta zoritotta ide 
Christoff vram hogj zent Benedekre zallott [Szásznyíres 
SzD; Ks]. 1732: A Malom vagyon ... a Szamos árkara 
épitve, mely árokra szorittyák a derék Szamos vizit 
[Nagyiklód SzD; EHA]. 1826 k.: ezen Kelementelki pata-
kot egy cseppig el szenvedhetetlen kárunkra, pusztulá-
sunkra Határunkba szorittani akaiják" [Gyalakuta MT; 
GyL. — "A kelementelkiek]. 

5. be/odaszorít vhova; a înghesui (într-un loc); hinein-
zwängen. 1568: az gyermekek az okroketh Meg indítottak 
Es meg ne(m) tarthattak, hane(m) az germeket az sarampo-
ba zoritottak, es meg holt [Kv; TJk III/l. 143 Marton 
s(ervi)tor Valentini Sala et, Iacobus, filius simonis mezzer-
smyth vall.]. 1653: Mikor Fejérvárnál menne, talál 150 
gyalog németet — Szebentől bódorgottak vala oda felé — 
azokat Fej érvárba szorítja, és a sok néppel reá hága és le-
vágja Nagy Albert őket [ETA I, 83 NSz]. 1660: édes Ko-
mám uram, beszéllene ő nagyságával; bizony maga is el-
vész, mi is, ha más utat fel nem keres, mert ha úgy nem 
volna maga, mégis valamit tehetne, de ha várban szorítják 
• oda leszünk [TML I, 527 Bánfi Dienes Teleki Mihály-

hoz]. 1704: a hegyen túl a kurucokat vigyázatlanságban ta-
lálván a generál, Toroczkai uramat mintegy harmadfélezer 
emberrel, ott őket erősen megverte, a tónak szorítván őket | 
az Oltón elhányván az hidat a székelység, hogy a német ál-
tal ne mehessen, és maga túl az Oltón táborba szállott, kit is 
a német megkerülvén, másutt általmenvén az Oltón olyan 
helyre szorított, hogy egyfelől a nagy havas lévén, másfelől 
az Olt, harmadik felől az német [WIN I, 216, 289-90]. 
1710: A gyalogokot a víznek szoríták a németek, ott ve-
dének hétezeren [CsH 406-7]. 1759: A prussus ... Len-
gyelországra is beküldött a muszkákra, kik is ott voltak, 
kik közül egy herceget el is fogtak és sok saxokat, a sve-
cust Strassaldiába szorította [RettE 82]. 1778: Egyszer a 
pruss király öccsét, Henricust, olyan helyre szorították 
volt, hogy se ide, se tova nem mehetett [i.h. 390]. 1841: 
A Kolos Monostori Cantoralis Háznak ... Inventáriuma 
••• tanáltatik ... Tölgyfa ajtó Feleken kőfal közé szorítva 
®gy levél ajtó ... rajta egy kis bé huzo vas fogo [KmU-
Lev. 2]. 

<>• vmit vmihez hozzáfog/erősít; a strînge/prinde de ceva; 
etw. z u e t w pressen/festigen. 1591: Az Jspyttaly Molna 
jnellet való palorah Keett Torozkoy wassbol Chinaltato(m) 
kapsot kywel az Jármot az Czewekhoz zoryttotak [Kv; 
Szám. 5/1. 35]. 1827: Más béres szekér ... egy szoritto 
!*ntz, mely a' lajtoiját a' nyujtohoz szorittya [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.]. 

7- sarkantyúba ~ vágtára fog; a da pinteni; dem Pferd die 
Aporén gehen. 1778: sorkantyuba szorittám a lovámot s égy 
^ fa bé törék alatta [Berekeresztúr MT; Berz. 15. 
XXXVl/14]. 

kényszerít, kötelez; a constrînge/obliga (pe cineva la 
£eva); zwingen etw. zu tun. 1588: eő kgmek varosul az 
^eossegh Iowat akariak inkab keowetnj, hogy sem Mint az 
•^ntelereket az Mészárosok Jowara haznara keotel be vis-
??)nj. es chak 3mad Naponkent való vaghatasra zoritany 
l^v; ŢanJk 1/1. 85]. 1677: a ' közeleb való vérek, ezek után 
a vicinusok ammonealtatván, ha azok meg nem akarnák 
venni, az után lehessen szabados az adás és vétel, a' távul 

lévöknek-is ... ollyan cautiok ne legyenek, hogy hirtelen 
való időre szorítván, vagy oly féle pénznek, és egyéb mar-
hának adására ... erőltessék a' minemünek szerét nem te-
hetnék [AC 154]. 1699: én idegennye vagiok Donath Mi-
haljnak de Soha lelkem rá nem vitt volna, hogi olj conditi-
okra szorítsam, oltalmazzonis Isten csak gondolattiatolis 
oljan dolognak [Tövis AF; BálLt 1]. 1704: Azért őexcellen-
tiája minket arra ne szorítson, ne légyen delegatum iudi-
cium, vagy ius ligatum, mely sub anathemate meg vagyon 
tiltva, melyet őfelsége is mitőlünk még eddig nem kívánt 
[WIN I, 136]. 1760: a' Consistorium szoritá ... Kurtány 
vramat, ezen reversalisra [Kv; SRE 195]. 1780: míg Nat-
ságtak a Jussal való fel fogást egészszen el határozná addig 
az fel szabaditatt három Gazdákatis Commissionaliter mél-
tóztassanak az Articulushoz szorítani [Torockó; TLev. 
9/16]. 1793: kentelenitettek eö Nságok az irt Ns v(arme)-
gye Tiszti által panaszok(na)k valóságát s a nevezett hídnak 
orvoslando hibáját oculaltatni s annak effectualása (!) Tite-
ket a Contractus szerint adurgealtatni s szorittani [Adámos 
KK; JHb XIX/46]. 1796: a melly Vallókat ... előnkbe 
allitatt ... erőssen meg eskettük ezen alabb irt kérdésekre 
hűtők után szoritattuk [Msz; MbK 106]. 1805: vegezésun-
ket Birák ō Klmek az illendőségnél élesebb pennával je-
lentvén Ngdnak, az által ... Ngdat ellenünk indulatba hoz-
ták, mellynél fogva Ngd bennünket a* Constitutio 2dik re-
sze(ne)k 7dik 8dik és 15dik Articulussainak szoross meg 
tartására méltóztatik szorittani [Torockó; TLev. 9/38]. 
1814: Körösi Pált a* panaszlonak való tősténti meg fizetés-
re szorittsa [Körösbánya H; Ks 111 Vegyes ir.]. 

Szk: szolgálatra 1842: Ezen pontok közül, akár me-
lyik ellen is ha hibáznánk hatalmában hagygyuk a Tulajdo-
nos Földes Aszszonyunk(na)k az Arendat meg szüntetni, s 
műnket szolgálatra szorittani [Sárd KK; WassLt]. 
# 9. sürget, siettet; a urgenta; drängen, betreiben. 1880: 

Úgy mondják ... hogy valami peres ügyében futkározik, 
ahol szorítják nagyon1 [PLev. 73 Petelei István Jakab 
Ödönhöz. — *Czakó Józsit]. 

10. mértékre ~ kb. vmiből mértéket szab; a tăia (un ma-
terial) după mäsura indicată; zuschneiden. 1805: mostan 
pedig midőn az napszamos is Banyaszkodik és minden per-
get Vaskő gyanant ad el Mertekre szorítani az Agos vaso-
kat lehetetlen szoritaiii (!) [Torockó, TLev. 9/38]. 

11. (el)halaszt; a amîna; auf die lange Bank schieben, zu 
lang verschieben. 1586: senky zamadasat Karachon Estire 
Ne zoricha, Mert ennek Vtanna vgia(n) Voxal el vegezwen 
ezt Akariak eo kgmek minde(n) Wdeoben megh tartany, 
hogy Karachon eleot harmad Nappal Minden zam vetel el 
veghezeoggyek [Kv; TanJk 1/1. 38]. 

12. ráfog; a (i se) atribui/reproşa (cuiva ceva); jmdm etw. 
in die Schuhe schieben. 1619: most is nagyságodnak kö-
nyörgök, ilyen rettenetes nagy dolgokat nagyságod ne szo-
rítson az én fejemre, holott én ezekben sem végezni, sem 
ígími nem tudok [BTN2 211]. 

Ha. 1733: szorítatta [M.köblös SzD; Becski]. XIX. sz. 
eleje: szorittani [Malomfva U; Ben.]. 1816: szorittaná 
[Szentháromság MT; UnVJk 118]. 

szorítás 1. korlátozás, beszorítás; îngrădire, limitáré; 
Einzwängung. 1786: ha az Thoroczkai Lakosak az Bá-
nyaszságtol es Vass mivelestol ... el rekesztettnék (!), itten 
ä Város nem Subsistálhattna s meg sem elhetne sovány és 
keskény Határ közi való szorittása mián [Torockó; TLev. 
4/13. 14]. 
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2. (meg)erősítés; întărire; Befestigung, Festbindung. 
1864: a Batárhoz a két első Féder klogni meg nádalása ... 
és a hátulsó megnádalás Szorítása [Kv; TGsz 37]. 

szorítgat ölelget; a strînge ín braţe (ín semn de afecţiu-
ne), a tot îmbrăţişa; abdrücken, umarmen. 1772: Aszszo-
nyom, Jol mondá kend hogy Takáts Mihály Férfiakkal szo-
kot otsmankodni, mert engem az Eczaka oda feketet maga 
mellé és meg ölelvén engemet szoritgatván magahoz resz-
ketni kezdett a nagy kívánságba, de én ijjettem vala odaha-
gyám s el futattam [Dés; DLt 321. 81a]. 

szoríthat 1. odanyomhat/szoríthat; a putea înghesui de 
ceva; hindrücken können. 1584: mingiarast ezen feyerbely 
haromzor chapa Istwa(n) deákhoz de mind el vgrík vala 
eleotte ... mikor az Balasy Lazlo falanak zorithata ez feyer-
bely vgy vaga el a kezet [Kv; TJk IV/1. 312]. 

2. összébb húzhat/szoríthat; näher/enger schieben/ziehen 
können, läßt sich enger ziehen. 1823-1830: Az igaz, hogy 
mind a kettő igen hátra való hely volt . . . már mások elfog-
lalták volt az elsőbb helyeket, de csakugyan megkérvén 
ezeket a professzorokat, Planck az harmadik, Staudlin a 
második székbe ültetett, mert a professzorok az üléseket 
szoríthatják, amint akaiják [FogE 211]. 

3. beletömöríthet; a putea formula concis; sich einzwän-
gen lassen. 1772: Minemű okokbol pronuncialtatatott ... 
ezen ... Deliberatum magában bővebben s jobban fel tanál-
tatnak, és a' Tekéntetes Nemes Continua Tabla előttis sok-
kal jobban tudva van, mintsem mi az allegalt négj punctu-
mokba hasagatva szőrithatnok, és magjarázhatnok [Kük.; 
JHb LXVII/233]. 

4. megszoríthat; a putea încolţi/înghesui; drücken können. 
1662: Szoríthatnák benn az országban azt a nagy prédával, 
rabbal anynyira megrakodott ellenséget [SKr 661]. 

szorítkozhatik hagyatkozhatik; a se putea limita la ceva; 
sich auf etw. beschränken lassen, sich mit etw. abfinden. 
1843: talán célszerű lenne, ha a királyi erdősz tisztség te-
kintettel lenne az erdő mívelésében az aránt, hogy, ameny-
nyire lehet, az erdővetést és plántálást azon helyeken gya-
korolja, melyek ... a legelés előtt tilalmasak. Vagy ha erre 
nem szorítkozhatik, az ilyes szabad legelésŭ erdőkben be-
plántált foltokat, azok, akiknek marháik ottan legelnek, az 
illető tiszt elintézése szerént sánccal és haszontalan ágbog-
gal keríttetnék bé [VKp 124]. 

szorító I. mn vmit odaerősítő/összefogó; cu care este 
prins/fixat ceva; (be)festigend, drückend. 1827: Más szekér 
... négj a* párnát a' tengelyhez szőritto kapots ... egy 
Bretsinár3 a ' hátulsó Tengejen lévő lajtoiját le szorítto re-
tesz [F.zsuk K; SLt Vegyes perír. — "Uabban az összeírás-
ban más szekerek leírásában még kétszer]. 

Szk: - (sróſos) vasabroncs. 1792: Szorito Vos abrants 
koltsával és Lántzával együtt [EMLt Conscr.]. 1797: Szo-
rítto strofos vas abrants kettő, édgyik lántzos, másik kap-
csas [M.igen AF; DobLev. IV/777. 21]. 1833: Egy szorítto 
vas abronts, koltsával [Katona K; Ks 73. 55] * ~ vassróſ. 
1789: A' Pintze ajtó előtt egy Mosár tōrö Töke, rajta való 
's belé szegzett szorítto Vas Sroffal [Mv; ConscrAp. 16]. 

II. ſn 1. szorítócsavar; şurub de stríngere; Fixier-
schraube, Zwingen-/Druckschraube. 1594: veottem egy 
Apró wassat. Chinaltak Apró zorítokat belőle — vagtak f 
— d 8 [Kv; Szám. 6/VII. 4]. 1598: az uaralia malomra ualo 

kolcegy ... uottem egy apró uasat d 10 Zoritot uagdalt be-
lőle [Kv; Szám. 7/XVI. 118]. 

2. satu; menghină; Schraubstock. 1816: Négy pár aszta-
losnak való Szorítto [Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza 
Krisztina conscr.]. 

3. szorítópánt; panglică de strîns ceva; Befestigungs-
band, Klemmband, (hier:) Sturmband. 1704: Ma vöttem is-
mét egy viselőkalapot harmadfél forinton, pántlikát is reája 
és szorítót [WIN 1,93]. 

szorítókályha vmiféle kályha- v. kemencecsempe; un fel 
de cahlă; etwa Festigungskachel. 1694: Parazt zorittó Kál-
ha 30 Mazas Szorito kalyha [LLt fasc. 76. C]. 

szorítókarika leszorító karika; inel de stríngere; Klemm-
ring. 1813: Pofa Vasak szorítto karikával együtt [Hsz; HSzj 
gangos al.]. 

szorítókarikájú szorítókarikával ellátott; prevăzut cu 
inel de stríngere; mit Klemmring. 1818: Egy ujjadon ujj va-
sazatlan Fakó Szekér, három jo szoritto karikáju heverő ke-
rékkel [Kv; Bom. IV. 41]. 

szorítólájbi fűző; corset; festanliegendes Mieder. 1846: 
Egy szoritto leíbli [Mv; MvLt]. 

Szk: halhéjas 1829: kap ... Egy szoritto hal héjas Láj-
belt Rf 2 [Nagylak AF/Ne; DobLev. V/l 150]. 

szorítólánc lekötő/szorító szekérlánc; lanţ cu care se lea-
gä loitrele de inima carului; Festbindekette. 1827: Más bé-
res szekér ... egy szorítto lántz, mely a' lajtoiját a* nyújtó-
hoz szoríttya [F.zsuk K; SLt Vegyes perír.]. 

szorítópánt összefogó/megerősítő vaspánt; bandă de fíx-
are; Klemmband, Preßband. 1852: Az első víz kerék a szo-
rito pántok helyett, négy helyen, külön két srofos, mutteres 
kapcsokkal van ellátva [KmULev. 2 malomlelt.]. 

szorítós szk-ban; ín construcţii; in W o r t k o n s t r u k t i o n e n : 
~ mente öves/derékszorítós mente; mintean cu cordon; eng 
gegürtete Pelzjacke. 1634: Az Balinttffi Christoph vram ket 
nagiob fianak hagiom az kek perpeta, mallal berlet szorittos 
mentemet [WassLt 73/1 Cegei Vass János test.] * ~ tüzelő-
kemence vmilyen csempés fűtőkemence; sobă (de încälzit) 
construită dintr-un anumit fel de cahle; Art bewahrter Heiz-
ofen. 1737: az Aszszony Házában ... téglából rakott tŭz-
helly fundamentumra föttösŏn fényes veress kájhákból a-
poss rud vasra rakott szorittos csipkés és gombos tŭzellö 
kementze [Széplak KK; CU Petrichevich-Horváth Boldi-
zsár conscr.]. 

szorítószeg pántszeg, vaspántot lefogó szeg; cui pentru 
benzi metalice; Bandnagel verbandt. 1598: Az Alpret Mol-
nahoz való keolchieg ... veottem 1. apró vasat chinaltattan1 

zorito zeget beleolle d. 10 [Kv; Szám. 7/XVI. 107]. 1 W 
czinaltattam az malomhoz Szorito szegeket [Kv; Szám-
8/XII. 1 J. Chanadj mb kezével]. 1681: szorittó szeg nro 3U 
[CsVh 92]. 

szorítószíjacska lábbeli szíjacska; cureluşä pentru încä^ 
ţăminte; (etwa:) Schnürriemen. 1729: Az árvák szánkra 
való három szorito szijacskák(ér)t d 9 [Szentbenedek Sz^ 
Ks 26. XIV. 1]. 
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szorított 1. odafogott/erősített; prins/fixat de ceva; an-
gepreßt, festgeklemmt. 1731: Gr. Bánffi Dénes udvarházá-
hoz, kétfelé nyíló, erős tölgyfa-hevederes, fenyűdeszkábúl 
való az kapuzábé aljában vas karikákkal szorított csapokon, 
feljül pedig vaskávák kozott forgó, az út felől virágosán 
metszett kapun bementünk [Szászcsanád AF; ETF 108. 7]. 

2. szorosan berakott; aşezat/pus (undeva) foarte strîns; 
zusammengepresst/-gedrängt. 1693: sakb(an) szoritot por-
tékáimat lovakra ragadvan és el akarvan vinni [Dés; Jk]. 

szorítóvas vaspánt; bandă de fixare; Spanneisen, Eisen-
band, Bandeisen. 1621: veŏttem ... Az szorito vashoz egy 
sing Toroczkaj vasat p(ro) d 32 [Kv; Szám. 15b/V. 7 ma-
lomszám.]. 1852: az első zsilip lappants* tölgy heverdjéről, 
a' szorito vas hiányzik [KmULev. 2]. 

szoríttat rátereltet; a face să curgă într-o anumită direc-
fie; (z.B. Strömung:) leiten, fließen lassen. 1586: Felette 
ighen kérik Biro vramat hogy holot most Az Keomywesek 
hon vadnak, Eo kgme vesse Rea mingyarast vagjak ky Az 
falt, chinaltasson Rostelios Liukat eo kgme, Es mindenke-
Pen az Viz fóliást es Állast zorittassa teoltesselis az liukra 
[Kv; TanJk 1/1. 37]. 

szoríttatás kényszerittetés; constringere; Zwang, Nöti-
8ung. 1825: Sajnállani fogom ugyan ezen utulso lépés té-
telre szőri itatásomat, de aszt ne nékem tulajdonítsa, hanem 
magának, és a kéntelenségnek [Hadrév TA; KCsl 5]. 

. szoríttathatik 1. szükíttethetik; a putea fi limitat; läßt 
sich geschmälert/eingeengt werden, kann eingeengt wer-
den. 1786: a Curia nem szoríttathatik tsak hallomásbol 19. 
Ölre, mert az Vdvaran kívül à Veteményes kert-is ide tarto-
zott [Nagylak AF; DobLev. III/6O7. 13]. 

2. kényszeríttethetik, köteleztethetik; a putea fi constrîns/ 
obligát; läßt sich zwingen, kann gezwungen/verpflichtet 
werden. 1813: A' Felperes Cautio praestálására nem Szo-
rittathatik [Dés; DLt 162]. 1815: a' marhák által tétetett, és 
meg betsült kárnak az hajtó pénzen kivŭl léendŏ meg fize-
tésére tsak akkor szoríttathatván a' Marhák Tulajdonossai 
a' midőn tilalmas helyen történik meg a' le étetésböl való 
Wr [DLt 361 nyomt. gub. rend.]. 1840: A' Szent Mihály-
falvi Szõllōhez ... tartoznak ... két szekér tövisset vinni. — 
egyéb praestatiokra ... nem szoríttathatván [Torockó; Bos-
a]. 1852: Mi a' tőkepénz tartozást illeti — én annak jelen-
i g kifizetésére nem szoríttathatom [Nagylak AF; DobLev. 
V/1330]. 1862: Tamási Anna ... sem atyai sem anyai rész 
kiadására ne szőrittathassék [Kv; Végr.]. 

szoríttatik 1. szoros/szük helyre/területre kényszerítte-
t i a fi înghesuit într-un spaţiu restrîns; zusammenge-
drängt/verengt werden. 1662: Az ellenségnek elöljárója kö-
zelítvén .,. úgy a Marosnak szorittatának, hogy nagy része 
a Marosba ugratván, odaboríttatnának | Barcsay Ákos Gör-
énybe szoríttatik'1 [SKr 411, 639. — "Tartalomjelző feje-
zetcímben]. 1809: A kenyeresek ... Pad helyeik az Vertán 
öotya hát megé szoríttasanak árulás céljából [Hsz; HSzj 
mezes al.] | A Gyümölts Árulok az Utak széllyeinél és is-
JJtët amot való árulásoktol szoríttassanak a Ti már Szin nap-
Kejeti oldala mellé végig [Hsz; i.h. tímár-szín al.]. 

korlátoztatik; a fi limitat; eingeschränkt/begrenzt wer-
jfcfi; 1662: De ellenben elvette volt az Úristen eszeket a 
beinknek, hogy semmit készületeknek s kijöveteleknek 

módjáról nem gondoskodnának, könnyű lehetvén általlátni, 
hogy a kijövetel mind csak azért szoríttatott volna olly rö-
vid időre, hogy inkább mindeneket ott maraszthatnák [SKr 
624]. 1785: a Biro és Bírák authoritassa a büntetésb(en) fe-
lettébb kevésre szoríttatik [Torockó; TLev. 11/4. lb]. 1801: 
az Ónnal való kereskedés ... keskenyebb határok közzé 
szorittaták (!) [DLt nyomt. kl]. 

3. kényszeríttetik, köteleztetik; a fi constrins/obligat (la 
ceva); verpflichtet werden. 1769: az inasszegődségben ... 
nem többel, hanem 3 azaz három forint kész pénz, egy tál 
étek, égy pecsenye, égy kenyér és égy veder borral tartozik 
az inasságra szegődő, melyet méltán controvertálni láttatott 
az actor avagy csak azért is, hogy iteratis vicibus a nemes 
céh több nemes céhok effélékről sonalo usus praxissokhoz 
observálni szoríttattak, magok articulussaikhoz ragasztott 
régi arbitrativa sessionak deliberatuma által [Dés; DFaz. 
25]. 1780 u.: igen édes kevés szántó, kaszáló földeket né-
künk sem elégségeseket bírván, Zabot nemis vetvén mint 
más Bányászok Havasi hellyeken ... hadd adhassuk fizet-
hessünk, 's töbre ne szoríttassuk" [Torockó; TLev. 14/2. — 
"Az adófizetésen kívül]. 1789: (A) Vas Bányászok ... Vár-
(me)gye által az Hídnak igazítására szoríttatnak jóllehet ők 
az Áranyos Vizén kőzonseges haszonra magok költségek-
ből tsináltanak Legyen Hidat s azt jo allapatban tartanak 
[Kv; i.h. 7/8]. 1805: Certificatus Csato Mihály vissza felel-
ve, most ís meg kivánnya, hogy a praetendens, ha külöm-
ben nem akarna, ítélet által is a Tr<a>nsmissio kőzőltetési-
re és elé adatására szorittassék [Mv; DobLev. IV/893 lb 
tábl.]. 1812: Ezeknél fogva edgy Betűig refutalva lévén ezen 
egész meritumot tárgyazo Helytelen kifogás, meg kevánnya a 
Fellperes Ur, hogy ez cum animadversione meritumra rejici-
altassék, és az allperesek egyenesebb Feleletre szorittassonok 
[M.bölkény MT; Bom. G. XIII. 16]. 1856: kértem hogy több 
allodialís helyeimet ingen (!) Bitongoloktol (így!), vagy Bir-
tokom alá adassék allodiumom, vagy szolgálatra pénz árenda 
fizetésre szoríttassanak, az ö Felsége kegyelmes rendelete 
nyomán [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1403]. 

Szk: békességhez 1757: Virágos nevezetű Bányász 
Czimborák ... vizeket ujjanan Banyankban botsátottak hogj 
törvény szerént Convincaltassanak, es ha azan Bekességhez 
szorittotvánis nem akarnak allani es banyajokbéli vizeket 
Istallyakon kárunk nélkül nem akaiják hordozni s jártotni 
Banyajok tórkátol fogva fenékig tilolomb(an) légyen [To-
rockó; Bosla] * hitre 1807: Hitre szoritatván a' Szolga, 
hite után a' Szék előtt az vallotta, hogy a' Sákot ő Székelly 
lstvántúl vitte el, a' melly be a' búzát lopta [F.rákos U; Fa-
lujk 23 Sebe János pap-not. kezével] osztályra 1791: 
Nsgod és Mlgos Beleznai 'Su'sánna Aszszony néhai Mlgs 
B. Jósika Dániel özvegye ... az Exponens Grófné Aszszony 
eo Nsga ellen Actionalis Libellust adtanak volt a' tsak nem 
régiben el-enyészett Kolosvári Kerületbeli Tablára a' vé-
gett, hogy eō Nsaga Bírói hatalom által az osztállyra szorit-
tassék [Kv; JHb XLIV/4] * reszponzióra 1815: a Feje-
rik pere a Sedriara Apellalodott, és már responsiora szorít-
tatunk [M.köblös SzD; RLt O. 1 Rettegi Miklós kezével] * 
számadás alá 1787: az Bírák az Erdők iránt ki adott 
Felséges Rendelésekhez szőrittsák az Embereket... kűlöm-
ben ha valamely helység ellen az iránt az Officiolatushoz 
panasz találna jönni, a Bírák kemény számadás alá fognak 
szoríttatni [Torockó; TLev. 3/2. 2a]. 

szoríttatott 1. beszoríttatott; prins la strîmtoare, înghe-
suit; eingezwängt, eingedrängt. 1657: midőn az nagyszom-
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bati váras mellett lévő templumban szoríttatott németekre 
indulnánk éjjel ... alig maradék, el nem lövének muskétá-
val, mellettem lévő katona lován esék [KemÖn. 41]. 

2. kisebbíttetett; care a fost micşorat; vermindert, ver-
kleinert, herabgesetzt. 1786: ezen Just fenn hagyom ès tar-
tom, hogy ne légyen késő ... mostan elö nem fordult 's 
adott Documentumokkal azon excisio ellen meg mutatnom 
nékem ... hogy azon bizonyos ől számokra szoríttatott 
hellynél nagyobb extensioju légyen azon Curía [Nagylak 
AF; DobLev. 111/607. 11]. 

3. kényszeríttetett; care a fost constríns ...; niederge-
drilckt, unterworfen. 1771: megismervén eŏ kigyelmek ez 
mulandó, s változás alá szoríttatott Világnak ottan ottan 
forgandó sorsát, tevének mi előttünk illyetén emlékezetett 
mind ketten [Kv; REkLt VII. 24 Fajk András és felesége 
végr.]. 

szóró (gabona)szórásra/tisztításra használt; care este folo-
sit la vînturat/vînturare; Sichter. 1849: A' Csűrbe vala két 
nagy rosta, az egyik választó, a másik szoro — a* szórónak 
két rostája van, — egyike Török Búzának, — másika szalmás 
Gabanának használtatik [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

szorocsáltatik idéztetik; a fi chemat ín judecatä; vor Ge-
richt stellen. 1742: Jól esmértem Veres Sámuelt ... Tudom 
aztis hogj az Apóldi határon két vagj hány embert feles 
pénzt látván nállok megölt ... Én nem tudom Törvényre 
Szorotsáltatotte vagj nem, de tudom ... hogj a ' Fis' minden 
Jószágát el foglalta [Kisenyed AF; JHb Opra Oltyán (70) jb 
vall. — "Feltehetően: Fiscus]. 

szóródik teijed; a se răspîndi; sich ausbreiten, verbreitet 
werden. 1619: Ez ugyan rettenetes dolog, azmint itt szóró-
dik az panasz, ha mi oly indulat lehetne ezekbe is; az rette-
netes sok nyilvánvaló cselekedetnek panasza obruálja ezek-
nek füleket [BTN2 252]. 

szórólapát 1. gabona szórására/tisztítására használt la-
pát; lopată de vînturat (cereale); Sichterschaufel, Warf-
schaufel. 1590: Veottem Az házhoz 2 Zoro lapatot f. — d. 
6 [Kv; Szám. 4/XVII. 11]. 1594: A Kraznai Maior haznal 
... Az Gabonas hazban vágjon hordo No. 5 ... Zoro lapat 
vágjon No. 2 [Kraszna Sz; UC 78/7]. 1656: Kender mágh 
metr nro: 6 es ket szoro lapát [Doboka; Mk Inv. 4]. 1674: 
Vágjon benne" két szoro lapat [A.porumbák F; UF II, 609. 
— "A csűrben]. 1688: Egy uj szoro lapat. Item egy fel kéz 
szoro lapat [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 1761: Szoro lapát 
Nro 1 Buza mérő nagy Kalán Nro 1 [Spríng AF; JHb 
XXIII/31. 38]. 1780: Szoro lapát 12 [Bethlen SzD; BK]. 
1810: két szoro lapátok [Hsz; HSzj sulyok al.]. 1819: egy 
uj Szoro Lapát [Baca SzD; TSb 6]. 

Szk: félkéz 1688: Egy uj szoro lapat. Item egy fel kéz 
szoro lapat [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 

2. hóhányó lapát; lopată folositä la curăţirea zäpezii; 
Schneeschaufel. 1596: Ket zoro lapatot ho hanny vettünk 
p(ro ) f — d 10 [Kv; Szám. 7 /II. 17]. 

3. csatornatisztításra használt lapát; lopată folositä la 
curăţirea jgheaburilor; Schlammschaufel. 1601: Die 15 
Marty. Veottem egy zoro lapatot az kis templomon való 
chyatornakhoz d 5 [Kv; Szám. 9/XV. 7]. 

szórómalom gabonatisztító eszköz; un fel de vînturăto-
are; Windsichter, Fegemühle. 1839: visszajövet hozzanak 

egy szoro Maimat, és egy Kolbász forgató hat felé választó 
rostát | ha el hozták a Szoro Maimat, Méltóztassék ugyan 
jol csináltatni, hogy fújja ki jol a polyvát [Öraljaboldogfva 
H; Kf]. 

szorongás félelem, szorongó érzés; temere, frică, strîn-
gere de inimä; Beklemmung, Angst. 1653: M e g s z é l e d é n k 
mi is, de azoknak a kengyelfutójok vonogatták: ki az 6 he-
gyes tőröket, ki az én kengyelemből és az ő k e n g y e l e k b ő l 

az én hegyes tőrömet — oly nagy vala a szorongás | Soha a 
keresztyén királynak, vagy fejedelemnek, de csak egy 
nagyságos úrnak is a belső szolgái szótatlan (!) nem tűrték 
volna azt a szorongást [ETA I, 134, 135]. 1845: Mio l ta az 
1811 ben egész állodalmunknak nagy szorongást okozot t 
pappiros pénzbeli becsvesztés (devalvatio) megesett [A ge* 
rend TA; DE 2]. 

szorongat 1. (meg)szorítgat; a strînge (tare); fest in der 
Hand haltén, zu sich drücken/pressen. 1589: En penign 
hogi oth rakokgatok vala az zatyorba eggietmast az aztalnal 
czak megh ragada kezde zorongatni, kapni minden 
[Dés; DLt 226]. 1630: monda(m) neki hogj tala(m) szoron-
gattad vagj miczoda, hogj illien kek az giermek de arra azt 
monda hogj eö bizony nem szorongatta hanem ugja(n) 
halua let [Mv; MvLt 290. 192b]. 1686: házamb(an) bé 
menvé(n) . . . Feleséghemet az ági előtt való székhez ny^ 1 " 
ván szorongatta és tsak nem eröszakot is teve rayta [Kv» 
TJk XIII/1. 311]. 1794: az Exponens Asszonyt miképpen 
taszigalta, mihez tsapta miképpen szorongatta, kujakolta é s 

tapodta? [Eresztevény Hsz; HSzjP]. 1823: Csemátoni Sá-
muel ... el jöt a házamhoz, szorongatni és roszra kénsze ſ ' 
getni kezdet [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/1827-hez 
Sütő Parasztyiva (40) házas asszony vall.]. . 

2. fogdos; a tot pipäi; befummeln, betasten. 1772: a* csa^ 
olyan ember, hogy még a Férfiakat is meg szokta 
lyozni ... Sarkadi Uram ... hasonlo képpen tapasztalta azt 
gonoszságot, ö kémét is szintúgy kezdi vala ágyába szoron 
gatni s nyomogatni [Dés; DLt 321. 81a Visong FrancisK 
cons. Nob. Georgii Vyda (35) vall. — "Takáts Mihály]-

3. sanyargat; a strînge cu vehemenţă; malträtieren. 
az Görög ... esmét bé jővén az Házban Fiastol edgyM & 
Kolcsárban akadának, ugy kezdék fojtagatni, hogy ha. , 
Malom Mester nem let volna, mégis fojtatták volna, nrn 
hogy Fiastol edgyŭt rutul szorongatták [Marosbogát 
Mk V/V. 97 Halmágy Mihály (35) jb vall.]. 

4 . szűk helyre bezsúfol/szorít; a î n g h e s u i / î n g r ä m ă d i 0 n 

un spaţiu restrîns); vollstopfen, überfilllen, einpresse • 
1786: károsnak gondoltam az igen ifjú gyenge hárányo 
szorongotni; már most számba vévén (: mely az iàe z ^ 
Spécificatiobol meg tettzik :) mit méltóztassanak Nsgto 
Juhokrol továbbá parantsolni [Bencenc H; BK. Bara Fere 
lev.]. ^ u c Z 

5. sarkantyúzgat; a da pinteni; spomen. 1769: Popa n 
kapujánál látta(m) Tyu Györgyöt, hogy szorongotta Lo j 
hogy a Popa Danila kapuján által szöktössen [Bukuresa 
Ks]- nnick 

6. kényszerget; a constrînge; zwingen, auf jmdn ^ «t 
ausüben. 1582: Petrus Gruz ... fassus est ... Az 
Zekel Ianos hidwczay Zorgalmaztat vala engem, hog a ^ 
legent eleó allassam, Enys zorgalmaztatom Nyreó ^ 
ma(n)t hog eleo Állassa .. . Engemet mégis Az A t | i a r^ v ; 
Igen Zorongatnak hog eleo Allassam a' veo legent L ^ 
TJk IV/1. 34-5]. 1591: az meni sok megh fîzetneie 
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adossagy ... Thakacz Andrasnak wolnanak ... Ez Nagy 
Adossagnak meg fizetessere, az eo szegíni woltak szerint 
semmikeppen Elegek nem wolnanak, mely adossagęrt az 
arüakat az megh ſizetesçrt naponkent szorongatnak [Déva; 
JHb 53f]. 1669: Ali Pasa az Eŏt száz Ezer Tallérért az sze-
giny országot szorongatván ... az szeginy Atyám Ur(am) 
Praefectussa ... adot volt ki két szaz ednehánj Tallérokat 
[Ks 101 Komis Gáspár a fej-hez]. 1757: a Bethlen Josef Vr 
részin való Sudgja curiosusabb ember lévén ... Popa 
0 alias Flemind :) Vaszilyt a taxáért szorongatta, s a Groff 
Bethlen László Vr résziről penig senki sem urgealta 
[F.borgó BN; BK. Popa Leontye (50) Popa Graeci Ritus 
unit(us) vall.]. 1787: nagyon erŏsitik hittel hogy ōk" a sá-
kokbol egy fontsikát se vettekki, azért méltóztassék Nsăgod 
jol vegire menetelni hogy mi? és menyi volt bennek? és 
hogy mi hijjok volt? mi szorongotni fogjuk hogy meg fizes-
sék s a büntetést se kerülik el [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev. — aA folti (H) emberek]. 1790: az a parantsolat adodot 
ki, hogy a Nemesség egybe gyűljön a jövő Hétfűn fegyve-
resen, hogy Loger formát tartsanak, mert sok tolvaj támo-
dott a Havasokon már itt az Udvari szolgákatis szorongat-
ják ezen Logerezisre akik arra alkalmatosok lésznek [uo.; 
BK. ua.]. 1791: övis masokkal is dolgozván benne ötet is 
szorongatták a pénzért [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 
lev ]. 1816: kérem igen Szívesen méltóztassék megfizettet-
ni. mert az egy nagy Alkalmatlanság, hogy Cselédemet mi-
atta szorongassák [Kv; DobLev. V/993. 2b N. Sz. Szigeti 
György lev.]. 1818: az Unokám ... erőszakoson pénz adás-
ra szorongatott [M.régen MT; TLt Praes. ir. 321/1818 Pa-
'atkai Anna fiához]. 1823-1830: De bezzeg azután volt 
még sok bajom, mert mindenfelől szorongattak a sok adós-
ságért, s nem volt honnan fizetni [FogE 269]. 

7. nyomorgat; a chinui; bedrängen. 1604: eoket mosta(n) 
sok kwleomb kwleomb fele zwksegek kenzergetnek es zo-
r°ngatnak [Sóvárad MT; Berz. 15. XXXIX. 3]. 1657: És 
u8yan alá is fordult onnat feljül hadával, de az éhség szo-
rongatta őket erőssen, s a mellett a félelem is [ETA I, 162 
NSz]. 

kínoz, gyötör; a chinui; quälen. 1801: felette nyugha-
tatlan voltam oldalaslag halván, hogy a fórra hideg mellett 
angina is szorongatot [Berve AF; GyK]. 

szorongatás 1. szorítás; strîngere; Pressung, Bedrückung. 
j'574: Catalin azzony Molnos Mihalne Azt vallia hogy ... 
Mázas peteme Eohozzaya Ment volt ky az hostatba hwl 
,aKÍk ... az karyan Inget fely Twrte latta hogi kekes volt, de 
eo Nem latta kytwl Es Mint leot, wtes vagi zorongatas volt 
[Kv; ŢJk m/3. 392]. 

2* nyomorgatás; chinuire; Schröpfen, drückende Forde-
?ngen. 1765: olly nagy szorongatása volt a falunknak az 
pecutorok által, s annyi költsége hogy majd el kellett a fa-
Unknak pusztulni vertek, kötöztek, s motskoltak bennünket 

a z Executor katonák ... az falunak sok expensái semmibe 
n e m imputáltattanak [Ompoica AF; Eszt-Mk]. 

kényszergetés; constrîngere; Pression, Nötigung. 
sok szorongatás után Noda Mátét megeskették, és 

Javallottá ki [F.rákos U; Falujk 43 Sebe János pap-not. 

4. aggodalom; îngrijorare, strângere de inimă; Bedrückung, 
^jjmmernis. 1662: már a tatár chám minden erejével csak 
•borítandó volna a szegény országot, hírét bizonyosan 

"°2zák vala. Ezek között a fejedelemnek elméjében nem 
Kevéssé való szorongatás vala [SKr 429]. 1670: Szánja meg 

az Isten szegényeknek ily nagy s gyalázatos romlásokat 
Keserüljétek meg, Uram, az nagy Istenért ily nagy szo-
rongatásunkat s ha lehet, segítsen az méltóságos fejedelem 
s Kegyelmetek is valamiben, vagy egy, vagy másképpen 
[TML V, 259 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ~ban lévén/van. 1662: Az muszkákkal s kozákok-
kal is most békesség nem lévén, állapotjok igen nagy szo-
rongatásban vala [SKr 344]. 1704: 27 Octobris. Teleki Mi-
hály és Radvánszki János érkeznek Kajántóhoz, és készül-
nek a vár megvételére. Kimegyünk hozzájok tractára ... 
nagy szorongatásban lévén, mit cselekedjünk két veszede-
lem közt. Rabutin is fenyeget [KvE 243 VBGy]. 

szorongató 1. kínzó, gyötrő; chinuitor; quälend, (be)drük-
kend. 1658: Nem akarván azért Testamentaria disposi-
tiomot Oly testem szorongato Napra és Orara hadno(m), 
Melyben Oly Betegsegnek faydalmi mya megh akadályos-
tassam dispositiomba(n) [Mv; NSz végr.]. 

Szk: ~ éhség. 1733: Szorongató éhségunktül s mint Sze-
gény emberek, egyéb el kerűlhetetlen igyes bajos Szüksé-
günktül is viseltetvén ... kértünk ... Gőrgény Sz. Imrei 
Csiszár Sámuel Uram ö Kglmétűl négy Magy(ar) forénto-
kat [Görgény MT; Bom. G. II. 24], 

2. kényszerítő; stringent; zwingend, dringend. Szk: ~ 
szükség. 1699: néhai Borosjenei Zöldi Istvánne, Nemzetes 
Tokai Anna Assz(ony) ez mostani siralmas es terhes üdő-
b(en) sok szorongato szükségtől viseltetvén ... Nemzetes 
Bolgarffalvi Sebesi Beniamin Ur(amm)al tőn illjen örökös 
es meghihatatlan alkalmott [Sárd AF; JHb XXXVII/3]. 
1720: Fö Curatorunk T. Püspök Soós Ferentz uram boldog 
kimúlása utan a szorongato szükség mindazonáltal ezt kí-
vánván a mi kevesen Isten bennünket meg hadgjot Consis-
toriumot gyűjtetvén ... T. Kurtán Joseph Uram eddig való 
Quartalyi hivatalátul betsülettel búcsúzván ... eō kglme 
hellyét constitualok Quartas(na)k T. Szőlősi Gábor Uramat 
[Kv; SRE 134]. 1843: Mire én az emberekhez menvén, egy 
hosszú beszédet tarték, mutogatván, mily szorongató szük-
sége lenne az uradalomnak erdőre, mely az erdőplántálást 
nélkülözhetetlenné tészi [VKp 79-80]. 

3. kétségbeesett, zaklatott; desperat, deznädăjduit; ver-
zweifelt, desperat. 1667: kérvén azon, édes Sógor uram ... 
ez szorongató állapotómban tekintsen Istenre ... s méltóz-
tassék szegény uramnak szabadulásában mostan is az mi 
kegyelmes urunk és asszonyunk ő nagyságok előtt töreked-
ni [TML IV, 146 Boldai Kata Teleki Mihályhoz]. 

szorongattatás 1. kényszerítés, kényszergetés; constrîn-
gere; Zwang. 1743: Sok és külömb külömb féle példa nél-
kül való szorongattatásokkal injuríaltatasokkal illettettem s 
kesergettettem volna [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 93]. 1753: 
leven nagj szorongattatasunk az Felseges kiraljne Aszo-
njunk quantumanak megh megh (!) fizetese iránt ... folja-
madtunk Toroczkon lakó Bartók András Uramhoz, hogj ö 
kegjelme ebből az szorult allapatunkből megh segjtene Is-
ten utan [Gyertyános TA/Torockó; Bosla]. 

2. szorongató érzés, szorongatás; îngrijorare; Beklem-
mung, Beklommenheit. 1693: Lelkünk fajdalmával érez-
zük, s egyszersmind szégyenlyükis, hogy Kolosvári Unitá-
rius Uraimek, jóllehet velünk edgyut azon egy nyomoru-
ság(na)k és szorongattatásnak kapujáb(an) eveznek, mégis 
bennünket õ klmek azonosítani, és méltatlan s helytelen va-
dakkal ... vádolni [Kv; SRE 14-5]. 1696: én ennek az nyo-
morult hely(ne)k szorongattatását, njomoruságát... sokszor 
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meg irtam ... de sohunna(n) semmi könnyebitése nem volt 
[Marosillye H; BK. Bethlen Gergely ír. Fogarassj Pap Mik-
lós lev.]. 1742: Enyedi János uramis Felessegevel megh te-
kintven illy nagy szükséget es szorongattatasat illy nagy 
szŭksegeben ada mi előttünk Paratis Pecuniis 7 Magyar fa-
rintakat* [Ne; DobLev. 1/199. — 'Bizonyos föld zálogja-
ként]. 1784: kívánom ... a mostani szorongattatásokb(an), 
hogy kűlgyen az Isten segedelmet a Ngtok Házáb(a) [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Sz. 1727: A tűz által próbáltatik és frissül meg az arany, 
ugy az ember szorongattatások által [Hagymásbodon K; 
ApLt 2 Henter Elek Apor Péternéhez]. 

3. kétségbeesés; deznädejde; Verzweiflung. 1662: Eze-
ket pedig annak okáért akartuk közönségesen kibocsátani, 
hogy ... király Urunk őfelsége a mi nyavalyánkat meggon-
dolja, és megértvén igaz ügyünket, fájdalminkat, szorongat-
tatásinkat, ne csudálja őfelsége, hogy magunk oltalmáért 
relígiónk és törvényink mentségéért feltámadtunk légyen 
[SKr 117]. 

4. szorítás; presiune; dringende Sache, urgente Causa. 
1691: Az igen szoros causakban, az időnek szorongattatási-
hoz képest, authorállya a sz: Partialis T: Esperest Uramat, 
hogy ötöd hatod magával hozzá nyúlhasson és el igazithas-
sa [SzJk 245]. 

szorongattatik 1. zaklattatik; a fi presat/constrins; be-
drängt werden. 1662: Barcsai Ákos pedig még is táborokban 
tartatik és a summákért nagyon szorongattatik vala [SKr 
635]. 1749: Trauzner Sigmond uram ... levált volt ... köl-
csön Aranyakat, Mellyert Jószágát akaiják ... el foglalni 
töb Creditoroktol is szorongattatik [Lőrincfva MT; Dob-
Lev. 1/228]. 1786: többire minden Taxasok szorongatatt-
nak, az kik adóssá maradtanak* [Torockó; TLev. 4/13. 28. 
— "A taxával]. 1800: Anno p(rae)terito 1793 ... felettéb 
szorongattattam a Contributiom meg fizeteséért, nem volt 
semmi fel található remedium, melly által boldogulásomat 
láthattam volna [Mv; MvLev. Bán György kezével]. 1823-
1830: Elég az, hogy én az adósságok miatt szorongattatván, 
megegyeztem a sógorommal ... hogy az Ebháton lévő jó-
szágot ... interesfizetés mellett vegyük ki s tartsunk korcs-
mát benne [FogE 286]. 

2. kínoztatik, gyötörtetik; a fi chinuit; Pein/Qual leiden. 
1653: az Niavaliaktól Istennek hala nem szorongottatom 
[Keresed TA; Borb.]. 

szorongattatja magát kényszerítteti magát; a lăsa/admi-
te să fie constrîns; sich gezwungen sehen/fiihlen. 1662: De 
ha a porta maga alattvalóitól magát így szorongattatni nem 
fogná szenvedni, a fejedelem a hazának következendő kárát 
... nagyon mutogatja vala [SKr 407]. 

szórórosta gabonaszeleltető/tisztító rosta; ciur folosit la 
vînturatul cerealelor; Wurfsichter. 1839: Ezeken a Szekere-
ken instálam Mé1tozta(ssana)k nékem egy Uj Kolbász Ros-
tát, es egy szoro Rostát küldeni [öraljaboldogfVa H; Kſ). 

szoros I. mn 1. feszes; strîmt; straff, eng. 1657: valami 
ott való asszonyok, nem tudván az magyar formát ... oly 
szoros gatyát csinálának, alig ülhettem lóra benne, de csak 
meg kellett lenni [Kemön. 43]. 1736: az asszonyoknak és 
leányoknak a könyökökig feljebb ugyan bővebb ingek volt, 
az könyököktől fogva az kéziig sípos ránezos szoros újja 
volt [MetTr 341]. 

2. ~ szájú szűk szájú (edény); (vas) cu gura strîmtă; eng-
mäulig. 1648: Taualy tehen vay egy szoros szaju fazékban 
ur. nro. 1 [Porumbák F; UF I, 890]. 1679: Éghet bornak va-
ló, szoros szájú, lapos üvegh eggik el törött nro. 3 | Vajnak 
való, szoros szaju, fületlen paraszt Kanta Korso nro 27 | 
Olaj tartó szoros szaju fazék nro 1 | Vajnak való szoros sza-
ju Fazék nro 2. Olvasztót hájnak való szoros szájú korso 
nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. 29, 35, 59, 60 Bajomi János 
inv.]. 

3. kemény; taré; prall, hart. 1770: az Bedő Zsigmond há-
zán kívül az tehéncsorda között ... megtanáltam", a tőgyit 
megtapogattam, ha nem feszes vagy szoros, minthogy fejet-
len ment volt ki [M.hermány U; RSzF 210. — 'A tehenet]. 

4ă keskeny, szük (hely); strîmt; eng, schmal. 1588: sok 
panaz Ieő erreolis hogy sokan eoreoksegeoket Seowenye-
ket gyepwyeket killieb vetik az varos feoldere es az vtakat 
zorosokat zorittiak [Kv; TanJk 1/1. 66]. 1619: szoros he-
lyen az tatár hámot és egy elöljáró pasát stratagemával 
megvert az kazul [BTN2 246]. 1638: az palló veólgienęl az 
szoros szakadásos ütth felett [Mihályfva NK; JHb XXII/ 
32]. 1642: Az maiorsagbeli martiaknak igen rosz helyek 
volt: tudgyak hogy mind menest diznot tehen barmot, egy 
kis szoros sáros vduaroczkaba szorítottak be [Gyalu K; 
GyU 81]. 1662: inkább akartak embereknek, mintsem Is-
tennek engedni és a hatalmasokkal s többekkel a veszede-
lemre vivő tágas úton járni, mintsem a világ előtt tekintet 
nélkül levő kevesekkel a szoros kapun menni az életre [SKr 
714]. 1673: Kis Aszonyom az mely hitván majoromot Epi-
tette(m) ige(n) sáros szoros hely [Fog.; Törzs. Cserej János 
kezével]. 1681: azon örökség ... vicinussa egyik felól a 
falu patakja, más felöl azon patakra járó szoross Ösvény 
[Szentanna MT; BalLev.]. 1712: egy szoros Vámos Ösvény 
Gyergyóból Molduvára [LLt Fasc. 67]. 1732: A Papi Paro-
chia vegib(en) levő szilvas hellyet ... meg cserelven az 
Eccla, mivel a Parochia szoros volt, amplificalodott immár 
jo darabbal [Lisznyó Hsz; SVJk]. 1760: A Falu határa ki 
vévén a' Havasokatt igen Szoros, és Sovány [Hesdát TA; 
BLt]. 1795: a szoross hellyekenn, gátokonn s Hidaknál va-
ló nem szabadulhatások miatt a vizeknek ki tojulásai... sok 
károkot okoztanak [Ádámos KK; JHb XIX/48]. 

Hn. 1646: az Szőrös niomasb(an) (sz) [ S z e n t i v á n l a b o r -
fva Hsz]. 1676: szoros pataknăl [Gyalu K]. 1696: Középső 
hatarb(an) Szoros nyomás nevű hellyb(en) [Kilyén Hsz]. 
1699: Szoros Völgy előtt (sz) [Egeres K; KHn 190]. 1740: 
Szoros Vőlgjben (sz) [Inaktelke K] | A Petri szoros végben 
(sz) | A Soboki Szoros végben (k) [Sztána K]. 1744: Szoros 
ut nyakán (sz) [Rava U]. 1772: A szoros útnál nevű helly-
ben (sz) [M.gyerömonostor K]. 1773: A Szoros patak tetein 
(k) | A Szoros pataka fejiben (sz) | A Szoros patak Lokán 
(sz) [Gyszm]. 1775: A Szoros ut nevű hellyben (k) [Homo-
ródsztpéter U]. 1821: Tehén szoross patak tővin (k) [Mak-
fva MT]. 1826: A Szórós szegben [Datk NK]. 

5. szorongatott, aggasztó; îngrijorätor, alarmant; bedrük-
kend. 1658: Az ott kin való állapatok felől semmit is nem 
érthetek; kérem azért Kegyelmedet, ne nehezteljen azokrul 
is tudósítani valóságoson, ne csalatkozzam meg ilyen szo-
ros állapatomban [TML I, 243-4 Haller Gábor Teleki Mi-
hályhoz]. 1662: Azonban ez a nép eleitől fogva a szabad 
élethez szokván ... illy szoros, spitzes állapotban, a közön-
ségesbe lévén kire támaszkodni, az akármint vihetné is vég-
be, nagyobbnak most a maga privátumát tartja vala [SKJ* 
580-1]. 1671: Ennek felette mely nagy szegénységre és 
egyébiránt is szoros állapotra jutott légyen s z e g é n y s é g ü n K 



637 szorosan 

az egész Universitason, bő beszéddel Kegyelmed előtt dec-
lárálnunk nem szükséges, magánál nyilván lehet Kegyel-
mednél [TML V, 545 a nsz -i tanács Teleki Mihályhoz]. 
1679: minthogy keservesen érzem mostani bestelen szoros 
állapotomat, melyhez születésemtől fogva nem szoktam 
volt, ihon fijamhoz való küldözésem tilalmas ... azt mond-
hatom titkos rabságban vagyok [TML VIII, 411 Lónyai 
Anna ua-hoz]. 1718: a maga marháit is a Szoros kéttlenség 
mián el kellett hadnia [Gyergyó; LLt Fasc. 69]. 1735: Za-
bolaj István Atyankſia ... ordert adgjon, hogj amellyik stra-
sán mit fognának eszre venni, mingjart a Piaczra fusson az 
értelmesébb kőzzüllők, és ha a dolog ollyan szoros fogna 
lenni, a Piaczrol mingyárt edgjik menynyen a Torony alá a 
Harangot felen veije [Dés; Jk 456a]. 

Szk: ~ életre jut. 1662: Jobb volna hát Nagyságodnak jó 
idején vagy eligazítani, vagy tisztességesen bennünket in-
nét kivinni, elbocsátani, mint sem olykor vagy gyalázatos 
szoros életre jutnunk, vagy kitelenség alatt kimennünk 
[TML II, 405 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

6. szorongató; urgent; dringlich, dringend. 1657: Oly 
szolgámat vesztettem ma el, hogy nem lehetett volna oly 
nagy és szoros igybéli s annyi számú hadam, melyben, mint 
egyik kezemre, úgy egyik szárnyát hadaimnak akármely 
harcon reábízni nem merészlettem volna [KemÖn. 79]. 
1711: Levelünk altal kelletek Ur(am) klgmedet busitanunk 
megy nyomorodot terhes alapotunk felöl Az kit kel szen-
vednünk az szoros stationak miatta, az kik Ur(am) klgmed 
előtt nylvan vadnak hogy micsodás szolgalatot kel végyben 
vinünk [Bom. XXXIX. 50 Csíkszereda városa Kászoni Já-
nos főkirálybíróhoz]. 

7. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ idő/ 
aminek ~ ideje sürgető munkák időszaka; perioada munci-
l°r urgente; höchste Zeit. 1662: az népnek a várban való es-
küdtetése, pecséttel való bocsáttatása egyedül csak a princi-
pális curátorra hagyatott vala. Melly dolog hogy olly szoros 
üdőben s annyi nép között nagy munka volna [SKr 579-
80]. 1671: Egyébiránt is, Uram, jobb ennek most lenni 
mind urunkra s mireánk nézve is, mert tela praemissa stb. 
mintsem szorosabb időben [TML V, 565 Bánfi Dienes Te-
leki Mihályhoz]. 1684: az mostani fen forgó allapotokis 
ugy kívánván mind illyen szoros takarodó üdőbenis szügsé-
gesnek itiltük hogy az nemes országnak Generális Gyűlést 
P(ro)mulgaltatnànk [UszLt IX. 76. 19 a fej. lev.]. 1731: az 
orlesnek szoros idejen [Nyárádlőrincfva MT; Berz. 15. 
XXXIII/1]. 

8. zord; aspru, greu; streng, rauh. 1721: it most à napok-
ban szüntelen havaza s most szorosab telbe vagju(n)k mint 
eddig [O.csesztve AF; Ks 96 Ágoston György lev. j. 

9. nagyon közeli, bensőséges; foarte apropiat, intim; 
enßst, eng, nächst. 1705: Azután pedig beszélé Keresztesi 
JJſam, hogy őkegyelme micsoda becstelenségben van, min-
őének előtt azt tudván, hogy az úrral igen szoros confîden-
tiával van, és a pápisták Heller uramhoz gyűlnek, a kálvi-
nţsták Bethlen Sámuel uramhoz [WIN I, 571]. 1710 k.: E 
Vllági életben mely szoros öszveköttetése, barátsága legyen 
a testnek a lélekkel, azt az ember ki nem mondhatja [BÖn. 
467]. 1750: Kocsis Dani ... szoros társalkodást tartott Si-
£on Boritzával [Székelykál MT; Berz. 12. 92/61]. 1796: 
KitÖl mongya magát azon Személy meg Szeplŏsitettnek 
,enni azzal volt é szoros baratsága, volt é le ereszkedése 
a z°n Személyhez annak a kire val? [Déva; Ks 107 vk]. 

10. elfoglalt, zsúfolt; aglomerat, încărcat; gedrängt, 
Knapp, j 7J9. n e m jévén e szoross szombati napann üdöm 

arra, hogy punctualiter meg felellyek, halasztván azt [TL. 
Zágoni Aranka György ref. esp. gr. Teleki Ádámhoz]. 

11. szigorú; sever; streng. 1670: Úgy hiszem, mások 
csak nézni fogják az én ő nagyságok s haza dolgában való 
tapotásomat s nyughatatlanságomat, melyekben ... bizony 
alább hagyhatnék, ha szoros kőtelességemrül nem gondol-
kodnám [TML V, 375 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz]. 
1681: ez dispositio* eleitől fogva, szoros paranczolat alatt 
volt; azért ez utanis abban tartatik megh, mivel elégge meg-
próbált dologh [VhU 63. — aA szénmennyiség meghatáro-
zása]. 1698: Minden passusokra menjen szoros parancsolat: 
az plajások és gornyikok úgy vigyázzanak, hogy ha az ide-
gen országba szökö emberek aufugiálnak és meg nem fog-
ják: az possessoroknak abból következett kárát ők fizetik 
meg [Gyf; SzO VII, 20 ogy-i végzés]. 1711: Az el mult na-
pokban Szoros Instructiom s obligatiom Szerént perlustral-
ván Nemes Csik Gyergyó és Kászon Székeket, az közönsé-
ges Contributio és tereh Viselés iránt minemű difficultasok 
találtattak azon Székekben akartam Vr(am) Kglnek az in-
dusában al(á)z(a)t(o)ss(a)n representalni [Réty Hsz; Bom. 
XXXIX. 52 Antos István kezével]. 7722: Ugy itilem ha 
más Reqentia ne(m) supervenial a sok boros Gazdák miatt 
kevés lucrum lesz az korcsomákrol, de ha szorosb Status-
ban vétetödik a Proventusis jobbacskán lenne s gyűlne 
[Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1762: Serbán nevü Jobbágy 
Kotsissa ... el feletkezvén ... ezen Nemes Hazank(na)k a 
Potentiakrol irt szoros Törvényerői ... Mera ett absoluta 
Potentia mediante meg támotta, halálra verte, taglotta, tes-
tétt kékittette, kaiját el rontotta [Msz; Ks 67. 48. 31]. 1768: 
azon Articulusnak szoross observatiojától, és tenorától ed-
gyik se recedálhasson s abban dictált paenat a* Czéh se re-
laxálhassa [Kv; ACJk]. 1787: az effele változásokat... mi-
hent történnek, tartoznak a' Birák szoros számadás alatt a' 
Notariusoknak fel adni [Torockó; TLev. 3/2. 4b]. 1819: 
Minden Mester Ember Szoros kötelességének tartsa ... Ká-
ronkodás, szitkozódást, verekedést, paráznaságot, tolvajsá-
got ... magától el távoztatni [Kv; MészCLev.]. 1834: Meg-
visgálván és szoross Biroi figyelem s megfontolás alá vé-
vén a* Törvényes Derék Szék"... mind két részről felhozott 
okokat, Erősségeket és Bizonyitto írásokat ... ezekbe tészi 
meg a maga Határozását [Borb. I. — "Asz törvényszéke]. 
1849: Nem a kötelesség — hanem a becsület jozon érzése 
következéséül szollittom még mostan föl magát, s emlékez-
tetni kivánom ... szoros kötlevele 3ik pontja alatti kötelezé-
sére [Csapó KK; DobLev. V/1275 Wizy Lajos Dobolyi Bá-
linthoz]. 

Szk: ~ büntetés. 1746: Vass János nevű idegen jövevény 
isméretlen ember ... immediatč a* Városról el mennyen ... 
Kűlōmben Cassáltatván mostan mitigált Deliberatuma szo-
ross büntetése lészen az mostani Productumok(na)k szoross 
exigentiaja sz(e)r(in)t [Torda; TJkT III. 110-1] * ~ deten-
ció. 1736: szoros Detentiob(an) tartassék az Incta mig az 
Exequálás" véghez mégyen [Dés; Jk 220a. — "A testi bün-
tetés és kicsapatás végrehajtása] * ~ fogház. 1809: Hogy 
... négy Lovakot... el loptunk, azért... az Nemes Fiu Bar-
dotz Széki Tekintetes Törvényes Szék minket a Szamos Új-
vári Várban kit (!) Szorosabb fogházban kenyéren és Vizén 
tiz esztendőkig lejendő rabságra, esztendőnként mind a 
Négy Angárián 25-25 kemény páltza ütéseknek el Szenve-
désekre condemnált: Ezen terhes ítéletet az Nemes Udvar-
hely Széki Tekintetes Derék Szék Appellatio Uttyan annyi-
ban meg könnyebbítette ugyan, a mennyiben a Szorossab 
fogházak hellyett, az közepes fogházat rendelte; és az 10 
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esztendőt három esztendőkre le hozta [UszLt ComGub. 
1668-9] * ~ őrizet. 1660: Csolnakossi oda menetele előtt 
az passusnak szoros őrizeti szolgám kijövetelit nem enged-
te [TML 1, 564 Rhédey Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1793: 
azon erdŏtskét ... Szoros őrizet alatt ... tartottuk [Kakasd 
MT; DE 2. XIII. 16] * ~ rabság. 1705: Hogy a moly is 
mind megeszi rajtok a köntöst, oly szörnyűségben vagyon a 
szoros rabságban [WIN I, 541] * - rend. 1835: Löfi ki lé-
pett onnan" s benne néha nagy ítkányosságra való hajlé-
konyság is lévén — ő csak kéz s szoros rend alatt használ-
ható [WLt Kelemen Benjámin lev. — aA gazdasági gondvi-
selői hivatalból] * ~ tilalom. 1732: Ezek az erdők minde-
nütt Szoros tilalomban tartattanak mind eddig, s' tartat(na)k 
máig is [Nagyida K; EHA]. 1784: az Utrizált Erdő mint 
egy kilentz vagy tiz Esztendőktől fogva tartatik ... Szoros 
tilalom alatt, s attól fogva az nevezett ket Udvaron kivül 
Senki más nem usuálta [Kosztesd H; BK 310 Kretsun Iszt-
ratoj (30) jb vall.]. 1860: Ezen erdő megkímélendő, és szo-
ros tilalom alatt tartandó közelsége és könnyen szállíthatása 
tekintetéből [Székelyszállás U; EHA] * ~ vigyázásMgyá-
zat. 1704: azt izente", hogy meg sem memé a generálnak 
említeni, mert megmondotta, hogy szoros vigyázat alatt le-
gyenek, sőt ha valamely ember közülök elszökik és meg-
kaphatják, felkaróztatja [WIN I, 307-8. — 'Acton]. 1710: a 
tábor is hívén a Teleki biztatásának, az eddig való szoros 
vigyázást elhagyván, a sok sonyorúság után levetkeznek s 
bátran kezdenek alunni [CsH 188]. 1767: Néhai Doctor Pa-
taki Sámuel Vram posteritássit feles Arany és Ezüst, ugy 
drága kövek és jó féle Gyöngyökből álnak tsalárdsággal ki 
forgatták valami Aszszony ember és két Léanyi ... azért... 
ezen kerőlő Levelben comítaltatik, hogy szoros vigyázás 
lévén erantok, ha valahol meg fordulnának, szoros fogságra 
vitetné(ne)k [Szancsal KK; Mk. Jos. Mezey jur. assz. kezé-
vel]. 1782: Fattyú Todor ... mindenkor ugy tartatott mint 
Jobbágy egyenlőleg több Testvéreivel, hanem az uraság ré-
ája oly különös és szoros vigyázást nem tett [Sólyomkő K; 
Eszt-Mk]. 

12. ~ bor vmilyen borféle; un anumit soi de vin; (eine 
Beschaffenheit von) Wein, starkes Wein. 1704: Ma hívata 
Teleki József uram az kisleánya keresztelése alkalmatossá-
gára ... Bora is pedig jó, szoros téli bora volt, akiben sem-
mi változás nem volt, aki igen ritka most Szebenben [WIN 
1,243]. 

o Sz: — a kapca 'V 1670: Ez órában jütt az úrfia; úgy lá-
tom, Uram, oda ki szoros az kapca [TML V, 276 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz. — 'Wesselényi Pál]. 1672: Az 
németet, íiják, sietve felhívnák Bécsben, mert oda fel is 
szoros volna az kapca [TML VI, 409 uaz ua-hoz] * - rá-
mára húzatik kérdőre vonatik, megszoríttatik. 1838: igy 
egyezvén meg titkon égyűtt, hogy midőn szoros rámára hu-
zatnak ugy feleljenek, hogy ne tetessek ki az hogy tölle vet-
te volna a' Lovakat [KLev. 10]. 

II. ſn 1. keskeny út/utca/köz; ulicioarä îngustă; Gasse, 
Passage. 1568: Breda (!) R(elic)ta Ambrosy Keres iur(ata) 
fassa e(st), Jol túgya hogy az chyatorna oth alloth, de eç azt 
ne(m) túgya ky tartotta az chyatomayat aztys túgia hogy az 
kys szoros oth volt [Kv; TJk 216]. 1573: Hendrik Myhal es 
chinek Balint azt valliak ... egywt lattak azt hogy az Twz 
erkezet az Kakas Andras Zeowenye megh gywladot otth 
hwl az zoros vagion, es azonnal az Hennigeis ... Mely zeo-
weniek ha ollian keozel ne(m) leottek volna egmashoz hogi 
le vohatak volna tala(m) az twz annera nem Ment volna 
[Kv; TJk III/3. 187]. 1583: hallotta(m) ezt Igiarto Georg fe-

leól hogy azt monta volna, hogj ha az Zorosban talalna 
Igiarto Janosnet tahat az Sarban kewerne [Kv; TJk IV/1. 
137]. 1590: ieo vala Bodo Marton ... az zorosson, Magiar 
Vcza feleol Rezeg úala Bodo Marton es el esek az Zorosba 
[Kv; TJk V/l. 45 Ambrus Seres Marton zolgaia vall.]. 
1766: ezen másadik Colonicalis Sessioja ... Déli felöli való 
Vicinussa a' Nyárádra lejáró Falu közönséges itató szoros-
sá vagy is uttzája [Nyárádtő MT; SLt XLVIII. 16]. 1797: a' 
mellette oldaloslag menő falu szorossá sikátora [Pujon 
SzD; WassLt Conscr. 485]. 1836: Az irt uton alol és fejül 
ugy a' szoroson alol a' nagy árok felbontatásával együtt 
egy darab ujjonnan való felfogás [Vámosgálfva KK; Ks 78. 
21. 14. Conscr.]. 

2. szűk völgy; vale îngustă; Engpaß, Paß, hohle Gasse. 
1662: De a mieink azokra is nagy sebbel sietvén, hogy a 
lesben levő jancsársághoz és lövöszerszámokhoz ... nagy 
bizodalmok volna, ottan nagyon a szorosra tartani s a mie-
inket a lesre vinni igyekeznek vala [SKr 411-12]. 1724: re-
gi Szabó részen lévő malom helyen alol való szoros [Türe 
K; Told. 21]. 1811: Azt-is beszéltette, hogy Máramarosba, 
Mikor meg-ölettek ezek a* szorosba, Az ide való Gróf 
egyik tisztartója Ki vólt a* Tatárok' égyik pusztitója, Vala-
mi Fő Rangú Tatárnak Kardjával Ditseicedett, 's ide el-hoz-
ta magával [ÁrÉ 18-9]. 

3. nyak ~a a kerek bástyát a várfalhoz kötő keskeny fo-
lyosó; coridor îngust la bastion; schmaler Gang zwischen 
Turm (Bastion, Bastei) und Festungsmauer. 1662: ha pedig 
a várat ugyan rájok víni kezdték volna, míg csak a nyak 
szorosát kibontották s annál inkább rájok bemehettek, a be-
lől való emberkedés, lövés miatt ahhoz mennyi károkkal 
juthattak volna, aki Almás várának állapotját tudja, megítél-
heti [SKr 443]. 

o Hn. 1663: a' Várbeli Ház, a' Kis Szoros mellett [Mv; 
MvH]. 1674: az Nyaradra Jaro szoros [Ákosfva MT]. 
1691: az patakra menő Varos Szorossá [Ne; DobLev. 1/34]-
1693: Az Pap házánál lemenő Szoros mellett (sz) [Simény-
fva U]. 1695: az Kis Kŭküllöre járó szoross [Désfva KK; 
Pk 7]. 1701: Az Szaraz patakb(an) az szorossan fellyül (k) 
[Páncélcseh SzD]. 1705: a lippai szorosban [WIN I, 431]-
1722: az szoros melj ki megien az mezőre pad fele [ B ö z ö o 
U]. 1727: Köszörű szorossá [Melegszamos K]. 1732: Var-
czagás utczai alsó szoross mellett [Ne]. 1742: a' Kandia 
Szorossában (sző) [Tasnád Sz]. 1744: az Disznó szorossá-
nal [Csöb U]. 1754: a Tőrök pataka szorossában (sz, k) 
[Borsaújfalu K; BHn 55]. 1788: A Galamb szurdukai szo-
rosban (sz) [Páncélcseh SzD]. 1816: A' Szőlő S z o r o s s á ne-
vű helyett [Nyárádgálfva MT]. 1836: az ugy nevezet D -
mény Szorossáig [Etéd U]. 1845: Katso Szorossában [uo.J-
1864: Csomafáji határon Szoros nevezetű heljen a Rétbe 
(k) [Csomafája K; BHn 63]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

szorosabban 1. erősebben; mai strîns/putemic; enger, 
fester. 1818: hazankot ... kedves Gyermekeinknek öszve 
párosodása még szorossabban egybe kaptsolta [Adámo 
KK; Pk 3]. 

2. szigorúbban; mai sever; strenger. 1701: ezen paran-
csolatokat minél nagjobra teijedet s teljed ez az gonosz, 
annál szorossabban vegje éffectumba(n), kűlömben a 
Tisztek negligentiája vagj lágjsága miatt, nem lészen sem-
mi efTectuma parancsolatunknak [UszLt IX. 77. 30 gub-J-
1731: Hus látok(na)k valasztattanak s rendeltettenekis • •• 
Szűcs János, és Kovács Pál Atyánkfiai, eö kglmek ez utan 
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szorossabb(an) inspiciallyanak a Mészárosokra s húsokra 
mint sem eddig lnspicialtanak eõ kgl(me)k előtt való Hus-
láto Atyánkfiai [Dés; Jk 408a]. 

szorosan 1. nagyon erősen; strîns/puternic; eng, fest. 
1662: Rákóczi György ... az új fejedelem" és kezébe bo-
csátani tartozott volna, de azt soha nem cselekedte, hanem 
inkább azokat mind magának megtartotta, reájok írogatván, 
leteendő hitelekről megellenzvén, szorosan magához kap-
csolni igyekezte volna [SKr 402. — "Apafi Mihály. bA vég-
várakat]. 1670: Isten úgy áldjon, Uram, meg, én soha to-
vább conventioval ő nagyságoknak ilyen szorosan mint ed-
dig, magamat nem kötelezem [TML V, 375 Rosnay Dávid 
Teleki Mihályhoz]. 1703: akik azon kiül is lovat tartottak, 
azok mehettek el; ezeknek kapitányának rendeltetett Hathá-
zi Gergely, aki ennek előtte való kuruc világban kurucok 
kapitánya volt. Ez igen szorosan kívánta a felülést, mivel 
ennek előtte néhány napokkal, hetekkel sok marháját haj-
tották el [Kv; KvE 280 SzF]. 1796: Dosa Adám umak ... 
Bernád Ersébeth szorossan el kötelezett Mátkája lett volna 
[lukafva MT; DLev. 4. XLa]. 7820: Dregánné ... Kováts 
Máris... ugy szollá a' Feleségemhez: Ugyan járék (!) a Bá-
rónéval én néki pénzt vittem fel, s, hogy mind fel nem vit-
tem a' mennyit kivánt, szorossan fogott még Vaskalánt vett 
a ' kezébe s inasostol edgyütt meg akart verni [Várfva TA; 
JHb F. 48 Budai Péter (42) fogadós vall.]. 

2. pontosan, kellően, alaposan; exact, riguros; genau. 
1737: az ollyan örőkős Rétek szorossann Circumscribáltas-
sanak ... meg-merettetvén hogj hány Rudosok légjenek, és 
osztánn, ugj Circumscribáltatvánn, ugj Continuáltassék az 
osztás mellettek [Dés; Jk 480]. 1750: Próba Szedés alkal-
matosságával egész gyűlése lévén Becsületes Nemes Cze-
nŭnknek, mellj alkalmatossággal is az Próbákat szorossan 
meg visgálván és helyesen találtattanak [Kv; ÖCJk]. 1758: 
el mentünk ... Rákosra Nemes Fülep István ur(am) házá-
hoz, az holotis az mej fatenseket az D(omi)n(u)s Exp(o-
ne)nsek ... mi előnkben allitattának elsőbenis erős hittel 
m eg eskettük Utrumunkban lévő Kerdesekre szorossan 
meg examinaltuk [Asz; Borb. II]. 1785: idegen országokba 
menni szándékozó Szigeti Mihály nevezetű tanítványunk a 
m ai napon közönséges helyen a közöttünk taníttatni szokott 
tudományokból szorosan megpróbáltatván, mindeddigelé 
szorgalmatosan folytatott tanulásának dicséretre méltó je-
'eiţ mutatta [FogE 338]. 1804: minek utánna ... a Felek ed-
gyik a másik ellen az osztály plánumára nézve hosz(sz)as 
jkzve felelkezéseíket meg tettek, 's mi azon allegatiokot 
Bizonyittásokot bé adott ok Leveleket szorossan meg vis-
eltük volna, ezen fenn forgo osztályra nézve ... kíís mon-
dottuk ezen Itéletetţ [Marossztimre AF; DobLev. IV/874. 
'aj. 1806: (Simon Áront) Fogadtam is meg ... minden Er-
ceire Vigyázó, és azokrol Szorosson is Számodolni tartózó 
ţrdő Pasztornak s udvari Hajtásnak [Erdőszengyel MT; 
i^o 43]. 1831: ha szorossan kéneh betsülni ... tehát min-
°en Lélek Sérelem nélkül lehetne betsülni ... 30 ölre 
^zentlászló TA; LLt]. 1840: ezen esetet szoroson és körül-
vi i i y e s e n k i n y o m o z n i » 's eredményéről ezen Tisztséget 
eiekedésesen tudósítani el ne mulassa [Kv; KLev.]. 

elft ~ k i / m e S k é r ( l e z - n 6 4 : a melly Vallókat ... mi 
onkben hivatott azokat eröss Hittel meg esketvén, az 
onkben adatott Utrum(na)k punctumaira szorossan meg 
erdeztuk s Hitek utann tett Feleleteket ez ide alabb való 

ĵ od szerint meg Trtuk [Bögöz U; IB]. 1799: a' mely vallo-
o t élőnkben állíttatott... mi azokot elsőbbenis eröss hittel 

meg-eskettŭk, annak utánna pedig az ínserált kérdések sze-
rént szorossan meg-kérdeztük és igaz hitek után tett Vallo-
másaikot Nsgodnak és az uraknak meg-irtuk [Makfva MT; 
DLev. 5]. 1819: (A) Ribitsoraiakot meghütöltettem, 's Hű-
tők letétele utánn szorosann ki kérdeztem, hogy a' bé-pa-
naszlott ... volt é a* Falunak valami Kárára? avagy nem? 
[Körösbánya H; Ks 119e]. 1841: mindenkit szorossan ki 
kérdeztem a' Tolvajok hol létéről [Bereck Hsz; HSzjP]. 

3. szigorúan; strict, sever; streng, strikt, rigoros. 1694: 
Protestálnák ujjolag a' Csith Sz: Ivani megyebéli emberek 
a* Malomfalviak ellen, hogy mivel a* malomfalviak a Prae-
dikátor szolgálattyának harmad részét meg kévánnyák szo-
rosság), azért a' Praedikátor számára való ... munká(na)k 
épitesnek rendibenis igazság szerént harmadossaknak ké-
vánnyák lenni malomfalvi Uraimékot [Csitsztiván MT; 
MMatr. 331]. 1718: Chehis imponala Horanczki(na)k szo-
rosság) hogj már hatra maratt kevés idejét igen tisztesse-
gesse(n) folytassa es vegezze el szabadulasaig [Kv; ACJk 
108]. 1723: ă Karacsonfalvi lakosok(na)k marhajok azon 
... helljben be szaladván, a Kakasdi lakosok szorossa(n) be 
szokták hajtani, mégis bűntemi [Told. 76]. 1731: az Álma-
fák, Körtvélyfák ez utánnis szorossan tilalmasban tartassa-
nak [Dés; Jk 407a]. 1790: szorosson parantsoltatik [Drassó 
AF; TSb 24]. 1794: a' Papok mind öltözetbe mind magok 
viselesekbe az illendöseget szorossan meg tartsák Papi tisz-
tesseges öltözetbe jaijanak [M.bikal K; RAk 5]. 1835: mi-
olta a' ... Báró Ur ö Nagysága kezdett gazdáskodni, az olta 
a' restantiais nem vétetődik oly szorossan [WLt]. 1836: 
Szorosson rea kell szorittani a Halászt hogy ... Csíkot fog-
ján [Csapó KK; Berz. 21]. 1866: ezentúl a ' katonaság.körűl 
tett papi szolgálatokrol, a* Bizonyítványok a' kiküldött 
mintákhoz szorossan ragaszkodva állíttassanak ki [Gyalu 
K; RAk 113]. 

Szk: ~ kötelezi magát. 1852: Minden termesztménynek 
a' tulajdonos Urat illető részét, meg előzőleg e nemes Vá-
rosba oda hordani bé magok erejökön, hová a* tulajdonos 
ur kívánja ... magokat szoroson kötelezik [Ne; DobLev. 
V/1345] * ~ köteleztetik. 1809: a* puska por arulo arra 
szorossan köteleztetvén hogy mind a puska pornak mind a 
golyobis selét, vagy Ónnak ... mennyiségéről pontos jegy-
ző könyvet vigyen [UszLt ComGub. 1697]. 1835: minden 
fele helyeket... a magok igaz jo Metajokba ... meg tartani 
s senki által valami particulat azokbol elfoglaltatni meg 
nem engedni igen szoroson köteleztetik az Arendator Ö-
tsem [Sófva BN; Somb. II] * ~ megtilt. 1741: azon erdőt 
szorossan megtiltotta [GörgJk] * - megtiltatik. 1819: a Le-
gények között minden féle nyerekedő játékok különösön a 
Kártya, kugli s több a félek szorossan meg tiltassanak [Kv; 
MészCLev.] * ~ tartja magát vmihez. 1693: Quartas Urai-
mék ... magokat szorossan ahoz az instructiohoz tarcsák és 
a* szerént annak idejében számadássalis tartozzanak [Kv; 
SRE 12] * ~ tilalmazó. 1812: Az allperesek legg kissebbet 
se gondolván ... e Hazánok a Hatalmaskodasokot Szorossan 
tilalmazó Törvénnyeivel ... a Fellperes Urnok ... egy öss 
örökös, allodialis Szántó Földjét ... erö, hatalammal meg 
szántottak [M.bölkény MT; Bom. G. XIII. 16] tilalmaz-
tátik. 1795/1798: Szorossan tilalmaztatnak, minden egyházi 
rendeink hogy más valláson levő rabokhoz és betegekhez, hí-
vatlan, térítés végett menni ne mérészelylyenek [HbEk]. 

4. közel; aproape, strîns; (dicht) gedrängt, dicht. 1732: 
(a) fákat kell hordatni ... a kert mellé jo szorossan [Dés; 
Jk]. 1770: Joszágotskájokban ... igen szorossan voltanak 
[Szentanna MT; BfR 90/23]. 
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5. zsúfoltan; înghesuit; haufenweise, gedrängt. 1705: Azt 
mondotta, hogy már a városban benn volnának a kurucok, 
es szorosan volnának benne | Az első asztalnál német több 
nem ült, hanem maga a gróf Seau és Acton. Mi ültünk bé 
szorosan tizenötön [WIN 1,441, 522]. 

6. feszesen, mereven; ţeapăn, rigid; gefesselt. 1729: Meg 
kötöztetve oly szorossan hevert ä földön három oraig [Sö-
vényfva KK; TSb 51]. 

szorosbeli vmely szorosban történt; din strîmtoare; im 
Paß geschehen. 1662: Aradnak felégettetése és az egész 
lippai szorosbéli harc minden környülálló dolgaival, kime-
netelével [SKr 409 tartalomjelző fejezetcímben]. 

szorosocska keskenyecske, szükecske; îngust, strîmt; 
kleiner/enger Paß, Päßchen. 7760: Jóllehet szorossotska az 
Falunak hatara mindaz altal adaequate sufficial az Incolak 
Marhájoknak pascuatiojara [Csehtelke K; BLt]. 1766: Ha 
a' Fundus szorosotskais, tsak addig kell teijeszkedni kinek 
kinek, amig határa engedi [Torda; TJkT V. 321]. 

szorosság 1. keskenység; îngustime; Enge, Schmalheit. 
1770: A* Nyárád árkainak szorosságait meg-széleszteni 
[Cserefva MT; Told. 9]. 1780: Az inctus pásztor menti ma-
gát az utcának szorosságával, és hogy a marháknak egy ré-
sze előre magánoson vette volna arra útját, s nem kénszerí-
tésből hajtattak oda, hanem magokra [Taploca Cs; RSzF 
214]. 

2Š kicsinység; micime; Kleinheit. 1677: mivel látván 
azan házak(na)k mind Udvarak(na)k soroságát, maskep-
penis az Marhatartásra alkalmatlan voltátt... Ada eö kglme 
... Salanki Jan(os) Ur(am)n(a)k ... in paratis 27 ... ki ve-
ven az ... megh vett házbul minden eö kglmekett illethető 
Jövendőbeli Jussakat [Ne; DobLev. 1/25]. 

3. rövidség; scurtime; Kürze. 1676: Melly Juramentumat 
urgealva(n) az Tutrix, hol Árkosi Vr(am) jelen nem léte 
miatt, hol az Causansok(na)k böv volta, s hol penig az üdö-
nek szorossága miatt ne(m) praestalhatta, noha urgealta 
gyakorta, es protestaltis, de ugyan félb(en) maradott [Kv; 
RDL I. 155a]. 

4. zsúfoltság; înghesuială; Gedrängtheit. 1597: Warga 
Georg az Jspany hoszot az waross Joszagabwl... igen Rosz 
Apró Cyrkeket Mely (!) meg holt Mingiarast az zorossag-
ban az kosarban [Kv; Szám. 7/XIV. 2 Masass Tamás sp ke-
zével]. 1784: Vadnak igen számoson helységŭnkb(en), kik 
ketten hárman azon egy haz hellyen lakván nagy szorosság-
ban) és nem tagas Joszagb(an) ... külső appertinentiat 
majd semmit nem bimak, mégis ... kinek kinek a Taxat rea 
vetik s' meg veszik [Torockó; TLev. 4/9. 13a]. 

5. szorult helyzet; strîmtoare; Bedrängnis. 1657: hogyha 
tágítást az ellenség nem tött volna rajtunk az árokig űzvén, 
oda kellett volna vesznem ... Ezen szorosságban eszembe 
jutott, hogy netalán Isten azért akar megbüntetni, mivel ... 
megcsúfoltam Ibrányi Mihályt lova elragadásárál [KemÖn. 
204]. 

6. szigorúság; severítate; Strenge. 1745: olljat à ki édes 
Attja ellen kézit fel emelvén még taszigálta, taszigaltatta, és 
à földre le verte, meg kívánom, hogy à Törvénynek szoros-
sága szerint az Attjának meg taszigalásáért... és meg veré-
siért keze vágattassék el [Torda; TJkT II. 37]. 

szortás I. mn nyilas, nyílföldet/telket használó; care a 
primit ín folosinţä o parcelä (prin tragere la sorţi) la împär-

ţirea unui teren agricol; mit Pfeilschuß einem Boden auf-
teilend/losziehend. 1762: Mlgos Groff Komis Ferentz ur ŏ 
Nsga Buzamezeia Nyilas házhelyeken lakó sellerei ugy 
mintb ... ezen Tizen hét szemelyek minyajan ... Groff 
Komis Ferentz ur, ö Nsga Buzamezei Jószágában lakó sor-
tásc sellerei ... Földes urok kegyes engedelmébōl Annuatim 
egy egy Arany taxára engedtettek, vagyis botsáttattak [Ks 
14. XLII. 18. — "SzD. bKöv. 17 román zsellér nevének fels. 
CA szó szertás-nak is olvasható]. 

II. ſn nyilas/nyílföldet használó zsellér/jobbágy; jeler/ 
iobag care a primit ín folosinţă o parcelä (prin tragere la 
sorţi) la împărţirea unui teren agricol; losziehender Bauer. 
1770: Egy ide való Lekenczei Jobbágy aszony lakik Rad-
noton 4. fiával égyüt a fiai az udvarban szolgálatot tésznek, 
magának itten háza és sortássa van ha az Vr poroncsol irán-
ta ... által csalatom és meg kezesittem eőket [Maroslekence 
TA; Ks 47. 67. 29]. 

szortyog szipog; a smiorcăi; schnarren, schnaufen. 1847: 
náthások vagyunk ... égymástol kaptuk el ... végűi most 
magam" méltóztatok prüszkölni, szortyogni, és kíregni, 
igen változatos szép hangokan [Kv; Pk 7. — "Pákei Lajos]. 

szorul 1. be/odaszorul; a se prinde (strins) între ceva; 
eingeklemmt werden, sich festklemmen, stecken bleiben. 
1573: Lodner Istwan az Borba eo neky Melyere esset volt, 
latta azomba hogi fely rohantak egimasra es peter az ajtó-
hoz zorwlt de ne(m) twgia Mint leott dolgok egimassal 
[Kv; TJk III/3. 202]. 1640: az kisház ablakába szorult ez az 
asszony ... mondá az asszony, hogy az katońátul nem 
nyughatott otthon ... s az katona bosszúságában reávetette 
az reteszt, s ö az ablakon akart osztán bírni s úgy szorult 
volt oda [Mv; MvLt 291.212a-215b átírásban]. 

2. beszorítódik; a fi situat între ...; eingeklemmt/einge-
zwängt werden/sein. 1776: a nagj Gát véginél lévő három 
szegeletes egj kis földeket, melly ottan vágjon az holott az 
hidon által menő utt két felé válik és az egjgjik Balavásárá-
ra másika pedigh Kelementelkére mégjen és ezen két utt 
közé szorul [Kiskend KK; BLt 11]. 

3. vki/vmi benn/odareked; a rămîne închis undeva; nicht 
herauskönnen, festgeklemmt sein. 1585.è Immár az Lezze-
geó legeniek az Maiorok keozeot való hazakba zorultanak 
volna, es ot Rezegeskednenek Eyel, es kialtoznanak [Kv; 
TanJk 1/1. 10]. 1614: Innét a harcról elszaladván Báthon 
András fejedelem, minthogy az székely főembereknek fele-
ségek, pénzek Udvarhelyre szorult volt, mindazok látni és 
az fejedelmet is tanácslották arra, hogy arra menjenek, és 
ők Moldovára oly úton viszik által az székelységen, hogy 
bátorsággal elmehetnek [BTN2 48]. 1657: noha már közel 
voltak az várashoz, egy templumhoz szorultanak, melyneK 
kőkerítése vala, ott oltalmazták magokat [KemÖn. 39]. 
1659: Bartsai egynéhány úrral, főemberekkel, mintegy ti; 
zenkét száz törökkel Szebenben szorult [TML 1,464 Teleki 
Mihály Pekri Zsófiához]. 1660/1799: Barcsai András • 
Fogaras várába szorulván valami kevés hadakkal, sok ka-
tonát lövöldöztetett el alatta, míg kivehették belőle [Mv; 
EM XVIII. 455]. 1662: Innen a chám Kolosvár felé tarta, 
Enyed városát is felégetvén, mellynek hogy a kastélyában a 
templom mellé feles nép szorult volna, azok a pogányság 
eltakarodása alatt nem kevéssé sürgettettek vala [SKr 440J 
1678: Az vitézlő rend az várban szorulván, megijedvén, 
hetfün az várnak feladásárúi kezdettek az benvalók tractálni 
[TML VIII, 222 Teleki Mihály a fej-hez]. 1710: Elsőben a 
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híres erős Rinszfeld városát obsideálák, kiben egy francia 
generál sok ezer praesídiummal s négyszáz öreg lövöszer-
számokkal szorult vala, s valóban lőtetett is ki a várból a 
császár hadaira [CsH 422]. 1753: a' Rakotziana Revolutio-
ban Brassóban szorultam ... azért Szaporodot volt meg az 
Interes annyi Summára [Eszt-Mk Cserei Mihály kezével]. 
1783: rendelést tennék őrőmőst azon Contractusak(na)k ki 
szolgaitatásakban is, de nehéz hellyre szorulván véletlenül, 
mig magom le nem mégyek, addig hozzájak másak nem 
nyúlhatnak [Mezőszakái TA; DobLev. Hl/582 Kendeffi Pál 
Szántó Sándorhoz]. 

Szk: belé 1614: Básta ... méne Beszterce alá, melyet 
erősen lőtete és ostromoltata, de meg nem vehete, mert igen 
sok nemesség is szorult vala belé [BTN2 52]. 

4. külön ~ félrehúzódik; a se trage deoparte; beiseite 
treten, wegtreten/-gehen. 1619: Igen nagy kedvesen látván 
Szkender pasa, nagy sok tréfálódási után, csak külön szőrű-
ink hárman Szölfîkárral és kezde kérdezni igen serio 
[BTN2181]. 

5. vki háta mögé ~ háttérbe kerül; a ajunge pe plánul al 
doilea; von jmdm verdrängt werden, ins Hintertreffen gera-
ten. 1664: Kegyelmed azért, édes Sógor uram, legyen pa-
tiens ... s ne is féljen oly igen, mert nem szorol más háta 
megé, és még az mint maga is kivánja, koporsója leszen Er-
dély [TML III, 338-9 Teleki Mihály Boldvai Mártonhoz]. 

6. nehéz helyzetbejut/kerül; a ajunge într-o situaţie grea; 
es wird (einem) schlimm ergehen. 1705: A békesség és 
segítség híre igen megcsökönék, mi pedig napról napra 
mind inkább-inkább szorulunk [WIN I, 520]. 

7. vkire/vmire (rá)kényszerül; a avea nevoie de cineva/ 
ceva; jmds/etw. bedürfen, auf jmdn/etw. angewinnen sein. 
A. 1629: mi is immár feleségestül vénségre és erőtlenségre 
Jutván, magunkat is nem hadtuk egyéb res mobilisek nél-
küli, nem tudván, Isten meddig éltet, és gyermekeinkre nem 
akarunk szorulni [BTN2 422]. 1657: Az említett Kassai Ist-
ván énnékem nem vala jóakaróm, mindazáltal az említett 
occasióban reám szorulván, sokat reménkedett, kéljem ha-
za az fejedelemtől [KemÖn. 257]. 1719: Ket béresre szo-
rultam azt is az édjikét csak rontja az hidég [Tövis AF; 
ApLt 2 Molnár Márton Apor Péterhez]. 

B. 1586: lattiak hogy minden fele baromnak arra a' 
veolgre kel zorulnia [Kv; TanJk 1/1. 27]. 1594: en ezt 
Ura(m) feletteb nem Solicitalna(m) mert telliesseggel arra 
nem szorultam volna: de Uram az halall minniaiunknak 
keoz [KvLt 21/59 Nyakazó János Barlabásy Lénárthoz]. 
1619: Balassi uramnak is írtam, hogy idején elküldjenek az 
szállást keresni, mert bizony az erdélyi házhoz szorulnak 
[BTN2 283]. 1662: bizony itt is már pénzes búzára szorul-
om, az sok obsidio arra juttatott [TML I, 376 Ébeni István 
Teleki Mihályhoz]. 1708: Ebb(en) az Esztendöb(en) ma 
szurultunk volt a' Ton való Malomra [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev.]. 1729: M: Gubernátor Ur(am) eõ Ex(ce)lle(n-
tla)ja most nagy örömbe vagyon hogy az Fija Küküllö Vár-
megyei Fő Ispannyá lőn, már ma holnap Isten kglmebol 
ßyermek Fö Ispanyokra szorul az ország [Darlac KK; ApLt 
! gr- Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1759: meg ez 
"deig Semmi Consolatiom nem lévén kételenittettem volt 
Albisi Ns Bod András Uram házához szorulni [Albis Hsz; 
PobLev. l/292. 4b Albisi Bartók Mihályné a királybíró-
h°z]. 1785: Kik azok, a' kik Olaháhok (!) által ... meg 
Pusztítatván, alamisnára szorultak méltóbb okon, nagyobb 
s kissebb gradusb(an)? [Nsz; TL. Málnási László ref. fő-

k°nz-i pap gr. Teleki Józsefhez]. 1823-1830: Ezen Öexcel-

lája nagyon bosszankodott, azt mondván, hogy nem is szo-
rult a király fizetésére, mert a proportione többje vagyon, 
mind a királynak az ő szükségéhez képest [FogE 146]. 

8. magára ~ rámarad; a rămîne ceva pe seama cuiva; jm 
zufallen. 1671: Volna, édes Uram, mit ennem, csak az 
gyomrom nem jó; most pedig igen magamra szorult az daj-
kaság; még nincs dajka [TML V, 449 Vér Judit Teleki Mi-
hályhoz]. 

9. szűkössé válik; a se împuţina; dürftig(er) werden. 
1675: a vitézlők quartélya dolgárúl is ... követség által 
izentünk alázatosan kegyelmes urunknak ő nagyságának és 
Kegyelmednek is, mindazáltal naprúl napra mind inkább 
szorulván s fogyatkozván az quartélyok, azonban az vitézlő 
rend és quartélyok lakosi is szüntelen panaszolkodván nagy 
fogyatkozásukrúl; annyira jutottak, hogy már ezen túl lehe-
tetlen csak meddig is azon helyekben maradhassanak [TML 
VII, 95-6 Vesselényi Pál, Kende Gábor és Kubinyi László 
Teleki Mihályhoz]. 

10. szűkül, kisebbedik; a se îngusta; enger/knapper 
werden, sich verenge(r)n. 1657: Én is mellesleg véle azon 
völgyen ellenkezdegelve megyek vala, de harcot próbálni 
nem vala bátorságos ... menv&i azért ideig ekképpen, de az 
völgy szorulni kezdvén, az hely kéntelenségből megharco-
lásra kénszerít vala [KemÖn. 244-5]. 1767: a mely házat 
epittetett, annak egy ágossát kitetette, mely miatt az uttza 
szorult, és a szegeleten lévén a sikatorban járó szekerek-
(ne)k azon ház által nagy alkalmatlanság okoztatott [Ko-
ronka MT; Told. 19/29]. 

11. terelődik; a fi deviat; fließen, seinen Lauf ändern. 
1592/1593: Latom hogy mostan zent Benedek fele zorült 
az viz folyás [Áipástó SzD; Ks]. 

12. sürgőssé válik; a deveni urgent; drängen, dringend 
werden. 1843: A* gazdaság folytatására nézve az az égy 
alázatos instantiám vagyon, hogj engedje meg Nagyságod 
mikor szorul a dolog, segíthessek kalákával, mert sokszor 
jol fogna de már fogott is [Széplak KK; SLt évr. Sipos 
Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

13. (el)marad/halasztódik; a fi amînat; sich aufschieben. 
1699: Ezen epületeket penigh minél jobban erőssebben, 
szebben, és Tisztessegessebben, ugy ŭgyekezzenek el ke-
sziteni, es sietnj az munkával, hogy az hydeg őszre ne szo-
rulljo(n) az munka [Kv; BLt 7]. 

o Sz. kő közé ~ '?' 1661: Arrúl nem tehetünk, ha Rédai 
uram ide nem jő; de gondolja talám ő kegyelme, tágasabb 
az mező. Mi is azon búsulunk, kő kőzé szorultunk [TML II, 
146 Veér Judit Teleki Mihályhoz]. 

szorulás 1. szűkölködés, nyomorúság; (stare de) säräcie; 
Notstand, drückende Not. 1658: nyomorult alapatomban 
imar rettenetesseg ilyen nyomorult szorulásra hogy jussak 
[Beszt.; Ks 90 Cseffey László lev.]. 1672: D. Georg. Vá-
sárhelyi debeo Tall. dim. ... in initio novianni I(ste)n algya 
meg el engedte látván szorulásunkot [PatN 3a]. 1676: Co-
losvár varosa az szorulásnak Jdejčn vettenek el (!) Sárkány 
Jstvantol ket száz eötven forintokat [Szentgothárd SzD; 
WassLt]. 1699: Az Várban is vágjon fél ház azt biiják ket-
ten Péter és Ferencz fiaim: mind azáltal szükség(ne)k szo-
rulás(na)k idején az töb az én Agjekimbol Származót édes 
Gyermekimetis tartoznak bér nélkül mind az alsó házakban 
mind az Várbéli házban béfogadni, és magok(na)k s jovok-
nak szállást adni [Mv; MbK 89]. 1704: Ugyan ma adák 
meg a Serédi István uram levelét Kolozsvárról, akiben íija, 
hogy három hónapig sem ehettenek egyszer tehénhúst, 
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olyan szorulásban voltanak | Ugyan odafel Vorum kapi-
tánnyal is beszélék ... hogy micsoda szorulásban voltanak, 
kivált szegény Bánffi Farkas uram annyira volt, hogy egy 
szegény kisleánykáját akarván eltemettetni, azt sem vihette 
volna véghez, hanem őtőle kéretett 15 forintot [WIN I, 264, 
270]. 1710 k.: Ekkor volt a mű legnagyobb szorulásunk, 
már a vén asszonynak voltam adós ötven tallérral [BÖn. 
578]. 1753: Bartók András Uramat... mit hogj nagj szoru-
lásunk lévén kételenitettünk ô kegjelmet megh kenalni az 
fen megh irt Erdöhez tartazvan megh egj darabacska, az 
melljetis ... attunk ö kegjelmenek ... husz vonás forintak-
ban [Torockó; Bosla]. 1796: szűk termés lévén az is ... 
mindnyájunknak is nagy szorulást okozott [Ilencfva MT; 
DLt 3. XXXV. 4]. 

2. szorult, nehéz helyzet; situaţie grea, situaţie stînjeni-
toare (datorită lipsei de bani); Notlage, Zwangslage. 
1629: az belső várban való házam is igen jó alkalmatos-
sággal vagyon építve, jó pincéi, jó szobái, jó nyári háza, 
szükséghellyel, azazhogy szükségnek, szorulásnak idején 
egy főember tisztességesen elfér benne [BTN2 421]. 
1661: az lélekismeret nem veszi reá, hogy ilyen szorulás-
ban elhagyjon bennünket [TML II, 135 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz]. 1670: ltok ... Nadudvari János vr(am) Inassa 
vala Besztércze(n) az szorulasba(n) [Szúv; Bom. XL. 9 
Nagy Miklós Desi Szabó Ferenczne (20) jb vall.]. 1721: 
adnanak eo klmek egj jo jármos ökröt az eö kimet illető 
részért mivel igen nagy nyomorúságában ... kételen arra 
ket kézit vetni, sot kéretys eo klmeket hogy mint atyafiak, 
váltsák mágokhoz", mert masnakis az ki edgj ökröt ad 
érette ketelen el kelletik adni ha most eo klmek illyen 
szorulásában hozzájok nem váltyák [Csegez TA; Borb. I. 
— aA kertbeii részt]. 1736: Bartók András ... kere mü 
töllünk egj darabb gaz erdőt, kihez kepest az Falunakis 
leven szükségé, vagy szorulasa az ado iránt [Gyertyános 
TA; Bosla]. 

3. beszorulás; rămînere înăuntru (într-o localitate); Ein-
geschlossenheit, Umschlossensein. 1662: ez haborusagos 
ideőben ellensegh eleött ualó futasba(n) ez varosba" ualo 
szorulasban, penzeuel tartót, s táplált Papay Imreh vra(m) 
[Dés/Beszt.; RLt O. 5. — "Besztercén]. 1707/1747: En 
Széki Teleki László ... ez mostani haboruságos nehez idők-
ben ide Szebenben való szorulásunk alkalmatosságaval 
igen meg szűkülvén kértem és leváltam kölcsön Borbereki 
Etsedi Peter Uramtol ő kgltől ... 700 Magyar forintokot 
[Nsz; Incz. VIII. 11a]. 

4. zsúfoltság; înghesuialä; Gedränge, Wegverstopfung. 
1865: utat engedvén ... Város Csordájának Szorulás nélkül 
való bé járására ... hogy commodé ihassanak, és a' Szamos 
mellett délleltethessenek [Kv; MészCLev.]. 

5. székrekedés; constipaţie; Verstopfung, Stuhlverstop-
fung. 1666: Az gyermeken is az szorulás volt, csak szintén 
most szabadult meg [TML III, 556 Naláczi István Teleki 
Mihályhoz]. 1710 k.: Stranguriát egyszer érzettem, egy kis 
égett bor, szorulást egyszer egy csap kúrálta [BÖn. 528]. 
1735: arra kell vigyázni hogy az laxalás után szorulása ne 
támadgyon Excellentiad(na)k mellyet reménlem hogy az 
ott künn maradt Syrupus forma laxativummal, borkōves le-
vesekkel, és mindennapi szekeren való kisétálással praeca-
vealhatni [Nsz; Ks Borosnyai N. Márton lev.]. 1736: az kin 
szorúlás vagy kólika volt, német asztalhoz mentenek és va-
jas étket ettenek, és megindult az hasok [MetTr 291 ]. 1871: 
24 órától fogva nagy szorulásom állott bé [Doboka; BetLt 4 
Hodor Károly lev.]. 

szorulat szükség; lipsă (de bani), strîmtoare; Not. 1736: 
a Falunakis leven szükségé, vagj szorulata az ado iránt 
[Gyertyános TA/Torockó; Bosla]. 

szorulhat odarekedhet, beszorulhat; a putea rămîne înă-
untru (într-o localitate); eingeschlossen/festgehaltet sein 
können. 1710: azt az erős hitet azután egynehány ízben, 
sokan kételenségből, némelyek penig, kik elkerülhetik s 
várakban szorulhatnak vala, jóakaratjokból megszegék, hol 
a német császár hüségire, hol a Rákócziéra diversis vicibus 
megesküvének [CsH 367]. 

szorult 1. odarekedt, beszorult; care a rămas închis într-
un anumit loc; eingeschlossen werden. 1657: az fejedelem 
is az derék Morva vizén hidat köttete által, és általköltöz-
vén obsideálá az sáncban szorult német ármádáját császár-
nak [KemÖn. 45]. 1662: az álnok ... nemzetség" minden 
mesterségét arra fordítá, hogy azon várban szorult sok né-
pet kezére mint keríthetné [SKr 442. — "A tatárság]. 1704: 
a Medgyesre szorult németet. . . ott akaiják rekeszteni [Kv; 
KvE 285 SzF]. 1710: A várakban szorult urak, főrendek 
penig puszta házakhoz kimenének, de semmit házoknál 
nem találának, mert a kurucok mind elpraedálák [CsH 
365]. 

2. - állapot nehéz/megszorult helyzet; situaţie grea; Not-
lage. 1753: foljamadtunk Toroczkon lakó Bartók Andras 
Uramhoz, hogj ō kegjelme ebbòl az szorult a l l a p a t u n k b ŏ l 

megh segjtenne Isten utan [Gyertyános TA/Torockó; Bos-
la]. 1772: az Ur meltoztatot vala parantsolni hogy Bogátra 
... menyek ... hogy ha az Mélgs Urnák; nem láttam volna 
szorult állapotyát... bizony égy nyomot sem mentem volna 
[Kv; SLt XL Fekete Ferenc Suki Jánoshoz]. 1785: az inctus 
... így felel: conditionate vásárlotta a szántóföldeket, tudni-
illik ... hogy kilenc esztendeig se maga az venditor, se 
egyik vér attyafia is ki ne válthassa, minthogy az eladáskor 
törvényesen megkénáltatta volt vele, s egyik is szorult álla-
potjában meg nem vette [Árkos Hsz; RSzF 252]. 1804: Az 
tízes nem engedi, mint falu osztását tovább bírni < . . > 
felele László József actor őkegyelme, kiki a magáét szorult 
állapotjában eladhatja [Szárhegy Cs; RSzF 129]. 

3. rákényszerült; strîmtorat, care se află într-o situaţie 
difîcilă; gezwungen, genötigt. 1756: a* szorult emberek ké-
telenek voltak a' Kovátsok akarattya szerént fizettni, és az 
után mint egy uzusban ment [Torockó; TLev. 9/9.1]-

szorultság 1. nehéz/szorult helyzet; situaţie grea, stnflj" 
toare; Eingeschlossenheit, Klemme. 1731: nem kétlyu^ 
Ngd is mostani kevés patientiaját addig, mig jobbal" p(r0£ 
videalhatunk nem fogja szegény helységünk(ne)k szoru' -
ságára nézve difficultalni [Kv; ApLt 1 a városi tanács Apo 
Péterhez. — "Ti. szállással]. 1737: látván ezenn szükségei 
s meg-szorult állapottyát a Nms Városnak Nztes Bónis Ja-
nos atyánkfia ö kglme, igére ... 30. ~ harmintz M. 
kat, tali Conditione, hogj egjéb interest nem k í v á n v á n ^ ; 
engedné meg a Nms Város egj hordó Casualiter eMOJ 
külső boran(a)k residuitássát ki kortsomároltatni, mellet 
Nms Város is lévén speciális szorúltsága meg-engede ' 
Jk 484a. — "A malomgát építési költségének h i á n y t 
1797: Apor Urnái vagyon most a Spirchenbüchler, mert 
Magyaroi Havasan Medvére volt vélle ... ebben az s z o n \ , . 
Ságomban a tudva lévő adósságban tizenhét a r a n y a k b a n a 
ceptaltatni offeralom [Gógánváralja KK; Ks 94 Vegyesig 
1807: Ha valami Szorultságból a meg határozott 10. 
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tendő alatt az Emptor Ur a most Zálogban vett Joszágot el 
akarná adni, addig másnak ne adhassa mig a Venditor Urat 
meg Nem kinálja vélle [lspánlaka AF; DobLev. IV/906]. 

2. szükség, kényszer; necesitate, nevoie; Not, Enge, 
Schmalheit. 1806: A mostani által járó Hidas ... vagyon 
akkora Nagyságú, hogy Szorultságból egy Szekeret kett ŏk-
ſŏtt bele lehet állittani [M.régen MT; Born. XVI. 165] | Az 
előtt volt által járó Palló helyett keszitett, Hidas tsak akkora 
hogy szorulttságbol Lo hatos embertis visznek által rajta, 
de többnyire gyalog embereket hordoznak [Szászrégen 
M T; Born. XVI. 76 Kiss György (50) nyil.]. 

3. zsúfoltság, înghesuială; Zusammengedrängtheit, Ge-
^änge. 1783: Mi pedig elég nagy szorultsággal leszünk 
azon az nyomorú szálláson [Sáromberke MT; TSb 13 Beth-
'en Zsuzsánna lev.]. 

sz6sz mártás; sos; Sauce. Szk: ~nak való csésze. 1793: 4 
csutorkás szélű zosznak való csésze [TL. Conscr.]. 1833: 
k p fedeles fejer szósznak való Csésze [Nagylozna SzD; 
L L t Csáky-per 386. L. 50]. 

szószátyár bőbeszédű, fecsegő, locsogó; flecar, limbut, 
guralív; geschwätzig. 1820: Bása György egy Szo szátyár 
^niber, a ' többi pedig ... vagy Kurvák vagy Tolvajok [Vár-
I v a TA; JHb F. 48 Biro Sigmond (49) hütes assz. vall.]. 

szószátyárság fecsegés, locsogás; flecăreală, limbuţie; 
^nwatzhaſtigheit, Geschwätz. 1721: Mind a két fél beadót 
d 1 i i n s t r u r n e n t u m o k b o l Semmi meritale ne(m) for-
r v á n , és az egész dolog többire csak szó szátyárság, ez 
me“ybŏl származót az mocsokis [Kv; TJk XV/3. 60]. 1739: 
- eget valamelly haszontalan Szó szátyárságot [Dés; Jk]. 

ßásáróla azt mondhatom, hogy ö éppen Curatorsá-
len u a n Szoszátyárságáért a ' Templomba(n) a ' Püspök je-

'étibe a' Papot és az Ecclesiat meg követte [Aranyosrá-
°s r A ; J H b p 4 g B j r o G á b o r ( 6 9 ) h ü t e s a s s z v a l ] _ , B á _ 
d György udvari borbélyról]. 

s ü j ^ S 2 e d e t diákny ismeretlen idegen szavakat és jelenté-
búi t a r t a lmazó füzet; vocabular, caiet de cuvinte; Voka-
A

 a[.' W°rtverzeichnis. 1870 U1914: Resolutio: szószedet, 
veeh g Ö r ö g ' németnyelvű és lefordításra ... feladott szö-
szavw e , ö f o r d u 1 0 s a z i l l e t ö t a n u 1 0 által még nem ösmert 
azok t* szótár, dictionarium .. . segítségével kikeresvén, 
szühf 2"~3 Jellemzőbb magyar jelentését egy e célra ké-

1 t ü zetbe soijába irtak [MvÉrt. 40]. 

t e t e t n i a m v o n i Kanzel, Prädigerstuhl. 1871: Kimeszel-
tetet\ r101, k i v ü l a templom, a szószék felibe a korona fel-

c i e t t [Buijánosóbuda; RAk 117]. 

^szószólatlan szó/figyelmeztetés nélkül; fŭră a zice o vor-
vén m g e W a r n t ' 1 7 5 6 : a z I n c t u s másokkal edgyütt otan lé-
bottai f n d e n s z o s z o l a t l an nem tsak resistalt . . . hanem nagy 

a i I e J e met . . . be törte [Illyefva Hsz; HSzjP]. 

care Ó
V

S2Ó
1Î6 1 T v k i érdekében/ügyében szóló/közbenjáró; 

Wort e ş t e ' n numele cuiva; für jmdn sprechend, ein 
W z i k , n g e n d - 1 7 3 3 : M i n t h o g y a z M a r h á s Emberek nem 
p a r t i a l

 a Fü» es Fa hordastis, azért a gjalog szeresekre re-
N. I r s a - t S ^ k a tűzifa administratioja melyet repartiallyanak 
riUs n J . , S z o s z o l l ° B a t o s i Szabó Istva(n), és Nota-

u°oolyi Uram Atyánkfiai eö kglmek [Dés; Jk 438a]. 

1738: A Magazinalis 60. Véka búzát és 60. Véka Zabot ma 
repartiállyák Assessor Dobolyi Márton, Pap Ferencz és két 
Szó szólló Atyánkfiai [Dés; Jk 501b]. 1824: Szoszollo T. 
Szolga János Orral a ' Napokban értekezödvén: ugy láttyuk, 
hogy a ' Balogianus Successorak némelly szükségképpen 
meg kévántató levelek héjjával vagyunk [Vaja MT; SLt 
évr. Balla Mihály P. Horváth Károlyhoz]. 1847: Varga Ka-
talinnál a megnevezett helységek bajaiban készült kérelem-
leveleket láttam, s úgy tudom, hogy azokat hol Abrudbá-
nyán lakó szószóló tekintetes Ferentzi Dávid úr, hol nagy-
enyedi szószóló tekintetes Vida úr írták meg [VKp 291]. 

II. ſn 1. vki érdekében szóló/közbenjáró személy, ügy-
véd; persoană care vorbeşte/intervine ín numele cuiva, avo-
cat; Fürsprecher. 1585: Lengielffalwi Domonkos Peter lof-
few (: vallja :) Mikor Mihal deák Palfalwat iktata, az kor en 
uoltam szoszoloia Mihal deaknak [UszT]. 1605: Mikor ez 
ket fęl keozt való szo vala, akkor ... Nagj András ... en-
ge(m) kert vala szószólóul [UszT 19/5]. 1699: Johannes 
Szekelyhidi és Sigismundus Horvátth szó szóllók [Dés; Jk]. 
1700: A' praescribalt B. szoszollok pro A(nn)o 1700 hiva-
tallyokba(n) confirmaltattanak [Dés; Jk 302a]. 1722: Kŭlsö 
Prókátort Törvényes dolgok(na)k eligazítására az Eccle-
siákban senki bé ne vigyen, hanem magok kŏzzŭl légyen 
kinek kinek Prokátora s Szoszóllója [HbEk]. 1727: Marti-
nus Kibedi szo szollo Paulus Kovács szo szollo [Dés; Jk]. 
1737: meg-haraguván ... erőss hittel meg-eskütt, hogj töb-
bé a N(e)m(e)s Városnak se szó szóllója, se bolondja nem 
leszsz [Dés; Jk]. 1792: A Procurátomak ki szo szolloja volt 
a Derék Széken Causája ki folytatásában Hf 5 [Msz; MbK 
XII. 86 Executiós költségjegyzék]. 1799: A Felperesek-
(ne)k szoszolloja Máté László [DobLev. IV/820]. 1806: A' 
Felperes Törvényes Szoszolloja Cziijek Joseff [BLev. 11 
Peijk]. 1826: Hibázott Szoszollom abban, hogy midőn az A 
alatti Admonitoriaban foglalt praetensiojokat a Felperesek-
nek látta arra pontonként miért nem fedezte fel a Felperes-
ségek ellen tett ki fogásában özvegyi sokképpen lett meg 
terheltetésemis [Ne; DobLev. V/l 114. 3b]. 1843: Ez Sipos 
Pál urat fogadta volt meg a három faluk szószólójának, ki-
nek sok versben sok pénzt adtunk ... De mivel ezen bizto-
sunk és szószólónk nem jártak a falu dolgában jól el ... úgy 
vették fel a faluk Varga Katalint, aki magára vállalta, hogy 
a faluk dolgában igaián eljár [VKp 102-3]. 

2. szóvivő; persoană care vorbeşte ín numele cuiva; 
Wortführer. 1827: Öszve eskettem Fejerdi Kalo János öz-
vegy Embert Győrgyfalvi Nagy Katával magát meg esett-
nek vallott és Eklésiát is követett ... személlyel; ... a ' vőle-
gény szoszolloja által még a' kézfogáskor olj ki nyilatkoz-
tatást tévén: hogy ha terhes lejendene is el veszi [György-
fva K; RAk 102]. 

szószólói ügyvédi, prókátori; de avocat; fîlrsprecherisch, 
anwältlich. 1737: meg-haraguván ... erőss hittel meg-es-
kütt, hogj többé a N(e)m(e)s Városnak se szó szóllója, se 
bolondja nem leszsz, és leis ült ... kevés idő múlva fel-
kőit, és azonn szószóllói Offlciumáb(an) fungált [Dés; Jk]. 
1805: ezen ellenvetés a ' Szoszolloi meg hivás mellett a ' 
Per derekára vettetett [Ne; DobLev. IV/887. 2b]. 1819/ 
1831: Pekri Ferentz Recognitionalissa, melly szerént Hu-
nyadi Ferentznek Szoszolloi hivataláért a ' Kolosvári hatá-
ron lévő egy darabb helly cedaltatik 1739. d. 10a Apr. 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1834: a * panaszos Levélbe 
ejtett azon Szoszolloi hiba ... kissebb teréhvel megigazít-
tatni ... határoztatik [Asz; i.h. I]. 1842: hiába törekedik pa-
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naszlo Hadnagy Atyánkfiának igazságos kérelmét ... Szo-
szolloi el fatsarásokkal bé lárvázni [Dés; DLt 1452]. 

Szk: - kar ügyvédi kamara. 1844: A Szoszolloi kar ... 
kéri a levelek párba jártatását meg határoztatni [UszLt XI. 
85/1.87]. 

szószoscsésze szósznak való csésze; sosierä; Saucekänn-
chen. 1830: Soltzas csésze Tálastól [LLt]. 1835: Szoltzos 
Tséjsze ajjastól [Mezőnagycsán TA; LLt]. 1836: Két zul-
tzos Csésze tálastol [Majos MT; Told. 35]. 1845: Két Soo-
szos csésze [Kv; MkG Conscr.]. 1848: Hoszuko fehér Csé-
sze szutzos 4 ... Hoszuko sŭltes tál 4 [Szászerked K; LLt]. 
1849: Szöszös tsesze tálával 2 [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 
1857: Zoszos csésze aljával [Bodola Hsz; BLt]. 

szószostál vas ín care se serveşte sósul (la masă); Saucie-
re. Szk: görgényi 1830: egy Gőrgényi Soltzos Tál — 
Tángyéróstól [Told. 19]. 

szótag silabă; Silbe. 1824: gyakran egy szotagat töbször 
is ki ejt [DLt nyomt. kl]. 

szótalan hallgatag; tacitum, tăcut din fire; wortlos. 1829: 
Gyalai ... Pálinkás vagy Sztán Gyurka ... barattságtalan, 
józan korában szótalan, alamuszta, és mord tekintetű [DLt 
758 nyomt. kl]. 

szótár vocabular; Wörterbuch. 1798: két Plánumot jegy-
zek fel, melly rég a fejembe kovájog. 1° Egy könyüszerTel 
készülhető Magyar Szótár. — 2° és Egy Nemzetünk Méltó-
ságához illendő modon készülhető M. Szótár — elkészítése 
rendit és módját [MNy XLVI, 155-6 Gyarmathi Sámuel 
Aranka Györgyhöz]. 1870 U1914: Resolutio: szószedet. A 
latin, görög, németnyelvű és lefordításra ... feladott szö-
vegben előforduló s az illető tanuló által még nem ösmert 
szavakat szótár, dictionarium ... segítségével kikeresvén, 
azoknak 2 -3 jellemzőbb magyar jelentését egy e célra ké-
szült füzetbe soijába írtak [MvÉrt. 40]. 

szótelki a Szótelke (SzD) tn -/' képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Szótelke/Sărate; mit 
dem Ableitungssuífix -/ gebildete Form des ON Szótelke: 
Szótelke lakosa; locuitor din Szótelke/Särate; Szótelkisch, 
aus/in/von Szótelke. 1847: Moraiak ... Szotelkiek A. Töki-
ek [Doboka; BetLt 3]. 

szótétlen szó nélkül; färă a zice o vorbă; wortlos. 1710 
k.: az ördög a kevélységet önti a lelkébe, a nyalánkságot 
szótétlen csak a szemére, szájára bízza [BÖn. 473]. 

szotyó '? ' Hn. 1848/1852: Szotyó nevü hellyen (sz) 
[Nyikómalomfva U; EHA]. 

szotyog 1. potyog; a cădea succesiv (bucată dupä buca-
tă); schwabbelt/plätschert (herunter). 1823: Csernátoni Sá-
muel Uram ... egy el hagyatot kútba belé esett. . . a kit mi-
helyest kihúztak ugy el futót, hogy a kutbol réá ragadot 
iszop ugyan szogyogot rolla [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/827 Szilágyi Istvánné Imre Anna (41) vall.]. 

2. ~W7 egyenként; unui cîte unui; klumpen-/patzen-
weise. 1803: ennek utánna Szatyogva többenis jönnének 
oda a* Lakadalmos Háztol [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5. 
B . l ] , 

szotyor 1. szatyor 

szotyori a Szotyor (Hsz) tn -/' képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Szotyor/Coşeni; mit 
dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szotyor: 1. 
Szotyoron lakó; care locuieşte ín Szotyor; Szotyorer, 
aus/in/von Szotyor. Szn. 1695: Szotyori Kŭsseb Nagy Peter 
[Hsz; LLt]. 

2. Szotyorról származó; care este originar din Szotyor; 
Szotyorer. 1809: Doctor Szotyori vette Curája alá" [Zilah; 
BfR 62/11 dr. Zoványi Imre lev. — "A gyermeket]. 

3. Szotyorhoz tartozó; care aparţine de Szotyor; Szotyo-
rer, zu Szotyor gehörend. Hn. 1791: a Szotyori határ széli-
jén (sz) [Uzon Hsz; EHA]. 

szóval tehát; deci, prin urmare; alsó, nun, mit einem 
Wort. 1843: az ottan volt Lent, Törökbuzát, kölest — mily 
eszközökkel, és mi modon kárositattak el — szóval becsül-
je meg a* Tanú az elkárositott Terméseket, 's mondja meg 
hogy azok kész pénzben mit értek volna? [Bodola Hsz; BLt 
12]. 

szóváltás vita; schimb de cuvinte, altercaţie; Wortwech-
sel, Wortstreit. 1843: akkoron égy más közt szó váltás lé-
vén [DLt 586]. 1861: fel szolitottam a' Márkosfalvi embe-
reket a fizetesre, azok ... ez úttal hosszas szováltások után 
is semmit nem fizettek [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester 
Dávid lev.]. 

Szk: éles 1853: Sok hellyen" éles Szóváltásra is talál-
tam Kérdék mit keresek? talám a* Szlusbát akarom viszsza 
állítani? mibe maga a* Grófné sem boldogul, mert eleget 
szívta már véreket [Szilágycseh; BfN Szipolly Elek lev. — 
"A környező falukban]. 

szovátai a Szováta tn -/ képzős szárm.; derivatul formát 
cu sufixul -/' al toponimului Szováta/Sovata; mit dem 
Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szováta: 
Szováta lakosa; locuitor din Szováta; Szovátaer, Bewohner 
von Szováta. 1837: Szovátaikot [Szováta; KelM]. 

szovatos 1. szavatos 

szóvivő szócső; portavoce; Sprachrohr, Wortfîlhrer. 1864 k-
szóvivő (tubus) [Mihálcfva AF; HG]. 

szózat 1. hangos szó, vociferare; lautstarkes Gerede/Re-
den, laute Worte. 1572: Sophia Zabo Janosne az Kapa An-
tal labas hazaba lakó, Azt vallya hogi Egi Estwe Niolcz ora 
vtan ... hal az kapwn kywl Zozatot [Kv; TJk III/3. 39J. 
1573: Pocz Ianos Azt vallia hogi haza fele Megen volt • 
Latta hogi ellenbe ballagnak volt Zabo gčrgi es chisar Já-
nos, Azomba hallót zozatot de az Emberet ne(m) latta ky 
zol [Kv; TJk III/3. 209]. 1594: Helfer Eotweos Andras 
vallia ... az melj estwe seotetben esek a' leghenyen a' Seö 
Azkor Nem hallotta(m) semmj zozatot kj Balassy Gergel-
teol hogy azt monta volna hogy wsd wsd, sem haza népe-
teol [Kv; TJk V/l. 462]. 1762: sok szozatok után eszve 
menének, és Rácz János leveté Istók Ferenczet [&eTeCſ 
Hsz; HSzjP Biro Péter Csomortáni (24) pp vall.]. " 6 ö

ţ 
hamar nap nyugot után valami gyengén Talvajt kiáltó szo 
halván vigyáztam mindenfelé, merre hallatnék azon szó-
zatot [Katona K; Born. XL. 81 Darabant György (50) F 
vall.]. 
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Szk: lármás 1827: Házombol ki menvén az Udvarra 
• a' Ketzán Jákob Háza felé, nagy lármás szozatott hallot-

tam [Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Marinka Ilia (32) 
vall.]. 

2. szavazat; vot; Wahlstimme, Votum. 1837: ezutánn a' 
Megye Birák a' Tiszt. Paptol, Pátronusoktól és Presbyte-
riumtol Candidáltassanak, kik közzül a' Megye-gyülésibe 
Szozatok tőbségénél fogva meg választott személlyt a' 
Tiszt. Pap eskesse fel [Nyárádsztbenedek MT; HbEk]. 

Szk: választási 1844: a Szózatok bé Szedésíre már ki 
nevezve volt bizottmány ezen két hivatalokra îs a választási 
Szózatokat még ma bé vévén, jelentésit a holnapi ülésre te-
gye meg [Usz; UszLt XI. 85/1. 105]. 

3. irod figyelmeztető/intő költői megnyilatkozás; me-
saj/apel poetic adresat poporului; Aufruf, Proklamation. 
1870 U1914: A Szózatot" legelőször 1846-ban Molnár Já-
nos kitűnő fuvolista jurátus ... tanította be 4 szólamra a po-
étikának s a vizsgán nagy meglepetést okozott az elöljáró-
ságnak [MvÉrt. 16. — "Vörösmarty Mihály költeményét]. 

szózatolás szavazás; votare; Wahl, Wahlen, Abstim-
mung. 1841: A' Nms Ekkla 22k Januarii 1841 meg-hatá-
rozta, Szozatolás által hogy a' kik ezen a' napon bé nem 
adták a' Tőke pénzt, tehát tartoznak egy-egy véka tsős tö-
rők búzát Szt Mihály napkor adni [HbEk]. 

szózattöbbség szavazattöbbség; majoritate de voturi; 
Stimmenmehrheit. 1844: Elnök Királly Biro Atyánkfia a 
végbe vitt választás nyomán Szózat többséget nyert 9. Dúl-
h a t ... az ülés színén Járásonként el rendezi [UszLt XI. 
85/1. 104]. 

szózúgás híresztelés; zvon; Gerede. 1741: egy vagy két 
Esztendőktől fogva halok szo zúgást hogy a' meg irt sze-
méllyek Grohotrol szármoztanak ide [Bukuresd H; Ks 8. 
XXI. 12]. 1754: hallottam olj szo zugast hogj Csípő Far-
kasné mondotta volna hogj az Vrat szidta hogj meg akarta 
verni rutul [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX/11]. 

sző1 a ţese; weben. 1570: Anna Coniunx Johannis Ban, 
Jure fassa est, hogy w neky Adot ez Bomemiza Janosne 
Adot volt wtedfel chyö Aranyat Ez elmúlt farsang farkaba 
tybeol Zeot hat Arany parthat wneky [Kv; TJk III/2. 102c]. 
1635: maga szòve Vaina Mihaline, az ontokott en fontam 
[HSzj ontok al.]. 1678: En szőttem mikor haliam az kiálto-
zást [Hídvég Hsz; HSzjP Szakai Martonné Keresztes Anna 
Szekeli Ferencz Ur(am) Jobbagja felesege (24) vall.]. 1683: 
Veres duffla aranyos Tercella arannyal Ezüstéi szőve [UtI]. 
W//. sz. eleje: Az Seregbéli Nemetek(ne)k az ki az Regi-
mentben vagyon semmi dolgot sem füsülni sem szőni az 
Mester Ember ne adjon, az ki azt pedig meg nem tartona 
büntetesség meg három forintig [Kv; PosztCArt. II]. 1732: 
®z megirt Szövő házba Szőnek [Kóród KK; Ks 12. I]. 

760.ě Sakokn(a)k valót is mind negy nyüstöst felesen szőt-
tének [Oltszem Hsz; Mk IX. 109]. 1775: Borsai Nagy Ist-
ván Uram ki Száraz Patakon lakik ... felesége ... a Jobbágy 
Aszszonyoknak is sző és fon tisztetskeért, szallonnátskáért, 
wrotskaért [Peselnek Hsz; HSzjP]. 1783: mikor szütt vólna 
azonn Fraj ... bé ment az Aszszony ő Nsgához [Perecsen 
^z; IB. Elisabetha Kassai cons. nob. Georgii Sombori (25) 
Va»]. /80P: Feleségeik ... a' szolgálo Embereknek ... 
szűnnek 10 singet [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76/56. 80 
Conscr.]. 1836: Szöjen egy abroszt mely a mustra keszke-

nyő formájára fog lenni; t. i. ollyan nagy cseppek, vagyis 
kerek Babok mint egy egy krajtzár ennek bordŭije lészen 
Basarosa [IB. gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut.]. 
1852: A' Gyümőltsős kertben lakó ... tészen 35. napszámot 
fonni szőnni 's egyéb kalákákat [Nagylak AF; DobLev. 
V/1341 Dobolyi Bálint kezével]. 

Szk: magosan 1849: az Ágyakhoz 2 házi szőtt surgyé 
kék és közönségesen fonallal magoson szőve [Széplak KK; 
SLt 147] * patyolat -ni való. 1757: Két pár nyüstök patya-
lat szőni valók [Jobbágyivá MT; BálLt 71] * tarkásan 
1695: körül tarkason, az közepi penigh veressen szőve 
[Dés; Jk] veresen • tarkásan 

sző21. szőke 

szőcs, szűcs blănar, cojocar; Kürschner. 1568: St(ep)h(a)-
nus Kowacz iur(atus) fass(us) est . . . latta hogy az daraban-
tok zalast kernek az szQchtpl [Kv; TJk III/l. 225]. 1585: 
23. Aug: Sombory Lazlo vramnak kwltwnk kőmywest, Az-
talost, Zöchyŏt Somborra [Kv; Szám. 3/XXII. 14]. 1618: 
Kétt rosz ollú Zeocznek való tt. f. — d. 12 [Kv; RDL I. 104 
Andreas Junck sp kezével]. 1626: Miutatol fogua Marko 
Vajdane Aszoniomis biija szóczót az utajs az eo Naga sza-
mara percypialtak az Vamjait [Egreshely SzD; WassLt Egi-
res Horcz Demien (60) jb vall.]. 1658: Szöc vraimék zász-
lója alá rendelők az eötvös kalandos vraimékot s oda hall-
gattak [Mv; SzO VI, 217]. 1672: Komám uram, hogy mind 
vargát, szűcsöt be fogad Kegyelmetek; elhiszem, ennek is 
vagy varga vagy szűcs volt az apja Debreczenben [TML 
VI, 299 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1679: Egy el 
szökött Illyés nevü szücz egyet mása" [Uzdisztpéter K; TL 
83 Bajomi János inv. — "Köv. a fels.]. 1681: Aszszony Há-
za ... Vagyo(n) ezen házban: ... Csáváit vidra bőr, mely-
lyek(ne)k egyikét mint hogy à moly igen vesztegette, most 
a' szűcsnél vagyo(n) [Vh; VhU 537-8] | Az Gidofalvi 
Szöcsnek attam csinálni Egy Ködmönre való öreg bőrt 
[HSzj hasi-bárány al.]. 1727: Ezen Mentének béllése min-
denekben) accomodaltatík, a szőcs munkájaval edgjüt a 
Seprő szin Mente bellésehez Flór. 6 Den. 18 [K; TK1]. 
1768: ki szalada Házától a' Szóts Fejér Süvegben [Mező-
madaras MT; BK. Kalányos Miklós (30) jb vall.]. 1804: 
hogy pedig a Városi Határon legelő Marhákot Berbétset, 
Juhot, Bárányt a Mészárosok, szötsök Idegenek(ne)k lábán 
el adják és ez által a piatzot jo husbol meg szűkítsék, a Vá-
rosnak 's publicumnak nagy kárára meg engedni nem lehet 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1823-1830: Az méltóságos 
Domokos Sámuel úrnak, Küküllő vármegye főbíró<já>nak 
s József császár ideje alatt sedria praesesének lett volt keze-
se 200 forintig egy Szathmári Mihály nevű szűcsért [FogE 
81-2]. 1860-1861: a nyúl szintén bővön van, bőrét sző-
csők, kalaposok, kereskedők jó áron szedik bé [Benkő, 
Mszlsm. 11]. 

Szn. 1453: Allexius Zewch [Kv; TT 1882. 538]. 1460: 
Zeech [Csánki V, 318]. 1473: Zetsh i.h. 1484: Johannes 
Scyucz [Dés; DLt 63]. 1529: Benedictus Zwch [Dés; DLt]. 
1548: Zwch Lenart [Somkerék SzD; BesztLt 64]. 1554: 
Zewch Paal [Kv; Szám. 1/IV. 3]. 1557: Zewth Balas [Kv; 
Dica V, 11]. 1564: Zeots antal [Kv; i.h. X, 46]. 1567: Zócz 
Fabyan [Kv; TJk III/l. 95]. 1568: Georgíus szpch [Kv; TJk 
III/l. 233]. 1569: ZĊO\Z Kozmane [Kv; Dica XIII, 201]. 
1570: Caspar Zwch [Sajó BN; BesztLt 50]. 1572: Szöcz 
Mihalj [Dés; DLt 182]. 1574: Zeoch gčrg [Kv; TJk III/3. 
357b]. 1579: Zwcz myhal [Dés; DLt 203]. 1582: Zwch 
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myhall [Kv; Szám. 3/VIII. 16]. 1587: Szeochi Marton [Kv; 
Szám. 3/XXX. 51 Seres István sp kezével]. 1589: Zuchy 
Istua(n) [Kv; i.h. 4/VI. 17 Stenzely Andreas sp kezével]. 
1595: Zöcz Gaspar [Kv; Szám. 6/XVIIa. 185 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1600: Mattheus Zeöch Semienfaluien-
(sis) (56) [UszT 15/33]. 1602: Szőcs Péter lófő [Lécfva 
Hsz; SzO V, 185]. 1605: Zöcz gjörgjne [UszT 20/135]. 
1617: Zwcz Marton [Mv; MvLt 291. 26a]. 1618: Szeocz 
Georgy [Mv; DLt 340]. 1630: Szöczi Jmre [Kv; Szám. 
18b/IV. 50]. 1634: Zúczy Jstvanne | Zoczy Pal [Mv; 
MvLt 291. 20a]. 1668: Szŭcz János [Dés; Ks 9. XXXIII]. 
1673: Szűcz János [SzJk 122]. 1685: Szöcs Mihalne [Kv; 
Dica XXX. 14]. 1690: Szőcs Annok [Dés; Jk]. 1699: 
Chatarina Szűcs consors [Dés; Jk]. 1714: Szűcs János 
[Kv; SRE 423]. 1720: Posztocsinalo Zecs Györgj [Kv; 
Dica V. 14]. 1733: Szőcs János [Hszj szöcs al.]. 1739: 
Szűcs János [Dés; Jk 516a]. 1741: Szūts Nagy György 
[Kv; Dica II. 52b]. 1751: Halász Szőcs Minya [Kv; 
CsCJk III. 209a]. 1758: Szŭts Nyikuláj [Szentbenedek 
SzD; Ks 25. III. 30]. 1779: Szots István [Mezöbánd MT; 
MbK X. 54]. 1782: Szűcs Juon [JHb XXXI. 21. 5]. 1813: 
Szöts Albert [Györgyfva K; RAk 121]. 1825: Szöts János 
[Szentgerice MT; CsS]. 

Hn. 1594: Az Zeochyeik Tomiak [Kv; Szám. 6/1. 12]. 
1637: Az Nagy Patak mellet alias Szeöczy Szegh [Fog.; 
MNyTK 132. 48] | Beriuoy remek alias Szeöczyszeghnek 
hinak [UF I, 426]. 

Szk: ~nek való kasza. 1685 e.: Szász sebesen Piheni (!) 
Peter Uram Házánál vadnak ... Szócsnek való kasza Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. 18-9] * lengyel 1670: Az 
lengyel Szőcznek attam hat heti pénzt f 1//80 [Utl] * ma-
gyar 1839: Nagy Simon ... Nemes Magyarországi N. 
Károlyi születésű ... mestersége magyar szőts [DLt 584 
nyomt. kl] * örmény 1702: Rabutin generális ő excel-
lentiája regimentjéből ... egy katona erősen megvagdalt 
egy örmény szőcsöt [Gyszm; SzO VII, 110 a gyergyaiak 
panasza] udvari 1691: Bihari Gergelly Udvari Sző-
csűnk Conventioja ... Fél mái Roka béllése Esztendőre 
[Utl]. 

Sz. 1667: Egy ebbel jobb az szőcs az vargánál [TML IV, 
192 Nemes János Teleki Mihályhoz Drinápolybólj. 

szőcscéh breasla blănarilor; Kürschnerzunft. 1606: 5 
July Holt megh Balogdi Farkas ... Az szeöczy céhűel te-
mettettem el, fizette(m) az Cehnek f 3 [Kv; Szám. 12a/I. 
32]. 1675: az szőcs Czéh társaságába, kévánkozva(n) Csűr 
Mihály a be állásra, mellyet I(st)enesse(n) discutiálva(n) ö 
klmek, ne(m) Ítélték Csűr Mihált paráznának ... azért mél-
tá(n) be vétetődhetik [Kv; TJk XII/1. 23]. 1738: a Szöts 
Czéh vagy az Principális Inctus ... praemonialtatnak, hogy 
aféle enormis büntetéseket evitallyanak [Torda; TJkT I. 
172]. 1747: A szöts Czeh ... azt p(rae)tendallya, hogj el 
akarta volna tagadni azon 4 avagy 10 bōrōköt [uo.; i.h. III. 
170]. 1787: A Fiúnak ... Miskának a szőts czéhban lett bé 
szegödtetéséért ... Hf 3 Dr. 60 [Mv; MvLev. 10 Nagy 
György hagy.]. 1831: Isten Segedelme által Vándorlo Esz-
tendeimet eltöltöttem és már annakis egészsz Esztendeje 
mult Sz Pál napkor amiolta haza jöttem, mostan pedig az 
N(eme)s Szőts Czéhnak Articulussa tartásánál fogva Re-
mek esztendōmetis töltöm és a tzél felé igyekezem, ame-
lyen költség nélkül véghez nem vihetek [Dés; DLt 451]. 
1845: A Szöts és Fazakas Czéből jöt be 2 ft [Dés; KvNJ 
31]. 

szőcs-céhalista szűcs-céhtag; breslaş care face parte din 
breasla blănarilor; Mitglied der Kürschnerzunft. 1847: a 
Déés ns városi Szöts Cehálistak [Szúv.; DLt 1236]. 

szőcsgereblye szűcs fésüszerü eszköz; unealtă asemănă-
toare cu pieptenele folositä de blănari; Kürschnerkamm/ 
-rechen, Streichkamm. 1618: Egj Zeocz Greblie bőrhöz 
való tt. f. — d. 8 [Kv; RDL I. 104 Andreas Junck sp kezé-
vel]. 

szőcskasza szücs-szabókés; coasa cojocarului; Schnei-
dermesser (fíir Rauchwaren). 1787: Egy régi szőts kasza 
székestől Dr 20 [Mv; MvLev. 7 Nagy György hagy.]. 

szőcslegény szücssegéd; calfä de blănar/cojocar; Kürsch-
nergeselle. /600: Fenessy János ... vallya ... ez zeochy 
legent en ingyen se esmerem [Kv; TJk VI/1. 421]. 1627: 
Tudom azt bizonioson, mert akkor Vemes János Vrammal 
laktam Thordan Szóczi legennie uoltam [Kv; RDL I. 1? 
„Paulus Kis alias Szeőczi, filius prouidi Andreae Kis" feje-
delem jobbagya „in possessione Bogath®". — aT.]. 1672: 
Szőcs Legény Jánosnak híják [TML VI, 7 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1806: leg kissebb hir vagy zene bona 
nem tőrtént volna azon részb(en) hogy talám az szőts le-
gény fekütt volna ottan, hanem osztán annál fogva belleget-
ték ittis-amattis hogy a szőts legény lett volna [Dés; DLţ 
250 az 1808. évi iratok közt]. 1852: Szőts legény Darvai 
Antalnak Remek darablásra bocsájtam kérésére Czéhunktol 
kapót válasza megváltoztathatása aránt tett folyamodás 
[Dés; DLt 1312]. 

szőcslegénység szücssegédség; starea/calitatea de calfó 
de blănar/cojocar; die Gesellenschaft der Kürschnerzunft-
1667: Anno 1667 esztendőben die 12 Februarii. Az becsü-
letes szőcscéhnek céhapjok és céhmesteri előtt*... szabadí-
tottam fel az én fiamot az szőcslegénységre, Jancsit, mely 
szőcslegénységnek hivataljában az Úr őfelsége áldja meg 
és segilje, hogy tisztességes életet élhessen [Kv; KvE 201 
U . — aKöv. a nevek fels.]. 

szőcsmester blänar, cojocar; Kürschnermeister. 1589: 
Azért twnekteokis Zeóchy Mesteroknek es kywalkeppe(n) 
mindenteoknek It az my Erdély orzagunkba(n) lakozoknak 
ez Jelen walo lewelwnket latoknak [Kv; MészCLev.]-
1859: halt meg Beregszászi Mihály orgona nyomó (: szöcs 
mester:) 80 éves korában aszkorban [Dés; RHAk 101]-
1860: halt meg idősb Kovács Mózes szőcsmester ... 6 4 

éves korában májkeményedésben [Dés; i.h. 119]. 
Szk: iſjŭ -.1654: a szabó és szőcs ifjú mestereknek, az 

kik az sírt ásták, adtam ételére italokra fl 1 „ 40 [Kv; EM 
XLVII, 136]. 

szőcsmesterember szűcsmester; blănar, cojocar; Kürsch-
nermeister. 1729: Szőts mester ember vit valami böreket az 
patakra meg mosni [F.árpás F; TK1 BB. XIII/15 Önya 
Móga (30) vall.]. 1760: Fronius György Szőcs Mester em-
ber [Ne; DobLev. 11/306. la]. 1812: Lévén adossa ... Nagj 
Elek Ur Kolosvári betsületes Polgár és Szőts Mester ember 
Bálás István eö Kimének [Palatka K; RLt O. 2. 8]. 

szőcsmesterlegény szücssegéd; calfá de blănar/cojocar; 
Kürschnergeselle. 1806: az egészsz történt dologbol tsaK 
annyit hallottam szőts mester Legény Juhász István neveze-
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tűtől az melljről hiresztetett volt hogy Kerekes Máriskoval 
hált volna [Dés; DLt 250/1808 Szabó Ersébet (34) korcs-
márosné vall.]. 

szőcsmesterség blănărie; cojocărie; Kürschnergewerbe, 
Kürschnerei. 1676/1681: megh tekéntvén ... V Hunyad 
Városomban lakó Fényes alias Piczigor Petemek eddigh 
hozzam megh mutatót engedelmes es hűséges ... szolga-
lattyat ... es elteigh Szüts mesterségevei engemet, es ... 
posteritasimat szolgálni ... Azért ... azon hazba(n) az mely-
ben ő most lakik ... megh tartatva(n), egyeb paraszti szol-
galatra ne erőltessék [Vh; VhU 329-30 Thököly Imre ad. 
lev.]. 1681: Muntyan Stanczul ... Ez Haczogo(n)' Szúcs 
mesterseget tanul [Szentkirály H; VhU 88. — "Hátszeg (H)]. 

szőcsmunka muncă efectuată de cojocar; Kürschnerar-
beit. 1809: a Groff kaputtyának fejér Nyúllal való bérelése 
a Szőts Munkaval edgyüt 17 Rf | A Groff kalpogjának 
Szabó Munkája 2 Rf. ehez a Szöts Munka 2 Rf. [Kv; 
TKhfj. 1843: Számolat ... Bálás Jósef altal készített szőts 
munkákról ... Natságos Aszony Számára három Boát... 37 
Rf 30 xr ... Egy Medve bőr Damizal bérelve posztoval bé 
Szegve 10 Rf [Kv; Újf.]. 

szőcsmtt 1. szücsmunka; munca efectuată de cojocar; 
Kürschnerwerk. 1570: Segeswary peter ... vallya hogy Ez 
elV mwlt kykelleowary zokadalomnak eleottę, Ew azkor fe-
yerdy Bálintnál Mywel volt Zeoch Mywet [Kv; TJk Hl/2. 
114]. 1647: Szeocz Sándor szöcsmiével szolgál [Uzdisztpé-
t e r K; EMLt]. 1689: mert en szőcs miemmel szolgáltam 
ötöt [Bh; ua.]. 

szücsmesterség; meseria de blănar/cojocar; Kürschne-
rei. 1632: egi hazu(n)kat atta volt Pal Pap szász forinto(n), 
Mikor Szeöcz Ismaelt Kolosuarra az Szeöcz mire szerzette, 
abból az pénzből keölteöt [Mv; MvLt 290. 66a]. 1670: 
Anno 1670 die 28 Januarii írattam be az céh könyvébe az 
kisebbik fiamot, Ferkőt, ha az szőcsmŭvet meg akaija ta-
nulni [Kv; KvE 201 U]. 

szőcs-műhelyasztal szücs-munkapad; masä de blănar/ 
cojocar; Kürschnertisch, Arbeitsbank des Kürschners. 
1787: Egy rosz szőts Mühelly asztal Dr. 10 [Mv; MvLev. 7 
Nagy György hagy]. 

szőcsné a szűcs felesége; soţia blănarului/cojocarului; 
Kürschnerin. 1568: Dorotya georgy baka iur(ata) fassa est 
— mond nekyk myt perletek, hogy ne(m) bekeltek meg, es 
azt monta Kodory Gaspame, Én ne(m) bekelem mert a mi-
naPys a burianboly Jeouenek ky, az szQchne Jacabal | St(e-
P)h(a)nus Kowacz iur(atus) fass(us) est. . . Ezth hallotta(m) 
osuat Jstúantol, hogy azt monta hogy p hasan is latta a 
szochnenek Bomemiza Jacaboth, Ezth halota(m) Mastol, 
hogy mo(n)ta volna az szpchne hogy, bezeg a Jakabé Job a 
tödnél [Kv; TJk III/l. 223, 225]. 1791: a szōtsnenek 2 — 
[Cserei Heléna jk 44a]. 

szőcsölő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
^ teza húsoló kés/vas; cuţit pentru descămarea pieilor, cu-
Pt de şeruit-descămat; Entfleischmesser. 1589: Valami Di-
j“'b darab roka beor f 1 d 50 Ket hyttwa(n) zeocheoleo kaza 
[Kv; KvLt Inv. 1/2. 41]. — A jel-re 1. Frecskay 48. 

szögelet 1. szegelet 

szőhet a putea ţese; weben können. 1836.ĕ azt gondolom 
hogy azon 137 darab Kenderfonalbol mely 84. font — azért 
hogy ött abrosznak és 42. asztal keszkenyök(ne)k a' méje-
kit v. felvetőit ki vállasztja, mégis ött rend bélit Szőhetünk 
a* megmaradóit kenderfonalbol [IB. gr. Bethlen Sámuelné 
takácsnak szóló ut.]. 

szökdös ugrál; a sălta/sări; hüpfen, (hier:) auseinander-
laufen. 1753: a mint kergette volna Domokos Péter ur(am) 
ki vont kardal azon ökrök mellett levő Béresek mind az 
Kükŭllöb(e) szökdestek [Balavásár KK; Ks 15. LXXVII. 
17]. 1771: az ökrök mind szökdesve jövin az edgyike ... 
meg szökvén magát ... le eset [Mezőmadaras MT; BK. 
Musta Jánosné Nasztaszija (40) zs vall.]. 

szőke 1. szalmasárga színű (bajusz, haj, szakáll); (despre 
păr, mustaţă, barbă) blond; blond. 1629: latam az gyerme-
ket ... ez szinte olyan szeoke mint az legeny [Kv; TJk 24]. 
1641: hallottam Kenteikin loko Tot András szaiabol ... az 
ket fekete zokmanios egibe menenek mit beziltek nem tu-
dóim), de az zeőke zokmanios batrab vot ugj mint Kouaczi 
Miklós [Kentelke SzD; BfR Szekelj Gyeőrgj (34) jb vall.]. 
1769: Gyermán Togyer ... a Bajuszsza szépen Serkedezik 
szőke bajuszsza, a haja mint az oláh Országi Oláhok(na)k 
kereken körűi van nyirve [UszLt XIII. 97]. 1846: Nagy Ist-
ván ... szőke kipödrött bajuszu, hosszuko sáppadt ábrázatú 
[Kv; DLt 1200 nyomt. kl]. 

Szn. 1349: Jacobus germanus Zeuke [K; Urb. II. 71 Ni-
colaus dictus Wos comes de Kolus bizonyságlev. Nicolaus 
filius Pauli hospes de Fele ökörlopó ügyében]. XV. sz. e.ſ.: 
Item Stephano Toti famulo meo equum dictum kys zew 
[Márkusfva Hsz; MNy XXV, 312]. 1453: ladislaus Zewke. 
Zewke Estvan [Kv; TT 1882, 536]. 1554: Zewke Mar-
thonne [Kv; Szám. 1/IV. 29]. 1572: Zeoke János [M.valkó 
K; KP]. 1594: Zeóké Pal [M.fiáta K; Told. 27]. 1602: Sző-
ke Miklós [Komolló Hsz; SzO V, 202]. 1606: Zöke lő-
rinczne [UszT 20/309]. 1609: Szőkke Menyhartth [Gyalu 
K; Sennyei 47/11]. 1614: Zeőke Kereztes jb [Lemhény 
Hsz; BethU 340]. 1637: Balogh Szeô Mihály [Mv; MvLt 
291. 98a]. 1658: Szőke Ferencz ... Zsellér [Zilah; EM 
XLIII, 301]. 1735: Catharina Jakabffi cons. Stephani Zabo-
laj al(ia)s Szőke [Déŝ; Jk]. 1752: Szőke Ersok [Kv; RKAk 
4]. 1775: Szőke Kis Anna [Kv; KvRLt 2]. 1812: Szőke Ist-
ván [Héderfája KK; IB]. 1821: Szōjke Maria [Néma SzD; 
CsV]. 1863: Szőke György Csizmadia [Dés; RHAk 149]. 

Szk: ~ hajú. 1829: Füssy Sámuel ... szőke hajú, bajusz-
szu, és pofaszörü [DLt 722 nyomt. kl]. 1840: Mészáros 
András ... szőke hajú, bajuszszu és pofaszörü [DLt 404 
ua.]. 1848: Elekes Pál ... szőke hajú, hasonló szinü kicsi 
bajuszu és pofaszakállu [DLt ua]. 

2. világos/fehér (arcú); blond, cu ten de culoare deschisă; 
fahl hell. 1747: Pap Mihály ... ábrázattyában szőke ... je-
gyes állú ember vala [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 

Szk: - ábrázatú. 1747: az katonáknak ... Az másika pe-
dig egy szőke ábrázatú sárga bajuszu veres sűvegű [Szent-
benedek SzD; Ks 27. XVIIb]. 1791: szőke inkább mint bar-
na hoszszukó ábrázatú [Dés; DLt nyomt. kl]. 1803: Vonya 
Parászka nevezetű Rab Aszszony ... mint edgy 25 v. 26 
Esztendős ... szőke ábrázatú [Torda; DLt]. 1812: Simion 
István ... szőke ábrázatú, sárgálló hajú [Dés; DLt 654 
nyomt. kl] * ~ személyû. 1771: csak elvette', mivel noha 
szőke, fejér személyü volt, de csak el lehet mondani, hogy 
Erdélyben szebb asszony nem volt nála [RettE 258. — 
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"Wesselényi Ferenc]. 1777: Vaszilia szakasztott ollyan sző-
ke személlyü, és magos teste állású Ember valamijjen ... 
Filep Antal Uram volt [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 

3. lenszínü, fakó világossárga (állat); (despre animale) 
bălan, plăvan; fahl(gelb), falb. 1589: Gabos Mihali iobba-
giatol Thobis Matiastol, veottem három eokreot fejedelem 
zamara f. 14/— Eggik, veres holdos: A másik zöke, Az har-
madikis holdos [Kv; Szám. 4/X. 39]. 1625: 12 Eokreők ... 
szeoreokeo(n) voltanak szeokek, bamak, belezek Reőteők 
szeoke keselyek [UszT 107a]. 1626: ket Tulkot ada Gal 
annanak égik zóke másik bama [Szentháromság MT; Berz. 
8. 72. 12]. 1627: Tauali eokeor boriu vagion Nro 18 egj 
alacz, egj reot vagion keozteok, az teobbi szeokek [Me-
zőrücs MT; BLt]. 1641: 1 szeöke kurta tehen [Tompaháza 
AF; BálLt 40]. 1692: Majorságh Tehén Barmok Száma 1. 
öregh Tehen szőke fenn-álló szaruu. bellyeges ... 5. öregh 
Tehen. Bama Csonka szaruu. béllyeges [Mezőbodon TA; 
BK Inv. 21]. 1711: Enis tartottam hat hétig két Tulykot, 
egyik Szőke ă másik kék [Ditró Cs; WLt Emericus Korpos 
(50) pp vall.]. 1813: A Tehén kisded szőke, a' nyakán ké-
kes szőrű tsáko szarvú [HSzj csåkószarvú al.]. 

Án. 1787: az Más Rendbeli Beres őkrők közül ... az hoj-
szas az Rigó, az Csábeli Szőke [Náznánfva MT; Berz. 4. 
30. 15]. 1790: Szőke (tehén) [Ludvég K; CsS]. 1801: Daru 
és Szőke (ökörpár) [Gemyeszeg MT; CU]. 1821: Szőke 
(fejérökör) [Mezőméhes TA; HG. Mara lev.]. 1834: Szőke 
(ökörtulok) [Mezőkapus TA; Berz. 20]. 1845: Szőke (ökör) 
[Dés; KvHJ 3]. 

Szk: ~ babos. 1627: Tauali wneo boriu vagion Nro 14 
mind szeokek, cziak egi szeoke babos [Mezőrücs MT; BLt] 
* ~ borjú. 1833: Csekelaki Kaluser Nyíkulaj adott el ... 1 
szőke bomyut Rf 17 xr 30 [Torda; TLt Közig. ir. 797] * -
disznó. 1682: egy Kövér Eme szőke vagy fejir Disznó 
[Dés; Jk] * ~ koca. 1765: Szőke kotza [MNy XXXVI, 
198] * ~ marha. 1652: Nagy Miklós ... Sukon az Szeőke 
marhak<na>k paztora [M.kályán K; GyU 139] * ~ ökör. 
1630: lattam azt hogy az marhat altal hajtak az Uizen hogy 
egi konia szeöke eökeör el futamodek [Mv; MvLt 290. 
213b]. 1645: Ui Thordaban lakó Dali Peter mint A. talal-
ua(n) megh it az menes cziordaban egy szeoke eokret [Kv; 
TJk VIII/4. 32]. 1752: Egy Szőke Csako szarvú ökör ... 
Egy Szőke Bogár szarvú ökör [Dob.; TL Inv. 42]. 1829: 1. 
Szőke ökör [Dés; DLt 233] * ~paripa. 1712: egy jo Szőke 
paripa [Kövesd NK; Berz. 11. 88. 2] * - sertés. 1728: 
azon szőke sertéseket azon az erdőn jártatták [Maládé Sz; 
BfN] * ~ sörényű. 1757: Egi 8 es(ten)dös szeg Sárga, Sző-
ke szorenyu (!) kantza pej paripa Csikójával [Mezőpagocsa 
MT; Berz. 3. 1. 9] * ~ szőrű. 1622: egy zeoke zeorw 
eoregh Bykat ... Eleybe hoznanak [HSzj bika al.]. 1651: 
ada ... Egh boijuzo Tehenet egy konya szeoke szeorút 
[Csíkfva MT; BálLt 49]. 1742: Idei Tinotska ... szòke sző-
rű [Kisborszó SzD; TL Inv. 42]. 1815: Az előttők járó két 
Tézlás ökröknek egyike ... a* hojszás szőke szőrű [DLt 481 
nyomt. kl] * - tehén. 1587: Az Tehen Barom keozzwl az 
kyk el holtak ... holt megh 1. zeoke Tehen [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 26 Zabo György sp kezével]. 1656: jutót ket 
boriuzo tehen elö hasú és edj szőke tehen [HSzj fejős-tehén 
al.]. 1808: Tordai Mónar János adott egy Szőke tehenet Sz. 
Mariai Sztánts Von(na)k 49 vf [TLt Közig. ir. rtlen vásári 
jk] * - tinó. 1651: Egi Szeőke Tehenet két szeőke tinoual 
egiüt hozot ne<kem Barla> Miklós Tordárol [Rákos TA; 
Borb. I Rákoson lakó Varga Jstua(n) Veres Dra<bant> (38) 
vall.] * ~ tulok. 1632: Zeoke alacz tulok ... no. 1 [Fog.; 

RákGlr. 453]. 1823: Virág és Jámbor 2 eszt. Szőke Tulkok 
[Mezőméhes TA; HG. Mara lev.]. 1833: adatt el ... 2 szőke 
Tulkát [TLt Közig. ir. 797] * - ünõ. 1620: neki hagjom az 
karika szarvú szóké ŭnót is [HSzj ünö al.]. 1687: Szőke UnŎ 
[Utl] * ~ ünőtinó. 1836: Szőke ünö Tino (2) [Borsa K; CU]. 

4. világos színű (kelme, ruha); (despre stofe, haine) de 
culoare deschisä; hell, drapp, sandfarbig. Szk: - bagaziás 
(mente). 1677: Van egy viola szin fáilandis dolmányis tizen 
négy ezüst gombok az uiiá(n). Egy hozzá hasonlo szinü 
menteis zöke bagazias, mellyek aestimaltattak az Diviso-
roktol ad f. 20// [Kv; RDL I. 155b] * ~ felsőruha. 1589: 
Egy zewke felseò ruha zeold pozto Alatta [KvLt 1/2. 66 Ve-
gyes ir.] * - posztó. 1832: 101 Sing Szőke Poszto ... 277 
Rf 20 xr [Kv; Bom. 6. Ia]. 

o Hn. 1572: Zokebe(n) (r) [Bh; KHn 6]. 1632/1664: Az 
Szőke rét végében (k) [Koronka MT; EHA]. 1667: az Sző-
ke maiban (k) [Keresed TA; EHA]. 1719: a' szőke fü nevü 
helyben (e) [Kövend TA; EHA]. 1737: a Sző (!) hegyin 
(sz) [Magyarókereke K; KHn 91] | A Szökeb(en) (sz) 
[Nyárszó K; KHn 121]. 1760: Szőke főidin kül (sz) [Mik-
háza MT; EHA]. 1767: In Loco Szőkékévé (sz) [Borosbe-
nedek AF; EHA]. 1768: Szőke pad (e) [Gyalu K; EHA]-
1785: A Szőke kővire rugó (sz) [Borosbenedek AF; EHA]-
1786: Az alsó Szőkében (sz) [Bh; KHn 19]. 1805: a SzO 
mégétt (sz) [Magyarókereke K; KHn 92]. 1806: a' Szö-
hegyen (sz) [uo.; KHn 93]. 1813: Az Harmadik Forduló-
ban, mely Szőke Földi Fordulonak neveztetik [Nyárszó K; 
KHn 123]. 1841: a Szőke Kövinél (szö) [Borosbenedek AF; 
EHA]. 1891: Szőhegye [Magyarókereke K; KHn 95] | Sző-
kefôld [Nyárszó K; KHn 125]. 

szőkebarna világosbarna, barnás színű; de culoare cafe-
nie-gälbuie; hellbraun. 1656: Vagio(n) egy szőke bama bi-
ka, most megyen ötöd fűre [Doboka; Mk Inv. 12]. 

szőkécske kissé szőke; cam blond/blondin; (ziemlicW 
blond, falb. 1813: Rákosi Hódra Danilla ... szőkétske [DU 
890 nyomt. kl]. 

szökedékes pörsenéses, pattanásos; cu bubuliţe; nii* 
Wimmerln berät. 1841: Felszegi László ... ábrázattya 
bama szökedékes [Dés; DLt 594]. 

szőkefalvi a Szőkefalva (KK) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul formát cu sufixul -i al toponimului Szőkefalva/Seuca* 
mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Szőke-
falva. 1. Szőkefalván lakó; care locuieşte ín Szőkefalva. 
Szőkefaluer, aus/in/von Szőkefalva. 1775: egy idegen us-
meretlen Czigántól, egy szőke falvi betsületes ember • •• 
most halgatom (!), hogy Tyéj Istvánnak hinák, egy 
kudozott volt s mégis alkuttak volt már ketten aránta [M • 
Ks 65.44.13]. 

2. Szőkefalván levő; din Szőkefalva; in/von Szőkefalva-
1836: a* Garad-fenékben ... a' Szőkefalvi Plebania által 
ratott egy darab szántó [Csüdőtelke KK; Ks 78. 21. ' 
Conscr.]. . . 

3. Szőkefalvához tartozó; care aparţine de Szökefaiv , 
Szőkefalvaer, von Szőkefalva. 1760: A szőkefalvi hatai 
ban ... a' bolha mián semmi sem termet [Ks 71. 52 Sza 
— aKK]. 

szőkekesely '?* 1591: En kerdem mi chiodas volt & 
eokeor mo(n)dak hogy Seoke kessel volt [UszT]. / W -
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eleótt keresett az Actor ... egy boryas tehenet es egy har-
madfy yneó tehenet ... mellyeknek eggike feketet tarcha, 
másik zeoke kesely volt [i.h. 13/6]. 1625: 12 Eokreők ... 
szeoreokeo(n) voltanak szeokek, bamak, belezek Reőteők 
szeoke keselyek [i.h. 107a]. 

Szk: - szörū. 1598: eó ... wite vagy witete kóuetóm 
wram az Kőd Zekit, egy borius Tehenet es egy harmad fw 
wnnöt tehenet egjk Fekete Tarcza az másik zóke keselj ző-
rwjek [UszT 13/1]. 

szökellő I. mn 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: - stomp vízikerekü érc/kőzúzó malom; şteamp 
(cu roată de apă); Stampfmühle. 1675: Uayda János ... 
adgjon ... Veres Patakba(n) egj Szeőkeölleő Stompot, az 
Stomphoz Ualo Remek harmadat [Abrudbánya; Törzs. 
Joan. Patzko sen. (85) vall.]. 

2. táncot kedvelő, táncos; jucăuş, cäruia îi place să dan-
seze; tanzlustig, tänzelnd, hopsend. Szn. 1652: Nagy Fe-
renezne Szōkeõlleö Annok Annor(um) 45 [Kv; TJk IX/1. 
22]. 

II. ſn vízikerék; roată de apă; Wasserrad. 1617: az meli 
Stomp kett szököllöre hatt hatt Nylra volna fel epitue oda 
fel Verespatakon", az is ket fele ozlatik Sors szerent eggik 
szökôlló eggidke (!) az másik a masike [Abrudbánya; 
Törzs. — "AF]. 1754/1758: a mult esztendőkben conferalt 
a Nms Szék itten ... Jónás Pál Uramnak egy Stompnak 
yalo hellyet, es igen kisded a szüküllöje, kinekis requisitio-
Jära edgyeztem meg ő k(e)gy(e)lmčvel negyven idest 40 
vonäs forintakb(an) [uo.; Szer. Floka Peter nyil.]. 

Hn. 1722: az Pap Szököllejenél égy Küs Rétetske (sz) 
[Váralmás K;KHn311]. 

szőkepiros vöröses; roşcat; rotblond. 1807: Borsai 
Lászlónak ... az ábrázattya fokadékos, egyébb aránt szőke 
Piros [DLt 607 nyomt. kl]. 1814: Ilié Sztán ... kitsin sárga 
bajuszszú, szőke piros pofotyos, és kevéssé himlŏ-hellyes 
ábrázatú [DLt 519 ua.]. 

szökés 1. ugrás; săritură, salt; Sprung. 1811: Mint a' 
meg-félemlett Nyul az Agár előtt, Ha láttya", hogy hozzá az 
agár̂ közél jött, Hol félre, hol elé intézi szökésit [ArÉ 92. — 

2. vízbeugrás; săritură ín apă; Sprung ins Wasser. 1829: 
Ez előtt két Esztendővel az Uszo Oskola 2130 Rf. V. C.-val 
eJ keszittetet ugyan annyira hogy a' közönséges tanulásra 
elég alkalmatas volt, de hogy nagyabb Szökésekre ... 
uszásra és (!) lehessen használni ... Rezsán Lajos Ur ... 
szerzet egybe ... 1460 Rf-kat [Kv; BLt 12 a kv-i dologház 
nyomt. szám.]. 

esés, lejtés; cădere; Fallhöhe, Wassersprung, Sprung. 
' '70: Kun István eő Nga ... Silipje allyát ugy annyira bé 
Sánczolta, hogy a viz fenekét tsak nem egyenlőve tette a 
Sllippel holott ez előtt mindenkor az Silipen alol az viznek 
na8y szökése volt, amint subinferáltatott az Comateusok ál-

és ez okozta tsak nem szüntelen való állását a két alsó 
Kerekeknek [Kük.; JHb LXVII/17-8]. 1771: Eő Excellen-
t,áJa ezen ... Malma Vizének, az alsó Silipről fél ember 
njagosságnyi (!) Ugrója, és szökése volt [Dombó KK; JHb 
V^/26. 4]. 1772: Hogj pedig a' Király falvi malomnak fel 
épittése után ezen Malomra a* Viz böv mértékben fel tojult 
Jegyen, abból tudom, hogj ez előtt ezen Malom Silipjének 
arka alább volt, mintsem most van, mégis a' Víznek rolla 

,e Jo nagj szökése volt [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 325]. 

4. engedély nélküli/titkos távozás; fugă, evadare; Fah-
nenflucht. 1644: kurtányt már csak Munkácsra is 30 fogtak 
be, valóban megadták az szökésnek az árát [RákCsLev. 229 
Rákóczi György feleségéhez Kassáról]. 1668: lm, minemű 
dolog esett egy Dalmadi István nevü szentei hadnagy Ér-
sekújvárra való szökésével s minemű levelet írt volt az az 
érsekújvári passának, annak is páiját beküldtem Kegyel-
mednek [TML IV, 303 Pelei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1705: most egyszer igen elkezdették a szökést a németek. 
Kiket visszahoznak, kik pedig elmennek békével [WIN I, 
469]. 

Szk: ~re hiteget. 1769: a Popák a kŏsséget intsék és 
Fenitsék, az El szökéstől meg értetvén véllek jól hogy ... el 
szökni, vagy mást a szökésre hitegetni szöktetni mely ve-
szedelmes és vétkes dolog [UszLt XIII. 97]. 

szőkesárga világosszőke; blond deschis; semmelblond. 
1747: Pap Mihály ... ábrázattyában fejérszeg, Szőke Sárga 
bajuszsza vagyon, termetében közép rendű [Csicsópoján 
SzD; Ks 27. XVII]. — Vö. a sárgaszőke címszóval. 

szőkeszeg világosbarna, barnás; brun deschis; brünett, 
hellbraun. 1747: Luka Jónucz két kék béli katonát ide hoza 
... egyik fekete bajuszu bamaszeg ábrázatú, az másik pe-
diglen szőke szeg ábrázatú: sárga bajuszu ember vala 
[Alparét Sz; Ks 27. XVIIb]. 

szőkeszürke világosszürke; de culoare cenuşie deschisă; 
licht-/hellgrau. 1769: Egy kis szőke szürke kancza eszten-
dős barna kancza csitkajával 2 [Kóród KK; Ks 20. X]. 

szőketarcsa világostarka; de culoare bălţată deschisă; 
grauscheckig. 1647: Leorincz Thamas ... magaeua Totte az 
három eokreot Melliek illien szorüek az égik szeoke Tar-
cza, Az másik egy konia Reot [EMLt] | az ökrök ily szö-
rwek az eggyik Szőke tarcza az másik Piros rőtt [Kv; TJk 
VIII/4. 240]. 

szökevény I. ſn el/megszökött személy; évadat, fugar; 
Flüchtling. 1816: Sziát" és a' Báró Kemeny Károly Ur eö 
nsaga kuptáját a* Benignum Examennel edgyŭt külgye bé 
a* Ttes Urb Tordára; 's irja meg, hogy a* Kir. Gubemium-
nak az ilyen Szökevények iránt jött Rendelése szerént 
bánnyanak Velek, és prosequalyák őket a ' szerént [Gyéres-
sztkirály TA; TLt 1215 Mezei János kezével. — "A szol-
gálót. bPénteki László szb]. 1826: egy szökevény is ... a* 
Határ Széleken által ne lépjék [DLt 1208 nyomt. kl]. 1827: 
Szőkōvények [KmULev. 7]. 1832: Nem vagyok én Szőke-
vén van Joszagam és ki elegiteti magát [Mocs K; BetLt 1 
Henter Farkas Vajna Istvánhoz]. 

II. mn szökött; fugar, évadat; geflüchtet. 1740: ha valaki, 
valahol, akár Városon, akár mezőn találna akárki; ollyas 
bódorgó szökevény embereket ... megfogják, fogassák, 
arestállyák [Dés; Jk 539a]. 1783: Bocska Gligor ... az ura-
ságnak Szőkevény Jobbágya lévén Szamosfalvárol reducal-
tatott ide Fodorházára [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 1803: 
szökövény személy [Torda; DLt]. 1826: Szathmár Várme-
gyének Bikszád Helységebéli Maroszán, Szpatár, és Bordás 
Juon nevek alatt koborlo Szökevény Fô Tolvaj ... gatyába 
és fürtös Máramorosi Gubába jár [DLt 1038 nyomt. kl]. 
1845: a szökövény gazda aszszony. a ' szökövény cseléd 
[DLt 591]. 1854: A kaczkói lelkész semmi áron nem akará 
a szökevény párt meghütölni [Újf. 30]. 
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szökik 1. ugrik; a sări; springen. 1597: Grúz lstwanne 
Orsolya vallia. Hallottam az leány zayabol hogi Marton 
deák Globicz Mihalnak akarya adny, de hogi sem mint 
hozza menne inkab mennel melieb kútot ez varoson talalna 
abba zeoknek [Kv; TJk VI/1. 54]. 1625: Jm az bestie kur-
vaſi fattiaj addig kergettek az Demeter Ferenczj Giermek 
louat hogj az Karóba szeókeótt [UszT 92c]. 1630: hallót-
ta(m) az menieczketeöl hogj kiált vala mikor az Urahoz be 
akartak vinni hogj nem megien hanem inkab az vizben szö-
kik inkab (így!), hogj semmint be mennien [Mv; MvLt 290. 
220a]. 1669: Husvet innepiben elsó es második napian 
előmben szókót [Páké Hsz; HSzjP]. 1760: Murvai András-
né recordal fassioja után és fateállya hogy ... az kortsomá-
rasné sokaknak nyakokb(a) szökött s meg tsokolgatta [Kó-
rod KK; Ks 17. XXXI]. 1771: Kisseb Katso Ferentz Uram 
inassátol hallattam ... ő valami Lovakot hajtván s ker-
getvén ... az edjik a másik(na)k határa szökött [Bereke-
resztúr MT; BetLt 7 Nic. Sűkösd (14) vall.]. 1786: azzal a 
Bíró menvén a Pajta felé hogy Marhát kőssen Tot Mihály 
eleiben szőkék és meg kapá mellyben [Hidvég MT; LLt 
Király János (40) taxás vall.]. 1790: Az 3dfîi Kantza Csi-
kók közül egy a* karóba szoket és meg döglett [Msz; 
Told. 9]. 

Sz. 1662: Az csak az dolog, hogy Kegyelmetek igen 
egyetértsen és az követ urat minden becsülettel illesse; bi-
zony szökik fakó is rövid nap [TML II, 254-5 Kászoni 
Márton Teleki Mihályhoz]. 

2. ugrál, ugrándozik; a face salturi repetate; (herum)-
springen/-hupfen. 1625: Varga Mathene Orsolya bezedy 
J(urata) f(assa est) ... Lattam aztis hogy addigh szökött 
czibdeste Inczie Istuanne oklandj Mihalt hogy be Rekez-
keodtenek az hazba(n) Hegedws Janosnit es oda be voltak 
[UszT 89]. 

3. rámegy/szökik/támad vkire; a se repezi asupra cuiva; 
auf jmdm springen, bespringen. 1756: bé mentem az ház-
ban melegedni az hol Balog Uram mulatót azonnal Balog 
Uram fel emelt kézzel nekem szőkőt káromkodván hogy 
meg veijen [Kővárremete Szt; TK1]. 1819: az aszszony egy 
hasáb fát ragadván hozzám igyekezett szökni, hogy meg 
ŭssen [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1847: feleletemért Varga 
Katalin annyira felingerült, hogy rögtön nékem szökve 
mejjbe ragadott, s megkötöztetni parancsolt [VKp 279]. 

Szk: hajába ~ vkinek. 1801: szollá az Exponens Kortso-
máros a Béres Bironak Miokan tsinálsz itt a fogadoba annyi 
lármát ... ezen szókért a Béres Biro Zakaria az Exponens 
Kortsomáros hajába szökőt Minden ok nélkült, ezeket is 
edgy mástol ... én magam választattam el [Kajántó K; Fisc-
Lt] * üstökbe 1811: Jertek most Fétjfiak! kik az Aszszo-
nyokon Fennyen uralkodni kívántok ez okon: Mivel ők 
gyengébbek, 's a* tü erőtöknek Viszsza verésére üstökbe 
nem szöknek [ÁrÉ 129]. 

4. pattan; a sări; auf-/hochspringen, schnellen. 1599: 
Makraj Peterteól hallotta(m) mo(n)dotta Zentleleke(n) hogy 
ha rah bochattak volna megh eólte volna Benedekfy Chris-
tophot, de azért ugy hagitotta volt melybe a' chakannal 
hogy ez melyireól az keó pince oldalara zeókett volth 
[UszT 13/109]. 

5. esik (gát vize); (despre ape îndiguite) a cădea; ftllt, 
stürzt (Wasser). 1772.ŝ természet szerint mentől nagyobb a* 
Gát a' Víz annál Nagyobbat szökik; következőképpen se-
bessedik [Désfva KK; JHb XX/27. 20] | mentől nagyobbat 
szökik a* Víz, annál inkább sebessedik [Küküllövár KK; 
JHb XX/27. 25]. 

6. keletkezik; a apărea; erfaßt/befällt etw./jmdn. 1809: 
Mihály György(ne)k és Feleségének Mihók Borinak Léa-
nyok Ilona meg halt 8 napra születése után Szedeijes po-
kolvar szökvén à feje lágyán [Nagykapus K; RAk 11]-
1810: ns Bagaméri György (32) hirtelen holt meg egy pO" 
kolvar szökvén a kezén és Nyakán [Gyalu K; RAk 147]. 
1816: Temettettek Törők István Léány Rosália ... 6 hetüs 
pokol var szökött volt az Ujjára [uo.; RAk 155]. 

7. titokban távozik; a fugi (pe ascuns) dintr-un loc 
(pentru a scăpa de ceva); fliehen, flüchten | tiltott helyre 
megy; a fugi (pe ascuns) la un loc interzis; fliehen, durch-
gehen, sich absetzen. 1568: Mattyas Lazlo kenyez, iur(atus) 
fassus e(st), Ezt tudom hogy pasco demetemek az attya, 
orh, es toíway volt, es az Coloswary Torombol zçkúe 
zaladoth ky [Kv; TJk III/l. 180]. 1584: Orsolia Rudolph 
Georgnç vallia, Mikoron fiamat ... meg hazasitotta(m) 
volna ... Eiel ej felykor hallek Zot, es hat Zabo Cato: Meg 
riazta(m) hogj my Iarasban volna, es azt monda hogy leania 
zeokeót volna es azt keresne [Kv; TJk IV/l. 218]. 1604: ha 
ualaha ualamy wdeo iartaba ... Erdeös János zeókue(n) el 
menne ... az menj marhaya most Erdeós Janosnak uagion 
tartozzék megj fizemi [Dob.; Ks 42. E]. 1632: az anyám 
beszéllette, hogy az az Répás Tamás igen jámbor, embersé-
ges ember volt, s ez az asszony hitetlenül hagyta volt el. 
Szökve ment el töle [Mv; MvLt 290. 94b-98b]. 1680: Du-
mitru Szabó al(ia)s Puskás Hauassalfüldibe szökött oda va-
ló lévén semmi öröksége itt nem volt [F.porumbák F; KvLt 
Urb. 56]. 1717: az Utrumban Speciſicalt Szemellyek Sza-
katurarol nem szökve mentek el, hanem a nagj Tereh vise-
lés miatt meg maradasnak okaert az egesz Szakatüraj Laká-
sokkal edgjütt, pro tempore recipialtak volt magokat N: 
Belső Szolnok var(me)gjeben Csomafalvara [Szakatura 
SzD; TL. G. Marian (59) jb vall.]. 1724: Csanáditól hallót; 
tam, h(ogy) ötet Etsedivel el küldötte Seges-várra Pekrj 
Ur(am) és a Gubernátor neve alatt irt levelet, a folnagy fc* 
is kerestetté a Leánt, és ők el hozták, Pekri uram dugva tar-
totta, és h(ogy) gyenge lévén, n(em) álhatta a Leány a dol-
got, hane(m) Ludvégihez szökött [Szentkirály MT; BK-
Debreceni István (58) ns vall.]. 1760: Vaszilia ... Szoltsva-
ra szűket vólt [Runk TA; Ks 89 Vall. 7]. 1767/1781: itt KiŞ 
Fenesen lakó Bogyáék eredetekre nézve Nagy Aranyosi 
Örökös Fiscalis Jobbágyok el vetemedések(ne)k pedig, és 
ide való telepedések(ne)k ollyan hírét hallottam, hogy J1") 
Dézmálás idején egy Bogya László Nevű Nagy Aranyos1 

Fiscalis Jobbágy, háróm Fiaival, és az Juhaival az Havaso-
kan el bújván egy Gyeregetor utánnak ment, kitis meg Öl-
vén, mind a négyen ide Szőktenek Kis Fenesre [Kisfenes 
TA; JHbK LII/4. 114-5]. 1781: innen Mákobol" Magyaror-
szágra szőkett egy Kováts Ferentz nevezetű ... Jobbágy 
[Hr. —aK]. f 

8. szökteti ~ folyton szökik; a fugi mereu de undeva; aui 
der Flucht sein, fliehen. 1710: A had azonban csak szöktön 
szökött haza, elunván a sok haszontalan tekergést és megir-
tózván Teleki Mihály practicájától [CsH 195]. 1739: egy 
néhány Falu egésszen pusztán maradott a V(á)r(me)gyć' 
b(en) s a Többi is utánna menyén, nem álhattyák a szégény 
emberek továb, haném szőkten szöknek 's az erdőre állanaK 
[H; Ks 99]. 

szökő 1. titokban távozó; care füge (pe ascuns) dintr-un 
loc (pentru a scăpa de ceva); flüchtig, geflohen. 1698: Min-
den passusokra menjen szoros parancsolat: az p l a j á s o k ćs 
gornyikok úgy vigyázzanak, hogy ha az idegen országba 
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szökő emberek aufugiálnak és meg nem fogják: az posses-
soroknak abból következett kárát ők fizetik meg [SzO VII, 
20 ogy-i végzés]. 1701: ha valamelly más országban szökő 
ember akár Tiszt, akár más az kinek incumbálna, rajta éme 
vagj érhetné, és fel akasztással példát nem csinálna, az oly-
lyan kedvező Tiszt vagj akar kiis maga bűntetődgjék azon 
emberért [UszLt IX. 77/30 gub.]. 

2. ~ útjában szökéskor/szökés közben; ín timp ce fugea 
(pe ascuns) dintr-un loc (pentru a scăpa de ceva); auf der 
Flucht, auf dem Fluchtung. 1734: két jó jármas ökreit ... 
azon éjjel vagj más nap az emiitett Jobbagj szökö uttjában 
hagyta te nálod [Mezözáh MT; Told. 28]. 1767: Kodra Op-
ra nevű ... Jobbágya látta volna ... Pap Miklóst egy némü 
nemű estve ... a Falu határán keresztül utazni ... mind azon 
által ki kalauzolta emiitett Pap Miklóst azon szökö utyá-
b(an) nem tudom [Dupapiatre H; TL. Jován Juon (40) jb 
vall.]. 

3. táncot kedvelő, táncos; căruia îi place să danseze, ju-
cäuş; tanzlustig. Szn. 1556.å Zewkö marthone [Kv; Szám. 
1/IV. 162]. 

szököcskölő '?' Hn. 1714: Szököczkŏlö hegyen belől 
(sz) [Székelylengyelfva U; EHA]. 

szökődi szökésre hajlamos; care este dispus să fugă (pe 
ascuns) dintr-un loc (pentru a scăpa de ceva); zu fliehen ge-
neigt. 1801: ha ez a Sidóné meg Szabaditatnék ez egybe el 
szöknék ... mert az Urához hasanlo Szökődi és Csalárd 
[Torda; KW]. 

szökőkút fintînă arteziană; Springbrunnen. 1786: Szökő 
kúthoz való tsap 1 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36]. 1812: 
(A) Groff ur ... Svábok által ... Csapogátokot készíttetett, 
Kerteket plániroztatott, szökő kutakot tsináltatott [Héder-
jája KK; IB. Osváth Ferentz (48) jb vall.]. 1826: Az ezen 
Udvarhoz tartózó kertbéli Szökő kűt Sharpirunjok (!) apró 
építmények és kő mettzéssel ... 2096 Rfor 43 xr [Cege 
SzD; WassLt Jk 13]. 1837: a' piatzi szökö kúttal [Mv; 
MvHn]. 1862: Szentgyörgy uttzai szökö kut [Mv; i.h.]. 

szökött el/megszökött; care a fugit, fugar; geflohen, ge-
Nüchtet. 1574: Borbei Demeter Azt vallia hogi ... Zekel 
Mate ... eleg karba esset myatta azis az zeoket zolga myat 
v°lt [Kv; TJk II1/3. 342]. 1595: Wrúnk ö fge három hadna-
8ya Tizedese szőkét legennyeket kergettek [Kv; Szám. 6/ 
x vHa. 56 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1653: bíró uramék 
- kgottan felhírdeték a bástyákba a czéhokat és egyéb 
rendet is; és a taraczkkal hármat lövének, hogy a vidék fel-
üzenjen, és értse hogy valami új dolog vagyon a város-
i n . és hogy óni tudja magát a miben lehet a szökött kato-
J*któla [ETA I, 144-5 NSz. — "1633-beli Mv-lyel kapcso-
'at°s eseményre von.]. 1654: Szeket ember. Simon Mihály 
^aszas [Mezörücs MT; Ks Bánffy Anna urb.]. 1705: ma 
P^gküldé a rác kapitány az úr szökött lovászát, Petit, me-
yet is a vártára küldénk arestomba [WIN I, 571]. 1748: El-
' e t ö Ur(am) a szökött 'Sellérek(ne)k Törőkbuzáját hordo-
Satta magához [Szentegyed SzD; WassLt Marcsinán Juo-
köt ^ z s v a l l l- 1 7 5 8 : megkévánom hogj az Ik ... sző-

tt szolgám fel nem adásáért in poenam homagialem judi-
JÎJkr incurrallyanak [Torda; TJkT III. 275]. 1772: Minde-

* Jószágból Fugitivus, vagy szökött Jobbágyok vadnak é, 
azok, hány Fiai vadnak, azokotis kik biiják, ez előtt 

n e i %i ûdővel szőktenek el ...? [Szászfenes K; BK vk]. 

1793: (A Sorbánok) a Jobbagyság elől szőktenek volna ki 
Gentsre, de ottis réája tanálván a Néhai Báró ötett el fogat-
ván mint szökött Jobbágyát Kémerre hozta, és ottan meg 
telepitette [Kerestelek Sz; TKhf 13/34 Rácz Simon (80) zs 
vall.]. 

Szn. 1614: Zeókeótt Lukacz zs [Lemhény Hsz; BetU 
341]. 

szökőzár kb. rugós zár, csapózár; zăvor cu arc/resort; 
Schnappschloß. 1732: (A kápolna) ajtaja ... záródik jo erős 
borittott szökő zárral [Kv; Ks 40 XXVIIIc]. — Vő. a csa-
pózár, -záras, -zárú címszavakkal. 

szöktet 1. ugrat; a face sä sarä; springen lassen, schnel-
len. 1593: enne(n) maga(m) eókremetis vertek ... Az keó 
ziklakra zeóktettek mind menesloúakot es tehen barmokoth 
[UszT 13/72]. 1667: egj men lovamot az karóba szeoktette 
[HSzj ménló al.]. 1729: A Birót hogj meg verték kétszer is 
láttam, és hogy egyszer ă Küküllöb(en) is szöktették vólt 
[Sövényfva KK; TSb 51]. 1760: mondá a Török Iuga Gli-
gor(na)k miért szöktetnél engemet a vizb(e) hiszem én nem 
vagjok Sztrigoj [Mezőrűcs K; Ks]. 1771: Ugy hallott(am) 
az után az ki háló inasoktol beszélleni hogy ... a* Varga Fe-
rentz ökglme Gyermek Lovát az árokba szöktették [Bereke-
resztúr MT; BetLt 7 Math. Kováts (33) vall.]. 

2. (lovat) ugratva megy vhova; a merge (undeva) săltîn-
du-şi calul; (mit dem Pferd) in/auf ... sprengen. 1831: én 
... szöktettem Lovammal a* Kis Egetö mellett lévő Gyer-
tyános szélibe, hogy a' Gujással ... beszélhessek [Dés; DLt 
332. 9]. 

3. elszöktet; a răpi; entfîlhren. Szk: feleséget 1823-
1830: Feleséget is szöktetve s erőszakkal nem akarok venni 
[FogE 292]. 

szöktető I. mn elszöktető; răpitor, care räpeşte pe cineva; 
entführende ... Szn. 1627: Szeökteteő Balasne col. [Kará-
csonfva MT; UszLt IV. 50. 137] | Szeokteteo Peter szász, 
Eos iobbagj heljben [SzO IV, 793]. 

Hn. 1765/1801: Kurva szöktető oldalát a Rugonfalvi Ha-
tárig fel mérvén [Timafva U; EHA]. 

II. ſn szökésben segítő személy; persoanä care ajutä pe 
cineva sä fugă (pe ascuns) dintr-un loc; Fluchthelfer, Helfer 
in der Flucht. 1769: senki ö Felsege országábol külső or-
szágokra ki menni ne mérészellyen, sem mást ki szöktetni 
avagy ki tsalni ne bátorkodgyék ... ezek(ne)k elöl járói, 
Szöktetöi, Csalogatoi elsőbben öt esztendeig, másodszor 10 
esztendeig való tömleczre és közönseges munkára büntet-
tetnek [UszLt XIII. 97]. 

szőlő, szőllő 1. strugure, boabe/ciorchine de strugure; 
Weintraube, Traube, Weinrebe, Rebe. 1568: Petrus fwsze-
sy Michael erszengyartho ... fassi sunt ... Cinekne (!) az 
leaníawal Egyeçth, három forintoth wçnek fel palochytol, 
illyen modal hogy ez elçttis, adoth volt nekyk Egy Egy hor-
do borth, es ez pénzt az vtan az SZQIQ keueresere ada hogy 
Mindenik, szász szász veder Mustoth tçlchyon, Mert az ky 
borokat adoth volt az ok (!) kissebek voltak szaszasznal, es 
hogy adig se az szolçt se a mustba el ne adhassanak mig-
ne(m) Qtet meg elegitik [Kv; TJk III/l. 229]. 1577: szolo-
bűl es idey hasznabűi galachy bernald es galaczy anna az-
zony tiz tiz uidret az utan hogy meg szedik az szoloth (így!) 
legen az uthan enym [Galac BN; WLt]. 7580: Zeódeonek 
bor hordonak es niomonak senky Zolet ne aggio(n) ha-
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ne(m) el vegiek Idege(n) zedoteol Borhordotol es Niomotul 
Az kapuk Alat [Kv; TanJk V/3. 230b]. 1590: veottúnk 
Zeochy Kozmanetol Zeóleöt Keortúelt, három napon ebed-
re es vachiorara ... f. 1 d. 28 [Kv; Szám. 4/XXl. 48 Kis 
István sp kezével]. 1600: Szaz Crestely ... semmith nem 
thwd vallany, merth ithon sem volt hanem chyak az 
egesnek az vtoliara Jutót zeolejebeol hoza [Kv; TJk VI/1. 
451]. 1632: Azt sem tudom kenaltal megh Veres Martont 
Zabo Istua(n) az szeŏleöuel avagj ne(m) [Mv; MvLt 290. 
69a]. 1645: az A uilagossan comproballya hogy az ell lopot 
szeöleönek szállást adott Soos lstua(n) [Tótői3 SzD; Ks 42. 
C. 31. — "Később: Tötör]. 1677: Az takaradasson Kglmes 
Asszonyom, az menyire lehett rajta vágjunk; de majd min-
den nap, ártalmas Záporok s jégh essőkis szármoznak, teg-
nap Hoszszuaszo fele verte el az szőlőket s buzakat [Ba-
lázsfva; Utl]. 1684: Szedtük meg az Alsó-máit ... Sok kár 
volt az szőlőben, mivel felénél több rothadott volt el, ki 
miatt minden hegyekbeli málok szőlőjének mustjában sok 
nyű volt [Torda; SzZs 256]. 1710: ősszel szőlőt s barackot 
hozván Béldi Pál számára, nekünk is küldött benne ... meg 
is téptem vala a húgomot, mert igen mohón eszi vala a sző-
lőt s nekem keveset hagyott. A szegény úr meglátván a ma-
ga ablakáról, újobban külde egynehány gerezd szőlőt [CsH 
127-8]. 1723: itt bizony meg nem erik az szőlő, az estve 
ugyan valogatva hoztak volt nekem, s mégis savanyó vala 
[ApLt 1 Apor Péter feleségéhez]. 1742: ä mig ä szüret bé 
jütt à szöllö ki fogyott à hegybül [Kv; AggmLt 12]. 1753: 
bort, kivált a jovábol ezen az főidőn nem sokat isznak, na-
gyobbára háromszori hó harmat ă szőllőkőt mind lé fo-
rászta [Szászváros; Ks 96 Baló Antal lev.]. 1775: (A) szõl-
löket... meg dézmaltuk, s nemis contraveniáltanak az Déz-
málás ellen [Topasztkirály K; JHbK LVII/21. 10]. 1790: 
mind végig a Szedetlen és hátra maradat Szöllőt, mig meg 
szedődhetik, a Kártol őrizni és oltalmazni köteleztetik 
[Nyárádkarácsonyfva KK; Told. 76]. 1824: Kűldek ... 1 
Kasár Szőllőt, Krumpit 3, vékát [Háporton AF; Kath.]. 
1847: Az emiitettem pésgőhez használható 3 szőlő a Lám-
por, Vékonyhéju, és Madárszőlö [KCsl 13 Kemény Dénes 
kezével]. 1851: a' szőllő várva várt dolog volt, de azonnalis 
rá esett az egész Család, aprója nagyja, és felét mind elfo-
gyasztá egy pár perez alatt [Kv; Pk 7]. — L. az aszú-, bo-
ros-. fejér-, király-, kövér-, malozsa-, romonya, veresszőlő 
címszókat is. 

Szk: kincses 1681: Kincses szőlő ... NB. az mint 
modgiak ezen szőlőnek az faja száraz űdőb(en) nem nő 
megh, kevessetis terem [Vh; VhU 585] * öreg 1587: 
Mondolat hordottanak 12 fontot az arra f. 2/40 Eoreg 
szeoleot 14 fontot az arra f 1/40 [Kv; Szám. 3/XXX. 39 Se-
res István sp kezével] * (veres) kecskecsecsű 1585: Ve-
res keczhyke czhyeczhyw zölött hozattam Nyrö Kalman-
netol elegyes zőlöwel d. 20. Az byro adot vgyan keczhyke 
czhyeczhyö zőllot 7 gerezdet, d. 10 [Kv; i.h. 3/XXII. 66]. 
1597: Kerekes palnetol Veres kechikechiechieo zeoleot f 
— d 5 [Kv; i.h. 7/XII. 105 Filstich Lőrinc sp kezével] * 
veres kecskeszemű 1595: 19. Octob(ris) ... Ajandekban 
küldőt Biro Wram ö fgenek ... Weres keczke zemö zelöt 
p(er) d 28 [Kv; i.h. 6/XXVIIa. 150 ifj. Heltai Gáspár sp ke-
zével]. 

2. szőlőtö(ke); viţă de vie, butuc de viţä de vie; Wein-
stock, Reb(en)stock, Traubenstock. 1573: Bonchokne es 
Eotthues gërgnie Azt valliak hogi ... aztis hallotak peci-
netwl Monta hogi ha kalachsiteone es Istwan deakne Nem 
táplálták volna Be sem takarhatta volna zeoleyt [Kv; TJk 

III/3. 206]. 1587: Az zeoleonek venike Zedésse. 19 die oc-
tobri voltanak kerülbe Venike zedeok 7. fizettem 1 p(ro) 6 
d. Tezen d. 42 [Kv; Szám. 3/XXVI. 23]. 1600: 4 Novemb-
r(is) Az szeóleótt kezdettem Mecczetni es pántot feyteni, 
ket mecczeonek ... d 24 Kilencz pant feyteonek d 24 [Kv; 
i.h. 9/XII. 88 ígyárto Simon isp.m. kezével]. 1667: ua-
gyo(n) húszon Nyolcz auagy harmincz Esztendeje hogy az 
Szőlőt czerelte kitt ugy akar bimia az mint akkor talalta 
[Kv; RDL I. 148f]. 1681: Mint hogy eze(n) szőlők ighen el 
sovanjodtak, kellene Úy ért földel mindenik tövet megh bu-
ritani vagi földelni [Vh; VhU 586]. 1694: Mind ezek penig 
a* szőlők eddig való jó müvekb(en) meg vadnak: karoza-
sok, hajtások, kapáltatások dólgából [Borberek AF; BfR]-
1716: a szőlőkőt iija Ngod, hogy bár ki kapáltatuk vólna, 
bizony ha arra való űdő lét volna, ki is kapáltata(m) volna 
[Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1728: jóllehet 
a' Szőlő jo mivelésben van de a karója kőzősleg seleytes 
[Pk 7]. 1752: ugy rontotta volt a hideg a' szőlők jővéseit, 
hogy az koronkai hegyekben egy jövésnél többet épet nem 
talált a biró [Backamadaras MT; Told. 37. 44]. 1763: Az 
Kenderes Kertek végében az fennebb való esztendőkben 
fogtanak fel némelly ide való M. Régeni" Emberek égy da-
rab heljet és Szőllövel bé ültették, meljet Únom Hegynek 
neveztenek, azért mert némeljek elsőben belé únták az épí-
tést [TKhf 50/1. 372. — aMT]. 1782: tiz tö Szöllöért, meljet 
az el ado tartozottis az akkori alkalom szerént el ültemi, fi-
zettek ... egj egj Szekér fát [Dombó KK; JHb XIX/22. 20]. 
1792: Azon szőlőt... én és több emberei az Úrnak levelez-
tük ki ... ezen Levelezés után ... Bardocz Adám Úr ... kiis 
daraszoltatta harmadszor azon szőlőt [Szentbenedek AF; 
DobLev. IV/692. 4b]. 1801: en Tantsra" még érkezvén 
majd, meg halék Csudámb(an) hogy az szöllö Levelezetlen, 
az Törőkbuza kapálatlan [F.zsuk K; SLt Margitai János P.-
Horváth Ferenchez. — aK]. 1839: Bőikén/ ... Gyalagassai 
a Gőrgényi szőllőt metzik fedik [Görgény MT; Born. 
XXIVb. — aMT]. 1857: a* káptalani szőllőt Sz György nap 
utánn én vettem ki a ' földből [Nagylak AF; DobLev. 
V/1409 Bartók Ferenc Dobolyi Bálinthoz]. 

Szk: ~nek a kapáitatása. 1781: a szöllönek ... a' kapál; 
tatása mintegy egyszeri formában kapáltnak találtatott lenni 
az elébeni oculatiokor [Ne; DobLev. III/559. la] * -
róztatása. 1684: Április 18. Kezdettem az martalji szőlő 
karóztatásához és hajtásához; volt két hajtó s egy karózo, 
Istók [SzZs 263] * ~nek meghajtása. 1587: Az Zeoleonek 
megh Haitasa. veottem elseoben haitani való wezzeott p(r<V 
f. 2 d. 68. 12 die aprilli fizettem kerülbe 62 haitonak 1 p(r°) 
8 d. Tezen f 4. d. 96 [Kv; Szám. 3/XXVI. 21 Suweges Ger-
gely isp.m. kezével] * ~(nek) (meg)kapálása. 1587: A2 

Zeoleonek megh kappallasa. 25 die aprilli fizettem 60 ka-
pasnak 1 p(er) 12 d. Tezen f. 7 d 20 [Kv; i.h. 3/XXVI. 21̂  
ua.]. 1670: Hogy az szeoleonek kapálása az jo üdeon hama-
réb mennyen véghez nádoltattam 4 uy kapát, adtam teol-
leok f — d 32 [Kv; SzCLev.]. 1751: A Szőlők kapálláŞ* 
még Canicula után ment véghez a' gyomlálással edgyj1" 
[Marossztkirály AF; Told. 29] * ~nek megkarózása. 1587: 
Az Zeoleonek megh karoszasa. 4 die Janüary veottem 2W 
kárott 100 p(ro) 12 d. Tezen f. 2 d. 40 [Kv; Szám. 3/XXyj. 
21 Suweges Gergely isp.m. kezével] * -nek (megkötözé-
se. 1587: Az Zeoleonek megh keoteoszesek. 12 die JO'y 
voltanak keoteozeok 50. fizettem 1 p(ro) 8 d. Tezen f. 4 o-
— Az Zeoleonek Második keoteoszese. 31 Jûly voltán®* 
esmegh keoteozeok 25. fizettem 1 p(ro) 8 d. Tezen f. 2. ö-
— ... Az Zeoleonek harmadik keoteoszese. 5 die Septem-
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bri (!) voltanak keoteozeok 27 fizettem 1 p(ro) 8 d. Tezen f. 
2 d. 16 [Kv; i.h. 3/XXVI. 22 ua.] * ~nek (meg)levelezése. 
1587: Az Zeolónek megh Leűeleszése. 13 die Jûny volta-
nak lewelezeok 59 fizettem 1 p(ro) 8. Tezen f. 4 d. 72 [Kv; 
i.h. 3/XXVI. 21 ua.]. 1684: Julius 5 ... végezték el az alsó 
máli szőlőknek levelezését [SzZs 266] * ~(nek) termése. 
1752: ezen szölök(ne)k termesé (!) . . . két esztendőben olly 
bŏv volt, hogy egész két hetekigis mindenik esztendöb(en) 
meg erte szedni és Koronkába ál(ta)l takarítani [Backama-
daras MT; Told. 37/44]. 1809: A Szőlőnek nevezetes mun-
kája a bé vágyás" (!) vagy is a második kapállás és kötözése 
a Csonkázással a Kapots Levél honyaj tisztittással együtt, 
mely ha illendő modon nem fogtatatik árt a Szőlő Termésé-
nek [KS Szilágysági Girókuti és kövesdi tisztek instr. — 
Elírás vágás h.?] * bortermő 1772: Ez jo Bor termő 

Szőllő, tsak hogy ritkán vadnak a Szőllő Tők benne, melly 
szerént a termés is vékony [Szászfenes K; BethKt Mikes 
conscr.] * kertbeli/kerti 1716/1764: En nem ugy zalogo-
sittanV hogy magamnak azzal valami Just csinállyak azon 
kerti szőllőkb(en) hanem hogy pusztulásra ne jussanak [Ne; 
DobLev. 11/352. — "A szőlőt]. 1761: (A szőlő) szomszéd-
jai, egy kőz Bokor, más felől a' kerti szőllők [Ne; i.h. II/ 
317. 10a]. 1817: A kertbéli szöllöt éppen végezik a' karo-
zássol [Héderfája KK; IB. Veress István tt kezével]. 1834: 
A' kerti szöllö megszedésekor Anyám teméntelen vendéget 
"ivott [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.] O Hn. 1754: A' Ker-
{\ Szölöbenn (k) [Erdőcsinád MT] * kurta 1767: Igen 
"tka s kurta szőllő [Mezőbodon MT; Torma] * lapos 
1756: a* Lapos Szöllö ... ritkásobb a' Terrenuma nagyobb 
[Celna AF; TGsz 42] * veres romonya 1585: Towaba 
főttem vala hat Theó zeoleót veres Romoniates ... Vnch 
Istwannak Ada(m) hogy zeóleómbe wltesse De hat az eo 
zeoleyebe ewltette, es ahowa monta hogy wltette, most 
mind feyer zeoleó király zeoleo wagion Ázokon a' theó-
39^' e s N i n c s v e r e s R o m o n y a zeoleom [Kv; TJk IV/1. 

3. szőlő(skert); vie; Weingarten, Weinberg. 1565: aztys 
E|tem, hogy az en fyamath ott meg hazasitottak, es az Im-
^ar az en marhammol oztozny akar, keeth hold Zeöleoth 
akar meg tartany, Neegy hordo Borth, es Zanto feoldeth 
JKv; BesztLt 5 Konth János a lekenceiekhez]. 1573: Orsó-
ja Sos Ianosne vallia hogi Eo az zeoleo arwba Nem volt, 
^ane(m) azkor Iwtot haza hogi az pénzt olwassak wolt, 
^ykor megh olwastak volna, Mond Benedek Szarka Ist-
vánnak En az zeoleohez Nem ertek, De altalan fogwa En 
£egh Meretem az zeolet [Kv; TJk III/3. 80]. 1595: Somlyaj 
°athori Istúanne Bőr szekeret ... Az Ispán titkon az Szelő 
Lv a l a t v i t t e Thordarúl szintten altal Wyüarig [Kv; Szám. 
ö/XVlla. 60 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1606: Az Ha-
*0ngarti es Kayanto utbeli zőleök Vincelerenek Mihalj Bí-
rnak, az vincelersegre fizettem pénzt f d 75 [Kv; i.h. 12a/I. 
?8L 1619: Zabo Mihály ... ez Ingó hasz eözkozbelj mar-
Jakból ne(m) kiuana semmj harmadot hane(m) chyak az 
naszbol es az haaz meget való zeöleöbeöl melj zeöleöbeöl 
ţ* eleottis Zabo Mihalj vram kj intizte volt [Kv; RDL I. 
^ü7 Andr. Junck kezével]. 1649/1687 k: A' megye inter-
essiojára az ollya(n) özvegy aszszonyok ă kiknek sem vo-

marháj ok nintse(n), sem őkőr hajtó fiók véllek nem la-
mind az által magok saját őrőkségekb(en) laknak, deli-

faltuk hogy ha vetések és szőlejek leszen adgyanak ä 
, "aedikátor(na)k és Schola mesternek fél bért mind must-
M70ZabbUl é s g a r a s P é î l z b ü l t S o m o s d MT; MMatr. 87]. 

szegödte(m) megh ... vincelerseghre Bartók István-

nál hogy az kaczkai szőlőmnek minden nemű munkainak 
gondgyat viseli ... melly szölömhoz való látásért Bartók 
Istva(n)nak igirtem enis fizetesire es etelere buzat 18 vekat 
[Dés; Ks 41. C. 10]. 1698: a B. keresztúri szőlő hegyen lé-
vő Berzenczei Marton Ur(am) szőlője mint ment volt regen 
kezihez, es mikeppen ment ki kezébül [Berekeresztúr MT; 
Berz. 1]. 1701: (A) Szőlő adatik a Panyiti Praedicator keze 
müve alá hogy az Ur asztalát tartsa borral, a' falu-is egy 
müvét adgya meg [Szilágypanit; SzVJk 76]. 1713: ada és 
ajandekoza ö Ng(na)k örökösön két darab Szölőkőt, mely-
lyekis most pusztajaban hevernek az Vj Thordai hataron az 
Mezes Mái nevü Szőlő hegyben [Torda; JHb XV/11]. 1722 k: 
Minden Szőlős ember, a kinek leg alabb tiz veder Mustya 
terem ád edgy veder Mustot ... a kinek semmi sem terem, 
vagy Szőleje nincsen ád Dnr 8 [Görgénysztimre MT; 
GörgJk 105]. 1730: Thodoran Fiánok Andrisnok conferá-
lok ... Dobron nevü hegjben ... egj hasáb szölőtt... tizma-
gjary Forintokban [Déva; Ks 100]. 1742: sok szőlők tőből 
kivagattatanak nemely resze pedig az mivelletlensege miá 
parraga maradót ... Sok Szőllők mivelletlen manrattanak 
mint hogi az méltoságos Ur szőlőjenek is nemely részét mi-
velletlen parlagban tanaltuk [Bh; Told. 25]. 1778: mikoron 
ezen darabotska erdő helly a szőllöhez foglaltatott, akkor 
haszontalan tseplesz bokrokbol, és nagy nyeső fákból állott 
[Koronka MT; Told. 79]. 1793: Valamely Gazdának sző-
lője Vagyon, ád a Nagy Vederrel két Véka Búzát [Lompért 
Sz; SzVJk 179]. 1806: a' Szöllőket is a' Tkts Professor 
Urék számára miveltem külőnesen [M.sáros KK; DLev. 4]. 
1822: azt instálom, hogy azon Szőllő még két esztendeig ha-
gyassék nállom; én vettem ki a pusztából, ezutanis meg mi-
veltetem betsülettel [Kv; Pk 4]. 1837: A Szöllöket Joszágot 
gyarapittani és azokban ha nevezetes mélioratiokot tenne ... 
az Árvák vagy azoknak Tutorok betsü szerént való árát meg 
fordittani tartoznak [Nagylak AF; DobLev. V/1219]. 

Hn. 1590: az Szőlő Berczin [Jobbágyfva MT; BálLt 89]. 
1608: Talpas n. szőlő [Nagypetri K; KHn 304]. 1646: ur 
szelleő szűgeteb(en) [Jenő SzD; THn 30]. 1649: vagion egi 
szóló melliet kózepsó szőlőnek hinak [Retteg SzD]. 1658: 
az Kőrtvély Aj szőlője [M.köblös SzD]. 1670: Gödör Szőlő 
(sző) [Benedekfva Sz; MNyTK 132. 117]. 1672: Az Teme-
tő máli szőlő [Alvinc AF]. 1677: Púpos szőlő (sző) [Som-
lyó Sz]. 1689/1782:bekenő Szőlő | tekenős Szőlő [Szent-
gerice MT]. 1693: a' Sikkató szőlő felől (sz) [M.sáros KK]. 
1699: Az Makkos Szőlő előtt (sz) [Hétur KK] | Szőlő göd-
riben) (sz) [Rava U]. XVIII. sz. eleje: Szőlő Sorkán (sz) 
[Szentgyörgy Cs]. 1706: az Redes szőllők felől [Ne]. 1716: 
Az Szőlő Padgyan (sz) [Csekelaka AF]. 1717: Az Közös 
fŬle szőlő, Az Kūlŏnes föle szőlő [Tasnád Sz]. 1727: a' 
Sok szőlők nevű Szőlő hegjben [Pókafva AF] | Hegyes 
Dombi Szőlőmb(en) [Kv]. 1730: a* Lengyel avagy Szöllö 
patakán [Tordasztlászló TA]. 1737: a* horgas Szōllőre me-
gyen véggel (sz) [Egrestő KK]. 1740: Hives szőlő vocatum 
(sz) [Krakkó AF]. 1743: Keringő Szōllōben (sz) [Balavásár 
KK]. 1757: Vagyon egy Szellő nevű negyed fel Mégye 
minden esztendőben tilálmas széna Csináló Havassa [Cso-
mortán Cs]. 1771/1817: a' Veres Kő szöllö Gyepüje [Bö-
zöd U]. 1775: a' Magyarok szölleje között (sző) [Buza 
SzD]. 1783: Maal Szőllu [Perecsen Sz]. 1796: a' Nagy Ko-
pár Szőlő [Póka MT]. 1804: A' Sajtos Szöllö (sző) [Mező-
veresegyháza SzD]. 1860 k.: Szőllők (k, sző) szöllö pataka 
(sz) [Marosújvár AF]. 1865: Ravaszmái szöllö [Zilah]. 
1891: Gyakorszöllõ [M.bikal K; KHn 72]. 1909: Szellő 
domb [M.macskás K; BHn 146]. 
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Szk: ~ alá. 1604: Tudom azt hogi my welwnk be fogata 
az Zeker Eleybe hat ökreot hordott Tönk rea wgi menenk 
az Zölö ala az borát Zekerestöl be winök [UszT 18/138 
danka marton kereztwrfalwj lib. vall.]. 1655: Tudom hogy 
egyszer az szőlő alá jőve Sós Márton, kiálta bennűnköt, 
hogy segetennók megh fogni az Oláhokat megh fizetne tői-
le [Kv; CartTr II Joan. Széki vall.]. 1844: Ezen Felső Be-
reknek mostani Szamos felölli bütüje képeztetett a* mint 
tisztán láttzik oly formán, hogy a* Szamos vize hol ide, hol 
amoda veszi folyását, aprádanként magát a* Fenesi határ-
hoz és a' Monostori Szöllök alá húzván, a* helyt el hagyta 
[Szászfenes K; KmULev. 1 Lőrintz János (63) col. vall.] * 
~ alatt. 1587: Az Zeoleó Alat egy kis puzta kjn diofak 
wadnak [Szélkerék/M.palatka K; JHbK IX. 23]. 1595: Mi-
erthogi leot panazolkodas varosul eo kegmek elejbe, hogi 
az zeoleok alat való vtak giakorta megh zoktanak vezni ... 
Azért minden ember zeoleje mellet való vtakat tiztan tarcha 
be ne teolche [Kv; TanJk 1/1. 254]. 1742: Vettettem az 
Szölló alatt való labnak alsó Szélljiben, mellyett gyepből 
Szegettem fel Cub 22 Metr. 1/2 [Szászerked K; LLt]. 1764: 
midőn Biro Todornak a Tehene meg bomyuzott volna a Fe-
lesége a poklát vette és vitte a szőlő alatt lévő forrásban be-
lé vetette de mi végre nem tudom [Kóród KK; Ks 19/1. 6] 
O Hn. 1579: az lwgeth ZQIQ allath [Dés]. 1641: Az Monay 
szőleő alat [Ardó Sz; GyK X. 30/8]. 1658/XVIII. sz. eleje: 
az Ketskés Szőlő alat (sz) [Désfva KK]. 1687: A Som szóló 
alatt [uo.]. 1713: Az Szakadály Szőlő alatt [Vaja MT]. 
1727: a Szarkamály Szőlő alatt (sz) [Balavásár KK]. 1776: 
Káposzta szölö alatt (sz) [Szászcsávás KK]. 1781: A' Mo-
solygo szöllö alatt [M.királyfva KK]. 1829: A puszta vagy 
motsár Szöllö alatt (sz) [Csekelaka AF] * ~ alja. 1574: 
Amner Ambrus Azt vallia hogi ... latta hogi zabadon Iarta-
nak alasfel az zeoleo alliaban való Mesgien senky Nem zolt 
rola volté zabad vagi ne(m) eo Nem twgia [Kv; TJk III/3. 
361b]. 1683: az eo Kglmek szőlőjőkb(en) es szőlőjek allya-
b(an) kárt tőtt [Dés; Jk]. 1786: Prokurator Gál Sigmond eo 
Kglmeis az instáns Birájával ... a szöllö allyában meg álla-
podtak [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 1793: Szántó Sándor 
Ur szöllöjének allyában fogtanak fel" szántó földből egy 
darab szőllőt [Ne; DobLev. IV/717. — "O.aszszonynépén 
(AF)]. 1804: Portsalmi Ur(am) valami Sertéseket a Szölö 
ajjábol a kutyákkal kergettetett [Dés; DLt 82/1810] O Hn. 
XIXsz. eleje: A Szakai szárasztó szöllö allyán (sz) [Backa-
madaras MT] * ~ f e j e . 1772: hírit se hallottam az uj Szőlő 
fejinél lévő kis nyil főidnek [Márkod MT; Berz. 15. 
XXXVII. 6] O Hn. 1746: A Nagj hegj Szőlő fejin (sz) 
[Hagymásbodon MT] * ~ felett. 1698: A Rosa Hegy tetőn, 
maga Szőleje felett Horvát Sigmond, mera et absoluta sua 
authoritassabol egy darab földet elfoglalva(n) ... vegeztük 
hogy ket Tized rea menven, vagattassek le [Dés; Jk 268b]. 
1781: A szölö felett való pusztákot én meg jártom becsŭlle-
tes emberekkel [Esztény SzD; Told. 6]. 1844: If: Dobai Jo-
seff retractatioja a Rétes hegyben lévő szöllö felett [Ne/ 
Nagylak AF; DobLev. V/1249] * ~ hegyese. 1577: az zeo-
leo hegiesse feleol hasitot hatart ne(m) tud az ket falu keo-
zeot, hane(m) keozwl eltek [Mv; BálLt 79] * -lábja. 1673: 
Almás Istva(n) intra tertiu(m) bizonyicza meg azt hogy az 
eő szeőleje labjáb(an) az mustot ketteivel adtak ... az uta(n) 
absolvalodik [Kv; TJk VIII/11. 321]. 1699: egj darab Szöl-
lö ... allya ötödfél az második lábja hatodfél, az harmadik 
... nyolczad fél ... öl [Domáld KK; LLt]. 1732: A Szőlő 
lábjára menyen végei ... kaszalo [Erdöszengyel/Szentjakab 
SzD; TSb 51]. 1750: az Szöllö Labján való Nagj Sajtónak 

az Sroff háza [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 4] O Hn. 
1597: Az Regal zeüleök Labiaba (sz) [Sárd AF]. 1755: a 
Szöllö lábjában (sz) [Buijánosóbuda K; BHn 49]. 1797: A 
Szölö labján (k, gyü) [Bordos U] * ~ teteje. 1619: Ennek 
az Radák Uram részire jutott Szóló(ne)k az teteje(n) va-
(gyo)n ket Diófa [Dombó KK; BethLt VI. 225/23]. 1732: 
Az Felső Bellahegjen Kozárvári Rácz Uraimek szŏlejek te-
tejen kivul oldalaslag Kozarvar felől levő darabocska erdő 
es Gaz [Dés; EHA]. 1778: grof Toldalagi Pál Ur eo Nga a 
maga szöllejének tetejéhez foglalt egy darab szőllejének te-
tejéhez foglalt egy darab erdőt, mellyet ki irtotván nemű 
nemű részit már Gyűmőltsèl béis ültetette eo Nga [Koronka 
MT; EHA]. 1818: a* Tsorgo kövi hegyb(en) lévő ... szölö 
tetején erdő hely név alatt bokros szakadásos hely [M.köb-
lös SzD; DHn 49]. 1860: a magyaros Szabó István szöllöje 
tetején kezdve a' liget árkáig 3 évtől fogva tilalmazott jó 
bokros erdő [Szentdemeter U; EHA] O Hn. 1780: A Süket 
Szőlő Tetejin (sz) [Harasztkerék MT] * - vége. 1565: 
Joannes barbel, de gyalw, iurat(us) fass(us) e(st), hogy az 
mely ZQlçth En zabo gçrgnek attam, nem attam vele az f<?l-
det aky az ZQIQ vegybe vagyon, hanem vgy atta hogy arról 
az fçldrgl zabo gçrg el vige az Saytot az q fçldere, annak az 
zçlonek a vegybe a kyt en neky atta(m) [Kv; TJk III/l-
204]. 1574: chirhes Balk es Kerekes pal Azt Mongiak hogy 
... Az wltetest es homlitast Mellyet Borbei Ianos mywelt az 
eo zeoleye vegeben, zabadon meg Mywelhette [Kv; TJk 
III/3. 36a]. 1688: az Fodor Marton szçleje vegín való kaput 
az Keczelej Ur(am) czeledi ki nytottak [Mészkő TA; Borb. 
I Ursza János (38) jb vall.]. 1725: a Diós szőlő végiben 
edgjnehanyon foglaltak, magamis foglaltam voltt szőlőnek 
való helyet de ki tudtak belölle [Szentegyed SzD; W a s s L t 
Puskás Luka (40) jb vall.]. 1746: A Szőlő végéb(en) lévó 
verő fény ... fel méretvén, hoszszassága ... huszankét kötél 
es tizen három öl [Mezőbodon TA; JHb XI/294] O Hn. 
1715: A Csonkás szőlő végiben [Koronka MT]. 1751/ 
1818: Az Urak szöllöje véginél [Kisfalud MT]. 1795/1800: 
a' Tér Szőllő végiben (sző) [Harasztkerék MT] * allodialis 

1736: vagyon egy darab allodialis Szőlő ... ki kapalhaty-
tya harmintz ember [Noszoly SzD; CU XIII/1. 8]. 1761: A 
Sellér ezen Mltgs rész Allodialis szőlőjének harmad részit 
minden Esztendőben ki miveli [Pókafva AF; JHbK 
LXVIII/1. 720]. 1781: vágjon egy darab Allodialis szöllöje 
a' Bántza nevezetű hellyben ... ennek az ajja egy darab 
hellyt meg suhadott és ritkás [Kelementelke MT; Told. W-
XVIII. sz. v.: Kákován az allod(iális) szöllö tavaj 120. az 
előtt cir(citer) 130 vedret termet [GyL. N. Solymosi Kontz 
József kezével]. 1803: Allodialis Szőllőjétis tudok ... a 

Farkas nevű hegyben [Márkod MT; BetLt 5 Th. Kováts 
(63) ns vall.]. 1815: Allodialis Szöllök ... A* bora Sava-
nyutska, de jó iható [Bálványosváralja SzD; Ks 77. j j 
Conscr. 849] * céh ~je. 1657: Vottűnk karott az Ceh szõl-
lójehóz [Kv; SzCLev.]. 1665: Veottünk 2 kéve s z a l m á t az 
Czéh szeolejéhez f — d. 24 [Kv; i.h.] * civilis 1757: Ci-
vilis Szőlőjek Szomszédságokb(an) [DLev. 5] * d é z m å s~Á 
1683 k.: Wagyon egy Dézmas Szőlőis ... kinek szomszed-
gya nap keletről azo(n) szőllőnek Pallagia [Szilágysámson, 
SzVJk 166] * épített 1793: bezzeg a ked épített s z ö l l ö j e 

Buzdan" Sirattya kedet, gyamlálatlan, kapálatlan [Drasso 
AF; GyL. gr. Lázár János lev. — aAF] * (fel)fogott 
1734: regi Szőlő vagyon edgy darab, fogatt szőlő három 
darab [Péterlaka MT; KGy]. 1816: régi fel fogott s el ha-
gyatott szőllő [Szentimre MT; BalLev.] * homlokos 
1732: vágjon edj láb homlokos 's vápás szőlő ... melly a 



655 szőlőbeli 

újj szőlővel edjütt (: ha meg épül:) terem közönségesen 
rajta ... Urn Vini 1000 [Szentjakab SzD; Told. 11/67] * 
kerek 1651: egj ôregh kerek szōlō [Désakna; EHA] O 
Hn. 1650: Kerek szeoleo [M.fenes K] * kolonikålis 
1816: Colonicalis Szőlője Vagyon a' Nagy Hegyen egy 
Pászma [Varsolc Sz; Bom. XXIX. 24/19] * kvártás 
1693: Az közép hersá(n) a' Vargák szőleje szomszédságá-
é n ) három tsetert qvartas szőlő [Ne; DobLev. 1/37]. 1777: 
Jelenté ... Csiki Anna az irt Néhai idősb Brassai János Öz-
vegye mi nékünk hogy lévén ő Kglmének ... egy Csőtört 
de igen pusztás miveletlen Quartás szőlője [Ne; i.h. 11/492] 
* örökös 1736: En ... Sz. Benedeki Idősb Décsei István 
Protestálok solemniter, és ellent mondok ... az martallya 
nevü szőlő hegyben lévő ŏs örökös szőlőmben ha kik mit, 
^ennyit akár mikor és akármi Uton modon el kapaltak, 
foglaltak es aprehendaltak ... fen meg irt szŏlŏmbeli el fog-
lalt, és apprehendalt reszeket senki ne épittse, ne biija [Tor-
da; TJkT I. 125]. 1803: Szántó Sándor Ur őrőkes Szőllője 
[O.asszonynépe AF; DobLev. IV/862. 29b] * papok ~je. 
1735/1760: jutat ... Groff Bethlen Vrfiak(na)k papak szö-
löJ'e mellett ... egy uj Sessio [Elekes AF; i.h. 1/160-7] * 
Previcinált 1777: ezen Praevicinalt szőlőt tsak ez moston 
f°gyo félben való Esztendőben apprialvàn (!) ... az arról 
költ Contractualis szerént Nihai Brassai János vra(m) el 
maradott özvegyetöl [Ne; i.h. 11/491] * puszta 1592: 
veres Lenart vallia ... Eo maganak penig oli puzta zeoleje 
vagion, hogi komlonal, teouisnel, gaznal, egieb semmi 
n«nch benne [Kv; TJk V/l. 304]. 1602: puszta szeóleóieók 
,lth az Sándor hegien uoltth [Szentháromság MT; EHA]. 
1674: egy puszta szóllyő ugyan maga szölyöje mellet 
[Akosfva KK; VH]. 1690: Czicz hegje nevü hellyben levő 
Puszta ... Szőlő ... Ali Bassa idejétŭl fogva mind pusztán 
á11 [Dés; Hr 3/27]. 1778: két hasabocska puszta szőlő va-
gyon [M.köblös SzD; Becski IV]. 1822: A ... Varga Ra-
gaszkodóba van égy Puszta Szöllö, a* melly ugy el van 
Pusztulva, hogy nem is láttzik rajta hogy ott Szöllö volt 
[Marosjára MT; EHA] O Hn. 1578/XV11 sz. köz.: Az 
pu<ztha Z>eőleőb(en) [Kide K; BHn 85]. 1651: az puszta 
s?öllő allat (ke) [Körispatak U]. 1682: a Puszta Szőlőn 
Jellylül (e) [Szászgalac BN]. 1694: A puszta szőlő (sz) 
[Toldalag MT]. 1757: A Puszta Szőlő oldalban (sz) [Ádá-

KK]. 1793 k.: Puszta Szőllöbe [Gógán KK]. 1799: 
Uszta Szöllőben (sz) [Fiátfva U] * pusztás 1702: Lé-

vén ... egy hóid pusztás szeolőm [Pk 7]. 1711: egy hod 
Pusztás szőlejet elsőben megh Jarvan es okulalva(n)... es-
t,rnaltuk negyven magyari forintokra [Km; JHb VII/89]. 
y t t : két darabatzka Pustás Szőlő [Pókafva AF; Kath.]. 
I740: kéntelenittettek ... két darab pusztás szőllőjőkŏt áru-
ban ereszteni [Kóródsztmárton KK; Ks 13. XVII. 15]. 
'762: lévén i t . . . égj darab pusztás szölöjek az Uj szőlő ne-
^ he Íj ben [Nyárádsztbenedek MT] * utrizált 1775: Az 
Utrizált szőlőt ... el szökött Jobbágya allyáb(an) lévő győ-
möltsössével edgyütt tsinálta volt Erdőből [Kettősmező Sz; 
JnbK LIV/2. 7]. 1789: az utrizált szőllő el omlott volt, és 
^utan maga építette meg első feleségével [Asszonynépe 
A f ; DobLev. III/657. lb Mich. Csegezi (65) ns vall.] * vá-
Pas —• homlokos ~ * vargák ~je —> kvártás ~ * város 
"j/e. 1586: az peter ... az varos zeoleyet Iarta lopta zanzan-

ekkal koborlotta [Kv; TJk IV/1. 568]. 1654: Az Varas 
j*°leie mustiahoz köttettem égi altalagot, d 18 [Mv; 
^vRLt. — Tornai László kijegyzése]. 1741: *A Nemes Vá-
ros Szöllejé, a' Jobbágyok Vincellérsége miatt, a* mint ta-
Pasztallya a' Nms Város, nem éppül; söt romlik, és szinte 

elis pusztul [Dés; Jk 553a] * vhány ember kapálatnyi 
1797: égy ember kapalatnyi Szőllőn hány veder Bor szo-
kott termeni ...? [Doboka; WassLt Conscr. 13] vhány 
ember kaszálatú 1736: őt ember kaszálattyu szőlő [Vár-
hegy MT; EMLt] zsidói 1673: fogattam uolt az sze-
gennyek siday szöleyehez egy balas Istuan Neuü uínczelert 
[Kv; Szám. 34/LII. 7]. 

Sz. 1662: Ésaiás is így jövendölt ellenek: Országtok 
pusztaságra jut, várositok felégettetnek tűzzel, a Sión leá-
nya úgy marad, mint a megszedett szőlőben a kunyhó [SKr 
708]. 

4. tengeri ~ ribizli, ribiszke; coacăză; Johannesbeere, Ri-
bisel. 1585: wötte(m)... 2 font figet es Tengeij Zölot... d. 
12 [Kv; Szám. 3/XVIII. 30a Gellien Imre sp kezével]. 
1587: Tengeri szeoleot es mondolat hoztak — /40 [Kv; i.h. 
3/XXX. 25 Seres István sp kezével]. 1588: 13 July ... 
Louas Jstwan ... wytte az feyedelem madarat Tengeij zeo-
leot es Naranchiot feyedelemnek [Kv; i.h. 4/III. 55 Leonar-
dus Reiner kezével]. 1591: 4 January ... Tengery zeoleott 
az halhoz [Kv; i.h. 5/X. 5]. 1596: Második tal etek vad hus 
d 10 fekete lewel Almát hagimat d 12 ... Tengeri zeoleot d 
7 [Kv; i.h. 6/XXIX. 62 Bachi Tamás sp kezével]. 1599: 
Kaspar Wasswander. Hozot Bechy Marhat ... 1 Fertály 
Masa tengery zeolett — //6 [Kv; i.h. 8/XIV. 12]. 1782: 
Tengeri avagy veres szőlő [Kisesküllő K; SL]. 

Ha. 1616: zeöleye [Kv; RDL I. 101 Andr. Junck kezé-
vel]. 1645: szólyót [Apahida K; Told. 26]. 1677: szölyöje 
[Vaja MT; VH]. 1688: szŏlyeő [MNy XXXVIII, 383]. 
1703: szölejeket . szölejen . szölejehez [Dés; Jk]. 1726: 
Szölöjek [Kv; Ref.egyh.lt VII. 20a]. 1728: szölyőt [Told. 
24]. 1756: szölököt [CsS]. 1758: Szőlejében [Szőkefva KK; 
Ks 72. 54]. 1773: szólleje [Backamadaras MT; Hr 1/19]. 
1802: Szőllöjek [Aranyosrákos TA; Borb.] 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

szőlőáj szőlösvölgy/szakadék; vale cu plantaţii (masive) 
de viţă de vie; Weintal. Hn. 1773: a* Szőllő ájban (sz) 
[Gyalu K; EHA] | Szőllő áj oldalában (sz) [uo.; EHA]. 
1774: Szőllő ajra le Nyulo veggel (sz) [uo.; EHA]. 

szőlőaszalóláb szárító-láb; stativ de uscat struguri, stativ 
pentru uscarea strugiirilor; Ständer eines Traubentrockners. 
1756: egy szőllő aszaló Láb, mellyré hoszszu rudak a' ne-
vezett szükségre nézve szegeztettek [Ks 92. I. 32 dévai kú-
ria-leír.]. 

szőlőbeli 1. szőlösbeli; din/de vie; im Weingarten be-
ſindlich/liegend, von Weingarten, den Weinberg betreffend 
u.dgl. 1679: Sasvarosi Sámuel... engede azan szőlőbeli ré-
szett egesz(sz)en ... D": Lakatos Bálint Urameknak es az eo 
kglmes posteritassak(na)k örökösön [Ne; DobLev. 1/28. — 
"Fennebb: Daballyi; értsd: Dobolyi]. 1773: Nemes Zemplén 
Vármegyében Bodrok Keresztúr Várossában ... Lévő pusz-
tás Curia, és parlagságra jutott Szőlőbeli Örökségnek, távol 
Lette miatt... gondját nem Viselhetvén ... Nemzetes Nyári 
Intzédi György Ura(m)mal azon ... Joszag iránt, Léptünk 
illyen alkalomra, és megegyezésre [Alvinc AF; Incz. XI. 
15a]. 1796: Ha a káros kővetkezestöl nem csak hanem a va-
loságos Kártételtől vgy félve a* Communitas ... ugy a' Szöl-
löbeli Házakot, Kajibakot, azokba egész nyáron, Őszön, és 
Tavaszon való lakásokot nem kellene meg szenvedni [Kv; 
KvLt III/3. 362-3]. 1798: A Kájáni Szőllőbeli kalongyacska 
Szénát... el adtam [H; Ks 108.44-5 Vegyes ir.]. 
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Hn. 1754: A Szőllőbeli puszta (k) [Erdőcsinád MT; 
EHA]. 1825: alol felől a Puszta Szőlőbeli szakadások [Cse-
kelaka AF; EHA]. 

Szk: - pandår. 1806: Az Aranyi Szőlőbeli pundámak 2 
Hónapra per 2 véka" (búza) [Dédács H; Ks 109 Vegyes ir. 
— "Búza]. 1807: A Nagyoklosi szöllöbeli Pondamak 2 
Véka buza [uo.; Ks 98] * ~ termés. 1839: A szőlőbeli Ter-
més szépen mutatkozik [Bodola Hsz; BLt II. 12]. 

2. szőlőbirtokra von.; referitor la proprietate de vie; den 
Weinbesitz betr., weingemeindlich. 1573: Bonchiday Ger-
gel, Baniay Eotthwes Ianos, Eotthwes Antal ... valliak 
hogi, Az Mynemw ados lewelet adot az Zemelyesiteo" pe-
chy Matiasnenak az zeolôbeli Adósság feleol Twgiak hogi 
Igazan vagion Irwa Noha pecet Ninch rayta [Kv; TJk III/3. 
125. — "Steph. Zemlyesiteo]. 1832: szöllömbéli zálogság-
rol tett önkéntes kőtelező ajanlasomrol en is ki adtam ezen 
Contractualis Levelemet [Szamosújlak Sz; Végr.]. 

3. szőlősbeli termésből készített; care a fost făcut din re-
colta (proprie) de struguri; aus eigenem Weingarten. Szk: ~ 
színbor. 1780: Hangas Szőllőbeli Szin bor [M.királyfva 
KK; EHA]. 1819: 818ba termett uj szőllőbeli szin bor ... 
816 ba termett sajtolásbor [Baca SzD; TSb 6]. 

szőlőbíró hegybíró/mester; supraveghetorul paznicilor 
de vie; Bergrichter. 1790: A Szőllő Biro és Eskűttek ugy 
vísgállyák és tsináltassák meg â hibás Gyepüket hogy azok 
igazán minden kedvezčs nélkűlt és nem boszszubol legye-
nek kivált ha meg rotat(na)k â Birságlásra | Valamikor â 
Szőllő Biro a' Szőllők állapattya iránt valamelly időre ha-
gyást, vagy Gyűlést botsát, azt rendre egyik Háztol a* má-
sikhoz hírré tenni vagy el mondani tartoznak | A Szőllő Bi-
ro és Eskűtt választás és ezeknek ezen hivatalra Hittel le-
jéndő Kőteledzések nem a Mezőn a' kár holottis hanem va-
lamelly Szöllős Gazdának Házánál az hol illendőbb lészen 
ott mennyen végben | A mikor â Szőllős Gazdák akar mi 
némü Bírságot el költeni egyben Gyűlnek, minden Ember 
ekkor jelen légyen, és ha â Bírság <3> m forinton fellyűl 
való lészen az azon felyül való része å közönséges Szük-
ségre meg hagyattassék, melly szerént azon meg maradatt 
rész â Szőllő Biro kezében menvén aről (!) számalni tarto-
zik [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

szőlőbíróság szőlöbírói hivatal/tisztség; funcţia de sup-
raveghetor al paznicilor de vie; Amt/Funktion eines Berg-
richters. 1790: A Szöllö Bíróság vagy Esküttség Esztendeig 
viseltessék, melly következzék Házalat szerént [Karácson-
fva MT; Told. 76]. 

szőlőbíró-választás hegybíró/mester-választás; alegerea 
supraveghetorului al paznicilor de vie; Wahl des Bergrich-
ters. 1790: A Szőllő Biro és Eskűtt választás és ezeknek 
ezen hivatalra Hittel lejéndő kőteledzések nem a Mezőn a* 
kár holottis hanem valamelly Szöllős Gazdának Házánál... 
mennyen végben [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

szőlőbor szőlőből készített bor; vin (de struguri); Wein, 
Traubenwein. Szk: aszú 1837: Eczetes aszszu szöllö bor 
5 veder [Szentbenedek SzD; Ks 88. 29] * muskotály óaszú 

1832: Muskotáj ó Asszu Szöllö bór egy két kupás Czi-
linderbe [Sáromberke MT; TSb 26] * szásznyiresi aszú 
1837: A Sz: Benedeki Pintzébe etzetességre hajlandó 
Szásznyiresi aszszu Szöllö bor [Szentbenedek SzD; Ks 88. 
29]. 

szőlőcsemete fiatal szőlő; altoi de viţă; Weinsetzling 
1817: A Daru Hegynek az alját szöllö, és fáin nagy szilvafa 
tsemetékkel bé ültettettem [Héderfája KK; IB. Veress 
István tt lev.]. 

szőlőcske 1. szőlösöcske; viişoară; kleiner Weingarten-
1583: Barbara hozzw Georgne vallia ... vagion eg kis 
Darab Zeóleochkem [Kv; TJk IV/1. 179]. 1593: Nemety 
Jstua(n) vallia, Zayabol hallotta(m) Kosa Mihaltol (!) ezt, 
Am az en Margitomnak eegj zeoleochket Attam [Kv; TJk 
V/l. 419]. 1641: uagion egj kis Szölőczke [Inó Sz; GyK X-
30/8]. 1703: Egj kis darabaczka szölőczke [Ádámos KK; 
Pk 7]. 1728: egy Kis szőlőtske vagyon Cir 40 „ vagy 50 „ 
veder bort termő ... Kelementelke felé [Balavásár KK; fë 
13. XV]. 1746: jutottanak vagy 5 darab apróság szöllŏtskei 
[Buza SzD; LLt Fasc. 177]. 1749: vettük pénzen ... az Dési 
Lakatos Péter háza félétt ... az felette való egy hasáb szö-
lötskével kilenczven két Forinton [Ne; DobLev. 1/234]. 
1763: vagyon ... egy szőlőcske [Felőr SzD; Torma]. 1767: 
vólt mint egy fél-holdné Szöllötskéje [ N y á r á d s z t b e n e d e k 
MT; Told. 37]. 1774: 20 Tőből állo szölőttske [T; EMU 
Conscr.]. 1817: két rongyos szöllötskéje a miveletség (0 
mián 20 vedret sem terem [M.igen AF; KmULev. 3]. 1822: 
Egj kis darabotska szőlőtske [Kv; Pk 7]. 

Szk: fecskefarkú 1759: egy kis Fecske Farkú szöllöcs-
ke [Backamadaras MT; JHbB B. 2] * puszta 1625: hit-
tük az ket huteos feoldmereot Zenfner Matiast es Cati Mi-
halt felseo Lombra, egy puzta zeoleoczke zalua(n) a Varos-
ra, hogy meg estimalliak [Kv; Szám. 16/XXXIII. 23]. 
1667: az Isputalihoz tartózó egy fertalnj kis darab puszta 
szőlőcziket... töredtem es uöttem fel giepŭből magam sza-
momra [Kv; RDL I. 31 ]. 

2. szölőtőkécske; butuc de viţă de vie; kleiner Wein-
stock. 1818: Kőtőlős leszen az Arendator Ur ... az Hataron 
levő erdőmet ugy Conservalni hogy abban semi tetemes kár 
ne essék ottan lévő Kevés szöllötskemnek karozására appe-
lacidalok (!) az erdő tisztításából anyit a menyit az embe-
reim jó Leiekkel meg esmernek [Nagylak AF; DobLev. V/ 
1016]. 

szőlődaraszolás szőlőkapálás; säpatul viei; Weinhauen, 
Hauerarbeit. 1759: az egész falu Sz Rontás vett volt 4 
Szekér Szénát ki az Utrizált vdvartól es alkadtanak volt 
meg erette 12 M forintokkal es mais ados velle a falu, es 
vegeztek volt érette minden forint után egy egy napi számo 
Interessére szőlő ... daraszlást [Szentrontás MT; Sár.J-
1780: a Szaszoknak szöllö doroszlaskor [O.kocsárd KKî 
Berz. 8. 72]. 1795: A Szőlő Leveletzéskor (!) es doroszlás-
kor penzes dolgosok(na)k [Koronka MT; Told. 41/20]. 

szőlődaraszoló szőlőkapás; săpător la vie; Weinhauer, 
Hauer, Hacker. 1749: 106. szöllö Daraszlokra erogáltam 
318 [Kiskend KK; Ks 70. 51. Szám.]. 1774: A' Szöllö pa-
rasztoknak adtam 1B [Berekeresztúr MT; Berz. »7a 

LXXIII. 42. — "Ti. véka törökbúzát]. 

szőlőegres éretlen szőlő; aguridä; unreife Trauben. 16$-
Vagyon ezen pinczeben tizenhárom hordo bor. Egy d e s a ' 
ban szöleö egres [Királyhalma NK; Ks 67.46. 24a]. 

szőlőérés a szőlőérés időszaka; perioada coacerii strugij-
rilor; Weinlese(zeit), Lesezeit fílr Wein. 1574: Katalin 
kach Andrasne Azt vallia ... az Margit New Azzonemoe 
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• ••az gywmeolch es zeleo Ereskor Mindennap estwe ... 
cheberrel zatiorral Tely zeolet gywmeolcet hozot vala-
honnat [Kv; TJk III/3. 362b]. 1591: zeoleo erezteol fogwa 
mind az hideg lelte az giermeket, de azutan, ki kezdet be-
leolle tiztulni [Kv; TJk V/l. 55 Kerekes lstwan vall.]. 

szőlőesküdtség hegyközségi esküdti tisztség; jurát al 
podgorenilor; Amt des Bergrates. 1790: A Szőllő Birosag 
vagy Esküttség Esztendeig viseltessék, melly következzék 
Házalat szerént [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

szőlőesküdt-választás hegyközségi esküdt választása; 
alegere de jurát al podgorenilor; Wahl das Bergrats. 1790: 
A Szöllö Biro és Eskütt választás és ezeknek ezen hivatalra 
Hittel léjendő kőteledzések nem a Mezőn a'kár holottis ha-
nem valamelly Szöllős Gazdának Házánál ... mennyen 
végben [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

szőlőfa l.fit szőlőtőke; butuc de viţă de vie; Weinstock, 
Rebstock. 1683: feles márhak(na)k egyszeri maszori rend 
kül való járások miatt lőtt karokat vettünk eszszünkb(en) 
••• nyomokkal ... sok szölö fakatis rontva(n) ki [Radnót 
KK; UtI]. 1694: Latam aszt hogy az tavaszai Moso Marton 
az hazatol vün ki az szolejeb(en) Egy nagy tereh szölö fat 
[Jobbágyivá MT; BálLt 50]. 1786: ezen ... Szöllök főidét 
elsőbben néhai Pungratz György ur ö Nga fogta irtotta vág-
ta ki Nagy erdőből s be is gyepültette s ültet(tet)te is volt 
Szőlőfakkal [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 1800: a Tövisből 
és egyébb a' Főid mivelését gátolo bokrokkal ki irtván, és 
azt szőlőfákkal be ültetvén [O.péterlaka AF; EHA]. 

Szk: bortermő 1797: bé menvén a Veteményes kert-
be, melynek bal-felöl való során vagyon négy Vetemény-
nek való tábla, mellyeknek oldalai rész szerint... bor termő 
szöllö fákkal vagnak (!) spallirba véve [Ajtón K; CU IX. 
2/12b]. 

II. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ f ű -
rész szőlőtőke száraz ágának vágására használt fiirész; ferăst-
râu folosit la tăierea/îndepărtarea uscăturilor de pe butucul 
viţei de vie; Rebensäge. 1830: 2 Szőllő fa fűrészért adatat 
Öesztertzén 2 Rfr. 30 xr [Sajókeresztúr SzD; Bom. F. Ilg]. 

szőlőfaj szőlőfajta; soi de struguri; Traubensorte, Reb-
sorte. 1852: Éppen tegnap valék a' Bodor Pali kertjében, 's 
rendeltem meg magam és Miklós számára 100 darab igen 
fáin szöllö fajt, 2-3 éves frantzia muskotály, — nagy része 
frantzia muskotály [Kv; Pk 7]. 

szőlőfar szőlős hátulsó része; partea din spate a viei; 
kndteil eines Weinbergs. Hn. 1673/XIXsz. eleje: A Szőllő 
poron (sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 1779: A Szőlő faron 
(sz) [uo.; EHA]. 

szőlőfark szőlős vége; capătul viei; Endteil eines Wein-
bergs. Hn. 1754: az Szöllö Farkon (sz) [Harasztkerék MT; 
EHA]. 

szőlőfedés szölőföldelés/takarás; îngropatul viilor/viţei 
Jj* vie; Bedecken des Rebstückes. 1590: Az zeölő fedeskor 
hozattam 4 kapat ket Jobbaggial fl. 1' [Kv; Szám. 4/XIX. 
l5HS. — "Fels-ból kiemelve]. 

„ szőlőfedő szölőföldelö/takaró napszámos; ziler angajat la 
mgropatul viţei de vie; Tagelohn zum Bedecken des Reb-

szőnyegtartó 

stöckes. 1658: Szőlő fëdeo, 16. Dolgosoknak ... N. 320a 

[Borberek AF; WassLt 8. 35. — aCipó]. 

szőlőfő szőlős eleje; începutul viei; Haupt/Kopf der 
Rebe. Hn. 1643/1770 k.: Szőlőfő [Szentgothárd SzD]. 
1679: Az szőlő fón [Vadasd MT; Told. 41]. 1723 k: A' 
Csere végben Uj Szölö főn egy darab fark erdő [Hagymás-
bodon MT]. 1733: az Szōlo Fün (e) [Göcs MT]. 1737/ 
1792: Szőlőfő [Ördöngösfüzes SzD]. 1754: A Szőlő fönél 
(sz) [Karácsonfva MT]. 1758: A Szölö fönn (k) [Sztána K] 
| A Szölö főn (sz) [Inaktelke KJ. 1761/1818: A Szőllőfőn 
(sz) [Kisfalud MT]. 1772: a Szőllőfőn (sz) [Buijánosóbuda; 
BHn 50]. 1773: A' Szőllő fón (sz) [Mezőveresegyháza 
SzD]. 1780: A Gőtsi Szöllö Fõn [Harasztkerék MT]. 1789: 
a' Szölö fön [Kide K; BHn 95]. 1793: A' Szőlő fón (sz) 
[Szamosfva K]. 1798: Szöllö fünn (sz) [Méra K]. XIX. sz. 
eleje: a Nyaras szőlő fün (sz) [Vadasd MT]. 

A forrásjclzct nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

szőlőföld vie; (ein) Stück Weingarten, Grundstück für 
Weinbau. 1619/1687 k: (A) szőlő földért mást adtak ugy 
hogy ă régi ősvenye(n) szabad legye(n) akar kinekis jámi 
kár tétel nélkül [Nyárádsztbenedek MT; MMatr 94]. 1648: 
az Kapus oldalon leveő Szeöleő feőldet ... sok wdeőktwl 
fogua az Kowáchioczy Familia ... birta [K; BálLt 82]. 
1674: fele annak az kis szölyőnek juta Tamási István uram-
nak egy darab puszta szolyo Föld [Ákosfva MT; VH]. 1692: 
ez megh irt Szőlő földnek böczüssi [Kövend TA; KW]. 
1710: (A) szőlő földnek el adasahoz képest, Egri Szőcs Gás-
pár vr(am), Evictiotís vallala magára, es successorira, utrius-
q(ue) sexus in et pro Zlot 24 [Ne; DobLev. 1/69]. 1753: azon 
szőlő földének hasonfele örökös, és oljan mint ősről maratt 
... az benne épittett szőlőt szabadoson testalhatta eo Nga 
[Harasztos TA; Ks 14. XLIIIb]. 1771: egy darabb puszta, 
bongoros, szöllö földnek való hely [Szentgerice MT; EHA]. 
1789: Lévén ... Ketskés György András és foljfalvi Aszalós 
Mártonnénak eo kegyelmek(ne)k, égyütt. . . Égy Darab Szől-
lő Főidők,... Melj szöllö Főidet ... adának Balog Sándor 
Uramnak Örökösön Cseréb(e) [Szentimre MT; BalLev.]. 

Szk: puszta 1688: Az Külső szölö hegjben ... egj 
puszta szőlő föld, az Lengyel országi veszedelemtől fogva 
pusztán ál az másokéval edgyütt [Szentgerice MT; EHA]. 
1790: a' kinek ... miveletlen Szőllő Főigye találtatik a 
Szőllő Biro admoneáltassék ... hogy Puszta Szőllő Főigyét 
miveletlen ne tartsa [Karácsonfva MT; Told. 76] O Hn. 
1670: egy kitsin puszta szőlő főid [Vaja MT; EHA]. 1674: 
egy darab Puszta szolyo (!) Főid [Ákosfva MT; EHA] * 
pusztås 1756: Libertinus Régeni Kis György Uram ... 
már most Tit. Vásárhellyi Kata Aszszonynak adá zalogban 
a' Nagy Enyedi Határon a* Vég Hérsán házul felül pedig a 
... Reformata Ecclesia pusztás szölö földét rajta levő egy 
nehany gyümölts fatskáival egygyütt [Ne; DobLev. 1/271. 
la] * utrizált 1762: ezen utrizált szöllö földis ... Dara-
bas Miklosek szomszédságiban ... vagyon, Melyetis egy 
szegény Erdélyi ember árkolt volt fel [Perecsen Sz; IB IV. 
76 St. Kulcsár (64) jb vall.]. 

szőlőgerezd szőlőfürt (kisebb része); ciorchine de stru-
guri; Traube. Szk: ~~ módjára. 1756: A Háznak felső része 
... vágjon jo Bojt (!) hajtás alat melynek közepette vágjon 
kerekdeden Párkányozott Spatiu(m), négj szegeletinel Szö-
lö Gerezd modgjára formált Virágok [Branyicska H; JHb 
LXX/2. 19-20]. 
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szőlőgerezdes 1. szŏlŏfürtmintás/díszítésü; cu modele de 
ciorchine de struguri; (kleine) Traube, Traubenmuster. 
1697: apróbb Szölö gerizdes (!) fejér ezüst Pohár [KGy]. 
1699: Egy szőlőgerezdes kŭl belől aranyos fedelű labas po-
hár, nyom 2 girát 3 nehezéket [Kv; KvRLt X. A. 43b]. 

2. - forma szőlőfürt alakú; ín formă de ciorchine de stru-
guri; XVIII sz. eleje: Egy Szőllő Gerezdes forma leuelinel 
ezüstből formait Aranyos Mosdocska [Berz. 17. XII]. 

szőlőgyepű szőlőkerítés; gardul de la vie; Hecke/Hag 
des Weingartens. 1570: egy Zanto ember az vyzreol haytia 
volt eokreyt, Az egyk az Zeole gepwre Menth volt De 
semmy kart nem Theot [Kv; TJk III/2. 48]. 1618: Ha Kor-
tomaz Georgi Egiedwl hitel megh mond raita, hogi az El-
seo es Alsó szeoleo Giepw uolna az Baluani Ferencz Giep-
wie hittel | Kortomaz Georgi ... az bizonsag mellet maga-
nakis kere az teorwint hogi ugi uolna az mint eo mondotta 
az szĕŏlčo giepwnek allapattia [Vajdasztiván MT; RDL I. 
12]. 1630: latta(m) hogj egi lo vágjon megh keötue az szeö-
lö giöpűnel ... egi holt lois fekszik ott [Mv; MvLt 290. 
209a]. 1715: Fogarasi Sámuel ur(am) ... az ... Possesso-
rokkal, és falusi lakosokkal ... jo correspondentiat tartson 
... szölögjepűk erigálásaban ... meg edgjezik [Mezőbánd 
MT; MbK 117]. 1790: ha ... a* Szőllő Gyepű kerülésen 
első Admonitio. után a 2 k kerülésben is Gyepûje, akárki-
nekis résben talaltatik, ekkor bűntetődik negy pénzig [Ka-
rácsonfva MT; Told. 76]. 1800: hogy pedig a szomszéda-
sitott szőlő gyepüjehez valami jussak lehetne Lezák And-
rás és Makai Istvánnak azt tellyességgel nem tudgyuk 
[Ádámos KK; JHb XX/19]. 1807: erdeiben Szöllö gyepŭ-
iben minémü károkat tettenek, fel nyesett fiatalait vágták 
le tekervén pusztították [DE 3. XXXV. 13]. 1859: Az Ar-
burás nevü szőllő Gyepűvel körűi kerítve [Péterlaka AF; 
EHA]. 

Hn. 1721: A Szőllő Gyepű alatt (sz) [Dányán KK; 
EHA]. 1732: A szölö gyepű mellet (sz) [Sárvásár K; KHn 
131]. 1755: felyűl a Szőllő Gyepű [Gógán KK; EHA]. 
1786: a' Szöllö gyepűig [Mezőbánd MT; TSb 51]. 1804: a 
Del lön a Szőllő gyepű mellett (sz) [Dés; EHA]. 1832/1834: 
A* Szőllő gyepű mellett (sz) [Hidvég Hsz; EHA]. 

szőlőgyomláló I. mn szőlögyomirtó; care pliveşte ín vie; 
jätend im Weingarten. 1792: Ugj hallottam hogj az Expo-
nens Vrat és Aszonyt szölö gyomláló dolgosaikkal egjűtt a' 
magok Pök hegjbeli szőllejekböl Bardocz Lajos Vram har-
mad magával ... ki hányta vólna [Szentbenedek AF; Dob-
Lev. IV/692 Herepán Petru (32) zs vall.]. 

II. fit szőlőgyomirtó munkás/napszámos; muncitor/ziler 
care pliveşte ín vie; jätende(r) Hauer. 1792: azon szöllő-
gyomlálókkal jelen volt a* Bardocz Adám Úr Bírájais 
[Szentbenedek AF; DobLev. IV/692 Paulus Kis (32) paro-
ches ref. vall.]. 

szőlőhajtás 1. szőlőkarikázás; legarea lästarílor (ín viti-
culturä), cercuire; Aufblinden der Triebe. 1763: a szőllő 
hajtáshaz nem fagattam mivel it majd minden harmadnap 
Havaz [Kóród KK; Ks CII. 19 Szarka Józsefit lev.]. 

2. ~kor szőlőkarikázás idején; la vremea cercuirii; zur 
Zeit der Hefte. 1788: az Szölö hajtáskor éppen esztendeje 
mult [DLt]. 1852: Szőllő hajtáskor lesz égy éve [DLt 747]. 

szőlőhasábkaró hasogatott szőlőkaró; araci (despicaţi) 
de vie; Winzerpfahl, Reb-AVeinpfahl. 1771: A Szöllö Ha-

sáb karokat Csináltattam, a Vinceler ki kározta [Esztény 
SzD; Told. 5a]. 

szőlő-hasábocskakaró hasogatott szőlőkarócska; araci 
(despicaţi) de vie; kleiner Rebpfahl, Rebpfählchen. 1804: 
Portsahalmi Ur is égy Szölö hasabotska karóval oda nyar-
galván, a Sertéseket ütni kezdette [Dés; DLt 82/1810]. 
1810: égy Szölö hasabotska karo [Dés; DLt 82]. 

szőlőhegy szőlővel beültetett hegy/domb; podgorie, vie; 
Weinberg, Rebenhügel. 1591 k.: az zegyn varosunkis zeo-
leo hegyenek Nagiob (!) es haznosb vize el vezet [Dés; DLt 
233]. 1592: Sigmond lewele: Dichyri az waros híwsegeth 
Ad illien zabadsagot, hogy akar mely hataron leweo zeoleo 
hegiekreöl, feöld beert, s kilencedet ne vehessenek [Kv; 
Diósylnd. 26-7]. 1600: Hogy az chatoma kutot az zeoleo 
hegybe chinaltak, attam segitsegwl d 12 [Kv; Szám. 9/IX. 
30]. 1644: Mas Nap reóggel(is) oda küldenek ... az zeóleó 
heogjbeól ... el Vittek [Mv; MvLt 291. 427a]. 1667: a' Be-
kas Pataki szeolŏ hegjen leuö szőlőmre az D(omi)nus Inc-
tus ... ennek az hazanak reghibe vőtt szokása és Törvénye 
ellen rea ment [Kv; RDL I. 148c]. 1751: Vándorék ... szánt 
szándékkal tilalmas kaszáló füveket mindenféle gabonákot, 
szöllö hegjeket pr(ae)dáltatnak étetnek [Balázstelke KK; 
IB. Mich. Rampler (60) jb vall.]. 1757: A Folthi határon 
egy néhány helyeken lehetne jo nagy friss Szőlő hegyeket 
epiteni [Folt H; BK ad nro 144]. 1790: Ezen Szöllö He-
gyekben Idegenek(ne)k Szőllőt bírnia a Verus Haereseken 
kívül Szabad nem lészen [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1821: 
A' Szöllö hegyekben e'következendöket ujjittatta [ċelna AF; 
Ks 79. 24]. 1831: fel mentem Vaass (!) Mihályhoz s mondám 
néki ... gyere mennyünk és ... jáijuk meg a* Szőllö-hegyet 
[Dés; DLt 332. 6]. 1851: Ezen szőlő hegy végében 
pityóka ván ültetve [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Hn. 1444: Zewlewheghpataka [Gyerővásárhely K; KHn 
150 Csánki V, 359]. 1628/1778: az Szőllő hegyen való pusz-
ta Szöllö [Vajdasztivány MT]. 1688: Puszta szölö hegy 
[Oroszfája K] | Az Kűlsö szölö hegjben ... egj puszta szölö 
föld [Szentgerice MT]. 1733: Szölöhegj [Doboka; DHn M-
1731: A Szöllö hegj mezejében [Hilib H] | A Szölö hegj alatt 
a Iában (sz) [Gelence Hsz]. 1736: a' Szóllö hegy [Marossár-
patak MT]. 1762: A Nagy Szőlő hegy fején (sz) [Hagym^J 
bodon MT]. 1765: a Nagy Szölö hegy felé [ H a r a s z t k e r é k 
MT]. 1767: a' Két szöllö hégy kőzött [ N y á r á d s z t b e n e d e k 
MT]. 1776: A Bosa vagyis Puszta Szölö hegybe lévő terré-
numnak két végeib(en) [M.köblös SzD; RLt]. 1787: a' SzŏlO 
Hegy alatt (sz) [Désakna]. 1797: a' Szöllö Hegynek északos 
oldalába (sz) [Ajtón K] | Szöllö hegyben (sz) [Körispatak UJ-
1830: A' Szöllö hegyben (szö) [Feketelak SzD]. 1839: pusz-
ta Szöllö hegy (sző) [Szentdemeter U]. 

A forrásjelzet nċlkaii adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: bortermő 1662: a Sebes-Körös szép folyó vize 
... a várat délről balra, a gyönyörűséges jó bortermő szőlő-
hegyeket pedig éjszakról, jobbra hagyván, a várast ketté 
szakasztja [SKr 416]. 

szőlőhegyecske kis szőlőhegy; podgorie/vie micä; 
benhügel, kleiner Weinberg. 1794: vagyon egy Szőlő ne-
gyetske vagy is darabotska Szölö [Marosjára MT; Pfl-

szőlőhegymái szőlőhegyoldal; coasta podgoriei; Han? 
des Weinberges. 1676: az Közép Herza nevű szölö heg) 
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maiban [Ne; DobLev. I. 23]. 1679: Mészáros Bálintné Asz-
(sz)anyom ... add el ... a Forkospatocbeli szölö hegy mái-
ban ... edes Attjarul réa szállatt két darabbul állo egy hold 
szŏlejétt örök árran [Ne; i.h. 1/28]. 1716: Hadnagy Uram ... 
ki vivén ... az Vég hersa nevű szölö hegj málb(an)... lévő 
Néhai Károlyi Szöcs Mártonné szőlőjének in f l . H. 10//93 
Penzekb(en) való el foglalására, el mentünk, és azon (!) 
szŏlõtt assignáltuk az Hadnogj Uram eő Kglme kezéb(e) 
[Ne; i.h. 11/342. 3]. 

Hn. 1679: Forkospatocbeli szőlő hegy máiban [Ne; 
EHA]. 1724: az Kőrtvély fa szőlő hegj máiban [Ne; EHA]. 
1725: Kőrtvélyfa nevű szölö hegj máiban ... puszta három 
hasáb quartás szőlő [Ne; lncz. VHl. 2la]. 

szőlőhegytető a szőlőhegy legmagasabb része; vîrful 
podgoriei; (etwa:) Weinberghöhe. 1662: Kik a parancsolat 
szerint mentül felesebb néppel kimenvén, a Várad és Bihar 
kőzött levő hágó-avagy szőlőhegytetőn megállván a sereg-
gel, a vezér levele Ispán Istvántul néhánymagával küldetett 
vala alá az égető török, tatár, kurtány tisztviselőkhöz [SKr 
548-9]. 

szőlőhely szőlős, szőlöfòld; vie; Feld fúr Rebenpflan-
zung/Wein. 1635: Az meli zőlő heliet es wstől maradott 
feöldel csereit Kouaczj Jakab [Andrásfva MT; BálLt 48]. 
1659: Czicz hegyen egy regtŭl fogvast el pusztult szőlő 
helly ... sürü tövis bokrokkal igen el tölt volt [Dés; EHA]. 
1726: Váradi András Uram is azon Nemes darab Szőlő he-
•yet által adgya és transferálya Major Péter Uramnak [Dé-
va; Ks 73. IV. 56a]. 1767: a Puszta szöllöbe vagy két darab 
Puszta szöllö hellye [Nagyemye MT; EHA]. 1797: valaki 
által fel fogott szőllő hellyeket, vagy málés kerteket, mély-
kékről tsupán tsak Dézmát adnának, nem tudunk, 's nintse-

is [Ajtón K; CU IX/21. 43b]. 1800: találtanak ... Szölö 
helyeket [Mv; TSb 24]. 1824: Az el pusztult Szölö hejjek 
m eg vannak most is a' magok régi állopattyakba [Szásznyí-
res SzD; Ks 79 Conscr. 86]. 1843: Egy kis regi szöllö hely 
öszve árkoltatva kaszállonak használtatik [Borsa K; BetLt 

1859: Kötelezi magát ... hogy a' gondviselése alá adott 
Szőllő helyeket minden évben a' maga idejében meg fogja 
mivelni [Mv; DE 3]. 

Hn. 1709: az Ravasz mái nevü szőlő helyben (sző) 
[Ŭlah; EHA]. 1713: Egy küs szölö hely [Dellőapáti SzD; 
EHA]. 1795: Szőllő helj (k) [Maroskoppánd AF; EHA]. 
'°67: Szőllő hely (k) [uo.; EHA]. 

Szk: puszta 1625: az az puzta szeoleő hely ne(m) 
J8e(n) Nagy vala [UszT 49a]. 

. szőlőhelyecske szölősöcske, szőlőföldecske; viişoară, 
v , e micä; kleiner Weinberg. 1703: Az Falu felett egj darab 
S2ŏlŏ heljecske [F.tök SzD; RLt]. 

Szk: puszta 1745: egj puszta Szőlő hellyecske [Hosz-
Szútelke AF; Kath.]. 

szőlőhordó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
!Jen: - bot puttony; pritoacă; Weinbutte, Butte. 1570: Kere-
s s Myklos, Ezt vallya ... az ew Annya hazahoz ... vyttek 

egy Bochkat egy zeoleo hordot (!) Bothot es egy Ladat 
W TJk I1I/2. 97]. 1629: Cziebrekbeől szeőleö hordo bot-

es Egieb dib dabbol penzre tudua(n) mindenesteol te-
*Zen tt f. _ d. 70 [Kv; RDL I. 131]. 1697: Innét az belső 
f e z é r e nyílik edj erős reteszes ajto. Ezen belól ... Szőlő 
nordo bott nro 2" [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 5. 

— aFels-ból kiemelve]. 1717: A kadárlo szin melyb(en) tá-
laltattak ezek ... 3 szőlő hordo bot8 [Abafája MT; JHbK 
XXXIV/20. 5. — aUa.]. 1753: Két vas abrantsos karikás 
szőlő hordo botok [Záh AF; Told. 18] * ~ puttony prito-
acă; Weinbutte, Butte. 1696: Szöló Hordo puttón nó 2 
[Bethlen SzD; BK]. 1756: Szölö hordó puttón 2 [Piskinc H; 
JHb XXXV. 35. 37]. 

szőlőhordozó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: - bot puttony, cseber; pritoacă/ciubăr; Weinbutte. 
1692: A* Gabonas haz hyan talaltatott ... Szöllö hordozoh 
Bot [Mezőbodon TA; BK 3]. 

szőlőíz szőlölekvár; marmeladă de struguri; Traubenmar-
melade, Traubenmus. 1850: Egy és fél veder szőllő íz [Al-
gyógy H; Bom. F. Ii]. 

szőlőjövés szőlőhajtás; lăstar de viţă; Rebentrieb. 1864: 
még máig is vágynák szöllö jövések [M.nádas K; KHn 
226]. 

szőlőkapáló szőlőkapálásra való; de/pentru säpat via; 
Hauer-, zum Behacken. Szk: - kapa. 1758: Szőlő kapáló 
hitván őszve romladozott kapa 3 [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

szőlőkapás I. mn szölőkapáló; care sapă ín vie; Hauer-, 
Winzer-. 1614: Kanthor Mihály szöllö kapas Colosuaij 
örökseges Ember [Kv; TJk VII/2. 141]. 1675: enis mint 
szegény munkás és szölö kapás Ember ... midőn rettenetes 
Tolvaj kiáltást hallotta(m) volna, kertemből ki ki mente(m) 
[Kv; TJk XII/1. 101]. 

II. ſn szőlőkapáló napszámos; zilier care sapă ín vie; 
Weinhauer, Hauer, Winzer. 1638 k.: Ez puszta hazban ... 
lakik egi ideghen Szeoleo kapas [Km; GyU 30]. 1683: A' 
szőlő kapasok(na)k rendeltünk adami per djem d. 12 [Dés; 
Jk]. 

szőlőkapu szőlőskapu; poarta viei; Wein(berg)tor. Hn. 
1764: a Gerengj szöllö Kapunál (sző) [Csávás KK; EHA]. 

szőlőkaró araci de vie; Rebpfahl, Weinpfahl, Reben-
stecken. 1579: Az zòleo karoknak meg wetele felöl igy we-
geztek eo keg [Kv; TanJk V/3. 183b]. 1589: meg Kialtassa 
három hellyen hog az Zeolö Karót es az Sendelnek hozzo-
sagat Az Karó 5 singre az Sendelt 1 singre es fel fertalra at-
ta(m) Nekye eo maga Jargalasatol Kialtassatol f. — d. 24 
[Kv; Szám. 4/VI. 144 Stenzely András sp kezével]. 1620: 
mind az Zeőleő karokat, mind penigh az Sindelieket sokkal 
reöuidgiebben czinalliak, hogj nem mint ennek eleőtte [Kv; 
TanJk II/l. 295]. 1681: Az szölök szükségere is, minden 
eghesz telek utan, per nro 300 szölö karót csinálni ... tar-
toznak [VhU 200]. 1693: A Sasfak, a Tengelyek, Eke Ge-
rendelyek, es egyeb epületre való fenyő fak Szőlő karok, es 
egyebek ollyanok oszollyanak ket fele [Ne; DobLev. 1/38. 
12]. 1710: Ott engemet egy szőlőkaróval úgy hanyítanak, 
hogy a bal orcámon, csak kevéssel a szememen alól akada 
meg a karó, az Isten őrzötte meg a szememet [CsH 295]. 
1754: az Nyirmezeieknek Szőlő karót Sem szabadott vágni 
az utrizált hellyjen hanemha az Gyertyanosiak meg enget-
ték [Gyertyános TA; Thor. 21/18]. 1795: részint tüzifás 
kert és szőllő karoknak, és kertelő veszőnek való [M.bük-
kös AF; EHA]. 1805: el vitetett Groff Nemesné ő Nagysá-
ga ... Szöllö karott, a mit hallottam, talám 800 Karott [Sza-



szőlőkarózás 660 

mosfva K; BLt 12 Szabó János (45) grófi kocsis vall.]. 
1854: Szőlő Karó — 475 darab horgas [Sárd KK; WassLt]. 

Szk: ~nak való fa. 1776: Tanáltam ... eő Nagyságak 
egyben falyo Erdeje kőzött orozva Le vágott és egy rakás-
ban rakatt 100 Gömbölyű szőlő karoknak való fát [A.kápol-
na KK; BK. Dikuj Szávu (30) jb sitár vall.] * hasogatott 
1843: basagatot szőllő karokat [Dés; DLt 490]. 

szőlőkarózás 1. (szőlőhöz) karóverés; arăcit; Pfåhlen 
(der Reben). 1731: az Szőlő karozást el végesztek [Búzás-
besenyő KK; Ks 99]. 

2. -kor szőlőkarózás idején; timpul arăcitului; beim 
Pfåhlen. 1754: a Majorházb(an) épitett Tanorok gyepüjinek 
el hányása ezen esztendőb(en) Szőlő karozáskor volt [Gál-
fva KK; Ks 66. 44. 17a]. 

szőlőkarózóvas szőlőkarót verő vaseszköz; unealtă de fier 
cu care se bat aracii; Pfàhleisen, Rebensteckeisen. 1737: Egj 
Szöllö karózó vas [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

szőlőkert szőlőskert; vie (îngrădită); Weingarten. /662: 
Az egész dandárság a vár előtt való piacot kétfelől s az 
egész péntekhelyi derék utcát a kő-kapuig kétfelől beállván 
és ellepvén, azon kívül pedig a lovashadak seregenként 
mindenütt két soijába állattatván, az vezér Szejdi passa sá-
toráig, melly ... az útfélen és váradi külső szőlőkertek alatt 
levő szántóföldeken felvonyattatva vala [SKr 623]. 1818: 
a' Szöllö Kert, vagy Gyepű [Sztána K; CU]. 

Hn. 1837: A' Szőllő kert nevü helyen való ut [Kelemen-
telke MT; EHA]. 

szőlőkertcslnáló szőlőkerítést készítő; persoană care fa-
ce gardul; Weingartenumzäuner. 1844: Szöllö kert csálo 
ember 23 [Born. F. Illbj. 

szőlőkikötés szőlőkötözés; legatul/legarea viţei de vie; 
Aufbinden der Triebe. 1823: ezen Két Hegybe meg kivan-
tato szöllö kikötésre és Kapállásra ... Háromszáz nap szá-
mos [Pipe KK; Told. 31]. 

szőlőkötés szőlőkötözés; legatul/legarea viţei de vie; 
Aufbinden der Triebe. 1756: Szöllö kötésre az berzokájá-
ból" vagj is aprójából költ 2 [Kiskend KK; Ks 71. 52. 
Szám. — aA kenderéből]. 1757: Kender ... Szőllő kötésre 
az aprajabol ment fel ... 5 Kalon(gya) [uo.; Ks 71. 52]. 
1793: Az Málé keveréshez az Szöllö kőtéshezis az héten 
hozzá fogtunk [Hadad Sz; JF 36. 272 Vintze István lev.]. 

szőlőkötő I. mn szőlökötésre használt; care este folosit la 
legatul viţei de vie; fíir Triebaufbinden, Binde-, Weinbinde-. 
Szk: ~ hárs. 1765: Kötelesek Az Gyalog szeresek ... 
ezen munkára" Jővéskor egy egy penetényi szőlő kőtő 
hársot hozni [Nagyfalu Sz; BfN. — "Törökbúza-kapálás-
ra] * - káka. 1763: Panaszt tévén Báró Bornemissza Ig-
natz Ur eö Excllja ... akarván tōlle vásárolni az I. eöke-
gjelme valami szölö kötö kákát ... a piaczon megverte, 
rongálta [Torda; TJkT V. 171] * - vessző. 1774: Széna 
hol, mennyi termet hány kaszaily, hány Szakasz, hány 
Szekér, ölít hogy adták el, mi jöt belölle, item Szalmából, 
Nádból, Hársból mi Proventus, vgy Szōílö-kōtō veszöböl 
ha kévénként el adták ...? [KS gub-i vk]. 1852: A' Berek 
Pásztor ... Télbe mennyi karó vágás esik az Berekbe 
szolgálaton fejül Tartozik vágni 10. kéve szöllö veszszõt 

szedni [Nagylak AF; DobLev. V/1341 Dobolyi Bálint ke-
zével]. 

II. fn szőlőkötő napszámos; ziler care lucrează la legatul 
viţei de vie; Tagelöhner für Triebaufbinden. 1774: A Szölö 
kötőknek 1 1/2 véka [Berz. LXXIII/42.17a]. 

szőlőkötöző I. mn szölőkötözésre használt; care este fo-
losit la legatul viţei de vie; Reben aufbindend, Binder-. 
Szk: - vessző. 1722: Az Szőlő kötöző veszszŏket edgy 
öreg Béres szánon el küldett(em) Porumbákig [Fog.; KJ 
Rétyi Péter lev.]. 

II. fn szőlökötöző napszámos; ziler care lucrează la lega-
tul viţei de vie; Rebenaufbinder. 1845: 18 pénzes szöllö kö-
tözőnek per 20 xr egynek [Dés; KvNJ 33]. 

szőlőköz szőlő-térköz; distanţă între rînduri de viţă de 
vie; Abstand zwischen Weinzeilen/-reihen. 1573: Racz fe-
rench Siluassy Imre ... talaltak ... az teob veret" penig az 
Zeolč kčzbe de ne(m) az tehenes Myklos feolden [Kv; TJk 
III/3. 148. — ' A disznónak]. 

szőlőkút szőlőbeli kút; fîntînă din vie; Brunnen im 
Weingarten. Hn. 1732: az Szölokutnál levő Erdő [Türe K; 
Told. 21]. 

szőlőláb szőlőföld hátsó vége; capătul de jos al parcelei 
de vie; Hinterende des Weingartens. 1797: Kaszalo ... A 
Szöllö labján gyŭmöltsŏssel edgyüt [Pf]. 

szőlőlevél 1. frunză de viţă (de vie); Reben/Weinblatt. 
1704: Ma jőve Golesco uram egy szolgája ... és ... egy 
tonnában szép szőlőt küldött az maga szőlejefélét. Minden 
szőlőgerezdet külön-külön kötvén bé hárssal szőlőlevélbe, s 
követte az urat levelében, hogy eddig az odavaló o r s z á g n a k 
gyümölcséből nem küldhetett [WIN I, 254-5]. 

2. szölőbirtokot bizonyító irat; act de proprietate asupra 
viei; Besitzerurkunde fîlr einen Weinberg. 1701: Deliberal-
tatot volt, hogy Nemes Mihály Szekely Mihalynetul vöt 
szőlő Levelet... producallya elo(n)kben [Dés; Jk 325a]. 

3. szőlölevéldísz; ornament ín formă de frunză de viţä 
(de vie); Rebenblatt (als Ornament). 1860: Hat kávés fmd-
sia szölö levéllel [Kv; Végr.]. 

szőlőleveledzés, szőlőlevelezés szőlőlevél/hajtás ritkítá-
sa; rărirea fnmzelor (la viţă de vie); Auszupfen, Geizen von 
Rebentrieben/Weinblăttern. 1690: eddigis végben kellet 
volna menni, mind a humlításnak mind a szőlő levelezésé-
nek [Örményes TA; BesztLt 202 Csepregi T. Sámuel a 
beszt-i főbíróhoz]. 

szőlőlevelező szőlölevelet/hajtást ritkító munkás; munci-
tor care lucrează la rărirea frunzelor (la viţă de vie ); Re* 
bengeizer. 1690: a Szőlő levelezők a Contractus szerént ••• 
legyenek it vasárnap estve [örményes TA; BesztLt 202 
Csepregi T. Sámuel a beszt-i főbíróhoz]. 

szőlőlopó care furä struguri; Traubendieb. 1780 k.: Alsó 
Szováthi Kekesan Dumitru nevü Legény ... Szőlő Lop<> 
tolvajokai ... egy néhány gerezdet el lopot [Kv; SLt X 
Henter János Suki Jánoshoz]. 

szőlőlugas futószölö; boltă/umbrar de viţă; Weinlaube. 
1637: Azon kertben vagyon egy kereszt formara plántált 
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szeöleö lúgos [Fog.; UF l, 422]. 1685 e.: Ezen kertben vad-
nak külömb külömb fele vetemenyek, és nem régen ŭltetet 
fák, s Szölö Lugas is az ház körül [Borberek AF; MvRK-
Lev. 12 Urb.]. 1729: a táblák mesgyéin, némely helyt, szép 
szőlő lúgosok ... vad(nak) [Buza SzD; JHbK V/2]. 

szőlőmái (déli) hegyoldali szőlő; vie pe coasta podgo-
riei; (südliche) Seite des Weinbergs, Weinberghang. 1719: 
lévén ... két holdocska szántŏ földgye az Nagy rétes Névü 
szōlõ Máira fel járó lábban [Ne; DobLev. 1/97]. 1725: az 
Körtvélyfa nevű szölö máiban lévő lévő (!) három csötört 
szōlõ [Ne; lncz. Vili. 23a]. 1729: Farkas Patak meleg óldal 
szőllő Málb(an)... két hold quartas szőllő [DobLev. 1/146]. 
1739: (A) Nagy Rédes szölö Máiban lévő Szölö | Gerepen 
nevű szölö Máiban ... fél hold quartás szölöjek [Ne; i.h. 
1/174, 176]. 1760: ab oriente az Kôrtvélyfás nevű szölö 
Máiban menő ut [Ne; EHA]. 

Hn. 1694: Szölömáj pataka mellett (sz) [Pálos NK]. 
1695: az szolo Maly patakjab(an) (sz) [uo.]. 1713: Szőlő-
mái (e) [Bányabükk TA]. 1715: Az Szölömályban az rövid 
föld (sz) [Pálos NK]. 1721: az Szöllö maj nevű hellyben 
(sz) [uo.]. 1747: A Szőlő Máj terib(en) [Kolozsborsa]. 
1778: Verőfény szölö malb(an) [Bágyon TA; EHA]. 1798: 
A Szőllő Máiban (e) [Aranyosrákos TA] | a szőllő máinál 
(sz) [Korond U]. 1826: A' Szöllö Májnál (sz) [M.valkó K] | 
a szőllő Máiban (sz) [Korond U]. 1841: Szöllö Málon (sz) 
[Korond U]. 1850 k.: a Szőllő máiba (e) [Aranyosrákos 

A forrásjelzct nélküli adalćkok az EHA-ból valók. 

szőlőmérés szőlőterület felmérése; mäsurarea terenurilor 
Plantate cu viţă; Vermessung eines Weinbergs. 1585: Joan-
"es Scholcz Beszterczey Grüsz Istwa(n) zabo legenye ... 
kwlde engemet Zabo Ianos Zabo Georgyheoz hog' Monos-
torra Ieöyeón az zeoleo Memy ... En zabo Georgnek meg 
monda(m), De azt monda Arra hogy Ninch moggya mert 
°th Nem ertenek az zeoleo Meresheóz [Kv; TJk IV/l. 436]. 

szőlőmérő I. mn szőlőmérésre használt; care se foloseşte 
•a mäsurarea terenurilor plantate cu viţă; Meß-, Vermes-
s«ngs-. Szk: ~ rúd 1718: A' szőlő ... négj rud a' szőlő mé-
rö rud szerént [Mezőmadaras MT; MMatr. 376]. 

H. ſn szőlőt felmérő (hivatalos) személy; măsurător de 
terenuri plantate cu viţă; Stange/Latte zur Weinbergver-
messung, Meßstab, Wein(berg)vermesser. 1599: Minthogy 
zeoleo mereoknek ez varoson mindenkoron ketteonek kel-
,e t lenny ... hogj ha valamellik natiobol zeoleo mereoh 
jjem volna, tehát eo kgme biro Vram tanachyawal egyetem-
e n arra elegedendeo embert valazzon [Kv; TanJk V\. 

1601: Zeoleomereoket valaztottanak eo kgmek váró-
j a az ket Nemzetbeol [Kv; TanJk 1/1. 383]. 1611: Ezen 
kuul vadnak zeoleok es zantofeoldek melliek beczultesse-
n e k meg az zeoleo mereokel [Kv; RDL I. 90]. 1627: Wa-
S'on felső lombon egi fertalj szóló az meliet estimaltak az 
j*oleó merók f. 14 [Kv; RDL I. 131]. 1671: Foroghwan eő 
Járnék eleőt, bizonios emberek panaszolkodasabol az 

2eŐleő mereők dolga [Kv; TanJk II/l. 332]. 
s*n. 1583: Zeoleomereo Marthon [Kv; TJk IV/l. 180]. 
szk: hites 1602: Kadar Gergely es Ramfft (!) Marton 

** Varosnak hewteos zeoleo mereoy [Kv; TJk VI/1. 590]. 
6 1 4 : az mely szeoloket mikor az vdeo kj nilik az huteös 

7e°leö mereokkel meg kel bechultemj [Kv; RDL I. 95]. 
667: Oly ... ez Nemes Varostol Választatott hűtős Szeö-

leö Merők es Oculatorok ... kj menenk Bekas Patakba(n) 
[Kv; RDL I. 148]. 

szőlőmetsző I. mn szőlőmetszésre való/használt; care es-
te folosit la tăierea viţei de vie; zum Rebschneiden, Reben-
schneide. Szk: ~ kacor szőlőmetsző görbe kés. 1787: Há-
rom szóllö metző kotzor [Mv; MvLev.] | nyoltz avatag 
szöllö metző kotzar Dr. 16 [Mv; i.h. Nagy György hagy. 8]. 

II. ſn szölőmetsző munkás; muncitor care lucrează la 
tăierea viţei de vie; Rebenschneider. 1774: A Szőlő Met-
zöknek ... 1 véka [Berz. LXXIII. 42. 17a]. 

szőlőmezsgye szőlőhatárt jelölő barázda; răzor/hat care 
marchează hotarul între două loturi de vie; Anriss des 
Weinbergs. 1634: megh futamodek Varga András ala ay 
szőlő mesden es enis utanna [Mv; MvLt 291. 30a]. 

szőlőmunka szőlőmüvelés; muncă efectuată ín vie; 
Weinbau, Arbeit im Weinberg. 1666: Anno 1666 die 12 
Novembris fizettem meg Almos Györgynének sarcadaját f. 
17 d. 50, id est tizenhét forintot és ötven pénzt. Szolgált le 
róla f. 4, id est négy forintot szőlő munkájával [Kv; KvE 
201 LJ]. 1676/1681: å számtarto ... magais ki tekentse(n) 
kivalkeppen szeőlö munkanak s vetesnek idejen ... ä szüre-
ten ... jelen légye(n) [Vh; VhU 657]. 1690: a Szőlő levele-
zők ... hamar által esnek most a Szőlő munkán semmi ter-
mése nem lévén [Örményes TA; BesztLt 202 Csepregi T. 
Sámuel a beszt-i főbíróhoz]. 1700: Usora. Van ki adva itt 
Pokaban fl: hung: Nro 75 melyekre a Falu tartozik 75 em-
bert adni a szőlő munkára [Póka MT; Ks 9. XXXVIII]. 
1732: A meg irt adossagnak interesse Esztendőt által min-
den forintra edgy napi dolog, ki kaszával, ki sarlóval, ki pe-
dig szölö munkával, a ki mikippen tartozik [Szászsztjakab 
SzD; TSb 51]. 1759: szölö munkaval Intereztek (!) . . . min-
den forint után egy egy napot dolgaztak [Szentrontás MT; 
Sár.]. 1782: Én Pal Péter özvegye ... vallom, hogj Bágyon-
ba szóllö munkára Tavaj háromszor vetettek [Torockó; 
Thor. XXI5. 30]. 1792: Városunkb(an) a Kézi Mesterségek 
... tsak akkor miveltethetnek ... a midőn a Föld mivelést 
Szöllö munka és a tetemes Vectura engedhetik [Zilah; 
Borb. II követi ut.]. 1811: Mint a* boros szőlő munkán fá-
radozni, *S E* rövid életett a' Borral fóldozni [ÁrÉ 78-9]. 
1844: talám jo lenne Török buzátis veretni le, mig a* Szöllö 
munka is nem lepne meg [Széplak KK; SLt évr. Sipos Mik-
lós P. Horváth Ferenchez]. 

szőlőmunkás szőlönapszámos; ziler care lucrează ín vie; 
Tagelöhner, Arbeiter im Weinberg. 1699: 26. Juny ... 
minthogy az nap most leg hoszszab; vegeztűk ... hogy a* 
szőlő Munkasok diurnuma ekkeppe(n) legye(n): Leve-
ledzönek diurnuma // 9 Kapasnak //. 12 homlitonak //. 15 
[Dés; Jk 286a]. 1756: A* Mlgs Ur eo Ngának, Lekentzén 
ötven, Dipsén kilentzven szöllö munkás usurássi vadnak | 
Lekentzén a' Mlgs Ur eo Ngának ötven szöllö munkás usu-
rássa vagyan [Galac BN; WH. Kelemen alias Székely Ist-
ván (35) jb és Lukáts Anna (60) jb vall.]. 1767: ki mentem 
arra, szőlő munkásaim s dolgosaim lévén nékem is azon 
szőlőmben [Ne; DobLev. 11/377.4b]. 

szőlőmfi szölömunka/mûvelés; muncă efectuată ín vie; 
Weinbau, Weinkultur. 1580: Az zoló mybe, es zólók My-
weltetessebe ... Az keóssegre sok kwlemb kwlemb fele 
karwallas esset [Kv; TanJk V/9. 214]. 1586: Amikoron ... 



szőlőművelés 662 

egyben gywlnek az zamweweo vraim, Akor az zeoleokre 
Iaro hidak es paloknak megh Epitesse feleollis talallianak 
olj modot, hogy az zeoleomywkort epwletlensegh miat fo-
giatkozas Ne legien [Kv; i.h. l/l. 25]. 1654: Attam szölö 
mü feyeben Kucsis giorgynek f 1 [Kv; ACJk 63b]. 1663: 
Futás, bódulás gyakorta vagyon ... ki Szilágyra, ki Erdély-
be megyen ... ki Bányára szőlyő műre [TML II, 576 Teleki 
Mihály Lónyai Annához]. 

szőlőművelés szőlőmegmunkálás; cultura viţei de vie; 
Weinbau, Weinkultur. 7627: Az karok dolgatt, es az Szak-
manban való Szeőleő mwhvelest assumalva(n), eő kglmek 
eleőbbj vegezeseket heljben hattak | eő kglmek Mostanis 
azokat az limitatiokat ... az szeőleő művelesben ... obser-
ŭalnj es observaltatnj akaijak [Kv; TanJk II/l. 310, 328]. 
1756: Ami a szölö mivelest ... illeti az szölö mind eddig 
mostis megh mivelve leszen [Lőrincfva MT; Kp III. 135]. 
1793: az Ur, és az Aszszony ... azon 1792dik Esztendőben 
Tavasz táján, szöllö mivelés kezdete alkalmatosságával ... 
azon szöllöket el Foglalták [Ne; DobLev. IV/717]. 1820: 
A' gyalog Szeres Marhátlan Emberek ... bejárnak Kolos-
várra napszámra, ahol a ... Szölö művelés pénzes napszá-
mosokkal tractáltatik [Jegenye K; KmULev. 2]. 1851: az 
szöllö mivelés a' Tőrőgbuza míveléssel egybe ütközik 
[Nagylak AF; DobLev. V/1322]. 1878: Ábrahám Gergely-
nek Szőlő mivelésért téli karo pásztorság eből ki ütődik Be-
kőjé 2 fr | a kiadásból ki ütődik 5 Fr [Etéd U; NkF]. 

szőlőműveltetés szőlő-megmunkáltatás; cultivarea vi-
ţei de vie; Förderung des Weinbaues. 1596: eo kegmek 
wyoba(n) walaztottak hat bizonios zemelieket, a kiknek 
megh hattak ew kegmek hogy mind zeoleo myeltetesre, 
zantasra es aratasra Gondot viselienek [Kv; TanJk 1/1. 
278]. 1601: Zamot akaruan vetnj Kerekes Balintal az 
zwleo Miveltetes dolga feleol hogy houa es mit dispensalt 
volna [Kv; Szám. 9/XV. 22 Jer. Nekel sp kezével]. 1672: 
Gyerőfî hazudott ebül, mint az kutya. Én bizony soha 
semmi formában kezéből ki nem vöttem, hanem az egy 
szőlő miveltetést; hattam ... maga kire bízta [TML VI, 
228 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1700: Következik 
az Szőlőmüeltetesre ... és egyeb diversakra való Erogati-
om [Kv; Szám. 40/1. 23]. 

szőlőműves I. fn szölőmunkás/napszámos; muncitor/zi-
ler care lucrează ín vie; Weinbau-arbeiter/-tagelöhner. 
1568: Laur(entius) Flystych ... fass(us) e(st), Tudo(m) 
hogy Zabo balint, Ket zQlpmiesel Jçth vala hoza(m) [Kv; 
TJk III/l. 198]. 1571: Az zeoleo Mywesekis egi Napy be-
rywel egy hetenis az korchoman hewer az zabad kost Mel-
lett, Vegeztek azt eo k. varoswl hogy Byro vram kyaltassa 
megh hogy senky Ezentwl seh zeoleo Mywesnek seh Boro 
(!) Iwonak Enny Neh Adyon [Kv; TJk V/3. 41b]. 1593: 
Kappa Mester ... zeoleomives [Kv; Szám. 5/XVI. 8]. 1599: 
az Szeóleomieseknek ... teobbet fizettek p(er) d 8 [Kv; 
Szám. 8/XIII. 70 Szabó András sp kezével]. 1604: Az 
Zeoleo Miúeseknek fizetesek feleol az Tawaly eztendeobe-
ly ... vegezest helyen hattak | Amely vinczelér penigh az 
vegezes ellen hitettne az miŭeseket... az kalikkaban (!) tet-
tessek hasonlo keppen egyeb rendbely parazt embereketis 
kik awal kerkednenek az Zeoleo mywesek eleot [Kv; TanJk 
1/1. 469]. 1605: Az zeoleo mywesek dolgaiban obserualiak 
eo kgk Tanachyul az ennek eleotte való vegezeseket [Kv; 
i.h. 1/1. 529]. 1614: Kerekes György szölö Műves [Kv; TJk 

VII/2. 142]. 1673: az eö kglme magha szeőleő mivessi által 
szolitva(n) éngemet egi kis tabakot kerve(n) teőllők vgy 
mente(m) [Kv; TJk VIII/11. 319]. 

II. mn szőlőművelő; care lucrează ín vie; ím Weinberg 
arbeitend, im Weinbau tätig. 1621: Gub. eo Naga innét el 
menue(n) hagianak it ket boijus Tehenet boijustol ... haj-
tattam egi bizonios zeoleomies Emberei számos Vyuarra, 
attam nekj munkajaba(n) f — /37 1/2 [Kv; Szám. 15b/IX. 
76]. 1728: rész szőlöjek(ne)k aestimatiojára Exmittaltaţnak 
... Szölömives Nagj János es Nagj István Atyánkfiai eő 
kglmek [Dés; Jk 380a]. 

szőlőnyak '?' Hn. 1646: Az Szeoleo Nyakba (sz) [Me-
zőkirályfva K; EHA]. 

szőlőnyíl sorshúzással osztályrészül jutott szőlőföld-da-
rab; parcelä de vie (obţinută prin tragere la sorţi); (mit 
Pfeilschuß) ausgeloste Weinbergparzelle. 1740: az Vtrum-
ban Specificált Szántó földeket ... mind Kováts György 
szántotta ... a Szölö Nyilatis ö mielte [Szásznyíres SzD; Ks 
17/LXXXIV. 13]. 

szőlőnyilacska sorshúzással kiosztott kis darab szőlö-
föld; parcelä (mică) de vie (obţinută prin tragere la sorţi); 
ausgeloste kleine Weinbergparzelle. 1767: egy Kis dara-
botska Szőllő Nyilatska [Buza SzD; LLt]. 

szőlőnyomó szőlőpréselő; care este folosit la storsul stru-
gurilor; zum Weinpressen. Szk: ~ kád. 1756: Avatag Szölö 
nyomó kád 3 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 28] * - zsák 
1681: Szőlő nyomo Sák Nro 1 [Vh; VhU 562]. 1768: Szőlő 
Nyomo Zsák 1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 

szőlőoldal szőlővel beültetett hegy/domboldal; cvastä de 
deal plantată cu viţă de vie; mit Wein bepflanzter Berg-
hang. 1671: az kis Horsonjban (!) az szőlő oldalon az Giu-
laj Hatar szelben (sz) [Kolozsborsa; BHn 109]. 1748: Te-
metkező hellye ... a mellette lévő Nagy Kopár Szölö oldal 
[Koronka MT; EHA]. 1750: a ' Fel-hegy nevü Szőlő óldala 
megett maradott még egy darabotska tsegelyes Tziher [Ko-
ronka MT; EHA]. 1770: az Körtvély kapuji szőlő oldalon 
Ángyom ki-hágott [Nagyercse MT; Told. 3a]. 

Hn. XVU sz. v.: az puszta szőlő oldal [Nagyiklód SzD; 
EHA]. 1737: Puszta Szőlő oldalan (sz) [Dámos K; KHn 
44]. 1767: A Szőlő oldalan (sz) [Buza SzD; EHA]. 1788: 
Szòllo oldal nevü szakadozot ... reszszem [Tarcsafva U, 
EHA]. 1891: Pusztaszőllő o(ldal) [Jákótelke K; KHn 40]. 

szőlőosztás szőlőbirtok/föld-osztás; împărţirea viei; Aus-
einandersetzung unter den Weinbergbesitzem, Aufteilung 
des/eines Weinbesitzes. 1585: Zilassy Mihály vallia ••• 
Grusz Jstua(n) suga Zabo Georgnek, oztan kerde(m) myeſt 
sugh, Monda Zabo Georg en azt hize(m) hogy az zeoleo 
oztasra Monda Zabo esmeg, Nem Jo volna illienkor hwy 
hane(m) az eleót való Estwe [Kv; TJk IV/1. 436]. 

szőlőőrlzés păzirea viei; Weinhüten. 1621: az Fenesi he-
gien való zeoleo Eorizesteol mely az plébániához való vo • 
atta(m) az paztoroknak, húsra es paztor berben f 
[Kv; Szám. 15b/IX. 220]. 

szőlőörökség szőlöbirtokbeli örökség; vie obţinută pn^ 
moştenire; geerbter Weinbesitz, Weinerbschaft. 1573-' 
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tehenes mykJos Zeoleo Eoreksegenek pwzta zčuentelen 
volta myat sok karok estenek Zomzedinak nekies ez valló-
nak [Kv; TJk III/3. 148]. 1586: az zeoleore walo keoltseg-
reol ... Mutasson8 igaz Exitust, hogy Jttis megh teszek ha' 
hasznos a* zeoleo Eóreóksegh [Kv; KvLt III/2. 21 Vegyes. 

aAz ispán]. 1586 k.: fodor Jstwa(n) az Biro Elöt Arra 
köttötte Magal hogy ha tehetseges lezen Kalmar Lazlone-
nak az ö megh holtt vra zölö öreksegeben egy hellie(n) ad-
gya ky az ŏ harmadat Ha penig egy helien nem lehet ket 
hellie(n) Adgiak <ky> [Kv; TJk IV/l. 566b]. 1637: Szeoleo 
Eöregsegh, uagyon Hegyes Dombo(n) beouen három fer-
tály [Kv; RDL I. 24]. 1662: (Lippa) lakosinak8 az országiul 
Fejérvár és Tövis között lévő Vajasd nevű pusztahely ígír-
tetvén, azonkívül is, hogy közülök valaki akárhová teleped-
nék is az erdélyi birodalomban, mind személyök, s mind 
házok, szőlő örökségek teljes nemesi szabadságban és min-
den dézmátul és egyéb exactióktul való szabadságban tar-
tatnak in perpetuum [SKr 98. — 81616-ban Lippa török 
kézre adása esetén]. 1673: Az ... Szőlő őrőksegeknek dol-
ga felöl ... lön az osztozo felek kőzött edgy kis controver-
sia [Kv; RDL I. 154]. 1690: priuilegiumunk(na)k continen-
tiaia tartia, hogj valakik valakinek szölö eoröksegett fel ve-
szik, vionnan megh böczülven, mit dolgoszott raita, az 
igasz vérr, es igasz attiafiu deponallia, depositis deponendis 
minden kölczegett expensaiat [Km; Ks 11. XLVI. 16]. 

szőlőőrző szőlőcsősz; păzitor de vie; Weinhüter, Wäch-
ter im Weingarten. 1582: Zakmary ferencz ... vallia, En 
valek eleob Zeoleo Eorizeo Tarsa chikos Gergelnek, De 
azert hagiam el, hogi hainalba Az varosba ment es ot Jywt 
seotetbe Jeót az zeoleobe [Kv; TJk IV/l. 65]. 

szőlőösvény szőlőbeli gyalogút; potecă ín vie; Fußweg 
m Weingarten. Hn. 1754: A ' Szőlő ösvény kőzött (sz) 
[Marossárpatak MT; EHA]. 1778: A Szőlő ősvennél [Vaja 
MT; EHA]. 

szőlőpalánt szőlőpalánta; butuc tînăr (de viţă de vie); 
Weinpflänzling. 1762: Jósa Mihály ... latya azt hogy egy 
Erdélyi ember az ŏ Teleke után való földet fel fogta, már 
némely részit béís palántolta, el veszi tőle, ö meg jóban be 
rakja szöllö palántall [Perecsen Sz; IB IV. 76]. 

szőlőparlag műveletlenül hagyott szőlő; vie lăsată ín pa-
ragină; unbearbeitetes Weinberg. Hn. 1758: Szölö parlag 
(k) [Egrespatak Sz; EHA]. 

szőlőpásztor szőlőcsősz; păzitor de vie; Weinhüter. 
£570; Beogler peter hithy zerent vallya ... Jaray János ... 
Ez eleot Negy eztendeowel ferencz deák zeoleo paztora 
v°h [Kv; TJk II1/2. 200]. 1588: Fizettem egy zeoleo Paz-
tomak, hogj megh eorizte az Zegenniek Zeolejet [Kv; 
Szám. 4/V. 17 Gr. Veber sp kezével]. 1606: szeöleö Pazto-
r°k(na)k, Szeöleö zedöknek kenieret attam ki, melliek Re-
ßestumomban fel uadnak Jrua [Kv; i.h.l2a/I. 15]. 1639: 
akkor megh szeoleòben [Mv; MvLt 291. 180b]. 1659: az 
s*eóleó pasztomak attunk f// 90 [Kv; SzCLev.]. 1664: at-
îunk ... az szeoleo pásztorok(na)k 2 eoregh kenyeret [Kv; 

1716: Tokai Istók más complex tarssaival (!) edgjŭtt 
?* szŏlö Pásztort Pál Istvánt rutul szidalmazta [Kv; TJk 
*V/1. 157]. 1760: ott kapván az szölö pásztorok az ökreit 
^artsinán Nyikulánok Kiis az Czondrájat Zállogban hagy-
v á n az ... Szőlő Pásztoroknál ... hajtotta az ökreit ... 

Szántó földihez [Balázstelke KK; DLev.]. 1790: a' Szőllő 
Pásztor ... a Szedetlen és hátra maradót Szőllőt, míg meg 
Szedődhetik, a Kártol őrizni és oltalmazni köteleztetik [Ka-
rácsonfva MT; Told. 76]. 1810: a Galambosi Hegyben Sző-
lő Pásztor voltam [Dés; EHA]. 1829: A Hoszszuaszoi Sző-
lő Pásztorak(na)k 4 véka Tiszta buza [Pókafva AF; Bom. I 
Bod László tt szám.]. 

Szk: falusi 1747: Padurán Nyihaila ... a Falusi Szőlő 
Pásztorokna<k> vitt Tjukat vagj két versen [Szőkefva KK; 
Ks 17/LXXXI. 14]. 

szőlőpásztorság szőlöcsőszködés; ocupaţia de păzitor de 
vie; Weinhut. 1665/1754: Ha valamelly Legény akár Apró 
béres, akár Társ Legény művet kaphatván ... Nap-számo-
zásra, avagy Szöllőpásztorságra adná magát, büntetése lé-
gyen egy Arany [Kv; ACArt. 12]. 

szőlőpásztortárs szőlőcsősztárs; coleg de păzitor de vie; 
Genosse des Weinhüters. 1756: hallottam Székely Pistától 
mostani szőllő Pásztor Társamtol [Galac BN; WH. Zegrán 
Nyikuláj (30) zs vall.]. 

szőlőplántálás szölőültetés; plantarea viţei de vie; Wein-
pflanzung. Szk: tesz. 1760: azon Possessor ... tett e' ir-
tásakat, szőllő plantalásakat... ha igen hói? [BSz; BK vk]. 

szőlőrész örökölt szőlőbeli birtokrész; parte moştenită 
din vie; Erbteil von einem Weinbesitz. 1568: Joannes Ta-
kacz Jurat(us) fass(us) est, Zőchy gőrg az azony hazbely 
Rezeyert atta a zőló Rezt, a ky őteth Jllette volna [Kv; TJk 
III/l. 170]. 

szőlőropó '?' Hn. 1740: A Szőlő ropoban (sz) [Gyerő-
vásárhely K; EHA]. 

szőlős L mn 1. szőlővel beültetett; teren plántát cu viţă 
de vie; mit Wein/Reben bepflanzt. Szk: ~ hely. 1725: Künn 
a' Mezōbenn ... szántó, és kaszalo helyek, szőlős, es Tos 
helyek vadnaké? [Msz; BK vk]. 1756: Ezen Veteményes 
Virágos és oltoványos helynek a Szŏllŏs hellyig Ŏszveség-
gel hoszsza 14 őll [Branyicska H; JHb LXX/2. 32]. 1817 
k.: mindenütt a' Hozának nagyobb, és jobb szőllős hellyeín 
vassal karoznak [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 

Hn. 1643: Szeŏlŏs oldalon [Kozárvár SzD]. 1655: Szŏ-
leős vápa [Dés]. 1687 k.: Egy kis rétetske vagyon ã Szőlős 
főben [Rigmány MT; MMatr. 166] | Szőlős gyűmőltséb(en) 
(sz) [Seprőd MT; i.h. 238]. 1693: Szőlős mái oldalán (sz) 
[Vadad MT]. 1699: Szőlős vŏlgjbe(n) (sz) [Vécke U]. 
1720: a Czicz hegjen a Szőlős vápáb(an) (sző) [Dés]. 1721: 
Szŏllŏs mái árkában (k) | Szŏllŏs mái torkában (sz) [Kozár-
vár SzD]. 1737: az Alma fa a Szőlős Vápának gjepűjénn 
belőll [Dés; Jk 252a]. 1744: Szőllős völgybe (sz) [Vécke 
U]. 1748: A Szŏlŏs Farkba a Tövisek között egy Nagy Vad 
alma fa benne (sz) [Koronka MT]. 1772/1812: Az Szőllős 
Maj tetején (sz) [Vadad MT]. 1780: Az Szőllős Máj tetőn 
(sz) [Pálos NK]. 1803: A Szőllős Gödre (sz) [Nagyercse 
MT]. 1932: Szöllős-ucca [Kozárvár SzD]. 

2. szőlővel bíró; care este proprietar de vie; Weinberg, 
Weingarten besitzend. Szk: ~ ember. 1602: senky borát be 
ne hozhassa, seot zeoleiet se zedhesse megh Addigh megh 
nem Adajat telyessegel megh fízety, mely flzetesreol az 
Adozedeok chedulat Adgyanak, mely chedulat az zeoleos 
ember az dezman tartozzék be mutatny, az dezmas penigh 
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minden chedulara exhibitat írjon [Kv; TanJk V\. 418]. 
1622: Salarium pastoris. Minden hazas ember ad az pastor-
nak ket kett kalongia buzat ... zólós ember egi egi veder 
mustot, kinek zóleje nincz tiz pénzt [Fellak SzD; SzJk 11]. 
1735: Szilái (!) János nevű Jobbágyon ... jo facultású em-
ber, és vagyon három fia ... marhás, szölös, jó maga tehe-
tős emberek [Vajdakamarás K; WassLt Bethlen József alá-
írásával]. 

Szn. 1591: Zeoleos Gaspar [Kv; TJk V/l. 109]. 1597: 
zeoleos balas [UszT 12/60 Jakab Mihály lengyelfaluj vall.]. 
1607: Caspar Zeoleos de Kadiczfalua [i.h. 20/149]. 1614: 
Szeoleos Lukachne lib. Szeoleos Gyeorgy zs [Szombatfva 
U; BethU 135]. 1621: Borbély Paine Szeôlôs Orsolia azoni 
(45) [DLt 343]. 

3. szőlősgazdák egyesülésének nevében; ín denumirea 
asociaţiei proprietarilor de vie; als Fachbezeichnung einer 
Winzergenossenschaft, Weinbauer-. 1825: az előbb Szom-
szédolt Szőllő ... a' Nemes Szőllös Társaság által el betsül-
tetett ... azon illy formalog el betsültetett Szöllö Helly 
Klmednek az elbetsüllés Summájáig birtokába adattatott 
[Keresed TA; Borb.]. 1836: a Kővendi nemes Szőlős Tár-
saság [Borb.]. 

II. ſn szőlő; vie; Weinberg, Weingarten, Wein-/Rebstök-
ke. 1767: A Vintzellér az szőlőst ki karózta felesen ki is 
hajtott benne [Esztény SzD; Told. 29]. 

Hn. 1725: Az Szőlősben (sz) [Kolozs]. 1759: Szölös 
[Nyárádsztimre MT]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adatai az EHA-ból valók. 

szőlősgazda szőlővel bíró gazda; proprietar de vie; 
Weinbauer. 1702: az Desy Szőlős Gazdák [Dés; Jk 332b]. 
1768: azon bokros hellynek élésétől ... senkitt ő Nga a' 
szölös gazdák közöl el nem tiltott [Koronka MT; Told. 34]. 
1781: a' Guti Kristina Aszszony által a* fenn forgó hellyre 
épittettni szándékozott Háznak meg maradása, az ott lévő 
szőllös Gazdák(na)k ... Nyílvánságos nagy Kárára lett vol-
na [Perecsen Sz; IB. Val. Máthé (60) jb vall.]. 1790: A 
Szöllö Biro és Eskűtt választás és ezeknek ezen hivatalra 
Hittel lejéndő kőteledzések nem a Mezőn a'kár holottis ha-
nem valamelly Szöllős Gazdának Házánál az hol illendőbb 
lészen ott mennyen végben | â kár melly Gyűlése légyen â 
Szőllös Gazdak(na)k â Szöllö Birák rendre Szollongassák 
meg â Szőllös Gazdákat, és ha kik jelen lenni nem talál-
tatnak az íllyeneken a 12 pénz Bírság observáltassék | A 
melly Háznál â Szöllős Gazdák(na)k, mikor Gyűlése vagy 
Törvény folyása lészen, akkor ... Házban ne pipázzanak, 
minden a maga rendén üllyőn, és senki Tőrvény allatt, 
Süvégit fejében né tartsa Gyermek és Aszszony Ember a 
Tőrvényben ne légyen ezen meg írt Bírságnak ... Exequ-
utorai â Szöllős Gazdák légyenek [Karácsonfva MT; 
Told. 76]. 1795: ezen Falu 200. gazda embernél többöl 
áll, kik mind szöllős gazdák [Gergelyfája AF; DobLev. 
IV/743. 7a]. 

szőlőshegy szőlőhegy; podgorie; Weinberg. 1829: Szől-
lös hegy aljábali föld [Kissolymos*; Márkos lev. — •Me-
lyik?]. 

szőlőskád szőlötároló kád; cadä folositä la culesul stru-
guri lor/viei; Rebegeßlß. 1619: egj alkalmas Zeölös kaad 
melj az erész alat volt az haasz megét [Kv; RDL I. 107 
Andr. Junck sp kezével]. 1625: Kad vagyon No. 4. mely-
lyek nyomo es szeoleos kadak [Kv; RDL I. 126]. 1634: 

Egy Zeoleos Kad, Egy hordo, egy Altalag [Kv; RDL 1. 
105]. 1837: Négy Szőllös kádok [Szentbenedek SzD; Ks 
73. 55]. 

szőlőske kis szőlős; viişoară; kleiner Weingarten. Hn. 
Szöllöske [Vaja MT; HbEk]. 

szőlőskert vie îngrădită; Weingarten. 1573: vallia azţis 
Rach ferench ... az tehenes Myklos zeoles kertenek Aitaiat 
giakorta talalta Nythwa ... zeowenies (!) penig chiak ala-
chon volt hogi akarmy barom könnyen altal zeokhetet rayta 
[Kv; TJk III/3. 148]. 1574: Nagy Jacab az zčles kertbe zeo-
kellet volna Be es otth lesnek ... kerdettek hogi ... Myert 
Budostatok az Zasok (!)" keozetis ha Igaz Emberek vattok 
[Kv; TJk III/3. 350. — "Olv.: Szászok]. 1587: Az mely zy-
romnak walo fewz, az zeoleos kertbe volt attam azt az ka-
darnak Egy forintért [Kv; Szám. 3/XXXIV. 15 Szabó 
György isp.m. kezével]. 1600: Az Zeoleos kerttnek Seowe-
nienek epiteseteol Mint hogj ... a' mit egjszer epitettwnk, 
Jgen hamar esmett el púztitottak, vyolagh kellet megh chi-
naltatnom ... f 2 d 90 [Kv; Szám. 9/XIII. 3 Damakos Máté 
isp.m. kezével]. 1633: io szeöleős kerteis vala Zabo Balas-
nak [Mv; MvLt 291. 133a]. 1662: Innen die 30. Augusti 
Debrecenbe bekísértettek vala, a vezér ... népe közül egyet 
is ott benn megszállani nem engedvén, hanem egész tábo-
rostól a szőlős kertek közé és Tócó mellé kimenvén, ott 
szállott vala meg [SKr 626]. 1686: Istva(n) Geréb Ur(am) 
... maga szájával vállá hogy eö kglme ... Bethlen falvan' 
. . . a ' szőlős kertb(en) ezer Tallért Talált [Dánfva Cs; BK. 
— *U]. 1694: egj jo darabocska Szőlős Kert, jo darabocs-
kan va(gyo)n Szőleje [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1756: a Vete-
ményes, Virágos és Szölös ker t . . . Udvar ház felöl való ré-
sze teres lévén vagyon a Virágos és veteményes hellye» 
ezeken belől menedékes lévén vagyon szölö Tökkel bé ül-
tetve [Branyicska H; JHb LXX/2. 30]. 1761: Branyitskai 
Szöllős Kertben termet majorsag bor sajtolassal együtt [uo.; 
JHb XXXV/39. 25]. 1844: Bollyá Onu zseller *s (!) szöllős 
kertének betsü levele 1796 [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/ 
1249]. 

Hn. 1741: a Hunyadra menő uton felyül egy darab gyü-
mölcsös Szőlős kertnek hivatik [Nyárszó K; KHn 122]-
1758: A Szőllös kert felett (sz) [uo.; EHA]. 

szőlőszedés szüretelés; culesul struguri lor/viei; Wein-
lese. 1647: Thodora ez Eöszszel 1646 Esztendőb(en) şzölő 
szedes tajb(an) bujdosek el az nagy Deőgh halaiban [Ónok 
SzD; Ks 42. D. 23]. 

szőlőszedő szőlőt szedő munkás/napszámos; muncitor/ 
ziler care lucrează la culesul strugurilor; Weinleser, Wcin-
leserin. 1606: szeöleö Paztorok(na)k, Szeőleő zedŏknek ke-
nieret attam ki, melliek Regestumomban fel uadnak Jrua 
[Kv; Szám. 12a/I. 15]. 

szőlőszeg szőlős vmelyik vége; capätul viei; 
Ecke/Ende 

des Weinbergs. Hn. 1760: a ' Szöllö szegnél (sz) [Székely-
csóka MT; EHA]. 

szőlőszem boabä de strugure; Weinbeere. 1619: Kon-
stantinápolyban láttam ... hogy az szőlőszembe szinte ugy 
megtermett az az féreg, mint nálunk az almában, körtvéiy-
ben, szilvában, azaz olyan férges volt az szőlő szeme 
[BTN2 317]. 
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szőlőszín szőlőszínű; de culoarea boabelor de struguri; 
trauben-Aveinfarbig. 1628/1635: Matériak: ... Kett Vegh 
mohar, eggik narancz sjn, másik zolo zin* [Bodola Hsz; 
BLt 5 Néhai Béldi Kelemen inv. — "Fels-ból kiemelve]. 

szőlőszomszéd szőlőbeli szomszéd; proprietarul viei în-
vecinate; Besitzer des benachbarten Weinberges. 1667: oly 
istentelen gonosz szeoleo szomszéd az â Szeots Mihály, 
hogy gonoszszab nem lehet szeoleo szomszédnak annál 
[Kv; RDL I. 148e Nob. Stephanus Cassai alias Csizmadia 
jur. centum vir Colosvariensis (37) vall.]. 

szőlőszűrő kb. szőlőlé-szűrésre használt; de strecurat 
mustul; Traubensaftseihe, für Seihen von Traubensaft. Szk: 

ſorosta. 1764: Szőlő Szűrőfa rosta [Esztény SzD; Told. 
29]. 

szőlőtábla felparcellázott szölőföld része; parcelă de vie; 
parzelle des/eines Weingarten. 1826: A* Motsi Rakottyás-
heli Szöllő Táblát [Mócs K; EHA]. 

szőlőtermő viticol; für Weinbau geeignet, weinbringend. 
1781: a földesúrnak vagy az ilyen különös rendelésekre 
rendeltetett circularis tisztviselőknek engedelmek nélkül és 
az erdők közepében lévő szőlőtermő helyen kivül senkinek 
l s a berkekben házat vagy kalyibát építeni szabad nem lé-
szen [ErdO II, 457 II. József erdőrendtartásából]. 1836: 
szöllö-termőföldjek igen kevés vagyon [Dés; DLt 731]. 

szőlőtető szőlőhegy/domb teteje; vîrful podgoriei; Rük-
ken eines Weinbergs. Hn. 1687: A Ketskés szölötetöre 
Járóban (sz) [Désfva KK; EHA]. 1717: Szölötető [Kük.; 
DobLev. 1/108]. 1744: A Szölö tetőnis [Szentdemeter U; 
EHA]. 1768: A Puszta szőllő tetőn [Gyalu K; EHA]. 1773: A 
Szõlŏtetün (sz) [Medvés AF; EHA]. 1785/1818: a' Szőllő 
tetőn (sz) [Náznánfva MT; EHA]. 

szőlőtő szőlőtőke, töszőlő; butuc de viţă de vie; Wein-
stocke. 1570: Nyrew Ambrus ... Azt is Latta hogy mykor 
Marthon az zeolebe Mywelt, es hogy az Mas zeoleyeből 
hordotth zeolew teoket oda wgy epitette mynt Eoweth [Kv; 
IJk III/2. 90]. 1592: Orsolia, Bodor Mihaline vallia ... Mi-
k°r látni az zeoleo teo melle mentwnk volna, az laba nioma 
, s ott vala az zeoleo teo mellet [Kv; TJk V/l. 305]. 1647: 
Az Istálló fara mellett vagion egy kilencz Táblából allo Lu-
8°sos, vetemenyes kert, melyben szép szeoleo teok, es ke-

gywmeolcz fais vagion [Nagyteremi KK; BK 48/16]. 
l^67: monda Csiepregi Ur(am) (küllyeb lévén égy néhány 
szeoleo teo) ezt bizony küllyeb rakták, de bé deolteogeté 
oszţán eo kglme [Kv; RDL 1/1483 Nob. foemina Catharina 
Kelicta Vidua quondam Nob. Michaelis Egeresi Colosvari-
ensis (67) vall.]. 1702: imit amot volt tsak szölö tü benne 
Dés; KGy]. 1756: A Veteményesnek belső része az olda-
0 s vagyis menedékes hellye a Marus, vagj Dél felöl vágjon 
szŏllövel bé ültetve Termő es Terméketlen szölö Tön talál-
j a k in summa 3210. mellyet ... 30 kapás egj nap ki ka-
p h a t [Branyicska H; JHb LXX/2. 32]. 1777: Miis azért el-
v b e n is a Szölö tövek minemüségét ritka vagy sűrűségét 
^évén számban az allyán mintegy két vagy három Kis 
£aszmányira közép renden való tö szőlőkkel ... találtunk 
Hatvan tö szőlőket [Ne; DobLev. 11/491]. 1794: egy szöllö 
? mellé lė kutzaradatt [MNy XXXVIII, 208]. 1822: (A) 
^öllőt ... a' miveletlenség által el pusztulni hagyták, a 

Szöllő Tők el romlottak ... azolta nagy munkával ... Töveit 
takaríttatta, sok saiju Szöllőket fel-bocsátott [Kv; Pk 4]. 
1835: A' benne találtatott Szőllő tők fel számláltatván, ta-
láltattak 19750 Szőllötők [M.gombás AF; TL 49]. 1846: 
köteles lészen ... az üres puszta helyeket szöllö tökkel ké-
sajafákkal bé építeni [DE 3]. 

Hn. 1793: A' Szölö tőbe [Torboszló MT; MMatr. 456]. 

szőlőtőke szőlőtő; butuc de viţă de vie; Weinstock, Reb-
stock. 1681: Az szölö földelni való hasznos jó új földet igi 
csinállyák: oldalab(an), allyaban ... mind gyepestől nagi 
hosszú kazal földeket hannak őszve jo magassan; három 
vagi négi esztendőre alkalmasint őszve érik ... mikór már 
ez jol megh ért, az ki nyitott szőlő tòkere egi egi jo kosar-
ral, vagi teknőczkével töltenek, es az utan ugi kapállyák be 
[Vh; VhU 586]. 1742/1760: a' Szakadás tetején ... tanál-
tunk szöllö tökéket, és rotthatt karókat [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 1750: Néhai M. Jósika Maria, mind pedig édes 
Léánya ... penzen vett szőlő tökekkel azon irtásokat bé ül-
tették, es azon modon szaparitották és amplealtak ezen ide-
való Folti majorság szőlőket [Folt H; BK sub nro 144]. 

szőlőtrébely törköly; boştină, tescovină; Treber, Weintre-
ster. 1672: Vagyon egy gyalog sayto szeoleo trébelyhez való 
[Kv; SzCLev.]. 1816: Szőllő-Trébej [Déva H; Ks 102]. 

szőlőültetés plantarea viţei de vie; Weinpflanzung. 
1662: Az álnok practicus nemzetség sáncán kívül egy jó 
hajításnyi földön ... sötét éjszakákon nagy sok apró verme-
ket, mintegy szőlőültetésre valókat, ásván, s virradva ... a 
mieinket felingerelvén, míg észrevétetnék stratagémájok, 
csalárdságok, rájok kezdvén nyargalni, a lovak lábai a ver-
mekbe térdig avagy szárközépig beesvén és a rajtok ülök 
mind lovastul a földhöz üttetvén ... nyakaztatnak avagy a 
sáncbul is meglövöldöztetnek vala [SKr 327]. 

szőlővenyige (levágott) szőlővessző; coardă de viţă; 
Weinrebe. 1776: Kimpián Vaszilia nevü Vinczelléije ... 
Hasáb Karokat, és szőlő Venikét Lopván, az Elete körüli 
Tőviss, és Venike kertet Csinált véllek [Bethlensztmiklós 
KK; BKG]. 1794: egy néhány Szőllő venike azon ... Dio 
fára fel futattok (!) volt [Szászerked K; LLt Csáky-per 227. 
L. 28]. 1841: Szöllö uenikét gyűjtötte őszve 27 Nap szám 
[PókafvaAF; Bom. II]. 

szőlővessző coardă de viţă; Pflanzrebe. 1648: eő azokot 
az szeöleö ueszszeökeöt, mellyet szeoloieben talalta(na)k 
het veremb(en) nem mas szeöleōjebeŏl metelte, es meteltet-
te, hane(m) saiat az magaebol [Kv; TJk VIII/4. 311]. 1744: 
egy szőlőhegyet a ménnykő megütött, mely minden rajta 
való fákkal és szőlővesszőkkel egyetemben megégett 
[RettE 328]. 1840: Radnotfája ... Gyalagassai szőllő veszőt 
vágtak [Bom. XXIVb]. 

szőlőzsenkelés szölöhomlítás/bújtatás; marcotare; Ab-
senkung/legung. 1772: Tavaly Szőlő Zsenkelésre adtam 
volt hitelb(en) a' Somkut Patakiak(na)k Metr. 38 [Hagy-
máslápos Szt; JHbT 14]. 

szömörcs szemölcs; neg, negál; Warze. 1824: a' jobb 
Pofáján egy kis szömörts láttzatik [DLt 69 nyomt. kl]. 

Vō. a sŭmõlcs címszóval 
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szömörcsök kucsmagomba, süveggomba, szentgyörgy-
gomba; Phallus esculentus v. Phallus impudicus; zbîrciog; 
Morchel. 1593: weottem ... tiukmoniat zomeorczeokheoz f 
— d 2. 2 kolbazt f — d 4 2 maiust f — d 2 [Kv; Szám. 
5/XXI. 133]. 1625: boijuhust szeomeorczeokel peters(e-
liem) Veres hagi(ma) [Kv; i.h. 16/XXXV. 167]. 

szömpöly (földbe vert) tartócölöp; stîlp de susţinere; 
Stempel, Pfahl. 1852: Egy kilencz szömpölyökön állo asz-
tagláb szükséges felső fáival edjütt [Backamadaras MT; 
CsS]. 

Vö. a stempely, stömpōly címszóval. 

szőnyeg 1. padlóra/lépcsőre teríthető berendezési tárgy; 
covor; Teppich. 1562: Az rwhakrwl walo ozlas, Egy zeder-
yes Kamoka Nesth swba ... keth zőnyeg, Egy wy Egy o 
[KP]. 1570: Harangozo Cristannus, Ezt vallya ... azt Mon-
ta Segeswary Damakos hogy Tegye chyak az zeonegh ala 
az Testamentum lewelet, es haggya otth [Kv; TJk III/2. 
130]. 1586: Az Perceptionak tellyes Summaia teót f 2055 
... Restal Nala Egy poghan pénz Egy panth. Ket zwniegh 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 67]. 1589: Az kis templúmba való la-
danak kiben a zünieget tarttiak chynaltatúnk egy kolchyatt 
... d. 15 [Kv; i.h. 4/1X. 23]. 1591: Zwniegh io es hitwan III 
[Kv; AggmLt A. 53]. 1594: Az Thoroni alat ualo Thar haz-
ban ... Kopot hituan zeőniegh vágjon No. 2 [Somlyó Sz; 
UC 78. 7/30]. 1604: Tudom hogy Kowaczi antal wram elöt 
weue el az Zöniegöt [UszT 18/167 nagy matenę Ersebet 
azony Kecziety vall.]. 1622: Istók ... tartozik fordítani ... 
Sophia Azzonak az zwneighöz f. 1 d. 66 [Kv; RDL I. 119]. 
1625: Vrunk zeonjeogit hozva(n) haro(m) zekeren attam 
mellette leueo kuczisoknak hust lib: 6 [Kv; Szám. 16/ 
XXXV. 70]. 1692 e.: Vagyon ... égy tarka veresses szö-
nyőg [Mezőbodon MT; MMatr. 315]. 1695: Conferalt edgy 
uj tiszteseges 18 magyar forinton vőtt uj szűnyőget [Dés; 
Jk]. 1701: az szőnyőgők iránt való Tudositasátt Kgld(ne)k 
meg szolgălom én ugjan halvá(n) Kgld(ne)k el ado szőnyo-
geit kültem volt edgi szolgáimat (!) meg nízîsíre, de mivel 
más Ember Szemire nehezen văsarolhat az Ember, mind 
akara(m) azoltais be menni, vagi kgld jo akarattyábol, az 
szőnyőgők uta(n) utánna küldeni ... ne neheztelye kézben 
adni had láthassam meg bizony semmi kár nem liszszen 
bennek [Császári SzD; Ks 96 ifj. Czegei Vass György Ke-
mény Katához]. 1737: Az mely Szőnyegek által hordattak 
az új szállásra ... az Reteses Ládáb(an) vágjon 9 [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter inv.]. 

Szk: ~ tartani való rekesz. 1676: Vágjon az pitvarban fa 
labokon állo fa tartó hely, azon fôllyül szőnyögh tartani va-
ló egj paroszt deszkás rekesz [Fog.; UF II, 727] * barát-
szín 1673: Egy barát szin oszlopos szőnyeg [Fog.; Utl] 
* cifra 1832: Egy Czifra Szünnyeg [LLt] * csepegetett 

1644/1759: a ' két Árva számára jutót egy fejér Csepe-
getet szőnyeg, pro florinis Hét [Ne; DobLev. 111/651. 4b] * 
csillagos 1728: Egj regi csillagos szőnyeg [Kisborosnyó 
Hsz; SVJk] * csókás 1635: Egy fejer Czyokas széo-
nyeőgy f. — d. — [Kv; RDL I. 107]. 1664: Két Csokas 
Szűnnyegh [Beszt.; SL] * fejér 1588: Egy fejer o visselt 
Zeőniegh. Mas feyer Zeőniegh visseltyeb [Kv; KvLt 1/2. 14 
Inv.] * feiértarkás apró 1751: visznek M. Sz. Királyról" 
Bolyában Déván Szőnyeget nro 2. Déván Szőnyeget kettőt 
tzedulás Fejér tarkás apró szőnyeget nro 2. kettót [Told. 19. 
— "AF. "NK] * (ſél)viselt(es) 1714: Egy viseltes szű-
nyeg [Kv; Pk 6]. 1775: Fél viseltes Szőnyeg 1 Viseltes Fes-

tékes Szőnyeg 2 [Szentdemeter U; LLt Fasc. 152 gr. Lázár 
Gábor udvarának összeírása] ſestékes • (fél)viseltes ~ 
* hajszín 1673: Egy haj szin oszlopos szőnyeg [Fog.; 
Utl] * kisded 1687 k.: Egy küsded szőnyegtől f — // 18 
[MvRK 6 Vect.]. 1688: Egy küsded szőnyegtől f — // 24 
[BfR Vect.] * lengyelországi 1723: Két Lengyel országi 
tarka szőrből való szőnyegek [Koronka MT; Told. 29/2] * 
oszlopos 1673: Egy barát szin oszlopos szőnyeg | Egy 
haj szin oszlopos szőnyeg [Fog.; Utl] * öreg 1595: Egj 
eoregh veres zeőniegh viselt. Egj fejer eoregh zeonjegh 
[Zsombor K; SL reg.]. 1602: Egi Eorčg szwnjeg [Marosjá-
ra MT; Berz. LXV/9]. 1764: Négy szünyeg, égyik nagy 
öreg Szünyeg, más kettő közönséges [Székelykál MT; 
Berz. 6. 54. L. 2] * perzsiai 1666: Szőnyeg legyen 12, 
ki hosszú asztalra való, ki földre, ki falra való, mind persiai 
szőnyeg és két nagy ágyra való kecse [TML III, 595 Beth-
len Miklós Teleki Mihályhoz] * (szedéses) gyapottas 
(tarka) 1710: Vagyon egy szedéses gyapottas szőnyeg 
[Nagyernye MT; MMatr. 281]. 1720 u.: Gyiresine Isténhéz 
való indulattjabol adot egy gjapottos tarka szőnyeget [uo.; 
i.h. 281] * tarkás lengyel 1643 U./1770 k.: Vagyon két 
szőnyeg gyékény formára szőtt viseltes tarkas Lengyel sző-
nyeg: a másik tarkás székely szőnyeg [Virágosberek SzD; 
SzConscr.] tarkás székely -—• tarkás lengyel ~ * tiro-
lisi 1828: Egy Tirolisi szőnyeg [DLt 118 nyomt. kl] * 
tótok féle 1807: Egy hitvány Totok féle Szőnyög [Kört-
vélyfája MT; LLt] * török 1793: Török szőnyegek N 27 
kissebbek s nagyobbak padimentomra ... valók [Kv; TL 
Conscr.]. 1797: Egy Török Szünyeg [Koronka MT; Told. 
34] * varrott 1816: Varatt Szőnyeg ... 42 Rft [Kv; 
Bom. IV. 41] * veres • öreg ~ * (virágos) portai 
1683 k: Ezek" mind el vesztek a Tatár mia mikor az Ecc-
l(esi)at fel verte az egy Portai szőnyegen kívül [Menyő K; 
SzVJk 132. — "A klenodiumok]. 1699: Duffla Virágos 
portai szőnjeg viseltes Nro. 1 [O.csesztve AF; LLt Gyula** 
László inv.]. 1728: Egj viseltes portai szőnyeg [Réty Hsz; 
SVJk]. 

2. (dísz)takaró/terítő; scoarţä înflorată, chilim; (gestickte) 
Decke, Tischdecke, Kelim. 1643/1687 k: Gál Ferencz 
Uram Istenes indulattyábol adot a p(rae)dikálo székre edgy 
szép szünyeget [Szentistván MT; MMatr. 180b]. 165*-' 
Adott ide ă Makfalvi Templomb(an) levő asztalra édgy Ke-
lint vagy Szőnyegnek mondgyuk [Makfva MT; MMatr-
188]. 1692 e.: Maros Vásárhelyt lakó Kolosvári Dániel De-
ák Vr(am) adott ä Bodoni Templombeli praedikállo széfre 
égy tisztességes Szőnyőget [Mezőbodon MT; MMatr . 315J-
1694: Egy zöld kerek Asztal Ur vacsorajahoz való, azonis 
Szőnyeg van terítve, Gyalult fenyő Deszkákból csinált Fer-
ſiak(na)k es Asz(szo)ny emberek(ne)k való Könyöklő szé-
kek nro 49 [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1732: az Ebédlő palotába 
... találtunk három viaszszos vászonnal bé b o r í t t a t o t t asz-
talt, az edgyiken Szönjegis vágjon, edgj almariumot kihm-
mel bé fedve [Kóród KK; Ks 12. II gr. Komis Zsigmond 
udvarházának leír.]. 1736: Az asztalon tisztességes szőnyeg 
volt, az asztal eleiben is az földre szőnyeget terítettenek, az 
pap eléállott ... és az pap ott megesketé őket [MetTr 3/6-
7J. 1797: Egy fenyő fa Kerek asztal rajta lévő avatag sző-
nyeggel [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 

Szk: asztali/asztalra való 1683: Kek Asztalra való ár-
nyék varassal varrott szőnyeg [Utl]. 1737: Egy Asztalra va-
ló Szünyeg melyis Köröskörül rojtas [Mv; Ref. egyh-
1742: Egy Asztali közőnseges Szünnyeg [Kiseskül lő N. 
Somb.]. 1860: 1 asztalra való szőnyeg [Kv; Végr.] * c S t l ' 
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tagos 1788: Egy elegyes szövésű, tarka, csillagos sző-
nyeg, a templombeli asztalon [Szind TA; NNyv Hl, 60] 
dupla 1683 k.: dupla Szőnyegh az Praedikallo szeken 
[Désháza Sz; SzVJk 136]. 1713/1770 k.: Az öreg Orbánné 
adott egy dupla szőnyeget a Cathedrara [Sajósztandrás 
SzD; Conscr. 46] elegyes szövésű • csillagos ~ fe-
jéres török 1687 k.: Kováts Péter Ur(am) adott... ă prae-
dikállo székre égy Törők Veress Szőnyőget az Ur asztalára-
's egy fejéres Tőrök Szőnyőget A(nn)o 1655 [Mezősám-
sond MT; MMatr. 380] * fekete 1647: Vagion benne' 
három pad szek; Egy parazt Aztal; raita egy fekete szeo-
nyeg [Drassó AF; BK 48. 16. — "Egy festett mennyezetű 
házban] * feketén meghabozott 1694: Az Templom-
i n ) va(gyo)n egy zölden festet Catedra, arra terítve egy 
feketen meg habozott Szőnyeg [Kővár Szt; JHb lnv.] nye-
regre való török 1802: Egy Nyeregre való Tőrök sző-
nyeg aranyos szövéssel [Ne; DobLev. IV/858. 3b]. 1806: 
Edgy nyeregre való Törők szünyeg arany szövéssel [Ne; 
j-h. IV/897. lb árva Szántó Sándor lelt.] * öreg veres 
1585: Az Nagy templumban vagion az Aztalon eg' Eoregh 
veres Zwniegh 1 [Kv; Szám. 3/XIX. 5 A Szt. Mihály temp-
óm inv.] stråſos 1835: Egy gesztenye szin Festékü — 
4 bikfa lábu felyŭl stráfos Szőnyeggel bévont kisded desz-
ka Asztal [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * székely 1789: 
Vagyon egy küs veresses, zöldes, fejéres, virágos, már meg 
szakadozott székely szŭnyeg Ur Asztalra való [Abosfva U; 
EMLt] * szkófîummal szőtt portai 1736: Hosszú szín 
volt az gyalui vár előtt csinálva ... külön volt csinálva az 
Majestas helye ... egy asztal volt benne, az szkófîummal 
szőtt portai szőnyeggel bé volt teritve [MetTr 394] * tarka 

• csillagos ~ törökországi/török 1722 k.: vagyon 
®gy Törők országi szőnyeg praedikallo Székre való, egy se-
lyem szőnyeg Asztalra való ... egy kendő Éneklő szekre 
valo [Abafája MT; GörgJk]. 1842: Egy Török Szőnyeg, 
mely mindég az Ur asztalán Ál [Szucság K; RAk 66]. török 
tarka - 1696: Adot az Ur asztalára egy Tórók tarka 
Szőnyeget N. Zilahi Szűcs Bálintne. Varga Ersebet asz-
szony [Kémer Sz; SzVJk 62] * török vereses ~ fejéres 
lörök ~ * ur asztalára való 1767 e./1770 k.: Szász Mi-
hályné Aszszonyom collatiojából az Ur Asztalára való sző-
nyeg [A.szovát K; SzConscr.] * veres szekérbe való 
1648: Ket veres Szekerb(e) valo Szőnieg Nr 2 [Mk 5 Kapi 
Krisztina kel.] * viselt 1585: Az Nagy templumban va-
gion az Aztalon eg' Eoregh veres Zwniegh l ... vagion ot-
ta(n) visselt zwniegh, hitwan darabokkal egietembe Nro. 1 l 
A Kis templumba az Aztalon vagyon ... Viselt zewnieg, 
Zakadozottal Eozwe 4 [Kv; Szám. 3/XIX. 5 A Szt. Mihály 
templom inv.]. 1647: egyk Aztalon egy viselt szwnyeögh 
[Drassó AF; BK 48/16]. 

3. ágyborító ~ ágytakaró; cuvertură de pat; Bettdecke. 
1732: Egy Ágy borito Tőrök tarka szőnyeg [Kv; Ks 3 Kor-
n,s Zsigmond lelt.]. 

4. falvédő, fali kárpit; carpetă, covor de pus pe perete; 
Wandteppich, Wandvorhang. 1705: Azt is beszéli, hogy 
amint bé van vonva az ház szőnyegekkel, akiben fogva van, 
mondotta az úr", hogy: Hiszen káros azt a szőnyeget itt éte-
tik a mollyal [WIN I, 542. — "Bethlen Miklós]. 

Szk: babos 1637/1639: 1 Feier babos szeonyegh, vi-
selt, az masadik ablak(na)k az oldalara vágjon fel szegezue 
aestimaltuk f. 3 d. — [Kv; RDL I. 11 ÍJ * csókás 1647: 
Egy io Czokas szwnyeögh az falon No 1./ — [Drassó AF; 
BK 48/16] * (falra való) székely 1646: Egi falra valo, 
Aztal kornyül valo egi vegh szekely szőnyegh [M.bükkös 

AF; KCsl 2]. 1724: az Nagy Palotára ... öt darab falra valo 
szakadazot szünyegek, mellyek közül egy hitva(n) Székely 
szünyőgh [Koronka MT; Told. 27] * falra való (veres) 
1560: Egy farra valo zeónyegh [JHb QQ Temeswary János 
reg.]. 1594: Az Nagi Palotaban. Falra ualo oregh weres 
Zeőniegh hitua(n) uagio(n) No. 2 [Somlyó Sz; UC 78. 
7/22]. 1699: Eőreg falra valo Szőnyeg volt nro 3 [LLt 28. 
C]. 1844: Egy falra valo szőnyeg [TSb 12]. 

5. átv ~re kerül napirendre/terítékre kerül; a aduce/veni 
pe tapet; aufs Tapet kommen. 1844: Partialis Junius 3-án 
fog tartani ... Az Ürességbe jött Fő notáriusi Hivatal mi-
kénti be tölthetése érdekes tárgya fog ekkor szőnyegre ke-
rülni [Nagykapus K; RAk 20 esp-i kl]. 

szőnyegecske kicsi asztalterítő; antimis; kleine Tisch-
decke, Milieu. 1733: Ur Asztalára valo Seljem materiából 
csinált edgj szőnjegecske [Marossztkirály AF; Told. 18]. 
1752: Egy Ur Asztalához valo Sellyem Matériából csinált 
Szőnyegetske [Nsz; Told. 2]. 

szőnyeges 1. szőnyeggel bevont; acoperit cu covoare; 
mit Teppich(en) belegt. 1736: (A temetésen) mind fekete 
posztóval bévont székeken ültenek, igen ritkán voltak azok 
szőnyegesek [MetTr 406-7]. 

2. szőnyegtartásra használt; ín care se păstrează covoare; 
für Teppiche, Teppich-. Szk: ~ láda. 1674: Az szőnyeges 
ládában vagyon, egy Megy szin Skárlát szőnyegh" [Beszt.; 
WassLt. — "Folyt, a fels]. 1688: Szőnyeges Lada [Beszt.; 
Ks 5 Mise. 27]. 1753: Egy nagy Szőnyőges Lada [Maros-
sztkirály AF; Told. 18]. 

3. szőnyegszállításra használt; care este încărcat cu co-
voare; für/zu Beförderung von Teppich(en). Szk: - szekér. 
1650: Aszszonyunk eő Naga szőnyeges szekeret Viszik 
Szamos Vyuarigh ... Az Hat lotol ... Attam f 2 d. 25 [Kv; 
Szám. 26/V. 292]. 

szőnyegfüggesztő fali kárpit/szőnyegtartó; de care se 
atîmă carpeta/covorul de pus pe perete; Karnische, Vor-
hanghälter, Vorhangleiste. Szk: - pártázat. 1656: Az fa-
lon fén körös környül, szünjegh fügezteö festett partazatt 
11 darabból allo | Az falra szegezve szünegh figeszteö 3 
darab fejer partozaţt | Ezen hazban fén az falban szegezett 
3 darab szünjegh fügezteö partazatt [Fog.; UF II, 131, 
164,165]. 

szőnyeghím szönyegdíszítés/minta; model de covor; 
Verzierungen des Teppiches. 1746: A Predikálló Székre és 
éneklő Pulpitusra maga költségén p(ro)curalt igen szép szőr 
materiat Szőnyeg himbe szőttet Dánér Miklós Ur(am) [Sep-
simagyaros Hsz; SVJk]. 

szőnyegtakaró cuvertură de pat; Überwurf, Zierdecke. 
1849: 1 szünyeg takaró [DLt]. 

szőnyegtartó szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ láda ladă ín care se păstrează covoare; Teppich-
kiste, Kiste für Teppiche. 1621: Lakatos Benedek" ... az 
Zwneog tartó Ladahoz egj Zart kolchostol [Kv; Szám. 15b/ 
IV. 11. — "Tollban maradt: chinalt] * - ráma fali kárpit/ 
szőnyegtartó keret; ramă de care se atîmă carpeta/covorul 
de pus pe perete; Rahmen für Wandvorhänge, Vorhangrah-
men. 1676: Ezen palotában vadnak az falon szőnyögh tartó 
rámák 14 [Fog.; UF II, 732]. 
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szőr 1. állat szőre; păr (de animale); Haar (von Tieren), 
Roßhaar. 1550: Mosta(n) ... cak kereteznek az birotol ko-
wetkeznek volt hog meg loltek az w sorén változót Marha-
iokat mellire ille(n) sowal illette wket hog meg rwtolta es 
meg sidogatta wket [BesztLt]. 1584: Fodor Alber vallia, 
ket penzen veottem vala egy darab tafotat es ez zemetbiro-
ne Annia Eowenek foga hogy az eo vnokaię (!) hogy megh 
Nem Adam Neky igen meg feniegete, es egy leankamnak 
a' zemenek Niaualiaia león, Es Nagy Rútságot zeórt es 
egieb rútságot Nialtanak vontanak ky zemebeól [Kv; TJk 
IV/1. 247]. 1625: melj marhaknak szeöreök égik fekete 
bama, az másik veres rèòt [UszT 25]. 1672: Hamar árulja 
Kegyelmed az rókabűrt; továbbra leszen kedves, mivel még 
most apró az szőre [TML VI, 351 Sárpataki Márton Teleki 
Mihályhoz]. XVIII. sz. eleje: A kancza fajra ă jo mely tem-
pore coitūs bal félre meg nézi ă Lovat, mert az ollyan mind 
Szőrire, termetire virtusságára ă Mén lohoz fajzik [JHb 
17/10 lótartási ut.]. 1712: az Török lovatt is beküldött(em) 
volna eddegh de rettenetesen ki fukadozott <az> Testi mint 
az rosta olyan az bőre merő vér ... egeszen kopik az szőre 
[Ohába F; ApLt 2 Lukáts János Apor Peteméhez]. 1722: az 
Rühes kancais gyugyul csak az szőr nem akar nőni rajta 
[Szentpál K; TK1 Mihály Deák Szénás Miklóshoz]. 1754: 
(Az) ökrökis a bé állandŏ s következendő Tavaszszal kel-
nek hatad fŭvŭekre, de szöreket és szarvakat meg nevezni 
és le iratni nem tudom [Gemyeszeg MT; TGsz 2]. 1822: 
(Az ökörnek) a* farka szőre rövides [DLt 181 nyomt. kl]. 
1849: Jegy nélküli sötét pej paripa szőre elegy fehérrel, 
különösen a homlokán [HSzj sötétpej al.]. 

Szk: ~ lábú. 1669: Kérem bizodalmason Kegyelmedet, 
az szűr lábú fakó török ló felől ne íijon addig Csáki uram-
nak, míg Matóczi uram által küldött levelemet el nem veszi 
[TML IV, 624 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz] * -érői is-
mer. 1768: Mi bizonyoson ismertük azon Nagy Szürke 
Kántzát ... ismertük a' Füle kajlaságárol, Szőriről, testi ál-
lásáról, és Fortéi Íjáról [Páké Hsz; SzentkGy Jos. Szörtsei 
lev.] * -érői regisztrál. 1682: A. 1682 Diebus 9bris Re-
gistraltuk a ménest es a gyermek lovakat szőrökrül, mely 
Registralás így következik [Uti fejedelmi ménes, h. n. de 
kétségtelenül Balázsfva] * - / vált. 1711: Mihalcz Mihály 
Ur(am) adott volt ... Olah Todornak ad usum két számú 
vono őkrökőt ennek előtte való esztendőkben, melljek noha 
szőrt váltottanak emiitett Olá Todor kezC alatt, mindazonál-
tal emiitett Mihálcz Mihály U(ra)m azokatis kezenel hagjá, 
migh eő kglme kezénél akaija hadni [Borb. I] * sárgálló 
1805: Bama pej ... az Ora körül sárgálló Szőrök vannak 
[DLt nyomt. kl] * szürkés ~be vetkező. 1842: égy jo bama 
hasított fîilü kancza szürkés szőrbe vetkező és csillagos 
szopos csikóval [KLev. 9] * téli 1811: Már ekkor kez-
dik a* téli szőrt elvetni" [ÁrÉ 146. — aA csitkók]. 

Sz: ajándék marhának nem kell ~ét nézni. 1822: ajándék 
marhának ... nem kel szőrit nézni [Nagyesküllő K; RLt O. 
1 Marosán Togya (60) vall.] * a farkas csak ~ét akarta 
változtatni, természetét s bőrét nem. 1657: megírván azért 
néki, hogy noha az fejedelem megholt, de életben van suc-
cessor fejedelemfia és az ország, annak okáért azoknak te-
szek relatiót, és continuáltassék az elindított tracta; de ímé 
tehát az maga nevezeti és természeti szerént az farkas csak 
szőrit akarta változtatni, természetit s bőrit nem, válaszom 
olyan jüve: hogy minden tractatusok csak maradjanak ab-
ban, deákul ezen szókkal íratván Mortuo principe sepelian-
tur tractata omnia negotia; melyből megtetszék hitetlensé-
ge, és csak az idő után járó, nem keresztény állhatatossága 

[KemÖn. 301-2] * farkas bőrét, de ~ét, párducz torkos-
ságát nem változtatja. 1676: Farkas bőrét, de szőrét, pár-
ducz torkosságát nem változtatja [TML VII, 204 Naláczi 
István és Székely László Teleki Mihályhoz] * ha nincs ~e, 
van bőre. 1852: ha nints szőre, van Bőre, kettő közül vá-
laszszák a' mit Tettzik, akár viszszá költözzenek, akár Fi-
zessenek* ... az hogy nints mivel fizessenek tsak fogás 
[Nagylak AF; DobLev. V/1375 Dobolyi Bálint lev. — 'Az 
adós cigányok] * ismerik az ebet -iről. 1678: Esmérik itt 
is az ebet szőrirül, meg is mutatta abbúl is, hogy ide Ke-
gyelmed leveleit meg nem küldötte; elhiszem az németnek 
kedveskedett vele [TML VIII, 367 Teleki Mihály Thököly 
Imréhez]. 

2. én a. nyereg nélkül; pe păr/părul calului, fóră şa, Pe 

deşelete; ohne Sattel. 1638: ez az Cziszar Ferencz fia haja-
don füuel czak szőrén egj lovon ereössen niargal uala [Mv; 
MvLt 291. 137a]. 1710 k.: felvonának, szörin egy ló hátára 
felültetének ... könnyen kétezer forintot érő jovaimot el-
praedálák [CsH 369]. 1776: Hihető meg szentette (!), s ész-
re vette vólt a' most írt Csizi Hadnagy azomban hogy Mlgs 
Gróff Lázár János Urffi ö Nga Legénnyit futtatta én után-
nam, azért öis nagy Sebessenn tsak Szőrin Loháton, egy 
Katonáját utánnam küldé [Kóród KK; GyL. G. Vizi kántor 
(30) vall.]. 1785: mikor be szürkült az idő jol látta ... Nye-
gon Blagát egy Loval tsak Szörin a Berken keresztül Sz 
Mihály felé menni [M.nagyzsombor K; KLev. Podár Kosz-
tán (50) jb vall.] — b. szőre szerint/után; după culoarea pä-
rului; der Farbe nach. 1602: mezaros Mihály ... ket bi-
zonisagal megh bizonittya az eo marhainak sayat voltat, 
Accedalúan azis hogy minek eleotte zemewel nem latta az 
marhakat igyenesen zeorin megh newezgette eoket az het 
birak vraim es nótárius eleot [Kv; TJk VI/1. 609]. 1610: az 
mondo(m) az celekedetert az maior potentian az uagi f e i e n 

uagio(n) es az en marhamot cum existimatione meg keua-
no(m) Restitualny, es az haz Valtsagatis, tamaszto(m) & 
kegdtek teóruenyere, Jtelie Vagj feyen, az uagi az Eyeli 
nagj Hatalmo(n). Tudomant Teszek ha megh kel neuesz-
nem az ket eôkreókeótt szeóren ne legien keseó megh 
neuesznem ha teorueni itely [UszT 16a]. 1705: Mindezek 
után osztán Búzába menék, és ott találám az úr velem ţévö 

szolgáját és a ménest is, melyet az Rákóczi uram consihu-
ma egy más labanc juaresibül (!) congeráltanak volt. Holott 
is őket számba vévén és szőrin felíratván, meg is bélyegez-
tetém őket [WIN I, 658]. 1728: az ital közben azon Bajami 
ember szőrin, es formáján, ki beszéllette micsodasok a Tul-
kok [Bethlensztmiklós KK; BK. Telegucza Flóra (36) P 
vall.]. 1751: A' marhakot Szőrinn láttam énis osztottam fej 
Harkányi Miklós Sombori Andras uramék kőzött eö kgl-
mek el hajták akkor magok részeket mennyiből allo marha 
nem tudom [Torda; CsS]. — c. hiánytalanul; teafór, neväta-
mat; Haar fúr Haar. 1600: Ezért euocaltuk az A l p e r e s t fa-
lustól kegmed Zeki eleibe, hogy ... walamire walo indulat-
ból ieöttenek innét az Zekelysighrol Feier war megyei Pá-
losra, ott marhankat eözze kerítettek, s el hoztak hatalma-

sul, niolcz Zaz Juhainkat, melyben haro(m) zaz mostis oda 
wagyo(n), Azokat zwrin megh kewanniuk, es minde(n) za-
porodasiwal es haznaiwal, affélét beöcheöiwel [UszT 1? 
53]. 1606: Nagj giörgi ... az el vit eökreöt zören tartoziK 
meg adnj [i.h. 20/317]. 1650: Sarkozy János Uram ••• va0 
az el bujdosot Jobbagiokat vagj az eldűlt marhakat szőri 
eleö allatja, vagj ha az alat az marhakba(n) el veszne, vagj 
megh halna; azok helyebennis valamit megh böczültek vo 
hasonlot allat heljeben [Sófva BN; Ks 41. B]. 1671: az 
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pásztorok ... tartoznak az Anak marháiát szőrin restitualni, 
vagy à mit ért volna arról contentalni hit szerént megh 
mondva(n) az A. mit ért volna marhaja [Kv; TJk XI/l. 33]. 
1747.- Hallottam hogy Pap Laszlo, és Romocsa Laszlo ke-
zeken fordultak meg Magyarorszagi gonoszul el hajtott ök-
rök ketteit szőrin visza adtak az karosnak, az többiről pén-
zel fizettek [A. várca Sz; Ks 27. XVII]. 1759: Docz Peter el 
veszett ökrét Tapánfalván ... Kirilánál találta meg. és ötét 
az oda valo lspánj el fogattatván, feje dijján valo változásá-
val, a káros(na)k kŏlcsége s fáracsága meg fordításával, és 
a marháknak szőrin valo viszá adásaval szabadult meg 
[Bulzest H; Ks 101]. — d. aprólékosan, pontosan; cu exac-
ütate, în amănunt; haargenau, haarklein. /6/8: az mikét 
zwrin feli tálalhattunk azokat az iele(n) valo Inuentarium-
ha(n) be irtuk [Kv; RDL l. l04 Andr. Junck kezével]. 1663: 
ha mi jovai ez Rab exponensnek talaltatnanak Szőrin (!) va-
laholot Szekib(en), adassa meg, vagy ha azokot el tekozlot-
tak volna azok, comperta rei veritate, arrarol velek tegyen 
satisfactiot [UszLt IX/75. 50 Apafi Mihály kezével]. 1676: 
Fa szerszámokban is lévén része f 10 // az Relictanak, ... 
mellyek hagyattak ugya(n) maga kezénél, illy conditióval 
hogy suo tempore ha szőrin administralhattya bene alioquin 
az tiz forintal tartozik [Kv; RDL 1. 155a]. 1706: Az mi nézi 
az helyb(en) el tetetett jok(na)k dolgát mint illyen villongo 
udőb(en), hogy arra igazit az irás, hogy itt nincsenek" ... 
holott ennek ez volna igaz rendi az illyen számvevők(ne)k 
mindeneket szőrin kellene megh látni, elsőb(en) szörin elő 
adni, de az mint ez mostani szomorú üdö nem engedte és 
változo alkalmatossagh ez adta tudnŭnk hogy cszak (!) igy-
is I(ste)n kegyelmeből procedalhassunk [Kv; Pk 6. — 'Az 
elosztandó ingóságok]. — e. szőrén-lábán, nyomtalanul; fă-
fä urmă; spurlos. 1670: Úgy hallatik, bizonyosan nem tud-
juk, de igen sűrűn kezdék beszélni, hogy Barkóczi István 
ls» az minthogy felment volt, csak igen szörin szaladott vol-
na, de bizonyosan még nem tudjuk [TML V, 411 Katona 
Mihály Teleki Mihályhoz]. 

3. gyapjú, gyapjúfonal; lînă, fire de lînă; Wolle. 1637: az 
ebedleö palotaban ... az falon vagyon hat, szeörbeöl szeöt, 
varrott kepes kárpit [Fog.; UF I, 407]. 1652: Egy szőrből 
vagy gyapiubol szőtt szönyegis az predikallo szeken [Bor-
zás Sz; SzVJk 48]. 1667: Egj fekete szőrei csilagoson var-
rat vánkos hai 25 dénárt ér [Kv; LLt]. 1681: Szőrből tarka-
so(n) szilt szunyogh haló jó Nro 1 [Vh; VhU 540]. 1698: 
Hat hitvános sák ki szőrből ki vászonból való [MNy 
XXXVIII, 134]. 1736: Azonban még az fő aszszonyokban 
!s sokan nem csizmát viseltenek, hanem amaz ránczos ve-
res sarut szász módon; télben szőrből botosok volt, az kit az 
csizmára vagy sarúra húztak, hogy az lábok meg ne fázzon 
[MetTr 342]. 1752: meg vōttem ... Négj tsomo veres szőrt, 
"gj két tsomot zöldebb öveknek [WLt Vesselényi István fe-
jeségéhez]. 1797: Gabonás sak ször négy, kenderből három 
[M.igen AF; DobLev. IV/777. 13]. 1819: egy pár rettzés 
csupu párna haj ... más két totos csupu párna haj ... egy 
fekete Szőrrel varrót darab derekaly Csup [Kv; Pk 3]. 
1832: megkaptuk a kaptzáját a mely szőr volt és égy kraj-
cárt [Kv; KLev. 8]. 1842: Ablakba könyöklő párnák csilla-
gos szőr égj — sima három [Dés; Újf. Újfalvi György 
hagy-]. 

. Szk: bécsi tarka 1711: tettem le ... négy Német fo-
r|ntat... téli és nyári endivia magra ... becsi tarka szörreis 
öt nemet forintot [Nagyalmás K; Ks 96 Gyulay Ferenc 

4. szőr/gyapjúszövet; ţesătură/stofă de păr/lînă; Woll-
stoff. 1562/1564: Biro Vram es az polgár Vraim maratta-
nak adossa gergel Obelnek három wegh fekete zwrerth kyt 
az ó felsege algywyhoz adoth ket forintal es vtúen penzel 
[Kv; Szám. 1/X. 65]. 1583: veottem eg veg zewrt Takach 
Istwa(n)tul f. 2 d. 56 [Kv; Szám. 3/IX. 13]. 1584: 12 Au-
gusty Zywr Takachy georgnek zapany wczaban attúnk 4 
weg Zywrt Neky f. 8 d. 95 [Kv; Szám. 3/XV. 19]. 1594: 
Kraznan restal chiapo Peternel es chiapo Thamasnal ket 
vegh zvmek adot Giapyw No 97 ... Restal ket vegh zümek 
adot Giapiw No 98 [Somlyó Cs; UC 78/7. 11]. 1595: vet-
túnk egi Vegh zwrt p(ro) f 4. /— [Kv; Szám. 6/XIII. 43]. 
1598: 19 Die xbris ... Latwan az sok zegeni mezítelen rú-
hatlan Embereknek nyomorúlt eleteket, vettúnk azok zama-
ra az Ides Vrajmnak akarattiabol Hanns Swlcztol meg egi 
weg zwrt fi. 8 [Kv; Szám. 8/XVI. 24]. 1609: Az kett Tali-
gas Lónak az múlt Tellen voete(m) egj oh Cherget es egy 
zúrke zúrbel chinalt lasnakot voette(m) az kett lohoz f 1 d 
20 [Kv; Szám. 12b/IV. 49]. 1630: Báczi Péter vitet Magiar 
Országba Nro. 140 Végh szwrt tt f 8 d 40 [Kv; Szám. 
18b/IV. 34]. 1662: annak a sok báránybőrökkel, ködmö-
nökkel, vég szűrökkel töltött stratagémának, hadi practicá-
nak ... semmi úsusa, haszna az elintéztetett végre nem le-
hetett vala [SKr 600]. 1668: Egy Hordo szűrtől kiben va-
gyo(n) veg. no 800 f 6 // 00 [BfN Vect.]. 

Szk: brossai 1683 k.: Egy végh Brassaj szűrtől f — // 
20 Egy Végh szebenyi szűrtől f — //15 [MvRKLev. 8 
Vect.]. 1688: Egy Végh Brassay szűrtől f — // 20 Egy 
Végh szebeni szűrtől f — // 15 [i.h.] * szebeni >—• bras-
sai 

5. állati bőr; piele de animale; Feli. 1731/1734: eō a' lo-
vá(na)k a Szőrit a' Bárbully Szubulyeszk Bordéllyá(na)k a1 

kertin a* mint által szöktették, a' szőrit látta [Ribice H; Ks 
78. 22/1]. 

6. prém, blană; Pelz. 1710 k.: h király a selyembogár ga-
néjával, tengeri csiga vérével, nyuszt szőrivel, juh gyapjá-
val kevélykedik [BŎn. 509-10]. 

7. emberi szőr/hajzat; păr; menschliches Haar, Haar-
wuchs. 1570: Margit Kadar Balintne, Chyellye (!) Zan pe-
terne Soos Mathene Margith ázzon, hytek zerent valyak 
hogy Mykor hallottak volna hogy fazakas Jmre az feleseget 
megh verte volna Mentenek volt oda lathny ... Minden tes-
te vgy volt Minth egy kek pozto, hogy az wyat Leh Nem 
Tehette az testen hwl ep volt volna Megh az zeore zalatis 
Mind ky zaggata wolt [Kv; TJk III/2. 110]. 1771: Azt el 
mondhatom igaz hitem után mondani (így!) Peter Anutza 
felöl hogy ö a Bövoléshez Bajoláshoz Boszorkánysághoz 
igen jol ért ez okbol hogy midőn ... a fiamnak a Lába ugy 
meg dagadót hogy a Lábra valóját alig vehette réá azután 
pedig szőrt két szálat vet ki a Testiből Újságokként ezt meg 
értvén Csobai Sámuel ŏ Klme en velem edgyűtt az Anucza 
házához el menvén ezt mondá Anutzának Csobai Uram No 
Anutza meg etted az Bőlkényi Komám(na)k a fiát, meg 
gyógyítsd mert ha nem, meg égetlek borso szalmában ezen 
szavai után Csobai Uram(na)k tsak hamar a fiam labai da-
ganattya meg szűnt [Dés; DLt 321. 29 Joan. Bőlkényi alias 
Horvát (55) ns vall.]. 1789: Péter Czár hajadon fôvel vala, 
és Soha Sem látott vólt ilyen Szőrből készült mesterséges 
nagy épületet; azt gondolta azért erről, hogy ez egy ruha 
neme, mellyel a' fö bé-takartatik a' hideg ellen, az az, haj-
bunda, vagy haj-ko'sók [Andrád, An. I, 114]. 

8. szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: -én-
szálán előad épen előadhat; a putea prezenta nevătămat; 
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haargenau/bis aufs kleinste vorweisen. 1752/1785: (A) Ke-
gyelmed kezére devenialt Bonumokat ollyan Sedulö, és 
Curiose pro Curállya, és administrállya, hogy azokban 
Semmi tsonkulás, vagy deterioratio annakidejében ne tanál-
tassék, hanem mindeneket Szőrin szálán ... elő adhasson 
[Szentbenedek AF; DobLev 111/596. 267] * lábán—én kia-
dat élő állatot adat; a dispune sä fie date animale vii; leben-
d(es Tier) ausfolgen. 1687: Az Vendég Sovagoknak fize-
tésekben is lábán Szörin adatat ki kamara Ispán Uram ō 
kglme az Aknai szolgákkal egyút aféle Birság apro csulya-
bulya két haszontalan ökreket in f. 5./.5 [Sziget Mm; 
Törzs]. 

9. '?' 1785: Keszui Olah Pappnak egy puszta ház utan 
való Pallagnak el adtam a szőrit [TSb 6]. 

o Hn. 1731: A' Szőr Máálban (sz) [Somlyó Sz; EHA]. 
1738: A' Szőr Omlásba (sz) [Toldalag MT; EHA]. 1756: A 
szőr Kútnál a' Két malom között (k) [Famas K; KHn 287]. 
1804: a' Szőrmáiban (szö) [Szilágysomlyó Sz; EHA]. 
1807: a Ször alatt a Csohon [Kalotadámos K; KHn 45]. 
1826.ŝ a Ször nélkül való Erdőhely [Csomafája K; BHn. 
61]. 1891: Szőrkút [M.kapus K; KHn. 165]. 

o Sz: a pénznek ~e nincsen. 1753: Váljon az Újfalvi és 
Újlaki portiokot maga tulajdon pénzével szerzetteé a' 
Testans Mlgs ur, vagj edes Attjarol maradott pénzel? ... A' 
pénznek szőre nintsen; nem tutta azt senki ugj mint maga, 
mitsoda pénzel vette, maga penigh maga keresmennyenek 
mondgya a* pénznek szőre nintsen, nem lehet azt könnyen 
megh ismerni meljik honnan jött [Harasztos TA; Ks 14. 
XLIIIb] * a pénzt ~én nem lehet megismerni. 1792: de 
más az hogj a pénzt szőrin nem lehet megismerni, és midőn 
a nem docealtatik hogy hova investialodott a praetendalt 
pénz, tehát ma praetendalni sem lehet [Ne; DobLev. IV/ 
701] * szeme ~ét megszedi. 1675: Némely nap érkezék 
urunknak egy Hajdú János nevü szolgája az havasalföldi 
vajdátúl Grigoraskótúl, kit ü nagyságok az boérok mellett 
hogy intercedáljon, a végre küldtek volt be; de igen kevés 
foganatja lött, mert csak megmondta, hogy el nem bocsátja 
addig, valamig szemek szőrit meg nem szedi, mert azelőtt 
is ük voltak okai az ü bujdosásának [TML VI, 198 Székely 
László Teleki Mihályhoz]. 

szőr-ágytakaró cuvertură de pat din lînă; Volldecke, 
wollene Bettdeckel. 1849 k.: Egy zöld ször ágy Takaró 10 
ft [DobLev. V/1280]. 

szőr-általvető desagă din lînă; wollener Ranzen, Fellei-
sen. 1628: Egy zeór altal vetóben ualami leuelek [Gyalu 
K/Kv; JHbK XII/44. 11]. 1681: Fejervarra ... Egy sör atal-
vető [Utl]. 1745: tanáltom egy Szőr Altal vetőtt [Vályebrád 
H; Ks 111. Vegyes ir.]. 1839: Egy szőr és két vászany ál-
talvető [Kv; Ks 73. 55]. 

szőr-asztalfedél szőr/gyapjú-asztalterítő; faţă de masă 
din lînă; wollene Tischdecke. 1627: Egy szeör Ásztal fedel 
aestimaltuk f. — d. 40 [Kv; RDL I. 133]. 

szőratlac 1. atlaszselyemfajta; un fel de atlaz de mätase; 
Woll-/Atlasbrokat, Wollatlas. 1711: 2 Vég szőr Atlacz ... 
13//— [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1788/1791: G. Komis Ist-
ván ur eő Nga vásárlásai ... 2 1/4 sing szőr atlatzat Mf. 2. 
30 [Mv; Ks 73. 55]. 

Szk: violaszín 1682/1687: az szoknia ualla uolt Uiolla 
szin szőr Atlacz [Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szőratlaszból készült; fãcut din atlaz de mätase; 
brokaten, seidenstoffig. Szk: ~ matrac. 1681: Veres szőr 
atlacz öregh matracz Nro 1 [Vh; VhU 540] * ~ muntli. 
1693: Edgy pegymetes szőr atlacz muntlj flo 10 .//. — [Ne; 
DobLev. 1/37]. 

szőrbársony 1. catifea de lînă; Wollsamt, Rasch. 1710: 
Két székre való viselt (!) szőrbárson [DanielAd. 88]. 1766: 
Ződ meczett szőr Bársonnjal bóritott bagaziaval bé vont ujj 
szek nro 10 [Déva; Ks 76. IX. 12]. 1813: 8 3/8 Sing szőr 
bársony [Told. 74]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szőrbársonyból készült; făcut din catifea de lînă; 
aus Vollsamt, aus Rasch. Szk: ~ kanapé. 1788: Veres mett-
zett szőr bársony kanapé ... Flór. 20 [Mv; TSb 47] * - làj-
bi. 1797: Egy veres Ször bársony Lájbi [M.igen AF; Dob-
Lev. IV/777. 12]. 

szőrbokrétás szőrbokrétával díszített; (preväzut) cu po-
doabe ín formă de buchet de flori confecţionate din pär; mit 
einem Wollstrauß/Roßhaarbüschel (geschmückt). Szk: -
hám. 1732: erőss hintó szin ... találtunk ... egj pár Sezához 
való veress ször bokrétás hámat [Kóród KK; Ks 12.1]. 

szőrcujtár gyapjúból készült nyeregtakaró; valtrap, ciol-
tar fäcut din păr/lînä; wollene Satteldecke. 1665: Szűr czuj-
tárra Tall. 7 [Utl]. 

Vö. a csótår címszóval. 

szőrcsapó gyapjúványoló; piuar pentru împîslirea ţesä-
turilor; Walker. 1594: Varhoz való zabados zwr chiapo 
[Kraszna Sz; UC 113/5. 17]. 1698: Kolosvári Kapa György 
Szűr csapó Plenipotentiaríussa(na)k vállá Deesi Ungvári 
Ferencz Uramat Deesi Szabó Albert ellen [Dés; Jk 267a]. 

Szn. 1690: Szűr csapó Mihály [Kv; Dic. 1690. VI. 69]. 

szőrcsemelet teveszőr posztó; postav de pär de cämilá; 
Tuch aus Kamelhaar. 1711: 2 Vég Szőr Csŏmŏjet ... I 4 

//— [ApLt 5 Apor Péter inv.] 

szőrelegyedés folt; patä albă de pär (pe fruntea unui 
animal); Fleck/Haarfleck (an der Stim eines Tieres). 1843: 
A szegény öreg Cróck égy év és három napra, égy szép P1" 
ros pejj kanca csikót ellett Persiváltol — semmi egyéb jegy 
nincsen benne, csak a* homlokán néhány fejér szőr elegye* 
dés [Zsibó; WLt Nagy Lázár lev.]. 

szőr-előruha gyapjúból készült kötény; şort de lînäi 
Wollschürze, Wollkittel. 1742: Két szőr elő ruha [Kisbor-
szó SzD; TL 42 Kifor-cs.lelt.]. 1749: Az Inctus ... edgj sá-
kot lopott illyen portortékakkal (!) ... edgj szőr elö ruha 
melly portekakatis lopott lakó Pro(vi)dus Andreka György 
és Felesége Dotye hazoktol lakat alol, a* mint ezen károsok 
in Figura judicii réais eskütte(ne)k [Torda; TJkT III. 267]-
1800: Egy fekete szőr előruha [Kézdikővár Hsz; HSzjP]-

szőretlen szőr nélküli; fóră pär; unbehaart, haarlos-
1807: Báts Vonuly ... oláhos magossatska kivül szőretlen 
bőr zsíros süvegbe ... járt [DLt 494 nyomt. kl]. 

szőrféreg 1. a ló szőrét/testét pusztító féreg; strongi^ 
Haarlinge. 1773: a Ménes is amint hallottam Szőr féreg mi-
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án és egyébb nyavallyáb(an) mind el hullottak [Szárhegy 
Cs; LLt 72/1971]. 

2. szitokszóként; ca vorbă/cuvînt de ocară; (als Schimpf-
worţ gebraucht). 1573: Angalit Zabadkay filepne azt vallia 
hogi eo semmy zidalmot Nem hallót katotwl agostonra, 
hallotta hogi zapolodik volt Illemodon (!), lm azt keoltettek 
hogi az en fiam mynden pénzért tyzet vezen azért myt az 
házra keoltet, de Zeor fereg ragia meg Nelwet ky az keol-
tette, De senkit Nem Newezet | lstwan néhai vaida lmre fía, 
Azt vallia, hogi Nem hallotta soha hogi sem Ágoston, sem 
Kato sem Eyel sem Nappal egimast Zydalmaztak volna, sem 
zeorferget sem fene vadat nem hallót [Kv; TJk 111/3. 86]. 

szőrférges szőrféregtől beteg; bolnav de strongilozä; von 
Haarlingen erkrankt. 1767: az közelebb Mult Télen két 
Nyomorék Kantza itt Korodon meg döglött, mellynek égji-
ke Erős kehes, a' másika el Nyomorodott Szőr-férges vólt, 
ugj égj Bival is döglött meg, de ennek is a' Bival Bika a* 
Lábát el rontotta, és a'miatt mind sinlett, nem pedig az éh-
ség miá dőglőttenek meg [Kóród KK; Ks 19/1. 8]. 

szőrfirhang szőr/gyapjúfilggöny; perdea de păr/lînă; 
Wollvorhang. 1753: Az Ablakon és à Bibliothecan egy egy 
Pár zöld Szőr Forhang [Nsz; Told. 18]. 

szőrfoltos szőrrel foltozott; peticit cu păr; mit Haar(fíl-
den) geflickt. 1812: Egy szőr fótos gyakor szita xr 12 [Mv; 
MvLev. 5 Szürtei J. hagy.]. 

szőrfonal fire de lînă; Wollgarn, Faden/Gam von Wolle. 
17J6: Nyoltz Gomollya szór fonal [Várhegy MT; CU]. 
1777 : midőn ... profugus Haderán Alexa Házához mentünk 
volna ... Más Lepedőben tétettünk ... ket darab szőr fona-
•ot [A.detrehem TA; DobLev. III/l. la]. 1815: 1 Gomboly-
a g szőr fonal [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50]. 1829: 
Ször fonal készült 6 font 24 Loth [BLt 12]. 1849 k.: 11 
Sing fel vetett szőr fonal vékony Rf 10 gyapjú fonal szőr 
némüeknek Rf 10 [DobLev. V/1280]. 

szőr-főkötő scufîe/bonetă de lînă; Wollhaube, Leinen-
haube. 1668: Kilencz feier szeōr fö kötő [Mk 11 Kapi 
°yörgy inv.]. 1702: Három Szőr fökötö kis kontjra valo 
[Marossolymos MT; Told. 22]. 

szőrfuszekli szőr/gyapjúharisnya/zokni; ciorap de lînă; 
Wollsocken. 1829: Ször Fuszékli 1 pár 1 Rf, 15 xr [BLt 12 
Kv-i dologház számad.]. 

szőrfü hegyi legelőkön növö pázsitfű; Nárdus stricta; 
täpoşică; Narbe. 1864: Nyir kaszáló egyenes tér nagyobb 
i“észin igen rosz szőrfüvet termő [Kilyénfva Cs; GyHn 46]. 

Hn. 1652: Szòrfi neŭű helyben (k) [Tarcsafva U; EHA]. 
1655: szŏrfwben (k) [uo.; EHA]. 1685: Szór fűben (sz) 
[uo.; EHA]. 1799: Szőrfü nevezetű heljségben (k) [uo.; 
EHA]. 1860 k.: SzörfÜ (k, sz) [Etéd U; EHA]. 

szőrgomb nasture din păr; Haarknopf, Knopf aus Haar/ 
Roßhaar. 1684: Csizmadi János hozott ... két Kötés ször 
gombot [UtI]. 1736: Az keservesek mentől durvább fekete 
Posztóban öltöztenek, az mentéjek bérlése fekete báránybőr 
v°h, fekete szőrsinor körülette, fekete szörgomb, az övök 
vagy fekete szőrsinor vagy fekete posztószély, fekete nes-
tes süveg durva posztóból [MetTr 405]. 

szőrgomolya szőr/gyapjúfonal-gombolyag; ghem de lî-
nă; Wollknäuel. 1810: Fejér szőr gomollya őtt, ött fontni 
[Jedd MT; LLt]. 

szőr-gyapjúfonal fire de lînă; Wollgam. 1744: fejér 
Szőr gyapjú fonal gombolyék [Szentdemeter U; LLt Fasc. 
67]. 

szőrgyolcs pînză groasă (din păr); Wollgewebe. 1730 kJ 
1770 k.: Tekintetes Hegyesi Mihályné Aszsz(ony)om Cse-
rényi Kriska Aszszony Istenes indulatjából conferált és 
adott a' Sárvári Eklának az Umak asztalára való abroszt, 
melly két szély közben a' szélyek(ne)k egybe foglalója 
tsipke azonképen körős kőrnyűl is lévén búja vászon, avagy 
házoknál szőtt szőr gyólts [Sajósárvár SzD; SzJk Conscr.]. 

szőrharisnya cioareci, pantaloni ţărăneşti din dimie (îm-
podobiţi cu găitane); Wollstrumphose. 1679: Egy el 
szökött, Illyés nevü szücz egyet mása ... gyermek(ne)k 
való szakadozott ször harisnya nro 1 [Uzdisztpéter K; TL 
82-3 Bajomi János inv.]. 1723: Bandula Gercsa ... pénz fi-
zetese flr hung 7 ... két Szokmany, 1 Ször harisnya, 1 kucs-
ma, ket ing, 2 labravalo [Holtmaros MT; Told. 29/7]. 1732: 
edgy edgy Szokmány, l - l ször harisnya s l - l ruha haris-
nya [Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]. 1742: Szegõtem 
lovásznak Molnár Praekup fiát Gávrillát Karácsonig fizetek 
e szer(int) Egj posztos szokmányt, egy pár szőr és egj par 
vászon harisnyát [M.köblös SzD; RLt 18]. 1769: Gyermán 
Togyer ... a kutsmajais Czondra posztobol vagyon tsinalva, 
Fejér szőr bő hoszszu harisnyája [UszLt XIII/97]. 1785: 4 
Máijasos czondra nro 1 ... uj szőr harisnya 2 pár [Drassó 
AF; TSb 24]. 1796: én itt adtam ki néki a két ingét két Láb-
ra valo jár, két pár szőr harisnyát [Baca SzD; TSb 24]. 

szőrheveder chingă dintr-o anumită ţesătură de păr; 
Haargurt, Gurt aus Roßhaar. 1599: Nierges János. Vizén. 
Caroliban. 60 zekerniett —//60 ... Zekely Zeor Heuedere-
ket ... —//15 [Kv; Szám. 8/XIV. 3. harmincadjegyzék]. 
1681: Csigás Lovakhoz valo Szakadozott, semmire kellő 
hámok, s szőr hevederek ... mint hogi nem jok, nem is spe-
cificaltattak [Vh; VhU 553]. 

szőriszák szőr/gyapjú-általvetö; desagă de lînă; Wollran-
zen, Felleisen. 1595: Szaniszló Tamástól küldtem most egy 
szőr iszákot [SzO V, 160]. 

szőr kalap szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: magyar ~ magyaros szabású, szőrből készült kalap; 
pălărie de păr după modă ungurească; Filzhut. 1823: Egy 
magyar szőr kalap" [Nsz; DobLev V/1080. 2a Demény 
György hagy. — "Szaggatott vonallal aláhúzva és utána ír-
va: Kalpog]. 

szőr-kamillotmente teveszőr-mente; mantie de camelot; 
„Mente" (Husarenpelz) aus Kamelhaar. 1763: Egy rendbeli 
ször matéria nyári köntös, ször kamillot mente dolmány 
poszto nadrág selyem készülettel [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

szőrkamuka szőrdamaszt; damasc de lînă; Haardamast. 
1630: Ballos János. Hozot Beczibeöl ... 2. végh szeor 
kamukát p(ro) f l 2 d — t t f — d 3 6 [Kv; Szám. 18b/IV. 
46]. 1739: Zöld szőr kamuka" [Szászerked K; LLt Fasc. 96 
— "Ti. paplan]. 
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szőrkanavász 1. (un fel de) canavaţă; eine Art Kanevas 
von Baumwolle Leinwand oder Leinen. 1700 k: Temovai 
Pap Miklós viszen Fejtöt tizenöt okát, Két Kötés Papirossat 
... három oka kávét egy végh Ször Kanavátzot, egy végh 
Zöld Remek posztot [Szászváros H; RLt St. Lengyelfalvi 
kezével]. 1739: Zöld szőr kamuka8 az közepe az körül va-
lója pedig veress szőr kanavacz [Szászerked K; LLt Fasc. 
96 — "Ti. paplan]. 1816: Öt darab veresses Szőr kanavátz 
[Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

2ě jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szőrkanavászból készült; făcut din canavaţă; aus 
Leinen oder Leinwand gemachte. Szk: ~palást. 1687: Egy 
viseltes szór kanavácz fekete palástot [Déva H; Szer.]. 

szőrkapca obială de postav; Fußlappen (aus Leinwand). 
1632: ez el mult nagi karaczon estin kŭlde õtte volt oda 
hozzam Zabo Ferenczne Aszoniom azt az Annokott; jo reg-
gel, megh en magam fel sem keöltem vala, seöpröirtt s en 
eszemben sem vettem hogj az kemencze mele öl el uitte 
volt az kapczamat, de czak egj szűr kapcza vala [Mv; MvLt 
290. 94a]. 1770: 1 Pár fejér szőr kapcza [Berz. 7. 69. 1]. 
1777: midőn ... profugus Haderán Alexa Házához mentünk 
volna ... Más Lepedőben tétettünk az Agyból ... egy pár 
fejér szőr kaptzát [A.detrehem TA; DobLev. III/l. la]. 

szőrkárpit carpetă de lînă; (gewebter) Vorhang, Wand-
teppich. 1629: Ket szeor kárpit tt f. — d. 50 [Kv; RDL I. 
132]. 1637: kepes szeör kárpitok uadnak az falain [UF I, 
407]. 1638: Az asztal keörül egj szeör kárpit [A.porumbák 
F; UF I, 657]. 1690: Küs Kamara ... rósz szór kárpit nro 2 
[BK 10 Kentelki inv.]. 

Szk: székely 1704: Egy rongyos fekete szőr Székelly 
Kárpit [Kv; WassLt Vass Dániel portékái között]. 

szőrkeszkenő szőr/gyapjúkendő; năframă de lînă; 
Tüchelchen/klineres Tüchlein aus Wolle. 1820: Ször Kesz-
kenyö [Felőr BN; DobEsm.]. 

szőrkesztyű mănuşi de lînă; Wollhandschuh(e). 1839: 
Szőr Kestyü 3 pár Rf. 36 xr [BLt 12 kv-i dologház szám.]. 

szőr-kiosztogatás gyapjúszövet/posztó adományozása; 
donaţie de materiale de lînă/postav; Austeilung von Woll-
stoff, Stoffspenden. 1589: Az zegeniek Zwr ky oztogattasra 
e keppen kewetkezik kynek mit attanak Zilay Gergelnek 
attünk zűrt 6 Singet [Kv; Szám. 4/IX. 24], 1598: Zwr ki oz-
togatas. Thorday Janosnak zegennek attunk 7 singet. Ket 
zaz es ket Magyar deák gyermeknek attünk 20 singet [Kv; 
i.h. 7/XVI. 51]. 

szőrköntös haină de deasupra; Schutzmantel/Umhang 
(aus Leinwand). 1573: Kadas Mathias Azt vallia hogi ta-
waly Eztendeobe vyzkereztbe mykor gergel deák Zebenbe 
Ment volna zokadalomra, valaky zowabol Indultatot volt 
arra hogi vyzza Ieoien, egy Nap estwe Ieot az eo hazahoz 
es Eotet ky zolitotta, tahat vagion az zolgaia zwr keontese-
be [Kv; TJk III/3. 155]. 1587: Az zegeny eze fogyatkozot 
lakatos Miért hogy feleo hogy twz Myat kart thegie(n) egez 
varosnak wegeztek eo kegmek valamy zwr kontessel Rw-
hazzak megh es wssenek wassat a labara legien az fogház-
nál es az warasseból etelere visseltesse<n> gondot Biro 
vra(m) [Kv; TanJk 1/1. 56]. 1815: azon emberek, kik az be-
teg Marha körül Szorgalmatoskodnak, az Egészséges Mar-

hái kőzött is kéntelenek jámi, és Ször köntöseikkel az Mér-
get transplantállyák, Mellynek Meg gátlása végett Szüksé-
gesnek látom, hogy Homorodon egy Ospotálly az beteg 
Marháknak, Mást pedig reconvalescenseknek Számára ál-
littassék ... Kaller György mp. Circularis Orvos" [Algyógy 
H; JHb Jósika János föisp. ir. 263 — "Zoltán Károly lev.]. 

szőrkötél frînghie din fire animale; Strick, Seil (aus 
Roßhaar). 1695: Vasarlottatta(m) ... Czōvekes kőtelett 
kendert nro 24 ... Ször kötelet nyűgöt f 2//10 [Szentmargita 
SzD; TK1 74b Petki Nagy cs. számad. szám.]. 

szőrkötény şorţ/catrinţă de lînă; Leinwandschürze. 
1847: Solomon Zófia (!) ... viselt ... fekete szőr kötényt 
katrinczát [DLt 406 nyomt. kl]. 

szőrkötő szőrkötény; şorţ de lînă; Schurz, Schürze aus 
Leinwand. 1742: 19na Febr. Fogadtam az oláhok Karácso-
nyáig Füzesi Máriát lészen fizetése e szer(int): Egj czifra 
ködmön, egj szála fersŏ ing, egj Szála és egj szösz ing 
allyastol egy fűre való gyolcs akár három márjás egy szőr 
kőtő egj pár uj csizma, bocskor helyett egj pár fejelés csiz-
ma [M.köblös SzD; RLt Rettegi István DiarOec. 17]. 

szőrkrispin szőr/gyapjú-köpenyfajta; un fel de mantie 
mai scurtă din lînă; Art Radmantel, eine Art von Woll-
mantel. 1850 k.: égy kávé szin szőr krispin megyszin bél-
léssel, uj [Kv; Pk 12]. 

szőrlájbi szőr/gyapjúmellény; laibăr/vestă de postav; 
Wollweste, Tuchleibchen. 1768: Ujj ször Lájbli 1 [Mező-
sztgyőrgy K; Ks 23. XXIIb]. 

Szk: barátszín 1790: Barat Szin szőr Lajbli moj ette 
Nro 1 [Sv; Ks]. 

szőrlepedő cearşaf din pînză groasă; Leintuch, Lakén/ 
Tuch aus Wollzeug. 1777: midőn ... profugus Haderán 
Alexa Házához mentünk volna ... Más Lepedőben tétet-
tünk ... egy szőr Lepedőt [A.detrehem TA; DobLev. III/l • 
la]. 

szőr-málhatakaró szőr/gyapjú-poggyásztakaró; pocladä 
de lînă; Packdecke, Gepäckkotzen, Deckblahe. 1759: szál-
litasson el ... Egy tarka ször málha takarót [Sárd AF; TSb 
51]. 

szőrmatéria 1. szőrkelme/anyag; material/stofă/ţesăturä 
din păr; Wollstoff, Wollzeug. 1630: Cziandj Antal vram 
Hozatot Beczibeöl ... 4 vegh szeor materiat p(ro) f. 24 d 
tt f — d 72 [Kv; Szám. 18b/IV. 42-3]. 1726: Egj kék kala-
maljka szőr materiabol állo élő (!) ruha egj sor aranj csip-
kével es galandal [Kv; Pk 6]. 1746: A Predikálló Székre és 
éneklő Pulpitusra maga költségén p(ro)curalt igen szép ször 
materiat Szőnyeg himbe szőttet Dánér Miklós Ur(am) [Ma-
gyaros Hsz; SVJk]. 1759: Már most dolmányt, övet éppen 
nem viselnek, hanem télben-nyárban mentét s leiblit vagy 
melyrevalót, melyet különb-különbféle módon szoktak vi-
selni, némelyek paszumánttal, némelyek a nélkül, néme-
lyek selyem, némelyek szőr-matériából csináltatják [Rettb 
89]. 1768: Posoni váll szor matéria fekete 2 [Mezőszt-
györgy K; Ks 23. XXIIb]. 1791: Uj Jáponika, veress, sárga 
és fekete tsigos (!) ször matériábúl olly szinŭ flanell bélés-
sel [DLt nyomt. kl]. 



673 szöszvászon-derékaljhaj 

Szk: fekete 1786: Az Udvezült ur ŏ Exjtól maradott 
egy Házban viselni szokott Bundátskát... elvittem magam-
nak ...; a* moly nagyon megvesztegette a' matériáját, mely 
kŭlönbenis valami hitván fekete ször matéria, a' Bérlése 
Pedig elég jó Róka máiból áll [TL] * fényes 1788: Feke-
te sima fényes Ször matéria vagy Tamísz 3 darabb 31. sing 
[Mv; TSb 47] * sima ~ — fényes ~ * tarka 1629: Kal-
niar Marha iutot... Tarka szeor matéria veres ueszeös [Kv; 
ŬDLI. 132]. 1752: Bői Győrfi Josefne Jánosi Kristina Asz-
szony ... Conferalt s vött a Praedikallo székre egy tarka 
ször materiat, mely mostis rajta van [Bő MT; MMatr. 265]. 
1763: Egy tarka szőr materiabol valo Jáponika [Hsz; Ks 23. 
XXlIb] * virágos XVIII. sz. eleje.: Három sing ticzin vi-
rágos szőr matéria [LLt Litt C]. 1753: Conferált Májai Fe-
renczne Szabó Mária Aszszonj az Ur asztalara a Bőia Refr. 
Eklesiaban egy asztalra valót, melynek a kòzepe veres virá-
gos karton, körül egy tenyérnyi kék virágos szőr matéria 
[DobLev. V/265. — aMT]. 1766: Egy Zöld nyomtatott vi-
rágos szőr matériából rosás dufla Sárga pántlikából készí-
tett Superlát [Lesnek H; Szer. Harsányi Éva inv.]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szőranyagból készült; făcut din material din păr; 
wollen, aus/von Wollzeug. Szk: - amazon szőr/gyapjú-lo-
vaglóruha. 1789: vettem kezemhez ... Egy dupla Ször ma-
téria hamu Szint ( !) amazont [Medgyesfva MT; JHb 
XLVl/l Torma Éva kel.]. * ~ bunda. 1789: vettem kezem-
hez ... Egy ször matéria bundát [Medgyesfva MT; JHb 
XlVl/l. Torma Éva kel]. 1798: Volt egj Balha színű fél vi-
seltesnél több, szőr Matéria Roka torokkal premezett s Mál-
'al bérlett aszszanj ember Bunda moj ette mellj el adatott 
18 Rforintokon [Kv; Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.] * ~ 
dolmány. 1788: Egy vad galamb szín Ször matéria Dol-
màny képínes készülettel [Mv; TSb 47] * ~ firhang szőr/ 
papjúfüggöny 1789: Az Ablakon belől vas rúdon függő 
kèt fele huzo Zöld ször Matéria Firhang Rft 3 [Mv; Conscr-

5] kaput szőr felsőkabát. 1790: Egy fejér szőr Ma-
téria kaput Hf 7 Dr 50 [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 

* - köntös. 1816: Fekete ször matéria köntes 6 Rf [Kv; 
öom. rv. 41] * ~ mellrevaló szőr/gyapjúmellény. 1733: 
fcdgj fekete szőr matéria Nestel prémezett, elegj belegj ber-
'essel berlett ujjos mellyre valo [Marossztkirály AF; Told. 

- nyáriköntös. 1763: Egy rendbeli szőr matéria nyári 
Köntös, szőr kamillot mente dolmány poszto nadrág selyem 
feszülettel [Hsz; Ks 23. XXIÍb] * - spallér fali szőr/ 
j?yapjúkárpit. 1759: szállíttasson el ... Egy darab viseltes 
alra valo Spallert ... Egy falra valo igen nagy és szép 

,ka ször matéria Spallert [Sárd AF; TSb 51] * (violá-
éin) ~ szoknya. 1734: Egy viseltes veres szőr matéria 
szoknya virágos elő ruhástol, kőrűllőtte keskeny ezüst 
^süpke s Galand [Kv; Pk 6]. 1788: Fekete habos szőr 
matéria viseltes Szoknya [Mv; TSb 47]. 1793: egy viola 

2 , n ször matéria szoknya, Lejbei és Kaput hozza átzél 
gombokkal [TL Conscr.]. 

, szőrmente mantie de postav; pelzverbrämte Tuchjacke, 
f
es- ftr Reiter, „Mente". 1600: Andrást, az eoregh Legent 

'°gatta(m) megh esztendeigh f 22 d — Kett Jnghbe, kett 
ßattyaba, Egy szeór mentebe, Egi karasia Nadragba eg' sü-
, ghe | Martont az fellaytart fogatta megh Dauid vram" 
J s z penzbe f 7 d — Egy szwr Mentebe egy kedmeonbe. 
9/VikÍSZnicęr N a d r a g b a - K e t t J n ß k e t t g^tiaba [Kv; Szám. 

X I. 61 Igyártó Simon isp. m. kezével. — "Nyreó Dauid, 
z előbbi isp. m.]. 

szőrmíves szőrből különböző tárgyakat/viseleti darabo-
kat készítő kézműves; meseriaş/meşteşugar care face diferi-
te obiecte din păr; Galanteriewarenmacher. 1627: Az szőr-
mívesekről, kik lasnakot, harisnyát, gubát, pokróczot csi-
nálnak [Gyf; EOE VIII, 471 árszabályzatban]. 

szőrmű posztókészítő műhely; atelier pentru fabricarea 
postavurilor; Tuchweberei. 1629: ugj atta el az zeöleött 
hogj ualami eletett foghion maganak ualami zwr miett aka-
ra indítani [Kv; TJk VII/3. 68]. 

szőrnadrág pantaloni de postav; wollene Hose, Stoff-
hose. 1850: Egy koczkás, fejéres birka szövetű ször nadrág 
[Mv; DE 2]. 

szőrnemű szőrkelmeféle; un fel de ţesătură din păr; 
Wollware, Wollzeug. 1849 k.: 11 Sing fel vetett szőr fonal 
vékony Rf 10 gyapjú fonal szőr némeüeknek Rf 10 [Dob-
Lev. V/1280]. 

szőrnevelő szőrnövesztő; care ajută la creşterea părului; 
Haarwuchsmittel. 1722: az Rühes kanca is gyugyul csak az 
szőr nem akar nőni rajta Tolnai Ur(am) az mondota szőr 
nevelő orvosagot csinál [Szentpál K; TK1 Mihály Deák 
Szénás Miklóshoz]. 

szőr-nyakkeszkenő nyakra való szőr/gyapjúkendő, sál; 
şal de lînă; wollene Halsbinde/Schal. 1840: Visel ... vilá-
goskék 's virágokkal petyegetett szoknyát... setét koczkás 
szőr nyakkeszkenőt [DLt 702 nyomt. kl]. 

szőr-nyári mente mantie de vară; kurze Tuchjacke 
(„Mente") für den Sommer. 1760: Edgy Veres szőr Bibor 
nyári mente [Mv; TGsz 2]. 

szörnyen 1. nagyon, igencsak; foarte (tare); sehr, über-
aus, ungemein. 1597: Chizar ferencz ... wallia. Mikoron 
egi koron gazdam azzonnyal eggyewt voltam wolna ebe-
de(n) az veres Pal hazanal, az zolgalo hoza az etket az az-
talra en mondek neki, te leány amint az farod s az hasad al 
tenallad giermek vagion ... ebed vtan hat az Azzonnepek 
kette(n) ele fogtak miaid egi oraigh mind firtattak de zeor-
nye(n) eskewt hogi ninchen semmi gongia [Kv; TJk VI/1. 
82]. 1609: Vrunk Kohnjajara Vaczior(ara) ... attam ... Za-
lonnat Niolcz fontot ... Veres fokhagimat, peterszeljmet, 
Zeornjen morgottak malaczer, veottem esmeg harmat ... d 
84 [Kv; Szám. 12b/IV. 190]. 1619: Az jancsár aga maga 
személye szerént szörnyön cifrán felöltözött jáncsársággal 
... ezek mellett szörnyű népnek sokasága [BTN2 268]. 
1635: Engemet szem yen megh eskute az kathona Turi Fe-
renczy ... hogy senkinek ne(m) mondo(m) [Mv; MvLt 291. 
56b]. 1678: Az pestis itt benn szörnyen uralkodik, kivált 
Mezőségen és Szamos mellett [TML VIII, 237 Bethlen Far-
kas Teleki Mihályhoz]. 1705: Szörnyen megszűkült és drá-
godott minden [WIN I, 549]. 1804: A Csűrnek edgyik farát 
el bontván meg kellett fordíttatnom, egésszen ki fedettem a 
Léttzei szörnyen romlottak lévén a magam erdőmből meg 
létzeztettem ... ujj szalmával egésszen mégis fedettem jó 
móddal [Ádámos KK; Pk 5]. 1894: Zsuzsika hitványul van. 
... Mikor elvettem feleségül, tulajdonképpen egy szörnyen 
teijedelmes famíliát vettem el, akikért Zsuzsika állandóan 
aggodalmaskodik [PLev. 168 Petelei István Jakab Ödön-
höz]. 
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2. erősen; tare; schrecklich, stark, ungeheuerlich, immens. 
1619: Ök szörnyön affirmálják, hogy hiszem jól ismeijük 
személyek, nevek szerént őket [BTN 252]. 1710: Teleki Mi-
hály megértvén, mint bánik Carafa a magyarokkal, és Erdély-
ben bé akar jőni, szörnyen elijed, és ha lesz vala hová, elébb 
is állott volna Erdélyből [CsH 207]. 1710 k: Hamar felgyó-
gyulék, de ottan csakhamar minden testem megrühesedék 
szörnyen, mintha kásával hintették volna meg, nagy viszke-
téssel; borbély egynéhány hétig gyógyított, minden ember 
himlő-maradványnak mondotta [BÖn. 524]. 

3. kegyetlenül; nemilos; grausam, entsetzend. 1579: We-
geztek eztis eo kegmek myert hog az porteore (!) molnat 
zernyw(n) pwztettottak el ... Byro vram eo kegme tudakoz-
zék rayta Ánnak gongia wysselesset kyre bíztak volt, es ky 
miat esset legie(n) Az puztetassa [Kv; TanJk V/3. 188b]. 
1597: Chato Ambrúsne Sophia wallia. Lattam nagi giakora 
hogi Kis Imreh retteneteskeppe(n) kemelletlenül verte gier-
mekit, mert zememmel rea vezte(m) hogi mind az két fiat 
zeornyen megh keoteozte hatra keoteotte az kezeket chiúpa 
mezitele(n) vetkeztette eöket az Inokatis megh keoteotte, 
hassal fektette az feoldre, keozikbe(n) allot, chipke bokort 
keoteot eozwe azzal werte mind farattigh | Reodi Warga 
Martonne wallia Lattam nagi giakorta minthogi Kis Imreh-
nek zinte teo zomzedgia wagiok, hogi az két fiat agashoz 
keoteozte chúpa mezítelen chipke bokorral zeomyen werte 
taglotta eoket el annyra hogi az ver vgia(n) megh allapodot 
alattok [Kv; TJk VI/1. 39, 41]. 1618: Hozták ezt is Perzsia 
felől, hogy az fővezér bément az derekában Perzsiának, or-
szágot pusztít — ront szörnyön: az perzsiai hadak imide-
amoda elállottak előttök csoport hadakkal. Az hír csak ed-
dig hallatik [BTN2 117]. 1657: mellik kezdette elsőben az 
ueszekedest nem tudom, hanem egi kor az palcza harsogast 
kezdem hallani, oda tekintek, latam hogi Dobos Georgi uer 
szörnyen Janka Mikloshoz [Berz. 12. 92. 127]. 1705: A Te-
leki József uram béresének a feleségét, kit a minap ször-
nyen megkínoztatnak vala, a tegnap újobban elvitték és 
szörnyen megkínozták [WIN I, 458]. 1772: A Battyát és 
vágó Legényt szörnyen meg verte Gazmér György ... s öt a 
Vago Legényét Lóval is rutul megtapodta [Dés; DLt 321. 
64b Mich. Szavai (48) ns vall.]. 

4. rettenetesen, félelmetesen; îngrozitor; entsetzlich, 
schrecklich, schmerzlich. 1619: Felséged, az Istenért kegyel-
mesen megbocsásson, mit tudtam eddig rajtok veni ilyen 
rettenetes nagy véletlen dologban. Ezek is csak magok is 
elcsudálkoztak rajta, micsoda nagy dolog találta őket. És 
azmég csak egymással conferálnak is az dolog felől, ször-
nyebben jő újabban-újabban az nagy reménytelen és vélet-
len dolog eleikbe [BTN2 360]. 

5. súlyosan; cumplit, groaznic; schwerstens, unbändig. 
1670: Szörnyön uralkodik Kegyelmeden, édes Komám 
uram, az a hitván nyavalya [TML V, 83 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1705: a lovak is szörnyen betegedtenek 
[WIN I, 621]. 

6. csúnyán, durván; aspru, dur; scheußlich. 1771: Széki-
né Kis János Ersoktol hallottam a Piaczon hogy Gázmér 
György a maga édes Apját és édes Battyát meg verte, és 
szörnyen teremtézte (!) akkor [Dés; DLt 321. 47a]. 1772: 
Tit Zilahi István és Jakots peter Uraméktolis hallottam 
elégszer hogy szörnyen Teremtettéztek [Dés; DLt 321. 83b 
Catalina Nagy cons. Nob. Stephani Gyarmathi alias Kováts 
Senioris (50) vall.]. 

7. dühösen; furios, cu furie; böse, wütend. 1663: az török 
. . . e z vidékre is fenyegetőzik szörnyen és izenget reájok, 

hódoljanak, mert elrabolja őket [TML II, 648-9 Teleki Mi-
hály a fej-hez]. 1668: Egy rossz jancsár aga lévén kajme-
kám Váradban, szörnyen fenyegetőzik, hogy merem Sebes-
várát építeni? [TML IV, 286 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1676: Szörnyen kifokattak már, hogy erővel vették el 
az horvátoktól ezen embert [TML VIII, 292 Vesselényi Pál 
ua-hoz]. 

8. ijesztően; înfricoşător, înspăimăntător; furchterregend. 
1662: Győri Jakab ... meghagyá: hogy valakinek puskája 
vagyon, azt minden ember elkészítse, és mihelyen ő dobot 
üttetvén, seregestől megsivalkodik, ők is akkor mentől 
szörnyebben lehet doboltassanak, sivalkodjanak [SKr 177]. 
1729: Kinnjáb(an) szömjen kiáltót jajgatót, és el huddozta 
magát [Sövényfva KK; TSb 51]. 

9. mohón; cu lăcomie; maßlos, unbändig. 1688: Volt 
rettenetes bajom az németekkel, mivel az m(agazini) 
commissariusok az borok felé sem jöttek, nem volt semmi 
dependentiájok az magyar commissariusoktól; az prófont-
mesterek, furierek, köznémetek kóstolták, itták szörnyen 
[SzZs 515]. 

10. •?' 1661: Tudósítson Kegyelmed, ha megfeleségese-
dék-e Kegyelmed? nem-e? Sztepán Ferenczre is akadtam 
vala; csapja szörnyen a csíkot, de ismeijük [TML II, 31 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

szörnyít 1. rémít, borzaszt, ijeszt; a îngrozi/înfricoşa; 
entsetzen, schrecken. 1618: Az vezér csak könnyűszerrel 
vagyon mezei harchoz, és minthogy utána indult az kazul 
pasának, szörnyítik ezek, hogy iszonyú nagy haddal vagyon 
most ez az vezér Perzsiára [BTN2 126]. 1619: Az szegény 
tudatlan emberek szörnyítik, hogy harmadannyi-mennyi 
ember veszett Perzsiában [BTN2 222]. 1769: Elsőben is 
szőrnyiti és elö számlálhatatlanoknak iija Ngod az ŏ Nga 
Törvénytelenségeit [Mv; Told. 19/45]. 

2. rémesnek/szörnyűnek állít/képzel; a afirma că ceva es-
te îngrozitor; erschreckend finden. 1619: Data occasione 
módot kerestem abba, hogy bő colloquiumom volt őnagy-
ságával az vezérrel felőle, sőt sok egyéb rendbéli törökök-
kel; az olaszok szörnyítik, az törökök semminek tartják 
[BTN2 241]. 

szörnyű \ . m n \ . nagyon nagy, óriási; foarte mare, uriaş; 
schrecklich (groß/stark), ungeheuer, enorm. 1614: Ily^J 
szörnyű veszedelemmel vevék ismét meg az székelyek az ő 
szabadságokat [BTN2 48]. 1705: A kuruc rabok szörnyű 
éhségben vannak, mert csak valami kölest sütnek nekik, azt 
sem őrlik jól meg, sem meg nem szitálják, csak úgy kínlód-
nak rajta hitvánságok [WIN I, 416]. 1710: A császár még 
akkor Bécsben vala, látván a tatár égetésit, praedálását, mind-
nyájan azt gondolák, hogy az ármáda elveszett, azért a város* 
ban és a császár udvarában szörnyű bódulás vala [CsH 167~ 
8]. 1739: A Szegénységet a* Szörnyű ínség és a Marha dőgj> 
melly mais grassál, majd minden vono marhájából e x h a u r i a l -

ta [Nagysajó BN; Ks 99 Kemény Sámuel aláírásával]. 1™U: 

Itten a ho harmat szómyü kárt tött kivált a szökókben* [Baca 
SzD; TSb 24. — "Elírás szőlőkben h.]. 1807: szörnyű nagy 
szügségem vagyon réá [Abrudbánya; Pk 7]. v . 

Hn. 1578/XVIL sz. közepe: Az Zeörniü liuk előt (k) F ' 
de K; BHn. 86]. 1642: Szernyő kö hata meget (k) [Farkas-
laka U; EHA]. 1754: A* Szörnyű lyúk előtt lévő Ecclesia 
erdelye alatt [Kide K; BHn. 91 ]. 

2. magas, meredek; înalt, abrupt; Schroff. 1614: Ez az 
Nikápoly szinte az Duna-parton vagyon; az vára vagy0 
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egy igen nagy erős oldalon, kősziklán. Az városa vagyon 
egy része alatta egy igen rút gödörben ocsmány helyen, egy 
része mellette nagy szörnyű oldalon [BTN2 67]. 1662: a fe-
jedelem is ... fejérvári székibe, a vezér is Budára felmentek 
vala. Bethlen István pedig Lippáról Jenőre s Belényesre, 
onnan Feketetóra a rettenetes hegyekre, s a körös-kömyül a 
szörnyű hegyek között Szilágyon által, csuda, amelly nagy 
sietve ment vala Ecsedbe, noha már minden dolog hittel 
erősíttetett, békességes járhatásárul fejedelemtül úti levele 
is küldetett volna [SKr 191]. 1763: szőmyü tsere fákot 
(: fel akadozván rájok :) vagdaltak, és gazoltak le [Zágon 
Hsz; SzentkZs Nic. Vajna (36) ns kezével]. 

3. iszonyatos; groaznic; gräßlich. 1705: azelőtt is nyo-
morult föld volt a Szilágyság, s most egészben elromlott, 
akin annyi szörnyű had fordult meg mindkét felől [WIN I, 
596]. 

4. rettenetes; îngrozitor; schrecklich, entsetzlich. 1573: 
Catalin Ázzon lgarto Istwanne, Azt vallia, hogi ... mykor 
Megh hallota volna hogi testamentumot tenne Kerestuij 
Megen oda, Mond neky Jo peter vram az eleo lstenert kér-
lek ... Mond vgy Megh vagi zep vagy zeornyw az Mynt 
volt az dologh [Kv; TJk III/3. 64-5]. 1662: Az porta rette-
netes haraggal értvén a fejedelemnek ellene való cselekede-
tét, mind kapikihának, postának a fővezér miatt elég füsti 
lött volna, a fejedelem ellen is, szörnyű, amint fulminálá-
nak, mennydörgő módon fenyegetődnek vala | Értsük meg 
már ez véteknek is nagy és rettenetes voltát s az Isten ször-
nyű haragját az ellen [SKr 355, 710]. 1710 k: Hambur-
gumból az ordinaria posta-kolyeszán a levelekkel együtt 
kételen éjjel-nappal mentem ... lehetetlen volt csak mi ke-
veset is alunni rajta csendesen, mert úgy ütötte az ember a 
lajtorjába a fejét, hogy szörnyű [BÖn. 595-6]. 1763: az 
Ilók minden ok nélkült ... az mostani el mult sokadalom 
Napja alkalmatosságával bottal verték, rongálták, vérben 
kepŭltek szörnyű káromlásokkal káromalván mindeneket 
[Torda; TJkT V. 174]. 1771: En a szörnyŏ káromkodok kö-
zül ezeket tudom a kik Ördög, Disznó, Lánczos Kutya Te-
remtettével szoktak káromkodni [Dés; DLt 327. 5a Al. Hu-
szár (30) vall.]. 1776: Szörnyű és keresztény füleknek ir-
tóztató vádat tett ellenem ez az én Zsigmond nem fiam, ha-
nem proditorom és persequtorom, Bécsben egy Enyedi Ist-
ván nevü ágensnek azt adván fel, hogy én a pápista vallást 
mocskoltam [RettE 363-4]. 1791: Martyin Szelevesztru ... 
a' más kettővel egyetemben szörnyű fenyegetödzésekkel il-
letvén a ... fogadóst, azt mondották néki hogy ... halálra 
kínozzák; látván ezek(ne)k is insultusokat a* fogados pa-
rantsolattyábol elfogtuk [Galyó Sz; JHb 1/23]. 

5. félelmet keltő, borzasztó; înfrícoşător, groaznic; er-
scheckend, greulich. 1619: Az öreg hajók, kiket nyertek, öt 
vala, melyeket nagy triumfussal hozának bé iszonyú ször-
nyű lövéssel 7 die Decembris [BTN2 378]. 1622: Augustus-
ban kezdeték igen szörnyű hertelen való pestis [Kv; KvE 
155 SB]. 1662: a szörnyű lövéssel olly károkat tesznek vala 
nekik, hogy minden sok munkával építtetett, mindkétfelöl 
való erős sáncokat úgy öszverontanák, hogy négy vagy öt 
éjszakákon is ... újobban felépíteni és helybeállatni alig 
tudhatnák [SKr 595]. 

6. fárasztó, kimerítő; obositor, istovitor; erschöpfend. 
1710 k.: A szörnyű tanulás, és az Isten háza és közönséges 
jó miatt való buzgó szorgaímatoskodás betegíté száraz be-
tegségbe" [BÖn. 555. — "Apáczai Csere Jánost], 1711: 
mind ezek felet keservesebnek Latczik Ur(am) minekünk 
az ki mondhatatlan Szernyű PostaJkodas az melyet kel veg-

szöszvászon-derékaljhaj 

ben vinünk, ugy anyira hogy minden nap hol hatt s hol 
nolcz Lovaink Iarnak ki Postara Com(m)endans Ur(am) eö 
Nsga Parancsolatyara [Bom. XXXIX. 50 Csíkszereda vá-
rosa Kászoni János főkirálybíróhoz]. 1796: ă Szőmyü, és 
nehéz Munka mellet Meg Rongyosodtunk volt vízben hó-
ban, és alkalmatlan üdőkben [Déva; Ks 75. VlIIb. 146]. 

7. kegyetlen; crunt, inuman; grausam. 1619: Kegyelmes 
urunk szabadított meg az szörnyű tirannizmusból [BTN2 

224]. 1657: Ezek miatt Uram, a' Te rettenetes búsulásod-
ban megvonszod kegyelmedet mitőlünk, szabad indula-
tunkra bocsátottál ... egyéb nemzeteknek peniglen példájá-
val ez utálatos pogány nemzeteknek kezekben szörnyű rab-
ságra juttatál és adál [Kemlr. 332]. 1662: A próféták közöl 
mellyiket nem kergették a ti atyáitok? Megölték azokat, 
akik hirdették amaz igaznak eljövetelit, kinek ti most árulói 
és gyilkosai voltatok. Úgyannyira bele is zabálódtanak volt 
ők aztán e szörnyű kegyetlenségekbe, hogy ugyan nem is 
volt már lehetséges, hogy próféta Jerusálemen kívül veszett 
volna el, mint idvezítönk mondá. Értsük magától is üdvözí-
tőnktül e szörnyű dolgot s ezért Istennek rettenetes haragját 
[SKr 709]. 1705: A németek igen készülnek, hogy kimen-
jenek, de hová és mi formán, még nem tudhatjuk, csak lát-
juk a szörnyű égetést kömyül mindennap [WIN I, 572]. 
1710: Onnan a hadak kioszolván Örményesre, Boncidára, 
Bánffy Dénes jószágiban szörnyű praedálást cselekesznek, 
a drága úri, fejedelmi köntösöket egymás keziben össze-
szaggatván, az ezüst tálakot, nem tudván a paraszthad, mire 
való, egybeolvasztván s golyóbisokot Öntvén belőle [CsH 
117], 1817: tsak távúiról Siratta kiki szörnyű pusztulását 
[Torda; RkAk 363. sz]. 

Szk: ~ halállal (meg)hal. 1597: Borbély Gaspar ... valy-
lya: Az mely Eyel Borbély Petert meg foktak vala az Asz-
szonnyal ... Az Daikais azt izente, el jöjen meg egyszer, ha 
szörnyű halallal kel halni is [Kv; TJk V/l. 128]. 1801: a ha-
jós ... vgy ütött az Exp(one)ns ... emberéhez, hogy ha a 
kezében lévő rúddal ellent nem vetett volna, bizonyoson 
szörnyű halállal meg holt volna [Ne; DobLev. IV/841. lb] 
* ~ halált hal/szenved. 1590: Hoggyaj János ... mégis 
izente ti nektek, hogy az gylkost el ne bochassatok, hozza 
lássátok. Miért ezekett el vezteglettitek az gylkost így el 
hattatok zabadulni, mely zegeni Azzoni allatt illyen zornio 
halalt zenvedett Aiîatlanúl [UszT]. 1596: Vtannok indúlek 
az eókreknek, s monda(m) hogy, bizonj el yzem, vtanna(m) 
ieóúe nagj Peter, Jeótebe kj ragada az eggik rakonchat, s 
hogy az eókret el terítem uala eleimbe alla, s monda ally el, 
merth ugj hagitlak hogy zernyw halált holz en el hagiam 
ozton, nem akara(m) magam nyaúaliaba ejteny [i.h. 11/34]. 
1630: hallotta(m) az szegeny menieczketűl, hogj pan aszol-
kodot mi nekünk, hogj eö uele az Ura nem kereztieni mon-
dom (így!), hanem mezítelen vetkezteti, s ugj veztegete 
mind alol feliül, hogj azt tudgja néha hogj mindgjarast 
szeőrniű halalt hal [Mv; MvLt 290. 224b]. 

8. elviselhetetlen; insuportabil, cumplit; fîlrchterlich, un-
ertrăglich. 1662: Palatínus a kassaiknak s Rőthy Orbánnak 
még Szerencsiül s Regécbül is beírván, emlékezteti vala a 
koronához és koronás királyoknak tartozó hűségére s nagy 
sok rátiókkal, okokkal tanácsolja vala nékik, a várast hogy 
megadnák, eddig való cselekedetekről amnistiát, feledé-
kenységbe való bocsáttatást ígérvén, de ha vég nélkül meg 
nem adnák, hogy magok lennének szörnyű kínokkal való 
veszedelmeknek okai, nagyon fenyegeti vala őket [SKr 
229]. 1704: Ugyan ma négy órakor az úr kis József nevű 
fiacskája életének háromheti korában szörnyű kínjai és nya-
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valyatörési után halhatatlan lelkét teremtő Istenének meg-
adá [WIN í, 108-9]. 1705: Akkor pedig harmadnap múlva 
micsoda szörnyű szivfogás és nagy nyavalya jött volt rea, 
amint maga is mondott volna [WIN I, 542]. 1711: A felesé-
gem is nemsokára olyan hirtelen és szörnyű nyavalyában 
esék, hogy kezei és lábai megzsugorodván, szava elállott, 
mint a holt, úgy feküdt, semmi reménség nem volt élete fe-
lől, azt is a brassai doctor gyógyítá fel, noha azólta mai na-
pig sincsen olyan egészsége, mint azelőtt volt, talám nem is 
leszen soha [CsH 477]. 1815: Tegnap előtt estve olyan kőr-
nyül állások között volt a Feleségem hogy tsak egy óráig 
valo eleteis bizonytalan volt lélegzete meg rövidült, és mint 
egy magán kívül láttatott lenni sőmyü kínok között, annál 
fogva jo szerént nemis tudtam hogy vagyak, mostan ugy 
látszik hogy kőnyebben van, de bézonyos az hogy sókaig 
nem viszi [Asszonynépe AF; DobLev. V/975 Borbereki Jo-
sef Dobolyi Sigmondhoz]. 

9. förtelmes, utálatos; oribil, îngrozitor; greulich, unge-
heuerlich. 1620 k.: Igen szava meghihető főúri emberektől 
hallottam, kik Egiptusban laktak, hogy oly csudálatos jó 
innya való víz az Nyílus, mintha megmézelték volna. 
Ugyanis ez széles világon sohul semmi vízbe nem lakik 
amaz szörnyű-iszonyú crocodilus sárkány, hanem csak az 
Nyílusban | Kik ezt mondják felőle, hogy az régi nagy vá-
ros<t> akár Memſist, akár Ninivét az Isten tetvekkel, pa-
laszk férgekkel pusztította volt el, és most is annyi az tetű 
és palaszk féreg ott az város helyén, hogy sem ember, sem 
barom, semmiféle állat ott az város helyét az szőmyü fér-
gektől meg nem lakhatja [BTN2 414]. 

10. ijesztő; înfricoşător, înspäimîntător; schauderhaft, 
schrecklich. 1662: Azon éjszaka illyenképpen való meg-
szállások után mindenfelől rettenetes Allah, Allah kiáltások 
alatt az egész jancsárság a Bethlen-bástya alá délfelől Vad-
kert utcára beütvén, azok szőmyü hajborzasztó kiáltások 
után az várra majd egy óra alatt szőmyü lövést tettek vala 
[SKr 591]. 1705: maga is mondotta volt, mikor egyszer Zi-
lahi uramat hozzá béeresztették volt, hogy az ördögnek mi-
csoda szörnyű kísirtetit bocsátotta volt Isten rea [WIN I, 
542]. 

11. rettenetes (ember); om îngrozitor/înfiorător; schreck-
lich. 1774: Nem régiben vett volt el Salánki Mózes, de csak 
valami két hétig éltek együtt. Most vette el amaz szörnyű, 
magánál nagyobb hírü-nevü Kereső László [RettE 336]. 

Szn: 1699: Szernyü Tamás kuttyánál (sz) [Egeres K; 
KHn 190]. 

12. időjárásra von.; referitor la vreme; schauderhaft, 
gräßlich, ungeheuer. 1619: oly igen nagy szörnyű hó lött 
volt ez télen Ázsiába, kire semmi ember nem emlékezik 
[BTN2 241]. 1657: Ez Szomolyánban az vendégség alatt 
rajtam ily tréfa esék, hogy igen jó egy bokor vidra kesztyű-
met ellopák, mivel az fejedelem körül forgódván, letöttem 
vala az házban; oly szörnyű hidegben valóban rosszul esék 
[KemÖn. 49]. 1770: Ultima Junii szörnyű jégeső volt 
[RettE 239]. 1774: Szörnyű árvizek voltanak, úgyhogy a 
folyóvizek mellett lévő réteket eliszapolták [i.h. 341]. 
1809: A Tegnap a szörnyű essö miatt nem küldhettem Em-
bert itt erössen esett majd estig [Marosjára MT; Berz. 
11/75]. 

II. hsz-szerűen nagyon, rendkívül; extrem de ...; 
schrecklich, fürchterlich, arg. 1571: az zeginy keosseg is 
vgy annyra meg predaltatott hogy vagion testek es lelkek 
kiknek fohazkodassok az hatalmas Istenhez fel hatott, feleo 
hogy az vristen zemyeo vezedelmes ostorát ne bochassa or-

zagunkra [SzO II, 323]. 1710: Szörnyű irtóztató execútió 
mene véghez az egész országban, mert nagy portiót vetet-
tek fel a milítia számára, s a Rákóczi átkozott rézpénze mi-
att minden jóféle monéta kikölt vala Erdélyből [CsH 396]. 
1736 u.: Akkor is ott voltam mikor somlyai házánál meg-
holt"; csak fejér csipkés bulya vászon ingben, lábravalóban 
nyújtották ki, mivel átok alatt úgy hagyta volt, úgy is tették 
koporsóban, de azon éjszaka hogy megholt, s ki nyújtóztat-
ták, szörnyű hideg idö lévén, akkor is a ház ablakát mind 
levették, s egészen megfagyott a teste, úgy tették azután a 
koporsóban [MetTrCs 479. — "Mikes Kelemen mh. 1686]. 
1773: A limitanea milítia vicecolonellusa, Enzenberg, ször-
nyű költséges útakat csináltatott a militarizáltatott helysé-
gekkel, melyért úgy megharagudott a császár, hogy nem 
ment rajtok, hanem mellettek [RettE 301]. 1776: Meghala 
szegény Török András is ... sokáig nem láttam Erdélyben 
... Azután ismét bekerülvén Erdélybe, a szegény Barcsai 
János mellé akadott volt, ki is s zömyü nyughatatlan, levis 
elméjű ember lévén, katona et quidem vicecolonellusságot 
vadászott, s arra nézve ezt a Törököt felküldötte Bécsbe 
nagy költséggel, hogy már szerezzen nekie vicecolonellus-
ságot [i.h. 370-1]. 1778: De emellett a nagy bő bor, búza 
bővsége mellett szörnyű szűk a pénz, úgyhogy egy járom-
bavaló ökröt láttam venni öt forinton, egy bornyús tehenet 
haton, egy juh a Mezőségen négy sustákon megyen [ ih 
393]. 1780: A marha szörnyű olcsó, de olcsón sem veszi 
senki is a pénznek szűk volta miá [i.h. 412]. 1797: A Fejér 
Szilvát most a mult héten kezdettük Szedni a Czigányok-
kal, de felesen és Apró is lévén szőmyü Szaporátlan a Sze-
dese 120 vekat szedettem fel | (A) Borsot bé hozván és e 
Csépeltetven lett belölle 2 veka és égy kupa az is szőmyü al 
atson és férges [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]-
1814: mutatott a Groff ... Tőrök búzát Szernyü régit, oly; 
lyant, mellyet boldog időben egy jó Gazda a* Sertessinek 
se adott volna [Banyica K; BfR 117/1 Andr. Csatt (58) n* 
vall.]. 1816: szőmyü büdös volt, hogy a' miatt elromol-
ván az én egésségem is sokáig sindettem [Sszgy; HSzj ijJ-
Keresztes Sámuel gy.kat. felesége, Szőts Mária (20) 
vall.]. 

Szk: ~ nagy. 1619: 22 Novembris. Homonnai György & 
lengyelekkel megveré az Rákóczi György hadát, holott 
mind maga jószágában, mind penig egyebütt szörnyű nagy 
kárt tött mind égetéssel, mid penig vérontással; ő maga 

ismét visszament Lengyelországba jó nyereséggel 
KvE 150 SB]. 1774: 18-va Octobris béjöve Bécsből Bru-
kenthal Sámuel is szörnyű nagy pompával, de nagyobb au-
thoritassal [RettE 334]. 1790: Bizonyoson tapasztalván & 
árkosi communitás, hogy az árkosi Bakó János huszár ökrei 
ily drága magon vetett ősz vetéseinken szánszándékkal J*r" 
nának sok időtől fogva; mely szörnyű nagy kártételeiért a 
bírák és hitesek ex communi consensu felköltek és so 
éjtzakákat azoknak felkeresésére eltöltöttek [Árkos Hsz» 
RSzF 153-4]. 1841 u.: itt még Szörnyű nagy a ho, még 3 

veröfényekből Sem ment el [Görgény MT; Born. 
XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 

szőrnyűg szőrből font béklyó; piedicä (pentru caiicare 
pasc) făcutâ din păr/frînghie; Fessel aus Roßhaar. 
Lónak valo viseltes ször nyűg 2 [Marossztgyörgy K; Ks 2 • 
XXIIb]. 1827: egy roszsz Zab Rosta egy jo kefe és jo va-
karó — négy jo Szőr nyűgök [Koronka MT; Told. W 
1841: a lovak ... tsak egy rósz ször nyűggel valának egy 
kötve [Dés; DLt 466]. 
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szörnyűképpen 1. kegyetlenül, szörnyen; ín mod cum-
plit/îngrozitor; ftlrchterlich, schauderhaft, grauenhaft. 1597: 
Constal az bizonsagokbol hogi Kis Imreh az eonneön vérét 
giermeket nem kereztieny modon hane(m) izonyu zeor-
nyewkeppen castigalta taglotta giakorlatossaggal, kit nem 
illet wolna chelekedny, mert mas modonnis castigalhatta 
wolna Atiay modon ... ki laczik az bizonsagokbol hogy az 
giermeknek az Attia verese miat leöt halala [Kv; TJk VI/1. 
42]. 1603: Ez sok rendbéli hadak oly igen szörnyön meg-
ronták-pusztíták az szegény Erdélyt, égeték-dúlák-foszták, 
kiváltképpen az tatár szörnyűképpen megrablá, hogy az 
miatt oly nagy drágaság lön az országba, hogy az városo-
kon küvül majd negyedrésze éhhel megbala szegény Erdély 
országa népeinek [BTN2 54]. 1702: illyen meg njomoritott 
állapotunkban légyen segítséggel kegyelmes Császárunk 
gyámoltalan híveinek hogy világ Példájára szörnyű képpen 
el ne pusztíttassanak bennünket méltatlan, és minden tör-
vény nélkül [Torockó; TLev. 4/3. 3a]. 1710: Másnap a vá-
rost szörnyűképpen bombáztatja, a francia generál tovább 
nem állhatja, fel kelle adni a várost, s a király amit megen-
gede, csak azt vivé el onnan [CsH 327]. 

2. nagyon, erősen; foarte tare; ungeheuerlich, schreck-
licherweise, gräßlich, heillos. 1662: Ahonnét a mi édes ha-
zánknak, Magyarországnak polgártársai és népei ennyi és 
ilyen szörnyű bosszúság tételével és szorongatásával a kül-
ső nemzeteknek a nyírt papságnak ingerléséből terheltet-
vén, nyavalyásul gyötörtetvén és szaggattatván, amiképpen, 
hogy vére hullásával szokta vala szabadságát keresni, 
ugyanazont ilyen szörnyűképpen megszegettetvén és földre 
tapodtatván, kényszeríttetett állami és oltalmazni [SKr 
102]. 1710: Mikor Tohán felé mennénk, hát már a tatárok 
meggyújtották a falut, s szörnyűképpen ég [CsH 224]. 
/ 760: szoktak volt örömmondókat is előreküldeni, kik is a 
násznagy szavával a gazdát köszöntötték, kiket is az házba, 
vagy színbe bevivén szörnyűképpen igyekeztek megrésze-
gíteni [RettE 99]. 1775: Minekelőtte a gutta megütötte vol-
na Bánffi Györgynét, szörnyűképpen kurvázta Rhédei Mi-
hálynét, Szilvásinét és Dániel Gábomét [i.h. 358]. 1777: A 
feleségem hétfőn Újfaluból odamenvén, már beteg volt és 
szörnyűképpen ragaszkodott hozzá, úgyhogy addig el nem 
válhatott tőle, míg azt nem mondotta és ígérte, hogy Ko-
lozsvárra megyen, de péntekre visszamegyen és elhozza 
Advigához és Miklóshoz Köblösre [i.h. 376]. 

3. hangosan; (cu voce) tare; furchterregend (laut). 1774: 
Juon meg állott az Ura Földén, és ott Szörnyűképpen kez-
dette a Tolvajt kiáltani [Bábahalma KK; Ks 19. VII]. 

4. szörnyen szenvedve; suferind îngrozitor; unter Höllen-
qualen. 1710: Dániel Gábor is, szép dali, jóra menendő ifjú 
legény, adjutántja lévén Pekrinek, s bízván ahhoz, a golyó-
bis meg nem járja, Fogaras alá mene ellenkezni éppen a 
külső kapuig, ott egy ágyúgolyóbissal úgy lövék, minden 
teste egybenszakadoza, s szörnyűképpen meghala nyava-
lyás a kapu előtt [CsH 375-6]. 

szörnyűleg nagyon erősen; foarte puternic; erbärmlich, 
erschreckend. 1760: Egy jó háromesztendős gyermeklova-
mat Kendben behajtván, a másik szolgámat, aki szakácsom 
is volt egyszersmind, utánaküldvén, amint a gyermeklovat 
meg akarta fogni urkot vetett a nyakába, s hirtelen a föld-
höz ütvén magát szörnyűleg, megdöglött [RettE 110]. 

szörnyülködés (el)szömyedés; îngrozire, groazä, spai-
mä; Entsetzen. 1643: szŏrnvlkŏdissel [Dés; DLt 408]. 

szörnyűség 1. különlegesség, furcsaság; ciudăţenie, ex-
travaganţă; Abartigkeit. 1619: Isten böcsülheti meg annak 
az perzsák ajándékának az szörnyűségét! [BTN2 279]. 

2. iszonyú, embertelen állapot; stare groaznică/inumană; 
Greuel, Entsetzen. 1600: Fogott (!) eo kgmek eleolt az 
zamtalan sok futottsagnak es kuldusoknak nagy zeornyeo-
segek, es ochyman deogletes voltokat latwan ... megh hat-
tak eo kgmek az Egyház fiaknak, es Ispotálymester vra-
meknak ... minth investigalyak megh az kuldusokat [Kv; 
TanJk 1/1. 362]. 1705: Hogy a moly is mind megeszi rajtok 
a köntöst, oly szörnyűségben vagyon a szoros rabságban 
[WIN I, 541]. 

3. keménység, zordság; asprime; Härte, Strenge. Szk: 
télnek ~e. 1619: Az türkezek állapotja, Kegyelmes uram, 
mégis csak azomba vagyon? bizony még az új morhákkal 
el nem érkeztek az télnek szörnyűsége miatt, bizony meg-
higygve Nagyságod, hogy most soha szerét nem tehetjük 
[BTN 248]. 

4. megdöbbentő eset; fapt/lucru îngrozitor; Entsetzlich-
keit. 1710 k: Acton aznap mindjárt izene a generálisnak, ki 
is mindjárt hivata Acton által engemet és Haller uramat 
együtt, és mindenikünket, de kiváltképpen engem úgy elpi-
rongata, hogy szörnyűség; miért költünk hamis hirt, elhiszi 
azért, hogy úgy kívánnók [BÖn. 968]. 

szörnyűséges rettenetes; îngrozitor, groaznic; entsetz-
lich, grauenvoll. 1704: Holnap, akik közülünk azt érik, 
megválik, mint lesz kimenetele, kit többnyire a statusok 
szívek rettegve várnak és szörnyűséges napnak tartanak 
[WIN 1,131]. 

szőrnyüst iţä (din sfori paralele); Schaft aus (Roß)haar. 
1744: Szőr nyöst 3 [Branyicska H; JHb 103/151 Jósika 
László conscr.] | szőr nyüst két pár [Szentdemeter U; LLt 
Fasc. 67]. 

szőrös 1. szőrös külsejű, bozontos; păros, acoperit cu 
(mult) păr; behaart, (lang)haarig, struppig. 1570: Latam 
hogy Eotweos Balint kapuiath egy zewreos legenj egy fa-
wal igen vere, az Jnast s az leant futwa zalazta be* [Kv; TJk 
V/l. 2. — "Bodor Jstuan]. 1600: Molnár Janosne Kis Sophi 
azzony vallya ... až Zeoros fogoly ember el vete az chiup-
rot be futamék az kapw keozze es vgy ragada dardath azon-
ban az kapw keozeott vgy kezde gyakdosny és chyattogasis 
kezde lenny [Kv; TJk VI/1. 455]. 1771: Marton Petemét 
nevezték Mikesnének, Molnár Mihálynét Büszkének, Böl-
kényit szőrösnek és akár holot jártanak Marton Péterne 
Molnár Mihályné ilyenképpen szolittyák meg égymást, mi-
kor öszve találkoznak hol járál te Büszke hát te Mikesné 
[Dés; DLt 321. 16a]. 

Szn. 1559: Georgius Zeurews. Andreas Zewrews [Kv; 
TanJk V/l. 59]. 1590: Zeorös Andras [Kv; Szám. 4/XX. 2 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1592/1594: Zeóreós Jacab [Kv; 
RDL I. 63]. 1595: Zörös Mattyas [Kv; Szám. 6/XVIIa. 138 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1596: Stephanús Zeöreös 
alias Zabo Colosiensis Sartor Húngarús [Kv; PolgK 84]. 
1611: Szőrös Mátyás [Kv; KvE 143-4 SB]. 1614: Szeoreos 
Boldisar jb [Kadicsfva U; BethU 134]. 1616: Zeoreos 
Georgj [Kerlés SzD; KCs IV/91]. 1620: Zóres Andras [Al-
gyógy H; Kv RDL I. 109]. 1649: Szeöreös Andras [Kv; 
TJk VII1/4. 409]. 1655: Szörös Peter [Kv; CartTr II]. 1669 
kJ 1682: Szörös Birthalan [Mezöbánd MT; MMatr. 366]. 
1674: Szörös Andras [Kv; TJk Xl/1. 333]. — Némely csn 
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esetében 'szürszabó, szűrtakács' jel-sel is számolhatni (1. 
RCsSz. 1028). 

2. szőrös felületű; păros, acoperit cu pär; behaart. Szk: ~ 
bocskor. 1696: Mind az gyártót s mind az szőrős Bocsko-
rok arulasaban láttunk nagy Dragasagot [Dés; Jk]. 1731: 
Mind a Mehszáros, mind az Varga Czeh ... kívánván, hogj 
az külső idegen szőrös bocskorosok Inhibealtassa(na)k, mi-
vel az magok Cehek sufficial(na)k szörös bocskort eleget 
árulni [Dés; Jk 418a]. 1828: Magok a* Mészárosokis a' 
képzelhető kis nyeresegetis sajnálván a* Tímároktól egjné-
hány személjen kivül, nem tsak a* magok által vágatt Mar-
hák bőrét vágják ki szöres Botskomak hanem a' más Mé-
szárosokét is elfoglaljak a' Tímárok elöli, és minthogy 
Thorotzkon egy néhány oláh Pásztoron és szolgán kivül 
más szöres Bocskort nem visel a Vidéki idegen oláhok-
(na)k adjak el, de ezeket ... sem lehet a* Piatzon kész Pén-
zen való szörös botskor vásárlástol el tiltani [Torockó; 
TLev. 13/3]. 1852: Sokadalmi Tarifa az 1852ik évre ... 
Minden pár szörös bocskor 1/2 xr [TSb 51] * ~ bocskor 
árulás. 1762: az szörös botskor árulással praevaricalok el-
len manutenealtatnak az Instansok, s az szőrös botskomak 
ezen Városban Országos sokadalom Napjan küvŭl a' modo 
in proterum arulása penitus interdicaltatik [Torda; TJkT V. 
8lj . 1765: a N(e)mes Mag(isra)tus nem szenvedhetvén a 
sok panaszt, s' a Czehbeliek szán szándékos excessussakat, 
s' consideralván, az helységnek miattok az talp, és botskor 
vételében levő felettébb való karosittatását, hogj a botskor 
bört az szegénység bővebben, és jutalmason vehesse, s' eb-
ben a helység szükséget ne lássan, a' szőrös bocskor árulás 
közenségesen minden rendbeli embernek fel szabadittatik 
[Torda; TJkT V. 269] * ~ bocskorbõr. 1740: Noha, ez 
előtt meg engettetett vala Mészáros és Hentes atyánkfiai-
nak, a' szőrős marha bőr bocskort, Cum exclusione extra-
neorum árulni; de; mint hogj azzalis abutáltanak, pro hic et 
nunc, a' külsöknekis, és akárkiknek, szörös bocskor bőrt 
árulni szabad lészen [Dés; Jk 541b] * ~ bőr. 1791: egy 
szörös bőrrel bevont tobákos Pixis [DLt nyomt. kl]. 1832: 
Négy pár Botskomak való szörös bör [Sáromberke MT; 
TSb 26] * ~ bõrbocskor. 1803: a' ... Kötski lábon Gyer-
mekségemtől fogva örökké értem a* Gyitraiaknak egj Strá-
sa házokot, mint a' Toplitzai és Gyitrai határ szélen, mely-
lyen osztán keresztül sem a* Gyitraiakot erre felé, sem er-
ről másokot Gyitro felé ollyankor, a* mikor marha döge 
volt Marhával v. Marha szörös bőr botskorral nem botsá-
tották: tudom hogy Sokszor Disznó bőr botskorral jártunk 
egymáshoz keresztül [Toplica; Bom. XVc. 1/35 Mol-
duván Szimjuon (30) col. vall.] * ~ bőrláda. 1651: Edgy 
Szekerre való Szörös boör Lada [WassLt Wass Judit kel.]. 
1744: Edgy hoszszukó kerek szőrős bőr Láda [Szentdeme-
ter U; LLt Fasc. 67] * ~ bőrmellény. 1845: Dregusch 
Hilla ... viselt fejér báránybőr sapkát, gyapjú bobót, sző-
rös bör mellényt, fejér gyapjú nadrágot 's bocskort [DLt 
735 nyomt. kl] * -ſersing. 1817: Egy Veress kék Csíkos 
Szörös Fersing Rfl. 6 [Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsanna 
hagy. 3] * ~ kecskebőr. 1669: Szőrös ketske bőrök no. 
29 [Fog.; UF II, 454] * ~ marhabőrbocskor — ~ bocs-
korbőr - mugil-pohár. 1637: Egy szeoreos Mugil 
Pohár belől Aranyos nyom p. 25 f. 8. d 25 [Kv; RDL I. 
24] * - oláh babó. 1808: Felső Porumbáki ... Gyitzu 
Pap János ... visel szőrös Oláh búbot, vagy szárikát [DLt 
171. nyomt.]. * ~ szárika —• ~ oláh babó * - tehénbőr. 
1647: Szeoreos Tehen beor No. 17 [Drassó AF; BK 
48/16]. 

3. gabonára, gyümölcsre von.; despre plante, fructe; 
Früchte betreffend: grannig, borstig. Szk: ~ búza. 1740: 
Ezen Csűr körűi vágjon egj kis csomo asztag mellyb(en) • •• 
van Majorság piros szörös buza gelin(arum) nro 40 [Al-
gyógy H; Ks 89. 62]. 1765: Adott el ... Enyeden Fejer kok-
laszos, vagy Szörös búzát [Told. 21] * - egres. 1797: 11 
bokor Szőrös egres 11. Bokor veres Szöllö fák [Kőrispatak 
U; Pf] * ~ tavaszbúza. 1820: Fel Mérettetvén a Gabona 
Találtatott e szerént ... Tavaszbuza szőrös 27 véka [Mező-
sályi TA; RLt]. 

o Hn. 1646: Szörös niomasb(an) (sz) [Szentivánlaborfva 
Hsz; EHA]. 1759: Szörös domb [Kutyfva AF; EHA]. 1822/ 
1823: Szőrős Vápáb(an) [Dés; EHA]. 

szőrösen kikészítetlenül; ín stare brută/naturală/netăbä-
cită; roh, haarig, (noch) nicht zugerichtet, ungegerbt. 
1828: a' Hellységünkbeli Arendátor Mészáros Társaság 
a' Nagyságokkal8 a* Mészár Széki Arendálásárol kötött 
Contractussa 12dik Pontya Titulussá alatt azt kiáltatta ki: 
hogy senki, sem Idegen, sem Hazafi ollyan Börököt mely-
lyek nem a* mi Thorotzkai Piatzunkan kivágatott Szarvas 
Marhákról valók bocskornak vagy egjéb szükségekre való 
el árulás végett, sem Cseresen ki készítve, sem nyersen 
szőrösön bé hozni ne mérészeljen Confiscátió büntetése 
alatt [Torockó; TLev. 13/3. — 8 A br. és gr. Thoroczkai 
família tagjaival]. 

szőrösféreg szőrféreg; strongil; Haarwurm, Haarling-
1736: Constál, hogy másokkal, fizetésért, fejér mázat, 
egér követ és szőrős férget Férje elvesztésére másokkalis 
kerestetett8 [Dés; Jk. — 8A férj-étetéssel gyanúsított fele-
ség]. 

Vō. a szörféreg címszóval. 

szőrösség szőr(zet); păr; Behaarung, Haar. 1811: Nem 
lankad, sőt mentől tovább a* menése Tüzesebb, nem botlik, 
bátor a* lépése; Körmeinek Tányér forma az állása Mikor 
lépik hangzik azok' tsattanás; Farka vastag, 's tövig tömött 
szörössége Diszes, 's ha Krupra áll, földet seper vége8 [ArE 
158. — 8Gr. Bethlen János véleménye a ménesbe v a l ó jõ 
lóról]. 

szőröstől-bőröstől mindenestül; cu tótul; mit Haut und 
Haar. 1746: (Akinek) itt à Városon meg döglik marhája, azt 
tarto<zik> Szőrőstől, bőrőstől eltemetni, és mészszel béőn-
teni ... tartozzanak pedig az úttza Kapitanyok minden<e-
ket> perlustralni, registralni, hány beteg és hánj döglött 
[Torda; TJkT III. 47]. 1756: azon kezes lova oda veszet 
szőrőstől bőröstől [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX. 16]. 

szőröv '?' 1675: Mindazáltal Kegyelmed í r á s a szerént az 
emberek nem egy szőrövek s ki tudja, ha innen biztatások 
leszen, legalább Kegyelmed ellen ezek az páp i s ták [ T M L 
VII, 128 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

szőröz szőrrel megtölt, beszőröz; a umple cu păr; rwt 
Haar gefüllt. 1823-1830: A molyette farkasbőr bundát is 
otthagytam, mert csinosabbacska köntösöm lévén, azt nem 
akartam szőrözni vele [FogE 173]. 

szőr-pantallonnadrág pantaloni de postav; lange schwarze 
Stoffhose. 1850 k: 1 fekete poszto pantallón nadrág 1 feke-
te ször nyári pantallón nadrág [Pk 2]. 
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szőrpántlika panglică de păr; Bandel aus Roßhaar/Haa-
ren. 1813: l 1/2 Sing ször bánd(lika) [Told. 74]. 

szőrpányváskötél pányvaként használt kötél; pripon, fu-
nie/odgon cu care se leagă animalele la păscut; Leine (für 
Tiere, auf die Weide). 1787: egy darab szörpányvás kötél 
Dr. 6 [Mv; MvLev. Csiszár György hagyatéka l. 4]. 

szőrpaplan szőrrel töltött paplan; plapumă umplută cu 
păr; mit Wolle (od. Roßhaar) gefílllte Bettdecke. 1817: Egy 
hitván ször paplan 40 xr [Varsolc Sz; Bom. IV. 41]. 

szőrpárnazsák husă/sac pentru lenjerie de pat din mate-
rial/ţesătură din păr; Polsterüberzug aus Wollgewebe. 
1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium ... Vagion 
zeőr parna saak No. 1 [Somlyó Sz; UC Fasc. 78. No. 7/22. 
33-4]. 

szőrpárta cunună fôcută din păr (şi purtată de fete pe 
frunte); geflochtenes Stirnband. 1615: Vagion fekete szeor 
parta Nro VII: 10. f — d. 20 [Kv; RDL I. 96b]. 

szőrpaszomántos szőrpaszománttal díszített; împodobit 
cu pasmant de păr; mit Posament géziért. / 793: egy baga-
siás Lora valo takaró Szebeni 2 szer ványolt posztobol, 
ször, poszomantos ujj [TL Conscr.]. 

szőrpertli (keskeny) szőrszalag/pántlika; panglică (în-
gustă) din păr; Band (schmale geflocbtene Streifen/Schnur). 
1848 k.: Egy vég szőr pertli 1 f 15 [Kv; Pk 6]. 

szőrpokróc pătură de păr; Kotzen, wollene Decke. 1598: 
Weress Paltwl wodtenek kegelmek 2 lowat hamostwl Nér-
gestwl 3 hewederrel. 2 pokrocsz rayta. az eggik zeor pok-
rocz wolt az Másik Sebesy pokrocz wolt ... f 38 d — [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 4l Masass Tamás sp kezével]. 1612: Egy 
ször pokrotz sebessj pokrotzol bellet [Kv; PLPr 68]. 1628: 
Ször Pokrocz Nro. 8 [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 2]. 1642: 
Kis Tholdalaghi szamara ezek iuttak ... Egy zeór pokrocz 
[Koronka MT; Told. 26]. 1665: Szőr pokroczra Tal. 5 
[UtI]. 1688: Száz ször pokrocztol f 3//00 [BfR Vect.]. 

szőrponyva polog din păr; Plache aus Wollzeug, Sack-
tuch, Leinentuch. 1682: Sákok(na)k valo ször ponyva uln. 
158 [Fog.; UtI]. 

szőrposztó postav de lînă; Wollstoff/Filzstoff (für Bauem-
röcke). 1843: egy Szekérről sok Szűr posztokat loptak le 
melyet alig bírhattak ki a* Sos vízen haza felé jövetelekkel 
[Bágyon TA; KLev. 7]. 

szőrprém szőrme; blanâ; Pelzverbrämung. 1627: 9. veg 
szeör prem eggiet p(er) d. 80 teszen f. 7 d. 80 [Kv; RDL I. 
134]. 1628: Egy keues Zeór Prem [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44. 3]. 1754: Két Burgus süveg ször prémmel hányatott 
••• Egy Prussus szőr premmel premzett Cimerman Süveg 
[Nsz; Told. 19]. 

Szk: tündöklő 1630: Fenesi Marton. Hozot lengiel or-
szagbol ... 10. fel vegh twndeokleó szeor premet... tt f — 
<145 [Kv; Szám. 18b/IV. 59-60]. 

szőrprémes szőrmeszegélyes, szőrmével szegett; cu tivi-
tură/gamitură de blanä; umsäumt mit Pelz, pelzgerändert. 

1621: Baniay Peter ... matol foguan abból" minde(n) Jussát 
es kézit beleőlle ki veuęn ... Egy fodor Jghler Seliem prem-
(m)el hantot palastert, Egy Fodor Jgler zeor premes zoknia-
ert, es Egy Saruért, engede es ada eoreokeos keppen Varga 
Janosnak es maradékinak bimia [Kv; RDL I. 115. — "A 
kertből és földből]. 1678: Anno die 2da Januari Szegőttem 
egy Szolga<leant> Catat Szekely István leányát. Igirtünk 
egy Ször praemes palastot" [Kv; ACLev. — "Folyt, a fels.]. 

szőrrosta szőrből készült rosta/szita; sită de păr; Roß-
haarsieb. 1838: A Szitáló malomba ... Szőr rosta 4 [Km; 
KmULev. 2]. 

szőrruha rochie de păr; Wollkleid. 1650: Anno 1650 die 
29 May szegőttem egy szolgalot Rákoson lakó dohos 
István leanyanyat (!) Katat, Egy Baraszlay szoknyaba egy 
ször ruhaba, Karacsonig [Kv; ACJk 61b]. 1736: 2. Ian. ... 
fogadtam meg öregbik szolgálom(na)k Szőts Ersokot, ki-
nek is fizetése lészen e* szerint: 1. Zöld mente a* Landis 
posztóból tiszteségesen rókával prémezve, uj bársony bőr-
rel bérelve. Sejem Gombai Sinorral, szarkalábbal. 2. Ken-
der vászon fersing. Rajta a váll, Rása ruha mindenik lótos 
(!)a perémmel, Szőr ruha. 3. Három máijasos őv. ugjan 
ollyan párta. Két ing ajjastól az édgjik gjólts, karátsomban 
vj cizma [ACJk 33. — "Alkalmasint tollvétség tótos he-
lyett]. 

Szk: ünneplő 1869: Ígérvén ... égy inneplö szőrruhat 
[Mv; Lok.]. 

szőrsál şal de păr; Wollschal, Tuchschal. 1816: Szőr Sál 
keszkenyö ... 14 Rf [Kv; Bom. IV. 41]. 

szőrsalavári 1. szőr/gyapjúnadrág; şal vari de păr; leder-
ne/wollene Pluderhose. XVIII. sz. eleje: Vettem ... Két láb-
ravaló(na)k való gjóltsat 8. singet — Singit hét, hét poltrán. 
Egj nyakra valót magam(na)k polt. 18 ... Egj ször salavárit 
măr(jás) 4 [Kuţyfva TA; Törzs]. 

2. ször/gyapjúharisnya; ciorapi de păr/lînă; Leder-/Woll-
strumpf. 1742: Bolgár Szegben Lakos Simon Pál Vram ... 
Külgyön Kgld nékem ... egy pár Szőr Salavárit [ApLt 2 
Apor Péterné lev.]. 

szőrsapka şapcă de păr; Filzmütze, Tuchmütze. 1829: 
Veres és Fekete szőr Sapka 15 Darab 30 Rf [BLt 12 kv-i 
dologház szám.]. 

szőrselyem 1. szőrből készült selyem/selyemszál; măta-
se/fîr de mătase din păr; Seidengarn, Woll-/Zwimseide; 
Seidenflor, Flor; Stickerei. 1711: 13 Lott Szőr sellyem ... 
9//36 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1723: Egy deszkátskára 
tekert Sárga ször selyem [Koronka MT; Told. 29/2]. 1732: 
2. Viola szin Ször Virágos Sellyemböl valo Vánkos, kar-
maszin bőr az allyak [Kv; Ks 26]. 1734: Fejér recze fatyal-
bol csinált felső fökőtö keskeny Szőr Selyemmel csipkéből 
csinált tarejaval edgyŭt [Bom. XXXVIII. 3 Komis Krisz-
tina inv.]. 1735: Patyalat Elöruha, Ször Selljemböl kötött 
recze ket rend benne [Sv; Hr]. 1739: egészsz ágyra valo 
szőr selyemel kőtöt recze [Szászerked KK; LLt Fasc. 96]. 
1747: L. B. Gyalakuti Lázár János Vr õ Naga, kedves élete 
Pálja ... Groff Széki Teleki Kata Asszony ō Nga ... Confe-
rála égy Szép, Szőr-Selyemmel varrott Ábroszt, emlékeze-
tét tégye 'a Jehova állandóvá [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 
145]. 
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2. jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attributivem 
Gebrauch: szőrselyemből készült; făcut din mătase din păr; 
seiden-, seidengestickt. Szk: - kötés szőrselyem díszítés. 
1715: Edgy viragós fátyol első ruha szőr selyem kötés kőr-
nyűle [LLt Fasc. 148] * ~ nyakszorító szörselyem sálféle. 
1788: Egy Nyulos s égy nyulotlan fejér ször selyem nyok 
szorito, s égy nyulos fejér aranyos, égy nyulotlan fejér kö-
tés nyok szorito [Mv; TSb 47] * ~ rece szőrselyem csipke. 
1674: Vagyon egy elő Ruhaban valo szőr selyem Recze há-
rom rendel tiszta fejéren varva ... Vagyon egy abrosz kőze-
piben valo szőr selyem recze azis sárgával varrott, Ezeket 
magam varatta(m) az gyermek számára [Beszt.; WassLt] * 
~ receſodor szőrselyem csipkefodor. 1683: Szőr Selyem 
reczcze fodor s edgy darab réczcze (!) forma [UtI]. 

szőrslafrok szőr/gyapjú-háziruha; halat de păr/lînă; 
(wollener/warmer) Schlafrock. 1849: Egy jo ször Schlaf-
rock [Dés; DLt]. 

szőrsodrás sodrott ször/gyapjúfonal; fire răsucite de păr/ 
lînă; Zwirnung, Zwirn, Wollfaden. 1775: t . Csomo kék 
Szőr Sodrás x 3 [Déva; Ks 76. IX. 18. 1/4]. 

szőrstrimfli szőr/gyapjúharisnya; ciorap de păr/lînă; 
Strickstrumpf (aus Wolle). 1697: Egy pár gyapott fejer 
Strimfí Egy pár tarka ször Strimfi [Beszt.; KGy]. 1823-
1830: Itt* a fejérnépek tiszta fekete s hitvány posztóköntös-
ben járnak, s fejeken egy kihegyeződő hosszú fekete sapká-
jok, melynek hegye hátulfelöl lefityeg, derekakon fekete 
kurta rékli, vagy ujjas, ennek ujja mint a fodorháj, ráncos és 
felkonkorodott, ezen alol szár közepéig érö fekete posztó-
szoknyájok, osztán fekete szőrstimpflijek; bör-, vagy so-
kaknak merő fapapucsok | Fekete szőrstrimpfli 1 Rhf. 30 xr 
[i.h. FogE 247,259. — aA németországi Kasselben]. 

szőrsujtás şnur/şiret din/de păr; Verschnürung, Zier-
schnur. 1765: A Mélgos Aszszony porontsolattyábol tsinál-
tattam Déván 154 sing szőr sujtást Singit a Dr l l/2 [Nagy-
barcsa H; Ks 7 l. 52 Szám.]. 

Szk: bécsi sárga 1757: Berkeszi be menvén Kolosvár-
ra Latzko számára Bétsi sárga ször Sújtásra adtam xr 17 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 115a] * tarka 1788: 
Tizenhárom darabba tarka ször sujtás 1032 sing [Mv; TSb 
47]. 

szőrszál szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~on függő kard Damoklész kardja; sabia lui Damocles; das 
Schwert des Damokles. 1838: rettentő így látni feje felett a' 
Szőrszálon függő Kardot és még Sem Segítni [Hadad Sz; 
Borb. II. Árva Kendeffi Rakhel lev.] * ~on marad átv ki-
csi/csak egy hajszál híja; era cît pe-aci să ..., puţin a lipsit 
să nu ...; auf das Haar hăngendes Schwert. 1763: 12-ma 
Junii voltam Kolozsvárott, vágattam eret magamon Gyulai 
Borbély Ferenccel, de csak egy szőrszálon maradék, hogy 
meg nem halék [RettE l52]. 

szőrszálhasogató 1. akadékoskodó, kicsinyes; chiţibu-
şar; haarspalterisch. 1710 k.: ok nélkül, igen méltatlan azzal 
vádoltak, szőrszálhasogató, capriciosus ... nevet adtak 
[BÖn. 495]. 1804: szőrszál hasagato hamisságot szerető 
ember [Ádámos KK; Pk 5]. 

2 .1710 k.: mennyit gyülölköztek, veszekedtek énvélem 
afelett az emberek csúfság és gyűlölségből, az én nevem 

szőrszálhasogató ... ötödik kerék kereső volt előttök, de te 
tudod, Isten! [BIm. 1016]. 

szőrszálnyi elenyészően kevés, apró; foarte puţin; mini-
mál, kein Fünkchen. 1758: Udvar István nevü Jobbágyának 
és ... Felesége(ne)k ... semminémŭ, tsak egy szŏrszálni 1o-
pásokatis, tolvajlásokat... Soha sem egyszer, sem másszor 
nem láttúk, nem túdgyúk, 's nemis hallottúk [Bethlenszt-
miklós KK; BK] | az Udvar István Léányának tsak egy ször 
szálni reszeis a' Malacznak meg kötésében nem volt [uo.; 
BK. Farkas Juana cons. providi Vintilla Petre (32) vall.]. 

szőrszél szörszegély; tiv/tivitură de păr; Borte, gestickter 
Besatz. 1623: Egj vánkos hej fekethe szeör szel raita f. — 
d. 38 [Kv; RDL I. 121]. 1637/1639: 1. Teoreok uaszon Eott 
rend Fekete szeor szel lel valo derekalj csup — f. — d. 50 
[Kv; RDL I. 111]. 

szőrszita sită de păr; (Roß)haarsieb. 1630: Eniedj Zabo 
Jstuanne Viszen magiar orszagba ... 4 Litra Selyembeol 
Czinalt sinort gombot tt f — d 60 ... Szeör szitát p(ro) f 6 d 
tt f — d 18 [Kv; Szám. 18b/IV. 47]. 1797: Sürü Ször szita 
kettő, és égy ritka [M.igen AF; DobLev. IV/777. 15]. 1812: 
Egy szőr fótos gyakor szita xr 12 [Mv; MvLev. 5 Szürtei J. 
hagy.]. 

szőrszoknya fustă de păr; vollenes Frauenrock, Tuch-
rock. 1791: egy fekete szőr szoknya [Déva; Ks 79. XXVI. 
8]. 

szőrszőnyeg 1. covor de păr; gewebter Teppich. 1674: 
utolszor vadnak ket közőnseges szőr szőnyegek [ S o m l y ó ú j -
lak Sz; SzVJk 63]. 1697: Az Borbereki Ház ... az Uttza fe-
lől valo gerendás Kő házb(an) ... vadnak Hoszszu veres 
Szőr szünyeg nro 2 [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv. 
1]. 1821: Egy viseltes háznál szőtt szőr Szünnyeg [Backa-
madaras MT; CsS]. 1849 k.: Kotzkás ször szőnyegek kasz-
tenen és kis asztalon [DobLev. V/1280]. 

2. szőrtakaró/terítŏ; cuvertură de păr; (kleine) Tuchdek-
ke, Decke/Milien aus Tuch. 1849 k.: Kotzkás szőr szőnye-
gek kasztenen és kis asztalon [DobLev. V/l280]. 

Szk: ágyra való 1837: Hitvány ágyra valo Ször Szü-
nyeg [Várfva TA; Borb.] * asztalra való 1802: Egy 
Asztalra valo tarka ször szőnyeg [Ne; DobLev. IV/858. 4a] 
* asztaltakaró 1824: Egy Asztal takaró Szőr szünnyeg 
[Fugád AF; HG. Mara lev.] * erdélyi 1683: Az Predi-
kallo széken egy szőr Erdélyi szőnyegh [Menyö Sz; SzVJk 
132] * prédikáló székre való 1682: Predikallo szekre 
valo Sör szőnyeg [Bősháza Sz; i.h. 99]. 

szőrszövet szőrkelme, ţesătură de păr; Tuch, Wollstoff* 
Stoff. Szk: - boríték. 1862: egy mahonifa kanapé rongyos 
kék ször szövet borítékkal [Kv; Pk 2]. 

szőrszövetű szőrszövettel borított; care este îmbrăcat cu 
Stofă din păr; mit Stoff/Tuch überzogen. Szk: ~ divány 
1850 k.: Égy megyszines sárgával feketével szőtt ször szö-
vetű díván [Pk 2]. 

szőrszövő szőrkelme-készítésre való; care este folosit 
pentru confecţionarea ţesäturilor din fibre de origine anima-
lă; Webe-, zum Weben geeignet, web-. Szk: ~ osztováta-
1740: Az malom kövek iránt instálok Mlgos G(róf) Ur(am-
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na)k ne legjen feledekeny ha vagy ket rudvasat kűldhetne 
... igen jo volna, mivel sok apróság vasmiből álo Szük<se-
gek> adgják elő magokot, mint az szőr szővő osztovatta s 
kerekek körül való vasból álo munka es az Fesük(ne)k valö 
vas fogok [A.árpás F; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 

szőrtakács gyapjúfonálból szövetet készítő mester; me-
seriaş/meşteşugar care face ţesături din ſire de lînă; Weber, 
Tuchweber. 1585: 20 Marty vettunk Merten Betschner 
zwrtakachtol ket wegh zwrt melynek az arra f 4 d — [Kv; 
Szám. 3/XIX. 30]. 

szőrtarisznya traistă de păr; Tuchranzen, Ranzen/Brot-
sack aus Tuch. 1679: hitván szőr Tarisznya nro 5 [Uzdiszt-
péter K; TL. Bajomi János inv. 71]. 

Szk: öreg 1687 k.: száz Eöreg ször Tarisnyátol f —II40 
1/2 [MvRK Vect. 8]. 1688: Száz Apro Tarisznyatol f —//37 
1/2 ... Száz Eöreg ször Tarisnyátol f —II49 1/2 [BfR i.h.]. 

szörtyöl hörpöl, kortyolgat; a sorbi, a bea (băuturi alco-
oüce) trăgînd ín gură puţin cîte puţin; einige Trünkchen 
nehmen, pippen, kleine Schlücke machen. 1839: Zseniis 
addig szőrtyőlt, hogy formaliter forgott a' ház előtte [Pk 7 
Pákei Krisztina féijéhez]. 

szőrű 1. vmilyen szőrű (állat); (animal) cu un anumit fel 
de păr; (...) haarig, -behaart, mi t . . . Haar. 1572: nehay So-
mogy Andrasne Martha, Azt vallya hogy az Kis boldyzar-
netwl Bekennetwl hallota azt bezelly volt az Thakachne 
mykor Igen beteges vala hywatot hozza hogi be kezkeneod-
iem Eolteztesse(m) ... Menek hozza tahat az twz helien wl 
gereznaiaba es három Machkafiak esnek vala e leote az twz 
helien de Nem Monta My zeorwek voltak, sem Bozorkan-
nak Nem Monta [Kv; TJk II1/3. 43]. 1593: Buzai Antal 
vallia: Lattam hogi egi lo az vczan jart ala es fel ... de en 
zeorereol sem emlekezem mi zeorw volt [Kv; TJk V/l. 
313]. 1598: Eotwes Antal Coloswary ... vallya ... ker-
de(m) hogi my zeorew volt megh monda hogi fekete, hol-
dos, kurta dizno wolt [Kv; TJk V/l. 175]. 1647: az ökrök 
ily szŏrwek az eggyik Szőke tarcza az másik Piros rŏtt [Kv; 
TJk VIII/4. 240]. 1736: Az urak lovai akármi szőrüek vol-
tának, de ha az lovok farkai fejérek voltanak, azt berzseny-
pyel szépen veresen megfestették, gyakrabban azt, mikor az 
jstálóban voltak, felkötötték, mint most némelyek az hajo-
kot, zacskóban tartották, mikor az úr valahová ment, kivált 
Paripán, azt kioldozták, hogy az ló farka szép fodroson áll-
jon [MetTr 363]. 1780: Batrinai Bogya lánosnak és Iákob 
Györgynek illyen szőrű Lo marhai vesztek el [F.lapugy H; 
Ks 80. XLVIII. 5]. 1805: Egy vén kimustrált szálos, mots-
kos szőrű ... paripa [DLt nyomt. kl]. 1852: az egyiket hogy 
mi féle szőrű és jegyű lo volt nem tudom — hanem a* más 
Piros pely paripa [Dés; DLt 1066]. 

Szk: almás-sötétszürke 1791.ã 10 esztendős Almás se-
tét szürke szörü, az első jobb és hátulsó bal lábán holt tetem 
vagyon és kevéssé kehes egyébként apro lépésű ló [HSzj 
almás-sötétszürke al.] * barna 1632: Mas feleöl har-
jnadfw gjermek louak bama szeörw szabasuak N. 8 [Fog.; 

I> 177]. 1747: egy jó erőss izmos bama szőrű ló ... hit-
ván járt ló vólt [A.hagymás SzD; Ks 27. XVII. b]. 1784: 
1784 die 8-va Augusti, midőn 4 lovamot a ménes után haj-
tottam volna fel, a falun felyül, a csordajáró úton, az edgyik 
a négy közül, bama szörü, hátramaradván a többitől, sebe-
sen ment a többi után [Árkos Hsz; RSzF 278]. 1815: A* két 

nagyobb ökröknek egyike ... hoszás bama szőrű [DLt 481 
nyomt. kl] * barnafekete 1792: Csinos névezetü bama 
fekete szőrű Magló [Szászbanyica K; CU] barnaſeketés 

1792: Kis Fekete nevezetű bama feketés szőrű Magló 
[uo.; CU] * barnás 1803: Barnás szőrű Lo, mellynek 
Hátulsó Ballába a Siklója alatt fejéres [HSzj barna al.] * 
darubarnás 7747: Tudgya ... az Tanú aszt, Hogy ... Ne-
mes Pap Peter és Pap Vanka ... Szathmari Boros Istvannak 
két Tulok ökreit, egyik Setet bama Szőrű kajlás fenállo 
Szarvú, másik vilagosab kék szőrű, vékony fen állo kajlás 
szarvú, Ugyan Szathmari Molnár Istvánnak ... két ökreit, 
egyiket Daru bamas szőrűt, fen allo Szarvut ä masikat bar-
nab Szőrűt butas Szarvut ugyan az Szathmari hegybeli paj-
takból éczakanak idejen el Loptak volna? [KSz; Ks 27. 
XVII] * deres 1637: loptak el deres szorú Hereit lova-
mott tòb lovakkal eggiút [HSzj deres al.]. 1711: Söver Ist-
vánnak adott vala ... egj Deres szőrű kanczát [Szárhegy Cs; 
WLt Michael Söver (70) jb vall] * fakóforma 1771: 
egyik Cígány(na)k szürke szőrű lova, a másiknak fakó for-
ma szűrű vagyon [Mv; DLev. 3. XXXIII. 10] * fejér 
1711: Tudom hogj Szárhegyi Sajko Miklósnál volt egj Fe-
jér Szőrű kancza ...; mikeppen költ hozza nem tudom 
[Gyszm; WLt Fr. Nagj (30) pp vall.]. 1763: két esztendős 
Fejér szőrű Ünös Tino [HSzjP]. 1810: Egy Oláh Országi 
fejér szörü malatzos göje Sertés [DLt 696 nyomt. kl] * fe-
kete 1758: egy ölves nyakú fekete szörü millora bárányát 
ki vetette potentiose, el becsültette [Firtosmartonos U; Pf]. 
1792: Pvrtsi nevezetű tiszta Fekete szőrű Metzet Vadaszlo 
[Szászbanyica K; CU]. 1836: G. Várollya' nevezetű helysé-
gében bizonyos Köz Lakosok kezén tanáltattak 2 ezen or-
gazdák által is lopottaknak nyilatkoztatott fekete szörü pari-
pa Lovak [Dicsősztmárton KK; TLt Közig. ir. 912 megyei 
hiv. ír. — "Gogán váralj a KK] * feketebabos 1807: Egy 
5 Esztendős, fejér elejű, feketés foltos hátul, fekete babos 
szőrű, mén Ló Csikó [DLt 856 nyomt. kl] * hermelin 
1813: A' fel-fogott Kantza hermelin szőrű ... hodos hom-
lokú [DLt 48 nyomt. kl] * holdas 1639: loptak el egj 
pey holdos szòru lovamott [HSzj verespej-holdas al.] * 
kék 1770: Minemű perlekedése levén ifjabb Pető János-
né asszonyomnak, itten Magyar Hermányban lakónak, 
ugyan a magyarhermányi tehéncsorda pásztorral, Oláh Já-
nossal számadás dplgából, egy kék és bama szőrű tehén 
dolgáról [M.hermány U; RSzF 207] * kékellő-. 1806: ké-
kellŏ szőrű Tulak [DLt 348 nyomt. kl], 1808: Egy kékellő 
szőrű Tehén [DLt 361 ua.] kékes 1813: A tehén kisded 
szőke a nyakán kékes szőrű tsáko szarvú [HSzj csákószar-
vű al.] * kékesszürke 1843: vékony kékes szürke szörü 
Tulkai [KvLt 14.cs] * kesely 1627: Meddw tehen va-
gion Nro 9 Hete szeoke, egjgik barna, az másik kesely 
szeorw [Mezőrücs MT; BLt] * kormos 1741: (Az ök-
rök) a mennyire distingválhatni ketteje Szürke szörü ketteje 
Röt avagy Veres forma szőrű edjike Bama edjike kormós 
szörü forma [Szentmargita SzD; Ks 14. XXXVIII. 7]. * 
rőt/veresforma kormos ~ forma * sárga 1711: Tu-
dom hogj egj Kűs András nevű kurucz Salvagardia, adott 
vala Újfalvi Kozma Thamásnak, egj nestes süvegért, egj 
Sárga Szörü ökröt [Gyszm; WLt Joan. Andras (35) ns 
vall.]. 1769: Sárga szörü ket esztendős Ünő tino [HSzj sár-
ga al.] * sárgapej-forma 1761: Sárga Pej forma szőrű 
ollyan forma farka serennje egy kévéssé szamár oru forma 
a' Tőrök Menlotol való bellyeges* [Branyicska H; JHb 
XXXV/39. 15. — 'Kanca] * sárgatarka 1748: Öreg gő-
lye Sárga tarka szőrúek 5 [Aranykút K; Ks 23. XXIIb] * 
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seregélyszürke 1736: T. Biró Ur(am) kezére mint fel fo-
gott marhát modo legitimo adván Mlgos Bánffi Dénes Vrffi 
Tisztartaja egy seregély szürke szörü harmad fűre menő 
Gyermeklovacskát ... mind hárman ... fateallyák hogy a 
praedeclaralt Gyermeklo tulajdon Márton Birtalan igaz 
marhája [Kv; TJk XV/12. 40] * sötétbarna ~ darubar-
nås ~ * sötétes szőke 1811: egy bitang üsző Tino setétes 
szőke szörü [DLt 525 nyomt. kl] * sötétpej 1610: eg' 
louamot setet pey szeórít (!) keottettem uala ki az fyre mo-
char newy heljbe ... Vr nap tauatt, es onna(n) nappal az 
keótelet nywgit ... a' heljen hagiua(n) el Vinek Valamj go-
noszul eleó emberek [UszT 23]. 1807: Egy üdōs, setét pej 
szörü Kantza, két tsomo van az háta gerénnyén, nyerges há-
tú | kisded sütét (!) pej szōru (!) ... Ló [DLt 391, 856 
nyomt. kl] sötétszürke 1806: Egy 2 esztendős herélet-
len vagy forditatlan sötét szürke szörü Tsiko [DLt 348 ua.] 
* szegsárga 1815: azon Szeg Sárga Szörü Lovát tuda-
koltam; hogy el-adnáé és mi lenne az alsó ára [Dés; DLt] * 
szürke 1622: egy zwrke zeorw eoreg Bikát Haromzek 
veghzese zerent az Tataroknak rendeltetven [HSzj szürke 
al.]. 1771: egyik Cígány(na)k szürke szőrű lova, a másik-
nak fakó forma szürü vagyon [Mv; DLev. 3. XXXIII. 10]. 
1843: A nemes Város Tizenkét Ökrei közzül ... a két első, 
vagy Tézslások a Fitzko, és Csendes fatsart Szarvuak Szür-
ke szőrű idős, de jo erőbe, jo húsba hasznalhato allapotba 
lévő ép ökrök [DLt 622 nyomt. kl] * vasderesforma 
1806: Azon Paripa Csikó ... Szürke, vagy-is inkább, vas-
deres forma szőrű [DLt 298 ua.] * vércseszürke 1684: 
Verese szürke szőrű Kancza lo vágjon nő 2. [UtI] veres 

1806: az Pap Tehene ... Veres Szőrű s kajla Szarvú volt 
[KLev. 10] vereskormos 1773: az edgyik ökre meg 
szakadt ... az uton edgyik ökre vért vizellett, nevezetesen 
edgj Veress Kormos szörü ökör [Hesdát TA; JHb II/3] * 
verhenyös 1830: egy idei bama verhenyős szőrű jól ter-
mett Kantza-Tsikója [DLt 668 nyomt. kl]. 

2. vmilyen fajta/féle (legény); de un anumit fel de (flă-
cău); ... geartet von ... Art, ... beschaffen. 1755: B. Bálin-
tot ide hozá ă Tatár, mikor asztalnál vagyon, nem nagy 
győnyőrűségh, kivált az illyen szőrű szegény Légénynek, 
mint én is attam ülni, mivel anyit kutyáikodig (!) hogy ă ka-
tzagom már mind egybe romlott, s ă nyelvemis majd ki se-
besedik, hogy nem mérek à kaczagásb(an) erumpálni, de az 
Mlgos Groffnékot sem enged ă guttával meg ütetni [Nsz; 
Ks 96 Báló Antal lev.]. 

szőrvászon szőrből készített ponyva; pînză/polog de păr; 
Leinwand aus Tuch, Tuchleinwand. 1724: Buza szárasztó 
szőr vászon, vagy ponyva három [Koronka MT; Told. 
29/12]. 

szőrzacskó pungä de păr; Tuchbeutel, Beute/Säckchen 
aus Tuch. 1838: A Szitáló malomba ... Szitáló szőr Zatsko 
három [Km; KmULev. 2]. 

szőrzsák sac de păr; Wollsack. 1628: A Legh belseő tár-
házban ... Egy szeőr szagba (!) bors fel veka [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 1]. 1647: ket szčor sakban vagion Buza Cub. 
Min. No. 1. It(em) Egy kadban, es Eot szeor sákban vagion 
keőles Cub. Min. No. 6 [Megykerék AF; BK 48/16]. 1674: 
Jo szőr sakok nr. 19 [A.porumbák F; UF II, 603]. 1681: 
Szőr sák Nro 6 [Vh; VhU 514]. 1687: 6. Szőr sákok csiná-
lására erog(áltam) jűh gyapjút ... nrö 10 [Bucsum F; 
MvRKLev.]. 1724: Szőr sák tizennégy [Koronka MT; 

Told. 27]. 1729: az Gabonás ház Tornáczába(n) ... Szőr 
Sak nro 29 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1756: Vi-
seltes szőrzsák 3 [Branyicska H; JHb XXXV/35]. 1740: Jó 
szőr 'Sák 9 [Gyéressztkirály TA; Ks 89. 7]. 

szőrzsinór szőrből font/sodrott zsinór; şnur făcut din 
păr; Haarschnur, (wollene) Schnur. 1627.ė valamj hitua(n) 
szeör sinor f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 134]. 1630: Soos Lŏrincz 
viszen magiar orszagba ... Sze or sinort p(ro) f 3. d tt f — d 
9. 14 vegh selyem sinort... masfel litrábol keoteot tt f — d 
23 [Kv; Szám. 18b/IV. 40]. 1640: valami felemás szeor si-
norok mind eggjütt f. — d. 50 [Kv; RDL I. 117b]. 1678: 
vasarlott Ször sinort es gombot f 4// [UtI 19]. 1684: Csiz-
madi János hozott Négy Kötés szőr sinort [UtI]. 1687 k.: 
Az ször sinort, és Gombokot, forint számra kel, harminca-
dolni [MvRK Vect. 4]. 1688: A ször sinort, és Gombokot, 
forint szamra kel, harminczadolni [BfR Vect.]. 1736: A ke-
servesek mentől durvább fekete posztóban öltöztenek, az 
mentéjek bérlése fekete báránybőr volt, fekete szőrzsinor 
körülette ... az övök vagy fekete szőrsinor vagy fekete 
posztószély [MetTr 405]. 1788: Hat tsomo veres szőr sinor 
[Mv; TSb 47]. 1798: 226 Sing lapos és gömbölyeg ször si-
nor 1 Rhf 27 xr [Déva; Ks 73. 74. VII. 137]. 1823-1830: 
Sokan a paszománt helyett aranyboritást s körülötte sújtást 
tettek, az inasoknak selyem- vagy szőrzsinór volt, körülette 
hasonló színű sújtással kihányva [FogE 63]. 

szőrzsinór-darab bucată de şnur (fòcut) din păr; Knäuel 
von Schnurstückchen, Schnurstück, Schnurendel. 1790: 
Egy ruha Zatskoba, holmi Zöld, fekete, kék, tarka, Sárga, 
veres, selyem és szőr Sinor darabok [Mv; MvLev. Kis Fe-
renc ács hagy. 3]. 

szőrzsinór-öv cordon în formă de şnur; geflochtener 
Gürtel. 1778: adtam altal ... veres Szőr Sinor övet [Agárd 
MT; Told. 8]. 

szösz csepü, kóc; cîlţi; Hede, Werg | másodrendű kender/ 
lenfonal; ſir de cînepă/in de calitate inferioară; Flachs-
1635: az lennek az szöszit megh nem fontak [KJ]. 1657: 
Engemet Petre Telmant ket fjammal edgyűt nylvan fogó* 
loponak. s azt mondotta az az Ratz Gábriel nevű Görőgn» 
hogy ö az En hazomnal hálván Haraijat (!) megh metzettüK 
volna, hol mi Dibdabbal szósszel meg tóltwén megh be 
varrattuk volna, es igy ot kart vallót volna [Nagydenk H» 
BK 1143]. 7722: Ezen Nállam álott pénz egy fertálljos csţ-
porb(an) volt, de az sem volt teli, hanem szŏszsel; es boj-
toijannal töltöttem meg hogy az Eger hozzá ne teljen [Bor-
zás SzD; Ks 5. X. 28]. 1733: Len Hehel 1 Szösznek Valo 
edgj pár Gereben [Marossztkirály AF; Told. 2]. 1763: A* 
Szósz, és Csepű nem volt az Böszörményi Hászhijáján (•)> 
hanem az Szabó Pálén [Torda; TJkT V. 156]. 1772: akár 
kenderéből, akár szöszszéből mikor a' Jobb(ágy) és Zsellér 
aszonyokra ki osztóttak, hol egy, hol legfellyebb két fonta 
a* meg fontatásra, azzal tartoznak, ha pedig az Aszonyok* 
kal vásznakat szütetni akarnak mind(en) napi szövés egy 
napi dologb(an) Imputáltatott [Bálványosváralja SzD; ^ 
101 Conscr. 82]. 1819: az alsó harmadik fiában szőszsze 
őtet Kender vászon 4 1/2 sing ... Kender vászon szoszszei 
ötve újra 38 1/2 sing csepü vaszonon (!) 70 ... sing [Baca 
SzD; TL 6J. 1854: 1 Kalongya meg Héhelt Kender, és an-
nak Szesze, s Csepüje [Sárd KK; WassLt]. 

o Szn. 1713: Szösz Mihályne [DLt 493]. 
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szöszabrosz faţă de masă (făcută) din pînză de cîlţi; 
Tischtuch aus Hedeleinen. 1633: Egj szeosz Ábrosz viselt. 
— f. — d. 40 [Kv; RDL I. 103]. 

Szk: kékes 1697 k.: Medgyesfalvi Templom Eszközei 
... Egy kékes szősz abrosz" [Meggyesfva MT; MMatr. 74. 
— "Fels-ból kiemelve] kékes vesszős 1623: Egi kekes 
veszeos szeosz Abrosz Jo f. — d. 32 [Kv; RDL I. 121] * 
rózsás 1615: Egj zeöz feyr rosas abroz f — d. 60 [Kv; 
RDL I. 97 Junck Andr. sp kezével] * sáhos 1651: Negj 
vy zeöz sahos Abrozok [Kv; RDL I. 88] * veres vesszős 
1625: Egy temerdek szálú veres veszeos szeosz abrosz meg 
lengetegült f. — X 16 [Kv; RDL I. 126]. 

szöszcsepű kóc, csepü; cîlţi; Hede, Werg. 1699: Szősz 
Csepü ket kitannji Nro 4 [O.csesztre AF; Gyulafi László 
inv.]. — Vö. a csepűszösz címszóval. 

szöszcsepű-vászon szőtt vászon; pînză de cîlţi; Hedelei-
nen. 1760: szőtettûnk kender vásznat singet 250 szősz 
vásznat singet 107. szősz Csûpû vásznat singet 100 [Szőke-
fva KK; Ks71.32 Szám.]. 

szösz-előruha szöszvászonból készült kötény; şorţ facut 
din pînză de cîlţi; Schürze aus Hedeleinen. 1651: Egj 
szeŏsz uy eleŏ ruha [Kv; RDL I. 28]. 

szöszfonal fir din cîlţi (de cînepă/in); Hedegam, Werg-
garn. 1586: 5 falka fonal wolt ebből zötetet 24 sing waznot 
20 sing dûrwa wazonj 2 falka Zoz fonal [Kv; Szám. 6/IV. 
47]. 1589: Hett falka zeosz fonall [KvLt 1/2. 67]. 1623: Egj 
Jo Eoregh Chergebeól Jutott f. — d. 50. Kender jutót szósz 
kilencz feó f. — d. 50. Egi falka szeösz fonal f. — ./2. Len-
szal vagio(n) nro 40 feó f. — d. 25 [Kv; RDL I. 122]. 1678: 
Szósz fonal ket sakb(an) Libr. 86 [Fog.; Ks 90]. 1849: Az 
Udvar ház hijján Vagyon 61 % Hatvan égy darab szála és 
szősz fonal meg szapulva [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

szöszfonal-darab szöszfonal-gombolyag; ghem (de fíre) 
cîlţi; Hedegamknäuel, Knäuel/Wickel Hedegam. 1717: 

Szősz fonal darab nro 34 [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 
2]. 1735: huszonhárom darab fonal, harmincz két szösz fo-
nal darab [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

szöszgatya szöszvászonból készült gatya; izmene din pînză 
de. cîlţi; hedene Unterhose, Gatye aus Hedeleinwand. 1813: 
midőn tehát, a Pajtában kereskednénk valami gazban takarva 
'neg találtuk az Utrizált Szösz Pendelyt és Gagyát [KLev. 9]. 

szöszheveder szöszből szőtt gurtni; chingă (din ţesătură) 
cîlţi; hedener Gurt. 1756: valami keskeny vastak szősz 

jjeveder tábori ágyra, vagy székré való egy tűrésben [Déva; 
K s 92.1. 32]. 

szöszing szöszvászonból készített ing; cămaşă din pînză 
cîlţi; Hemd aus Hedeleinwand. 1742: 19na Febr. Fogad-

om az oláhok Karácsonyáig Füzesi Máriát lészen fizetése e 
szer(int): Egj czifra ködmön, egj szála felső ing, egj Szála 
2 egj szösz ing allyastol" [M.köblös SzD; RLt 17. — 
Folyt. a fels.]. 

szöszkendő ştergar de cîlţi; Tüchlein aus Hedeleinwand. 
611: Negj zeöz kendeő kez keneök kek vezeösen zeöt 

IKv; RDL 1.88]. 

Szk: kékes 1596: Három kekes zeoz kendeo [Kv; 
RDL I. 65] -fc veres vesszős 1637: egy Veres Veszős 
szőoz kendeo f — d. 25 [Kv; RDL I. 24]. 

szösz-lábravaló szöszvászonból készített alsónadrág; iz-
mene/indispensabili din pînză de cîlţi; hedene Unterhose, 
Beinkleid aus Hedeleinen. 1785: Szősz lábravaló 2 [Drassó 
AF; TL 24]. 

szöszlepedő cearşaf din pînză de cîlţi; Bett-/Leintuch aus 
Hedeleinwand, Hedelaken. 1589: Egy temerdek zeoz lepe-
deo [KvLt Vegyes 1/2. 36]. 1625: Egy szeosz lepedeo f. — 
X 32 [Kv; RDL I. 126]. 1627: Egi kett szel szósz Lepedó f. 
— d. 16 [Kv; RDL I. 131]. 1629: Egy három szęl szeosz le-
pedeo tt f. — d. 50 [Kv; RDL I. 146]. 1650: egi kender le-
pedeo, egi szeóz lepedeo [Újszékely U; UszT 8/64. 71b]. 
1651: Kett lenghetegh szeősz lepedeö [Kv; RDL I. 28]. 

szöszpátya a szálkender után maradó szöszcsomó; mă-
nunchi de cîlţi; Wergbausch. 1783: szősz Pátya 25. gusujjal 
(!) [M.bikal K; MLev.]. 

Vö. a pátyaszŏsz címszóval. 

szöszpendely szöszből szőtt alsószoknya; poală din pîn-
ză de cîlţi; hedener Unterrock. 1813: midőn tehát, a Pajtá-
ban kereskednénk valami gazban takarva meg találtuk az 
Utrizált Szösz Pendelyt és Gagyát [KLev. 9]. 

szöszszál-lepedő szöszvászon-lepedő; cearşaf din pînză 
de cîlţi; hedenes Leintuch. 1810: 6. alsó szősz szál lepedő 
[Mv; DLev. 2. XIX]. 

szöszszál-vászon szöszvászon; pînză ţesută din cîlţi; 
Hedeleinwand. 1768: Szösz Szál vászon más türedékben 21 
[Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 

szöszvászon pînză ţesută din cîlţi; Hedeleinwand. 1589: 
Három hitwan derekai tok temerdek Zeosz vázon temerdek. 
27. singh [Kv; Vegyes ir. 1/2. 36]. 1627: Eger Balint fiam-
nak Lukachnak, feyr ruh'azatbol az my Jutott. Elsőben 
szósz uaszonj Jutott 12 sing ... f — d. 60 [Kv; RDL I. 131]. 
1636: Egi kek czupa derekaly hay szeosz vászon az allya. f. 
— d. 32 [Kv; RDL I. 109]. 1669: Kender es szősz Vászon 
jo temerdek 8 Vegh Sing No 481 [Fog.; Utl]. 1723: szősz 
vászon ötven nyoltz sing [Koronka MT; Told. 29/2]. 1726: 
Szősz vászon ulnae 409 [Gŏrgény MT; Bom. G. VII. 23]. 
1760: szőtettünk ... szősz vásznat singet 107 [Szőkefva 
KK; Ks 71. 52 Szám.]. 1762: láttam ... egy nagy türedék 
szösz vásznat [Oltszem Hsz; Mk IX. 109]. 1829: Nyoltz sá-
koknak, és a Berke Gyapjúnak egy nagy sáknak fel szabodott 
... 83 sing szösz Vászon [Pókalaka AF; Bom. F. Ia Bod 
László tt szám.]. 1834: Aszalmányos Zsatskoknak ment 8 
sing szősz vászon [Hosszúaszó KK; i.h., ua.]. 1837: Sertés 
pásztornak a szösz vászonybol két rend béli változora adtam 
15 sing [Budatelke K; Bom. F. Ih Bíró Mózes tt szám.]. 

szöszvászon-abrosz faţă de masă din pînză de cîlţi; he-
denes Tischtuch, hedenes Altartuch. 1681: Templom beli 
Asztalra való, felső boríték, szősz vászon abrosz Nro 1 [VH 
541]. 

szöszvászon-derékalj haj szöszvászon-derékaljhuzat; fa-
ţa saltelei cu pene din pînză de cîlţi; Überzug einer Unter-
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betts aus Hedeleinen. 1655: Egy kékes szeősz vászon dere-
kaly hay — f — d. 50. Mas kekes szeősz vászon derekaly 
hay — f. — d. 75 [Kv; RDL I. 29]. 

szöszvászon-kecele '?' 1627: Egi szósz uaszonj kechele 
f . -d . 40 [Kv; RDL I. 131]. 

szöszvászon-kendő ştergar din pînză de cîlţi; hedenes 
Tuch. 1812: Kekes Szősz Vászon Kendő xr 20 [Mv; Mv-
Lev. Szürtei József hagy. 9]. 

szőtet szövet; a puné pe cineva să ţese ceva; weben las-
sen. 1658: Az mely Vasznokat az mostani felesege(m) 
szötetet, azok maradgya(n)ak mind az felesegeme [Mv; 
MvLev. Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1678: Ebből" kel Szö-
tetni felebői Abroszt ... Az Lengyel takács meg mirigye-
sedvén az elmúlt 1677 esztendőben szötetni kiadott fonal 
kőzzŭl rekett volt nala Len szösz fonal Libr. 86 mellyet 
most megméretvén az sok hanyodasban találtatott gombo-
lyakban Libr. 39. és fel vetveis tiz sing kész sima vászon 
[Utl. — "Kenderfonalból]. 1686: Szövtetett ... Edgy veg 
Kender Vasznot [Utl]. 1718: ha kenderem volna szőtetnék 
[Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1753: 18 gjapjubol szőtettem 
fejér posztot dŏröczkölve 28 1/2 sing [Kiskend KK; Ks 71. 
52 Szám.]. 1797: A Czondra posztott 40 Singet Harisnyát 
30 Pokroczot 20 Singet most Szötetem ugy mint mind 
együtt kilenczven Singet [Banyica K; IB. Gombos István 
lev.]. 1823: A' Szál Szöszböl szötessen tangyer törlőt ab-
rontsoson [Mv; TGsz]. 

szőtetés szövetés; ţesere; Webenlassen. 1735: Tavalyi 
szőtetéstól maradott nyólcz gombolyaag fonal [Királyhal-
ma KK; Ks 23. XXIIb]. 

szőtetett szövetett; care a fost ţesut; zu weben bestellt, 
gewebt. 7803: égy Bors himes, két végeire nézve veres 
fejtővel szőtetett Kendő [Küküllőszéplak KK; UnVJk 235]. 

szőtetik szövetik; a fi ţesut; gewebt werden/sein. 1829: 
Egy Tutzat Asztalnemű szőtetvén a' Dolgozo Házon kivül 
azért fizetődött 8 Rf 45 xr [Kv; BLt 12 dologházi nyomt. 
szám.]. 

szőtt szövött; ţesut; gewebt, gewirkt. 1576: Wagion 
egy gallér feyr Selyemel Aranyai zeoth Jgen zep zal wo-
nassos A fodra [Szamosfva K; JHbK XVIII/7]. 1589: Egy 
Len lepedeo Hat len kendeo veres fonallal zeot [Kv; KvLt 
Inv. 1/2. 36]. 1610: Egj Teöreök selljemel zeótt vánkos 
haj [Kv; RDL I. 6]. 1628: Egj uegh kamoka hjmmel zwtt 
kender vázon [Bodola Hsz; BLt]. 1643 U./1770 k.: Va-
gyon két szőnyeg gyékény formára szőtt viseltes tarkas 
Lengyel szőnyeg: a másik tarkás székely szőnyeg [Virá-
gosberek SzD; SzConscr.]. 1664: Agy fűtül való kékkel 
szüt vászon nro 1 [Dés; Hr 2/23]. 1714 k.: Havadtői Kis 
Győrgj az eneklő sekre Havadtőre" adot egj kék fej tővel 
szőt kendőt [MMatr. 144. — "MT]. 1736: Az Gubernátor-
né" első nap hajszín bárson szoknyában ... más nap tiszta 
arany fonalból szőtt szoknyában [MetTr. 398. — "Gr. 
Bánffy Györgyné gr. Bethlen Klára]. 1742: Egy bŭdöskö 
szin forma ezüstel aranyal szőtt szoknya [Ne; Told. 19]. 
1823: Egy Duczett vékony szőtt Strimpfli pár [LLt Csá-
ky-per 601 L. 1]. 1855: küld Feleségem Mimi Hugómnak 
a Jo nődnek egy Székely szőt téli keszkenyöt és egy véka 

köles kását [Uzon Hsz; Kp V. 405 Kispál György Kispál 
Lajoshoz]. 

Szk: aljában 1683: Baraczk virág szin allyab(an) szőt 
szoknya eloruhastul vallastul [Utl]. 1692: Egy ég szin aly-
lyába szőt arany virágokkal való szoknya [Bilak BN; JHbK 
L/36]. 1755: Más Tenger szin Allyaban szöt szöknya Egy 
rend Arany Paszamant az Allyán [Mezőbánd MT; MbK 
VIII. 19 Kovács Ágnes kel.] * csipkésen ~ aljú. 1705: 
Edgy Zöld Sáhos aranyas matéria tsipkésen szütt allyu 
szoknya elő ruhástul vallóstul [Cege SzD; WassLt Vas Dá-
nielné lelt.] * régi formán 1674: Egy Régi formán szőt 
tászli szkofiom aranyból [Beszt.; WassLt] * táblásán ~ 
1706: Egy tetsin tábláson sőtt aranyos ezüstös mely fűző (!) 
[LLt Fasc. 108]. 

szőtte vki által szőtt; care a fost ţesut de ...; gewebt 
(von/durch jmdn). 1682/1687: Attam ket Eőregh Uj Derek-
alt, mindenik(ne)k Kender Uaszonbol ualot Tokiai uoltak, 
az Haiai pedigh giapottal szőtt Kender uaszonbol ualok 
uoltak, Az eggiknek Ueres es Kek Feitőuel uarott az Csup-
ya, az masiknak pedigh Ueres feitőuel Takacs szőtte az 
Csupya, hímekre szőtt [Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]-
1816: Takáts szőtte kotzkás len gyólts dufla Abrosz [Szent-
gerice MT; UnVJk]. 1829/1830: Egy Takáts szőtte abrasz 
Rf. 2 [Zabola Hsz/M.régen MT; TL]. 1839: takáts szőtte 
rokoja egy rend 4 fr [Szászfalu Hsz; HSzjP]. 

szőttes l.fit szövött anyag; ţesătură; hausgewebtes Tuch, 
Hausgewebtes, Homespun. Szk: brassai ~ Brassóban szőtt 
gyapjúkelme-fajta. 1849: Hét sing brassai szőttes [Dés; 
DLt]. 

II. mn szőtt; ţesut; gewebtes. Szk: - hímes abrosz. 1821: 
Vagyon egy rojtos kanafátz két szőttes hímes, s egy viselő 
abrosz 20 Rfl [Kvh; HSzjP] * ~ firhang 1849: A Szobá-
nak két ablakaiba három táblátska el van hasadva ... Az 
Egyik ablakon van égy szőttes forhang, két rudjaival éd-
gyütt [Somkerék SzD; Ks 73/55] * -gyapot. 1850 k: égy 
végben 16 sing fersingnek való kékes szőttes gyapattal [Pk 
2] * ~párnahéj. 1778: adtam altal ... Szötős párna hajót 
egyet [Agárd MT; Told. 8] * ~ (ruha). 1838: tizenkét ru-
hák, égy Selyem a* többi patyolat, karton, és szötes [Szent-
imre MT; Bal Lev. Balog Klára kel.] * - szőnyeg. J833-' 
Egy jo nagy, Diófából való, ki huzo ebédlő Asztal, rajta lé-
vő tarka Szőttes Szőnyegével [Katona K; Ks 73. 55 Komis 
János lelt.] zabolai ing zabolai (Hsz) népviselethez tar-
tozó ruhadarab. XVIII sz. eleje: Más szőttes fél viseltes za-
bolai ing 34 (dén.) [Pk 6] * brassai ~ köntös. 1840: Brasai 
Szötes köntös [Dés; DLt 1248]. 

szövéndek 1. szövétnek 

szövés 1. ţesut, ţesere; Weben, Gewebe, Webe, Stickerei. 
1657: Kegyelmedet ezen is kérem, hogy Kegyelmed vi-
gyázzon reá azokra az gomb szárakra, az kiknek már szö-
vésit az sidó gombkötőre bízta [TML I, 100 Bethlen Farkas 
Teleki Mihályhoz]. 1679: Szövéshez való vetelő nro 1 [U?J 
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 59]. 1701: Valamelly>K 

Mester Posztoját ä szövésbe, avagy Dŭrűczkölöbe, avagy 
az Rámán el vesztegetné ... a ki váltásának ä Posztoért ad-
gyon edgy forintot az Czéhnek [PosztCArt. 12]. 1772: na 
... az Aszonyokkal vásznat szütetni akartak mind(en) nap 
szövés egy napi dologb(an) Imputáltatott [Bálványosváralja 
SzD; Ks 101 Conscr. 82]. 
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2. díszítő beszövés; îmbinare într-o ţesătură fire de altă 
culoare, întreţesere; eingewebte/gestickte Verzierung. 
1658: Mas keőreős keőrulj Veres szeöues Est d 40a [Kv; 
KJ. — "Fels-ból kiemelve]. 1714: Kék Selyem Elökottő, 
alul aranyos Szövés f. h. 8 | Persiai öltezett, ezüst fonal szö-
véssel" [AH 2, 22. — "Fels-ból kiemelve]. 1816: Egy Fran-
tzia kotzkás zöld, veres és kékes szövéssel virágzott kesz-
kenő [Iszló MT; UnVJk 178]. 1842: A' Semesnyei"... Tel-
kemet ... adtam által Robottalis Szolgálatra Ungur vagy 
Koptyil Lupnak ... 15 Sing Szövés ... a datiaaknak (!) 
tellyesíttesekre [Dés; Törzs. — "A Semesnyén (SzD) lévő]. 

szővéses 1. szőtt; ţesut; gewebt. 1747: egy Szövéses de-
rekaly csup [Kv; Pk 6]. 

2. vmilyen szövésű; cu o anumită ţesătură; (z.B. rot) 
gewebt/gestickt, von ... Webart. XVIII. sz. eleje: Egy veres 
szővéses vászon kendő [Kv; LLt Fasc. 71]. 

szövésű cu o anumită ţesătură; ... gewebt/gestickt. Szk: 
elegyes 1788: Egy elegyes szövésű, tarka, csillagos sző-
nyeg, a templombeli asztalon [Szind TA; NNy III, 60] * 
fonalas 1681: Regi viseltes rojtos habos aranyos fonalas 
szuvesü czafrag [UtI]. 

szövet ţesătură, stofă; Stoff, Tuch, (gewebtes) Zeug/Wa-
[e. 1840: Fáin juh gyapjú portékák: u. m. posztó, szövet, 
kasimir, és merinó, juh gyapjú és teveszőr minden némü 
matériák [DLt 938 nyomt. kl]. 

Szk: brassói 1842: Brassói szövet, veres fejtős csikós 
jersing [DLt 1019 nyomt. kl] * celnai 1788: Czelnai" *s 
Sorostélyib szövetünkről bŏvōn s világoson irtam vala Ngd-
noz még Czelnán mulatásom alkalmatosságával [Kercsesó-
r a H; TL. Málnási László ref. főkonz. pap Teleki Józsefhez. 

a Celna, Sorostély (AF)] * sorostélyi * celnai 

szövetkezik (közös célra/együttmüködésre) összefog; a 
se asocia (cu cineva); sich vereinbaren/verbinden, sich zu-
sammenschloßen. 1843: Tudom egyébaránt azt is, hogy ré-
gebben idősebb Farkas Sándor és Simonka urakkal is szö-
vetkeztek ezen helységek, s tanakodtak együtt a faluk peres 
dolgában [VKp 110]. 

szövetlen meg nem szőtt; care nu a fost folosit la ţesut; 
yngewebt. 1768: 60 Singre valo Szōvetlen kender fonal 
[Szentgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1848: Meg vetett fonal 
szövetlen száz négy singre valo 50 rft [Görgénysztimre 
M T ; Bom. G. XXIVd]. 

szövétnek 1. fáklya; torţă, faclä; Fackel. A. 1590: Attam 
^ardinal Aztalara feo Borth 48 eytelt tt f. 2 d. 88 ... 
portyát p(ro) f — d. 35. Zoúetneket p(ro) f. — d. 16 [Kv; 
*zám. 10/XXI. 1 Kis István sp kezével]. 1714: Szövetnek 

Viasz Gyertya 51 lb 21 „42 [Kv; KvRLt Apafi Mihály 
^Jt. Szb. Fog. 58]. 

1592: Haza kesemi eö kemeket, ket zeòwendek keőlt 
1 ^ d 16 [Kv; Szám. 5/XIV. 123 Éppel Péter sp kezével]. 

Az hohemak Istrangra zeoue(n)dekre Gerttiara 
pondró peter kenzasara attam f —143 [Kv; i.h. 6/VI. 4]. 
i655>' Mikor Gergely Palt, s — Mihály Deákot megh kin-
^Jak, hozotom ... Szwveondeket 2 p [Kv; i.h. 28b/II. 
}**]• 1704: Előtte" szövendeket vittenek, mellette kétfelöl 
*ét gyertyát és benne is egy gyertyát tartott a leány, akivel 

n n e ült [WIN I, 266. — "Pekriné előtt]. 1720: egj Szu-

rokból állo Szővéndek [Köröspatak Hsz; EMLt]. 1736: (A 
temetésen) hat feketében való ifiú az test mellett hat sze-
vendéket tartottanak, az fejinél és lábánál nagy gyertyák 
égtenek [MetTr 408]. 

2. gyertya; lumînare; Kerze | fáklya; fãclie; Fackel. A. 
1590: Byro vram paranchiolattabol veottem 5 zeouetneket | 
Esmeg vgian Cancellariosnak Zalaszara kertenek. Egy 
Zeoúemeket f. — d. 9 [Kv; i.h. 4/XX. 4, 33 Hooz Lőrinc sp 
kezével]. 1593: 50 zowetneket weottem ... f 4 d 16 [Kv; 
i.h. 5/XXI. 35]. 1595: Kupás Antalnetol veotte(m) 31 Zeo-
wemeket [Kv; i.h. 6/XVI. 39]. 1610: Az Vrnak három Ső-
uemiekett vetettem pro f. 1 [Gyalu K; Sennyei 47/11]. 
1685: Egy sákban töredezet szövétnek [Gyf; UtI]. 1687: 
Nemzetes Recsei Boér Sigmond Fogarasi Vice Kapitánj hi-
vünk, administrált szekerekhez való szükségre, száz szövét-
neket nro 100 // mellyrül praesentium Testimonio qvietáll-
juk [Szád. Bornemisza Anna fej. asszony vall.]. 

B. 1585: 9 Zowendeket wottem az Ado zedo vramtol ... 
d. 63 [Kv; Szám. 3/XVIII. 35b Gellien Imre sp kezével]. 
1587: hozattattam vala szeowendekeket Kayha Mesterhez 
vrunk talaj eleiben [Kv; i.h. 3/XXX. 39 Seres István sp ke-
zével]. 1589: Urunk zamara veottem níolc zeouendeket, bi-
ro vram akaratiabol d. 64 [Kv; i.h. 4/X. 45]. 1594: 1. 
zöúendeket is kellet oda adnom, mert igen setet vala [Kv; 
i.h. 6/III. 9]. 1595: Az i Zamúeúö Wraimnak és Notariús 
Wramnak ... külttem 9 zöúendeket ... d 81 [Kv; i.h. 6/ 
XXVIIa. 155 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1649: Vetetett 
B: V: Eő kigme Brassay Mahtjastol Nro. 29. Szöuendeket 
[Kv; i.h. 26/VI. 435]. 1702: el hosztak az szővéndeket kést 
és lámpást [Ks 96 Komis István feleségéhez]. 

C. 1591: 4 die Jűly wagtak Negye az keett Legentt... a' 
kinzastûl ... fyzete(m) ... Az Parazloknak f 1 d 0. 
Zewendeket keettot f — d 18 [Kv; i.h. 5/1. 28]. 1597: Mi-
koron Pal deákot az wywary zamtartot az Kis Templümban 
az boltba temetek, vettünk 2 zewendeket [Kv; Szám. 7/III. 
36]. 1598: Mikor Rauka Petemet az kis templŭmbelj boltba 
temettek, vettunk 2 Zewendeket p(er) f — /24 [Kv; i.h. 
7/XVI. 46]. 

3. gyertyatartó; sfeşnic; Kerzenhalter. Szk: aranyos 
1674: Vagyon az lada feneken ... ket arannyos szővendek 
[Beszt.; WassLt]. 

szövétnekes fáklyás; care poartă/duce fíiclii; Fackel(n)-
tragend. 1736: az szövétnekes ifiak az ajtó felé kezdettenek 
nagy hamarsággal, csaknem futva menni [MetTr 388]. 

szövétnekgyertya gyertyafajta; un fel de lumînare; 
Leuchtkerze. 1589: 12 December vottem Az Zamweoúeo 
vraim Akaratyabol az Tanachy házhoz 8 Zouendek Geor-
tiakat [Kv; Szám. 4/IV. 66 Stenzely András sp kezével]. 

szövétnekhordozó fáklyavivő; purtător de făclii; Fackel-
trăger. 1736: az vőfély jó éjszakát vett az uj házasoktól, és 
az noszolyókisasszonyunk kézit fogván ... az szevendék 
hordozók előtte menvén, az lakadalmos helyre visszament 
[MetTr 388]. 

szövetség 1. együttműködés, egyezség; alianţă; Bündnis, 
Allianz. 1662: mindazáltal Erdélynek török császárral való 
frigye, szövetsége enyett, romlása nem volt, hanem inkább 
épületi, gyarapodása | Melly porta ellen való confoederátió, 
szövetség Rudolfus császárnak valóban nagy használatára 
is lett vala | Magyarországnak Erdélyországával való régi 
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confoederátiója, szövetsége is ... továbbá Váradnak elve-
szésébül ... következendő nagy kár ... azt kívánnák, hogy 
igenis meg kellene segítteniek | Isten után mindenekben 
őnagysága gondviseléséhez ragaszkodván, valamint őnagy-
sága a besztercei gyűlésben kelt confoederátió, szövetség 
mellett a haza megmaradására elkövethetne, követné el | 
Ali passa intő levele az országhoz. Utóbbi szövetséghez ra-
gaszkodik [SKr 80, 83, 627, 649, 671]. 

Szk: titkos 1710: Másként hacsak árnyéka vagy álma 
volt is annak az említett titkos nagy szövetségnek, az Isten, 
aki a vádlókat már megítílte, ítíljen bár meg engemet is az 
örök halállal [BÖn. 676]. 

2. kapcsolat, viszony; legătură, relaţie; Vereinbarung, 
Verbindung, Bindung. 1672: Kegyelmed peniglen tudósít-
son igaz atyafiságos szövetségünk szerint minden dolgok-
rúl; bizony eltemetve lészen [TML VI, 163 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1752: én soha sem Láttam ... Tisztarto 
uramnak a meg irt Koltsárnéval való tsak Leg kisseb go-
noszságra szándékozó szövettségét és annál inkább hogy 
vélle fajtalankodót és paráználkodott volna [Gardánfva Sz; 
BK]. 

Szk: házasságbeli/házassági 1711: eö Kgle hitét, 
kötelességét és házasságbéli szövetségét félben hagyván ... 
Már circiter tizen őt vagy tizenhat esztendeje mi ólta el ha-
gyott, az időtől fogva nyolczor fogtattam [Dés; Jk 359b-
60]. 1771: Vágjon Eö Felsége szabados tettzéséből immár 
eddig elé 33. Esztendeje, miolta ketten a' Házassági Szö-
vettség által égjben kőttettettűnk [Kv; KvRLt VII. 24 Fajk 
András és felesége végr.]. 1847: Ezelőtt mintegy 9-10 
évekkel, midőn féijemmel még házassági szövetségben él-
tem, kenderrel szoktam vala kereskedni születésem helyé-
ről, Halmágyról, némely brassai kötélverő mesteremberek-
kel [VKp 164-5] * titkos 1796: a' Felesége annya Báty-
tyának Léányaval titkos szövetseget tartót az az a' Léányt 
jobban élte, mint a' Feleségit [Bács K; RKA]. 1809: kén-
szeritették annak hirlelésére és mások előtt való vallomásra 
is, hogy Gazdag Mária ... különös és titkos Szövettségben 
élne [DLt 146] * törvényes 1812: Arrais emlékezem 
most mint edj kilentz esztendeje mikor Varró Gyuri a' mos-
tani Feleségéhez, akkoron pedig a Groffné Frajjához kapo-
gatott, tiltotta a' Groff a Leánnyal titkos szövettségét és tár-
salkodását hogy gyalázat ne kövesse, ajánlván inkább a' 
rendes és Törvényes szővettséget [Héderfája KK; IB. Ta-
káts Joseff (45) grófi tt vall.]. 

3. egyezség, megállapodás; învoială, înţelegere; Verein-
barung, Abkommen. 1560: oltalmul hagya ... Ghermeki-
nek es Ázzoniómnak felessegenek ... Mester Vramat Ves-
seleny Myklost Kerwen ewtet arra Emlékeznek meg az 
keozeottek való vegezesreol es Zeowethsegreol [Fog.; SLt 
S. 10]. 1587: Mely Zövetseget es vegezest hog ha valamel-
lik fel meg merne zegni mingiarast patwaron es az földnek 
elmaradasan giőzettessen [Kvh; HSzjP]. 1662: Melly gyű-
lésen hogy az evangélicus státus a sok egyházak foglaltatá-
sa evangéliumi vallásnak a diplomák, békességről lett köté-
sek, szövetségek, az 17 condítiók és az országnak sok rend-
béli végezti ellen való üldöztetése miatt igen-igen bántódott 
elmével ... volna ... a gyűléshez hozzá sem foghattak vala 
[SKr 672-3]. 1776: nem voltak, akarói, sőtt inkább minden 
űgyekezettel el rontói ă M. B. Henterrel való Szővettségnek 
[Kóród KK; GyL 120]. 

4. Istennek a hívőkkel fenntartott kegyelmi viszonya; 
legämînt; Bund. 1662: És hozok tiellenetek fegyvert, melly 
bosszút álljon rajtatok az én Szövetségemnek felbontásáért 

[SKr 698]. 1710 k: A te szövetséged olyan változhatatlan, 
hogy ha a napnak, holdnak járása és az éjszakának, nappal-
nak forgása megváltoznak is, de a te frigyed soha meg nem 
változik ... hü az Isten, aki magát meg nem tagadhatja 
[BIm. 102]. 

szövetséges szövetségi viszonyban levő ország; aliat; 
Verbündeter, Bundesgenosse, Alliierte(r). 1809: Meg lévén 
már a Békesség Frantzia Országgal és annak Szŏvettséges-
seivel (: Confederatussaival:) kötve szükség, hogy az ezen 
Tartomanyban Sajtó alá bocsátando Újságok ... olly kitéte-
lekkel ... Készíttessenek ... mellyek ... a mostani környül-
állások folyamatjával ellenkező ... képzeleteket ne foglal-
janak [UszLt ComGub. 1670]. 

szövevény bonyolult helyzet, bonyodalom; situaţie com-
plicată, încurcătură; Gefleckt, Gespinst, Verwicklung» 
Wirrwarr. Szk: ~be hozat. 1803: eszerént szomszédositott 
Erdő Nyiljok ... őrizet s Tilalom alatt fel nevelkedvén an-
nak ... Határa az erdők sűrűsége mián homályba jővén .•• 
az ... Exponensek erdojek között való igaz régi Törvényes 
Határ olly szővevényb(e) hozatatt [Ádámos KK; JHb XIX/ 
63] * -be jön. 1823-1830: Eléggé bántam, hogy ilyen szö-
vevénybe jöttem akaratomon kívül, mert én azon vidéken 
esmeretlen lévén, tudtomon kívül vitettem [FogE 158]. 

szövevényes I. mn bozótos, buijánzó; abundent; (wild) 
wuchend, undurchdringlich. 1700: engedtünk egy szövevé-
nyes gazt kiirtani es colálni [Dés; Jk 303, 319b]. 1754: 
ezen controversiab(an) forgo irotványt értem szövényes (0 
Bokros Bereknek [Csernek SzD; JHb XXXVII/4]. 1773: 
volt a* Maroson tul ... a* Holt Maras avagy vulgo Keresz-
tesi Berke szomszédságáb(an) a' Borberekiek(ne)k egy 
Fűz, Jegenye, Nyárfából, gyűrű és magyaro veszszőkbÖl ál-
lo sűrű nagy szövevényes Erdeje [ S z á s z ú j f v a / M a r o s s z t k i -
rályAF; DobLev. 11/447. 17]. 

II. fn bozótos/buijános hely; desiş; Gestrüpp, dichter/un-
wegsamer Busch. 1762: Tudgyuk ... hogy a'-melly Utrum-
ban denotalt Hellyet Dogán Todor sok Tővissek, és Bokros 
szövevényesből ki irtott, az a' ... eő Nsága Erdejihez tarto-
zó szélly volt [Cege SzD; WassLt]. 

szövő I. mn szövéssel foglalkozó; care ţese, care se ocu-
pă cu meşteşugul ţesutului; webend, Web-. 1783: Az egész 
Joszágb(an) Majorság és Dézma Kendert, az örökségeken 
lévő Aszszonjok szokták meg fonni és meg szőni ... A szö-
vésit, avagj rendre szőnek az Aszszony emberek, vagy 
zel fizeti a Jószág a szövö Aszszony embert [Branyicska H» 
JHb XXX/28]. 

Szn. 1590: Zeoweo Mihály B 4 [Kajántó K; GyU W 
1612: Szeowe Orsolia. Szeoúeo Orsolya [Kv; PLPr W 
1640: Szövö Kata [Mv; MvLt 291. 233a-251a]. 

2. szövésre használt; care este folosit la ţesut; zurn 
Weben geeignet/dienend, webbar. Szk: - osztovåta. 16° 
e.: Szövő osztovata cu(m) requis(itio) Nro 1 [Borberek Ar» 
MvRKLev. Urb. 15]. 1757: Ót szövő osztovatak [JobbágY; 
fva MT; BálLt 71] * kendervásznat ~ osztováta. ^ í ; 
Egy kender vásznot szövő Asztováta [Körtvélyfája ML 
LLt]. 

II. fn 1. szövés, szövőmunka; ţesut; Weben, Verweben 
des. 1660: Osztouata három, ketteyn szeóueó uagyon 
zárfva Cs; LLt Fasc. 117]. 1736: Asszonyom szövődhoz. 
fonódhoz láss, Mert nem illet asszonyt országgubemä 
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[MetTr 440. Apafi Mihályné Bornemisza Annáról szóló 
gúnyirat]. /804: a sok szövő a nyakokon lévén nem hagy-
hattyák [Ádámos KK; Pk 5]. 

2. szövő személy; ţesător; Weber. 1756: mind fono kalá-
kási, szövei akár minemün dolgoztakis ... Gróff Káinoki 
Borbára Aszony konyhájárol éltek [Altoija Hsz; HSzjP St. 
Jakabos (45) vall.]. 

szövőborda a szövőszék része; spată (de ţesut); Web-
kamm, Ladenkamm. 1848: Szővö borda tizenőt 2 rft. 30 xr" 
[Görgénysztimre MT; Bom. XXIVd. — "Fels-ból kiemelve]. 

szövődik a se ţese; gewebt werden. 1836: a' buza kala-
szos abrosznak, és a' tört veszszösnek már a' keszkenyöi 
megvadnak es igy mint hogy minden abroszhoz 14 kesz-
kenyö Szövödik — tehát egy végbe fog vetni 42 keszke-
nyöt" [BMúz. — "Gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló 
utasításából kiemelve]. 

szövődött care a fost ţesut; gewebt. 1849: az 1848ban 
szövődött Vásznok [Széplak KK; SLt 17]. 

szövöget alkotgat; a se crea ceva încetul cu încetul; spin-
nen, ausbrüten. 1849: gyere le a nyárára ... Van itt külön 
szobád. Csend. Hátha szövögetsz még egy Argirust [PLev. 
169 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szövőház szövöde; ţesătorie; Weberei. 1732: az megirt 
Szővö házba Szőnek, de az más három házban majorságot 
tártnak [Kóród KK; Ks 12.1]. 

szövőmasina szövőgép; război (de ţesut); Webstuhl. 
1840: Egy Guba tsináláshoz szövő massina [DLt 1039]. 

szövőműszer szövőszerszám; unealtă folosită la ţesut; 
Werkzeug zum Weben. 1798: egj kisded láda, meljben a* 
szövő Műszer állott ... „48 [Kv; Pk 6 Rázmány Hedviga 
nagy.]. 

szövős szövő; care ţese; Weber. Szn. 1648: Szeöveös 
András [Kv; TJk VIII/4. 299]. 

szövött szőtt; (care a fost) ţesut; gewebt, gestickt. 1714: 
Aszszonyi ember zöld Brodad Szolaiya, aranyos Viragokkal 
szövet f. h. 50 | Szoknya aranyos Viragokkal szövett f. h. 75 | 
külömb külőmbfele formara szövet Asztali Keszkenök(ne)k 
^alo Vászon, darab No. 55 [AH 1-2, 9]. 1752: egy fekete 
Arannyal Szövött keszkenyő [Eszt.; gr. Petkiné lelt.]. 

szövővetélő szövőszék-alkatrész; suveică; Web(er)-
jchiffchen. 1640: szövő vetéllö nro 10 [Szentdemeter U; 
LLt Fasc. 67] 

szpaglan '?' 1677: Az jancsiknak" ... nem szokták az 
szügyére csinálni, hanem csak az két oldalára s az farára, 
tudakozza meg, Uram, Kegyelmed bár akármely ahoz értő 
ernbert; hanem szpaglan czafragnak hivják ... Az olyan 
szügyi is betakaija, de az nagy rendek nem igen viselik 
ITML VII, 395 Székely László Teleki Mihályhoz. — "L. a 
Joncsig címszót is]. 

szpáhi török lovaskatona; spahiu; Spahi. 1619: megmon-
a°m, hogy az hatalmas császár ulufejét sem bék, sem szpái-

ak, azok az végbeliek meg nem érdemlik; nem vitéz emberek 
[BTN2 189]. 1645: Gyulai Ibrehany iszpahia biija, az hol 
csak két ház vagyon. Császár adaja és iszpahiáé négy forint, 
és négy itcze vaj volt, most nyolcz forintot veszen és nyolcz 
itcze vajat [EOE XIV, 469-70]. 1668: Az mellette levő szpa-
iát kicsinben maradt, hogy meg nem ölte Zólyomi az minapi-
ban [TML IV, 360 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz]. 1672: 
az mely fizetése penig az váradi passának szokott járni Bihar-
vármegyébül és faluk is számára vannak, azokat oszszák az 
vitézlő rend közé, szpahiaknak és egyéb rendeknek azok he-
lyett az faluk helyett, az melyet az öt vármegyébül tülek el 
vesznek [TML VI, 182 Szilvási Bálint ua-hoz Drinápolyból]. 

Szn. 1610: vitezleo Szpahia Demeter Desen lakó [DLt 
320]. 

szpászli ékszerféleség; un fel de bijuterie; Art Schmuck 
mit Edelsteinen. 1768: Tizenöt Gyémántból állo és har-
minczkét Rubintból álló ezüstben Foglalt szpászli. Ugyan 
az Szpaszlihaz valo egy pár Fülben valo ... Ugyan azonn 
Szpaszlihaz való és tartazó tizennégy boglárakból alló 
ezüstben foglalt Gyémántos és Rubintas homlok párta [LLt 
Fasc. 109]. 

szpatár fejedelmi fegyverhordozó/fegyvernek, országos 
(fô)kapitány; spătar; fürstlicher Waffentrăger, Art Kreis-/ 
Landeshauptmann. 1599: Boczattuk varostokban uduari 
zolgankatt Poztelnik Dunatt" es Todor Szpatartt [Gyf; 
Hurm. XII, 496 Mihály vajda a beszt-i bíróhoz. — "Elírás 
lenne Damiat h.?]. 1630: Az oláh országból tavasszal Mi-
hály Kuczufán és Dimitro Filias Haczokra futottak, mostan 
Gorgan Iszpatar és Kraljova bánja Arszlán és Péter máso-
dik visztiar (!) fölvették az ország adaját [Veress, Doc. IX, 
313 Zulfikar effendi Bethlen Istvánhoz]. 1651: kézírást ád 
az szpatár ő Kegyelme fianák, kitől Isten oltalmazzon, 
hogy ha az Kegyelmed léányának hamarébb történnék ha-
lála, azt az megvött jószágot az szpatár ő Kegyelme fia 
vissza vehesse ... de ha a szpatár ő Kegyelme fiának hama-
rébb történnék halála, az az jószág az ő atyjafiait illeti, nem 
az leány atyjafiait [Veress, Doc. X, 233 Matei Basarab Sza-
lánczi István özvegyéhez] | Máté vajda követit tegnap expe-
diálók, kik 110 emberrel, 171 lóval voltak. Szokoli volt az 
fö, vele spotár fia, Sok boér fiak, kapitányok. Az potár (!) 
fia Szaláncziné asszonyom akaija elvenni [RákCsLev. 438 
a fej. öccséhez]. 1653: most ujjjolag küldettük esmet ke-
gyelmedhez bojerunkatt Ionasko Szpatart [Hurm. XVIII, 
1243]. 1656: Konstantin vajdával ő kegyelmével az jó 
egyességben megmaradunk ... A szélre elküldötte volt ő 
kegyelme szpatárát [Jászvásár; RákDiplÖ 394 Georgius 
Stephanus moldvai vajda II. Rákóczi Györgyhöz]. 1662: 
érkezék Havasalföldébül. Pan Spotár ország-generalisának 
egy szolgája postán Péter Deák uramhoz [Brassó; Veress, 
Doc. XI, 9 Cserei Farkas a fej-hez] | én már a' szpatárt tu-
dósítottam is ... ennyire való jó szomszédságát is ajánlván 
a' Vajda ő Nagysága azon szpatár ő Kegyelme által [Ve-
ress, Doc. XI, 12 Fischer András ua-hoz]. 1672: Azonban 
az Szpotar felől is mit íijon, azon párból Kegyelmed meg-
értheti [TML VII, 229 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1676: az 
elmúlt napokban hivattuk volt be nagy hirtelenséggel Mi-
hály Spátar öcsémet holmi házunk szükségére való beszél-
getésünknek okáért [TMÁO VII, 583 Kantakuzén a fej-
hez]. 1681: Mihály szpatar küldte fakó paripa [UtI]. 

An. 1655 k.: Szpotár (ló) [MGtSz II, 53 II. Rákóczi 
György ménes-összeír.]. 
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szplendor pompa; splendoare; Prunk, Pomp, Glanz. 
1710: Bánffy Dénes azalatt naponként nagyobb-nagyobb 
splendorral kezdé a maga udvarát nevelni [CsH l 12]. 

Szk: külső 1710: minden apa ... úgy prospiciáljon 
gyermekire, kivált amíg éretlenek, hogy a pápista conversá-
tiótól eltiltsa jó idejin, mert könnyen azok a külső splendo-
rok elámíthatják az együgyű elmét [CsH 140-1] * világi 
1796: Befnád Ersebeth Aszszonyt ... maga Házánál ugy 
táplálta a* világi Splendoron kivŭl mind hites Feleségét 
[Lukafva MT; DLev. 4. XL. A]. 

szpoliál megfoszt; a spolia/deposeda; berauben, enteig-
nen. 1784: én azt gondolom, hogy a királynak olyannak ké-
ne lenni, mint a jó paterfamiliasnak, aki a maga cselédjét 
nem hogy holmijokból spoliálni kívánná, hanem őket na-
ponként táplálni és conserválni igyekszik [RettE 425]. 

szpoliumos szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: - per rablásért/fosztogatásért indított kereset; acţiune 
în justiţie în urma unui jaf; Strafprozeß wegen Plünderung. 
1845: A Regeni Szászok Spoliumos pert indítottak a Tuta-
jokért ... a Spoliumos per rövidebb follyamatu [Görgény 
MT; Bom. F. VII Csíki Sámuel lev.]. 

szpurkát mocskos, piszkos; spurcat, murdar; schmutzig, 
dreckig. 1838: két nagy nagyobb két kissebb jo Szpurkát 
cseber [M.bogáta SzD; BetLt 2]. 1851: két szpurkát cseber 
egy kis teknyő [uo.; i.h. 2]. 

Hn. 1850: Ugy nevezett Szpurkát tobeli kaszállo [Ara-
nyosegerbegy TA; EHA]. 

sztánai a Sztána (K) tn -/ képzős szárm.; derivatul for-
mát cu sufîxul -/' al toponimului Sztána/Stana; mit Ablei-
tungssufñx -/ gebildete Form des ON Sztána: 1. Sztánán 
levő; din/care se află în Sztána; in Sztána befîndlich. 1604: 
ualami Jussa eo neky az eo Annya vta(n) ... leott uolna: az 
Eztanay Jozagban ... azokatt Thamas faluy lazlo my előt-
twnk sponte ă nichilatt (!) es azon Jozagbol ... minden iga-
sagatt belolle ky wötte [Gyalu K; Ks 90]. 1819: az észtánai 
sesiot Ha Nsgd fel tsereli Gróf Eszter Házinéval vistába*... 
vagy 20 esztendőre ugy én előre le tészek Nsgdnak a mikor 
a Contraktuss meg iratodik 1000 ezer Rfrtot váltó tzedulá-
ban tiz esztendőre [Kv; GyL. Székely István lev. — "K]. 

2. Sztánához tartozó; care ţine de Sztána; von Sztána, 
zum Sztána gehörend. 1773: a' Szomszéd Falubéliek igen bé 
jöttek az Esztánai határba [A.jára TA; Ks I. Henter István 
aláírásával]. 

Hn. 1795/1807: a Bükkfarban az Esztenai Határszélben 
(sz) [Kispetri K; EHA]. 

3. Sztánán lakó; care locuieşte la Sztána; aus/in/von 
Sztána, Sztánaer. 1789: Ezen ökör meg döglése alkalmatos-
ságával ielen voltak következő Sztánai lakosok ... Lung 
Gabrila és olá Aleksia [Sztána K; Somb. I]. 

sztároszta vámagy/kapitány; staroste; Starost, Burg-
hauptmann, Kapităn. 1657: az sztaroszta adván maga is al-
kalmatosságot, tractáltam véle, és úgy végeztem, hogy lö-
vőszerszámunkban tízet és egy mozsárpattantyút az váro-
son kívül az táborhelyünkén hagynánk [Kemlr. 315]. 1662: 
a sztaroszta adván is alkalmatosságot reá, tractáltam vele és 
úgy végeztem, hogy lövőszerszámunkban tizet és egy mo-
zsárpattantyút a városon kívül a táborhelyünkön hagynánk 
[SKr 376]. 1682: akarnánk nagyságodnak értésére adni, mi-

vel az elmúlt napokban küldvén Brassai városában egy mi 
boérunkat, Gine nevű sztarosztát, valami ezüsttel... vissza-
térvén onnét ... és átaljüvén az tömessi harminczadon, az 
ott való rationistát nem tudjuk micsoda ember légyen, kalo-
dában tétette és megverte [TMÁO VI, 204 az oláh vajda a 
fej-hez]. 

szterp meddő juh; oaie stearpă, sterpătură; Geltschaf. 
1684: Dézmáltam meg az juhokat. Jutott két bárányos ju-
hom, két plicatorám, három szterpem, egy kos, egy kecske 
[SzZs 253]. 

szterpecsun szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: - báránybőr meddő bárány bőre; piele de oaie stearpă; 
Feli des Geltschaf(e)s. 1745: Sterpetsun fejér bárány bőr 
nro 15. Ugjan Sterpetsun fekete bőrök nro 3 [Marossztki-
rály AF; Told. 18] * ~ bőr 'meddő juh bőre' — ~ bárány-
bőr. 

sztipulált írásban/szerződésben rögzített; stipulat ('n 

contract); stipuliert. 1827: A* Stipulált arendae summának 
felét az esztendők elein, a* más felét pedig az esztendő vé-
gén mindenkor pontosan bé fizetni az Curator Urnák köte-
les lészen az Arendator Ur [Ne; DobLev. V/l 128. 2a]. 

sztolna tárna; stolnă; Stollen. 1756 k.: Minthogy sok Bá-
nyák vágynák, és találtatnak ollyanok, a* mellyekben a 
Viznek állása miatt nem dolgozhatnak, a vizet is ki nem bo-
tsáthattyák, az illyetén Bányák alá pedig, más idegen Bá-
nyász sók költséggel, és munka tétellel Stolnát viszen, 
mellyel a* vizet ki botsáttya, ez illyen, a' mennyire a' víz 
allatt, és a* Felső Társaság nem dolgozhatott, addig tulajdo-
nithat maga Bányájának fel felé határ köztt, azon aloll övé 
lévén az határ, ugy mindazonáltal hogy 'a Felsők(ne)k Bá-
nyáját el ne ejtse [Born. XXXVIII. 8 abrudbányai bányá-
szok törv.]. 

sztolnás támás; cu stolnă; Stollen führend, mit Stollen 
angelegt. 1757: Vadnak porond Bányák, de ezekis eredete-
ket vészik a' reguláris Stolnas Bányákból, Mineralis be-
gyekből mert midőn nagy esők, viz áradásak vadnak, gya£" 
ran meg esik, hogy a* Bányákból ki adott, s még Stompák" 
haz el nem hajtott Minerát a* viz lehajtya, és osztán in pjjj" 
no az Arany a' porond kőzt meg ülepedik [Zalatna AF; 
Borsai István nyil.]. 

sztolnik (vajdai/udvari) étekfogó mester/asztalnokj 
stolnic; Truchseß am Hofe des Woiwoden. 1569: Radj" 
Ztolnik apud eundem Omlássy reliquit ... Az Zokoiy 
Ztolniknak egy arany győrője, apró demant vagyon benn®» 
piseta 2 pro fi. 6 [Nsz; Veress, Doc. 1,280-1 Kemény Ist-
ván Kük-i főispán reg.]. 1641: Ő nagysága is Vasziüu vaj-
da fő követét Grama stolnikot bocsátotta urunkhoz követsé-
gen, hogy az esküvést megerősítse [TMÁO III, 79]. lý*0' 
Szent-Tamási sztolnikunk ott az khánnál mint kapikihán* 
lévén ... minket tudósitattanak volna [RákDiplÖ 372 Geor-
gius Stephanus moldvai vajda II. Rákóczi Györgyid • 
1657: Stamati sztolnikunkat tegnapelőtt bocsátottuk v0J 
hozzájok, némünemü dolgainkkal [i.h. 587-8 ua. ua-hoz]-
1676: egynehány boer rövid napok alatt N a g y s á g o d h o z J 
nek, nevezet szerint: Urszáki viszternik, Kontos sztolni » 
Prodan, Stanislav az lengyel deák, magam is ezeknek kő^ . 
tője, ultimusa leszek [Jászvásár; Veress, Doc. XI, 169 M& 
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deák a fej-hez]. 1677: megh hit hivünk nemzetes Nakul 
Sztolnik ... ezt a dolgott igazicsa ell [Hurm. XV/I1, 1367 
Antonic Ruset moldvai vajda Beszt-hez]. 1682: nagyságod-
nak tisztességes és kedves írását atyánkfijának Jordaki 
sztolnik uramnak bejüvetelivel ... vettük [TMÁO VI, 205 
Şerban Cantacuzino havaselvi vajda a fej-hez]. 

sztremojna parlag (föld); strămoină, pîrloagă; Brache, 
Brachfeld. 1826: Pe Gyál lévő sován sztremojna, melynek 
szomszédgyai fejül Babos János ... alol Babos Antal szántó 
Folgyeik; ezen sztremojnak hosza 13 1/2 őll A Csonkás-
ban) lévő sztremojna, nem igen derék Szup Pedurá Popi 
égy darabotska sztremojna [Doboka; Mk III, XVIII]. 

sztrenga 1. sztronga 

sztrigoj kísértet; strigoi, stafie; Gespenst. 1760: mondá a 
Török Iuga Gligor(na)k miért szöktetnél engemet a vizb(e) 
hiszem én nem vagjok Sztrigoj [Mezőrücs MT; Ks]. 

sztrigyi a Sztrigyszentgyörgy (H) m előtagjának -í kép-
zős szárm.; derivatul formát cu sufixul -i al toponimului 
Sztri gy szen tgyörgy/S trei sín georgi u; mit Ableitungssuffix -/ 
gebildete Form des ON Sztrigyszentgyörgy: Sztrigyről 
származó; care este originar din Sztrigy; Sztrigyer, aus 
Sztrigy stammend. Szn. 1544: Iztrigi Myhalnak | Istrigy 
Symon [Galac BN/Szászzsombor SzD; MNy XXXVI, 52]. 
1550: eztrigj Myhalnak [Berend K; BfR VI. 28/2]. 1554: 
Ego Egregius Michael Eztrigy de Manyk [IB]. 1555: Az 
Nemes Eztrygy Myhaly [Berend K; BfR VI. 28/2]. 

sztringa 1. sztronga 

sztringál szorít, vmire kényszerít; a constrînge; zwingen, 
stringieren. 1670: minketis az Contractus többé ne strin-
gállyon, ebbeni" jussunk fen maradvan [JHb XLVII/13 fej. 

"Az elfoglalt jószágban való]. 

sztrinzll '?' 1827: Sztrinzlihez való Czigány zabola 3 
[ p zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

sztronga, sztrunga 1. átv is juhkarám; strungă, ţarc 
Pentru oi; Hürde, Pferch. A. 1546: aranyon es gemyezeken 
sam szerynt wagyon tyz hyan keet zaz Joh ezekbei Banfy 
ßernaldnak agyanak keet sazat az mynt az estrangara my-
ßen az Joh [Radnót KK; MNy XXXIX, 155 Bánfi Bernát és 
Erdélyi Farkas osztozkodása]. 

B. 1774: Ez" derék ember volt, sok jó dolgot vitt végbe a 
római anyaszentegyházban. Ezeket a henye barátokat eszt-
£ngára hajtotta volna, ha élt volna [RettE 340. — "XIV. 
Kelemen pápa]. 

C. 1573: Be hag az Stringaba az pastor es ky vet egy Ba-
!"ant, János kenez akarya volt Esmet vyzza venny ... De 
N em engette az pastor [Kv; TJk III/3. 103]. 1742: (Az 
?gyezés) olljan formában vólt kéz be adással hogy az Istall-
J°sok ne rekeszszek sztringáb(an) az Gargyasiakot, ezekis 
?« mennyenek feléjek [Torockó; Bosla. Tamás Albert (39) 

vall.]. 1808: ezen helyen ... volt az esztena, az Sztringa 
az esztenán hátul Eszakfelōl a ... Nagy bikfa tökénél 

l^ágon Hsz; SzentkZs Beder Sándor (59) barátosi gy.kat. 
vall.]. 

1566: Ztronga ovium apud ipsos non fűit in usu, nec 
c s t [Sándorfva U; Maksay, Urb. 622]. 1566 k.: Muneraria 
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... Ztronga sí sunt oves [Kisjéder*; Makkai, SzDPuszt. 65. 
— "Eltűnt falu Jéder (Szt) környékén]. 1700: Stronga ezen 
szent miklósy jószágban szinte vgy observáltatik mint mun-
kácsy jószágban [Maksay, Urb. 567]. 

E. 1744: az meg nevezet okol hellyet ... Komis Ferencz 
Uram ō Nsga bírta, esztenát és akllyot vagj sztrungát tart-
ván rajta a juhai (na)k | az Porgolát mellet... az mellj szénát 
az meg nevezett sztina hellyen ő Nsga csináltatott volt, és a 
Sztrunganak vagy is juhok akllya közepire takarított, és 
gyüjtetet volt ... meg gyújtatta [Szentmargita SzD; Ks 17/ 
LXXXIV. 27]. 1756: Balog Ur(am) incuriaja miat egy 
eczaka 55 tsak akkor ellet Gyenge báránykák vesztenek el 
azért hogy eő kigyelme aklot s Sztrungát nem tsináltatot 
[Butyásza Szt; TK1 5 román jb vall.]. 1763: Mikor sztrun-
gát tsináltanakis ... hoztanak két szekér veszszőt ezen Er-
dőből [Gambuc AF; BK. Varga Szimion (23) jb vall.]. 
1773: a Gróff ... tsak a Meddő Juhait Legetette edgj Esz-
tendőben a Magyar és Oláh Letai Hatarokon Lévén a 
sztrungája [O.léta TA; JHb II. 3]. 1856: Duma Vaszilia pa-
kulár tartozik ... hogy a keze alá adott juh nyájt jol őrzi, 
gondozza ... a sajtot csinálja és a strungát változtatja [To-
rockó; Bosla]. 

Hn. 1700/XVIII. sz.: a Széna mezőben az Sztrungánál 
(sz) [M.felek U; EHA]. 1744: Sztringa kutnal (k) [M.zsá-
kod U; EHA]. 

2. juhkarám után fizetett adó; dare perceputã pe strungi; 
Hürdensteuer, (Abgabe nach einer Hürde). 1648: Possessio 
Szuszko ... Census. Szent Geórgy adoia, melliet sztron-
ganak hinak: szokások szerint az kenezek adnak f. 10 d. 25 
[Maksay, Urb. 524]. 1700: Tertius processus superior 
Verckovinensis. Zavadka ... Eoszi tavaszi vetes dežma, 
pasit tized, vaj dezma, stronga ebben a verchovinai proces-
susban szinten így observaltátik, mint munkatsi vagy alsó 
processusokban [Maksay, Urb. 586]. 

sztrongaadó karámadó; dare percepută pe strungi; Hür-
densteuer. 1648: Possessio Hollubina ... Census. Szent 
Geórgy napban az kenezek tartoznak sztronga adóval f. 35 
d. 85 [Maksay, Urb. 527]. 

sztrongabárány adóba beszolgáltatott bárány; dare ín 
naturä constînd îit miel; Lamm als Hürdensteuer. 1594: 
Zenth Georgi napban az kinek barannia vagion, ha tiz va-
gionis eggiett foghnak ki keözzeöleók az varhoz, ha zaz va-
gionis vgian chiak eggieth foghnak ezt eök sztrenga Baran-
nak hyak [Győrtelek Sz; UC 113/5. 45-6]. 1640: Seot ha 
czak egy Joha volnais tartozik az Ztronga barannjal de pén-
zéi valtia megh [Hévszamos K; GyU 60]. 1652: Semmifele 
Gabonabol Dezmaual nem tartoznak ... hanem szaz Juhbol 
... Vagy fejeős vagy egyebbeől ki telik szaz ... ket Fejeős 
Bárányost, es ket meddeőt kel adni Ztrenga barant ezeken 
kivwl [Hidegszamos K; GyU 114]. 1727: a kinek felessebb 
juha vagyon egy sztringa báránnyal tartozik [Nagykapus K; 
GyU 295] | egy sereg juhbol, a melly az szamat superalja 
sztringa báránnyal tartozik [Hévszamos K; GyU 343]. 
1737: Arendat ők soha nem fizetnek, a melly Ember(ne)k 
p(eni)g negyvenbe, s ötvenbe kitelik a juha, az olyannak 
egy egy sztrunga bárányt is szoktanak adni, de a kinek ju-
hok negyvenen alol vagyon, az olyannok sztrunga bárányt 
nem adnak [Hidegszamos K; GyU 402]. 

sztrongapénz karámadó; dare percepută pe strungi; Hür-
denabgabe/-zehent. 1648: Possessio Patpolocz ... Census. 
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Szent Geórgy napban az kenezek sztrongapenzt adnak f. 10 
d. 25 | Possessio Rozgilla. Census. Szent Geórgy adaiaban 
sztronga pezel tartozik per f. 4 | Possessio Rabonicha ... 
Census. Szent Geórgy napban sztronga pénzt tartoznak 
adnj f. 10. d. 25 | Possessio Iallsua ... Census. A keniz 
Szent Györgj napra sztronga pénzt ad f. 10 d. 25 | Possessio 
Pallona ... Media pars ... A kenissčgh Szent Giörgy nap-
iara sztronga pénzt f. 10 d. 25 | Felső Vereczke ... Census 
Szent Giorgj napra ez a' kenessëgh sztronga pënzt fizet f. 
15 [Maksay, Urb. 530,533, 534,537,546, 550]. 

sztrongás a juhkarám őrzője, juhpásztor; strungaş; 
Wächter der Hürde, Hürdenhirt. 1700: Rea vigyazzanak pe-
nig a sztrongások, hogy elégséges es jo marhát vegyenek 
el, mert mas képpen az eö károk lészen ... Sztrongás acci-
dentiaja. A jobbágy semmivel nem tartozik, a kenesz penig 
a kinek juha vagyon, egy báránnyál tartozik, azon kivül ti-
zenhat hat = 16 16 pénzel is, d. 16 ... azon sztrongásnak, 
vagy van juha, vagy nincs, tizenhat hat = 16 16 pénzel tar-
toznak, szinte ugy, mint a munkatsi jószágban [Maksay, 
Urb. 567-8]. 

sztrongasajt adóba beszolgáltatott sajt; dare ín natură 
constînd ín caş; Käse als Abgabe nach der Hürde. 1597: 
Strunga Sait [Kv; KvLt VIII. 3/2 Vegyes ir.]. 

sztrubnyica ágyúfajta; un fel de tun; Art Haubitze. 
1514: tria ingenta videlicet hoffyncza, taraczk et sztrub-
nycza cum omnibus attinenciis et necessitatibus ad diem 
Dominicum ita ... mittere et dirigere deleatis [Szászsebes 
AF; MRReb. MDXIV, 134]. 

sztrunga 1. sztronga 

sztrű 1. üsztürü 

sztupár méhész; stupar, prisăcar; Imker, Bienenzüchter. 
1773: Groff Hallerkői Haller Pál Ur ő Excelentiaja Job-
bagyai) Szántó Mihály és Pakála Szimjuon ... az ő Exce-
len tiája M. Bogati szőlő hegyben sok kárt tévő Méhészsze 
bizonyos számú júhai s bárányaiért az ... szőlőben szünte-
len kárt tévén ... kezességet valolának ... tartozzanak elő 
allitani" ha elé nem alithatanak (!) minden azon kártévő 
Sztuparon praetendalo kárt tartozzanak meg fizetni [Maros-
bogát TA; Mk. — "A marhát]. 1825: midőn lettem volna 
N(eme)s Fogaras vidékében Sz Kertzesorán akkoron jele-
nék meg előttem ... Gróf Széki Mlgos Teleki László Ur 
Mlgos Successorai Méhészsze Moysza Sztupár, a* Ki is 
önkéntesen azt vállá előttem, hogy a' mult 182lik eszten-
dőben az Udvari méhek 16. az az tizenhat rajt eresztettek 
[Sztrézsakercisora F; IB. Rátz Joseff Fogaras vidék hü-
tüse]. 

sztupatura gát, tömés; dig, zăgaz, stăvilar; Damm, 
Wehr. 1763: mentünk ... a Mlgs Exponens Ur Malma(na)k 
Gáttyához, és ottan Titt. Rutkai János Uram a' Gátot meg 
jegyezvén mondotta minékünk itt vágjátok el, miis ... a 
meg jedzett hellyen ketté vágtuk a' sztupaturát, és a' Vizet 
meg eresztettük | midőn az Exponens Ur Malmánok Gattyát 
ketté vágták ... Senator Hutter Jákob Uram elöl indulván, 
a' Magistratus részén lévő Biro Házához öszve gyűlt soka-
ságnak azt mondatta, gyertek rontsuk el a' sztupaturát [Sze-
csel Szb; JHb 2 román jb vall.]. 

Hn. 1846: a Sztupaturánál az árkán tul (k) [Kisesküllő 
K; EHA]. XIXsz. köz.: Az Ugy nevezett Sztupaturánál [Bá-
dok K; BHn 32]. 

szubárendál 1. haszonbérbe ad; a da ín subarendă; ver-
pachten, in Afterpacht geben. 1848: az ezennel ki bérlett al-
kalmatosságot subarendálni, másnak használatába adni ... 
nem álland szabadságomban [Kv; KmULev. 2]. 1850: A' 
kibérlett legelőt subárendálni tellyességgel nem lészen sza-
bad [Km; i.h.]. 

2. haszonbérbe vesz; a lua ín subarendă; pachten, in Af-
terpacht nehmen. 1847: Ezen beszéde által8 nékem is Varga 
Katalin kárt okozott, mivel én a mi helységünkbeni korcso-
márlást subarendáltam volt Abrudbányán lakó már néhai 
Szakáts úrtól 60 ezüst rénes forintokba [VKp 226. — "Ti-
megtiltotta az embereknek, hogy fizessenek]. 

szubárendálhat haszonbérbe adhat; a putea da ín suba-
rendă; verpachtbar. 1846: A sokszor emiitett malmokkali 
gazdálkodást az Uradalmi Nagy Méltosságu Administrátor 
Ur ő Excel lentiája engedelme nélkül senkinek sem subáren-
dálhatom, s ha subárendálnámis, efelett keletkezhető egyez-
ményem az Uradalmat leg kevesebbé sem kötelezendi [Kv; 
KmULev. 2]. 

szubárendátor haszonbérlő; subarendaş; Pächter. 1839: 
Mendre Ignátz 73 Esztendős ... Mlgs K. Fiscus Er Kávási 
subarendatora, Görög Eggyesűlt vallású [Borb. II Veress 
Lajos megyei esküdt közi.]. 

szubditus alattvaló; supus; Untertan. 1617: Miüel feie-
delmi Tisztwnk s hiűatalūnk szerint Subditüsink kózzwl 
legh kissebetis igassagaban megh akarŭnk oltalmazni 
Boer Janostis ... kiüalikeppen Boyer Peter ellen ez mi kg-
mes feiedelmi protectionk ala veŭ£n: Hadgiuk es paran-
cziolliukis Serio ez leūelwnk lattŭan ... Boyer Janostis 
minden Neüel Neüezendeo Eöreőkseginek elebbi regy Sza-
bad vsússaba(n), Saiat Joŭainak Dominu(m)aba(n) megh 
haborgatni es megh bantani Ne engedgie Semmikeppen ..• 
Sött inkab; elebbi Immúnitassiban ... minden modon megh 
oltalmazza Kg(te)k [Fog.; Szád. fej.]. 1670: Nem árt, Ke-
gyelmed cathegorice íija meg neki, ha mi jót véghez akar 
vinni az ő felsége subditussinak oltalmokra ... ne imperiose 
legyen, hanem per bonam correspondentiam s precario, ki£ 
lönben bizony lecsapják az sógorokat [TML V, 18 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1705: szükséges, hogy mind a 
megholt boldog emlékezetű császárt hozzájok, úgymint 

subditusokhoz illendő gyászruhákkal meggyászolják, mind 
pedig a felséges József császárt valóságos királyoknak és 
császároknak agnoscalják [WIN 1,450]. 

szubdividál 1. feloszt; a subdiviza/subîmpărţi; (weiter) 
aufteilen, unterteilen, einteilen. 1721: Mi aláb SubscribaU 
Szemellyek ... Nemes Belső Szolnok Va(rme)gyeben Ke* 
esetben Confluáltunk ă Végre Hogy emlitet Csegezi Judit" 
Aszszonytul réánk devenialt mobile es immobilé örökös es 
acquiralt jókat Subdividaltuk [RLt]. 1728: Néhai Járm> 
Anna Aszszony sine semine deficialván, ă Több Testvér 
Atyafiak eö kglmek ... in A(nn)o p(rae)terito 1697-ben 
edgjmás között Atyafiságoson megh edgjezvén, Subdivi-
daltak ... Néhai Jármi Anna Aszszonyról jure Successionis 
et Sangvinit(a)tis devenialt N(e)m(e)s Marus székb(en) 
Eger szegen lévő ōrŏkségit és Jobbágyit [M.dellő TA; I * 
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Vl. 225/14]. 1738: az árátis" sok részre kellet subdivídál-
nunk [Torda; TJkT I. 169. — aA puszta telekét]. 1744: A 
Sepsi Fel Dobolyi benn valo Jusst, Mellyek még indivise 
voltanak Czinkus szerint subdividálák e szerinta [Feldoboly 
Hsz; DobLev. 1/211. — "Köv. a részi.]. 1751: Lévén pedig 
az Nyilakon fellyül három kos bárány, négy felé subdivi-
dálni nem lehetet [Nsz; JHbK XXIV/13]. 1767: Az itt valo 
Portiotskát ... egy más között realiter subdividálták [Póka-
keresztúr MT; LLt Fasc. 129]. 1775: Sertések és Majorság 
közül, a' mi szükséges nem lészen a* háznál, a' két Leány 
Otséim magok között Atyafiságosan aequaliter subdividál-
ják [Örményszékes AF; BetLt 6 özv. Szalántzi Jánosné 
Boér Borbála végr.]. 1801: Geometra ö kegyelme-is ... az 
M. N. 'Sombori Com(m)une Terrenumok(na)k fel mérését 
és fel osztását magára válolá ... magát arra nem kötelezi, 
hogy a részesek között valo részeket Subdividalylya [M.-
zsombor K; Somb. II]. 

2. megoszt; a împărţi; (mit jmdm) teilen. 1747: Az Anyai 
Ös Just nem tartozom mig élek fiaimmal subdividalni [Tor-
da; TJkT III. 125]. 

szubdividálandó felosztandó; care urmează să fie divi-
zat/împărţit (în mai multe părţi); (weiter) aufzuteilend, un-
terzuteilen. 1743/1789: eö Nagysága ... az Épületeknek 
Mivoltábanis Notabiliter meg károsodott ... kivánáis, hogy 
ezen mostan subdividalando Bonumokbol bonificaítassa-
nak [Kv; JHb VI/35]. 1770/1771: A kiknek szőllőjek va-
gyon ... a ' Forrai subdividálando határban, azon szöllö ma-
radjon azon mostani Possessor részében egészszen [Fejér 
m.; DobLev. 11/428. 2b]. 1778: a mostan Subdividálando 
Allodiumbol competalo része ... ö Kgylmének mennyen ki, 
középben a Viduának [Szentbenedek AF; i.h. III/513. 3a]. 

szubdividálás felosztás; subdivizare, subîmpărţire; Auf-
teilung, Unterteilung. 1716: azon Buza erdő között levén 
vetve, és ne(m) égj lábba(n) va(n), hanem diribban darab-
o n ) Gaz között, a mellyet is ne(m) remelhettŭnk ugj el. 
°sztani hogj mind a két reszre egj áránt eshessek subdivida-
'ása [Pestes SzD; Ks 95]. 1721: Lugassi Joseph Uram Kére 
minket azan hogj ... mennénk el ... a Gergelyfái* Teritori-
£mra valami indivisa Erdők(ne)k ... Baro Jósika Imre es 
Köleseri Sámuel eö Ngok s eő kigjelmek közőt ket felé va-
k> Subdividalasára [JHb XXVII/1. — "AF]. 

szubdividálhat feloszthat; a putea subdiviza/subîmpärti; 
(^eiter) aufteilen können. 1693: Az Adossagokot mivel se 
fevelekbol se ă Diariumbol most ki nem tanulhattyuk, nem 
subdividalhattyuk [Ne; DobLev. 1/38. 6b]. 1694: Az felső 
avagy Báld felől valo fordulot... az két Vas György Uram-
ék magok kőzt ne(m) subdividalhatván, most utolszor ki 
fenvén ... juta iffiabik Vas György ur(amna)k [Mezömé-
"cs K; WassLt]. 1731: kegyelmed azon Curia appertinen-
l'ai körül erigalt kerteket vonassa le az occupált szántó föl-
deket ... Gyümölcsös, es vetemenyes kerteket, szőlőket, 
Nalas Tot ... az Famíliának rémittállya, azokat az Família 
••• igasságoson hadd subdividálhassa [Fejér m.; JHb XXIX/ 

1741: azon Puzdina nevezetű Territóriumot ... nem 
subdividalhattak, hanem hadtak es halasztottak mentől kő-
îjíëb meg eshető alkalmas Terminusra [Veresegyháza AF; 
D°bLev. 1/124]. 1770/1771: A Popáknak, vagyis Ekklának 

a' Sz. Benedeki határ felöl lévő Gropa hagyatott ... 
^onkivül a' mi maradott ... hagyatott a' Falu kezénél, ea 
c°nditione, hogy állyon továbra valo dispositiojok alatt a' 

Tit. Possessor Uraknak, ha mikor ugy fog tettzeni viszszá 
vehessék, és egymás között subdividálhassák [Fejér m.; 
DobLev. 11/428. 15b]. 

szubdividálódik felosztódik; a se împărţi; (weiter) auf-
geteilt werden, läßt sich unterteilen. 1733: azon Pokafalvi 
Portioja ... Subdividálodat Foszto Sigmond, Détsei István 
Trauzner Sámuel és Belényesi Ferencz Uraimek kőzött 
[Pókafva AF; JHb XXV/53]. 

szubdividált felosztott; subdivizat, care a fost subîmpăr-
ţit; (weiter) aufgeteilt, unterteilt. 1721: (A) sokszor memo-
ralt M. Urak eő Ngok s eő kiglmek Gergelyfái8 Territóriu-
mán Subdividált két Darabból állo Erdejek a Felyeb meg irt 
mod szerint ekképpen Subdividaltottván ... mi arról költ 
ezen Testimonialis Levelünket Adgjuk [JHb XXVII/1. — 
"AF]. 1761: ö Ngának a* Szebenben subdividált Joszágrolis 
a második Nyil jutott [Branyicska H; JHb XXXV/45. 10]. 
1765: a Faluban Kőkősben, mind Határaib(an) szántó Föl-
dek és Kaszáló rétek Subdividálták [Hsz; Kp I. 225 Jos. Ja-
kóts (43) miles lim. ped. vall.]. 

szubdividáltatás felosztatás; subdivizare, subîmpărţire; 
Aufteilenlassen. 1736: azon Boldutzi" határban is az melly 
völgyek ... most nem subdividaltathatvan, subdividáltatá-
sok immediate az jövő őszre marad [Mezőcsán TA; Dob-
Lev. 1/160. 21. — "Mezőcsán határába olvadt be]. 

szubdividáltathatik felosztathatik; a putea fi subdivizat; 
läßt sich auf-/unterteilen. 1736: azon Boldutzi" határban is 
az melly völgyek ... most nem subdividaltathatvan, subdi-
vidáltatások immediate az jövő őszre marad [Mezőcsán 
TA; DobLev. 1/160. 21. — "Mezőcsán határába olvadt be]. 
1751: A Menesből is nyoltz darab jutván ... meg is döglöt 
belöllök, actu hány számból állo legyen nem tudhatván it-
ten nem subdividáltathatot [Nsz; JHbK XXIV/13]. 

szubdividáltatik felosztatik; a fi subdivizat; aufgeteilt 
werden, zerfallen. 1701: Tagadhatatlan dolog, hogy midőn 
... Göcs Sára Aszszony es ... Gŏcs Kata Suki Pálné Asz-
szonyom ŏ kglmek közt Atyai Joszágok azon adhibealt Be-
csülletes Emberek által subdividaltatott volna, tehát ekkor 
suki Pálné Asszonyom felettéb meg bántodott, és igen ká-
roson esett volna az ŏ kglme részéről azon Divisio [Kv; SLt 
FG. 55]. 1711: Ezeken kivül az Néhay Mihálcz Miklós 
Uram jussán, tam paterno, Quám materno et jure acquisito, 
falun, mezőn, erdőn, réten, mind Fejér Vármegyéb(en), és 
Kézdi székben lévő bonumi, az Mihálcz Miklós Ur(am) 
meg hagyatott özvegye, és két Agon lévő meg irt kilencz 
Gyermekey kőzött aequaliter Subdividáltassanak, az Adós-
ság Similiter [A.toija Hsz; Borb. I]. 1720/1792: ha azon 
földért valaki azon sárnak csinálását örökösön magára vál-
lalná szabadoson el-adhassa akárkinek, ha hogy el nem ad-
hattya, az Divisioig curállya, és akkor azon Földis mind sár 
csinálással együtt ad coaequalitates subdividaltassék az Jó-
szágokkal [Albis Hsz; BLev. 31-2]. 1735: Ammi a szőlő 
szántó ... kaszáló földeket illeti, már egjczer subdividalta-
tott (így!), és ki ki tarcsa magát ahoz [Dés; Jk 153a]. 1745: 
minek előtte az joszágok fel hasogatásához fogtak vólna az 
meg nevezet Mltgos vrak, mindenféle Lábas marhákot úgy-
mint őkrőkőt, teheneket, méneseket, gyermek lovakot sv 
Sertéseket ... három egyenlő részekre subdividaltatta(na)k, 
és azokbol az ... Mltgs Aszony a szerint participalt, mint 
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edgyik a Mltgos vrak kőzűl [Mezőújfalu K; JHbK XLVI/44 
Joan. Simon de Désfva vall.]. 1752: Szimok Mihály Expo-
nállya, hogy az mely örökségen lakik, Mandra Balint orták-
jával felit biija, az más felit pedig Rátz Petru, és Szabó Mi-
hály, régenten fel lévén osztva, a' mint mások birták eök is 
apprehendálván bimi kevánnyák, de Rátz Petru ezzel nem 
elégedvén ujjab osztozást kéván, az földeket, kaszálókat 
daraboltami akaija, mely szerint Instál, hogy a' mint ennek 
előtte subdividaltatván birták, ennek utanna is birhassák 
[Radulest H; Ks LXII/23]. 1760: Néhai jó emlékezetű edes 
Atyánk decessussán mi fiak maradván minden némŭ mobi-
lék es im(m)obilékb(an) emiitett edes Anyánkai egyetem-
ben) mint testamentum nélkül meg hólt Ns ember(ne)k bo-
numib(an), kihez képest hogy azon Bonumok ... mi közöt-
tünk hárman ... aequaliter subdividáltassa(na)k alázatosan 
meg kiványuk [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1791: a kőrispataki 
határon lévő commune terrenumok ... a possessorokkal 
együtt juxta antiquas sessiones subdividáltattak [Kőrispatak 
U; EHA]. 1797: ha néhai Tekintetes Demeterfalvi Nagy 
Sándor Ur el Maradat özvegye ... Kováts Ágnes Aszony 
reménség kivül a mostani birtakában livő kedves félje Ver-
sége Jussán Váltót Jószágból ki tétettetnék ... az mostani 
egész Jószág két felé osztatván annak fele újra az két Árva 
testvérek kőzött subdividáltassék [Mezőbánd MT; MbK 
109]. — L . még RSzF 233. 

szubdivízió felosztás; divizare, împărţire; Unterteilung, 
Einteilung. 1735: Az Artigleliak(na)k Subdivisioja lett ă 
szerént ... a ' kissebb mosár ágyú, és egj más féle kisded 
rendű közül 6 vasas Taigával edgyütt ugj a szakai 1 ások kö-
zül hat ... Gr. Komis Ferencz Ur ö Ng(na)k cédáit, id est 
ket kerekes ágyú közül a* kissebbik [Kv; Ks 40 Varia 
XXVIIIc]. 1741: 'A mi az Rét subdivisioját illeti. Aztis, 
hogj subdividáltassák, cselekettük azért, hogj, láttuk, a' sok 
jövevények(ne)k szénafű nemlételeket; attunkis, kinek hol, 
a' sors szerint jutott [Dés; Jk 548a]. 1745: úgy p(rae)pa-
rallya az I. pars magát, hogy akkoris az actiomban Specifi-
calt Jószágot cum appertinentiis Subdivisiora kivánom 
[Torda; TJkT II. 75]. 1771: a' Tit. Somlyai részen lévő 
Possessor Urak, mint Actor(ok) a' Lugosi részen való Pos-
sessor Urakat ... a' már proximč elapso Anno inchoált, s 
folytatott Forrai határ subdivisiojának continuátiojára mint 
Iket admonéáltatták volt [Fejér m.; DobLev. 11/428. 17b]. 
1780/1784: a másaknál zálagban lévő Toldalagi rész-Jószá-
gaknak Subdivisioja [Koronka Mt; Told. 29]. 1795: in pro-
cinctu lévén a Subdivisio, mig nem consummalodik, Sem 
egy sem pedig más Pos(ses)sor ... Semmi szin és praetex-
tus alatt foglalásokat, és a Faluban vagy Határában való 
alteratiokat tenni ne mérészeljen [Adámos KK; JHb 
XX/18], 1801: A9 M Bandi8 Refor. Ns Ekklának a' Com-
mune Terrenum subdivisiojakor adattatott Cannonica 
Portio, a ' Subdivisiorol költ Instrumentumból 1801 be ... 
Seriesequanti improtocollaltatottb [MMatr. 368. — 8Mt. 
bKöv. a földek fels.]. 1816: Mind ezen ... tizen négy Ta-
nuk ... hitelessen disztinguálják, mellyek légyenek a* ... 
subdivisio alá jöhető Terrenumok [Létka SzD; EHA]. 
1827: az Erdő-Szent-Györgyi Commune Terrenumok 
Subdivisiójára ki rendeltetvén [Erdősztgyörgy MT/Mv; 
TSb 51]. 

Szk: artikulàris 1803: köteleztetett Ŏ Excellya a' 
Motsi Articularis Subdivisio alkalmatosságával ... a' köz 
osztattlanbol juttatandó Részt a' maga tulajdon részétől 
meg kŭlőmbōztettni, és különőssön ki szakosztatni [Kv; 

JHb VI/21] * ekvális 1694: eo kgl(me)k8 ... kötelezek 
magokat és successorokat eze(n) Méhesi hatar(na)k aequa-
lis subdivisiojara [WassLt. — 8A Wass-család tagjai]. 

szubdukál kivon; a scădea; abziehen. 1624: melj szala-
gokatt Stenchel Janosne Aszoniomtol el kerettue(n) kit meg 
bechulleöttu(n)k teszen Egj sumaba(n) f. 130 Idest (!) szaz 
harmincz forintott, d. 4. Az miben volt szalagba(n) tudnj 
Illik az f. 98 es d. 91 azt subducalua(n), marad ozlasra f. 31 
d. 11 [Kv; RDL I. 123]. 1625: Az exitusbol subducalua(n) 
az perceptiot keolteot teobbet f 240 [Kv; Szám. 16/XXX. 
39]. 1654: Sub ducalua(n) az ket szász kilenczuen nyolcz 
forintot ... marat megh Divisiora tiz forint d 90 [Kv; RDL 
I. 142]. 1682: Mely Erogatiot subducalvan az perceptumbol 
marad az solvendum igazan f 644 d. 59 [Kv; FÍDLI. 161]. 

szubeál vállal; a accepta; annehmen, auf sich nehmen, 
sich verpflichten. 1604: Myerthogy az Nyawaliak vgyan 
nem Zwnth(ene)k megh ... hanem howa towab inkáb ger-
jetten geryed (így!), es varosunkra teorekedeo ellenségek 
tamatton tamadnak ... annak okaert megh olwastatwan, en-
nek eleotte való keserwes allapotinkban való vegezesinket 
az vigiazatok feleol melyeket eo kgmek mostannis mint io 
rendel való vegezeseket confirmaltanak, es engedelmesse-
gel subealny akaryak eo kgmek [Kv; TanJk l/l. 485]. 1792: 
vállalánk kezességet Báboni Bodis Mártonért... hogy vala-
mikor a' Mltsgs Vdvar Provisoratussa parantsolni Méltóz-
tatik Törvényre Sistaljuk ... Mellyet ha nem effectualhat-
nánk Vinculumot Subealjuk és fejenként Satis facialunk a 
Törvénynek [Nagyalmás K; Somb. I.]. 

szubeálás elvállalás; acceptare; Annehmen. 1661: elebbi 
Feiedelem Bartsai Akos Vr(am) nemw nemw idegen indu-
lattal uiseltetue(n), fiunkat Kemeny Simont azo(n) feö Ka-
pitansaghnak Tiztiteöl priualua(n), imponalta uolt annak 
subealását Tekentetes Nemzetes Betlen János Uram(na)k 
[UszLt IX. 75. 35 Kemény János fej. rend.]. 

szubinferál állít, bizonyít; a afirma/susţine; vorbringen. 
darlegen, behaupten, inserieren. 1726: Ördögökkel való tár-
salkodásátis subinferállyák az fatensek, hogy szemekkel 
látták az Lüdérczet házához bé menni8 [Dés; Jk. — 'A bo-
szorkánysággal gyanúsítottnak]. 1732: midőn a Ne(m)es 
Város Korcsomája fojt, akkoris maga házánál in praejudici-
um Oppidi áll Korcsomát tartott Csak egygyis nem subinfë" 
ralija hogj áll bort arultam volna [Dés; Jk]. 1736: Delibera-
tum. Jóllehet bizonyos számú elegséges fatensek ... Subin-
ferállyák az Inctusnak Isten ellen való irtóztató Káromko-
dását Attazasát, Teremtettezesét... mint hogy több és eleb-
bi illyen vétke most nem patial, ez egjczer illyen Karomk°" 
dásáért kéményén meg palczaztassék [Dés; Jk II. 129a] I a 

Litigans Felek(ne)k exhibitájok Subinferallya azt: hogy 
Kaptalant is hozta(na)k ezen Controversias helynek dirin^' 
lására ennek előtte Circiter 40 esztendőkkel [K; SLt F. 40J* 
1739: öt hat Fatensek is világoson subinferállyák ... titko-
son, paráznaság alatt ... pénzek(ne)k sebekből való ki-k°' 
torászásokat [Dés; Jk]. 1745: két fatense Mólnár Tódo£ 
(na)k is subinferallya; hogy ők ez jelen való fejszét és nem 
mást láttak Mólnár Tódor által zálogban adni [Torda; TJk1 

II. 50]. 1761: Tegnapi napon fatealtotvan ... az Utrizált Ud-
varban ... Móra Jánost ő subinferala hogy 4 Esztendei pr 
ventus Mélgos Baro Jósika Imbre es Dániel Urak kőszt mjj1 

egy arant oszlat [Branyicska H; JHb XXXV/45. 9]. 
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Csak egy ocularis Fatens nintsen, a' ki az J ellen leg kissebb 
realitastis subinferalna [Torda; TJkT V. 95]. 1763: az actio-
nalt két ökreken kŭvŭl több lopasamatis kèvánnya subinferal-
ni, melyet per absolutum tagadok [uo.; i.h. V. 175]. 1764: ă 
mely fatens p(rae)tendaltatik oculatusnak lenni ... az, három-
szor meg eskettetvén a két felek részéről, mi nemű difíòrmi-
tasokot subinferal, az lnquisitoriabol constal ergö látni valo, 
hogy beszédin nem lehet fundálni [uo.; i.h. V. 203] | az 1 ... 
mindenkor ŏ vele barátságoson nyájaskodott; semmi hibáját, 
avagy fogyatkozását nem subinferalják a fatensek [GörgJk 
197]. 1775/1802: a Nagy Kristolczi ... Tanuk subinferalják 
hogy ezen Nyikita Pojánája Nagy Kristolczhoz valo légyen, 
és hogy annak usussában a Bezdédiek turbáltattak s pacifice 
nemis bírhatták egy Esztendőbenis [BSz; JHb LXVll/3. 123]. 
1780; Hogy ha pedig a Méltoságos A. Vr résziről exhibeált 
Inquisitoriakbeli Fatensek Fassioi Curiose meg fontoltamak 
többet ponderálnak mint Sem az í. Vr lnquisitoriájában lévő 
Fatensek Fassioi, mert ezek azt subinferålják, hogy tudják 
hogj a Mlgös Plebanus Vr többet bír, tudományoknak okát 
nem mondják [BSz; JHbK LIV/25. 18]. 

szubinferálhat feltárhat, bizonyíthat; a putea dezvălui/ 
dovedi; dar-/klarlegen, aufdecken (können), den Beweis er-
hringen. 1764: tsak suspiciokra senkit agravalni nem lehet, 
nem lévén itten tsak egj bizonyos fatens is ö ellenek, a' ki a 
Casust világoson subinferalhatna [Torda; TJkT V. 204]. 

szubinferáló feltáró, bizonyító; prin care se dezvăluie/se 
dovedeşte; beweisend, darstellend. 1740: Mely gonosz pa-
ráznaságot subinferáló cselekedetiért, botránkoztato életé-
ért» a' Tktes Nms Tanács ... jó, és atyai intésének Sarban 
tapodásáért, ítéltetett, hogj a Piaczon Vásári Nap, a Pelen-
Sérb(en) Hóhér által, kéményén, meg csapattassék az I. La-
katos Mária, és Nms Dés Várossáról 's határárolis, in per-
petuum extermináltassék [Dés; Jk 343]. 

szubinferáltatik 1. állíttatik, bizonyíttatik; a fi afirmat/ 
dovedit; festgestellt/erschlossen. 1755: Subinferáltatik az 
íncta Pars Relatoriájában, hogy eő az Attyától indivisus lé-
vén, hóltig tartotta, tisztességesen el temette, Pománákot 
érette tett [Ribicsóra H; Ks LXll/7]. 1765: Eléggé ki tetzik 
az A Aszszonyn(a)k részére bé adott Relatoriabol erősza-
kos törvénytelen feijhez menése az l. feíjfihoz; mert nem 
szerette sem haza vittetése előtt, sem az után az l. Féijét, 
sőt nyilvánságosan subinferaltatik h(ogy) nem tsak fenye-
gette az Attya, hanem ugyan meg is verte [GörgJk 198]. 
y70: Kun István Ur eö Nga Malma, és Gáttya igen magas 
^ é n ennek előtte a vizet fel tojta a mely mián porondbol 
Jjagy halmakat, és az eö Exllja Silipje allyát vgy annyira bé 
Sánczolta, hogy a viz fenekét tsak nem egyenlőre tette a Si-
''Ppel holott az előtt mindenkor az Silipen alol az viznek 
Jagy szökése volt, amint subinferáltatott az Cometaneusok 
'tal [Kük.; JHb LXVII/17-8]. 

s*k: hittel 1765: hüttel Sub Inferáltatik hogy az Vá-
^at titkon hites kőtelessege ellen masok(na)k atta Signan-
? egy Zágori Szásznak két véka palyinkáért [Kóród KK; 
K s 18/CI. 5]. 

2. kiderül, feltárul; a ieşi la iveală, a se dezveli; aufge-
^ckt/festgestellt werden. 1738: Az Actor Tisza György 
Jrram Inquisitoriájábol nyilvánságos tolvajsága nem subin-
cráltatik*, hanem tsak ennyib(en) látatik vetekis hogy mi-

Jjekutánnà vötte eszéb(e) a ... Tulok(na)k, nem Tordai, ha-
nem idegen helyről valo lételit, mindgyárt kell vala Had-

nagy Vr(am)nak híré tenni [Torda; TJkT l. 175. — aAz al-
peresnek]. 1739: Három oculatus Teştisek Fassiojokból 
Constálván Néhai Gombkötő Mihály Özvegyenek Kibédi 
Máriának sokféle Nemzetekből valo Férfiakkal egj ágjban 
hálása, fekvése; és hasáról való le-szállásais egj örmény-
nek. Gravis Circumstantiák is felesen, mind az irtózásig su-
binferáltatván, Világos paráznaságáról ... Deliberáltatott* 
[Dés; Jk 301. — aKöv. az ítélet]. 1741: azis subinferaltatik 
egy Fatensnek Fassiojaból hogy Tót Ferencz eczakanak 
idejen a sütő háznak ablakara jővén ott ketten őszve sugta-
nak bugtanak [Szentbenedek SzD; Ks 27. XVI]. 

3. feltüntettetik; a fi menţionat; vorgetragen/angefilhrt 
werden. 1806: ki-világosodika, hogy az Alperes ... Tanúi 
soha nem vallottak úgy amint ottan subinferaltatik vallomá-
sok [Dés; DLt 250. — aAz esketések egybevetéséből]. 

?szubinheriál '?* 1757: Az I(nctuso)k ugjan tsak ezen 
... Deliberatumn(a)k sem tartóztatasnak nem engedelmes-
kedenek eröszakason el menenek az A(ctoro)k törvény elei-
b(e) adák hogj mit tselekedgjenek vei lek az szék adjudicalá 
hogy törvény szerént kialtassanak meg, az A(ctoro)k legiti-
me modo meg kiáltották kiáltatások után az A(ctoro)k az 
felljebb el mondott Actiojokn(a)k Sub in heriálânak (!) 
[Torockó; Bosla]. 

szubintelligáltatik beleértődik/számítódik; a fi inclus; 
miteingerechnet werden, mitzählen. 1702: A zab és széna 
qvantumab(an) pedig, vgj értse kegjeltek, hogj ez jelen valo 
Octoberi holnapi subintelligaltatik, hogj erreis a mi fog 
disponaltami p(rae)stallya kegjeltek [UszLt IX. 11. 55 
gub.]. 1722: Ige(n) akarom hogy mik ne(m) subintelligalta-
tunk ă Sendelj és Deszka praestatiojaban [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ból]. 

szubjaceál 1. alatta marad vkinek; a rămîne mai prejos 
decît cineva; jmdm unterlegen sein, sich jmdn unterwer-
fen. 1710: Bethlen Miklóssal penig kivált három dolog 
miatt veszekedtenek, noha különben is Bethlen Miklós 
maga nagyzó ember lévén, Apor István is nem akarván 
subjaceálni neki, nehezen férhettenek egy zsákban [CsH 
298]. 

2. alárendeli/veti magát vminek; a se supune unui lucru; 
sich ... unterwerfen sein, ... sich unterziehen. 1635: ha ez 
utannis hazassagbeli kötelessegem elle(n), tisztatalan eletre 
paraznasagra adnám magamat ... ellenem mint ollian ve-
tekben eleö ember elle(n) ... procedalhassanak igaz teör-
ueny szerint; Es en per hoc, az Orszagh teörvenje szerint 
erdemlet poenanak subjacealni tartozzam [Gerend TA; 
KCsI IV/l 29]. 1671: Történt ollyan dolog-is hogy némelly 
Nemes Embernek lovát el-lopván, az nyomát Egyházi rend 
Praedikátor házához nyomozták honnat a' Lator el-szalad-
ván, javait a' káros Embernek még Tiszt kérésére-is ki nem 
adta volna, Praetendalván azt hogy semmiben néki a külső 
Tiszt nem prescribál ... az illyen Casusokban az Edgyházi 
rendek-is az Ország Törvényes Processusinak subjaceállya-
nak [CC 1-2]. 1675: az realitast követem, szeretem, annak 
is subjaceálok, másképen is ha gondolkozom, úgy is Bolem 
Sirákkal megtapasztalt megbántódásim vinnének arra 
[TML VII, 25 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

3. vmilyen törvény alá esik; a cădea sub incidenţa unei 
legi; (einem Gesetz) unterliegen. 1677: Az idegen Uratlan 
és lézzegō embereknek meg-fogásokrol, Szolgaságra, vagy 
Jobbágyságra örökösképpen valo kénszerittetésekröl a' Ge-
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neralis Articulusokban világos irás vagyon: mellyeknek 
nem observáloi subjaceálnak az Articularis poenának [AC 
232]. 

szubjekt személy; persoană; Person, Subjekt. 1789: 
Kristóf nevű Subjectnak Conv(entio) szerint Rf 34. Xr: 30 
[Mv; ConscrAp. 94]. 

szubjektum személy; persoană; Person, Subjekt. 1809: 
Az Concurrentionalis Cassara nézve meg kivántato, és 
haladék nélkült véghez vitetendő Conscriptiora ki rendel-
tettem vala de az Katonaság mellől meg nem lehetvén 
mozdulnom más subjectumot ezen Munkának végben vi-
telére ... méltóztasson ki nevezni [Szkr; UszLt ComGub. 
16/2]. 

szubjiciál ?hozzájárul; a contribui; beitragen. 1678: 
mellynekis nagyubb erőssegere ... Tisz. D. Csehi Mihálly 
Uram subjicialt [Szilágycseh; SzVJk 126]. 

szubjiciált kifejtett; relatat, prezentat, exprimat; darge-
legt, erörtert. 1775/1802: (Az) exhibeált lnquisitoriabeli 
Salamoni és Gorboi ket Fatenseknek Fassioit ezen Subji-
cialt Raciok nagyon hitelessé lattatnak tenni [BSz; JHb 
LXVlI/3. 127]. 

szubjiciáltatik vminek alávettetik; a fi supus la ceva; 
unterzogen/unterworfen werden. 1670: az Aszony ... capti-
valtatott, és tortúrával valo ijesztés ala subycialtatott [Kv; 
TanJk II/l. 721]. 

szubjugálhat leigázhat; a putea subjuga; unterwerfen 
können. 1710: most volna jó alkalmatossága a császárnak, 
hogy a némettől az egész Magyarországot elvehesse, sőt 
Bécset és Austriát is meghódoltatván, onnan a több keresz-
ténységet is subjugálhatja és az egész Európát elfoglalhatja 
[CsH 161]. 

szubjungál csatol; a anexa; beischließen, beifilgen. 
1618: Nagyságod kegyelmesen megbocsássa, hogy egy ki-
csin articulust kelletik ehhez subjungálnom; ez az Nagysá-
god bölcs ítíleti, mit cselekszik Nagyságod ebből, azmint 
mondják amaz sententiát, hogy: Melius est prevenire quam 
preveniri [BTN2 110]. 1619: Uram, mégis akarnám ezt az 
kicsin verset subjungálni, minthogy minden nap újabb 
újabb actáink találnak* [BTNa 226. — "Köv. a vers]. 

szubkvártásság kvártaszedő helyettesi tisztség; funcţie 
de locfiitor al colectorului de dijmă; Amt eines Viceein-
nehmers von Viertelzehent. 1753: mivel már egynehány 
esztendők alatt tsak a' Nemes Magyar Natio viselte a* 
Quartasi Hivatalt, ezután azon Quartasi Hivatallal a' Ne-
mes Szász Nätio-is illendőképen consoláltassék ... A' Sub-
Quartasság ... marad Tek. Senator Újhelyi Sámuel Uramon 
ŐKglmén [Kv; SRE 189]. 

szubleváció támogatás, segítés; sprijin, ajutor; Unterstüt-
zung. 1722: eő Felsege ... parancsollya, hogy effele exces-
sivus Usorások meg zabo1áztassa(na)k és az eö Flge Kgl-
mes akarattya a' Szegenyseg Sublevatiojával végben meny-
nyen [Ks 18/XCII1 gub.]. 1748: Uri ígért jó akaratjából cse-
kély Igenpataki1 Házomnak Subleva(ti)ojára, ígérte vala az 
Úr vagy három Szász helységbeli Dézmának impetra(ti)o-

jában való assistentiaját, mostanis kérem az Ur engemet 
Sub Leváljon [TK1 gr. Teleki Ádám lev. — aAF]. 

szublevál 1. (meg)segít, támogat; a sprijini/ajuta; unter-
stützen, Hilfe leisten. 1587: Ha mikor oly bízoníos zwkse-
geta esmerik eo kgmek, Akor veghere Menwen bizonToson 
az zwksegnek, Nem Akariak hadnj ennek vthannais, Amy-
wel lehet subleualni Akariak es segiteny az zwksegheóz ke-
pest eő kgmet [Kv; TanJk 1/1. 50. — "A püspöknek]. 1619: 
micsoda differentia vagyon az keresztyén fejedelmek kö-
zött s ezek között, minden jó ítíletü ember meggondolhatja; 
hiszem azért keresztyén fejedelem, hogy vagyon conscien-
tiája, és studio nem igyekezik egy szegény erőtlen országot 
is rabságba ejteni, hanem inkább subleválja [BTN2 214]. 
1626/1681: (A szabadosokat) mind(en) szabados kereske-
desekb(en) ez mostani k(e)g(ye)lmes exempcionk szerint 
elni engedgyék, minden nemű Causajokb(an) őket ... hŭ-
segtek az mi oltalmunk alat sublevallya es oltalmazza is 
[Vh; VhU 227 fej.]. 1657: most azt az epitest az B. Ceh 
szúblevallya harmintz forintokkal [Kv; ÖCJk 4]. 1671: Má-
ramarosban-is bizonyos hellyeken tartozzanak Posta lova-
kat tartani, mellyeknek tartásában az ott valo öt Várost sub-
levallya az egész Vármegye | (A váradgyai és a fogarasi hi-
dat) a' kik eddig építtették, épületre való fákkal-is subleval-
ták emberbéli segédséggel edgyŭtt, ez útánn-is azok építsék 
[CC 32, 35]. 1718: Kívánnak ă Hid Mesterek két ezer Sze-
kér Veszszöt és ezer szekér Tővisset... ha az adjacens Szé-
kek ne(m) sublevalnak ez az el alélt hellység véghez ne(m) 
viszi [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1719: az anticipálandó 
qvantumot Kgltek holnapokra fel ne oszsza mert abban 
nem az az intentioja a Gubemium(na)k hogj bizonyos hol-
napokra osztassék, hanem hogj a Szegénység(ne)k kedvez-
ven assignáltassék ugyan, de ha mindenünnen fel nem kel-
hetne edgyik hellység a másikát sublevállya [Ks 83 gub.]. 

Szk: költséggel 1676: Mivel pedigle(n) az Al-Gyogy 
Vidéki joszágok ige(n) egybe elegyedve vannak, mind ad-
digis migle(n) nem distingválodnak, igerik az Atyafiakis 
köz akarattal, farátsággal, az vélek Közös Keresetekb(en) 
tehetségek szerint Kōltségekkelis subleválni a' Dotalista 
Aszont, és egyenlő költségekkel oltalmazni is ö Kglm(é)1 

[Sv; Törzs]. 
2. felvesz (pénzt); a ridica/încasa; beheben, einnehmen-

1681: Baja Mihalj Bája János ... örökös jobbágiok ... nagy 
Bajoni János Commoralasakor sublevaltak Taxát f 6 Klaka-
zastis 12 nap [VhU 27-8]. 

3. enyhít, csökkent; a atenua; mindem, mildern. J710-
vegeztetek hogj ... igiretekre emlekeztessenek Leuelŭnkál-
tal, hogj a Professor ide valo collocaltatását admatuiáiy-
lyak, és az it valo Ministerium fogyatkozását is ha miben 
lehet igiretek szerint sublevallyak [Kv; SRE 113]. 

szubleválhatja magát segíthet magán; a se putea ajuta. 
für etw. Erleichterung finden/suchen, sich Abhilfe schafien-
1701: attanak vol t . . . Biro Sámuel Uram(na)k száz Mag)^ 
forintokért bizonyos szántó földet, széna füvet és Erdőt az 
Falu1 közönséghes helyeibul; hogj az akkori el kerülhetei-
len súlyos Portiozásnak terhétől ... azzal az pénzzel magO' 
kat subléválhatnák, és telly<e>sséghesenn végső p u s z t u l j 
ra ne jurnának [DobLev. 1/55. — "Nagylak AF]. 1763: Nms 
Kis Várdai L. Sámuel eo kglme ... jelenté mi előttünk hogy 
... sem a királyi Adónak meg-adására sem p(edi)g maga 
Házának interteneallására nem lévén annyi tehetsége, hogy 
azokb(an) magát sublevalhatná, erre nézve kentelenite 
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• •.egj hold Torokbuza földe (így!) ... abalienalni [Ne; i.h. 
Il/341]. 

szubleváltatás megsegíttetés; acordare de ajutor, ajuto-
are; Erleichterung, Mäßigung. 1723: végeztetett, hogy téli 
quartélyábol la Iuny ki mozdullyon a lovas Militia Búzára, 
Ubáncsra, és a* Vas Kapuhoz szálylyon ... remélvén ez ál-
tal a Szegénységnek nemű nemű Subléváltatásat [Ks 18. 
XCIII gub.]. 1728: Szegeny Varosunk nagy Tereh víséléset 
declaralván subleváltatását kell eö Ngok" előtt szegény va-
rosunknak alazatos Jnstantiánk által munkálódni [Dés; Jk 
378b-379a. — "Komis Zsigmond gubernátor és munkatár-
sai]. 

szubleváltatik megsegíttetik; a fi ajutat; Hilfe/Erleich-
terung bekommen, unterstützt werden. 1717: A Kézdi Vá-
sárhelyi lakasok alázatos instantiajok által találtak meg be-
nünket sok terheltetések es erejek felet a gazdalkadasra va-
ló erőltèteseket, es hogy ha nem Sublevaltatnak tellyéseg-
gel el kellessek pusztulnjok repraesentaltak [ApLt 1 a Gub. 
Hsz-hez]. 

szubminisztrál ad; a da; geben, liefem, ausfolgen, zutei-
len, zuweisen. 1784: az Biro, és számadó Polgárok ... Qui-
etantia mellett is csak azoknak subministrallyanak holmi-
két. az kik vagy Királyi szolgálatban vadnak, vagy az Te-
kéntetes Tábla, és az Tiszt Urak parantsolattyaknak tely-
lyesitésében járnak, és fáradoznak [Torockó; TLev. 2/6. 2]. 
1808: (A) Sasfatul kezdve az ujj Határban téjendö Köz 
Kerttyét Pakei Jánosnak tulajdon magam költségemen jo 
móddal helyre-tétetem rövid időn, és adok hozzá két ujj 
Sasfákatis, egyébb hozzá tartózó matérialékat pedig maga 
pákei János fog subministrálni [Kv; Pk 3]. 

szubminisztrálandó adandó; care se va da, care urmea-
zä să fîe dat; auszufolgend, zu gebend, zu liefemd. 1756: 
ezen héti munkákon két nap, magok kenyerek mellett, négj 
nap Udvartól subministralando czipo mellet munkálódni 
kötelesek [Radulést H/Déva; Ks 101]. 

szubminisztrálhat teljesíthet; a îndeplini; (ab)leisten/er-
fíillen. 1740: az elébbi dispositio szerint is alig hiszem 
competentiájit subministrálhatta volna maga Quártélyosai-
nak ezen meg romlott V(á)r(me)gye, annál inkább duplicál-
tatván az Quartély per absolutum nintsen reménség meg 
maradhatása felől [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

szubminisztráltatik adatik; a fi dat; werden gegeben/ 
gespendet. 1756: a fennebb Speciſicált dologtévő heteken, 
két nap magok kenyerek mellet, négj nap az Udvarból, 
vagy krájnikatusból czipajok Subministráltatik [Mihályesd 
H/Déva; Ks 101]. 

szubmisszió alázatosság; umilinţä; Submission, Unter-
wUrfigkeit. 1662: Az kassai bíró pedig, Keviczky János, az 
egész tanáccsal és a váras lakosinak fó-fő rendeivel die 12. 
Mártii jó reggel illendő becsülettel és submissióval, enge-
delmességgel kijővén a fejedelem látogatására és köszönté-
i re , a fejedelem is nagy kegyelmesen fogadta s látta vala 
őket [SKr 213]. 1710: Bemenék, praesentálám a madara-
kot" a supplicátiót nagy submissióval kezihez adám | A 
francia commendáns ... minekutána a confoederátusok 
egynehány ostromot tettenek volna, és többen ötezer fran-

ciánál az ostromon elestenek volna, annyira megijedt, hogy 
több ostromot nem mervén megvárni, nagy submissióval 
accordálni kezde Eugéniussal [CsH 159, 451. — "Az apja 
kiszabadulása érdekében ajándékba vitt császármadarakat]. 

szubmittál 1. alárendel/vet; a subordona; unterordnen, 
unterstellen. 1687: az Soo Varadi" félsö határban Sáros Pa-
tak kőzi nevű helyben epittettenek volt fel egy más erejével 
egy két kőjű kása tőrőjű Malmot ... és ... egjmást magok-
nak törvény csínálások alá igj Submittalak [Sóváradi Bíró 
lev. — "MT]. 1778: ezen ... Divisionak végben vitelére 
megy birálának és arbitrálának minkett olly formán: hogy 
mind azoknak, a mikb(en) ... egy más között mű előttünk 
atyafiságosan meg egyezhetnek, mind pedig azoknak, a 
mellyekben egy más kőzött meg nem edgyezhetvén Judici-
umunknak Submittalni fogják, ugy a mint mű determinálni 
fogjuk consentialnák, meg állói lésznek [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/513. lb]. 

2. elöteijeszt; a prezenta/expune; unterbreiten, präsentie-
ren. 1739: Praetendallya az Actor hogy ... bizonyos számú 
pénze gonoszul el veszet volna, mely iránt litigálodván, az 
Actor ea Pars submittálta, hogy az Incta Pars tertio se jura-
mento mentse magát hogy az A pénzét el nem lopta, és sem 
híre sem tanáttsa nintsen el vesztéséb(en) [Torda; TJkT I. 
158-9]. 1763: a Mlsagos Guberniumnak ... elsőbbeni sza-
badsagunkbann való restitualtatásunk aránt Instántiát ad-
tunk oly móddal, hogyh Felseges Aszszonyunk eleiben 
Submittálnák eö Excellentiájok a mint hogyh ugyh értettük, 
submittáltákis [Hsz; UszLt 16]. 1776: vettük a* Tkts Umak" 
... kűldett Commissioját, melynek tenora ez volt, hogy 
egész Communitásunk bé gyűlvén Bánya, Kohó s verő mí-
vekben néhány időktől fogva interveniált difficultasok felől 
Consiliumot tartson, és a* dissidens feleknek opiniojit Ar-
gumentis et votis írásban tévén ugy a* dolgozó Czigányok s 
szolgák fizetésit meghatározván rendel submittalnok [To-
rockó; TLev. 7/5. — "Pávai Ferenc gr. Komis Zsigmond 
insp-nak]. 1789: A Parantsolatokot... a proc. Tisztek az ar-
ról ki adott Norma szerént currentáltatták, s az Currentatió-
ról költ adtestumot béis szedte magához a' szóiga Bíró, de 
azokat a' Rendelés szerènt a Fŏ Bírónak nem Submittálta 
[Csehétfva U; UszLt XIII. 97]. 1791: (A) Számadások pe-
dig ... mostan fungens Perceptor Titt Pataki Mihály Urat il-
letvén, intimitáltatik hogy a* melly Esztendőkről számadá-
sai még nem revideáltattak, azokat submittálya [Kv; SRE 
277]. 1803: (A) Betsülletes Czéhnak Számadása ... Visgá-
lás alá submittalva nem volt [Kv; FésCJk 22]. 1810 k.: A 
Felperes rövideden Duplicál pontonként és Submittállya is 
[Dés; DLt 82]. 

3. -ja magát a. aláveti magát vminek/vkinek; a se supu-
ne la ceva/cuiva; sich jmdm/einer Sache unterwerfen/fîlgen. 
1625/1752: az Törvénnek tettzett hogj eo Keglmének sub-
mittálni kell magokot" az Jobbágyságra [Csíkszereda; LLt. 
— "A jb-oknak]. 1632: Vram submittaluan magamat annak 
hogi ualamikor kd hozza erkezik es terminust praefigal er-
telmes emberek itiletire kez uagiok az kuztunk ualo diffi-
cultassoknak el igazitassat tamasztani [Kv; Ks 41. D. 21 
Lad. Bornemisza lev.]. 1637: tartozzék Csizmadja Istva(n) 
az Desi Bírák előtt Teőrvent allani, es mindenben magat az 
Teörvennek submittalni [Dés; DLt 398]. 1704: (Sárosi Já-
nos) azt mondá, hogy ö az ö urával nem perel, hanem an-
nak kegyelmessége alá submittálja egészben magát [WIN I, 
174]. 1710: Csak az egy Komis Gáspár ... soha nem sub-
mittálá magát Telekinek | Teleki Mihály neheztelvén, hogy 
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... már Barcsai Mihálynak kellene submittálni magát: alat-
tomban Bethlen Gergellyel és a több urakkal ligát csinála 
Barcsai Mihály ellen [CsH 152, 177]. 1745: Elébbeni ira-
somban feltettem vólt azt, hogy illy szoross divisionak ma-
gamat nem Submittalom [Torda; TJkT II. 10]. — b. meg-
adja magát; a se préda; sich ergeben, sich gefangen geben. 
1748: midőn a' szŏlö(ne)k gazdája étzaká(na)k idején reá-
jok akadott, és az It kezib(en) lévő puskájával elsőben meg 
dőlvén meg ragadta volna, akkoronis az I. semmiképpen 
magát nem submittálta, hanem halálosképpen a* Gazda el-
len tusakodott [BSz; JHb LXVII/3. 198]. 

szubmittálhatja magát alávetheti magát vminek; a se 
putea supune la ceva; sich unterwerfen können. 1745: Illy 
szoross Divisio alá nem Submittalhatom magamat [Torda; 
TJkT II. 10]. 

szubmittált előterjesztett; prezentat; unterbreitet, präsen-
tiert. 1794: (A) Commissiotol bé adatván, a* még Ratiojo-
kat nem submittált, és tökélletesen nem absolváltatott Rati-
onisták nevei, végeztetett: hogy az elsőbbek a' Méltoságos 
Inspect. Curator Urak nevével tőrvényesen admonealtassa-
nak [Kv; SRE 317]. 

szubmittáltatik 1. átadatik; a fi predat; übergeben wer-
den. 1811: A Valyebradi localis Krajnik(na)k fme incassa-
(ti)onis Submittaltattván egy Regestrum ... Transponált a 
Cassába f 40 x. 45 [Déva; Ks 102]. 

2. előterjesztetik, benyújtátik; a fi prezentat/înaintat; unter-
breitet/vorgelegt werden. 1785: Ezen Constutio ... nem ké-
telkedünk ă Teks Táblának hova hamarébb Submittaltatik 
[Torockó; TLev. 9/22]. 1791: az Ajtoni Biro által bé adott 
Számadásoknak meg visgáltatások alkalmatosságával fel tett 
és ki adott Difficultásokra, még mind ez ideig is felelet nem 
adatott az annakutánna következett Esztendőkre pedig egé-
szen 1786nak végéig számadások nem submittáltattak [Kv; 
SRE 276]. 1806: a' jövő Perioduson a' Margitai peris sub-
mittáltattni fog, mellynek ki menetele ... Nagyságodra nézve 
mint évictorra, igen terhes [Mv; Ks Thuróczy Károly lev.]. 

szubnektál csatol; a anexa; beischließen, bei fügén. 1653/ 
1655: Nyilván vagyon kgldnél Csepreghi Uram(na)k velem 
való contractusa ... én az eö kglme Contractusát fel nem 
bontom ... hanem (!) annuált egyébként az dolognak, kgld-
(ne)k ne légyen nehéz ez czedulám alá resolutioját subnec-
tálni [Kv; CartTr II. 876 Ozdi Tamás lev.]. 1801: in Copiis 
subnectálom azon Repartitionak extractussát, mellyet az 
Delegata Comissio a M. N. Sombori Commune Terrénu-
moknak fel osztásában ... velem a már fel mértekből ki 
dolgozot [M.nagyzsombor K; Somb. I]. 

szubodorál sz-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ja a sáfrányillatot (meg)érzi/szimatolja a veszélyt; a 
presimţi pericolul; (eine) Gefahr wittem. 1745: Szarka Jó-
séff subodoralvan az sáffrány illatot, titkon kezdet lappan-
gani, s hol légyen, vagy merre mént, azt nem tudhatni [Nsz; 
Ks 101 Haller János lev. Nsz-ből]. 

szubofſiciális hivatalsegéd; om de serviciu (într-un ser-
viciu public); Suboffizial, Adjunkt, Amtsgehilfe. 7722: job 
maradgyan ott az extractus, mint sem az Diaetan prostituál-
tassam ... csak az subofficialis(na)k az Computusban erro-
ra [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-bólj. 

szubolfaciál előrelát; a prevedea; vorhersehen. 1738: A 
Nms Vniversitas, nagj jövendöbéli kávát Subolfacialván, a 
Nms Város Malma Gáttyán(a)k el-romlásáb(an) s o l e m n i t e r 
Protestál [Dés; Jk 503b]. 

szubolfaeiálhat előreláthat; a putea prevedea; vorherse-
hen können. 1744: Hogy minden tumultus Köpeczen vette 
origoját, világos abbolis hogy ă miolta tumultualodni kez-
dettek a Seditionak Authorai ... Cursus altal 6 vagy 1 vers-
b(en) bizonyos Expressusok minden Faluból convocaltattak 
ad consultandum, es ollyan clandestinô tartottak Conventi-
culumokot, hogy a Tistek semmit abb(an) nem subolfaciál-
hattak [Hsz; INyR]. 

szubordináció alárendelés, függelem; subordonare, de-
pendenţă; Subordination. 1826: subordinatiot nem esmérő 
[Dés; DLt 495]. 

szubordinál 1. utasít; a da dispoziţie, a dispune; anwei-
sen, instruieren, bescheiden. 1584: Ha ky penigh az Chiap-
larok keozzewl ... az bor wiueoket eggyeunetis, masunne-
tis el hitetneie, eggiknek borát alazwan, masiknak penigh 
dichirűen ... Tehagh Egy forintal bewntessek ... Azonkép-
pen a Borgazdakis akik illien hiteteo zemellieket subordi-
nalnanak ezen bewntetes alat legienek [Kv; KvLt III/l 2 
Vegyes ir.]. 1657: Császkai György ... megjelenté, hogy 
szállásomon is jól vigyáznék, mert okvetetlen kerten által 
véletlenül orozva hogy meglövöldözzenek, arra subordinál-
tanak valami drabontokat | Valstein római császár generáli-
sa vala ... már maga is az császár és minden rendek rette-
gik vala authoritását, mely miatt . . . az alatta lévő officérek-
ben subordinálának s megöleték [KemÖn. 148, 263]. 1671: 
Dániel István uram udvaroskodása és ott való beszéde, úgy 
hiszem, tanácsbúi lött és az bátyja subordinálta, az végre is 
lőtt az postamester előtt való olyan beszéde [TML V, 555 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1705: Azt is mondják, hogy 
a magyarok után spiókat rendeltenek volna s kiváltképpen 
hogy kiknek-kiknek a gazdájokat subordinálták volna, hogy 
hallgatózzanak az magyarok után [WIN 1,501]. 

2. alárendel; a subordona; unterordnen. 1652: Mind eze-
ket az inteseket es punctumok (!) subordinaltuk ă ki adatot 
Complanationak, hogy mindenekbe(n) gubernaltassek az itt 
való Eccl(esi)a annak tenora zerint [Kv; KvRLt X. A. 1]-

szu bordin ált utasított; care a primit dispoziţie (de la ci-
neva); bestellt, subaltern, subordiniert. 1657: Az fejedelem" 
asszony hogy már kedvesen látván, vacsorán asztalán* 
volt, estve szállására küldvén megkötöztették ... valami su-
bordinált emberek által ... marcongották, s megkötözvén az 
Oltban vetették [KemÖn. 136]. 

szubordináltatik alárendeltetik; a fi subordonat; jmdm 
untergeordnet werden. 1737: Egy Ónodi Mihály nevü ne-
mes ember ... az el mult télen az ott inqvartirizált Mii'11* 
mellett Stationális Com(m)issarius(na)k subordináltatou 
volt [Vh; Ks 83]. 

szubordinátus alárendelt személy; subordonat, subaltenj: 
untergeordnet, subaltern. 1717: Szükség, hogy a J o s z á g b e 

mindenféle marhás Subordinatusokat ... Valakik(ne)k Vonü 

Marhájok vagyon, meg változtassa [Sárd KK; Utl]- I7** 
hogy az idegenek uraság hire nélkül az határt ne éljék, szu 
ség krajnyik uramnak oly vigyázással mind magának, s mi 
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Penig subordinatússinak lenni, hogy sine conventione az er-
dőt ne colálja [Déva; ErdO II, 35]. 1757: Udvar Biro Uram 
vigyázása Subordinátusát ugy manuducállya hogy ... A 
rongy öszve szedés, és ketske láb nem lételek mián a' papiros 
Csinálás meg ne Csökkenyék hibázzék [uo.; Ks 92.1. 23]. 

szuboriálható keletkezhető; care se poate produce; zu 
erwartend, zu gewärtigend, zu entstehend. 1736: Nms Tor-
dai Lőcsei Sámuel urt vallyák Plenipotentiariussok(na)k 
Néhai Feleségétől Nagy Ersebettöl valo gyermeki, Maria 
Szabó Laszlo Felesége, és Kisanna hajadon Léány néhai 
Nagy attjokrol és Nagy annjokrol édes Annjok decessussán 
reajok devenialando bonumok iránt suborialhato causájok-
b(an) [Torda; TJkT I. 108]. 

szuboriálódik keletkezik; a se forma; erwachsen, entste-
hen. 1724: a Doboka Varmegyei Gyekei hatar(na)k métái 
concurálván a Kolos Varmegjei Légeni határrál, melly két 
határ kőzőttis nem keves inconvenientiák, és egjèb difícul-
tasok is Suboriálodtak [Ks 7. XV gub.]. 1734: ha az vidua 
fideliter az Anak controversioja nélkül az A edes annyárol 
allo es de p(rae)senti az kézénél lévő mobile bonumit ele 
adgya bčnč quidem, alioquin ha az Anak dubietassa subori-
alodik juramento mediante tartozik az vidua elé adni [Tor-
da; TJkT I. 31]. 1737: mint hogj az A. a Nms Csizmadia 
Czéhnek egjgjik legitimus tagja vólt eddig, tehát a mi Cont-
mversia az Ik és az A kőzött suboriálódtak, Nms Czéhek-
(ne)k Constitutioi szerént, kell vala prúmüm et ante o(m)-
nia, ott el-igazodni | ennek utánna, tüz suboriálódván ... 
minden Gazda Emberek és Cseledek a suborialódott tüzet 
•mpediálható eszközökkel, edényekkel siessenek menni a 
ţüz óltásra [Dés; Jk 250b, 474a]. 1778: Suborialodatt vala 
Difficultas a két Condividens Leány Testvérek között el-
sŏbbenis; a ... Szt Benedeken Kovásznai Kováts Thamásné 
Jrauzner Ersébeth Aszszony által ki váltott rész Jószág 
lránt [Szentbenedek AF; DobLev. III/313. lb]. 

szuboriálódott keletkezett; care s-a produs; erwachsen, 
^ntstanden. 1737: tűz suboriálódván ... minden Gazda Em-
bţ*ek és Cseledek a suborialódott tüzet impediálható eszkö-
zökkel, edényekkel siessenek menni a tűz óltásra [Dés; Jk 

szuboriált keletkezett; care s-a produs; erwachsen, ent-
sţanden. 1724: Minémŭ Comissioját vettem ă Méltosághos 
~uhernium(na)k ă ... Gyekéi és ... Légéni egyben folyo 
"atárok(na)k Métái felett Suboriált Controversiák(na)k ré-
visiojárol ex acclusa Commissionis Copia Nsgtok Kglme-
^hövebben meg láthattya, és által értheti [Kelementelke 

szubornáció felbérelés; angajare (a unei persoane pentru 
faptă necinstită); Dingen. 1653: Hallottam, hogy a subor-

natiot őa tette volt meg, hogy őtetb megöljék, de nem tudom 
gúnyoson — nem mondom [ETA I, 115 NSz. — "Bethlen 

"Or. Báthori Gábort]. 

t ®2u*>reparclál leoszt; a împărţi (în părţi mai mici); un-
^rieilen. 1709: Az eö Felsége Militiaja számára kívántató 

Pénznek pótlására bizonjos summa Ezer forintokat kel-
vén repartialnunk; ezen summából háromlott Kolosvár 

arossára Rf. 100. vévén azért Co(mm)issionkat minden 
esedelem nélkül eze(n) 100 Rénens forintokat kgltek igas-

ságosan subrepartiallja, ugj hogj az hova és kinek poran-
csoltatik ad(mini)stratioja, fagjotkozás nélkül ad(mini)stral-
hassa [Nsz; KvLt I. 197b]. 

szubreparciáltatik leosztatik; a fi împărţit (în părţi mai 
mici); unterteilt werden. 1738: Pro Variis Oppidi Necessi-
tatibus, signanter 20-szat Postálkodásra, 10-et pedig Inter-
veniensek(ne)k erogáltatni szokot Expensakra, Melly 50. 
Rhenensek in summa mind Nemes Dés Várossára subrepar-
tialtassan(a)k Nztes Váradi György, Bónis János és Nótári-
us Böszörményi András atyánkfiai ő kglmek által [Dés; Jk 
493b]. 1755: ennek előtte egynéhány Esztendővel a Falusi-
ak kőzőnségess meg egyázekből (!) ... az Falusiak öröksé-
gek egyik a másikhoz fel rudaltatván aproportionaltattak, és 
a terh viselésis a szerént subrepartialtatot [F.lapugy H; Ks 
62/11]. 

szubrepartició leosztás; împărţire (în părţi mai mici); 
Aufteilung, Repartition. /7/8: jóllehet subrépartitioink meg 
vadnak az falukra de pénzt is az Militia Tiszteitől kellett 
mutualnunk, ugj kerültük az Executiot, de mar onnan is ki 
fogjtunk [Somlyó Cs; Ks]. 

szubrigli tolózár; zăvor, ivăr; Schubriegel. 1810: vagyon 
a' gabonás, melynek vagyon fenyő deszkából valo, vas fe-
jes szegekkel merőbe meg vert, két felé nyilo, vas sarkokon 
forgo, faiu borított zárral és kolcsál zárlodo, derék ujj ajtója 
alsó, és Felső suprillikkel [Doboka; Ks 76 Conscr. 29]. 

szubszekválhat utánamehet; a putea urma pe cineva; 
jmdm folgen, nachgehen. 1670: Úgy is kellene Kegyelmed-
nek bocsátani", másnap subsequálhatna mindjárt [TML V, 
365 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — "Ti. útjára, a Rőttel 
emberét]. 

szubszekvált vmi után következett; care a urmat după ce-
va; nach einer Sache folgend/gefolgt. 1749: in Anno p(rae)-
terito 1725 ... Néhai Mlgs Groff Széki Teleki Pál Ur Nemes 
Kővár vidéki Szakatura nevű Faluból el szökött... Providus 
Buzura Farkas alias Marosán Ursz nevű örökös Jobbágyát, 
törvényesen ... akkòri Vajdaszegj Popáktol repetáltatta: repe-
táltatván ... Buzura Farkasnak minden Vajdaszegen" találta-
tott Attyafiait fel adták ... Buzura Farkast pedig ... a repeti-
tiora kézb(e) nem adták ... A repetitiot subsequált fel nem 
adás utánn is ... Buzura Farkas, a meg nevezett Popak mel-
lett meddig lappangót? [TK1. — TA]. 1763: Boros Miska ... 
mind addig, mig az dolognak nehézségéről nem intették, 
elébbeni recognitioját nem revocalta, a* midőn pedig revocal-
ta már késó volt, erŏssebis a spontanea fassio, mint a subse-
quált reclamatio [Torda; TJkT V. 756]. 

szubszekváltat küldet; a trimite (pe cineva); schicken 
lassen. 1691: Veterani generál Havasalföldiben Sovire, 
Szent Crois vicecolonellusa commendoja alatt expediált bé 
ezer lovast, utánna subsequaltatta Pace uramat 1000, ezer 
lovassal [II AMN 327]. 

szubszidionális szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: - pénz segélyadó; subsidiu, ajutor bănesc; Subsi-
dien, Hilfsgelder. 1621: Teczet eő kglmeknek hogj az Or-
szagh Giwles napia Nem meszsze, addigh, megh veghez 
megien warakodni kel vgj itelliwk hogj netala(n) akkor va-
lami subsidionalis penztis imponálnák reánk | Annakokajert 
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hogj Biro vram eö kglme mindenfele iobbadon el érkezhes-
sek ... es az reánk imponált subsidionalis penztis zallithas-
sak, vetettek eő kglmek adot egj vonasra f 1 [Kv; TanJk 
II/l. 316-7, 333]. 

szubszidium 1. (meg)segítés; ajutorare; Unterstützung, 
Beihilfe. 1766: oda jöve a Földvári Ferenc tiszttartója, 
Gyöngyösi Ferenc, s azt mondá, hogy egy commissiója jött 
a guberniumból vagy a generálistól, Hadiktól, melyben kéri 
Földvári Ferenctől azt az ötezer forintot ... mely Kun Ist-
vánnérói, a napájáról, szállott reá, hogy a limitanea militia 
subsidiumára adja által [RettE 196]. 

2. segély; subsidiu, ajutor (bănesc); Unterstützung, Hilfe, 
Geldhilfe. 1579: Az Regeny Peter suplicatioiat meg ertette 
eo kegmek keryk eo kegmeket Byro vramat tanachiawal 
hogy a mint ez elòt való eztendeobe az subsidiumot meg 
Attak neky Azonkeppe(n) ez ydeon is aggya meg eo keg-
mek [Kv; TanJk V/3. 186b]. 1580: Akarwan azért effele 
zwkelkedesre tyztek zerent gondot vysselny, vegeztek hogy 
a subsidium es segitseg ekeppe(n) legie(n) meg [Kv; i.h. 
V/3. 207b]. 1581: Az Espotaly Mesternek subsidiuma felól 
kit aggion Az Alsó Espotalyba, vegeztek eo kegmek voxot 
kerdwe(n) hogy sarczot ne vessenek az felseo Espotaly 
mesterre hane(m) Az eó igerety zerent aggion Az Alsó 
Espotalj mesternek a' Zegenyek taplalasara Mind bort mind 
bwzat zalonnat vayat saytot es egiebet [Kv; i.h. V/3. 237a-
b]. 1582: Filstich Leorincznek attanak Subsidiumara, Segit-
segere f. 10 [Kv; Szám. 3/VI. 9 Diósy Gergely not. kezé-
vel]. 1592: Zollottanak eo kegmek az tanachbeli vraim sub-
sidiuma feleol [Kv; TanJk l/l. 174]. 1793: Vice Ispány 
Hatfaludi Ferentz Ur Levele. Még ez előtt jóval Natsád pa-
rantsolatyát tisztelettel vettem vala az iránt hogy a Subsídi-
umnak Repartitioját Natsádnak elküldeném [Bősháza Sz; 
JF 36. 163]. 1846: a Prussussal vagy Burkussal volt hábo-
rús időkben belli subsidiumot vett és adott [Illyefva Hsz; 
HSzjP]. 

Szk: búzabeli 1664: ha mi kevés búzabéli és vagy egy 
szalonnabéli subsidiumokat mutatnák ö kegyelmek jóakaró 
szolgájokhoz ... Isten is megáldaná érette ő kegyelmeket 
[TML III, 130 Szalárdi János Teleki Mihályhoz] * szalon-
nabeli • búzabeli ~ * terhesebb 1837: Minden terhe-
sebb subsidiumokat, nem külőmben eshető folyamatban le-
hető hadi adókat s háromlandhato háborúi költségeket a 
Szepesianum Jószág el zálogosittoja Nyomdokossai vagy 
a' Famillia tartozik vinni [Dés; BetLt 5]. 

3. pótlás; completare; Ergänzung. 1591 k.: Az bellica ex-
peditioban az gyalognak allatasabul ... ad Numeru(m) 25 
hatta vala s Annak felette Subsidiomotis ket ket forintot hó-
ra, hogy eo Naga mostannis ha kywantatik Azon kegyel-
messigel chelekeduin Ne onerallion [Dés; DLt 233]. 

4. tartozás; datorie; Schuld. 1799: Groff Teleki Imre Ur a 
Krakkai Jószágért kétszer fizette meg a subsidiumat, mely 
szerént az egyiket vissza adni tartazunk [Ne; DobLev. IV/ 
815 Vajna Antal Szántó Sándorhoz]. 

szubszidiumocska segélyecske; ajutor mai mic; kleine 
Geldhilfe. 1605: Bocsátottuk Pettky János uramat, taná-
csunkot is kegyelmetek között való generálisunkon azon-
képpen Zuhay Gáspár uramot, magyarországi főhívünket 
... hogy az mely kevés subsidiumocskát és ajándékot ke-
gyelmetek maga szabad akaratjából most először minekünk 
igért, azt kegyelmetek között felszedessék és ... kezünkhöz 
szogáltassék (!) az rendelés szerént [Barabás, SzO 355 fej.]. 

szubszisztál 1. időzik vhol; a sta mai mult timp într-un 
loc; (ver)weilen. 1661: (Az ellenség) Huszt körül mennyire 
való kárt tehetett legyen és útját melyen dirigálta s hol sub-
sistáljon, ezek még bizonytalanok, de csalhatatlanul vagy 
vissza megyen Erdélyre egészlen, avagy rész szerént, vagy 
Székelyhidat obsidéálja, vagy Szatmárt [TML II, 156 Ke-
mény János Teleki Mihályhoz]. 1670: Maga penig Kegyel-
med az határszélyben Kolczérnál és Buzintánál subsistálja-
nak, vagy Hagymás-Láposnál [TML V, 285 Teleki Mihály 
Pelei Ferenchez]. 1671: Hogy oly készülettel legyenek', 
hogy mihelyen második ordinantiójok jü, E r d é l y r e jöhesse-
nek és az míg ott subsistálhatnak, subsistáljanak, égessenek 
és mindent elkövessenek [TML V, 521 ua. Székely László-
hoz. — "A németek]. 1673: Moldovábúl semmi újabb hír 
nem jött, hanem Nemes János uram íija, hogy Kaplan visz-
sza szállott s az vezérrel megegyezett; az lengyel penig Hu-
tinnál subsistálna [TML VI, 541 Székely László Teleki Mi-
hályhoz]. 1678: Emlékezetében lehet Kgdnek, nekünk az 
expressissime meg van parancsolva az portárul, sem fran-
czia, sem más lengyel, vagy idegen hadaknak subsistálm 
meg ne engedjük az erdélyi birodalomban [TML VIII, 250 
a fej. ua-hoz]. 1699/1700: a ' mikor ... ă külső országhra ki, 
vagy bé felé indultak", mindenkor az Armadának ott ' kellet 
Subsistalni, hói négy, hol őt hetekig [BK. Folti Bálint test-
véréhez Bécsből. — "Őfelsége hadai. levélíró birtokain]. 
1706: Mi Károlyban nem mervén subsistálni, megyünk 
Olcsvára, onnan csakhamar felindulunk Selmecbányára 
[Kv; KvE 247 VBGy]. 1788: a' mostani Szállásom Szeben-
ben igen alkalmatlan az erős téli napokon való abba(n) mu-
latásra ... hidegek a* szobák; vén ember(ne)k bajos azok-
b(an) most Subsistalni [Kercsesóra F; TL. Málnási László 
ref. fökonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

2. marad; a rămîne; bleiben, fortbestehen. 1672: Paran-
csolja mind a mi kegyelmes urunk ő nagysága s mind Ke-
gyelmed, hogy subsistáljunk valamely helyben [TML VII. 
544 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 1741: hallottam 
Boka Bumbujtol. hogy néki lehetetlen it Subsistalni mert 
már majd mindeniből ki pusztul [M.fráta K; BLt 1 Szőts 
Stefán (40) zs vall.]. . 

3. létezik, fennáll; a subzista/dăinui; bestehen, Existenz/ 
Subsistenz habén. 1721: illyen formában ennek az Ország-
nak subsistálni lehetetlen [Gyf; Ks 95]. 

4. törődik vmivel, ügyet vet vmire; a se ocupa/ interesa de 
ceva; sich um etw. kümmern. 1677: A' Legitima Executiok 
minden helyeken peragáltassanak; annak violens turbaton 
a* Decretumnak tartása szerint szorgalmatossan meg-bŭn-
tettessenek, azt impedialo Mandatumok ne expediaitassa-
nak, és az illegitimum Mandatumok nem obstalván az Exe-
cutorok ne-is subsistallyanak azokra [AC 198]. 

5. felhagy vmivel, abbahagy vmit; a se lăsa de ceva, a re-
nunţa la ceva; unterlassen, aufgeben. 1677: A magyar atya-
fiak prédálják s pusztítják az Szilágyot s ez vidéket. En ele" 
jekben írtam volt, subsistáljanak, de nem fogadták [TML 

VII, 446 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 

szubszisztál hat 1. időzhet; a sta/rämîne mai mult timP 
într-un loc; weilen können, sich aufhalten können. l?'*'^ 
oly készülettel legyenek, hogy mihelyen második ordinan-
tiójok jű, Erdélyre jöhessenek és az míg ott subsistálhatnaK. 
subsistáljanak [TML V, 521 Teleki Mihály Székely László-
hoz]. 1677: Az ott benn lévő mostan fogadott hadakrul is 
... disponálni kell ... mert itt sokáig nem subsistálhatnaK 

[TML VII, 407 ua. a tanácsurakhoz]. 1678: Ezek kegye1' 
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mes Uram oly helyre, az hol bátran ne subsistálhassanak, 
nem is mennek [TML VIII, 253 ua. a fej-hez]. 1704: a ge-
nerál parancsolt, hogy a Toroczkaiak azmely házban van-
nak, készítsék úgy el, hogy subsistálhassanak benne [WIN 

289]. 1705: Ma jelenté az Úr, hogy Gyulai István uram a 
Havasalföldéből levelet írt volna és elbúcsúzott volna az úr 
szolgájától, megírván, hogy viseltesse gondját az úr lovai-
nak és embereinek, mert ő nem tudja meddig subsistálhat 
Havasalföldében [WIN I, 396]. 1723/1770 k: az Unitaria 
Religión való Papnak a* Mlgs Grof Ur ő Nga Parochialis 
Fundust assignaljon; mellyre építsen ő Nga egy jó Házat, 
Pitvarával és Kamarájával egybe, a' hol a' Pap subsistal-
hasson, és az Ekla is conflualhasson [Vajdakamarás K; Sz-
Conscr. 143-4]. 

2. el/fenntarthatja magát; a se putea întreţine, a-şi putea 
procura mijloacele necesare traiului; sich (unt)erhalten, 
Subsistenz finden, sich ernähren. 1717: à Milítia ben lévén 
à Hazában, és bizonjos reguláit alimentatio nélkül nem sub-
sistalhatván, Méltóságos Com(m)endans G(ene)ralis Excel-
lentiája parancsolattjábol proponált Summából igirtŭnk 
350000 Rh f. melyekben Computáltatik à Militia alimenta-
tiojára négj téli holnapokra valo buza, Zab, és Széna [KvLt 
1/220 gub.]. 1752: Fizetésetském irántis igen alázatosan, de 
tellyes bizalommal instálok, ha kegyes szivére nem vészi a* 
Mlgos ur igen bajosan Subsistalhatok [Szentdemeter U; Ks 
83]. 1764: Az alattvalók annyira nyomorgattatnak, hogy 
nem subsistálhatnak, mások felett taxázzák s nemkülönben 
mint a jobbágyot szolgáltatják* anynyira, hogy Bihar, Csa-
tár, Püspöki nagy roppant helységek pusztulófélben vannak 
[RettE 167. — "A papok]. 1776: ha verő maradnae vacan-
tiában, a' ki jó Gazda is hogy terhes házát tarthassa a* va-
cantiában maradatt verőből harmintz vas tsináláson felyülis 
foghasson magának, így már a* verökis vacantiaban nem 
maradnak, a' terhes házat tartó Gazdais ki az három ágas 
vassal nem subsistálhatna szükségit potolhattya [Torockó; 
TLev. 7/5]. 1783: Innét csak a kidéi ment", Elek Márton. 
Esztendeig lakott ott, de nem subsistálhatott, mivel nem ad-
jak egyebet másfélszáz forintnál [RettE 422. — "A csehek 
közé, papi munkát végezni]. 1786: ha a Thoroczkai Lako-
sok az Bányaszságtol es Vass mivelestol ... el rekesztett-
e k (0. itten a Város nem Subsistálhattna s meg sem elhet-
n e sovány és keskeny Hátár közi valo szorittása mián [To-
r°ckó; TLev. 4/13.14]. 

megmaradhat; a putea dăinui; leben können, verblei-
°en können/mögen. 1667: az fö porkoláb fizetésén tartsuk 
Csuthy uramat, ha kapitány nevet adnánk is neki, mely ha 
azon fizetésen nem subsistálhatna, kész vagyok magaméból 
fuppleálnom [TML IV, 20 Thököly István Teleki Mihály-
h°2]- 1690: Maga az Lotharingiai Herczeghis Szebent az 
mikor p(rae)sidealta, azt mondotta, hogy Segesvárt Med-
jšyest és tőb akkor nem praesidealt varosokat azért nem ter-
eli , sem praesidiummal sem quartellyal, hogy mi es Udva-
runk subsistalhasson [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i 
ut l- 1704: Hogy a nemesek magok nemesi szabadságban 
Megtartassanak és semmi dolgokban meg ne sértessenek, a 
Parasztok is pedig a magok kicsiny hajlékokban és öröksé-
g b e n megtartassanak és subsistálhassanak" [WIN I, 197. 

"A király óhaja]. 
4. élhet; a putea subzista/trăi; Lebensunterhalt finden. 

y74: Teleki Miklós úr elhagyván a katonaságot, az holott 
Jl'Cecolonellus volt, megházasodott vévén feleségül Ger-
^ardt Katát, akivel kapott volt ugyan 16 ezer forintot, de jó-

zà8ot, ahol subsistálhatott volna, nem adtak véle | És azért 

Erdélybe szorulván, az édesatyja, Teleki Sándor, élt még 
akkor, s sokat munkálódott mind arra bizott emberei által, 
mind személyében, hogy adjon az atyja jószágot az hol fe-
leségével, gyermekeivel subsistálhasson [RettE 319-20, 
320]. 

5. vmi nélkül nem ~ vmit nem nélkülözhet; a nu se putea 
lipsi de ceva; etw. nicht entbehren (können). 1749: én alá-
zatoson Írhatom Nacsádnak; hogy köntös nélkül én nem 
Subsistálhatok [Nsz; ApLt 1 Apor László atyjához, Apor 
Péterhez]. 

6. érvényes lehet; poate să fie valabil; zu Recht bestehen, 
gelten. 1782: Ami nézi az 1715béli 2da Marcii költ Con-
tractust, az sem subsistalhat, és az Ának nem prejudicálhat 
Actioja enerválására, mig nem az Ik az In Anno 1710 die 
12dik xb(ris k)ölt Divisionalist Eczken András és Miklós 
között perágáltatattot... elö nem adják [Hsz; BLev.]. 

szubszisztálhatás fennmaradhatás; posibilitatea de a 
dăinui/exista; (Aufrecht)erhaltung, Fortbestehen. 1677: Ha 
Kegyelmed gondolná az hadaknak eloszlását és nem sub-
sistálhatását, Kegyelmed Kővárig continuálja útját, de to-
vább onnét semmiképpen ne mozdúljon [TML VII, 404 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 

szubszisztáltatott megmaradt; care a rămas de la ...; be-
lassen. 1705.ė megírtam vala Gyaluba Bogdány Zsigmond 
uramnak, aki a kurucoktól subsistáltatott inspector vala, 
hogy jüne be Kolozsvárra, hadd beszéljek véle [WIN I, 
643]. 

szubszisztencia 1. létfenntartás, megélhetés; întreţinere; 
Unterhalt, Erhaltung, Subsistenz. 1704: (Apor Péter) Mos-
tani szükségében pedig csak azt kívánná, hogy abból, akit 
neki testált Apor uram, valami subsistentiára való pénzt 
fordítana az asszony [WIN I, 311-2]. 1705: Hogy pediglen 
mindnyájan magok fogyatkozásit egymásnak ne panaszol-
ták volna, s kivált a téltől megijedvén, subsistentiájukról 
oly formában ne gondolkoztanak volna, hogy ha ugyan Is-
ten azzal látogatna meg bennünket közönségesen, hogy itt 
kellene a télen is nyomorogni, elégtelen lévén itt a subsis-
tentiája, hogy Havasalföldébe a generál és Gubemium con-
sensusából mint mehetnének által | itt valamennyi magyar-
ság vagyon az három úron kívül, úgymint gubernátoron, 
Haller Istvánon és Keresztesin kívül, mindnyájan készül-
nek, hogy sz(ent) Márton-napig elváiják, azután pedig 
mind egyszersmind kéredzenek, mert tovább nem lesz sub-
sistentiájok | mind ki kellett belőle menniek" azért, hogy az 
armada elérkezvén ne találjon élést és subsistentiát magá-
nak [WIN I, 486, 545, 558. — "Kolozsvárról az ottlakók-
nak]. 1747: considerálván én" mind Feleségemhez való vér-
ségét, mind pedig ezen kivűl Subsistentiájára való helljének 
nem létét ... ígértem vólna Magyarosi Beniamin U(ram-
na)k hogy a Curiának és Allodialis főldek(ne)k felét eő ke-
gyelmének cédálam [Asszonynépe AF; DobLev. 1/225. — 
"Borsai István]. 

2. ellátás; subzistenţă, hrană; Unterhalt, Versorgung. 
1705: Glöckelspergné asszonyom is az asszonyhoz jött vala 
... Valami emberek mondották volt ugyan, hogy Váradnál 
lött volna, de ... azóta le is érkezett volna, nem mulathatna 
az úton, nem lévén annyi embernek subsistentiájára való al-
kalmatossága [WIN I, 516]. 1717: Iffju Szent Kereszti 
András Atyankfia a' Beszterczei Moldva felöl való Passus-
nak be vágatására a* Gubemiumtol kŭldettetvén, rendelte-
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tett két Lovára Széna és Zab in natura Kegyelmetek annak-
okáért ... két Lovára, szénát, és zabot a* rendes proportio 
szerint két holnapi Subsistentiara Besztercze Székből assig-
nallyon [Kv; Ks 83 gub.]. 1722: a Conscriptor Vrak ... im-
már azt p(rae)tendallyak hogj egj hellyet denominalylyok: 
az holot is lehessen egy holnapi Subsistentiajok a purízálás-
ra [Pókafva AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 1727: Az Inqui-
sitor Cancellista Déákok mellé ... rendeltetik Commissari-
us(na)k Benczenczi Rácz András Uram, kiis Viaticumat vé-
vén kezéhez ... mindenütt azan Deakokkal fog járni a Spe-
cificalt szemelyekhez, illendő subsistentiajokrol provide-
allyan [Déva; JHb XLII]. — Némelyik adat a másik jel-hez 
is tartozhat. 

szubszkribál 1. aláír; a subscrie/subsemna; unterschrei-
ben, (unter)zeichnen. 1639: Becski Andras ... hoza elő az 
Relatoriat mondva(n) hogi kesz, enis subscribala(m), de 
hogi Bakocz Ur(am) subscribalt volna, ne(m) tudo(m) [Kis-
kerék AF; JHb XXV1/16]. 1643: A Vladika pópa Stefánnak 
is mondottam, ha reversalis alá nem irsz, Vladika nem le-
hetsz ... És igy magokat meg gondolván mindnyájan sub-
scribálának ... s pópa Stefán is subscríbála mind a condi-
ciokriak s mind a reversalisnak [Gyf; DocIstTrans. 220 Ge-
leji Katona István I. Rákóczi Györgyhöz]. 1677: a* bene-
meritus haza fiainak, és Fejedelmeknek jámbor Szolgainak 
érdemes meg-jutalmaztatásokra a' Gubematomak az egész 
tanácsai egyenlő tetszésekből authoritások légyen, a' Feje-
delem neve alat expediaitatván a' levelek; mely leveleket a* 
Fejedelem, a' Gubernátor, és Cancellarius, eo absente, sec-
retarius subscribállyon [AC 34]. 1704: Ma is felgyűlvén az 
ország, akik még azt a sokpecsétü proscriptiót nem subscrí-
bálták volt, azokkal subscribáltaták [WIN I, 185-6]. 1729: 
a' mely Levelet a' Fiscusnak kételenségbül subscribalnúnk 
kellett, azon Level erejivel maga Jószágát edgjikílnkis el ne 
veszesse [Nsz; JHb XLII]. 1758: Mű kik alább Subscribá-
lunk, adjuk ezen Levelünket arról, hogy" [Mv; WassLt. — 
aKöv. a lev. szövege]. 1763: ezen Contractust akkor enis 
subscribálom, s mint bizonság meg petsétlem [Ebesfva; Ks 
Baló Antal lev.]. 1770: Teleki Ádám ... Regius consiliari-
usságot kapott volt, melynek nagyon örült. Ritkán subscri-
bált, hogy oda ne tegye: „Felséges Asszonyunk C(onsilia)-
riusa" [RettE 221]. 1802: A Sub Nro 10 lévő Contractus-
bol, mely lehet az aránt győződni, hogy abb(an) a panaszlo 
Aszszony Nagy Annyának neve subscribálva nintsen [Tor-
da; TLt Közig. ir. sztlan Gálffi Joseff viceispány kezével]. 
1823-1830: az özvegy így subscribált: Verwittelte Majorin 
Plató [FogE 285]. 1829: A Testamentom már meg volt ír-
va, és a néhai Ur, és Tkts Kontz Ur által subscribálva és pe-
tsételve [Algyógy H; BetLt 2 Kakutsi Péter (49) szb ns 
vall.]. 

Szk: nevét -ja. 1775: Mi, kik nevünket subscribáltuk, 
adjuk őrök emlékezetül mindeneknek ... [Örményszíkes 
AF; BetLt 6]. 1807: Mü kik ide alább neveinket Subscri-
báltuk ... adgyuk tudtára mindenek(ne)k ... [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 

2. helyesel, jóváhagy; a apróba; gutheißen, „unterschrei-
ben". 1677: Illyen nagy derék Casusban pedig, úgy-mint ha 
közönséges insurrectiora való parantsolat lenne, a* Guber-
nátorral együtt a* Tanátsnak nagyobb része subscribálja az 
ollyan parantsolatokat [AC 36]. 1687 k: Gegesb(en) lakó 
Csok Péter ă kissebbik hagyott Fenes tövén ă felső határ-
ban), égy Tökös, egy mosolygo, és egy kerek alma fát, fia-
talokat Testamentumb(an), melynek ä Battyais Csok János 

... ne(m) contradicál sőt inkább subscribál [Geges MT; 
MMatr. 174]. 1710: És mivelhogy tudom Bánffy Dénesnek 
minden intentiöját, hogy kegyelmedet egész házával együtt 
el akaija veszteni, azért jelentem meg kegyelmednek: ha 
maga életit, gyermekeinek, feleséginek megmaradását sze-
reti, praeveniálja a magára következendő veszedelmet, és 
subscribálja ezt a ligát" [CsH 115. — "Teleki Mihály szavai 
Béldi Pálhoz]. 

3. igazol, bizonyít; a confîrma; bekräftigen, bestätigen. 
1785: Német Nemzetből való Eredetekre ... Citallyuk az 
Familiak(na)k névéket, a Bányákban lévő Mineráknak, és 
egyéb Materiáknak úgymint, Ort, Értz, quartz, Katzender 
etc Ugy nem külömben a kohokban verőkben lévő Műsze-
reknek *s eszközöknek Pest, Slak Sóiban etc neveze teke t , 
mellyek mais ennek az igazságnak mint egy meg annyi bi-
zonyságok eléggé subscribálnak [Torockó; Thor. XX/9]. 

4. be/feliratkozik; a se înscrie; sich unterschreiben, sich 
als ... eintragen. 1823-1830: elmentem a prorektorhoz, 
Meiners Károlyhoz ... és ott immatriculáltatván magamat, 
ekkor tettem határozást tökéletesen, hogy pap leszek, és 
mint theologiae studiosus úgy subscribáltam | (Szentpáll 
Elek) Marosvásárhelyt deáknak nem subscribált volt, csak 
mint úrfi-praeceptor volt, úgy lakott a kollégyomban I 
(Szendrei Dávidot) Csakugyan subscribálni megenged t ék , 
de úgy megszégyenlette magát, hogy Enyedre nem kívánt 
visszamenni [FogE 210, 286, 288]. 

szubszkribálandó aláíró; semnatar; Unterzeichner 
1749: Minket alab suscribalando szemejeket elhiva Uzom 
Kis Pal Laszlo vram ... hogy ... latnok meg az eö Kglme 
fübeli kárát [Kökös Hsz; Kp 175]. 1773: Citaltata mi áltá-
lunk ide alab subscribalando szemelyek által ... Küspál 
László Uramot pakular János Uzoni jobbágya által [Uzon 
Hsz; Kp IV. 264 Menyhárt Ferenc lev.]. 

szubszkribálás aláírás; subseriere, semnare; Unter-
schreibung. 1678: Gróf urammal aemulálkodván, elől mon-
dás, elől járás, elől subseribálás felől [TML VIII, 204 Tele-
ki Mihály Absolon Dánielhez]. 

szubszkribálhat aláírhat; a putea s u b s c r i e / s u b s e m n a ; 
unterschreiben können. 1655: Ö kegyelmének kellett volna 
ugyan írni most, de úgy elerőtlenedett, hogy nem is subscri-
bálhat már [TML III, 422 Bornemisza Anna Teleki Mihály-
hoz]. 

szubszkribált I. mn 1. vmit aláírt (személy); (persoanä) 
care a semnat ceva; unterschreibend, unterzeichnend. 1729-
hogj edgjikünknek is a' subscribalt Szemellyek kőzzül, ka-
ra ne következhessék, és az Absens Atyafiak kőzzül vala-
mellyiknek refractariussága miá, magúnk Jószága ne 
jon periculumban ... mind ezekre rendeltünk magúnk kő-
zött illyen Fundusokat" [Nsz; JHb XLII. — "Köv. a részi.]-

Szk: alább -. 1721: Mi alab Subscribalt s zemélyek •• 
adgyuk emlekezetul ... ez mi Pátens Relatoriank(na)K 
rendiben" [Asz; Borb. II. — "Köv. a részi.]. 1758: Anno 
1758 Die 22da Juny mi ide alább Subscribált Rectificatoro* 
... Ki menvén az betsületes Kolosvári Kádár czéhban bizo-
nyoss exoriált controversiának dirimálása végett" 
KCJk 37b. — •ua.]. 1783: Mi allább Subscribált Nemes 
Szeméilyek [Radnót KK; BfR Várodi Simon ns kezévelj. 
XIX sz. eleje: En ide alab subscribalt Nemes személly ötöd-
fél Esztendeig az Mlgs F. M. suki suki János Ur Udvara-
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b(an) praeceptoroskodván tisztességesen és betsülettel min-
deneket meg fizetett az mi illett [SLt XXXVlII]. 

2. aláírt; care a fost semnat; unterschríeben. 1735: adam 
ez Subscribalt Levelemet [Pókafva AF; JHb XXVIII/63]. 

Szk: maga által 1762: Mlgs Felső Magy(ar) Suki 
Suki János Ur ... adott vala kezünkben maga által subscri-
bált pecsétes Carthabeánkát [Kv; SLt XXXV. 6] * maga/ 
saját kezével 1688: En Sz. Pali Ferenczné Recsei Bojer 
Sara, adom ez magam kezemmél Subscribalt pecsétes leve-
l e d e t jövendőbéli bizonysághul [Fog.; Szád.] | adom ezen 
saját kezemmel subscribalt es pecsetemmel meg erössitet 
levelemet [Ne; DE 2]. 

3. beiratkozott; care s-a înscris (la ...); inskribiert, ein-
geträgt. 1870 k./1914: Gólya: ez volt a neve a subscribált 
első éves deáknak, s általában az újan érkezett osztálytárs-
nak [MvÉrt. 14]. 

II. ſn vmit alulírt személy; semnatar; Unterschriebene(r). 
1802: Quietantia Száz Negyven öt Renens forintokról ... 
Sellyéket mi alább Subscribáltak ... az Sombori fiúi ág ré-
szére jutott két Tertium Excisiojáért, Conscriptiojáért, as-
sígnatiojáért ... hiba és fogyatkozás nélkül percipialtunk 
[M.zsombor K; Somb. II]. 

szubszkribáltat aláírat; a puné (pe cineva) să semneze 
ceva; unterschreiben lassen. 1660: ím az több regalisokat is 
cancellarius uram elkészíttette melyeket felküldtem Ke-
gyelmednek, ezeket is azért az többivel együtt subscribal-
tassa Kegyelmed és hozza el is magával [TML I, 557-8 
Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1662: Az leveleken Ke-
gyelmed subscriptiojának helye lévén, Kegyelmed jelen 
nem létében is látván hasznosnak lenni, neve alatt is sub-
scribáltattam [TML II, 256 Kemény Simon ua-hoz]. 1665: 
Ha azért azt Nagyságod subscribáltatja, maga méltóságos 
titulussát is praemittáltassa [TML III, 377 Teleki Mihály a 
fej-hez]. 1666: ez okon egy albat Subscribaltata hogy az 
szerint le Iratya az mint az testamentum volt [Cssz; BálLt 
!]• 1678: Ezen commissiónkat s ebben való inclusa paran-
csolatunkból való íratásunkat vévén Klgd, kglssen és igen 
serio parancsoljuk tiszti alatt levő vármegyéinkben és dist-
J“'ptusunkban minden rendekkel hova hamarébb sunscri-
báltatni és kezünkhöz sietve küldeni el ne mulassa [TML 

a fej. ua-hoz]. 1704: Ma is felgyűlvén az ország, 
akik még azt a sokpecsétü proscriptiót nem subscribálták 
V°K azokkal subscribáltaták [WIN I, 185-6]. 1776: Mi-
kor ... Mlgs Praepost Ur azon Reversalist az Exponens 
Úrfi ŏ Ngăval subscribáltatni kívánta, subscribáltaé ak-
kor, vagy gondolkodásra valo haladékot kért magának? 
INsz; GyL hív.]. 1801: ezen ujj Contractusnak páiját ki 
vitte az Plenipotentiariussa, hogy az. Principalisnéjával 
subscribáltassa [Kóród KK; Ks 68. 49. 41 gr. Komis Gás-
Pár nyil.]. 

szubszkribáltathat aláírathat; a putea cere cuiva să 
Semneze ceva; kann unterschreiben lassen. 1664: Zelnice 
JJevü faluról ez elmúlt éjjel megíratta ő kegyelme az do-
£atlot, most Almakeréken subscribáltathatni [TML III, 8 
ph l en Farkas Teleki Mihályhoz]. 1665: Kegyelmed sza-

aszsza fel az praefectus uram levelét s az mi én nálam 
, ott leszen tőbb, itt nincsen, nem is értem, az melyrül 
Jómért én nem láttam, de ha mi oly szükség leszen az le-
j he, hiszem reá emlékezik Kegyelmed és hamar írathat 

f ™ s urunkkal subscribáltathat [TML III, 495 Bánfi 
u,enes ua-hoz]. 

szubszkribáltatik aláíratik; a fi semnat/subsemnat; un-
terschríeben werden. 1794: A* Venerabile Consistoriumtol 
ki rendelt exactoria Commissiotol a* Dézmálásnak jobb 
móddal lehető véghez vitettetésére tzélozo Proiectum adat-
tatván bé, es fel-olvastatott és hellyben hagyatván Subscri-
baltatott [Kv; SRE 317]. 

szubszkríbens I. ſn aláíró személy; semnatar; Unter-
schreibende(r), Subskribent. 1753: mint hogj a subscribens 
neve nimetes formájú volt én aua nem emlékezem ki sub-
scribálta [Törzs. 6 Simon Csobok jur. ass. sedis Kézdi 
nyil.]. 1768: az Komorutza nevű hellyen, Domokosnak 
edgy Szántó Főldgye lévén nállunk Zállogban, úgymint 
alább Subscribensnél és Testvér-Hugómnál Borsai Susán-
nál kibocsátottuk [Asszonynépe AF; DobLev. 11/389]. 

II. mn aláíró; care semnează ceva; unterschreibend. 
1843: az Inventariumon jelen volt Subscribens Város Gaz-
da Nagy István Umak — Transponaltuk a Tekintetes Ta-
nátsnak fenntis érdekelt ... 485. számú Határozata tartya 
[Dés; DLt 622]. 

szubszkripció 1. aláírás; semnătură; Unterschrift. 1640: 
Mind ketten papok it a faluban Boersagokatis praetendall-
iak de edgieb productioiok ninczen, hanem Thomori Pal 
neve alat vias peczet es subscriptio nélkül exhibealtatot le-
vel ... meli semmire kellő [F.ucsa F; UF I, 810]. 1662: Az 
leveleken Kegyelmed subscriptiojának helye lévén, Ke-
gyelmed jelen nem létében is látván hasznosnak lenni, neve 
alatt is subscribáltattam [TML II, 256 Kemény Simon Tele-
ki Mihályhoz]. 1665: Kérem is Nagyságodat alázatossan, 
ha ezeknek, subscriptiójokon, pecsétléseken nyugtatja meg 
méltoságos elméjét, úgy is ne késeltesse igen hamar kikül-
deni [TML III, 377 Teleki Mihály a fej-hez]. 1704: Mind-
öszve volt rajta 85 pecsét és subscriptio, azmellyel is mi-
csoda kárt töttünk nekik s magunknak is mennyi hasznot, 
akárki megítílheti [WIN I, 180]. 1823-1830: Göttingában a 
decanus cenzúrája és subscriptiója nélkült semmi munkát 
kinyomtatni nem szabad [FogE 233]. 

Szk: ~vfl/ konfirmál 1652: Ezek(ne)k penigh nagyub bi-
zonsaghara es erōsseghere ugy mint velünk jelen leven az 
oda felly praenotalt böczŭlletes Uraink, kikkel egyŭt Testa-
mentaria dispositio szerent valo levelünket, maghunk pe-
czetünkel — s — subscriptionkal ... conflrmaltuk [Kv; 
RDL I. 139]. 1757: Minekutánna e Dolog ... végben méne 
Miis stabili pro Rei Documento, fide nostra mediante meg-
írtuk és kiki usualis Pecsétünkel, és subscriptionkal Confir-
máltuk [Torockó; Bosla] * ~val korroborál 1726: adom 
ezen Testimonialisomat fide mea mediante futura pro Cau-
tela szokott pecsetemmel, es subscriptiommal corroboral-
ván [Dob.; Bom. VII. 6]. 1731: Melly Dolog előttünk igy 
lévén irtuk meg miis fide n(ostr)a mediante Kezu(n)k sub 
Scriptiojával es szokott pecsétünkelis Corroborálván [Fejér 
m.; Borb. II]. 1748: irtuk meg müis Futura pro Cautela, Fi-
de N(ost)ra mediánté subscriptionkal és usualis pecsétünkel 
Corroborálván [Mezőmadaras MT; IB] * ~val megerősít. 
1712: Ez dolog melly mi elönkben az ki adatot utrumnak 
tenora szerint igy ment végbe, erős hittel őket, az kiket 
előnkben Compellaltak az Nagycságod Pecsittyivel fide 
nostra mediante sine orrme indulgentia meg eskettük és az 
mit vallattak igazán be irták mellyet miis Pecsétünkel és 
Suscriptionkal me (!) erőssitettünk [T; Törzs.]. 1767: Mely 
ki határozás és földnek ki nyomása, hogy általunk, és előt-
tünk mindenekben a* fellyebb meg irt modon ment légyen 
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végben, arról adjuk miis ezen bizonyság Levelünket Futuro 
pro Testimonio Fide N( ost)ra mediante, szokott petsétűnk, 
és tulajdon Subscriptionkkal meg erősítvén [Nagylak AF; 
DobLev. 11/376. lb]. 1783: Mellj fenn irt osztajt hogy a 
Praet(itulált) Atyafiak elóttűnk és rész szerint általunk a fen 
irt mod szerint vitték és vitettek végb(e)... Subscriptionkal 
és Petsétŭnkel is meg erösit(vén) [Zoltán Hsz; Borb. II] * 
maga/tulajdon keze ~ja. 1688: A sz: Partialis Nemegyei 
Mihály Uramnak ez egyczeri cselekedetiröl, részegeskedé-
séröl kardoskodasárol condonál de illyen conditioval, hogy 
a Vissai" Ecclesiat complaceallya meg kövesse, es obli-
gallya magat maga kezének subscriptiojával, hogy ha többé 
e fele enormitasokba elegyítené magát a' sz: Társaságtól 
rejicialtassék [SzJk 223. — aK]. 1749: Melly(ne)k meg ál-
lására mind két részről magokat a Contrahens felek kéz bé 
adással obligálván irtuk, meg mi is futura pro Cautela fide 
nostra mediante szokot petsétünkkel és tulajdon kezünk 
Subscriptiojaval is Corroboralván [Kv; Borb. II] * vki -ja 
alatt. 1660: Meli dologhnak nagiub bizonsagara es erosse-
gere adtuk mys, az mi peczetes leuelünket subscriptionk 
alat fide n(ost)ra mediante [Kv; RDL I. 145]. 1712: Melly 
eo kglme iránt való Plenipotentiájáról adgjük mŭis kézen 
fogott köz Birák ezen pecsétünk, es Subscriptionk alatt költ 
Testimonialis levelünket, fide nostra mediante [Hari AF; 
Doblev. 1/75]. 1776: Láttam Gyalakuti Groflf Lazar vrffi ö 
Nganak Subscríptioja alatt a ' Conditiokat mellyeket (: a' 
mint az írásról ismértem:). Mlgs Praepost Ur irt vólt, de 
hány punctumok vóltanak, bizonyoson nem emlékezem 
[Kóród KK; GyL. G. Vizi (30) rk kántor vall.]. 1831: Cza-
ko János Ur ... ezen Biztossághoz intezett Vallomása tulaj-
don Petséttye és Subscríptioja alatt ... ide mellékesittetik 
[Dés; DLt 332. 9]. — L. még AC 84; BÖn. 562; CsH 347; 
DFaz. 21; ETA I, 96; RettE 145; RSzF 191; TML VII, 133, 
138; VIII, 408; WIN 1,166. 

2. isk. 1823-1830: Mikor első tanulásomat folytattam, 
sokszor jutott eszembe, hogy ha én a subscriptióra eléállok 
is, de be nem vesznek, mert amit én az első classistól fogva 
tanultam, lehetetlen, hogy mind elmondjam, mert sokat el-
felejtettem | Június 28-ik napján esett meg a subscriptio, dé-
lelőtt az írás folyt, stílus, periódus, s akitől kitelt, versírás 
[FogE 94, 95]. 1870 k./1914: Subscriptio: a logika classis, 
Vl-ik osztály végzésével kiállott, deákságra előléptető szi-
gorlat után következett ünnepélyes (curatorok, professorok 
s érdeklődő notabilitások jelenlétében történt) enuntiatio, 
nevüknek az alma mater törzs matriculájaba való beírása és 
az elöljárósággal való kézfogás [MvÉrt. 45]. 

szubszkripciós aláírással ellátott; (prevăzut) cu semnătu-
ră; Subskriptions-, Unterschreibungen zeigend. Szk: ~ le-
vél. 1678: az gyűlésből a nemességnek színét mintegy hu-
szonhatig küldötték vala az estve hozzám követségen, ins-
tálván azon, hogy mivel az az subscriptiós levelek nem ő 
nagysága méltósága ellen, sőt annak megerősítésére való, 
subscribáljam én is [TML VIII, 11 Nemes János Teleki Mi-
hályhoz]. 1733: Melly dologhnak nagjobb bizonjsagàra 
mŭis adgiuk ezen subscriptiós Levelünket fide nostra medi-
ante [Torockó; Bosla]. 1746: Mellj dologhnak nagjobb bí-
zonjsagara mŭis adgjuk ezen kezünk alol emanalt subscrip-
tiós levelűnket fide nostra mediante [uo.; i.h.] * ~ testimo-
niális. 1697: Melly dolog(na)k nagyobb erősségére és jö-
vendőbeli bizonságára énis írtam és adtam ez Petsétes Sub-
scriptiós Testimonialisómat ... Thoroczkaj P. Szabó Mi-
hály m. pria [Kv; KvLt 1/186]. 

szubsztálhat kitarthat; a putea stărui ín ceva; hinaus-
halten können. 1654: Nagy Thamas ... tartozik elsobe(n) 
Deponálni Radulj passara negjven magjar forintot annak fe-
lette ezen törvényt Suscitalhasson (!) Nagy Thamas 
Ur(am). ha pedigh eo Kglmenek halalla tortenek marade-
kys szubsztalhassak absque ulla (?) Juris Remedia obsztan-
te [Komána F; Szád.]. 

szubsztancia 1. vagyon, javak; avere, bunuri; Besitz, 
Habschaft, Sache(n), Güter. 1673: bizony két-három pari-
pámon kivül száz pénz ára substantiám nem maradott 
[TML VI, 418 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1731: Vá-
gjon ezen Molnár Háznak edgy kis kamarája, mellyben a 
Molnár szokta Conserválni substantiait [Kászonjakabfva 
Cs; BCs]. 1731/1768: mostani kevés Substántiámból állan-
dó és hellyes Rendelést ... a' Gyermekeim között követ-
kezhető viszszá-vonásoknak és ízetlenségeknek eltávozta-
tására nézve akarok tenni [Kv; Ks 14. XLIIIa Komis Zsig; 
mond végr.]. 1737: Tktes Doctor Pataki Sámuel... adván ö 
kglme elő, hogj Balog István, meg-ivánn számos kupa bo-
rát kortsomájáról ő kglmén(e)k, és elabálván, maradott 
Nztes Dálnoki Dániel Atyánkfiánál holmi Substantiai •• 
melly substantiák(na)k aestimatiojára, és T. Doctor Pataki 
Sámuel kedves Atyánkfia ő kglme praetensiojáig való as-
signáltására (!) exuittáltatnak* [Dés; Jk 473b. — aKöv. a ne-
vek]. 1743: Nogicza Péter ... deficiálván a mi kevés sub-
stantiája volt a Creditorok occupálták [Kersec H; Ks 81. 
LXII. 13] | Néhai M(é)ltösagos Groff Lazar Ferentz Vrám 
Besztertzen levő substantiai ... az emiitett Groff Ur Fiai je-
len letekben hanyatassanak meg és a mik Relicta Aszszo-
nye s Árva Leanyie azokat vigye el az Aszszony [Nsz; LLt 
gub.]. 1755: azon Malomot Nsgod erőszakkal és potentiose 
minden substantiajaval együt occupalta, violenter el foglal-
ta [H; JHb XXXV/74]. 

2. ?lényeg; substanţă; Wesen, Substanz. 1710 k: Az 
örökkévalóság, aeternitas azért nem egyéb, hanem annak az 
ensnek, állat, valóság, substantiának, vagy dolognak, accj-
densnek, amelyben vagyon és mondatik lenni, azon egy ál-
lapotban való állhatatos és változás nélkül való megállása, 
valósága, maradása [BÖn. 458]. 

szubsztanciácska javacska; bunuri neînsemnate; kleine 
Habe, kleines Gut. 1720: mihent annyira való állapotban 
lészek hogy excurralhassak, ha semmissé maradokis, kevés 
joszágocskámat és egjéb Substantiácskámatis pinzé tészem 
[Borosbocsárd AF; Ks 95 R. Boér Sámuel lev.]. 

szubsztanciális lényegi; substanţial; substanziell, 
sentlich. 1790: Gerendi Sigmond Ur ... a Dolognak su&-
stantialis belső valosaga szerintis ... legközelebb való vér-
sége szerint immediatus Haeresse ... azon Szantsali Jószág' 
ra még 1100 - ezer száz M. forintokat super levált [Radnû 
KK; DobLev. III/678. lb Csato Mihály aláírásával]. 

szubszternál 1. elő/felteijeszt; a înainta/prezenta; vor* 
bringen, unterbreiten. 1775/1802: (Az) exmittált CommiSj 
sarius Atyankfiai magok Operatiojakot meg tévén, az airo 
való munka a Pársok Procuratoraikkal communicaltatta* 

vala végre, hogy ha ... még valami Reflexiojak lenne, eze 
Törvényes Táblának Judiciumára substemálnák [BSz; JH 

LXVII/3. 149]. p . 
2. vminek alávet; a supune la ceva; unterwerfen. 

betsültettnők meg azon Kilencz Kalongya Szénát, meliyc' 
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ket Borsai providus Pakulár Danyilla Executio alá Subster-
nált [K; Somb. ll]. 1835: az l622k Esztendőbéli által adás-
ról szollo Contractus Szerént a Felső Sinfalviak(na)k gond-
viselések alá, ugy engedtetett vala az Alsó Sinfalvi Praedia-
lis Hely hogy a Határt őrizzek, el foglalni ne engedgyék s 
magok se alienalják, melyre ha mindgyart kötelezték lé-
gyen is magokat, kötelezéseknek meg nem feleltek, mivel 
• • • Alsó Sinfalva Határából bizanyos részeket ... Executio 
alá substernaltanak [Asz; Borb. II]. 

szubszternált vminek alávetett; care a fost supus la ce-
va; ... unterwerfen. 1829: az nap sem a Tekts Executor Ur, 
sem én az executiot continualni nem érkezvén, az egész 
substernalt Jószág a' Dnalis és Falusi Birák Gondvisellése 
alá rendeltetett [Marosfelfalu MT; DE 2]. 

szubsztituál vki helyébe állit; a puné pe cineva în locul 
alteia; jmdn im Stelle eines anderen setzen, mit jmdm er-
setzen, substituieren. 1623: Ha Istenteöll magara bocsátta-
tott Nyaualiak myatth tiztinek megh nem felelhett vgy a* 
mint keuanttattnek az te" omnia Egy Jo sereny Értelmes If-
fiu Embertt keressen maga mellę kit Vice Vduarbironak 
substitualion [Szu/Fog.; BGU. — "Ante]. 1671: Ha penig 
annak" vacantiaja történnék mentül hamaréb a* Tanácsok 
edgyezö ertelemébŏl mást alkalmatost substituállyon ŏ Nă-
ga és a' közelebb következendő Gyűlésen, az Ország-is 
approbállya [CC 10. — "A kincstárnoki tisztségnek]. 1767: 
Belső Cantor Beke György Ur(na)k injungáltassék hogy 
magának a' Déákok közzül egy jo éneklöt substituályon 
[Kv; SRE 223]. 1791: az eddig fungált Fö és Vice Qvártá-
sok rendes idejek el telvén a' régi rendtartás szerént szüksé-
ges volna azok(na)k hellyekb(e) másokat substitualni [Kv; 
SRE 272-3]. 1802: Minthogy én ezen fenn forgo panasz-
nak investigatiojára, egyéb tsoportos hivatalbéli foglalatos-
ságaim miatt nem érkezem, tehát magam hellyett Substitua-
lom, annak ... léjendö investigatiojára Processualis szolga 
Biro Nagy Pál Uramat [Torockó; TLev. 10/8]. 1838: Ál-
Jegyző Somai Lajos aa(na)k (!) hivataláról valo lemondását 
elfogadván helyibe ... második Al-Jegyzőnek substitualta 
eddig volt Archivarius Tussai László aa-t [Dob.; RLt]. 

szubsztituáltatik 1. vki helyébe állíttatik; a fi substituit; 
als Substitut/Stellvertreter eingesetzt werden. 1729: perde-
cessum duarum Personarum Consistorialium fogyatkozás 
lévén substitualtattuk Szent Péteri István Ur(am)... és Sur-
ki (!) Péter Ur(am) [Kv; SRE 157]. 1740: Nemes Várasunk 
Ordinarius Hadnagja, Nztes Dobolyi Márton atyánkfia Ő 
kglme, betegsége miatt, az Nms Város dólgait nem admi-
nistrálhatván ... addig mig Isten ö kglmének egésségét 
meg-adja, substituáltassék Nms Várasunk Hadnagján(a)k, 
Nztes Makai Mihály atyánkfia ő kglme [Dés; Jk 532a]. 
1759: Hajkul Farkas ... midőn ide jött Tisztartoskodni, volt 
egy verembe 180. véka buza, mellyet midőn én a' Tisztar-
toságbol ki vettettem, és eoklme helyembe substituáltatott, 
ki nem vehettem, és néki számba nem adhattam [Maroslu-
das TA; TK1 Gabugyán Nyisztor (34) jb vall.]. 1794: e* 
mostani Centumpaterek közzül decedálván, másoknak kell 
hellyekben substituáltatni [Kv; SRE 303]. 1823-1830: Püs-
Pök volt ekkor Abats János, a generális nótárius, torockó-
szentgyörgyi pap Fartzádi Gábor azelőtt kevéssel meghálá-
l v á n , substituáltatott Csiki János [FogE 289]. 

2. vmi helyébe építtetik; a fi construit în locul altor clă-
diri; ersetzt, ausgetauscht/substituiert werden. 1777: az ak-

kor volt házak derekasint renováltattak, meg 'sen dellyez-
tettek, Deszkával pádimentomoztattak, egyéb külső épüle-
tek ... el rontattak, s más kő épületek Substitualtattak azok 
hellyébe [Dés; Ks 79. 233]. 

szubsztitúció helyettesítés; substituţie; Ersetzung, Sub-
stitution. 1710 k: Az én substitutióm szeptemberrel expi-
rálván, succedála Apor és Szász János [BÖn. 877-8]. 1817: 
fel vévénn maga mellé Commetaneusok(nà)k"... szurdukib 

köz lakosokot ... el ment Sztânts Todor nevezetű Colonus 
Telke kapuja eleibe s ottan ... az érdeklett ítéleteket, a Cer-
tificatoriát ... és a maga Executori substitutioját fel olvas-
tatvánn ... az Executiot sua formalitate tentalta [Torda; 
DobLev. IV/913.2-3. — "Köv. a nevek fels. bTA]. 

szubsztitus helyettes; substitut, locţiitor; Stellvertreter, 
Substitut. 1762: Mínémü ügyefogyott állapotomban légyek 
én Néhai Árva Özvegy Fekete Josefné, két hajadon mara-
dott Leányimmal ... a Mlgos Gróff Fő Királj Biro Vr ő Nga 
Substitussához dirigált Instantiambol ki tetszik azért azt 
nem illő repetálnom [Hsz; BLev.]. 1823-1830: minden ju-
risdictiónak két hivatalja volt: egyik officiolatus, mely ál-
lott ordinarius és substitus mind viceispánokból és föbírák-
ból, ezek mellett az írók scribáknak neveztetnek 50-50 
Rhf. fizetéssel [FogE 92]. 

szubsztitutus helyettes; substitut, locţiitor; Stellvertreter, 
Substitut. 1635: Szász Regenbeól Orzagh Balint substitutus 
polgár mester [VLt 17/1603]. 1677: Hasonlóképpen a' 
mely helyekre eleitől fogva Vármegyék és Székbeli Tisztek 
Circálásra bémenni nem szoktak ... a* Kapitányok, vagy 
azoknak vacantiajokban egyéb substitutus Tisztek tartozza-
nak mind a* Circálást szorgalmatoson peragaltatni, s' mind 
penig a* Latrokat kedvezés nélkül meg-bŭntetni [AC 120]. 
1702: Regeni János Ur Substitutus Ceh Apa lévén ... Isten-
nek ugy tettzet hogy éó kegyelme kőzzüllünk elkiholt [Kv; 
ACJk 87]. 1740: Facultáltatik Substitutus Hadnagj atyánk-
fia ő kglme, hogj, a' melly Bomyúkat, a* quártélyos számá-
ra kelletik venni Mészáros, vagj Hentes atyánkfíain(a)k, 
mint hogj egészsz illendő árrát, a* Militia meg nem adja, 
pótolhassa ő kglme [Dés; Jk 532a]. 1785: Mlgs Substitutus 
Vice Ispány Intzédi Sámuel [Torockó; TLev. 10/5]. 

szubsztrahál levon; a scădea; subtrahieren, abziehen. 
1669: Czepreghi Mihály Vr(amna)k bizonyos más rendbeli 
adóssági ... in communi faciunt f. 57/59 1/2 Ebből substra-
halva(n) Ágoston Katha Asz(on)y ... adósságát ... marad 
mégis adóssá az d(omi)na Relicta igaz szamvetes szerent 
Ágoston Katha Asz(onyna)k f. 8 // 71 1/2 [Kv; RDL I. 
142]. 1825: elég modgya volt azt" a fenn erdeklett keze 
alatt lévő ket rendbeli Fundusokbol substrahalni [Dés; DLt 
1078. — 'Az adósságot]. 

szubsztraháltatik levonatik; a fi scăzut; subtrahiert wer-
den, in Abzug kommen. 1781: Minden verös Kováts ... a' 
vasat az Solutorium oſficiumhoz vivén meg másáltassék, és 
a* mint egész esztendőre másája lesz figalva a' szerént ki 
fizettessék, substrahaltatván az Mlgs Uraság dézmája [To-
rockó; TLev. 9/20]. 

szubsztrátum különbözet; diferenţă; Differenz, Sub-
traktionsrest. 1825: a közöttem, és Ferus között lévő tar-
tazás illyen formán áll, hogy én tartazom nekie Három-



szubszumál 704 

száz husz Rforintokkal, ő pedig nékem Két száz ötvennel, 
tehát az Substratum ... 70 — az az Hetven Rforint [Kv; 
Somb. ll]. 

szubszumál 1. megvizsgál; a subsuma; zu Recht erken-
nen, befínden, in Betracht ziehen. 1782: a Compania Co-
mendans úr poroncsolatjából ezen causát subsumáltuk 
eszerént" [Árkos Hsz; RSzF 250. — "Köv. a részi.]. 1783: 
Mely megírt udvari bírójának pretensióját subsumálván a 
gazdák törvénye, megvizsgáltatott mind a pretendensnek 
alegatiója, mind pedig a pásztoroknak defensiója [uo.; i.h. 
215]. 1784: Melyet subsumálván, törvényesen megítélte-
tett, hogy valakik külön házban laknak és külön aecono-
miáznak, tartoznak mindazok a határbért is különösön meg-
fizetni [uo.; i.h. 253]. 1785: Melyet subsumálván a fórum 
ad primma: nem doceálhatá az inctus a törvenyes megkéná-
lást tempore inpignorationis, azért a conditio sem teneál, 
sőt annihiláttatik | Melyet subsumálván a fórum, az inctus 
simpliciter tagadja, hogy sem egyszer, sem másszor tolvaj-
nak nem pronunciálta [uo.; i.h. 252, 255]. 1786: Melyet 
subsumálván az árkosi hütösök fóruma: világoson impor-
tálya három bizonyságok vallása, hütök letétele után" ... 
hogy mikor a cseréjek esett . . . hallották a Dants István szá-
jából ... ha belső nyavalyája vagyon s tapasztalya ezután, 
akármikor visszaveszi [uo.; i.h. 281. — aKöv. a nevek]. 
1792: Melyre az inctusi párt kívánok az ellenem exhibeált 
inquisitioból ... Melyet subsumálván a fórum, párra ítélte-
tett [uo.; i.h. 279]. 

2. levon; a scădea; abrechnen, abziehen. 1766: In A(nn)o 
1730 Az Besztertzeiek fizettenek Interest flo 1000 volt pe-
dig rajtok akkor Interes 3505. még is a mint értettem ezt az 
bé adott 1000 forint Interest in defalcationem Summae ca-
pitalis akarnák adsummalni, non esset enim aequitati con-
sonum valamit in defalcationem capitalis Subsummalni 
mind addig mig az Interest egészszen nem depurálna a De-
bitor [Berve AF; CartTr II, 833 gr. Gyulai Ferenc aláírásá-
val]. 

szubterſugiál elkerül; a ocoli, evita; (einer Sache) entge-
hen, sich entziehen. 1748: mivel azon Jószágot, Soha Cont-
ractusom szerint nem birtam ... ă Semmiben nem urgeal-
hattam manutentiomat, hanem inkább kellett urgealnom 
reális és Solemnis introductiomat, minthogy urgealtamis 
gyakor izben ... de az Inhibens ő Kglme mindenkor kívánta 
Subterfugialni [Torda; TJkT III. 231]. 1770: A titulus8 az, 
hogy a nemesség palliuma alatt azok, akik nem nemesek, a 
contributiónak onusát ne subterfugiálják [RettE 224. — "A 
mágnások, nemesek összeírására]. 

szubterfugiálhat kihúzhatja magát vmi alól, vmit elke-
rülhet; a se putea sustrage de la ceva; sich einer Pflicht/ 
u.dgl. entziehen (können). 1614: Somljaj Boldisar Veres 
drabant uolt hogj az hadat subterfugjalhassa Balogh Janos-
nenak atta magat A(nni) 3 [Kölpény MT; BethU 31]. 

szubterſúgium kibúvó; subterfugiu; Ausflucht. 1681/ 
XVIII. sz. m. ſ: az meg állo Felek, az meg nem állo Fellek 
ellen akármi üdőben, akármely Legitimus Executorok által, 
kire rekesztvén" minden ki gondolhato törvénybeli remedi-
umokot, et Supterfugiumokot, szabados Executio Celeral-
tathassanak (!)b [Szentbenedek AF; DobLev. I/28a. — 
"Nyilvánvaló elírás ki rekesztvén h. bElírás Celebralhassa-
nak h.?]. 

szubticeál elhallgat; a trece sub tăcere; verschweigen. 
1739: Csizmadia Nagj János ... látván a* Levátáb(an) 
specificált személlyeknek gonosz Conversatiojokat, Házá-
ból ki-rakta, elküldötte; de a* Felesége Kaszó Kata Asz-
(szo)ny toties, quoties, viszsza hordotta, viszsza bocsátotta, 
véllek Consentiált, ivutt, vendégeskedett, gonoszságokat 
subticeálta [Dés; Jk 315b Andr. Böszörményi jur. not. ke-
zével]. 

szubticeáltatik elhallgattatik; a fi trecut sub tăcere; ver-
schwiegen werden. 1657: Ennek idejében" volt amaz emlé-
kezetes harc az Keresztes mezején, német haddal együtt 
Zsigmond is az erdélyi haddal jelen lévén, ki mint forgott, 
van írott históriája, de ez dolog subticeáltatott, kit fejedelmi 
és több nagyrendű embereknek hiteles relatiójokból hallot-
tam [KemOn. 24-5. — "1596-ban]. 

szubtilis I. mn 1. éles elméjű; ager, perspicace, subtil; 
subtil, spitzſindig. 1759: (Gr. Rhédei Zsigmond) Nem volt 
igen subtilis ember, de jó, emberséges úriember volt sze-
gény [RettE 84]. 

2. ízléses, tetszetős; fin, subtil; fein, subtil, zierlich, zárt. 
1772: 28 Mártii volt nálam egy Dávid Mihály nevű három-
széki, szárazajtai fi, enyedi diák, ki is typographiát, sculp-
turát szándékozik tanulni, csak már is szép betűket sculpált 
fára, az alphabetumot szép öreg és subtilis cifraságú formán 
[RettE 272]. 

II. ſn finom (vas); fier fin/de (cea mai) bună calitate; 
feines Eisen, Eisen mit besten Qualität. 1787: minden Ve-
rŏs Kováts ... a vasat a solitorium Officium Házhoz bé vi-
vén meg masaltassek, meg másáltatván, annak árra a Vajda 
Hunyadi vas árrához proportionaltatván, a durva és közön-
séges az az: a Kasza vasaknak másája FI. h. 9. Kilentz M-
forintokkal, a subtiliseknek pedig ugy mint a szántó és két 
fŭlŭ vasaknak, és a finum regei attzelnakis masaja ... FI. h-
10 Tíz Mforintokkal fizettessek ki [Torockó; TLev. 9/25]. 

szubtilitás 1. ?vmilyen rosszallás, helytelenítés kifre; 
cuvînt prin care se dezaprobă ceva; Subtilität, als Mißbilh" 
gung. 1771: Hogy a ' subtilitást el kerüllyük, szükség fel 
oszolni a' rémek, és a' Falunak nem maradni, s azuţánis 
meg lehet, ki ki" a' maga Emberének közönségesnek ki ad-
ni [Fejér m ; DobLev. 11/428. 1 la. — aAz osztozkodó birto-
kosok]. 

2. éleselméjüség; isteţime, agerime; Scharfsinn. I70jj 
Toroczkai János uram az úrnak megmondotta ... Hogy ö* 
olyan embert nem kaphatnak, akinek olyan subtilitása vol-
na, hogy Toroczkai István uramat fascinálja és valamid 
vehesse [WIN I, 554]. 

3. apróság; lucru de nimic, fleac; Spitzfindigkeit. 171 
k.: Keserves dolog kivált a római, augustai, helvéciai con-
fessiók között: valami az Isten dücsőségére és a lélek Üd-
vességére szükséges, abban mind megegyeznek, mégis osz-
tán az emberi találmányokért, és ami annál is k e s e r v e s e b b 
a protestánsok két vagy három scholai agyarkodó subtin»-
sért mit követnek egymáson [BÖn. 432]. 

szubtilizáció ravaszság; rafinament, viclenie; Schlauheit-
1670: Az ő írása s válasz tétele, Uram, csak subtilizatio, £ 
tom, s olasz practica [TML V, 18 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1672: Az subtilisatiot csudáúl értem, arrúl va»° 
gondolkozásimat elmém fel nem éri; mert az [onnan kui 
te]" György deák uram írásábúl, Kegyelmed tudósítását 
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is értem, alig hiszem, titkoson is lehessen Szepesi uramék-
nak több [biztatások]" [TML VI, 133 Teleki Mihály Bánfi 
Dieneshez. — a bKétes olvasat]. 

szubtirannus zsarnok, kiskirály; tiran; Tyrann, Despot. 
1808: A' Köz Oláhok tartsák meg az ő Nemzeti sunyi ter-
meszeteket, a' Vármegye Tisztyeinek is ugyan, de kivált az 
Udvari Tiszteiknek, sőt még az elsőbb inasok(na)k is, ele-
ikbe mentől nagyobb meg hunyászkodással lehet, ugy já-
ruljanak, süvegeiket meszszűnnen le vévén, a* főidre le sü-
tött fővel közelítsenek feléjek, mert az illyen roszsz meg 
hunyászkodásnak mutatása tsuda mely igen jól esik az ily-
lyen subtyrannusok(na)k [KJ XXX. XII]. 

szubtrahál 1. levon; a scădea; subtrahieren abziehen. 
1597: Súbtrahalwa(n) az Exitust az perceptiobol maradnak 
adossa az Egihazfiak f 9//42 [Kv; Szám. 7/III. 43]. 1696: 
Ezen fi. 328//83 sumat subtrahalván az negy száz Tizenegy 
forint Tizen három pénzből, maradna ... fl 85//30 [Mv; 
MbK 80. 8]. 1704: Az 1700. Esztendōbéli pénz perczeptor-
ságomrol midőn számot attam ... Akkor maratt vólt fenn az 
Restántia in genere f. 2478„25 Melly Restantiat... bé adott 
Ratiomban szálitottam, cum f 1011 „66 ... Ezeket Subtrá-
halván, marad az mostani számadásra f. 19„07 [Kv; Szám. 
40/IV. 2]. 1726: substráhál az Erogatumot az perceptumbol 
u. m. f. 6087„54 maradnak eö kglmék adóssá f 230„46 [Kv; 
i h. 54/11. 12]. 1747: Az utolso Computusbol ... uilagoson 
constal hogj Fekete ŏtves Peter Uram(na)k praetensioi ter-
minaltatta(na)k in hg f. 59. Ellenb(en) a' Fertály p(rae)ten-
sioja in tritico et Avena in fl. hg 48. mellyet substrahalván 
a' felső su(m)mabol supernatalna f hg 11 [Torda; TJkT III. 
H5]. 1765: (A malombol) ingrediáit 765 véka mellyböl 
Suptrahálván az administrált Met. 623, marad pro liquido 
metretae 142 [Kóród KK; Ks 18. Cl. 5]. 1792: A mely Ans-
lagos Bort vásárlott ... Subtrahalván Csepegést apadást 
kortsomáros fizetéset tölteleket Jö nyereseg Hft 8 Dr 52 
[Tövis AF; DobLev. IV/696]. 

2. -ja magát elszökik; a fugi (dintr-un loc); entweichen, 
entkommen. 1748: Groff Széki Teleki Adám uram ő Nga 
Ngodat Méltgs Groff ... Komis Sigmond urat ... admone-
áltattya ... és egyszersmind kéreti ... Uzdi Szent Péterről 
••• aufugiált fugitivus Czigány Jobbágyit" ... kikis de 
P(rae)senti a Ngod Jurísdictioja alá Subtráhálták magokat 
••• Tessék Ngodnak ... ad man(us) resignáltatni, és per ma-
n(us) általis adatni [BSz; Ks 25. III. 77. — aKöv. a nevek 
fels.]. 

szubtrahálódik levonódik; a fi scăzut; in Abzug kom-
ién. 1790: Summa flo h: 141 De. 04. Ebből Subtrahálodik 
az fen irt költség flo h: 116 De. 92 [Kv; Pk 6]. 

szubtraháltatik 1. levonatik; a fi scăzut; in Abzug 
kommen. 1701: a D(omi)nus Emptor es Successori s Lega-
fariussi tehettségek szerint a rész portiott és rajta lévő job-
jjágyokatt serio p(ro)tegallyak mellyet ultro el mulatvá(n) a 
p(omi)nus venditorok(na)k abból emergalando károk a 
Summából subtrahahaltatik (!) [JHb XXXVII/23]. 1736: 
Az Instans regtől fogva latitálván az ház bérrel mellyet tar-
tozott volna az Városnak ad(mini)stralni, az mostan deti-
nealt Pásztorsagi bériből azon haz bemek ki fizetésire. Sub-
trahaltatik fl. hg. 3 [Torda; TJkT I. 118]. 1759: Az Tavallyi 
veszedelmes tüz által pusztulván ell 19. számú fél, és egész 
a féle Sessiók ... azoknak egy esztendőbeli Censusok Sub-

traháltatik in Rfl. 31 [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1789: Vagyon 
Ötves Rázer Joseff Uramnál 12 Lot és egy fél Kōnting 
Ezüst, mellyböl egy Kávés Kalán ... bé jött fél Lot 1/3 
Könting, Melly is subtraháltatván facit Rf 12. Xr. 40 [Mv; 
ConscrAp. 3]. 

2. megvonódik, elvevődik; a fi luat de la cineva; jm 
etwas weggenommen/entzogen werden. 1747: a 40dik njil 
Benkö Ferenczné Asz(szonyom)tõl azért Subtrahaltatik, 
mivel a Curiajaban fogott volt be egj annjit az ott lévő 
réthbōl ... és most abbeli részibe imputaltatott [Balavásár 
KK; Ks 17/LXXXI1. 8]. 

szubveniál 1. orvosol, gyógyít; a trata/cura (un bolnav); 
heilen, kurieren. 1599: Tiburcy Janosne giogitatot zent 
Mihalyfalwan egi niomorik leant melnek niomorwsaganak 
sûbüenialwa(n) attünk f. 1 [Kv; Szám. 8/XVI. 32]. 1763: az 
I(nct)a ... maga vétkét titkolni akarván az Uranak készítet 
pogatsa iránt, hogj nem volna egérkövel készítve, edes 
annyával, s más idegen legenyelis azon pogatsábol etetett, 
kiknek hanemha orvassággal subvenialtak volna, rósz kö-
vette volna [Torda; TJkT V. 180]. 

2. hozzájárul, támogat; a susţine/ajuta; unterstützen, 
beisteuem. 1745: Veven Commissioját az Tnts Magistrá-
tusnak az ötvesek Bástyája epitesib(en) hogj Concur-
rallyon Húszon negy mforintokig de mivel Beclts Cze-
hünk felette enerválodot az expensara itelven magat inhá-
billisnak ... Replicaja lévén az Beclets Czehnek az Tnts 
Tanacstol ez: ... mint hogj azon Bastya ŏtves Czehi neve-
zetet visel csak tizenket mforintokkal Subveniallyon [Kv; 
ÖCJk]. 

3. segítségére jön vkinek; a veni ín ajutorul cuiva; zu 
Hilfe kommen. 1704: Baji Mihályt ... Dobránál az Unger 
uram emberi elfogták és sebeket is adtanak neki. Amikor 
osztán több kuruc seregek is subveniálván a conflictusba, 
maga elabált, a levelek pedig, akik nála voltanak, azok a 
mieinknél maradtanak [WIN 1,72]. 

szubveniálhat támogathat/segíthet (vkit vmivel); a pu-
tea susţine/ajuta (pe cineva cu ceva); unterstützen können/ 
mögen. 1740: ha requiráltatik Hadnagj atyánkfia ö kglme 
Tktes Kászoni Sándor Uram ö kglmétŏl, Nád vecturávalis 
subveniálhat Hadnagj atyánkfia ö kglme [Dés; Jk 543a]. 

szubvertál felforgat, érvénytelenít; a răscoli/tulbura; 
umstürzen. 1593: minden rendbely Ceh tartó embereknek 
rigi io teoruinyeket es zabadtsagokat turbalni es subuertalni 
akaryak [Dés; DLt 241]. 

szubverzál keletkezik; a se produce; entstehen. 1794: az 
esső, és hoo fúvás bé hat a' hijjuban, és a' Stakaturát meg 
vesztegetie vagy nem? ... ha tapasztaltatnék ide hátrébb 
lehetne a* tisztelt Proprietarius umak, kinek leg nagyobb 
kára subversál benne, intimalni, hogy zsendellyel fedesse 
meg azon épületet [Kv; CsS]. 

szubverzálódik keletkezik; a se produce; entstehen. 
1747: az felső malom lévő Sellérekkel edgyüt, tellyesség-
gel pusztulásra kelletik jutniok, melly miá az Uraság(na)k 
is nagy kára Subversálodnék [Déva; Ks 92.1.119]. 

szubverzáns szóban forgó; care face/este obiectul discu-
ţiei; besagt, fraglich, zur Rede stehend. 1775/1802: mindkét 
részről adducalt Documentumak, s Procuratorak allegatioi, 
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meg halgatván (!) 's meg olvastatván a Subversans contro-
versianak diremtioja, és el igazithatása végett pro ulteriori 
discussione a Tekentetes Törvényes Continua Táblának ál-
talunk ezen Csekely opinio insinualtatik [BSz; JHb LXVII/ 
9.91]. 

szucsági a Szucság (K) tn -; képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -/ al toponimului Szucság/Suceagu; mit 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szucság: 1. 
Szucságon dolgozó; din Szucság; Arbeiter aus Szucság, 
Szucságer. 1725: adtam a' Szucsáki követőknek fl: hung: 
10 d: 96 [Kv; Ks 15. Lili]. 

2. Szucságon levő; din/care se află ín Szucság; in 
Szucság wohnend, Szucságer. 1842: selyem szövet T. Ka-
bos Sándorné Fűleki Polixéna csináltatta és adta a' Szutsáki 
Ev. Ref. Ekklának [Szucság K; RAk 65]. 

3. Szucságról származó; care este originar din Szucság; 
aus Szucság stammend, Szucságer. Szn. 1582: Zuchaky Ia-
nos [Kv; TJk IV/1. 51]. 1609: Zuczjagi János [Kv; Szám. 
126/IV. 170]. 1770: Balog Zsigmondnéra, Szucsáki [Bor-
bárá]ra [RettE 245]. 

szucsvai a Szucsva/Suceava tn -/' képzős szárm.; deriva-
tul formát cu sufixul -/' al toponimului Szucsva/Suceava; 
mit Ableitungssuffix -z gebildete Form des ON Szucsva/Su-
ceava: Szucsván levő; din Suceava; aus/in/von Szucsva, 
Szűcsvaer. 1598: Az teómloczbe eggit akattúnk my eosze 
Simo Janossal, veghre onna(n) a' Zŭchuaj teómleoczbeól 
vinek Zeret Vasarra, ott tartottak vason, ketten egy úason 
voltunk [UszT 13/37 Michael Jone de Cichio pp vall.]. 

szúette szúrágta; ros de cári; wurmstichig. 1652: Ezen 
haz hijján vagyon külöl rekesztve bal kéz felől egy rekesz, 
ajtaja gyalult deszka ... Vagyon benne régi szu ötte dirib 
darab Asszu Tehén turo gr. 2 [Görgény MT; Törzs.]. 1656: 
vágjon egy rakasban hordoknak való reghi szu ette donga 
[Fog.; UF II, 148]. 1665: Felső czejk haz. Vágjon ez haz-
ban fogasokon allo szakallos, kiknek nemelykenek agjai re-
giek, szu ettek no. 133 [uo.; UF II, 313]. 1680: 5dik szu-
szek, szuette rosz szuszék [A.porumbák F; KvLt Inv. 20]. 
1700: Szű őtte Disznó lab nro 4 [Sárkány F/Fog.; Utl]. 
1744: Edgy régi szú ette Törők kápajn, más hitván két pa-
raszt nyergek [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1746: Szú 
őtte fenyő Létz [Borsa K; Told. 49]. 1753: Deszkazatlan 
szán szuette rothatt Nro 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 
1766: (A) Malmot minden hozzá tartózó épületeivel és Per-
tinentiajival edjütt következésképpen aestimaltuk ... Edj 
Véka szuette Denar 12 [DobLev. 11/374]. 1812: Egy rosz 
Deszka Lábu szu ette fa ágy Xr 30 [Mv; MvLev. Szürtei 
József hagy. 3]. 1821: Egy hibás szuj ette dongaju szász 
hordo [Koronka MT; Told.]. 1822: De hiszem — már mind 
ketten közelebb vagyunk a Koporsohoz, mint Szú ette Böl-
tsöinkhez, és majd majd bővön bé-éijük a' Három sing Föl-
di Szállással, tsak adja Isten hogy oda érkezésünk tsendes 
lelki-esmerettel essék [Kv; IB]. 1876: az orgona alatti osz-
lop szúette [M.bikal K; RAk 325]. 

szuſerin(g) angol egyfontos aranypénz; suferin, soverin, 
sovereign, monedă englezeascä de aur echivalentä ca va-
loare cu douăzeci de şilingi; Sovereign. 1770: egyikben 
mondott volna Olosz Vr lenni négy vagy ött régi arany mo-
netáit, a* másodikban harmincz négy Sufferingit [Algyógy 
H; BK sub nr. 1017 Joan. Nagy (40) pastor eccl. ref. nyíl.]. 

1795: adott ... egy szufferínt (Sou-d'ors) [Szentháromság 
MT; Szer. 9]. 

szuferin(g)arany angol egyfontos aranypénz; suferin, 
soverin, sovereign; Sovereign-Goldmünze. 1761: Duplás 
Sverim (!) arany 98 ... Fl. h. 1455 den. 30 [Kv; Herepei, 
Adattár III, 584]. 1763: Amint mondják találtak az apjánál' 
300 souweran vagy vulgo sufrin aranyat, mely teszen 900 
belga aranyat [RettE 154. — "Egy román lány apjánál]. 
1774: Fel Szuzerin Arany | Egesz Szuzerin Arany [Szászer-
ked SzD; LLt Fasc. 110]. 1780: a Néhai Grof Ur eő Nga 
életében ... a Sebbeli erszénnye a nadrága Sebiből el ve-
szett mellyben ... egész Suverin aranyok is voltanak [BK. 
Beniamin Orosz de Sárd (20) ns nyil.]. 1788: A Törők buza 
... talám egy forintra ittis fel hág ezután, ha a Tŏrŏkbuzát 
igy el adhatnok; a Pálinkát ne fél Suferin aranyon, hanem 
egy Császár aranyon adhatnok [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 

szuferin(g)dor angol egyfontos aranypénz; suferin, so-
verin, sovereign; Gold-Sovereign. 1789: Kész Pénz ... 
Arany Pénz. 2. Szuferaindorff és 2. Császár Aranyak faci-
entes Rft 22 Xr 20 [Mv; ConscrAp. 2]. 1790: Suffrendor 1 
Fel Suffrendor 1 Duplás arany 1 Simpla arany 1 [Királyhal-
ma NK; Ks 67. 46. 24c]. 1798: Készpénz tanáltatott... Nro 
122 Császári Aranjokban 658 Hf. 80 Dr ... Nro 5 egész 
Souverindor Aranyokban 80 Hf [Kv; Pk 6 Rázmány Hedvi-
ga hagy.]. 1823: Fél Sufferendorok 12 tizenkettő Rf 80 
[Nsz; DobLev. V/1080, la Demény György hagy.]. 

?szuffiagálhat *?' 1763: Hogy el szaladott az gyuladás-
kor Josi, ezértis simpliciter vétkesnek nem lehet mondani, s 
az tűznek általa lett okoztatását concludálni, de ha suffia-
galhatnais valamit ex hac ra(ti)o(n)e olj vétkes lészen ma 
Miskais, mivel szintén ugj kévánta evitalni Gazdája házá-
nál való létit, midőn edgjŭtt szaladtanak el [Torda; TJkT V. 
159]. 

szufficiál 1. elegendő vmire; a fi suficient pentru ceva; 
genügen(d sein), ausreichen. 1750: a Jószág azon gátkötes-
re nem sufficialván akkor más falubeliekkel hetven négy 
magyar forint ára fát keletett hozatnom [Kimpuij H; BK 
sub nr. 144 Joh. Gulya (35) ns vall.]. 1760: Nem igen nagy 
extensioja lévén hatarunknak, 's az is némelly r é s z é b e n 
meg szakadozott az óldalos hellyeken, nem adaequate suf-
ficial az Incolák, és az Possessor Urak Marhainakis pascua-
tiojára [Novoly K; BLt]. 1787: Minthogy ... az Árvák Fun-
dusa ... annyi számú Árváknak intertentiojokra, a' hányan 
mostan vágynák, nem sufficiál, az Árvák száma reducáltas-
sék annyira, a* mennyire a' Fundus elégséges lészen [Kv. 
SRE 255]. 

Szk: szűken 1766: Szűkön is sufficiált [Szárhegy Cs. 
LLt Fasc. 96]. 

2. megfelel vminek; a corespunde cerinţelor; entspi"e" 
chen(d sein). 1725: a ' Sütő ház ne(m) Sufficialvánn p* 
anniversarium süttettem megh kenyérnek Metr. 508 [K » 
Szám. 54/IV. 4]. 

3. képes vmire; a fi capabil de ceva; etw. vermögen, i 
Standé sein zu ... 1731: Mind a Mehszáros, mind az Varg 
Czeh ... kivánván, hogj az külső idegen szőrős bocskoro-
sok Inhibealtassa(na)k, mivel az magok Cehek sufficia' 
(na)k szőrös bocskort eleget árulni [Dés; Jk 418a]. 
Deliberatum. Az Actor sem Kalákossát, Sem egyébb bizo-
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nyit elŏ nem allithatván az lnctus ellen feltett Actiojat edo-
cealni nem Sufficiál ... ha bővebben az Actor ellene nem 
doceal, Actiojának az lnctus nem Succumbálhat [Bulzest 
H; Ks 62/5]. 

szuffíciálhat 1. megfelelhet vminek; a putea fi corespun-
zätor; entsprechen können. 1708: Kőhalom szekis allicson 
Plajást ă Mardsinai Plajra ... ă rend szerent való Plajasok 
n?(m) Sufficialhat(na)k azon Plajokon [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev.]. 1718: Hogj penig ezekre Sufſicialhasson a' Ko-
losvan Tanács ... az Expensákot" a Gubernium Supportál-
tattya az Ország Cassájából [Kv; KvLt 1/225 gub. — aA 
pestises hatóintézkedések költségeit]. 1761: Jol lehet ... az 
v Tordai Reformata edgj rész tagjai (így!), éngemet . . . Ple-
njpoţentiariussok(na)k Constitualtanak vala, de én azonn 
pienipotentianak nem sufficialhatok, betegeskedésem, s 
egjeb bizonyos Ratioimra nézve is [Torda; TJkT V. 32]. 

2. ellenállhat; a putea rezista; widerstehen können/ver-
rítt g e i l ' 1 7 1 E s í g y a n é r n e t császár mindenfelől megszo-
cu Mi S a n n y i e l l e n s é g n e k n e m suffíciálhatván, vagy suc-

mbál, s a magyarországi királyságot a fejedelemnek oda 
nagyja, vagy penig jó condítiókkal megbékéllik [CsH 105]. 

nfl!r*U? l € l e n s L e l e g e n d ö > kielégítő; suficient, de ajuns; ge-
helv i a u s r e i c h e n d , suffizient. 1671: suffîcienseknek, s 
Canf S e keltethetnek azon exhibiták, mint hogy az 
oriau ? a ) k P(ro)cessussát tangallyák egészle(n), melyből 
hoav i C Z e ( n ) C a ( u s ) a t K v ; T J k Xl/1. 139]. 1679: Mint 
zet a 'TO T e C S Í M i h a l y d o c umen tuma nem sufficiens: tett-
esküd î ^ ^ y n e k tanú bizonysaga es Specifkatioja melle 
m a k h r ^ m e g ' h o g y a ' specificatioba(n) deciarait cziz-
S i . m ^ y e s egy ebekb(en) mit es mennyit adot a ' Capitalis 
kummaban [Dés; Jk 298b]. 

sein T^fn 6 1 6 1 0 , a l k a l m a s i corespunzător, potrivit; geeignet 
gjok ü v T e h e t t s é g e m szerint az mib(en) sufficiens va-
kovo l z t e m s űgjekezem az dolgokat folytami [Rusz-

Mm; TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 

w ide í r ? f a m Í n á l v i s s z a v o n i a retracta/retrage (cele spuse); 
Sárit p i f“ o 5 ; a z 1 ~ě t u l a Í d o n hites feleségét, Péter 
tsapta z , g a n y Leányát . . . magatol el idegenítette, s el 
suffiami a,' g o n o s z u l más feleséget vett ... elébbi votumat 

"laminálván [Torda; TJkT V. 278]. 

W^demîf " j f ? ^ a t á s visszavonatás; retragere, revocare; 
mentis a V i l ágos lévén č productis Actoriae Docu-
költsönŐ7á a C t l 0 n á l t 4 0 , m f o r i n t Summának az I. által lett 
1 Executi y g y mmekutánna ... meg nem fizette volna az 
ne i n t e r n e n 1 C e r t i f l c a l t a t á s a , consequent(er).. . az elle-
minaltatása [Tordii^ ^ á l t a l a ^ ^ 

t ränken° M o ^ e f f ° j t ; a s u f o c a ; z u m Estieken bringen, er-
zeonseCec u í J u r a l w a n c h i z a r Petemet mint illyen keo-
zattyara k e s e , g h f e l bontho zemelt iamboroknak giala-
hogv e i Ç p ' l 'gyekezet megh bewntetni az teorweny vgy 
mint illvpn a Z n y e l w e t k y m e s s e k ' a z u t a n eo magat 
az v i z h e r ^ n y a n w a l ° P a r a z T i a zemelt sakban bútassak es 

76-"] 5 t w c ( n ) b e l e e o l l y e k e s s ú f f o c a l l y a k [ K v ; T J k 

t a ; S ^TmH 8
ç

á ñ k e d v e z ' s e g í t > támogat; a sprijini/susţine/aju-
J nos uunsten dienen, begünstigen, nützen für jmdn 

stimmen, befürworten. 1590: az hatar kertet fóliást az teor-
weny vgia(n) ott hagyia az Kouaczy János feolden az mint 
az falu Jgazitotta mint hogy az bizonsagok az Jhez suffra-
galnak | Mielhogy az bizonsagok az Jnek Suffragalnak har-
madmagaual eskedgiek megh az J. azon hogy eo Jgaz 
penze(n) veotte es Jgaz marha gianant az peres diznokot 
[UszT]. 1598: Noha az bizonis agoknak vallasabol valamy 
aprólék suspitiok vadnak az leanihoz ... myerthogy ez 
mostany keresethez kepest nem suffragal az A(ctor) semmy 
bizonisagy: vgy tetczyk azen (!) az teorwennek hogy megh 
eskedgyek az leány es menche magatt [Kv; TJk V/l . 273]. 
1671: Bihar Vidékéről minden féle Dézmák bé-szolgáltas-
sanak, a ' melly Privilégiumát Rákóczi György Fejedelem-
tŭl eziránt impetraltak, semmit-is nékik ne sufTragallyon 
[CC 28]. 1673/1681: Haczogon lakó Pestila Mihaly Suppli-
catiojara való valasz ... megh tekéntvén mind maganak s 
felesége(ne)k nyomorék, s élhetetlen voltokat, migh azon 
hazban laknak ha holtokigis, az Taxa fizetéssétül lmmuni-
sok legyenek, de ollyan okkal hogy ha azon hazat valaki-
nek el adnak, vagy penigh belőle ki költöznének, vagy ki 
halnanak, masnak senkinek is azon hazba(n) szallonak ezen 
Immunitás ne suffragallyon [VhU 473 Thököly Imre vál.]. 
1677: A' Czégéres vétekben élt, és Ország Törvénye sze-
rint meg-sententiáztatot gonosztévőknek, a ' Fejedelmek, 
absq(ue) informatione Officialium gratiát ne adgyanak: 
ugy-is oly usitata conditiockal, hogy a* Gratia az expositiok 
szerint suffragallyon a ' Casusoknak mivoltához képest [AC 
129]. 1736: tsak azért mégis suffragalna nékem isa a Com-
munis Inquisitio, annál inkáb penig, ab oficio prosequal-
van, illyen szarvas Bünt és nevezetes vétket én ellenem az 
Exceptio nem tenealhat [Bágyon TA; AszLt Jk 1/7. 225. — 
Kiss András kijegyzése. — aA vádat képviselő alkirálybíró-
ról van szó]. 1774/1778: Bámulhat minden a ki érti 's láţy-
tya, a Novizánsnak ílly meg mérsékel hetetlen tergiversatio-
in, hiszem ha mind ezek dato per in Concessum igazak vol-
nának is a ' mint a Novizáns próbálni ígyekezi ... nem Suff-
ragálnak [Msz; DE]. 1821: a kérelmes kívánságának elég 
nem tétettettetik — Semmit sem suffragalvan a kérel-
mesnek azon álittása, hogy ő a Rectificator Commissariu-
sokot szokta quietalni [Szászrégen; TLt Praes. ír. 65/1827 
gr. Bethlen Imre főispán aláírásával]. 

szuffragálhat használhat, kedvezhet; a putea să fie de 
folos, a putea să fie favorabil; zu jmds Gunsten dienen, nüt-
zen (können), Vorteil von/aus etw. haben/ziehen (können). 
1666/1681: Nicolaus Zolomi de Albes ... Brettye nevü Fa-
lumban lakó Bugyul János es Bugyul István Jobbágyimhoz 
lévén tekéntetem ... őket szabados Nemesseggel perpetuo 
megh ajandékozom ... minden az házhoz es Telekhez tartó-
zó haszon vivő helyeivel ... minden szamunkra tartózó 
adozastul eximalom ... így mindazonaltal, hogy Nemessi 
Szabadsagok, Magam s Felesegem és maradékim ellen ne 
suffragalhassa [Vh; VhU 256-7]. 1691: (Ez) ellenis Sem-
(m)i nével nevezendő és emberi elmétől ki gondolható tör-
vénybeli Remediumok id est Inhibitio, Contradictio, Repul-
sio, Szüret, Táborozás; Aratás sem semmi üdők Fejedelem 
gratiaja es Urak annuentiaja ne hoznalhassanak es Suffra-
galhassa(na)k [Vízakna AF; Törzs. Váradi Dániel kezével]. 
1745: jóllehet ä Tőrvény szerint nem olljas adósság dolga, 
melly feriat suffragalhatna, mind azonál(ta)l dilatio az Inak 
ugy adatik, hogy az feria után comparealvan az A vala-
mennyi rend szerint való költsége fáradtsága à modo in 
posterum lészen [Torda; TJkT II. 90]. 1769/1802: A sem 
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suffragalhat az llknek hogy az exhibéált Conscriptioban 
Bezdédhez Nagy Kristoltz felöl nagy bükkös Erdők irattat-
tanak [BSz; JHb LXVII/3. 57]. 1796: az l523béli Donatió-
ból nyilvánságoson ki tetzik; Nemis suffragalhat az a* To-
rotzkaiaknak semmit, hogy az efféle Communitasoknak 
adattami Szokott Privilégium Perpetuum [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 94 tábl.]. 

szuffrágium szavazat; sufragiu, vot; Stimme. 1592: 
Megh ertettek varosul eo kegmek biro vramtol az be giwi-
tesnek okat az plébános valaztas feleol, ez mellet az egihazi 
tanítóknak is kevansagokat es Intentiokat, hogi ammint ek-
kedigh az plebanossagh eggiwtt volt pwspeoksegel itt ez 
varoson, mostannis keüannak hogi megh ne valtoztattnek, 
hanem ha eo kegmek olliat valaztananak az plebanossagh 
tizti es gongia viselesere ki eo nekiekis teccenek, az Süper-
intendentiat suffragiumokal neki adnak [Kv; TanJk l/l. 
194]. 1662: Az meglőtt választást s inaugurátiót fiainak 
postán mindjárt megírá: Isten mint vezérlette volna mind a 
fejedelemaszszony elméjét a cedálásban, s mind a státuso-
két a maga személyére való suffrágiumokban, voxolásban 
[SKr 132]. 1737: Nemes Városunk Hadnagyság iránt való 
Suffragiumokkal, Mltgs Gubernátor Ur ő Excellentiájához 
Szebenb(e) tettzett expediálnunk A(sse)ssor Pap Ferencz és 
Nótárius Edes Atyánkfiait ŏ keglmeket [Dés; Jk 488b]. 

Szk: egyenlő 1593: Jstennek gondwiselesebeol mos-
tan talaltanak volna" ollj zemelt, kit arra az hiuatalrab eo 
kegmek elegedendeo (!) ltilnek, kinek valaztasa egienleo 
suffragiumbol kellemek lennj | tablara laruán, egienleo 
suffragiumal valaztottak Erasmus vramat az plebania tizti-
nek viselesire, annak moggia es rendi zerent [Kv; TanJk V 
1. 207, 222. — "A szászok. bPlébánosságra]. 

szufiavas (vashámor)fújtató tartozéka; partea foalei (de 
la o foijă); ein Zubehör des Gebläses (im Hammerwerk). 
1681: Ezen koh lyukánál edgy eöreg fúvó, minden hozzá 
tartozó eszközeivel és szufia vasával [CsVh 96]. 

szuggerál sugalmaz; a sugera; suggerieren, bewegen 
wollen. 1671: kérjük, Uram, Kegyelmedet, mind tudósítani 
s mind per formám consilii is megmaradásunkra valót (Is-
ten után) suggerálni Kegyelmed kegyessen méltóztassék 
[TML V, 548 a nagybányai tanács Teleki Mihályhoz]. 

szugoly 1. zugoly 

szuka nőstény kutya; căţea; Hündin. 1894: a tavasz faka-
dozik; a kappanaim meghíztak, a tyúkok tojnak, s a kutyám 
tekereg szukákat hajszolva [PLev. 164 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

szukcedál 1. helyébe lép; a succeda; auf jmdn, nach jm 
folgen, an jmds Stelle treten, jmds Nachfolger sein. 1657: 
Báthori István vajda lengyel királyságra vitetvén, succedált 
az bátyja, Kristóf, quoad titulum, mindazáltal Istvántól füg-
gött s kormányoztatott [KemÖn. 20]. 1699: Curator Urai-
mék után, vadnak két quantasok állíttatva; kik közzül az el-
ső, az Ecclesiának minden belső jövedelmét percipiallya ... 
A' második penig a' Malmoknak Szükségére s jövedelmére 
visel gondot, ugy hogj Szám adás alatt ne légyen mind ad-
dig mig az első quartasnak Succedalván, perceptorra s ero-
gatorrá nem lészen [Kv; KvRLt X. A. 9]. 1700: Szappa-
nyos Mihály Quartas Ur(am) ideje terminálván, Ö klme he-

lyében succedal Halász András Ur(am) [Kv; SRE 68]. 
1706: Berettyei Curiánál Bonumok Inventariuma, mikor 
Búgyúl Daniel(ne)k succedált Kocsoba Mihálly az Porko-
lábságban ezen Jószágban [H; UtI]. 1711: Enis vettem .. . 2 
Sárga Szörü ökröt a Lázár Ferencz Ur(am) akkori Szárhe-
gyi Gondviselőjétől Becze Mártontól 12 forinton, azon Be-
cze Mártont ki vetvén a* Tiszttartoságbol, Csomafalvi Csa-
ta Mihály es Szárhegyi Gáspár István Succedáltak vala [Ki-
lyénfva Cs; WLt Emericus Kemenes (55) pp vall.]. 1738: 
Noha ezen quantum per absolutum, nem relaxáltathatik; 
mind azon által, a szegény Özvegj Instans Asz(szo)nytól ne 
exigáltassék; hanem deponallya, az jövendöb(en); aki az 
Instans Asz(szo)nyn(a)k succedál [Dés; Jk 508a]. 1791: a' 
belső Templombéli orgonásságra Bálint György ö kgylme, 
hellyében pedig a' külső Templomb(an) Gyulai István suc-
cedáljon [Kv; SRE 270]. 

2. következik; a urma imediat după altcineva, a succeda; 
folgen, jmds Nachfolge antreten. 1657: azután más vajda 
succedálván, azt is az bojérok rosszul kezdvén kormányoz-
ni ... reáküldi az háromszéki kapitán Béldi Pál úrembert 
[KemÖn. 79]. 1678-1683: az örőg Rakotzj Gőrgi uta(n) 
megh halvan succedált az Feiedelemseghben ugia(n) Rako-
ci Gőrgi, fia, az örőghiebnek [Ks Komis Gáspár kezével]-
1705: a mi jó és örök emlékezetre méltó kegyelmes urunk 
megholt légyen 5 Maii, kinek ugyan helyébe succedált 
mostani kegyelmes urunk, József király és császár [WIN I, 
450]. 1710: így a Carolus V. lineája deficiálván in virili 
sexu, egyenesen a Ferdinándus I. lineájának kellet succe-
dálni, melyről eleitől fogva a két linea között erős kötések 
és végezések voltanak, hogy akármelyik linea deficiáljon, a 
másik linea succedáljon, és valamíg férfiág életben leszen, 
addig a leányág ne succedáljon | mivel a feleségitől, Máriá-
tól gyermeke nem marada", succedála holta után a király-
ságban Mária testvérnénje, Anna, a dániai király, Fridericus 
IV. öccsinek felesége [CsH 314-5, 323. — "Az angol ki: 
rálynak]. 1725: Az atyám Bajszág László és én jobbágyi 
voltunk megirt Emreh János uramnak successorinak, kik 
decedálván succedáltak (!) bírásunkban Mostani Szentsi-
monon lakó Emdes György ur édes anyja Török Anna asz-
szony [Szentsimon Cs; SándorO 268]. 1753: Nyikula ... 
Abrug Bányai Oláh Popa ... meg halván a* fia Succedált 
Stefán [Bukuresd H; Ks 72]. 1767: mivel tettzet Istennek a' 
maga szabados szent akaratja szerint a Világi Életből kl 
szólítani Néhai Tiszt. Deáki Filep Sámuel Ur(ama)t ... & 
ökglme hellybe ... Tiszt. Verestoi György Vram succedál-
jon; kívánván ... hogy az Ur Isten ... tegye hasznossá, épü-
letesse és gyümölcsözővé az ö kglme szólgálatját [Kv; SRE 
224]. 1773: Addig nem házasodék meg gr. Székely Adám 
úr, hogy a Székely-jószágot, úgymint Alamort, Szedeijest, 
Krakkót, Pócstelkét, Alsózsukot generális Káinoki megkér-
te őfelségétől s meg is adta úgy, hogy ha meghal Székely 
Ádám úr, immediate succedáljon Káinoki Antal vagy a fia 
[RettE 316]. 

3. örököl; a succeda/moşteni; erben, ... geerbt habén, als 
Érbe folgen. 1569: Jztrigy János penegh, kj az Ew Attya 
Jozagaban Succedált ... kj Akarwan az Ew Attyay Jozaga-
bol, az Ew Annyat ... tenny, hogy ... ha my Egyéb Jgye' 
nettlensegek kozteŏk wolnanakis, Ewu (!) közteok Isten ze-
rinth el Jgyenesitenök [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1633: 
Szabó Balas mint succedált az Eoreokseghben en abban 
semmit nem tudok [Mv; MvLt 290. 133b/2]. 1681: Jonasko 
Muntya(n) ... vagyo(n) ugian Taxa levele de nem erre az 
örökségre; ez paraszt őrőkségh volt Nyegrita Petre kinek 
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Jonasko leányát el veven ugi succedalt ezen örőksegb(en) 
[Hátszeg H; VhU 133-4]. 1724: az Utrumban forgó ház 
Gónos Istváné volt, meg hálván Gonos István, és a* Felesé-
gét Váró Juditot el vévén az öreg Jérémiás, ugj Succedalt 
Jérémiás azon házban [Ne; DobLev. 1/106. 7 Gábriel Faze-
kas de Medgjes (64) ns vall.]. 1746: Relicta Dános Maria* 
Az meg hólt Uram egyetmásaban én nem Succedaltam mi-
vel csak a tehén es S. V. egy Disznó a mellyet én magam-
mal hoztam Zesztraul kezemnél vadnak [Radulest H; Ks 
LXII/23. — "Exponálja]. 1749: a Mikola Fiu Ag Jószágára 
investiálodván ezen praetensio, az Incták pedig a Fiú Ág 
Jószágában nem Succedálván, Incompetens Incták [K; 
WassLt]. 1758: nem az Özvegy Succedal az Maiamban, 
hanem ... Tar Gergely [Asz; Borb. I]. 1766: Néhai Báró 
Hugonpotné Gróff Bánffi Susánna még in A(nn)o 1728 
magzat nélkül meg halálozván, az őstől maradott Jóknak 
negyed részében ... különösön Néhai édes Aszszony 
Anyám(na)k kel vala succedálni [Berve AF; CartTr II. 829 
gr. Gyulai Ferenc aláírásával]. 1773: A bátyjának is 
Györgynek nincs gyermeke. Még úgy lehet, hogy a bonc-
hidai, kalotaszegi és szilágyi jószágokban más Bánffiak 
succedálnak [RettE 294]. 1782: meg halálazása után ezen 
• •• Mikola László Vmak immediatô kire szállott vala ezen 
Jószág, arra nem valoságosan emlékezem, de hogy rövid 
idő alatt... eő Excellentiaja Succedalt azon Jószág birodal-
mában, azt tudom [Ádámos KK; JHb XIX. 22. 7]. 

4. örökül marad; a rămîne ca moştenire; geerbt/vererbt 
werden, als Erbschaft (ent)fallen. 1606: az meddigh annak 
az szegnek felet Azzonion (!) bírna, addegh ada Miklós 
Vra(m) az Gatzegbelj rezet, Anniét az menj fel eij az Az-
zonj rezet, birniok János Vrameknak, melj Gatzegbelj rez 
akkor redallio(n) Miklós vra(mna)k, mikor az Zaton teo ep-
pen succedal az megh Neuezet szemelieknek [Köpec Hsz; 
Ks 90]. 

5. helyreáll; a se restabili; wiederhergestellt werden/sein. 
1677: Itt az nagy emberek is hirdetik, hogy az moszkvával 
való békességet tractálnák és csak valami vár építésén va-
gyon derekasint az akadály; de az tatár hám megírta volna, 
hogy meg ne engedjék építeni. Azonban csak ezen is sok 
had takarodik; félő igen, hogy ha succedál hamar az békes-
ség, egészlen más felé ne fordítsák [TML VII, 378 Keczer 
Menyhért Teleki Mihályhoz]. 

6. sikerül, sikerrel jár; a reuşi, a avea succes; gelingen, 
Erfolg habén. 1614: akarának factiót csinálni Báthori Gá-
bor ellen Kendi István és Kornis Boldizsár... kik ugyan fő 
autori valának azelőtt az Báthori béhozásának, de nem suc-
cedála az dolog nékik [BTN2 57]. 1657: az magyarok ne 
búsuljanak bátor annak a keresztesmezei harcnak elveszté-
sén, mert ha succedált volna, elvégezett dolog volt, hogy 
mind Magyarországban, Erdélyben tíz vagy tizenkét esz-
tendős gyermekeken feljül való idősöket, valakik pápisták-
ká nem lennének, mind fegyverre hánynák [KemÖn. 25]. 
1664: Az Rákóczi Ferenczhez való expeditiot Kegyelmed 
ne impediálja, se rectificálni ne igyekezze, mert az az gör-
gényi dolgot nem segíti, ha succedál [TML III, 3 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: Amennyi had akkor Rá-
kóczi directiója allatt vala Erdélyben, ha mind együvé 
gyűjtse, s így próbál vala sík mezőben harcot a némettel ... 
talám jobban succedált volna dolga [CsH 362]. 1807: A 
tulso Malmot... néhai ifîabb Rettegi Sigmond Ur ... épite-
tett egészen újra fundamentumából, és meg hoszabitotta, 
hogy őt kőre szaparitsa, de az ötödik kő hogy lisztelő lehes-
sen, nem succedált [Apahida K; RLt O. 2 Jos. Farkas (47) 

ns prov. vall.]. 1808: Nem akarván az Alperes a Delibera-
tumok után is a Praetendenseknek részeket ki adni kétele-
nittettek admoneálni, mellyet végben vitt Regiusnak legiti-
maltunk Dr 36 ... E szerént sem succedálván a* dolog kéte-
leníttettek Executiora certificalni ezért ismét a' Regiusnak 
Dr. 36 [Asz; Borb. II]. 

Szk: rosszul 1705: Ma is a generális kiment vala és 
bombákat, kartácsokat hányatván próbálgattatta őket, de 
mind rosszul succedáltanak, mert mind fel sültenek inkább 
el, nem alatt [WIN 1,574]. 

7. hat; a avea efect; wirken, gewirkt habén. 1657: az pa-
tikárius eljüvén, néhány tallért fizeték néki, hogy hazudjuk 
azt egy nyomon, mintha béadta és jól is succedált volna"; 
kiben semmi sem volt, mert én tudtam, hogy nincs olyan 
nyavalyám0 [KemÖn. 97. — "A kristély. bHagymáz]. 1765: 
Földvári Ferenc ... leánya, Sára, Toldi Ádámné, féijhez 
menetele után nem sok idővel az anyja nyavalyájába esett, 
melyet curáltatván az ura, extremum remediumot adhibeál-
tatott egy borbéllyal, de nem succedált, vagy inkább jól 
succedált, mivel megholt [RettE 181]. 

szukcedálandó következendő; care succedä (pe cineva); 
(nach)folgend. 1723: Haromszeki jószágunkra, Inspicialt, 
Ali Toijai Mihacz Mihály Tisztessegesen idejit, abbeli hi-
vatallyának el töltötte ... ő kglme is azon hivatallyat min-
denekben) Serenyen jo maga viselesivel ad nostrum Con-
tentum ... Semmi nemű Praetensiomot ebbeli hivatallya es 
Szolgalattya iránt Se magam, Se ez után való Tiszteim, 
azon joszagban Succedalando es számot vevő exactorok, ő 
kglmitől szamot ne vegjenek s ne kenyszerittsek [Zabola 
Hsz; Borb. I]. 

szukcedálás következés; succedare; Nachfolge(n). 1662: 
Bisterfeld halála. Basirius ánglus helyébe succedálása, az 
fejedelmet excipiáló orátiója [SKr 332 Tartalomjelző feje-
zetcímben]. 

szukcedálhat helyébe léphet; a putea succeda (pe cine-
va); an jmds Stelle treten können. 1700/1716: Lökös Pál 
... ha ... vénsége miatt annyira meg erőtelenednék, hogy 
az malom körül való onust nem supportalhatná, még éle-
tében terhét fel vállalván, az eö részéhez hozza nyúlhas-
son, es az malomban neki succedalhasson [Kibéd MT; 
MMatr. 192]. 

szukcedáló helyébe lépő; care succedă (pe cineva); 
(nach) jmdm folgend. 1657: Ennek" oka az vala, mert az 
kemény magaviselete s engedetlensége félteti vala még ma-
gát is, annál inkább feleségét és öccsét az fejedelemségben 
succedáló fiától [KemÖn. 303. — "Ti., hogy I. Rákóczi 
György nem engedte felesküdni a katonaságot fiára]. 

szukcedált 1. következett; care a succedat/urmat pe ci-
neva (într-un post); (nach) jmdm gefolgt, als jmds Nachfol-
ger. 1710: Piccolomeni is aggraválá, de meghalván, az utá-
na succedált német generál, a hannoverai fejedelem lágy 
ember lévén, a vele levő ármádának officéijei, félretévén a 
disciplinát, az arnótságot húzni, vonni, saccoltatni, praedál-
ni kezdik, mivel felette pénzes gazdag emberek valának 
[CsH 215]. 1739: változván némelly becsületes atyánkfiai, 
magok Tisztekből 's hivatallyokból, Concludaltuk, hogj 
magok helyett succedált 's hivatalokra elö állíttatott atyánk-
fiai kezek alá, mit és mennyit transponálnak, azokat Inven-
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tállyák, és adják által, Assessor Nztes Váradi Gyórgj Nótá-
rius és szószólló Bátori Szabó István atyánkfiai ö kglmek 
[Dés; Jk 526a]. 

2. örökséghez jutott; care a obţinut ceva prin moştenire; 
beerbt, als Erb(en) gefolgt. 1666: Kegyelmedet szeretettel 
kérem, emlékezvén urunknak, írattasson az Kolos, Dobokai 
és Belső-Szolnoki vármegyei fő és vicze tiszteknek egy 
pátens mandatumat, hogy szegény Ebeni István közelebb 
való jószágiban succedált atyjafiait igazságos igyekben tör-
vénytelen háborgatok ellen oltalmazzák [TML III, 619 Bél-
di Pál Teleki Mihályhoz]. 

szukcedáltat adat; a face să succede/obţină ceva; zuteil 
werden lassen. 1619: Azért erre is azt mondja8, hogy Isten 
Felségednek succedáltatván az szerencsét is, mégis interpo-
nálja magát Ferdinandus között, Felséged s Magyarország 
között [BTN2 370. — "A vezér tihája]. 

szukcesszió 1. örökség; succesiune, moştenire; Erb-
schaft. 1605: ő kk Varossúl ... egyben gyülúe(n), nem me-
hettenek arra hogy most illye(n) hirtelen, azokat az akada-
lyokat mellyek az Dyŭisionak és Súccessionak Jnstructioia-
ban talaltattak emendallyak aúagy el igazyczak [Kv; TanJk 
1/1. 500]. 1651: mindennemű abbali igassagokat jusokat es 
successioiokat ... transferalok [Mv; Berz. 5. 41. S. 3]. 
1670: Vagyon itt az vármegyében egy Bocskó nevü jószág, 
melyet a szegény öregúr valami úton módon Kordának 
adott volt, successiót is hagyott volt neki benne [TML V, 
40-1 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1710 k.: talán ezer 
esztendő alatt sem történt olyan példa, mint az én ... felesé-
gem példája, hogy egy hét vagy nyolc esztendőben járó, 
gyámoltalan árva leánygyermek, kinek sem atyja, sem 
anyja, sem hazája, sem jószága, sem belső értéke, sem jö-
vendőbe másokról reá szállandó successio vagy remény-
sége ... más országból ebbe a hazába béhozattassék, egy 
nagyrendü keresztyén atyafia házában bététettessék és ... 
annak lelkére köttettessék [BIm. 1020]. 1718/1781: Néhai 
Tekintetes Nagyságos Rátz Kristina Aszszonynak ... az 
régi nagy emlékezetű Tamok Mátskási famíliából le ága-
zott immediatta Súccessionak legitimus Haeressei és poste-
ritassi [JHb LXXI/8. 482]. 1745: Néhai pavel pask Felese-
ge Brendusa Keservesen lamentalodik hogy néhai Ura után 
maradván két Jármos őkőr ... ötven vonós Forint adósság-
ba ki adva ... meg is mindazaltal midőn halála után egyni-
hány holnappal ujjonnan Férjhez mentem volna ... a sze-
giny Uramnak Öccse ... nem különben tőlle maradót Gyer-
mekeim ... a szegjny Uram successiojatol Simpliciter ex-
cludalni akarnak [Újbárest H; Ks 62/3]. 1762: a Divisio, és 
Successio állapottja peremtorie dirimaltassek és Végezŏd-
gjék [Búzásbocsárd AF; Mk]. 1789: a mely jussa és Succes-
sioja volna Apahidán Jobbágy Péter Lineaján, aztat örökö-
sön transferálja ... Rettegi Sigmond Urnák [Kv; RLt O. 2]. 
1794: a keresett Jókban Successiojak és Jussak vagjan 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

Szk: ősi 1802: Jósika Imre Ur ö Nga ... bizonyos Ré-
szeket appropriált és a Komjátzegi Família béli nérek s ennel 
fogva az Exponens Ur Össi Successiojának tetemes praejudi-
ciumára keze és birtoka alá kerített [Torda; JHb XII1/9]. 

2. öröklés; moştenire; Beerbung, Erbgang, Erbfolge, 
Sukzession. 1578: az meg holt emberek marhaianak suc-
cessioiat es deúolutioiat halaztottak a Ieowe gywlesre | We-
geztek eztis eo kegmek hogy egy Rówyd napra az felseo ta-
nachybol, eó kegme biro vram, valazzon egy néhányát, ty-

zet vagy tyzenketteot az feo es wen vraim keozzwl, azokkal 
egywt mind az mostany teczest az successio felól mind az 
Regy waras Articulussyt, discutiallya eo kegmek [Kv; 
TanJk V/3. 169a, 170b]. 1589: Lattiak varosul az sok per 
patwart, es hozzw ideigh való faradast a' keossegh keózeot 
a* successio dolgaban [Kv; i.h. 1/1. 115]. 1810: volt Polgár 
és Csizmadia néhai Ambrus András ő Kegyelméről Succes-
sio uttyán a fen nevezett Eözvegyre" Szállót Ház [Kv; 
Borb. I. — aÖzv. Polatsek Józsefné Ambrus Borbárára]. 

3. öröklési jog; drept de moştenire, succesiune; Erbrecht. 
1668: üdvözült Sulyok Vram Adamosi Curiájához tartózó 
Sulyok rész Joszágokhoz ... legitima et immediata suc-
cessioja nem másnak, hanem egjenessen eo kglnek vágjon 
[Szénaverős KK; JHbK XXXIV/23]. 1673: Belenyesi Sza-
bó Istva(n) Vr(am) ... nem akarva(n) megh holt Feleséghe 
superstes Attyafiainak rata portiojokat Successionk(na)k 
rendi szerént ki adni ... ha méghis contumaliter opponállya 
maghát, resistalni akarva(n) az divisionak ... Hadnagy 
Vr(am) altal megh fogattassék, és az toronyba(n) be vites-
sék [Kv; PolgK III. 143]. 1736: a melly darabotska, Alsó 
Porondnak alsó végib(en) való főidet kiván, meg-adatik és 
engedtetik ő kglmének; de úgj hogj Successio benne nem 
engedtetik, hanem tsak maga Instans Atyánkfia életéig 
[Dés; Jk 465a]. 1748: meg kénáltattam az Inctat edgy tso-
mo pénzel ... hogy ... a* Rétet énnékem mint vér(ne)k és 
leg(iti)mus successor(na)k remittállya, holott semmi vérsé-
ge és successioja nintsen a* meg irt Réthez [Torda; TJkT 
III. 191-2]. 1782/1797: Kis Dobai Mihály Familia Kováts 
Magdaléna Successioján igaz Donataria Familia Nyirmon-
ba, Telkek is vólt ottan [Menyö Sz; Borb. II Lad. Bányai 
(70) jur. ass. ns vall.]. 1828: a* Successiót a' magyar Tör-
vény, nem az Atyafiság, hanem az osztályosság grádussá-
nál fogva agya kinek kinek [Ne; DobLev. V/1129. 2a]-
1863: 1. A' Sz. Lászlói segéd Papság 150 f. o. évi fizetés-
sel, szállás kosztal köröztetik. 2. A* Bánfi Hunyadi 580 f 
mind kettő successio nélkül [Gyalu K; RAk 79 esp. kl]. 

Szk: igaz 1661: Az Nyuszalyi (!) jószágról talaltatot 
... egy level, melyből igasz successionk(na)k derek funda-
me(n)toma elucescal [Sófva BN; Ks 41. K] * legális 
1743: eset értésére, az Protestáns Asz(szony)nak eö Nsg-
(na)k, hogj ... mind az Mltgs Mikola Familiarol, mind • •• 
Mltgs Kamuthi Jusrol, deveniált Joszágok, mind állok, 
mind ingok felesen distraháltatak, ki égj, ki más uton • •• 
mellyis az Protestans(na)k eö Nsg(na)k Legális successiojat 
igen meg bántotta [JHb XLVII/24] * törvényes I?60' 
1794: Férjem Groff Bethlen Miklós Umak tőtt ... Kötése-
met és Fassiomat ... revocalom, minden részeiben és ezik-
keleiben cassalom, annullalom ... ugy hogy ... akárki álta -
is valamely tőrvény-szék előtt, akarmely időben producal-
tatnék, tellyességgel erőtelennek és haszontalannak ţartas-
sék ... semmi úton-módon gyermekeimnek jószágaimban 
törvényes és illendő egész Successiojokat ne akadályozhas-
sa [Km; JHb XLVII/275]. 

4. (tisztségbeli) utódlás; succedarea/urmarea cuiva 0n 

funcţie); Amtnachfolge, Sukzession. 1765: valamiképen én 
Néh. Tisz. Batzoni Intze Máté vram ö kegyeimé által, első-
ben káplánságot, azután penig ezen Ecclában való actualiŞ 
Papságot Consequaltam; ugy ... Tisz. Ifjabb V e r e s t o l 

György vram ö kegyelme-is ... én általam" káplánságot, az-
után peniglen ... az actualis Papságra való s u c c e s s i ó t , s 

consequalhassa [Kv; SRE 215. — "Soos Ferentz esp. által]-
5. (uralkodói/trón)utódlás; succesiune la trón; Thronfol-

ge, Sukzession. 1704: ma hagyta meg az úr az úrfíaknaK, 
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hogy ... az felséges ausztriai háznak a spanyol korona suc-
cessiójáról írt könyvét magyarra fordítsák [WIN l, 306]. 
1705: reászállván fataliter Josephusra a successio, ígírí és 
obligálja arra magát, hogy valamire koronázatjakor is vove-
álta magát, melyre meg is esküdt és pecsételte is mind tör-
vények és egyéb szabadságok iránt, azokat mind observálja 
sancte [WIN l, 448]. 1710: (János Zsigmond) a török kedve 
s akarata ellen az austriai házhoz köté mind magát, mind 
holta után az erdélyi fejedelemség successióját | a császár 
megértvén a dolgokot, mindenüvé az egész Európában pá-
tenseket bocsáta, és világos rátiókkal demonstrálá mind a 
franciai királynak álnok practicáját s istentelen factióját, 
mind penig az austriai háznak igazságos successióját a spa-
nyol birodalomban [CsH 67, 314]. 1711: Jósef császár ha-
lála után ... egész Európában nagy mótusok lőnek, kivált 
az austriai ház felől mindnyájan úgy gondolkoztanak, több-
ször a császárságot nem obtineálja, mivel Jósefnek fia nem 
maradott, Carolus penig messze Hispániában hadakozván a 
francia ellen, nem successió szerint, hanem per electionem 
lévén a császárság [CsH 460]. 

szukcesszive folytatólagosan; succesiv; sukzessiv(e). 
1657: megbeszélé, hogy ő Rákóczi Zsigmondot adoptiválta 
volna fiának, és in casu mortis nékie legálná Munkácsot, és 
succesive az fejedelem több fiainak is [KemÖn. 141]. 
1675/1676: Az idősb Rákóczi Győrgj idejében, én vj Can-
cellista Deákotzka lévén, a' Secretarius Szalardi János 
vram, adsciscala Árkosi Mihály ő kglme mellé (: ki succes-
sivô, mostani Kegyelmes Asszonyunk ő Nága Hoff Mestere 
lön haláláig:) [Vajasd AF; JHbK XX/21 Belenyesi István 
(50) ns vall.]. 1761: Mivel pedig Attyok hólta után hajado-
nonn maradt leányok successive parafemizaltatta(na)k, te-
hát ä mik ă közös joszag hasznából p(ro)curáltattak azok 
P(ro)ducaltassa(na)k [Hsz; BLev.]. 

szukcesszor I. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; 
in substantivartigem Gebrauch: 1. örökös; succesor, moşte-
nitor; Nachfolger. 1595: Veres Peteme Successorinal va-
gyon ket ezer forint [Zsombor K; Somb. Sombori László 
reg-l- 1714: Néhaj Mltgs Ur Jósika Gábor Ur(am) ... Suc-
cessori ... élŏ nyelvel, hallható Szóval, declaralak előttünk, 
hogy eö kglmek, az Fiak között Néhaj Apjok halálától fog-
va eddig fenn forgo Controversiákat amicabiliter kiványák 
••• revidealtatni [Nsz; JHb XLV gub.]. 1792: az Ex(po-
ne)ns Aszszony elsőben is az irt Néhai Testvérekre nézve el 
kezdett, és Itélet(ne)k botsátott Causát az Urakra Condes-
eendáltattya mint Néhai Testvérek(ne)k Szántó Drusiána 
Aszsz(onyna)k Javainak Successoraikra [Ne; DobLev. 
ÍV/704]. 1794: (A) Bágyonianus successorok a' Kőz föld-
hői, az maguk kőzött lejendő osztályra kivánnyák az har-
mad részt excindaltatni [M.bagó AF; i.h. IV/739. 6b]. 
1837: én B. Jósika Imre ... el határoztam magamat abban, 
h°gy adgyak nekie" egy 60 — hatvan ezer Conventios Rhe-
jjens forintböl allo Moringot ... és le kötem ezen Summá-
i n Lonai, Gyéresi, Szentkirállyi, és Szent Mihály telki Jó-
szágaimat ... ő addig ezen le kötött Joszágokat a successo-
mknak ki ne adgya, mig a meg nevezett hatvan ezer Con-
ventios forint moringat le nem fogják fizetni [Torda; TLt 
Közig. ir. 438/1844 br. Jósika Imre sk kötelezése. — aA fe-
lségének]. 

Szk: igaz 1677: sokszor praejudical véreknek, és igaz 
Uccessoroknak, s' a* Fiscusnak-is, hogy némellyek joszá-

gokat, vagy egyéb örökségeket legallyák az Ecclésiákhoz, 

avagy Egyházi rendekhez [AC 13] * legitimusz 1671: 
az verus haereseknek és legitimus successoroknak, nem ke-
vés károkat láttyuk leveleinknek Dotalisták kezeknél valo 
maradások és idejekorán kezekből valo ki nem adások mi-
att [CC 68]. 1676: akár holott talalhato ingó es ingatlan io-
vokbol ... satisfactiot tétethessen Fábián Sára, vagy jöven-
dő félje és legitimus successori [Gyf; JHb XXXI/8]. 1761: 
Kosztán Ignát Sohais Mlgs Gróff Komis Sigmond vr eö 
Nga, vagj eö Nga két ágon lévő Posteritássi s L(e)g(iti)mus 
Successorai Földökről, és Jurisdictiojok alol ... ell nem 
szökik [Mikeháza SzD; Ks 25. III. 71] * részes 7850: az 
réánk, és részesseinkre nezö fekvő Javakon is némü terhek 
lévén, azoknak is el enyésztethetésekre nézve, jónak láttuk 
mi ... részes successorok ... a ... Bartók Ádámról réánk 
szállott Nagy Enyedl Belső és külső fekvő Jókat egy évi 
haszonbérbe ki adni [Ne; DobLev. V/1298]. 

2. leszármazott; descendent, urmaş; Nachkomme, Des-
zendent. 1592: Báthory Istwan lewele kiben az Magwa za-
kattak Jowait è varosban Coloswamak donalta ily Conditio-
kal: Ha successora ninchen, Es ha nem testalt rolla [Kv; 
Diosylnd. 44]. 1593: valaki Eö kgiet: az En attiam fiay kö-
zwll aűagy successori közzwll, auagy Eö k. Giermekit tör-
uiny Zerent haborgatna, tehatth tulajdon költseghem(m)el 
es faratsaghommal megh otalmazom [Perecsen Sz; WLt]. 
1621: ada ell egy hazat Famasy Albertne Katalin Azzony 
... Coloswary Varga Petemek f. 23 ... Igerwen es obligal-
uan arra magokat, hogy az feliül denotalt, haznak Dominiu-
miaban birasaban, Varga Petert es Successorit minden legi-
timus Impetitorok ellen euincalliak es megh oltalmazzak 
[Kv; RDL I. 116]. 1631: mikoron az Vr Isten az en hala-
lomnak oraiatis el hozza ... hogy en utannam leueö succes-
sorimis ideghen iteletben felóllem ne legyenek ... iouaim-
rol akarok ... illien testamentomot tenni [Nagyteremi KK; 
JHb XXI/1 Sükösd György végr.]. 1652: Bakó Suska Asz-
szony ... minden perit es perbeli p(rae)tensioját Bakó Ersebet 
Aszszony es successori ellen órókóson le hadgya engede es 
in perpetuum sopiala [Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5]. 
1671: Teleki Mihály Atyánkfia maga successori és legatáriu-
si Donatiojoknak tenorok szerént bírhassák" [CC 73. — 
"Szelnice és Drágavilma falvakat (SzD)]. 1694: mid(őn) mi-
nyájo(n) ez(en) dologra őszve gjülekezve volnánk az denotalt 
üdösbik Vas György ur(am) Mehesi hazanal, elsőb(en) is eo 
kgl(me)k mind két részről ... szemely szerint minket megh 
biralvan és arbitralván kezek bé adásaval kötelezek magokat 
és successorokat eze(n) Méhesi hatar(na)k aequalis subdivisi-
ojara [WassLt]. 1701: a D(omi)nus Emptor es Successori s 
Legatariussi tehettségek szerint a rész portiott és rajta lévő 
jobbágyokatt serio p(ro) tegallyak mellyet ultro el mulatvá(n) 
a D(omi)nus venditorok(na)k abból emergalando károk a 
Summából subtrahahaltatik (!) [JHb XXXVII/23]. 1736: Ba-
donban bizonyos idötüll fogva zálogb(an) kezem alatt lévő 
Telekett cum omnibus Suis Appertinentys és a rajta lakó Sel-
lérrel együtt, ad Manus bocsátotta(m) Contractualis Levele-
vell edgyütt hogy annak vigora szerint manútenealhassa eö 
k(e)g(ye)lme maga és súccessori ő k(egye)lme(ne)k [Menyő 
Sz; Borb. II]. 1742: Mind ezen elö számlált kaszálok ... 
Maxai Ferencz és Joseff Successori kőszt, oszlo, és közös, 
edgyenlőleg (így!) [Kincsi KK; SLt 8. K. 15]. 1796: ezen fen 
forgo Privilégium Generaliter ezeknek a* Turutzko Lakossai-
nak, 's ezeknek Successorainak, vagy kővetkezendőinek, és 
egyszersmind azoknakis a' kik az ō Társasagokban iminnen, 
s amonnan is egyben gyűltenek, s gyülevészek adattatott 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 36]. 
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Szk: immediåtus 1796: Minthogy ... az el Zállogosit-
to Szántó Mihálynak én édes fia és következőleg immedia-
tus Successora vagyok, nem tehetem, hogy tulajdon enge-
met illető 's másoknál lévő részeimet mások által használ-
totni nézhessem [Ne; DobLev. IV/761. la]. 1814: ezen Tra-
uzner Jószágát ... Czinege István Urnák ... adván áltól bir-
tokába ... bizonyos egyezés mellett. Czinege István Ura s 
Hitesére nézve olly reservaval, hogy valla melyik az imme-
diatus successorok közül kezéhez akarná váltani, ezt Veres 
Balint Urnák hires s consensussa nélkül ki ne adgya [Ne; 
i.h. V/965] * jövendőbeli 1666/1681: parancsolom, 
mostani s jövendőbeli Tiszteimnek, es kötelezem jövendő-
beli Successorimatis, az tűlem adatot immunitasba(n) az 
megh irt személlyeket megh tarczak, es semminemű más 
terh viseléssel ... őket ne banchak [Vh; VhU 316]. 1668: ez 
megnevezett atyai házat — úgy Sörös János és Nekkel imre 
uramék — sem az szegénység, sem semminemű ok nem 
kényszerítvén az jövendőbeli successoroknak nyilvánvaló 
károkra, idegennek, nemes embernek tiszta kézpénzen: ti-
zenegy száz forinton eladták [Kv; KvE 208 LJ] * mindkét 
ágon levő 1748: adta pedig ... Szalai András Uram az 
specificàlt szántó földeket örökös jussal irrevocábiliter nul-
lum jus sibi reservandő az Titt. M. L. Báró Urnák, ugj mind 
két ágon lévő succéssorinak és Legatariussinak [Mezőma-
daras MT; IB] * örökös 1608: ha valamikor Ideo jarta-
ban Valakj eo keglmit Móricz Janosne Azzoniomat, Vagj 
az eo keglme giermekit es Eoreokeos successorit, teoruin-
niel vagj azon keoueol, akar mj modon keresné es hábor-
gatna, tehát az ollian haborgatok ellen minden terhet gond-
uiselesit magamra vezek [Dés; DLt 300]. 

Hn. 1815: a ' Csikós Pál Successorak réttye a* Samarai 
(!) Successorak Réttye [Dés; Ks 79. 29. 521]. 1836: A Bá-
lint Successorok Majorja végibe [A.marosváradja AF; 
EHA]. 

3. utód; urmaş; Nachkomme, Nachfolger. 1657: Bocskai 
vévén eszében halálozó állapotját, testamentaria dispositió-
jában hadta es commendálta successorának Homonnai Bá-
lintot [KemÖn. 26]. 1710: Magamon esett dolgokot is, 
amennyire eszemben jutnak az elmúltak, leírtam, hogy a kik 
Isten akaratjából successoraim lesznek, azokból tanuljanak | 
Minekutána azért a magyar királyságot Ferdinándus elkapta 
volna, neheztellik mind ő, mind successorai Erdélynek elsza-
kadását | tartoznék a császár ex conscientia tamquam rex 
apostolicus az eretnekeket országából kiirtani és Szent István 
első magyar király bitire (kinek a császár successora volna) 
nolentes volentes megtéríteni [CsH 50,67,95]. 

4. (tisztség/birtoklásbeli) utód; succesor (într-o funcţie); 
Amtsnachfolges. 1783: tartozzanak ... az irt Summát ès 
törvényes Interessét ... a* fenn tisztelt T. Curator Vraknak, 
vagy Hivatalok Successorainak ... meg fizetni [Kv; KvRLt 
VII. 32]. 

Szk: következendő 1767: midőn a nemes céhnak (!) 
céhmester-tétel napja vala ... discuralván a nemes céh a 
piacon lévő színnek dolga iránt, hogy a modo adpos<se-
so>rum azon színnek váltsága legyen a következendő suc-
cessoroktól három magyar forint [Dés; DFaz. 24] * mosta-
ni 1681: minden féle perceptumokrul és erogatiokrulis a 
d<ominus> antecessor officialis mostani successorának En-
des uramnak maga pecséttye alatt költ hiteles diariumbul 
álló ratiocskát adott mi előttünk [CsVh 94]. 

II. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: 1. leszármazott; descendent; Nachkomme, De-
szendent. 1732: Mint hogy az Nehay Varadj Sigmondne 

Csonka Borbára Aszony(na)k bizonyos adóssági patealnak 
... melyre nézve ha azon Debitumok(na)k exolatioja előtt 
A successor Vér Atyafiak arub(a) bocsátanák ... Csonka 
Borbára Aszszonynak ... immobilé bonumit, Tehát . . . legi-
timé p(ro)hibealtassa(na)k a meg venni akarok [Dés; Jk 
428a]. 

2. vki után kővetkező; care urmează după cineva (într-o 
demnitate); nachfolgend. 1710: Erre obligálá András király 
mind magát, mind a több successor királyokot [CsH 206]. 

szukcesszus kimenetel, következmény; urmare, conse-
cinţă; Ausgang (von etw.), Nachfolgende. 1638: 21 prae-
sen(tis) nekünk irt kgd Levelet el veöttŭk, ertyük Chyulai 
Uramnak oda erkezeset, adgya Isten bodogh s u c c e s s u s s á t 
eő kgelme munkaianak [KCsl a fej. Kemény Jánoshoz]-
1714: Jósika Gábor Ur(am) Successori ... pro et contra tŏtt 
allega(ti)ojok s praetensiojok után, Sok adhortationkra ma-
gokba Szálván, az egymás közt továbrais fenn m a r a d a n d ó 
és állandó Attyafiságn(a)k conserva(ti)ojára, ugy ellenben 
az Atyafiak közt veszedelmes Successussal példás kárt ten-
ni Szokott veszekedések(ne)k s collisiok(na)k evitálására, 
condescendálta(na)k attyafiságoson, Szabad jo a k a r a t t y o k 
szerént [JHb XLV a gub. Nsz-ből]. 

szukkreszcens ?fiatal; tînăr; jung. 1657: Az oláhoknak 
légyen külön lakások, mind mestereknek s u c c r e s c e n s e k n e k , 
és külön való auditoriúmok, udvarok [UF II, 186]. 

szukkumbál 1. elcsügged; a d e z n ă d ă j d u i / d ę s p e r a ; ver-
zagen, den Mut sinken lassen. 1619: Én csak az egy i g ^ ' 
ságban bíztam az egy Istenre magamat, ha mikor s hol kí-
vántatik, eddig — légyen hálá az Istennek — nem succum-
báltam, most sem félek attól [BTN2 372]. 1675: Kati Pétert, 
és feleségét admonèáltattuk, magát azért hogy felesége el-
len procedallyon, feléségét azért hogy feleolle m o n d o t t à n -
famatio alat ne succumbállyon, hanem magát expurgállya 

[Kv; Szám. 34/LVI. 9]. 
2. alulmarad, vesztes lesz; a fi învins/înfrînt; unterlieg®11' 

sachfällig werden. 1600: Myerthogy Nyreo Miklós corani 
dominis Judicib(us) semmith Nem bizonitott hanem suc-
cumbalt, mostannis bizonsagra ky nem mehet, hogy penig 
succumbalt, es semmith iuxta Actionem Buza Pal ellen a 
fogoly ellen Nem bizonitott. Tetczyk az theorwennek hogy 
cum homaggo az fogsagbol az fogoly Buza Pal megh zaö 
duli(on) [Kv; TJk VI/1. 315] | Hegy Ambrus es Lazlo M “ 
haly, minthogy az elottis succumbaltak, mostis aggraualta 

nak [UszT 15/28]. 1710: minekutána Béldi Pál portára vai° 
menetelit Telekiék megérték, igen megijedének rajta . • •171 

vei tudták, hogyha discussióra kél a dolog, ők bizony su ' 
cumbálnak [CsH 143]. 1746: Succumbalvan az Inctuso* 
ezen elebbeni Deliberatum szerint, mellyet latvan n o V , j ^ 
tanak vólt, melly mellett mind ez mái napig nem proceo 
tanak [Torda; TJkT III. 100]. 1775: ha lattya kedves Sogo^ 
Uram, hogy in merito fogunk Succumbalni, es bővebb 
quisitio kívántatik talám jó lészen Novizalni [Kissáros * 
JHb XIX/19]. 1780: egy Tepelaga nevü ember 
zásától fogva szüntelen injuriált. Ötféle causam volt elie 
és mindenikben succumbált [RettE 412]. 

3. (csatát) veszt; a fi învins (ín luptă), a sucomba; um 
liegen, die Schlacht verlieren. 1703: valahol Fehér vŭrw 
gyében volt ezenküvül is csatájok ennek előtte vagy Jt 

hetekkel, aholott — amint mondatik — valóban succomf 
a német [Kv; KvE 279 SzF]. 
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4. beletörődik vmibe; a se resemna, a se împăca cu ceva; 
sich in etw. fügén. 1632: Elekesy Lazlo vram az praefigalt 
niolczad napra ... ra leóven, egez nap estegh it varakoz-
va(n), Suliok Jstuan vram sem maga el nem Jeóuen sem 
senkit nem bocziatuan kepeben, sem Biro vramat nem Cer-
tiſicaltatuan feleólle ujabban, hanem succumbalt és halni 
hatta dolgát [Ó-Torda; Kp Ili. 65]. 1672: admonitus volt 
tempestive az Inctanak Vra arról, hogj törvénytelen dolgok 
hallatván Felséghe felől p(ro)sequallia, de nem czelekedte, 
hane(m) succumbalt s patialta [Kv; TJk XI/1. 190]. 1682: 
Szikszai Imre Vr(am) ... utolso Ratiojában ... csak Liqui-
dum Debitum vagyo(n) fi. 383//6 Ezen kivül napi fogiatko-
zasok, Buzaban, Borban, es pénzbeli Erogatioban is, mind 
ezekb(en) eò kglme succumbaluan hatta magat meltos. 
Groff ur(am)a eő nga gratiajára [Vh; VhU 681. — "Gr. Thö-
köly Imre]. 1745: Elébbeni Írásomban feltettem vólt azt, 
hogy illy szoross divisionak magamat nem Submittalom, 
melljel nem tagadtam az Hadnagj Vr(am) ő Kglme írását de 
ex omni parte nem kivánok Succumbalni [Torda; TJkT II. 
10]. 

5. aláveti magát vminek/vkinek; a se supune cuiva/de 
ceva; sich ... unterwerfen. 1672: Szégyen volna, Uram, ha 
ennyi emberséges ember Kapi uramnak, Kegyelmed írása 
szerint, succumbálna [TML VI, 213 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1710: a német császár mindenfelől megszorit-
tatván s annyi ellenségnek nem sufficiálhatván, vagy suc-
cumbál, s a magyarországi királyságot a fejedelemnek oda 
hagyja, vagy penig jó condítiókkal megbékéllik, mint az-
előtti fejedelmekkel [CsH 105]. 1710 k.: méltóztassék ... 
Koronkai János Atyankfianak demandálni, hogy helyes ok-
hól lett maga Cselekedete altal Causált, büntetésnek Sub-
cumballyon, hogy igy a' fel Zendült nép le Csendesedgyék 
I nevezet Koronkai János Atyankfia a' büntetésnek semmi-
képpen nem subcumbált [Torockó; TLev. 9/14]. 1738: mi-
kor az én Exhibitáim fel olvastattan(a)k, mostani Procurá-
tora is ő kglmén(e)k jelen lévén, és akkor semmit is ... nem 
Contendáltanak; hanem a T. N. Tanátsn(a)k, az én Exhibi-
táimra tett atyai Resolutioját, vagj Deliberatioját el-várta, és 
annak Succumbált [Dés; Jk 265b]. 1745: jóllehet ă Törvény 
szerint nem olljas adósság dolga, melly feriat suffragalhat-
na, mind azonál(ta)l dilatio az ínak ugy adatik, hogy az fe-
ria után comparealvan az A valamennyi rend szerint való 
költsége fáradtsága à modo in posterum lészen, tehát De-
meter Miklós Succumbalvan tartozzék refundalni [Torda; 
UkT II. 90]. 

szukkumbálhat alávetheti magát vminek; a se putea supu-
ne de ceva; sich ... unterwerfen können. 1756: Deliberatum. 
Az Actor sem Kalákosság, Sem egyébb bizonyít elő nem 
állíthatván az Inctus ellen feltett Actiojat edocealni nem Suf-
ficiál... Testisek ellen valo Exceptioji az Inctusnak helyesek 
lévén, ha bővebben az Actor ellene nem doceal, Actiojának 
az Inctus nem Succumbálhat [Bulzest H; Ks 62/5]. 

szukkumbens 1. (perben) vesztes fél; persoană care a 
Pierdut (procesul); die unterliegende Partei. 1817: Ezenn 
utobbi ítéletnek a Mlgs királlyi Táblára lehető fel vitelit 
tsak extra Domínium nyerhetvén meg a Succumbens ... a 
Felséges kir. Fő Igazgató Tanátshoz Recursusrol protestált 
[Torda; DobLev. IV/913. 2]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: (perben) vesztes; care a pierdut (procesul); un-
terliegend sachföllig. 1784: Az Per follyás okoknak ki Me-

netelek is lévén, az iránt ugy regulaztatik az Torotzkai Fo-
rum, hogy semmi némü casusban, avagy Szin, és praetextus 
alatt fellyebb három forintnál ne büntetthessen. Az Appel-
latiot pedig semmi casusban a Succumbens félnek ne pra-
ecludalhassa [Torockó; TLev. 2/6. 4b]. 

szukkurál 1. segít, támogat; a ajuta/sprijini; Sukkurs 
leisten, unterstützen. 1657: kiknek" succurrálni akarván, az 
kiket lehete, az seregekben megfordíték [Kemlr. 315. — "A 
hátvédnek] | Ma íratott az úr a királynak, az ministereknek 
Sándor urammal, ugyan énvelem Káinoki uramnak, Szent-
kereszti és Tarczali uraméknak, az idevaló állapotok iránt, 
és a succursus iránt is, hogy ha őfelsége kegyelmesen nem 
succurál, el kelletik vesznünk [WIN I, 75]. 1670: ha ő 
nagyságuk nem succurrálnak, kivált praesidiumot nem köl-
denek és az várbeli élésrül nem provideálnak, félek alkal-
matlanságtól [TML V, 37 Teleki Mihály Naláczi István-
hoz]. 1672: Az magyarországiak hogy igyekeznek minden 
úton dolgokban succurrálni, az fővezérként nem csudálom 
[TML VI, 16 ua. Bánfi Dieneshez]. 1703: ugj látom édes 
Eőcse(m) Ur(am) hogj kgd két ezer forintnak meg adását 
tsak karika tsapásnak tartya mostani üdöb(en) ... holott ha 
szintén kk ados nem volnékis illye(n) szükségéb(en) ha 
volna miből bizony kk succuralnek [Zabola Hsz; ApLt 5 
Mikes Mihály Apor Péterhez]. 1729: eö felsége ... a mos-
tani kolosvári rector páter Fitter Adam urat pro directore 
poparum graeci ritus Valachorum kegyelmesen resolválta 
hogy az unitus oláh papokra inspiciállyon és ha mikben 
succursus kévántatik a Gubemium is succurályon [Hurm. 
XV/II. a 1627-8 a kormányzótanács Nsz-hez]. 1732: Ezek" 
után valo szántó, és kaszáló örökségeket amellyek volta-
(na)k a Jobbágyok magok házokhoz foglalták de ha Ember 
szállana réajok, a Jobbágyok tartozza(na)k mind szanto, 
mind kaszáló földek iránt elegedendŏképpen nékik succu-
rálni [Dál K/Szászsztjakab SzD; TSb 51. — "A puszta ses-
siók]. 1738: Procurator Nztes Simon István ö kglme ... Vá-
ros dolgáb(an) mikoron jő, akkor is a Principalissai tartoz-
nak Succurálni [Dés; Jk 499b-500a]. 1756: alázatosan re-
menkedem az M. Úrfinak méltóztassék engemet consolalni 
egj néhány maijasok(na)k kűldesevel ... ha most az M. Úr-
fi nem succural éppen el betsűltetik az tehenemet az adós-
ságért s az gjermėkim eppen mazurrá maradnak [Meleg-
földvár SzD; SLt XXXVII Illyefalvi János Suky Jánoshoz]. 

Szk: költséggel 1770: a* Szomszéd Falukis ... azon 
Útnak reparáltatasara Költségei Succurállyanak [H; Ks 111 
Vegyes ir.] * orvossággal 1734: az Feleségemet az min-
dennapi Hidegh ki lelte ... Dr Pápai ur(am) eò kgme suc-
curralt Orvossággal [Abafája MT; Ks 99 Bornemisza Ignác 
lev.] prókátorsággal 1700: Mü ... Komis Sigmond, 
és Komis István alkuttunk meg Gidofalvi Gidofalvi (!) 
István Urammal; hogy eő kglme Érdéllyben mindenűt lévő 
keves Jószágunk iránt orialt, és orialando törvenyes dol-
gokban Procatorságaval succural [Gyeke K; Ks 90]. 

2. sikerül; a reuşi; gelingen, glücken. 1687: az mint égy 
Tehén megh boijuzott volna, roszszul succurált megh bor-
júzni s megh holt az boijuzás alkalmatosságával [Bucsum 
F; MvRKLev.]. 

szukkurálhat 1. segíthet; a putea ajuta; helfen können, 
unterstützen (können). 1667: Itt törökkel van az dolog, de 
Husztban híveivel ő nagyságának. Az ott való szükségre 
succurálhat Kővár lovastól [TML IV, 132 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1678: én oly dispositióval vagyok, 
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hogy az ő nagysága parancsolatjára ő nagyságának mind-
gyárt succurálhatok [TML VIII, 166 Teleki Mihály Naláczi 
Istvánhoz]. 1717: most ujjalag el küldöttem edgy gyal-
mocskámot Méhesre ha valamit tehetnének vélle hogy So-
gorkáimnak is succurralhatnék a böjtre [Darlac KK; ApLt 2 
Haller János Apor Péterhez]. 1722: csak I(ste)n tudgj a fŬ 
iránt most is micsoda nagj nyomorúsággal Succurralhatunk, 
a rettenetes nagj Szárasság miá ezen az földen nem lészen 
majd Semmi fű is [Pókafva AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 
1749: Érkezett az emiitett Deputationak Levele, hogy ... 
Diurnumok el költ, és nagyon meg fogyatkoztak; kell azért, 
mig innen Succuralhatni Bécsben Creditumat keresni 
[ApLt 1 gub.]. 1781: Csetri Sámuel Vram ... azért kíván-
ván Cserét hogy kűlomben szükségínek nem succurálhatott 
[Mezőbánd MT; MbK XI. 61]. 

2. vminek a megszüntetésére tehet vmit; a putea puné ca-
păt unui lucru; (einer Sache) abhelfen, beseitigen. 1620: 
mikor ... megh arad az Nadas, el nem folihat az Arkaban 
hanem az partiat altal hagwa(n), karos heljre wtt kj ... hogj 
azért eő kglmek mind ezeknek succurralhassanak, vegez-
tek, hogj fertalionkent Biro vram eő kglme ... vettesse kj az 
embereket Egj Egj nap ... mind addig az megh Jo tagaso(n) 
az Arkat megh czinalliak [Kv; TanJk II/l. 293]. 1747: eő 
vette ... uttjában eszre az átalagnak csopŏgesit de a petsetet 
nem violalhatván hibajanak nem Succuralhatot [Ebesfva; 
Ks 83 Kopacz Péter lev.]. 

3. megeshetik; a se putea întîmpla; kann geschehen. 
1739: egj darab szanto föld ... ugj emlekezem rea ötven 
for(int)b(an) vágjon zalogban, az mint succuralhat Balasi 
Marton ur(am) fogta vetni Zalogb(a) [Ne; Incz. IX. 10a]. 

szukkurzus 1. segítség, támogatás; ajutor, sprijin; Suk-
kurs, Unterstützung. 1657: Az más két rendbéliek is igen 
emberül való ütközetet tevének az ő ellenekben lévő német 
seregekkel; de az egész ármádából lévén az succursus, 
azokat is megfordíták [KemÖn. 203]. 1705: Jött olyan hír, 
hogy a segítség, aki Erdély succursusára jűne a kurucok el-
len, kikkel Glöckelsperg generál vagyon, más szintén leér-
kezett volna [WIN I, 467]. 1710: a nyavalyás magyarok ... 
Erdélyből semmi succursust nem várhatnának, mert II. Rá-
kóczi György magát Erdélyországgal együtt lengyelországi 
királyságvadászással elvesztette volna | A francia az egész 
bécsi obsídió alatt felette erős ármádával az Impériumban 
táborban vala, de succursust nem akara adni | Ez az ember 
látván, hogy Thököly beszorult a török földire, és reménség 
nincs a succursus felöl ... alattomban a németekkel corres-
pondeála | Eljöhet vala békivel a német ármáda, vagy erős 
városokban, lévén közel oda, recipiálhatja vala magát, míg 
Magyarországból succursusa jött volna, de már semminek 
tartják vala a törököket [CsH 70,173,203,216]. 1711: kér-
jük uram Kglm(e)d(e)t mutassa Kglmed ebbenis Succursu-
sat hogy had vecturåzzák masunnít [Csíkszereda; Bom. 
XXXIX. 50]. 1762: őket" a* Venerábile Consistorium külön 
veti Lörintz napig. A1 Ferfiu penig adjon háló egyetmást 
Feleségének és a gyermekek tartására-is valami succursus-
sal légyen [Kv; SRE 203. — "Katona Jánost és feleségét]. 
1770: Mi azt az másfél svadront eltartók kevesebben négy 
vagy öt esztendeig az alsó processus succursussa nélkül 
[RettE 231]. 

Szk: pénzbeli 1786: Feleségem jussán, vérségin, min-
den pénzbéli succursussa nélkül váltattam a' Sarádi Részt 
Nagylakan és Káptalanb(an) G. Rhédei uraktol in fi. 950 
[Nagylak AF; DobLev. III/616. la Jos. Dobolyi kezével]. 

2. javadalmazás; retribuţie; Lohn. 1721: A T. Collegium-
béli B. ifjúság küldvén T. Udvarhellyi Mihálly u r ( am) után 
Professorságnak hivatalara ... most refundála két aranyo-
kat", de mivel eddigis más Professorok után menvén becsü-
letes ifjak az Ecclatul succursust nem kívántak illjen köl-
cségekre magát nem extendálhattya [Kv; SRE 143. — "A 
ref egyháztanács]. 1811: egy Kolósvári Papnak ... Papi 
fizetésén kívül sohunnan succursussa nem-is vólt [REkLt 
32. 811 Krizbai Deső Elek ref. pap lev.]. 

szulák strucctoll-fejdíszt viselő janicsár darabont; solac, 
arcaş pedestru care făcea parte din grupul de ieniceri al 
corpului de gardă al sultanului; Gardejanitschar mit Strauß-
federbusch als Kopfschmuck. 1619: Az jancsár aga maga 
személye szerént szörnyön cifrán felöltözött jancsársággal, 
szulákokkal, csebecsiákkal, az sok külömb-külömbféle 
monstrumokkal, ott voltak éppen az császár kapucsi pasái, 
mutafarakái, szpái agák, csauszok, ezek mellett szörnyű 
népnek sokasága [BTN2 268]. 

Án. 1655 k.: Szulák [MGtSz II, 53 II. Rákóczi György 
ménösszeír.]. 

szúliszt szúpor, szúette fának liszthez hasonló pora; fói-
nă de cari; Wurmmehl (im Holz). 1672 u.: Szu liszt: Tepe-
do [PPG1]. 

szultán 1. sultan; Sultan. 1562: 1520. esztendőben szul-
tán Szulimán a törököknek tizenkettődik császára avagy 
fejedelme regnál igen jó szerencsével mind az mostani 
ideiglen [ETA I, 12 BS]. 1614: kiméne Báthori Zsigmond 
az németek segítségére Eger alá az erdélyi haddal, azmely 
keresztyén hadat török szultán Mehmet császár igen meg-
vere az Keresztes-mezején és Eger várát is elvevé [BTN 
45]. 1653: az erdélyi állapot is helyére állapodék a portán 
szintúgy, a mint régen volt Báthori Sigmond idejében, me-
lyet ő felbontott vala. Mely békességnek formáját még ré-
gen szultán Szulimán csinált volt nagy János királyai [ETA 
I, 101 NSz]. 1657-1658: Érkezém az khám sátorához; hát 
régen elment az szultánnal, vezérrel együtt, hogy már oltal-
munknak praetextusával [Kemlr 318]. 1662: A szultánok, 
murzák a Szent László gyönyörűséges bányájában meg 
redtek vala, maga pedig a chám Mehmet Gyira emlékezeté-
re, a nyomorultak bányájokban feredvén, hogy azt fel s e 

égetnék, megparancsolta vala [SKr 452]. 1674: Ide semnij 
egyéb hír nem érkezett, hanem Galga szultán M o l d o v á b u 
küldött egy murzát követségül urunkhoz [TML VI, 56/ 
Székely László Teleki Mihályhoz]. 1690: Galga szultán fe-
les pogánysággal Somlyó felől irrumpált és már Tordáig 
grassált [II AMN 327]. 1710: Galga szultán is látván, hogy 
Thököly nem jőne, amint végeztenek vala ... Gyalu f e , e 

indula [CsH 236]. 1731: Az Ui Törők Sultán ... ha az Pa-
sával meg békél ... az Muszkával fog valamit kezdeni, vgJ 
a' mi Kglmes Csaszárunkis belé elegjedik [Nsz; Ks 83] • 

Án. 1837: Sultán (fekete magló) [Nagysajó BN; HU-
Kemény Sámuel hagy.]. .« 

2. ?köntös; rochie; Festgewand. 1800: Egy atzél 
Creditor rózsa-Szín pántlikával ki tzifrározott (!) Szultán 
[LLt. — "Előtte és utána viganókat iktatnak be a fels-ba]. 

szúlyuk szúrágástól keletkezett lyuk; loc ros/găurit à* 
cari; Wurmstich (im Holz). 1755: az után hogj a boroKo 
ánslogra Le vonták a borok(na)k is nagj erejek Lévén vagJ 
öt hordobol szu ljukakon égjszer egyik máczor más ap 
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dónként mig észre vettük folt el 10 veder [Kiskend KK; Ks 
71.52 Szám.]. 

szumptusz 1. elköltendő pénz/összeg; bani de cheltuialä; 
Zehrgeld. 1714: Szilvasi lanos vram ... nem lévén ... elé-
gedendő sumptussa idegenektől való reductiojhoz ... azon 
petrehemi portiot adá és conferálá örökösön ès irrevocabi-
"ter Biro Sámuel Vram(na)k, Feleségének Dániel Clára 
Aszszonynak, két ágh maradékinak [Mezőőr K; Born. IX. 2 
Hunyadi István tábl. íródeák kezével]. 

2. költség; cheltuialä; Kosten. Szk: maga ~a. 1752: Egy 
keresztelő kannát reparaltatott N(eme)s Megyebiro Forró 
István Uram maga sumptusán [Angyalos Hsz; SVJk]. 

1766: Míg a' Jószág Zálogban lészen ... ha impetitori 
észnek ... a' Bíró Urak magok sumptussokon defendalni 
J ó z z a n a k [Mv; DobLev. 11/372. 2a]. 1785: I. Rákotzi 
^yörgy fejedelem ... nem engedte, hogy Eleinktől magok 
^umptussakan erigalt Bányájukat el vehessék [Torockó; 
iLev. 6/1 Transm. 20b]. 

szunnyad 1. átv is csendesen alszik; a dormita, a dormi 
jţ?or; schlummern. 1658/1741: Földig le rontatál teis Banfi 
Hunjad Szerkenjen fel azért az ki benned szunyod [EM 
AXXVI, 146]. 1710: éjszaka ... felébredtem én minden 
®rán, de Isten csudálatosan ügy adta, mindjárt ismét elalud-

ébredtem, szunnyadtam [BÖn. 591-2]. 1767: látván 
Zoljamit szunnjadozni, azt kérdette ... Thodor Molnár mit 
szunnjadazik, melljre azt felelte Zoljami hogy nem tsuda ha 

n szunnjadak mert három ettzaka nem aluttam [Abosfva 
Ks 4 Molduván Sztána (40) jb providi Gligor Mihály 

cons. vall.] | Bentser Palné Kováts Margith Aszszonyt 
8yan nem esmertem ... maga viselésit hajtották itt min-
enfelé mindenŭt ... örökké szunnyadót s azt mondotta 

"°gy nagy bújja lesz mert alhatnék ... s fel is vettek volt 
ár itt abban az időb(en) szokásul, ha valaki szunnyadni 

^'alt, tám bud lesze(n) mint Bentser Palnenak [Demeterfva 
Ks 20. XIV. 9]. 

2- pihen; a se odihni; ruhen. XIX sz. m. f : Tánczoltasd 
®g Katiczát Ád az anya pálinkát De Zsuzsát se hadd 

iyüj t^ d n i M e g k e ö t e t f o r g a t n i t A s z ; E M K t E ß y e s v e r s e k 

szunnyadozik 1. szundikál; a dormita; dőrén, schlum-
. m. i (535: Arannyas István szonyadozni kezde [Mv; 
e l ! 2 9 1 • 52b]. 1657: (Kornis Zsigmond) bontakozott 
Készséggel is vala ... köztünk ülve szegény elbágyadott, 
zunnyadozott [KemÖn. 180]. 1767: egy alkalmatossággal 

Jo f ? e b í d t á J á n ••• b é menvén az Udvarb(a) ... Zolljami 
Seii ottan ... szunjadozni kezde, s én ... kérdém Zoljamit 

ett ^ S z u n n jadozik, es ö azt felele hogj alhatnék mivel az 
^ a k a nem alutt [Abosfva KK; Ks 4 Ignát alias Morár 
kerri ^ ^ I látván Zoljamit szunnjadozni, azt 
f ele l t t e ••• Thodor Molnár mit szunnjadozik, melljre azt 
hár tC hogj nem tsuda ha én szunnjadak, mert 
faſVvx e t t z a k a nem aluttam [uo.; Ks 4 Molduván Sztána 

y j b providi Gligor Mihály cons. vall.]. 
^ • tétlenkedik; a fi inactiv; untätig sein. 1665: A segesvá-
(i^Í r adnóti restantia adók felől így concludáltunk a szoros 
s S n S ^ l l a P o t h° z képest, hogy ha a perceptorok eddig 
de .^adóztak, serkenjenek hozzá és a data praesentis min-
gok ^'szedvén jó pénzül a perceptorok, két hétre ... ma-
[Eq adminsitrálják Bódogfalvi Mihály atyánkfia kezében 

b XIV, 156 ogy-i végzés]. 1818: mindezekkel tsak 

szunyadoztak kormányzóink" —elnézték a* jo kutaink rom-
lásátis [Dés; DLt 174. — "A városi vezetők]. 

szúnyog ţînţar; (Stech)mücke, Gelse. 1657: Ti, úgy-
mond", úgy jártok ... mint midőn Pellérdi uram hasa üresí-
tésére leülvén, valamely szúnyog csípni kezdené ... de 
eszében vévén Pellérdi, úgy csapná tenyerével, hogy vápá-
jában halnának alfelének az szúnyogok [KemÖn. 22. — 
"Ferenc doktor]. 1710 Jc: Hideg, meleg, hó, eső, széltől, 
egy rossz szúnyogtól, balhától nem szenved-é mindenik? 
[BÖn. 509]. 1761: a Gyermek a szúnyogok miá nem nyug-
hatik [Koronka MT; Told. 26]. 1823-1830: hogy mind 
strimpfliben s papucsban lévén a kertben, a szúnyogok 
szurkálták a strimpflin keresztül lábainkat [FogE 223]. 

Szn. 1635: Szunnyogh Ur(am) [KJ]. 1657: Szúnyog 
Gáspár kővári kapitán [KemÖn. 109]. 1704: Szúnyog, a 
jesuvita [WIN I, 283]. 1710 k.: páter Szúnyog [BÖn. 881]. 
1732: Fejertoi Szúnyog Ferencz [Dés; Jk 429b]. 

Án. 1638: szuniogh [Mv; MvLt 291. 163b]. 
Hn. 1646: Szunyeog (!) szegeben (sz) [Kozárvár SzD; 

EHA]. 1697: az Szunyogszeg nevű hely [uo.; EHA]. 1700/ 
1720: Szúnyog Szegh nevű puszta falu határán [Szunyog-
szeg SzD; EHA]. 1731: Szúnyog szegi praediumon lévő 
Szamçsi Malom [uo.; EHA]. 1762/1779: a Szúnyogban 
(sz) [Érkávás Sz; EHA]. 1768: Szúnyog szegnek neveztetik 
[Harró H; JHb XXXIII/39]. 1821 k.: A Szúnyog szegben 
(sz) [Dés; EHA]. 1822: Szúnyogszeg [Dés; SzDMOn. III, 
217]. 1842/1844: az ugy nevezett Dálnaki kertbe (: más né-
ven Szunnyog Szegbe :) [Dés; EHA]. 1847: a' Szunyog-
szeg uttza nyugoti során (telek) [Ákos Sz; EHA]. 

Sz: olyan, mint a ~ az elefánt ellen. 1662: Barcaságra 
való beütéseket valami kevés székelység meggátolni, aka-
dékozni akarvén, csak ollyan lőtt, mint a tengerbe egy ka-
Ián víz, avagy a szúnyog az elefánt ellen [SKr 437-8] a 
~nak a bikával való küzdése hasztalan. 1861: mi Nagysá-
godal nem akarunk perelni mert tudgyuk hogy a' szunyag-
nak a* bikával való küzdése szintén hasztalan [M.zsákod U; 
Told. 31] * tart vkitől, mint az elefánt a ~tól. 1662: micso-
da okkal kellene valakinek elhinni, hogy ollyan világbíró, 
nagyhatalmú monarchának, majd mint az elefántnak a szú-
nyogtul, mitőlünk valamiben tartani kellene-e? [SKr 347]. 

szúnyogablak szúnyogháló; plasă contra ţînţarilor; Mük-
kennetz. 1748: ablakokra való vékony gyoltsbol csinált 
nyári vagy-is Szúnyog ablakot Nro 9 [Ks 8. XXVIII. 5]. 

szúnyogháló plasă contra ţînţarilor; Mückennetz. 1647: 
Ebbeol" meghis nylik mas ollyan festett Aito, mas kis hazra 
... Az ablaka kilencz reszben allo epp vagion ebben egy io 
szúnyogh haló [Drassó AF; BK 16. — "A szobából]. 1681: 
Szőrből tarkaso(n) szüt szunyogh haló jó Nro 1 | 
Szunnyogh veres szőrből szőtt haló Nro 1 [Vh; VhU 540, 
555]. 1723: adgya Isten hogy eletem fotajig Szolgaihasam 
meg Ngd meltosagos graczijajat s szép Szunyok halóval 
való kedveskedesit [Darlac KK; ApLt 2 Apor Zsuzsánna 
lev.]. 1743: Egj Aranj írő szúnyog háló, többire el rothatt 
rökünjodott [Backamadaras MT; LLt]. 

Szk: ablakra való 1756: Ablakra való szúnyog háló 
négy darab [Ks 92.1. 32 dévai kúria-leírásban] ágy körül 
való 1753: Agy körül való szúnyog háló edgj [Mezőzáh 
TA; Told. 18] * ágyra való 1788: Agyra való viseltes 
Szúnyog háló [Mv; TSb 47] * lóra/paripára való 1747: 
Pripára való Szúnyog háló Nro. 1 [Szpring AF; JHb XXV/ 
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88. 4]. 1790: Kék s l Fejér Czémábol kötött Lóra valo 
Szúnyog Háló [Sv; Ks]. 

szúnyoghálóablak szúnyoghálós ablak; fereastră cu pla-
să contra ţînţarilor; Fenster mit Mückennetz. 1828: Szú-
nyog háló ablak jo állapotba [Szentdemeter U; Told. 39]. 

szúnyoghálós szúnyoghálóval ellátott; cu/pentru plasă 
contra ţînţarilor; mit Mückennetz versehen. 1835: 5 szü-
nyöghálos Ráma [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

szúnyográma szúnyoghálós (ablak)keret; ramă (de fe-
reastră) pentru plasă contra ţînţarilor; Fensterrahmen filr 
Mückennetz. 1848 k.: T: C: Nacsás Újfalvi Sándor Ur 
Részire ... Két Ablakra Spalét tábla 18 f . . . Két Szúnyog 
ráma ablaközévalo (!) 1 ft [Kv; Újf. ÍJ. 

szunyókál szundikál; a dormita/moţăi/picoti; ein Nicker-
chen machen, duseln. 1794: Barátosi János uramis egy 
székre le ült, és szunyókált [Dés; DLt az 1799. évi iratok 
közt]. 1807: olvastunk vatsoráig, de én inkább szunyókál-
tam [Dés; KMN 351]. 1819: nézém egy darabig miként 
probálgattya vala pipájába tüzet tenni, 's dohányozni ... 
tovább osztán el lágyulván szunyókálni kezdett, mely alatt 
a' nyála ... folyt [Déva; Ks 126 Vegyes ir.]. 1843 k: a sze-
kérnek a hegyre fel jövő lassú hajthatásával szunyókálva 
jövetelekkel ... a lepedőnek kivágásával, Tíz Darab na-
gyobb és kissebb rendű Talpaim lopattak el [K; KLev. 10]. 

szupellektile értéktárgy; obiect de valoare; Wertsache. 
1693: egyeb supellitelekböl Mikola reszt nem vett, egy uj 
Paplanocskat adtunk neki [Ne; DobLev. 1/38-9]. 1718/ 
1781: Ezüst, arany, és egyéb supellectilék keresésivel, 
egyéb lábos, szarvas Marhák rátioival ... Jósika uramot az 
több Condivisor atyafiak eö Kegyelmek nem terhelik [JHb 
LXXI/3. 485]. 1792: Ezek felett a több mobiliakat és Su-
pellectiliakat amik oszlora valók voltanak az osztozo Felek 
magok között két egyenlő részekre meg osztatták és kezek-
hez vették [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 

szuperáció felesség; împărţire în/pe din două; Halbie-
rung. 1625: meg Tudatnék Zaman Mindeniknek Marhaia es 
ha vala mikor osztozasok lenne az szerent allattnek ket 
fely, az superácioia azon kepen allatnak ket fele es vala-
miuel Égiknek Teob Marhaia volna Most osztozodaskoris 
aniual Meg superalna az Másikét [Szentimre Cs; UszT 172a]. 

szuperaddál még hozzáad/kipótol; a mai adăgua (la ...); 
noch dazugeben, zuschießen. 1664: Gillányi Gergely uram-
tól leváltunk volt ötszáz imperialis tallérokat, melyért ő 
kegyelmének inscribáltuk volt Fejérvármegyében levő 
Ompaicza nevü falut, superaddálván kegyelmességünkből 
még ahoz az summához ötszáz tallért [TML III, 335 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1725: mint hogy Kerczedi Istva(n) 
Ur(am) miglen en ki valtatt(am) meg ganejozta volt egy 
részit", mellyet. . . ket forintra intézték, azért ennekemis su-
peraddalno(m) kelletet az ket forintokat [Ne; DobLev. 
1/111. — aA földnek]. 1735: tiz magyar forintokat... super 
addállyon az Ur eö kglme a* fellyeb specificalt hetvenket 
forintokhoz [Vargyas U; Ks 65. 45. 17d]. 1738: kellett vol-
na még Superaddalni az Országnak huszonöt ezer Rhs fo-
rintot, és akkor edgyütt lévén az ország sivutt rivutt hogy 
ne repartialtatnék a' mint hogy Nem is repartialtatott [Dar-

lac KK; ApLt 2 gr. Haller János Apor Péterhez]. 1739: 
(Egy földet) Matoltsi Sámueltől valtat ki az Balas Famiüa 
kōzönsegesen ... superaddaltam két vagj három izben Ö 
K(ne)k bizonyos szamu pénzt [Ne; Incz. IX. 8a]. 1758: de 
mivel jobb leven a Kusztos Peterne Aszszonyom atta föld 
mint a kit adot Kocsis Pal ur(am) tehát Kocsis Pal ur(am) 
super addala öt magyar forintokot es ötven pénzeket [Albis 
Hsz; BLev.]. 1765: tőnek mű előttünk ... ilyen örökös meg 
másolhatatlan cserét és alkalmat ... egyik fél a más félnek 
semmit nem superaddalván [Kökös Hsz; Kp 213]. 1780: 
melly Summa emergált ebből, hogy az vicinált Szőlők el 
lévén a Kortsoma redemptiojáb(an) 8 ~ nyottz Forintokban 
betsülve, ezt emptor Ur eő Kegyelme le tévén, és még 
superaddált 27 ~ huszonhét Vonás Forintokat Venditor eö 
Kegyelmek(ne)k [Zilah; Borb. II]. 1782: az eddig valo, 's 
ez után téendő kőlcségeket is magunkra vészük; de azon 
fellyül valamit még Superaddalunk-is csak a Jószág egybe 
mehessen [Dés; Ks 21. XV. 33 gr. Komis Zsigmond gr-
Komis Istvánhoz]. 1810: mint hogy a földhez vér vagyok 
örökösön meg Csereltŭk és meg Superaddált Tit Dobolyi 
Sigmond Ur 15 Vfor(into)kot [Nagylak AF; DobLev. IV/ 
929]. 1842: vagyon egy fél Szekér szénát termő Kaszáló 
hely, mellyet ... tizenhárom Rhforintokat superaddalva —• 
őszvesen 27. Rhforintokban — Zállogban bir mostan Te-
kintetes Gyarmathi Sándor Ur [Szászrégen MT; DE 2]. 

szuperaddálandó még hozzáadandó; care se va mai 
adăuga (la ...); noch dazugebend, draufgebend. 1733: az 
alab spécificalando superaddalandó pénzből Horvát István 
uram(na)k administrállyon az úr eö nga 50 ~ ötven magyar 
forintokat [O.lapád AF; JHb XXIX/56]. 1782: ő Nagysaga 
... irtt volna ... hogy részek szerint a mit Bimak Szász 
Nyiresen, az arra Superaddálando ratajokat ugy mint 1400 
Rhftokat ... le tennék [Dés; Ks 21. XV. 33 gr. Kornis 
Zsigmond gr. Komis Istvánhoz]. 

szuperaddálhat még hozzáadhat; a se putea adăuga (la 
...); noch dazugeben können, draufgeben können. 1767: 
Azt íiják, hogy Magyarországon is szintén így háborgattat-
nak a fiscalitást bíró possessorok, s akik superaddálhatnak 
megmaradnak, akik nem, kiveszik tőlök, s mások iszonyú 
nagy summákon megveszik a királytól [RettE 208]. 

szuperaddált még hozzáadott; care a mai fost adăuga* 
(la ...); draufgegeben, noch dazugegeben. 1733: mihelyt 
az Specificalt tsere mellé Superadalt Három száz Magyaţ 
forintokat exolvállya ... Trauzner Ferenz uram ... Rétscl 

Boér Sámuel uramnak ... azon Joszágot mingjart remii* 
tallya ö kglmenek [Csanád AF; JHb XXVII/6]. 

szuperaddáltatik 1. még hozzáadatik; a mai fi adăuga* 
(la ...); noch dazugegeben werden. 1760: ha azok" in spé-
cié nem találtat(na)k és valamik azok által aquiráltattak, 
azok mellé superaddáltattak néhai édes Atyánk industriáJ* 

által in quantum p(er)venirunt in tantum participari deben 
praetendentes fily [Oroszfalu Hsz; BLev. — "A javakj-
1765: mikor ezen Hedri egész rész Erdő felosztatott hároin 
részekre, néhai Hedri János Uramnak bonificatioban valami 
rész Superaddáltatott [Hosszútelke AF; JHb XXVII/25.4J. 

2. még ráfordíttatik; a fi cheltuit în plus; noch auw 
zugewendet werden, als weiterer Aufwand dienen. 
Brádi kortsomára Superaddáltatott Rft 24 xr 25 [Déva; n5 

96]. 
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szuperaddíció ráadás; completare, întregire, adăugare, 
adiţionare; Draufgabe. 1767: meg fogják nyerni8, mivel 
ígértek a százezer forintra még annyi superadditiót [RettE 
208. - - "Az örmények a pert]. 1795: (A részjószágért) ada-
tott Zálog Summa sokszori Superadditioval fel ment 3515 
M forintokra 62 Pénzekre [Kv; JHb XL/8]. 1805: Nagysá-
god semmi superadditiorol se transactiorol ne gondolkoz-
zék, mellyeknél fogva ezen fel kéretendő Joszágokat vala-
mi uton modon az igaz örökösök Praejudiciumára magánál 
maraszsza [Mv; Ks 92]. 1814: Makai Miklós azt Törvény 
szerént nem tehette volna, hogy Tutorság alatt lévő árva, és 
minorannis (!) Testvér őtsének Makai Mihálynak azon meg 
nevezett Jokbol sorté Divisionis obvenialando részétis ab-
ünenálja: Azért ... Sogorunk ... a' Nsgod édes Attyátol 
superléválván, a' Nsgod tisztelt édes Attyával ujj abban 
tránsigált, mely azon superadditio által, a' régibb emiitett 
Makai Miklós által tett örökös vásár zállognak természetétt 
öltözött magára [Dés; Borb 1]. 1828: mü előttünk itten Sín-
falván) az Unit(a)r(ius) Papi Házban Számat vetvén Kar-
das János Kardas Györgyei az ezen Földre ö Kegyelmének 
több izben t<ett> superadditiokrol lett in summa, Pénzt, 
ßuzát, Pálinkát, mindent őszve téve 9. kilentz Rf. 47 xr 
[Asz; Borb. I]. 

szuperál 1. meg/túlhalad vmit; a face, a se urca la (suma 
d e • •); übersteigt etw. 1621: Balas Deák Gub. eo Nga pa-
[anczolattjat hozuan, hogi szaz forint ereo garast melliet ide 
Jjozot o. dutkan es bama penzen p(er) mutálnák eo kemek 
lanachul az mj superalna az zaz forint ereo garast, azt zam-
ban vetetne eo Naga permutaluan tezen az feli f 15 •/• 85 
IKv; Szám. 15b/IX. 177]. 1629: Az borok arra superallia az 
Adossago (!) f. 5 d. — [Kv; RDL I. 146]. 1659: (A kapucsi 
kasa) Kezde kerdezni menyi lehet az be hozot pénz ... 
Sellyét summái van es meg merven, az edgyetmas frag-
menta ezustotis, tudhattia jol Ngk, s Kegyelmetek, hogy az 
negven ezer Tallért sem sokkal superallya [Borb. I konstan-
tinápolyi követjel.]. 1665: Az adót megindították, de hiá-
nyoson, nem sokkal superálja az hatvanezer tallért, az töb-
b e n is, úgy hiszem, nem lesz fogyatkozás, mert Lipcsei 
Jifam az reá hárulandó pénzt mindjárt elküldi [TML III, 540 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1674: Immár az öv arra 
nVergestöl vgy mint az 9 firint (!) le fizetodöt, megh 88 
j^nzel superallya az 9 forintot [Törzs]. 1677: Adósságnak 
kereseti mely száz forintot nem superal, annál breviorb [AC 
tftk ' 1701: ha az nagj Balasi Boldisar és Feleséghe resze 
tob lészen annál, mellyet az Relicta részén építtettek refun-
dallVa az Relicta(na)k, ha penigh az Balasi Boldisar eorok-
?egen való kisseb Balasi Boldisar resze superallja hasonlo 
W ( e n ) is refundáltassék az Relictanak [Kissolymos U; 
^ v . ] . 1708: Az Jövedelem Volt fl 83//15 Es igy Superal-
p n az Jövedelem az költségét cum d. 64 Eszt az B: Ceh 
yondonalta Ceh Mester Uraimek(na)k [Kv; ACJk 71]. 
J27: A mi kevés gabonájok terem abból dézmával tartoz-
i k juhbol penig s bárányból, méhböl hasonlo keppen 
beddel; váltojok 2,2 pénz, egy egy sereg juhbol, a melly 
* szamat superalja, sztringa báránnyal tartozik [Hévsza-

a 0? K; GyU 343]. 1731: Szaz egy nihany forintal superalja 
Perceptum az erogatiot [Búzásbesenyő KK; Ks 99 Bakó 

ûzsef ub lev.]. 1750: Superalvan az Erogatum az Perceptu-
01 Három forintal és Hatvan négy Pénzel mellyel máig is 

jaosok vagyunk [Kv; Szám. 16/XXV. 12]. 1760: mind az 
1 részről eddig birt és mostanis biradalmakb(an) lévő 
,nden szántó, és kaszáló Földek maradgyanak meg tulaj-

don magoknál az eddig való Possessoroknál ... valaholott 
az Almádi rész dualitas superalja a Veress rész tertialitast 
mind annotaltassék a parte [Szava K; RLt O. 4]. 1780: A 
Götsi Szöllö Fön lévő Fiatalos Erdő ... Négy Táblákra fel 
osztatott ... Negyedik Tábla ... egy Darabotska Fetske 
Farkával superálja az 50. K. ölöt [Harasztkerék MT; Told. 
86 Conscr. 13]. 1789: Ha valamellyik Féltől valaki hosz-
szas perlekedés után ollyan örökösön vásárlott Joszagot, 
Főidet, vagy akármi Birodalmot ki nyerne ... betsű szerint 
való árra őt száz Forintokot Superálna, tehát Casu in eő meg 
osztván a ki nyert Birodalomért Törvényesen itélt Summát 
... a másik Fél rectificálni tartozzék [Kük.; Kp II. 25]. 

2. felülmúl; a întrece; überbieten, übertreffen. 1662: 
Bethlen Farkas uram csak az szóknak formájában külöm-
böz, de egyébiránt az dolognak valósága éppen egy ez az 
mi instructionk és levelünkkel és egygyel superálja, hogy 
felesen pecsételték meg az leveleket és instructiot [TML II, 
252-3 Kemény Simon Teleki Mihályhoz]. 1667: azt mond-
ja ő nagysága, ugyan csak beszél Kegyelmeddel, ha ide jö 
Kegyelmed, kivált az irván Kegyelmed ö nagyságának, 
hogy superálta gróf uram ajándéka az ö nagysága ajándék-
ját [TML IV, 121 Naláczi István ua-hoz]. 1761: Nem hogy 
termékenyebb volna a' Veszszödi Nyíl à többinél, sõt in-
kább termékenységére a* többi ă Veszszödit Superállya [H; 
JHb XXXV/40. 7]. 

3. túllép vmit; a depăşi ceva; etw. übersteigen. 1676/ 
1681: ha mi difficultasok intervenial(na)k, azokban ha el 
nem igazodhatik", ércsen Vduarbiro vramtol ... ha penigh à 
dologh az eö kglme authoritassát superálna, talallya megh 
Praefectus Vramat [Vh; VhU 660. — "A számtartó]. 1753: 
az Instansnak sorté Divisionis minden féle mobile bonu-
mokbol része kiadattatott... mellyek p(rae)tensioját az Ins-
tansnak jovalis superallyák [Keresztúrfiszék; Sf]. 

4. legyőz; a învinge; bewältigen, überwinden. 1772: ha 
mindazon által mégis maradna fenn valami kétsége az In-
clytum Judiciumnak, minthogy az allegalt próba ollyon, 
melly minden difficultast superal ... nem csak meg itilheti 
ezen probat, sőt tartozikis adhibealni, az igasság ki keresé-
sére hittel lévén köteles [Kük.; JHb LXVII/263]. 

5. bizonyít; a dovedi; bezeugen. 1619: Ezek* is elveszik 
köntösünket, borunkat, morhánkot, megeszik-megisszák 
búzánkot, abrakunkot, ezzel superálják, hogy regna nostra 
solo equabunt [BTN2 215. — aA pogányok]. 

6. többje van vmiböl; a avea mai mult din ceva; rei-
cher/größer an etw. sein, an etw. übertreffen. 1735: Edgyes 
fa Székek festett, és festetlenek Sz: Benedeken 99. Kóró-
don 115, és igy Kórod szuperal 16, de mivel munkásabbak 
és elébb valók a Sz: Benedekiek közül némellyek azon Su-
perantia in bonificationem Kóródon marad [Kv; Ks 40. 
XXVIIIC]. 

7. '?' 1782: (Teleki Sámuel) A szép ökröket, bikákat 
Magyarországról szaporán becsavartatta Kővár vidékire, 
Hosszúfalvára, onnat pedig Sármásra szállította, de sokszor 
megkapták ott; demum mint erős katona s nagy grófi ember 
superálta [RettE 419]. 

szuperáltatik leküzdetik; a fi învins/biruit; überwunden 
werden. 1662: hogy a Báthori Zsigmond idejebéli nyomo-
rúságos és siralmas példa nagyon fennforgana, és hogy az 
ország közönséges articulusa által is a gyermekfejedelem 
választását megtiltani akarta volna amiatt következett sok 
romlásokra nézve, mind az által végre minden nehézségek 
superáltatván, meggyőzetvén, die 9-na Mártii, azon gyűlés 



szuperannotált 

alatt, édes atyja után következendő fejedelmekké választot-
ták [SKr 312-3]. 

szuperannotált feljebb megnevezett; menţionat mai înain-
te/sus; oben genannt. 1680: Mely summa pénzt superannotalt 
Alvinczi András ur(am)... deponálais [BSz; Ks G. 32]. 

szuperattenció kb. felsőbb figyelmeztetés; atenţionare 
din partea forurilor superioare; höchste/letzte Wamung/ 
Mahnung, strengste Verwamung. 1782: Tsudálkozással ol-
vassa és hallya a Tábla az Instansoknak a Felsőbb Rendelé-
sekkel vakmerő merészséggel ellenkező, és a Felsőbbektől 
valo függésnek Tőrvénnyeit meg háborittani kiváno Íráso-
kat, meg tészi a Tábla ugyan maga Superattentioját e pa-
naszra maga rendin, de olly hirtelen, és a mint az lnstánsok 
iiják nyakra főre nem lehet [Torockó; TLev. 4/67]. 

szuperattendál nagyon figyel vmire; a fi foarte atent la 
ceva; auf etw. streng achten. 1784: Minekutanna az Torotz-
kai Biráknok ... Abusussai ... az Tktes Nemes Torda 
V(á)r(me)gyei szüntelen follyo Törvényes Táblának, rész 
szerént az Mlgos Fŏldõs Urak gyakor intimatumibol, rész 
szerént pedig az kőz Népnek panaszibol ... tudtára estenek 
volna ... az szegény adozo népnek conservatiojára vigyáz-
ni, s superattendálni fő kötelessége (így!) tartya, minket ... 
oly véggel, és olly parantsolattal ki botsáttani méltoztatatt 
volna: hogy ... Az defungáltt Város Biráit inde ab Anno 
1780. Super Universis Perceptis, et Erogatis Ratiocinaltatt-
nok [Torockó; TLev. 2/6]. 

szuperaukcionális (többletként) jóval nagyobb; cu mult 
mai maré (de ...); überschüssig. 1750: az Super Auctionalis 
Summa ... incassaltassék az Generális Cassankba [Nsz; 
ApLt 3 Ioan. Dombi jun. lev.]. 

szuperedificium épület; clădire mare, construcţie impu-
nătoare; Gebäude, Bauwerk. 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 
kőzzűlók el akamais adni örökségét, à superaedificiummal 
egyebet el nem adhat [Hátszeg VhU; 125-6]. 1764: Néhai 
Csipkés Ferenczné Aszszony es két ágon levő Gyermekei 
holmi acquisitumakat, és superaedificiumakat summalvan 
ment 80 forintakra mellyekről ... tőn illyen Dispositiota 

[Asz; Borb. I. — aKöv. a részi.]. 1818: ha pénz fizetödett ă 
Superaedificiumokért azt ă pénzt meg fizette eddig duplá-
son az ă nagy láb föld, melyből sok asztag rakodott és ... 
sok méz gyűlt à kasban, ă miolta à Jószág az Ŏtsem Ura-
mék kézinél van [Szentbenedek AF; DobLev. V/1014 Mo-
hai Lőrincz Bartók Zsigmondhoz]. 

szuperedifikál ráépít; a construi pe ...; drauíbauen, auf 
... bauen. 1723/1770 k.: Az Unitárius Papnak Parochialis 
Fundust assignal ő Nga ... mellyre superaedifical ő Nga 
[Vajdakamarás K; SzConscr.]. 1792: Amit együtt ... Su-
peraedificaltanak azok maradjanak annak a' kire megyen a' 
Jószág [Ne; DobLev. IV/700]. 

szuperedifikáltat felépíttet; a dispune să fie construit; 
(drauf)bauen lassen. 1756: ha mi épületet superaedificaltat-
na Sombori János Uram ... tehát tempore redemptionis az 
éptileteknekis az árát ... jo follyo ezüst pénzűi ... depo-
nállya [Zutor K; Somb. l]. 

718 

szuperedifikáltatik felépíttetik; a fi construit; (drauf)ge<; 
baut werden. 1739: a* mostani Continuata ... mint hogj 
nem jól superaedificáltatott ezen Continuata Corruál, és 
Cassáltatik [Dés; Jk 316b]. 

szu peredifi kátum épület; clădire mare; Gebäude, Bau-
werk. 1761: ezen Curialis hely superaedificatumival Fekete 
Josef eö klm(ene)k jővén ratájáb(an) tartozik testvér 
Battyát az epületekből aestima(ti)one mediante vagy ex-
contentálni vagy ă superaedificatumokhoz hasonlokot in 
mediante csenaltatni [Hsz; BLev.]. 1790: Hogy ha a Zala-
gosito Vásárhellyi Pál Ur valami Melioratiot, vagy Super-
aedifîcatumot tenne a Zálogosított possessionaria portio-
ban, tehát a tizen két esztendőknek le folyása után legitima 
aestimatio mellett, azokat a reluens tartozzék megfordítani, 
a Zálog Summaval egyetemben, kŭlŏmben addig az irt pos-
sessionaria portio ki ne váltathassék [Örményszékes AF; 
DobLev. 111/671. lb]. 1792: A superaedificatumra aesti-
maltassa(na)k és fele a praetendens Aszszonye, a fele a 
mienk légyen [Ne; i.h. IV/701]. 1795: Tkts Dobolyi Joseff 
Ur Major Házait ... betsülnök meg azon telkeken talaltato 
Super aedificatumokkal és Gyümölts fákkal ugy körülette 
lévő kertekkel és füz fákkal edgyüt [Ne; i.h. IV/750. la]-
1802: az Exponensek ... készek ... az Superaedificatumok-
nak, s melioratioknak árrátis (: ha lennének:) mind egy 
krajtzárig ki fizetni töstént [Torda; i.h. ÍV/857, la]. 

szuperficiális felszínes, látszatot keltő; superficial; ober-
flächlich. 1762: Felette nagy intestinum bellum flagrál Musz-
kaországban, mely következett abból, hogy a minapiban a cár 
és cámé között valami collisió esett a religió felett, mivel a 
cár csak superfícialis görög vallású volt [RettE 143]. 

szuperfluitás többlet; surplus, excedent; Überschuß, 
Überfluß, Plus, Mehr. 1648: Az Superfluitast refundallia az 
Actrix az mint az hazat el arulta [Kv; TJk V1II/4. 310J-
1677/1768: ha azért, az holtom után maradó pénzem a két 
fiam, vagy maradékok részére az négy ezer forintot exce-
dálna, tehát azon superfluitással osztozzék az Léanyom |S 

[Ne; DobLev. 11/386. 4a. Somoriai Lökös Péter sk végr. ^ 
aA leány már házassága után kapott 2000 ft-ot]. 
Quietantia Vízakna Várossá 1698 esztendőre valo Taxa so-
várol mellynek a mostani idöhez képest kellet volna lenni 
negyven ezer kõ Soóknak ... Melljnek egy részét szo-
kott Superfluitássival edgyüt Percipiáltom [Vízakna AF» 
EMLt Joh. Bogáthi só-prov. kezével]. 1725: ha a dolog arra 
menne, hogj Jenei Gyŏrgj ezen kötött örökségeket kénsze-
ri ttetnek el adni ... a mivel az örökség többen el adódnék, 
tartozzék a Creditor a superfluitást ... jo lelki ismerettel 
keziben szolgáltatni [DobLev. 1/116]. 1753: Néhai Hites 
Feije ă közös Causab(an) adott maga részirül 7. Marjasokai 
... A mellyet Hite után Lakatos Jánosnénak két fele sza-
kasztván tétetödik fel ennek superfluitassa ă ket részru 
Flor. Hung. 1. Dr. 36 [Kraszna Sz; Borb. II]. 

szuperfluum fölösleg; excedent, surplus; Überschuß 
Überfluß, Plus. 1623: Ha minél Fellieb adgiak el hazatt, ^ ' 
nak az superflúúma, fel ozollion keözeotteők, kinek kine 

az eó resze szerent [RDL I. 121]. 1669: az ház leve(n) Sta-
tualtatva Tiszteletes Pal Istva(n) Ur(na)k, el adva(n) anna^ 
superfluumábol ... ante ornnes alios Creditores ^ f 8 ^ 
Szabó Miklósnak obligatoriaja szerént száz tiz fbrintr 
cum duplo vehessen contenta(ti)ot [Kv; TanJk II/l - 43']' 
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szuperinszkribál (zálogos jussal birtokolt) ház zálog-
összegét felemeli; a mări suma de ipotecare a unei case; die 
Pfandsumme erhöhen. 1659/1681: éna ... melto, considera-
tioban vévén ... Gomb kõtō Istvannak ... Gombkötő mes-
terségevei való jámbor es hűsseges szolgalattyát ... Var 
ucza nevű uczaban ... levő házat, ki annak előtte is hatvan 
forint summaban inscribalva, superinscribalvan szaz ma-
gyari forintal ... maganak, es ket agon levő maradékinak, 
Legatariussinak is adom szaz hatvan forint summaban min-
den hozza tartózó őrőksegevel [Vh; VhU 223-4. — "Nic. 
Zólyomi]. 

szuperinszkripció felirat; inscripţie; Inschrift. 1789: 
Pixisek, mellyek(ne)k edgyik oldala festett és Super-In-
scriptiok vagy(na)k rajta, fedelestől nyomnak Libr. 23 1/2 
Rf 20 [Mv; ConscrAp. 33]. 

szuperintendencia püspökség; episcopie; Superinten-
dentur. 1592: ammint ekkedigh az plebanossagh eggiwtt 
volt az pwspeoksegel itt ez varoson, mostannis keüannak 
hogi megh ne valtoztattnek, hanem ha eo kegmek olliat va-
laztananak az plebanossagh tizti es gongia viselesere ki eo 
nekiekis teccenek az Sűperintendentiat suffragiumokal neki 
adnak [Kv; TanJk 1/1. 194]. 1759: Gáli Ferentz Szuperin-
tendencia Jobbágya [M.borosbocsárd AF; DobLev. 1/290. 
5b]. 1766: (Teleki Ádám) örökké jobbágyokat repetáltatott 
••• Ilyenek Tálasék, kiket Páncélcsehről repetáit a Dániel 
Sándor földéről, ki is, minthogy az anyja Teleki leány volt, 
feladá. s most jó jobbágyi, pedig a superintendentia jobbá-
gyi igazság szerént; Szimnyik Gábor jó, fias vasmíves ci-
gány is ilyen [RettE 203]. 

szuperintendens püspök; episcop, superíntendent; Su-
Perintendent. 1628 u.: hogi az Jnak synistra informatioia az 
Eccl(es)ia ellen, mind penigh az eő gonossagos czielekedeti 
tőb Becziőlletes Eccl(es)iastica personak eleőt es Superin-
tendens ura(m) eleottis elucescallion czielekedtek; mind 
Peniglen hogi az pispeok uram zikjn az Eccl(es)ia ellen 
jjalo synistra informatioia elucescallion [SzJk 34]. 1748: 
Néhai Tiszt. Superintendens Deáki Jósef Uram(na)k ez 
életből lett kiköltözése után Vacantiában maradván Eccle-
siánkban az Ecclesiasticus Curatoratus és a Venerab. Con-
s,storiumban lévő Praesesség: azon Curatoratusra és Prae-
sességre denomináltaték ... Tiszt. Esperest Szatmári Sig-
m°nd Uram [Kv; SRE 181]. 1760: a' ... fel gjült sereg bé 
Í J * eléb a' Superintendensnek való voxot ... Tiszt. T. 
Iheol. Professor Verestói György uramra méne 36 ... ö 
kgylme inauguráltaték [ArJk 52]. 

Szk: unitárius 1723/1770 k.: Minthogy Alamisna 
Pénzből epittetett az Unitárius Superintendens ál(ta)l ezen 
Iemplom ex fundamento, azért refundaljon ő Nga száz Ma-
par Forintokat azon Superintendens Almási Mihály Uram-
^na)k [Vajdakamarás K; SzConscr. 144]. 1769: a miképpen 
a Reformata és Lutherana Valláson lévók Negyedik, har-
madik és Második izen lévő Atyafiaknak eo Felsége a 
jegybe Házasodást (!) bizonyos taxát Le tévén dispensalni 
Méltóztatik, Ugy az Unitaria Religion Lévöknekis azon 
jóddal kegyelmesen meg engedi, tsak hogy az Unitárius 

uPer intendenstŏl authenticum Testimoniumot az ollyanok 
Atyafiság Gradussárol vegyenek [UszLt XIII. 97]. 

s*uperior | fßnök, vezető; superior, şef; Vorgesetzte, 
1668: Beszpremi Judíth Aszszony ... Kgdett... Ko-

szuperlát 

losvarban lévő Romano Catholica Jesuita Páterek eo kglk 
Academiajok Rectorat, vagj Superiorat, Tiszteletes ... 
Gőrgei Imre Uramat ... certificaltattya [Kv; JHbK 
XLIII/36]. 1750 k.: Nem szabad pedig senki barátságáért 
semmi szin és praetextus alatt superioroknak hire nélkül ... 
csak egy szál fát is valakinek adni; azért krajnik urammal 
kötelességében jár hetenkint az erdőpásztoroktól és puská-
soktól számot kérni [Déva; ÉrdO. II, 118]. 

2. páter ~ rendfőnök; superior, stareţ, egumen; Ordens-
vorsteher, Prior. 1704: Ugyan most este vala a páter supe-
rior az úrnál és sokáig beszélgettenek [WIN 1,275]. 

szuperlát 1. függöny; perdea; Vorhang, Gardine. 1638/ 
XVIII. sz. köz.: adatott ... ablakos Hintót a' Superláttya vi-
rágos vont arany hat Lovakkal, Szironyokkal [Fog.; Told. 
27]. 1681: Egi Superlatnak való Megi szin Tarka Matéria 
[Beszt.; LLt]. 1698: Hetedik ládában ... Egj superlát [Kö-
röspatak Hsz; HSzjP]. 1711:102 Réz karika supellátra való 
... 1//02 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1723: Fekete Bakatsin-
ból tsinált superlát [Koronka MT; Told. 29/2]. 1731: A Vi-
rágos Palotara nyilo Bothba minden nemű Szőnyegekett 
kilineket ... az Ur Házabeli supellatokat megh hagyván 
intacte ... bezárván Ajtaját három tulajdon pecsetinkkell bé 
pecsételtük [Szentbenedek SzD; Ks 15. LVII]. 1758: Egy 
kék Kamérlót Sárga prémmel meg hányt superlát [Nsz; 
TSb 21]. 1772: Mindenik Ablak előtt külön külön Zöld Ujj 
Rása Matériából való Firhang, vagyis Supellát vagyon Ka-
rikáival, és vass veszszejével edgyüt [Kv; BethKt Mikes 
conscr.]. 1778: Nagy palota lévén, kétfelől rejtekhelyek 
voltanak, az hol egy ágy s egy asztalka elfért, elől pedig be 
volt vonva supelláttal, az hova, ha ki bément valami olyan 
személlyel, amit akart, azt cselekedte, mert más embernek 
oda nem volt szabad menni [RettE 383]. 

Szk: ajtóra való 1700: Egj Kék viseltes Ajtóra való 
Superlát no 1 [Ebesfva; Utl] * bőrös 1714: Zöld bőres 
Superlát aranjos Viragokkal, és figurakkal ékesített, 20 
[AH] * kék 1760: Három Divány Szőnyeg Két Kilin két 
viseltes kék Superlát [Mv; TGsz] * krådli 1853: Egy 
vas kereszt superlát tartó, — rajta lévő krágli superlát [Mv; 
TSb 4] * szőrből való 1699: Szőrből való Supellát nro 1 
[LLt 28. C] * zöld ~ -> bőrös 

Egyes adatok esetében a 2. és 3. jel-sel is számolhatni. 

2. kb. (ágy)ftlggöny; baldachin (la pat); etwa: Bettvor-
hang. 1784: egy uj Karton ágy Takaró Superlátostól 
[MbK]. 1799: Két Zöld ágy Superlattyára való Lincercajk 
Firhang [Mv; MvLev. 2]. 

3. spanyolfal, paraván; paravan; Paravent, Wandschirm. 
1651: édgy agy éléjebén való Supellát Kek, tarka Virágos 
Atlacz Het szelly [WassLt Wass Judit kel.]. 1719: Egy agy 
körül való olosz fal vagy superlát [TSb 26]. 1736: Nem 
volt akkor annyi superlát, hanem estve jól lakván, a palotá-
ban vagy nagy házban, vagy az micsodás háza volt az gaz-
dának be vittek egy falka szalmát, azon feleségivei együtt 
ki ki egymás végiben viradtig jo izűt aludt [MetTr 359]. 

Szk: aranyos 1748: Szedeijes Szin virágos, aranyos, 
ágy eleib(e) való supellát [Ks 8. XXVIII. 5] * olasz 
1758: Ágy mellé való Virágos fára szegzett olosz Supellát 
1 [Déva; Ks 76. IX. 8] * szederjes szín > aranyos ~ * 
virágos —> aranyos 

4. (szószék)mennyezet; baldachin (deasupra unui am-
von); Baldachin. 1643/1687 k.: Felsó Szabó Mihály tsinal-
tatott a' Praedikallo szék feliben egy superlátot [Harasztke-
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rék MT; MMatr. l 16]. 1752: Gyōrfî alias Simon Marton ... 
Templomot megvakoltatta meg meszeltette, es maga köl-
cségevel a Praedikállo szek felett szép supellatott csinálta-
tott [Bő MT; MMatr. 265]. 

5. '?' 1820: Egy vetkező asztalt fejérvapör superláttyái-
val [Nyárádsztbenedek MT; Told. l9]. 

6. '? ' 1724: Egy viselt olasz fok (!) superlát [Koronka 
MT; Told. 27]. 

Ha. 1709: Supelatot [WassLt Árva Matskási Ersébet 
inv.]. 1732: Supellat [Kv; Ks 3 Komis Zsigmond lelt.]. 
1757: supellat [Jobbágyfva MT; BálLt 71]. 1772: Supellátt 
[Kv; BethKt Mikes conscr.]. 

szuperlátdeszka fiiggönytartófa; corniză, vergea de 
lemn de care se atîmă draperiile/perdelele; Gardinenstange. 
1810: Supellat deszka az ágygyal edgyűtt [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 23]. 

szuperlátnyitó függönyhúzó; (vergea) pentru tras per-
deaua; Zugleine/Zugstange (fîlr den Vorhang). Szk: - rw-
dacska. 1732: ezen házba találtunk ... egy ágj eleibe való 
szép virágos olosz falt ... egj Superlát njito vad kecske 
szarvas rudacskát, más egj bé csinálót a melljel superlatot 
ki terjesztik [Kv; Ks 40. Varia XXVIIIC néhai gr. Komis 
Zsigmond conscr.]. 

szuperlátos 1. fuggönyös; cu perdele; verhängt, mit 
einem Vorhang/Baldachin gedeckt | mennyezetes; cu balda-
chin; mit Baldachin. Szk: ~ ågyſa. 1798: Egj Supellatos ágj 
fa valet 20„40 [Kv; Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.]. 
1798/1821: Egy Supellatos ágy Fa [Kv; Pk 5] * ~ (kis) 
ágy. 1637: Az belseo boltban ... superlatos Agy [Teremi 
KK; Ks 69. 50. 44]. 1656: Lakó hazakba(n) leuéo agy 
szerzam. Az elseö lakó hazba(n) vagyon egy festekes gyon-
taros, superlatos Aagy, auagy harsfá nyosolya [Doboka; 
Mk Inv. 1]. 1692: ugyan ezen hazban vagyon Zöld fŎstekŭ 
rostélyos superlátos kis Agy no. 1 [Mezőbodon TA; BK 10 
Inv.]. 1789: Egy Superlatos Ágy jo vastagatska" Vas árku-
sokon fuggŏ Zöld Materiával bé borítva, egy aranyos fa 
gomb a' tetején Rf 12 [Mv; ConscrAp. 5. — aA jó vasta-
gocska kihúzva]. 1810: Egy Supellátos ágy Rf 10 xr 14 
[Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 1] * - nyoszolya. 1650: 
Fizetet az superlatos niuzolyaert f 3 d 25 Restal meg f. 3 
[Kv; ACJk 65a]. 1652: Egy hitván superlátos virág formára 
festett nyoszolya [Görgény MT; Törzs.]. 1679: Gyantoro-
so(n) festet, eggyik rakott superlátos nyoszolya nro 2 [Uz-
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 46]. 1681: Aszszony 
Háza ... Vagyon ezen házban ... Superlatos festet nyoszo-
lya Nro 1 [Vh; VhU 337]. 

2. fedett; acoperit; gedeckt, mit einem Dach bedeckt. 
Szk: ~ hintó. 1696: En Székelj Koczárdi Balogh Sigmond 
... vőttem ... Tholdalaghi András Uramtoll eo kglmetőll 
egj kis superlátos hintótt két száz húszon ött Zloton [Kv; 
SLt XXXVI] * - szekér. 1623: Annak" kapuya es gerenda-
zasa oly magas legyen hogy az superlatos zekerek es tarze-
kerek be ferhessenek akadalj nelkwll [BGU 124-5. — aA 
szekérszínnek]. 

3. ~ szék kb. (templomban fal mellé állított) magas szék; 
scaun înalt cu spetează (care este aşezat la perete într-o bise-
rică); Chorstuhl, Lehnstuhl. 1715: az Bere Keresztúri* Eccla 
adott az B. Keresztúri Templomban az Selyei szuperlatos 
szekben egy ülés hellyet leg elöl magá(na)k es maradékinak 
... Majai Thamas Uram(na)k [DobLev. V/230. — 'MT]. 

szuperlátráma fîlggönykeret; ramă/cadru de baldachin; 
Gardinenrahmen, Vorhangrahmen. 1737: parkanyozott fe-
nyő ágy szuperlat rámájával edgjütt nro I [Csákigorbó 
SzD; JHbK XXVI/13.7]. 

szuperláttartó függönytartó; bară transversală de care se 
atîmă perdelele/draperiile; Gardinenstange. 1853: Egy vas 
kereszt superlát tartó, — rajta lévő krágli superlát [Mv; 
TSb 4]. 

szuperlevál többletként felvesz; a încasa în plus; mehr 
beheben, als Überschuß abheben. 1790: Gerendi Sigmond 
Ur ... a Dolognak substantialis belső valosaga szerintis 
legközelebb valo vérsége szerint immediatus Haeresse ••• 
azon Szantsali Jószágra még 1100 — ezer száz M. forintokat 
super levált [Radnót KK; DobLev III/678. lb Csato Mihály 
aláírásával]. 1798: N(éhai) Donát Mihály Ur Jószágait nem 
hogy szaporittani kívánta volna, söt azokat tékozolta ... és 
az itt valo Malmát Zállogba is vetette ... Jószágaira azután 
a* Léányi és Donát Farkas Ur, még superlevaltak pénz (!) 
Nagy Boldisár Urtol [Bürkös NK; RLt özv. Ürmösi János-
né Papoltzi Judit (75) ns vall.]. 1802: olly Atyafiságtalan-
ságra is vetemedett az Vr hogy ... még még nagyobb Sum-
mát Superléválván azon Jókra tsak azzal is meg Kívánta az 
Exponens Aszszonyt akadályoztatni [Kük.; Kp 60a]. 181̂ -Š 

Sogorunk N(em)z(e)t(e)s Betze László uram némelj atya-
fiak(na)k édgyet értésekből a* Nsgod édes Attyát az irt 
Jok(na)k rehabéalhatásáért törvénybeís fogta vala, a* mikoſ 
... a* Nsgod édes Attyátol superléválván, a* Nsgod tisztelt 
édes Attyával ujjabban transigált [Dés; Borb. I]. 1819: Tö-
vissi Gergelly ... kért és Léváit effective Palffi Danielné 
Orosz Sára Aszszontol Cambialis Bankó pénzben 30 ^ 
Harmintz R. Forintakat ... a fenn Irt szántó Földre Tövissi 
Gergely Orosz Sára Aszszontol Super levált egy véka Bú-
zát 15 - tizen ött sustakba [Asz; i.h. I]. 1834: Magam ré-
szemre Superléváltam 11 tízen egy Rforíntakat Vál tóba 
meg todván a kí váltást mostatol (!) fogva ött Esztendőkig 
mind ketten meg egygyezöleg [Asz; i.h. I]. 1851: Ezen 
benn megszomszédositott rétett . . . Csongvai Sámuel kivál-
totta 70 forintakkal ... Koppándi Juonnok átt adta — 1° f o ' 
rintakat meg Super lévált [Asz; i.h. I]. 1858: ezen Kontrak-
tusban meg Szomszédolt retre Super levált ... Kardos Sá-
muel és nője ... 2 az az Két V. R. fo [Asz; i.h. I]. 

szuperlevátum többletösszeg; sumä (dată) în plüS' 
Mehrbetrag, Plus(summe). 1816: Pálfi Sándor Ó kegyeim0 

... maga is Léváit ... hat Rforintokat ugyan Bánkoban Ş 
mint hogy testvéreitől 4 0 Esztendőkig volt által a d a t t o t v a 

maga is helyben hagyta, és Superlevátumával mégis erŐssi-
tette [Egerbegy TA; Tolvaly lev. — aA zálogba adott bír-
tokrész]. 

szuperszedeál 1. lemond vmiről, eláll vmitől; a renunţa 
la ceva; auf etw. verzichten. 1618: mostis ujulyan a 

mostani Bek Petertöl valo haz meg vetelnek ellene mon-
dunk mind epitéséuel. eggyüt. Tilttúan mégis mind az 
Emptorokat 's mind az Venditorokat, hogy annak az baz 
nak Emptioiatol el adasatol és epitesetöl supersedealyajj* 
[Kv; PolgK 141]. 1663: Serio Poronczollyuk, admonealiy3 

kegltek meg irt Pekij Istvánt Etsevel együtt affele P o t c n ^ ' 
riuskodastol supersedeallyan(a)k [Ebesfva KK; BálLt 5 J-
1671: Noha a* Postálkodoknak, és egyéb rendbélielaiek 
czoltatások, sok rendben meg-tiItatott, de még-is a* Falu 
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ban a* Folnagyok és Birák ... per abusum bé-jött szokások 
szerént afféle saczoltatástol né supersedealnak [CC 31]. 
1677: (A fejedelem) ha az admonitio után ugyan nem su-
persedeálna a* Conditiok ellen való cselekedetitöl, a* Gu-
bernátor az egész Tanács tetszéséből ... mindgyárást Gene-
rális Diaetat publicaltasson [AC 36]. 1698: adgyo(n)" Re-
versalist es alicson kezest: hogy ezentúl hasonlo botránkoz-
tató cselekedeteitől supersedeal., ezen paenitentiaztatasaert 
penig se titkon se nyilván boszszut ne(m) all [Dés; Jk 274. 
— "Segesvári Kepiro György]. 1704: A Nemes Széknek 
azért Serió intimállyuk ... publicaltassa, hogy mind Hada-
ink, mind egyéb akar melly renden léveő hiveink, minden 
Isten karomlástúl s egyéb Istent, és embereket irtóztató, és 
éktelen szitkoktúl s átkozódástúl supersedéallyanak [UszLt 
IX. 77/79]. 1705: Mostani Vámos Ketskeméti István az N. 
Tanácsnak sokszori admonitiojával is nem gondolva(n), 
I(sten)i káromlasba(n) és reszegeskedésb(en) comperiálta-
tott (: kinek is supersedealni nem akar:) most ujjolag semel 
Pro semper admonéáltuk hogy ha tőbszōr korcsomákon 
való részegeskedésb(en) és I(ste)ni káromlásba(n) Compe-
riáltatik ... az piaczon meg paczáztatik [Dés; Jk 346a]. 
1730: a Hidegvizi Lakosok ... uj Malmot erigaltanak ... 
helynek epittesenek Contradicaltunk. Protestatiot erigal-
tunk és annak epittesét Legitime Inhibealtuk, eő kglmek 
mind azon altal nem Supersedealtan(a)k [Fejér m.; JHb 
XXIII/46]. 1747: Szegény Székünk ... továbrá ezen Causat 
Urgialni nem kévánnya ... sőt ezen Causanak továbrá való 
folytatásától Supersedeál [Sszgy; ApLt 5]. 1754: A köze-
lebb el mult Tavaszon admoneáltatott Alsoné Asz(sz)o-
nyom ... hogy azon el foglalt Major ház hellyben lévő Ta-
norok(na)k továbbra való haszon vételétől supersedéállyon, 
melly admonitiora Alsó Uram azt felelte, jóbb hogy hasznát 
Vegye valaki; mint sem Tövisbe ottan heverjen [Gálfva 
KK; Ks 66. 44. 17a]. 1755: el akartam adni ... a Csűrt és a 
Házat ... de ö nem engedte ... Enis annak okáért superse-
deáltam [Albis Hsz; BLev.]. 1768: Az Gabona el adásától 
az Asszony supersedéáljon [Kük.; Kp III. 177]. 1792: a mi-
ket vettetett az Uris az eö Exlaja Conscriptiója mérteke sze-
rént való földbenn azokról az Uris supersedeallyon, s 
mondjan le [Ádámos KK; JHb XIX/35]. 

2. tartózkodik vmitől; a se abţine de ceva; sich einer Sa-
che enthalten. 7650: minek eleötte arra rendeltetett beŏ-
cziwlletes hiveink ad oculatam revisionem ki mehetnek ... 
supersedeállyon addigh azon Vár helye(n) való kapdosastól 
IThor. XXI/5 fej.]. 1672: Mindazáltal mégis elsőben íijon 
az szathmári commandansnak, a szomszédságbeli egyessé-
get tartsa meg és intse meg az alatta valókat, supersedeálja-
jjak alkalmatlan cselekedetekről [TML VI, 6 a fej. Teleki 
Mihályhoz]. 1763: effeléktől az I. supersedeallyon, s' sen-
k!1 is, de kivált az A(ctor)t effelekkel ne morczongja, szid-
EJa, karomollya, fenyegesse, parantsoltatik [Torda; TJkT V. 

felhagy vmivel; a renunţa la ceva; etw. auflassen/auf-
?ehen. 1702: akár mellyk Faluba(n) ... levő erdőt ne vág-
í n e puszt ícsák, ne egessék ... ha supersedealnak béne, 
h a peniglen nem alioquin ... eö kglmek tanaltatják, ta-
Jţallyák fa vágasba(n), szén egetésbe(n), ha marhájok tanai-
n k annelkül el lesznek magok penig dijokon valtoznak 
Ifnor. XIX/12]. 1722: a' mi Consensusunkból vagyon a' 
Bât(na)k el vágattatása, nem is supersedealúnk, mig el nem 
vagattyúk [Sövényfva KK; MbK 137]. 
, nyugton marad; a sta liniştit; ruhig bleiben, stillhalten. 

ha Kegyelmed nem supersedeál és tovább is törvény-

telenül cselekszik, ha nem árthatok is, de bizony" sem kí-
vánhatok [TML II, 427 Teleki Mihály Vass Jánoshoz. — 
aTollban maradt: jót]. 1669: írtam mindjárt magátúl Daczó 
uramnak, supersedeáljon, míg eligazodik törvénynyel az 
fennforgó controversia [TML IV, 528 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1680: Isten minket ugj Segilljen roszszul lesz 
az dolog ha nem supersedeal Kglmetek [Törzs.]. 1703: ad-
monealtáta Nemzetes Farkas Péter Ur(am) ... Alvinczi Pap 
Imre Uramat, és eö kglme által a több ... Sztanisahoz 
praetendalhato Atyafiakot, az kik lehetnek, hogj: superse-
deallya(na)k és ne eröszakoskodgjanak [Sztanisa H; JHb 
XXXVI1/3]. 1738: instálok alázatoson a T: Ns Tanáts(na)k, 
Istenesen considerálván Kglmetek elébi mortificáltatáso-
mat, imponállja Serfőző Vr(amna)k hogy supersédéálljon* 
[Torda; TJkT I. 170. — "A telekadás akadályozása ügyé-
ben]. 1745: Tekts Vice Kapitany Uram admoneáltais Leve-
le által őket", hogy Supersedeállyanak, és az efféle törvény-
telenségnek hadgyanak békét [F.; Ks 67. 46. 24b. — "Az 
alsókománai lakosokat]. 1761: (Egy öreg embertől) kerdez-
tem, hogy mint tudgya azon Rémek dolgát, ki is azt feleié 
nékem, hogy ... a* Brállya Telekéhez bírhatnák, énis az-
után jobban igyekeztem ki keresésében, s bírásában, s az 
embereket onnét tiltogattam, supersedealtak voltis [Illyés-
fva Sz; BfR 45/9 Katona György (38) zs vall.]. 

szuperszedeálás megszűnés; încetare; Aufhebung, Be-
endigung. 1746: az intentalt poena Kováts István Curátor ő 
Kglmén hogy exigaltassék nem adjudicaltatik, mivel még 
eddig publice nem admonealtattak az illyen szinü causak-
nak Supersedealasától, hanem most serio admonealtatik, 
hogy az affele Saeculare forumot ilető causaktol ... meg 
Szünnyenek [Torda; TJkT III. 42]. 

szuperszkripeió aláírás; semnătură; Unterschrift. 1798: 
Hogy a* fen irt Contractusban Contrakalt személjek a* 
fennebb írt mod szerént contrahaltanak, arról énis adom 
ezen tulajdon kezem írásával lévő superscriptiomot, Petse-
temmel is meg erősítvén Vass Mihálly mpria Sinfalvi Uni-
tárius Parochus [Asz; Borb. I]. 

szupersztesz 1. élő; viu, este/se află ín viaţä; lebend, 
Lebend(er). 1781/1785: néhai idősb Bágyoni Váró Moses 
Uram ... Successori mais superstesek [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 192 Jos. Szabó de Pálfalva (36) ns vall.]. 

2. túlélő; supravieţuitor; überlebend, Uberlebende(r). 
1752: Markos Makaria ... Konkollyfalvi integra possessio-
jábol aufugialt volna ... elé vagy meg holt, ha meg holt 
maradtaké superstes Maradekji, ha marattak azok most hol 
vadnak ...? [BSz; Ks 17/LXXXIV. 25 vk]. 

szupersztíció tévhit, babonaság; superstiţie; Aberglaube. 
1657: Az pápistaságban az purgatoriumot és ceremóniákat 
javallotta, zsidóságból az szombatot, kiből egyet, kiből 
mást, és az millenárius időket hitte, s voltak szegénynek 
sok superstitiói [KemÖn. 57]. 1677: Noha az idvességre 
magánoson semmit sem használ, sőt sokakban az a* super-
stitio kárhozatos vétkeket nemz, halálokra, vagy holtok 
utánra halasztván adakozo alamisnálkodásokat; e' világ 
szerént-is sokszor praejudical véreknek, és igaz Successo-
roknak, s' a* Fiscusnak-is, hogy némellyek joszágokat, 
vagy egyéb örökségeket legallyák az Ecclésiákhoz, avagy 
Egyházi rendeknek [AC 13]. 1728: fogadá, hogy Circiter 
három négy napok alatt meg keritti s incaptivállya többire 
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őket, a Pópat alig hiszem hogj eö általa meg kaphassák, 
mivel annak eö vólt Nanássa, Superstitiojok szerint azt 
nem manutenealná s előbb nem állitani sacrilegium(na)k 
tarttya [Légen K; TL. Szilvási Boldizsár gr. Teleki Pál-
hoz]. 

szuperveniál 1. hamar megérkezik; a sosi repede; früh/ 
zeitig ankommen. 1657: superveniála utánam derekasb 
haddal Toldalagi Mihály, s meg egyezvén Lupulra indu-
lánk, de csak helyét tanálók [KemÖn. 186]. 1662: Hogy ha 
penigh medio tempore lste(n) annyra csendesítene az alla-
potokott, hogy az gyűlés valamely városba(n) celebráltat-
nek, ujjab leveleink által kegd(e)t tudósítani el ném mu-
lattjaik, mely ha nem supervenial, tarcsa ez mostani írá-
sunkhoz magátt [UszLt IX. 75. 44 fej.]. 1674: (A fogoly 
nő) ad tertiurn die(m) meghis detinealtassék, ha az alat 
ne(m) supervenial az detentor, absolvaltatik a detento [Kv; 
TJk VIII/11. 309]. 1710: (Guti István kapitány) Fejérvárra 
menvén elsőben a németektől keményen megveretik, ez-
után újobb hadakkal superveniálván, Fejérvárat meghódol-
tatá [CsH 337]. 1710 k.: Az anyám addig mulatozott Haller 
Pál vejivel, superveniált Kolosvár felől a Rákóczi hada, ki-
rekede, az atyámnak szörnyű bosszúságára és szomorúsá-
gára [BÖn. 563]. 1712: Az Neo Aquisitica Commissio su-
perveniálván Bécsben, nékem kellett Famíliánk kózónséges 
joszágirol, a productiot véghez vinnem és Vidimáltatnom 
[JHb XLVIII]. 1722: Ugy itilem ha más Reqentia ne(m) su-
pervenial a sok boros Gazdák miatt kevés lucrum lesz az 
korcsomákrol, de ha szorosb Statusban vétetōdik ă Proven-
tusis jobbacskán lenne s gyűlne [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-
ból]. 1730: Superveniálván ă következendő fatens elő hozá 
ă keresztet [Torda; MvRKLev.]. 1747: rajta kapván az A. 
Lengyel Juonnét az tsirkék ablatiojan s impediălni 
akarván hogj ne vigye el, meg tamadta az At ... az Ura 
Lengjel Juon superveniálván bé hurczalták az Jnctus eo 
Kglme udvarára [uo.; TJkT III. 160]. 1749: sok károsok 
supervenialta(na)k kik magok portékáit nállaa meg talál-
ván készek reá eskŭnni [uo.; i.h. III. 266. — aA fosztoga-
tónál]. 1762: Superveniált... Flgs Asszonyunk ... királyi 
parantsolattya is [Nsz; Ks 84 gub.]. 1765: tőrtént azis 
ollykor, hogy superveniáltam Perceptor Uramhoz mikor 
vetélkedtenek Perceptor Uram Drombár Mágda NikuIá-
val az iránt hogy több s kevessebb a pénz Perceptor Uram 
asserálván hogy nincs annyi mint a Paraszt affirmálta 
[Tövis AF; Eszt-Mk Vall. 222]. 1782: az Uram eö Naga 
Jobbágyai és Sellérei Super veniálván azon kaszállobol ki 
nyomták a ... Groff Ur kaszassit s magok le kaszálták 
[Mocs K; JHbK LIII]. — L. még CsH 155; KvE 280, 
297; RettE 261. 

2. hirtelen elered; a începe să plouă dintr-odată; (der 
Regen) plötzlich anfangen.. XVIII. sz. v.: mínekutánna le 
kaszáltuk volna, az réánk kí rudalt kaszálót eső superve-
niálván 14. szekér szénát desumált mi rajtunk Krányik 
Uram [F.lapugy H; Ks 75. VIII. 91-100]. 

szuperveniált odavetődött; care a ajuns (întîmplător) 
acolo/în acel loc; (zufålligerweise irgendwohin) geraten. 
1847: utamban ... egy Dánts Stefán nevü közlakosnak há-
zához tértem vala be, holott is ... miután utamot s annak 
célját megtudták, az többen is superveniált bucsumi közla-
kosok elősorolván ... a királyi kamarával fennforgó urba-
rialis processusokat, arra kérének, miként annak vezetését 
vállalnám el magamra [VKp 165]. 

szupervenieneia (azonnali) odajövetel/megjelenés; veni-
re/apariţie (promptă); sofortiges Hinkommen. 1817 k.': 
Dombot8 meg jártam 's Írhatom Nagyságodnak ezeket, Mi-
nek előtte megérkeztem volna már pernonvenit (!) Itéltetís 
hoztanak, hanem én eztet meg tudva tőstént rèájok rontot-
tam és supervenientiát jelentettem [Héderfája KK; IB. Ve-
ress István tt lev. — aKK]. 

szuperventáltatik rajtaüttetik, lerohantatik; a fi năvälit; 
überfallen/überrumpelt werden. 1662: Barcsai Ákos paran-
csolatja az országra, de nem insurgálhatnak, a kész hadak-
tól superventáltatnak [SKr 639. — Tartalomjelző fejezet-
címben]. 

szupervizitáció felülvizsgálat; supravizită, contravizitä; 
Überprüfung. 1869: a ' májor ... kimondotta rám a karom 
gyengesége miatt az untauglichot. Csak képzeld, most 
azért, hogy egy évig kényszerített önkéntes katona lehessek 
... folyamodnom kell Szebenbe super visitatiora; mert ha-
nem (!) rendes sorozásra elé kell állanom [Pf Pálffi Károly 
lev. Kv-ról]. 

szuplántál (el)gáncsol; a împiedica ceva; etw. vereiteln, 
verhindem. 1676: Nemes János uram practicál ellenem hol-
mit; bánnám, ha udvarnál valamit supplántálna [TML VH» 
208 Matskási Boldizsár Teleki Mihályhoz]. 1710: Midőn 
az erdélyi hazafiaiból álló nagy urak ... Teleki Mihály ál-
nok practicáira nem vigyáznak, hanem magok között com-
petálnak ... könnyű volt Teleki Mihálynak ... supplántálm 

mindeniket [CsH 60]. 

szuplantátor gáncsoskodó; persoană care încearcă sâ 
pună piedici la ceva; Intrigant, Kritikaster. 1735: mi r é ' 
szünkröl pedig igen akaijuk, hogy Scrupulussa kinek kinek 
tollaltassék irántunk és ki tessék a' Supplantátorok(na)k ha-
mis informatiojok [Lozsád H; Ks 99 Györffi József lev.]-

szupleál 1. (ki)pótol, kiegészít; a completa/întregi; er" 
gänzen. 1596: holot it ez varosson tize(n) egy zaz tized wa-
gion, minden tizedbeol ket ket puskás walaztassek8 • • 
annak az két embernek walamy oly fogiatkozasa teortenne* 
hogy azzal az fizetessel fel ne(m) erhetnek hane(m) & 
fizetest megh kellene jobitany tehát azt az fog ia tkozas t a j 
Tized suppleallya [Kv; TanJk 1/1. 288. — aA B o c s k a i d 
követelt haderőbe]. 1623: Ha pedigh valamy Extra ordlnjj-
rium Zwksegh occuralna ... olliankor teőbiczye annyua 1» 
az eleőtte valo Zolgalatott supplealia es azoknak akory v a l° 
zolgalatiokot tugia ky Jgazan [BGU]. 1637/1639: valamj 
Eöre ualo csatoczjkak, es egy bicsyak(na)k az fortuas 
Ezüst, vgj mint teoredek ezüst három boglárral supleal|ü 

njom m. 1. p. 18. f. 22 [Kv; RDL I. 111.]. 1667: ha ő ke-
gyelmének is úgy tetszik, az fő porkoláb fizetésén W®? 
Csuthy uramat, ha kapitány nevet adnánk is neki, tnely/*-
azon fizetésen nem subsistálhatna, kész vagyok m a g a m é t ' 

suppleálnom [TML IV, 20 Tökölyi István Teleki Mihály-
hoz]. 1676: ha valamelly Árvák tutorátol számot veszne^ 
az maga részére, mint naturalis tutor(na)k jutott jókbóll tf 
Árvák javaib(an) esett, s eö általa lett defectust suppleal11* 
vagy máséból? [Kv; RDL I. 155a]. 1702: Lippai Sam^1 

úr(am) az p(rae)dicator házánál lévén ... Eledelit-is ugr1 

akkor az magaméból supleáltam [Abrudbánya; Bom-
XXXIX/6]. 1738: az Berkeszi Szabó Marton Javaiból ... 
... nem telnék a p(rae)tensiob(an) lévő adósság summa, 
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hát... a' maga tulajdon Javaiból tartozzék az Instans Supp-
leálni a Praetendens részit [Dés; Jk 271a]. 1761: Bőlts Con-
siliumotis vévén Groff Toldalagi László Ur(amna)k igen jo 
lészen az Ur Mediatorsága által, ha mentől Generosiusob-
ban de expensis accordal Sogor Domokos Peter Úrral, aztis 
Supleáljuk [Cege SzD; WassLt Wass Miklós sk lev.]. 
1792: Mint hogy tisztességesen nem emaritaltattam Bundát 
Mentét nem csináltattanak Joszágot Marhát nem adtanak ... 
kívánom tisztesseges Emaritatiomat annyivalis inkább ki 
Pótoltatni hogy azokot férjem Suppléálta [Ne; DobLev. 
IV/700]. — L. még TML 111, 302; WIN I, 88, 204. 

2. helyreállít; a restabili; wiederherstellen. 1749: ő 
Excellja Udvari puskássának nyilván való lopása előttem 
'gy tetetődőt nyiivánsagossá, hogy Kerseczi Duda Toder-
nek el lopwán Cyüriből a' Búzáját, azon gonosz cselekede-
tért meg békellet Toderrel, melly Contrahalt békességet 
még mai napig is nem Suplealta ugy értettem [Kismuncsel 
H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

3. helyettesít; a suplini/înlocui (pe cineva); vertreten, 
repräsentieren. 1784: az illyen rend béli Emberek" magok 
Privatumakban fáradozván az közönséges Tereh viseléstől 
nem excusaltotthatnak, hanem, ha magok nem érkezhetnék, 
fogadgyanak mást, ki őket suppleallya [Torockó; TLev. 
2/6. 3a. — aA bányászok, a verős kovácsok és a kereske-
dők]. 

szupleálás 1. (ki)pótlás, kiegészítés; completare, întregi-
rei Ergänzung, Ersatz. 1702: Az Eccl(esi)a vetet pénzt fel 
az Pap fizetésének supleálására fl. 36 [Abrudbánya; Bom. 
XXXIX. 6]. 1711: Jósika Imreh Ur(am) ... vegsö pusztu-
lásra jutott joszaga adoja(na)k supplealasara ... Tholdi Ist-
ván Ur(amna)k eö kgl(ne)k adott bizonyos summa kölcsön 
Pénzt [H; JHb XXIV/3]. 

2. betöltés; îndeplinire, împlinire; Erfiillung, Verrich-
J,ung. J739; Tiszts Baczai (!)" Mathé uram ... igen beteges 
állapotai lévén ... a T. Consistorium ... ada eo kglme szol-
Sálatya suppléálására hivatalt káplánságra ... T. Soos János 
yram(na)k [Kv; SRE 169. — 'Alább helyesen: Baczoni]. 
I?87: Néhai Egyházfi Gyarmati Josef ö Kgylme halála 
által esett Vacantiának suppleálása véget.. . pluralitate Vo-
torum választatott Bodor Pál ö Kgylme [Kv; SRE 254]. 

A szupleálhat 1. kipótolhat/egészíthet; a putea completa/ 
mtregi; ergänzen können. 1752: az Tabulae Assessorak fi-
zetéséből el maradván még kilencz szaz egynéhány forint 
"onnan Supplealhassak fundus raja nem talaltatott [Nsz; 
APLt 3 Jos. Apor Apor Péterhez]. 

2. ?helyrehozhat; a putea repara/îndrepta; instandsetzen, 
J^iederherstellen können. 1672: Kigyelmed is penig a gyű-
'ésen nem compareálhatott, hogy dolgomnak hátra maradt 
ţeszét az ország előtt suppleálhatja vala [TML VL, 393 
Rosnyai Dávid Teleki Mihályhoz]. 

ä szupleáltatik 1. kipótoltatik/egészíttetik; a fi completat/ 
^plinit; ergänzt werden. 1657/1667: Bontakozása történ-
ő n az malomnak edgyik az másikat az mellyik(ne)k elsö-

' e n ) értésére lenne tartozzék Certificálni az más félt és 
®8yenlő munkával meg orvoslani ... az építő félnek igaz 
munkájának s expensajának jutalma suppleáltassék [Gyala-
Kuta MT; Ks NN. 25]. 1703Ĕ' azon zabot ... Fejérvári 

yörgy Vram adassa el, és a mi defectus leszen azon zab 
han, supplealtassek az Tavalyi város közönséges költsé-

geböl elmaradt Restantiábol [Dés; Jk 340b]. 1760: minden 
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szántó, és kaszáló Földek maradgyanak meg tulajdon ma-
goknál az eddig való Possessoroknál ... valaholott az Al-
mádi rész dualitas superalja a Veress rész tertialitast mind 
annotaltassék a parte, és Suplealtassek | fel méretvén actû 
mind két résznek biradalmáb(an) levő minden Erdők és el 
pusztult Erdő hellyek tehát valaholott az eddigis a Veress 
részről possidealt Erdő, vagy Erdŏhely nem adequalná az 
tertialitast, hanem kevesebb lenne, tehát suplealtassék kö-
zönséges osztatlan Pados nevezetű Cseréből [Szava K; RLt 
O. 4]. 

2. megtérítettik; a fi recuperat/plătit; entschädigt werden. 
1677: az Árvák javait nagy olczón el vesztegetvén, azon 
Tutrixtol maradott jókból az Árvák kára ekképpen supp-
lealtatott [Kv; RDL I. 155b]. 

3. (állás) betöltetik; a fi ocupat (postul); (Amt) besetzt 
werden. 1655/1754 k.: Eöreg Mester emberek observáltas-
sanak rend szerint haton Ifjú fenszolgálo Mesterek négyen, 
ezeken kívül akármennyin légyenek mind le ŭlyenek és 
Közép Mestereknek hivattassanak. Mikor pedig az öreg 
Mesterek között Vácántia esik, ezekből a le-ŭlt közép Mes-
terekből suppléáltassék a vacantia [Kv; ACJk 17-8]. 

szuplementum 1. pótlás, kiegészítés; completare, între-
gire; Ergänzung, Ersatz, Supplement. 1576: De myert hogy 
az kuty peter zanto feolde ... eoregb nagiobbis vala az 
Lazlo pap zanto feoldenel, annak supplementumara ada 
azon Lazlo pap ... Kuti peternek ... Tizen eott magiar fo-
rintoth [Uzon Hsz; Kp I]. 1662: Kétségkívül a supplemen-
tumba a fordítótul nem helyesen hozzátett szóban csatla-
koztanak meg ez helyben [SKr 686]. 1669: itt maradott 
még pénz az kajmekán pénzén kívül 480 tallér, de az orosz-
lános talléroknak suplementornára megyen egy része [TML 
IV, 530 Mikes Kelemen Teleki Mihályhoz]. 1673: Visz-
szontagh Betlen Drusina reszire jutottak illjen bonumok az 
supplementumra reszebenis [Marossztkirály AF; 1B]. 1715: 
Jn Anno 1702 Erogaltanak N: Rediger György és Lévai 
István Pénz Perceptor Uraimek egyszer az Fortalitiumra fl. 
300„00 ... az Nemes Ország extraordinaria költségének 
Supplementumára fl. 262„00 [Kv; KvLt 1/213]. 

2. (tisztség)betöltés; ocupare (a unei funcţii); Besetzung 
(eines Amtes). 1729: A Ns Kükŭllŏ Vár(me)gyei Fő Ispán-
sági Hivatal ... vácálván, azon vacantiá(na)k Supplementu-
mára Stylo Solito fel adatott Candidatusok közül Flgs 
Vrunk Groff Komis Ferencz Göntz Ruszkai Bárót attyai 
kegyelmességgel declarálni méltoztattván ... parancsolván 
Stylo Solemni ac recepto installáltatása és inauguráltatása 
végett [Nsz; Ks 18. XCIII gub.]. 

szuplikáció 1. kérés, folyamodvány; cerere stăruitoare, 
suplicaţie; Bittgesuch. 1570: Az Zolgak supplicatiora (!) eo 
K. Iliién valazt Teznek [Kv; TanJk V/3. 12b]. 1587: eo 
kgmek megh lellyk az zaz Vraim Newe Alat Suplicatiowal 
eò Ngat [Kv; i.h. 1/1. 52]. 1614/1616: konyergettenek azon 
az Nemes Orszagnak, hogy az feiedelemnel instalnanak az 
So felöl, mely supplicatioiokra illyen valasz lött, hogy sem-
(m)iúel nem tartoznak nekik, mert nincz igassagok hozza 
[Kv; RDL I. 100]. 1621: Ad Commissionem Ampl: Do-
(mi)norum Senator(um) az Schedak es suplicatiok zerent, 
az mit Erogaltam rend szerent igy keouetkezik* [Kv; Szám. 
15b/XI. 302. — "Köv. a fels.]. 1653/1681: Teleki három 
Alcsoknak, Györgynek, Miklósnak, Andrasnak Supplica-
tiojokra való valaszok [Vh; VhU 479 Zolyomi Miklós vál.]. 
1663: édes Öcsém uram, a supplicationak páiját s az ország 
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mit végezett, Kegyelmednek kiküldöttem [TML II, 461 
Bornemisza Susánna Teleki Mihályhoz]. 1673/1681: Az 
Supplicans Iro deakja bar iol megh gondolna, az Supplica-
tioban mitt iijon, es mint exponallya az dolgot, bar most 
eleb olvassa vala megh principalissanak igassagát, s külőm-
ben talalta Volna az dolgot lenni, az mint exponalta [VhU 
463 Thökölyi Imre vál.]. 1677: A* szeginy Supplicansokat, 
kiváltképpen az eröteleneket, a' kiknek Supplicatiojokra 
most választ Írattunk, s' ez után-is iratunk, sok Excepti-
ockal, Dilatiockal ne fáraszszák; hanem ante alias omnes 
Causas azokat revideallyák [AC 153]. 1677/1681: Ezen 
Supplicatiora való valasz, nem azt az őrőkőt concernallya 
melyben most Jonasko lakik, hanem az kit el hagyott [VhU 
472]. 1700: Mind hogy az Anak mind certificatoria Relato-
riajaba(n) error vagyon ... mind penig a Supplicatioja hija-
nos es csonka ... per hoc tettzet a' tőrvény(ne)k hogy az J. 
az Anak praetensioja alol absolvaltassek [Dés; Jk 303b]. 
1710: Egyszer Fogarasban a szegény atyám szabadulása 
iránt az anyám tőlem supplicátiót külde neki, hogy mivel 
olyan potens vala a fejedelemasszony előtt, promoveálná 
supplicátiónkot, egynehány császármadarakot is külde tő-
lem neki ajándékban [CsH 159]. 1710 k.: Úgy vettem 
eszembe, szolgájánál volt a series, aki mikor érkezett, mint 
a malomban szokás, aszerént szólították, és elément a reke-
szen belől; ki csak supplicátiót adott s elment, némely, ha 
akarta, beszéllett is ... kinek csak elvette supplicatióját, 
kinek csak szóval, kinek írással is felelt [BÖn. 594]. 1723: 
Az szegeny Aszszony az suplicatio indorsalasa szerent 
most farad [Ks 95 Apor Péter Komis Istvánhoz]. 1780 k.: 
Arravaló nézve hogy a Te(kin)t(e)tes N(e)m(e)s Vár(me)-
gye az kiket Isten ö Szent Felsége meg hágy N(agysá)gtok 
K(egye)lmetek közzŭl, hogy bizonyos relatiót tehessen ról-
lunk, hogy Armalista Nemes Emberek voltunk, méltóztas-
sék ezen Suplicationkat meg halgati (!) [KSz; Borb. II]. 

Szk: ~ba (be)irat 1662: a szegény megromlott nemes-
ség nagy sok dolgaiban a fejedelmet megtanálni s gravami-
nájokat cikkelyenként supplicátióba beíratván ... a fejede-
lemnek beküldeni kényszeríttettek vala [SKr 458-9]. 1678: 
azon fáradoznék, édes Komám uram, a magyarok dolgát 
miképen promoveálhatnám, ha volna ki által, suplicatióban 
írattam az dolgokat és azon is volnék, ha prívata audentiám 
adatnék az fővezértűi [TML VIII, 378 Naláczi István Tele-
ki Mihályhoz Drinápolyból] ~ formán. 1603: Ha kinek 
... valamj panazolkodassa aúagy Nyaúallyaia vagyo(n) ak-
korj hadakozas miat, tehát az Jöúendö gyűlésre az ollyant 
súpplicatio formán adgya be ö kk eleiben varossúl, és ma-
gyarazza meg faidalmyt [Kv; TanJk 1/1. 451] * - / bead. 
1572: Az my egieb Supplicatiokat kywlen zemeliek Be at-
tak azokrolis Mas gywlessen zolnak [Kv; i.h. V/3. 57b]. 
1588: 29 January ... Zakmary Eotúes Thamas adot volt be 
egy Suplicatiot az Tanachban hogy meg Segellyek Betegse-
geben [Kv; Szám. 4/III. 5]. 1710: A fejedelem előtt is Fe-
jérváratt, mikor a templomból kijött, térdre estem, úgy ad-
tam be a supplicátiót, még sem lőn semmi haszna Teleki 
Mihály miatt [CsH 152]. 1725: az en Istenemnek halakot 
adok hogy eő felsege meg nem kegyemezet (!) s sok go-
nosz akarojimnak kedvet nem töltőte ... mar mind az 
gubemijomnak mind az Szekely fô tiszteknek Suplikacijot 
adot be hogy micsoda Nagy bajjal vadnak az csikijak [Kv; 
ApLt 2 Apor Zsuzsanna Apor Péterhez Kv-ról] * ~f 
formál 1580: Byro vram es Király Biro vraim (!) a ket 
Idesb vrainkal ... Mennye(n) Ala az feyedelemheóz es ... 
eo kegmek Az Suplicatiot formallyak leg Jobban Amint 

lehet [Kv; TanJk V/3. 225a] * - / ir. 1658: Meghagytam 
Kölesei uramnak, hogy supplicátiót is ítjon urunknak felőle 
[TML I, 175 Bornemisza Zsuzsánna Teleki Mihályhoz]. 
1671: Az urak azt mondták: az két császárnénak írnék sup-
plicátiót s az császárnak, az uraknak ismét levelet [TML V, 
537 Lónyai Anna ua-hoz]. 1672: lm Uram írtam supplicá-
tiót mind az országnak s mind ő nagyságoknak [TML VI, 
183 Rosnay Dávid ua-hoz Drinápolyból] * irat. 1657: 
édes öcsém uram, urunknak ő nagyságának egy supplicá-
tiót írattam; kérem Kegyelmedet, adja bé [TML I, 104 
Bornemisza Susánna ua-hoz] * alázatos XVII. sz. m. /•' 
Baróton lakó Gergely István Alázatos supplicatioia Uraság-
tokhoz mint Méltoságos Fö Tiszteihez [Bárót Hsz; Utl]. 
1672: Az Boldogh üdöben ... volt Szent György Adaja f-
20 Szent Mihály Adajais f 20. Ezt mind az által ugy qualifi-
callyak hogy alazatos Supplicatiojokra üdvezült Groff 
Ur(am) harmincz őt forintra szállította volt le [Udvarhely 
Sz; Bom. VI/24]. 1680 k.: Nagysagod szegény egy ügy*1 

alázatos szolgájának az Brassai Magyar Scholábol mosta(n) 
vettettetett Magyar Református Mesternek Sz. Györgyi 
Nagy Istvánnak alázatos supplicatioja nagyságodhoz [Utl]-
1700: Maros Vásárhely városa igye fogyott lakosinak ala-
zatos suplicatioja [Mv; MvLt 1/11] * búcsúzó 1661: az 
Kún István testamentomának az páriáját és az mely levelet 
nekem az fejedelem Aranyos-Medgyesen adott vala és az 
én búcsúzó supplicatiómat ... jól bepecsételvén spanior 
viaszszal, jó alkalmatossággal küldd el [TML II, 14 Teleki 
Mihály Veér Judithoz] | Az Kegyelmed parantsolatja sze-
rént az fejedelem levelét s az búcsúzó supplicátiót s az Kún 
István testamentumát elküldöttem ezen Kegyelmed levele 
hozó embertűi [TML II, 14-5 Veér Judit Teleki Mihályhoz] 
* hamisan irt 1627: eö Felseget hamissa(n) ,rt 

supplicatioiokkal búsítottak [Gyf; BálLt 40] * kéredzô 
1705: Innen is pedig ma a két vásárhelyi követek elszökte-
nek és az beadott kéredző supplicatiójokat itthagyták [WIN 
I, 396] * könyörgő 1673: bennünket alázatos könyörgő 
supplicatiojok által találván megh itt Fogarasi városunkban 
lakó ... görögök, hogj ennekelőtte való űdőkben mindenko-
ron nékiek szabados volt akár mely helyen az itt lévő pia* 
ezon árujoknak sátort vonni és árulni [UF II, 534]. 171*: 

Nagyságodhoz s az egész nemes székhez szegény koz-
másiaknak alázatos, bizodalmas könyörgő supplicatiojok 
[Kozmás Cs; SzO VII, 199] * ország ~ja. 1671: Az 
császárnak szolló ország supplicatióját a vezér béadni netfj 
engedé ... tolmácsoltatta Panajot urammal, hogy nem Jô 

úgymond beadnotok az császárnak ... az ország supplicf" 
tióját, mert ha elolvassa s meg talál haragudni, csak eluŞ 
elölle benneteket [TML V, 659-Ó0 Nemes János Teleki 
Mihályhoz]. 

2. isk kéregető adománygyűjtés; colectă de daruri, suph' 
caţie/implorare pentru daruri; Gabensammlung, Spenden-
sammlung. 1870 k/1914: Suplicatio: ... minden évben ^ 
különösen a magyarországi ref. és ágostai g y m n á z i u m o k 
a nyári szünidő idejére néhány deákot bocsátottak ki, hogy 
szerteszétjárván ... az országban: intézetük s z á m á r a ado-
mányokat gyűjtsenek ... E kéregetők neve volt supl icans 
[MvÉrt. 45]. 

szuplikációírás kérvény/kérésfogalmazás; s e r i e r e a / c o m -
punerea unei cereri; Verfassen eines B i t t g e s u c h e s / e i n e 
Bittschrift. 1670: akármint legyen is ott fen az dolog, de az 
atyafiaknak csak jovallom én az ő felségének való suppJJ* 
catio írást és hogy ö nagysága is ítjon mellettek [TML » 
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395 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1671: az Cancellaris-
ták közzül peniglen valakik afféle illegitimum mandatumo-
kat tudva akar ki expositiojára-is imának ... suplicatio irás 
által törvénytelen dolgokban busitanák-is Nagodot, in amis-
sione honorum et officii convincaltassanak [CC 61]. 

szuplikál 1. kér, kéréssel fordul vkihez/vhova; a suplica; 
suppüzieren, ein Bittgesuch einreichen. 1585: Regestum ... 
az themetew kertnek8 chinaltatassarol. Annak epiletere atta-
nak az adozedeo vraim eo kegmek ennekem Púzta Gáspár-
nak pinzt mindenestül fogwa f. 185 ... de miwel hogy az 
múnka sok wolt, Supplicalt a varosnak, Az varos Jobbitota 
™egh tiz forintal az fizetest [Kv; Szám. 3/XVH. 5. 12. — 
A Házsongárdi temetőnek]. 1586: Hermanj Giorgnek egi 
loua holt volt meg posta alat eó keg(ne)k Suplicalt itiltek eo 
kegmeok karaiért f 3 [Kv; i.h. 3/XX1V. 56]. 1589: Az keo-
mies Wraym Supplicaltak az eo priuilegiumok meg adassa 
feleol [Kv; TanJk l/l. 96]. 1591: Vrunk parancholattiat 
értik Varosul ... Elseobe Supliccallianak, hogy eo Nga 
zallicha, mind kópia vasaknak s mind egyebeknek zamath 
[Kv; i.h. I/l. 157]. 1639: mikor az Barczai Akos szolgaia 
ala attak vala az Czikor Giórgy lovat ... az Tanacznal 
suplicala feleöle hogi az eö lova az postasagh miat hala 
megh, az arrat keri vala eö kglmektűl [Mv; MvLt 291. 
184b~l 85a]. 1649: Mikoron vrunk ő nagysága itt váro-
sunkban volt, az mi élés felől írattunk, az cancellarista deák 
suplicalt, adtunk az diáknak d. 16 [Mv; EM XXI, 536]. 
1681: Molnár János Szász Menyhárt altal supplical, hogy 
jjz házasságra admittaltassek Szamlo Kataval, avagy Banyi 
Mihalyneval [SzJk 158]. 1710: Néhai Benei György Uram 
Attyafiai Poszto csináló Marton és Kötél verő Krestellyne, 
supplicalvan a Tiszteletes Ecclatt, hogj ... Benei Gyōrgj 
Uram adossaganak dolgában lenne engedelemmel a Tiszte-
letes Eccla [Kv; SRE 115] | Csak kisded lévén, olyan 
Messzünnen gyalog úgy jártam, az urakot supplicáltam, 
senki közülök oly becsülettel nem látott s nem szólott, mint 
Bethlen Farkas [CsH 151-2]. 1710 k: A jobbágyok pedig 
ezalatt elküldtek supplicálni a fejedelemhez, és nyertek ott 
énellenem erős parancsolatot, amelyben a nevek mind fel 
Vala téve, hogy ne háborgassam őket [BÖn. 562]. 1712: 
marha nelkul uram roszul eoconomizal az Ember kivált 
szántás vétes idejen mert nem akor szánt s vett az Ember 
niikor akar kinek marhaja nincsen hanem sokat kel mas 
Jttan̂  suplikalni meg sém esik jol munkája [Kászon Cs; 

2* visszakér; a cere înapoi; zurückverlangen. 1669: vala-
ki kénesőt vettek volt el Zalakna táján Belényes vidéki em-

erektül, kit Fejérváratt supplicáltak, de nem adta vissza 
asszonyunk [TML IV, 446-7 Székely László Teleki Mi-
h%hoz]. 

3. kérdez; a întreba; (be)fragen, eine Frage an jmdn rich-
ten- 1710 k.: Erről" ... a császárt akarám supplicálni, de 
Jjsztán elhagyám és halasztám [BÖn. 913. — "Az őt, Er-
aé'yt és a protestánsokat ért sérelmekről]. 

4. vki ellen ~ lázít, uszít; a instiga/aţîţa; gegen jmdn 
neţzen. 1667: Értettem, hogy Csepregi Mihály supplicálta 
v°Jna ellenem az országát, hogy én lettem volna fogságá-

oka [TML IV, 16 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 
704: vöttem informátiót doctor Fogarasi uramtól az iránt a 

jjörög iránt, akit ugyan maga őkegyelme megvert volt, 
Jjgy lövöldözött az udvaron és supplicált Fogarasi uram 
®,,en a Guberniumban [WIN I, 289]. 1710: a református 
^k, s kivált Bethlen Miklós, eleget protestálának, mind a 

császárnak, mind a generálnak supplicálának az oláh püs-
pök ellen, de semmit sem obtineálhatának [CsH 303], 

5. pótol; a recupera; nach-/einholen. 1841: Ha pedig 
méltó mentsége léjendene akkori elmaradott szolgálatját 
más alkalmatossággal az olyan ifjú suplicálni tartozzék | Ha 
valamely becsületes ifjú" a szolgálat alól városunkból eltá-
voznék, képebelit nem hagyván vagy oda töltene és az alatt 
ami cummuláltatik, midőn mikor hazajönne az olyan ifjú 
portiojából sír ásásért dénár. 18, vírasztásért fennszolgálá-
sért 12-12, gyermek előtt való callauzásért (!) és céhbe 
való szolgálatja neglectusáért dénár, 6-6 subtráháltassék, 
ha pedig azon fusból (!)b ki nem telnék, azon ifjú subplicál-
ni tartozik [DFaz. 38, 39. — "Az ifjú legények sírásó társa-
ságának tagja. bElírás jus h.]. 

szuplikálás kérés; cerere; Bitté, Bittgesuch. 1587: az 
Zaz Vraim Newe alat legyen a* suplicalas, Ez, hogy Biro 
vra(m) tanachaűal egie(te)mbe Ne talaltassek panazolkodo-
nak, Actornak, es theorweny teweŏnekis [Kv; TanJk 1/1. 
52]. 1662: Azkik pedig megfogattattak vala, noha az feje-
delemnek való supplicálásokkal törvényre eléggé kívánkoz-
nának, de hogy mostan a törvény számkivetésbe űzettetvén 
volna, vagy három hónapok alatt fogva tartatván, azután a 
vármegye törekedésére elbocsáttattak vala [SKr 530]. 

szuplikálhat kérdezhet; a putea întreba; fragen können. 
1676: igyekeztem az Kesziben valo Jobbágyok felöl vallat-
ni, hogy ha kővarvidéki Rácz János Ur(am) méltán Supli-
cálhattyaé Ngtokat felöllök vagy sem [Bonchida K; UtI]. 

szuplikáló kérelmező; petiţionar; Bittsteller, Supplikant. 
1589 k.: Tudom az ado feleol hogy igh vegezek varosul 
hogy ha Isten Jo valassal meg hoza az feiedelemteol az 
supplicalokat tehát az kik korcziomaual elnek hat azok oz-
ton teobbet adgianak az adóban [Szu; UszT]. 

szuplikálódik kérelmez; a cere ceva; ansuchen, eine 
Bitté stellen. 1719/1724: Szilágj Sophia en hozzám Szállá 
és ... mongja énnékem ... hogy én annak utánna az maga-
mé után Suplicalodgjam, inkáb meg alkuszom Banhazine 
Aszszonyommal [Torda; JHb XIV/6. 61]. 

szuplikáns 1. kérelmező személy; suplicant, persoană 
care suplică; Bittsteller, Supplikant. 1649: Tot Andrasnak 
Loua halala miatt kar uallott Supplicansnak Attanak ... 
Három forintott [Kv; Szám. 26/VI. 436]. 1673/1681: az 
Supplicans az boldogh emlekezetű Felséges Bethlen Gábor 
Fejedelem ket rendbeli pátens levelei mellett, hogy megh 
tartassék, en nem ellezem (!), sőt inkab akarom [VhU 462 
Thökölyi Imre vál.]. 1677: a' Kegyelmetek kívánságára 
annualunk illyen okok alat. I. Hogy a' kiknek dolgok el-
igazodot ez ideig, maradgyon az mind abban. II. Azon ki-
vŭl valo Supplicansoknak panaszszokat mi-is el-hadgyuk, 
ugy hogy a* mely Jobbágyokat eddig birtak övék legyen 
[AC 152]. 1679/1681: Hunyadon lakó Ratz Szabó Peter ... 
Az mely hazat kezéhez vöt, az egy test vér Attyaſia ezen 
Supplicansnak [Vh; VhU 450]. 1681: Következnek az 
Supplicansok nevek [ÁLt Urb. 13]. 1710 k.: azon házban 
... a rekesszel ellenben seregei a sok supplicans [BÖn. 
593-4]. 1724: végeszte ă Gubemium, hogy mig ă Con-
scriptionak állapottya terminálodik dig (!) ă Supplicansok 
maradgyanak ă régi Statusban és abban meg ne háboríttas-
sanak [Nsz; ApLt 1 gub.]. 1759: Csak nem mi nyajan a 
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Fatensek azt fateályák, hogy a Suplicans edes Attyát jol 
esmérték Falujokban feles ideig lakott [BSz; GyL hiv.]. 
1807: Enyedi Suplicans 1/8 [WLt Cserei Heléna jk 99b]. 

2. isk az iskola számára kéregetéssel adományokat gyűj-
tő diák; elev care colectează daruri pentru şcoală; Bettelstu-
dent als Spendensammler fiir (protestantische) Schulen. 
1870 k./1914: minden évben — különösen a magyarországi 
ref. és ágostai gymnáziumok — a nyári szünidő idejére 
néhány deákot bocsátottak ki, hogy szerteszétjárván ... az 
országban: intézetük számára adományokat gyűjtsenek ... 
E kéregetők neve volt suplicans [MvÉrt. 45-6]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: kérelmező; care adresează o suplică; gesuchstel-
lend, supplizierend. 1673/1687: Hunyadon lakó Fiat Jakab 
valasza. Megh tekéntvén régi mivoltahoz képest mostani 
gyámoltalansagat, ha Tiszteimet boszusaggal nem illeti, 
holtaigh hadgyak békével, es minden szolgalat nélkül azon 
hazaczkaba(n) lakni de ezen immunitásom ne masnak, ha-
nem csupán csak a Suplicans Aszonnak hasznalyon [VhU 
451 Thökölyi Imre vál.]. 1714: Ezen supplicans falu" Tus-
náddal határos lévén, ugy látom az onusban is ugyanazon-
nal egyiránt participál, azért kgd v. tiszt uram ennek dolgát 
Tusnáddal egyiránt promoveálja [SzO VII, 200. — "Koz-
más (Cs)]. 

szuppedíció szolgáltatás; servicii; Dienstleistungen, 
Dienste. 1722: Méltoságos Generális Commendans eò Ex-
cellentiája holnap estvére ide érkezvén itt nem fog késni, 
hanem uttyát Continuallya, azért akartuk ... Kgtmeteket 
p(rae)moneálni tăm de Statione Sua Excellentiae, Vectura, 
és egjéb szükséges kívántató mediumok(na)k Suppeditioja 
iránt jo dispositioval légyen [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 

szuppeditál 1. vki/vmi alkalmat nyújt vmire; a da ocazie 
la ceva; bieten, begünstigen, fördem. 1729: Örökös aláza-
tos obligatiom(na)k bé mutatására a' mostani Sz: Adventi 
napok alkalmatosságot suppeditálnak [Nagylak AF; Ks 99 
Sámuel Biró lev.]. 1752: ezen dolgot" ... másak kik tudták 
a falusiak, akár az Vdvarb(an) lakó emberek közülis, a kik 
Consentialtak ezen malitiáb(an), modot és alkalmatosságot, 
ha Csak jovallás képpen is Suppeditálván rea [Algyógy H; 
BK. — "A betörést Olosz Ferenc házába]. 

2. szolgáltat; a da/oferi; liefem, leisten. 1721: a' Militiá-
nak ... elegedendö vecturát Suppeditállyon [Ks 8. XCIII 
gub.]. 

3. kiegészít/pótol; a întregi/completa; ergänzen, ablei-
sten. 1665: Talám nem ártana, ha Nagyságod nekem urunk 
méltóságos neve alatt egy kemény levelet íratna ... fel té-
vén azt az levélben, hogy urunk (ő) nagysága fizetéseknek 
jó részét <borbúl, kenyérbül>a suppeditálja [TML III, 527 
Teleki Mihály Bornemisza Annához. — "E két szó bizony-
talan olvasató]. 

4. kiutal; a repartiza; zuweisen, ausfolgen. 1603: inthyk 
eo kgmek Ado Zedeo Vramat, hogy ... biro vramnak az 
mostani zwksegre suppeditalianak keolcheget | az partial 
Regestúmokatis circallak megh kikben ha my restantiat 
talalhatnak suppeditalyak eo kgmek az mindennapy keol-
cheget [Kv; TanJk 1/1. 442,462]. 

5. kifizet; a plăti/achita; auszahlen. 1634: Miuel azért, 
oda fel, az Olomuczy, es Pragay Conuictusnak marattam 
volt ados ... kit az Jószágunkból ... kellett volna szegeny 
Batyam Vas Ferencz Uramnak utannam suppeditalnj ... 
Azért az negy szaz Tallérig obligalom, es keoteom az ket 
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Conuictusnak contentalasara ... Doboka V a r m e g y e b e n 
leúeo Joszaghimat [WassLt 73/1 Cegei Vass János végr]-

6. szerez; a procura; beschaffen, anwerben. 1758: az ••• 
Zágori lakosok mint hogy azon hidon való járásokat el nem 
Kerülhetik ... az midőn requiráltatnak ... Udvari Tisztyei 
által ... Kézi munkásokat az mire Kívántatik nekikis 
mennjib(en) tehetségek engedi suppeditálnak suppeditáltat-
nak [Kóród KK; Ks 17/LXXXII. 14]. 

szuppeditálás szolgáltatás; fumizare; Spende, Unterstüt-
zung, (hier:) Speisung. 1601: Az kwldusoknak való eles 
suppeditalasa feleol volt eo kgmeknek varosul b e z e l g e t e s e k 

kireol tettczet eo kgmeknek minthogy az Alsó Jspotalinak 
semmj prouentusa ninchen hogy az Quartas vraim Dama-
kos Mathiasnak adgya(na)k elegedendeo bűzat, es amellet 
keolchegnekeolis ne badgjak [Kv; TanJk 1/1. 377]. 

szuppeditálhat 1. segíthet, adhat; a putea ajuta/da; lie-
fem können. 1770: Limitaneus kapitány Kosimelli úr ••• 
sietteti, hogy a dolgosokat küldjem az ilvai híd csinálására, 
mivel Moldovában nagy pestis lévén, cordont akarnak fel-
állítani, s oda egy regiment dragonos megyen, s ha híd nein 
lesz, éhhel halnak meg, mivel semmit nekiek nem subpedi-
tálhatnak mikor áradása leszen a víznek [RettE 238]. 

2. kiutalhat; a putea repartiza; zuweisen/zahlen können-
7602: Hasonlokeppen az el mult eztendeobely Ado zedeoys 
legyen zorgalmatos az restantia fel zedesben, hogy az na-
ponkent való zewksegekre suppeditalhassanak keolchyegct 

[Kv; TanJk 1/1.410]. 

szuppeditáltat 1. szereztet; a dispune (cuiva) săprocure 
ceva; beschaffen/anwerben können. 1758: az ... Zágori la-
kosok mint hogy azon hidon való járásokat el nem Kerülhe-
tik ... az midőn requiráltatnak ... Udvari Tisztyei által •• 
Kézi munkásokat az mire Kívántatik nekikis mennjib( en) 
tehetségek engedi suppeditálnak suppeditáltatnak [Kórod 
KK; Ks 17/LXXXII. 14]. 

2. kiutaltat; a dispune sä fie alocat/repartizat; zuweisen, 
ausfolgen (lassen). 1602: Kérik eo kgmek varosul biro Vra-
mat tanachawal egyetemben, hogy az Vthak es hydak ep-
pwletyre suppeditaltasson keolchyeget [Kv; TanJk !/*• 
409]. 

szupponál feltételez, gondol, gyanít; a presupune/cre-
de/bănui; voraussetzen, annehmen, unterstellen, suppon»c; 
ren. 766Í: Bizony nem azért tartóztatták akkor is ott Ebeni 
uramat, hogy ott igen nagy szükség lett volna ő kegyeim*" 
re, hanem supponálták, az békesség végben menvén, az va-
rat pusztán nem resignálhatják [TML II, 490 Teleki Miháty 
Lónyai Annához]. 1705: Haller István uramat kérték volt 
reá, hogy beszéljen Acton urammal és lássa meg, h u n J 
elbocsáttatások iránt elméje. Melyet el is követvén Hallc^ 
uram az úr híre nélkül, Acton uram által tudá meg a gene' 
rál, és tudta volt aztán meg az úr is, amikor ugyan általa^ 
keményen izent volt efelöl a generál az uraknak, subponâ'" 
ván, mintha azt az úr is tudta volna és tülle kéredzettene* 
volna [WIN I, 488]. 1710: olyan törvény van Angliában, 
hogy mikor a királyné szülni akar, abban a házban hét par-
lamentumbeli úr mindenkor ben legyen, s azoknak praesen-
tiájában szüljön a királyné, mert sokszor Angliában a kj-
rálynék gyermeke neve alatt mások gyermekeit suppon?' 
ták [CsH 218]. 1718: az ne(m) tudá meg mondani mellJj* 
Gyermeke holt volna meg ő kg(ne)k, de én mingjárt Supp0' 
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nalta(m) hogy az nagjob Leánya lehetett [KJ. Rétyi Péter 
lev. Fog-ról.]. 7722: Az ház kolcsát pedig én el kŭldett(em) 
mostan supponalván aszt, ha fog kellemi Ur(am) kg(dne)k 
[KJ. ua.]. 1762: az l ... vastagsága szüretkor el mult és ha 
terhes nem lett volna, miért . . . éppen az actionalt űdöb(en) 
mult el ... nem is lehet supponalni, hogy egyéb nyavalyaja 
miat esett volna [Torda; TJkT V. 93]. 1763: Az Ilsok ... 
mint suspecta személlyek, s ' paráznák el fogattattak, és ígj 
supponalvan felöllek az adulteriumat, mint nőtelen paráz-
nák Városunkról ki csapattassanak [uo.; i.h. V. 176]. 1772: 
Nem-is investigáltam, sem a* petsétett, sem ă Subscriptiot, 
ingyen sem supponálván aszt, hogy ily nagy momentum 
dologban ő Excellentiájok más subscriptioját és más pe-
tséttyét tették volna azon Testamentumra [Drág K; TSb 
21]. 1787: mikor megszegődtek, supponálva volt, hogy az 
udvarban más szolgáló léányt is fogadnak, de még e mai 
napig nem fogadtak [Árkos Hsz; RSzF 165-6]. 

szupponáltatik feltételeztetik, gyaníttatik; a fi presu-
pus/bănuit; ... wird angenommen, nimmt man an. 1765: 
annyi verések voltanak egész testin, hogy ă miatis meg kel-
letett volna halnia ergo nem lehett simpliciter ă fejin valo 
sebnek adscribalni halálat, ă mint supponáltatik in Delibe-
ſatio [Torda; TJkT V. 255]. 

szupportál 1. (terhet) visel; a suporta (greutăţile); ertra-
8en. 1594 k.: Vagion ... ezen kiwlis sok nyaualiank, es 
hántásunk, az keoztwnk ualo Nemesseg miat, kik naponkint 
ţneg sokasoduan keozeottwnk az Nagod zegeny uarosanak 
mimunitassat opprimalni igiekeznek ... de mind az altal 
Communia onera supportalni semmiben nem akarnak [Dés; 
DLt 247]. 1652: Aduena: harmadik hetb<en> szolgáltattak 
a z eleót, de Balog Peter mind<en> 2dik hetb<en> szolgál-
attá: mellyet supportalni semmi keppen nem akar [Szászfe-
jjes K; GyU 121]. 1671: Vármegyékben lévő sessionatus 
Nemes Atyánkfiai közzül, a* hol esztendőnként a' Bíróság-
o k tisztit és terhét, kételenittetnek supportalni, az ollyan 
^lukban táborozásnak idején-is efféle Bírák othon marad-
hatnak | végeztük azért Nagd consensussa-is ebbűl accedal-
v^n: hogy az illyen ... magok hasznát, Privatumat kővető 
embereknek Privilégiumok cassaltassék invalidaltassék és 
annihiltassék, s' vonnyák és subportallyák az Ország Statu-
ssal a' terhet, a' Székely Rend az ő Natiojával, egyéb Na-
?® Penig a' maga Natiojabéliekkel [CC 35, 41]. 1681: Ka-
akazastis tartoz(na)k supportalni, ă szerint ă mint az Tiszt 
jhsponallya [Lunkány H; VhU 115]. 1746: Radulesti Ns 
J^ez Petru Exponálja hogy Lakatos Martyin ... magát a 
Közönséges Terhű alól vonogattya, holott annak előtte a' 

?ut velünk edgjŭtt subportálta [Radulest H; Ks LXII/23]. 
ezen kitsin Széknek ... felettéb hoszszas Postálkodá-

Şokatt kell Supportálnia az Quartéllyosok Posteriumba, 
°°zzára, Ojtozba, Tőrts Várához és egyébb hellyekre valo 
n>rtiojok Vecturáztatása Miat [ApLt 5 Miklósvárszéki 
^szesszorok kérv.]. 1781: minden falusi lakosoknak, vala-

a falu servitiumát in genere supportályák ... egy-egy 
*ekér vesszőt karóval együtt kinek-kinek tehetsége szerént 

K,hozni megengedtetett [Árkos Hsz; RSzF 113]. 
^ maga személyére 1797: az alcsík<i> szentsimoni 
^ d o r György és János őkegyelmek énnek előtte való 

kendőben az nemes communitással megegyező akaratból 
az nemes szék végezésiből az magok jussokra kővetkező 
'JJterhit, úgymint határpásztorságot és határkerteket ma-

80« személyekre suportálnának [M.hermány U; RSzF 148] 

* terehviselés ~ni. 1703: nemis gjőzhettjük semmi kép-
pe(n) annyi féle There viselés suportalni nagj költségűnk-
ben) telvén eddig is az Táborozás(na)k szolgálattja [Fog.; 
UtI]. 

2. (költséget) visel/áll; a suporta (cheltuielile); (Kosten) 
tragen. 1605: Az Nemes ember Seller ado fizetesekreol 
tetczet hogy obserualtassek az tawaly vegezes tudny illik 
hogy minden gazda oly gonduiselesel legyen affeleknek be 
fogadasaban es vgy alkudgyek velle hogy amely Seller adot 
affelekre fel vettnek tehát eo maga supportalia [Kv; TanJk 
1/1. 494]. 1667: ha hogy penighlen, Mihálcz Mihály Vram-
(na)k, Áz teőrueny megh ne(m) Engedne, hogy Eze(n) do-
loghbol Curallia, Farkas lstuan vra(m), Es felesege Donát 
Kata Aszszony Causajat... Czeh Anna Ellen, Mihálcz Mi-
hály vram tartozzék procuratort, Farkas Istua(n) vr(am) Es 
felesege Donát Katha Aszszony melle allatni, Es az pert 
Arra valo kőltessel supportalni [Ikafva Hsz; Borb. I]. 1681: 
minden Taxás ... tartozik ... a* Falu közönseges onusat 
supportalni [Szentkirály H; VhU 89]. 1716: tavalyis az N. 
szek egesz fele adojat azon szegeny falunak el engedte, es 
maga supportalta [Ks 95 Apor Péter Komis Istvánhoz]. 
1743: Mattyás Philep Lamentálódik, hogy ennek előtte 14 
esztendővel maga leányát ... Bulze Iszpázhoz férhez atta 
volna, azt az Ur Isten az elmúlt Nyáron ki Szollitván e 
világból, a* félje nem hogy maga kötelessége szerént ötet 
tisztességesen el temette volna, hanem engemet arra ad-
stringált, hogy a* féle kölcséget magam subportáljam [Vá-
lyebrád H; Ks 62/22]. 1822: A' Malmakhaz meg kívántató 
Fagyat, es Vasat Ugy egyéb aprolékos költségeket is Maga 
az arendator fog (!) supportalni és procurálni [M.köblös 
SzD; RLt]. 

Szk: egyenlőképpen 1808: a* Nóvum után tett költséget 
egyenlőkeppen Supportállyak a két Felek [Asz; Borb. II]. 

3. (tisztséget) visel; a îndeplini o (funcţie); (Amt) beklei-
den. 1734: Tiszt. Professor Vraimék rendelnek két betsüll. 
Deákokat, kik a' kántorságot supportálják ad interim [Kv; 
SRE 162]. 

szupportálás (teher/költség)viselés; suportare (a greută-
ţilor/cheltuielilor); Lasten-/Kostentragung. 1673: az ado-is 
rajta azon helyben igen nagy volna melynek supportálására 
elegtelen tellyessŏggel el fogyatkozott, es el szegényedet 
[Ks táblai hites íródeákok]. 1700/1716: az Kükülö vizén 
lévő malomb(an) több b. makfalvi emberekkel edgyütt Lö-
kös Pal(na)k is része lévén, azt is életéig szabadoson bír-
hassa, ha az malom körül valo onus(na)k supportálására al-
kalmatos lészen [Kibéd MT; MMatr. 192]. 1709: ha egy 
városi örökös, és Tŏrsŏkŏs Gazda minden közös köteles 
terheket köteles vinni, s vittis, Diak Imre a ki jöveveny nem 
menekedhetik a kőz terheknek supportalása alol, hogy a 
Tisztelt Grófné Aszony eö Ngának8 Kortsomárossa [UszLt 
ComGub. 1715. — "Gr. Korda Annának]. 1742/1792: azon 
Contractusban semmi mentio nem lévén két helyen lévő 
Határ sántzokrol, és két helyen lévő sár töltésekről a' száz 
forintbol defalcáltatik húszon öt forint az Onusok subportá-
lásokért a' Contractusban introscribált Jószágra Szántóföl-
dekre, és Templombeli állo helyekre, marad pure flór. Het-
ven öt idest 75 [Albis Hsz; BLev. 39]. 1746: Vadnak az do-
minális falukban apróság, dirib-darab nemességek is, de 
vannak olyanok is, kik az Bánátusból feljővén az dominalis 
falukban lakó személyekre házasodnak ... midőn e féle sze-
mélyek az onus subportálására különben is abnoxiusok, 
uraság határát is ingyen nem usuálhaţják [Déva; ErdO II, 35]. 
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szupportálhat (el)viselhet; a putea suporta (ceva); ertra-
gen können. 1671: Nem kevés terheltetések lévén a * Szász 
Nation lévő szegénységnek, az ingyen rajtok élödök, és 
quartilyozók miatt, mellyet semmiképpen nem supportal-
hatnak [CC 30]. 1711: a sok szedes vevest es Falu kőzi 
való sok adást, es az Ur eő kglme szolgaiatyát, ha az Ur eő 
kglmé még ne(m) orvosolia ne(m) subportalhatom [Impér-
fva Cs; BCs]. 1747: Lala János Exponállya ennek előtte 
circiter 30. Esztendővel az Atyám Lala Barbuly nem Sup-
portálhatván maga rész örökségének a terhét, elhivta volt 
maga mellé ... Lala Mátyás néuű attyafiát, a kiis ide jővén 
Házát es egyéb Szálásait epitette azon rész örökségünkén 
[Kismuncsel H; Ks LXII/20]. 1753/1781: a Joszágon és 
ezen nemes Hazán rajta lévén ama kemény és sullyos kapu 
szám utánn való adózás, melynek nehéz voltát a Jószág alig 
supportalhatta [Mada H; JHb LXXI/3. 276]. 

szupportáló (terhet) viselő; care suportä (greutăţile); 
Lasten tragende(r). 1722: En Jstván Déák Uramek(na)k ... 
Hévizén ... Falu Terhit Supportálo emberét Sem Tudom, 
Sem lézengő Sem akasztó fától váltottat [Hévíz NK; 
JHbT]. 1733: Consideralván hogy az T. Boldisár János 
nem absolutč residentiatlan, hanem régtől fogva Varos 
terhét supportălo Személy, az Hataronis bizonyos Szőleje s 
Szántó fóldei lévén per hoc praeemptor lévén az Controver-
siás Joszăgban az A Harkanyi Sámuel azon vásárlott Jó-
szágból ... nem turbálhattya [Torda; TJkT I. 17]. 1737: az 
A ... juramentumat violálta, mikor a város terhét suppor-
tálo szegény emberek(ne)k ... borokat bé nem vette | ö Fel-
sége számos Militiája itt fog meg-állapodni alázatosonn 
kell instálni a ... Gubemiumnak, hogj ... méltóztassék pro-
videálni ... hogj a feles Militia átal sok, és majd minden 
Esztendőkb(en) nagj terheket supportáló szegény Városunk 
végső pusztulásra ne jusson [Dés; Jk 247a, 473a]. 

szupportáltat (terhet, költséget) viseltet, fedeztet; a pu-
né pe cineva să suporte (greutăţile/cheltuielile); Last(en) 
aufbürden, Kosten tragen lassen. 1657: akar mélj publi-
cu(m) Onust, ha kévantattassék mind az három natiobeliek-
kel az edigh való usus szerint aequaliter supportaltatnak 
[Gyf; Törzs.]. 1718: Hogj penig ezekre Sufficiálhasson à 
Kolosvari Tanács ... az Expensákot" a Gubemium Suppor-
táltattya az Ország Cassájából: hogj láthassa az Város hogj 
kiványa az Gubemium mint Haza edgyik Membrumát, 
Communis Patriae Viribus Conserválni [KvLt I, 225. — "A 
pestises hatóintézkedések költségeit]. 

szupportáltatik viseltetik; a fi suportat; getragen wer-
den. 1677: Örizésbéli gondviselés, Vármegyéken és min-
den helyeken, minden rendektől continuáltássék és suppor-
táltassék sub poena flór. 12 [AC 265]. 

szuppozitum feltevés; supoziţie, presupunere; Annah-
me, Supposition, Unterstellung. 1704: Kikre az asszony 
úgy resolvála, hogy őnagyága jó lelke szerint nem tud<ja>, 
hogy semmi supposituma volna az úrnak iránta egyéb, ha-
nem minthogy még először ide deputáltatott volt közit ki 
nem vette az úr is belőle [WIN I, 274]. 

szupprimál elhallgat/titkol; a suprima/tăinui; verschwei-
gen. 1618: (Kamuti) sem az postának, Dunának egyet sem 
szólott, sem az levelet nekem sem küldte vissza, hanem azt 
supprimálván elment dolgára [BTN2 106]. 1710 k: hozott 

Paskó Teleki amotiójáról való parancsolatot a portától, de 
ezt supprimálták a fejedelem mellett Telekiék [BÖn. 710]. 

szupprimálás elhal Iga tás/titkolás; suprimare, tăinuire; 
Verschweigung. 1710 k.: azon levelet... én bizony ma sem 
tudom, igazat mondott-é? nem-é? mind a levél valósága, 
mind supprimálása felől, mert én szegény úrnak olyan nagy 
nevezetes hazugságait és imposţuráit tudom in similibus, 
hogy azt az ember elcsudálná [BÖn. 918]. 

szupprimálhat elhallgathat/titkolhat; a putea supri-
ma/tăinui; verschweigen können. 1619: (Karakás Mehmet 
pasa) egy csausza által béküldte, kinek serio injungálta 
volt, hogy tamquam ex improviso akkor érkezvén az diván-
ba vigye bé, ne az vezérnel, hogy ne suprimálhassák az 
panaszokat [BTN2 232]. 

szupradimenszurált felmért; măsurat; vermessen. 1787: 
Ezen Tiburtzi Fiscalis Supra Dimensuralt Határ ennek 
előtte való idökb(en) colaltatott minden esztendöb(en) de 
most 3 és 4. Esztendők alatt, nagyon el hagyatott [Kajántó 
K; KmULev. 2]. 

szupraspecifíkált a fent említett; susmenţionat, amintit 
mai înainte; obenerwähnt. 1661: Radak Laszlo Ura(m) 
edes Annyanakis Ombozi Judith Azonynak Potentialis le-
velet kezünkben adva(n) es edes anyaval egy testver 
Eőczeis jelen leven Attyafiai kepekben, Radak Laszlo 
Urammal Consentialva(n) adak eőreökősön fiurul fiura 

Nemzetsegről Nemzetsegre az Supra specificaít haz helyet, 
Batsi János Ura(mna)k es eő kglenek mind ket agon levő 
maradékinak irrevocabilit(e)r [Dés; RLt O. 5]. 

szupulyka, szupujkó 1. karcsúan elvékonyodó; subţiatí 
sich veijüngend. 1823-1830: a prussus huszároknak a csá-
kójok is alol széles, a teteje szupujkó volt [FogE 203]. 

2. lapos; turtit; platt, flach. 1792: a' Székelyeknél ••• 
szupulyka orrú, az az lapçs orrú [MNy LXIX, 283]. — A 

kapcsolatos kérdésekre 1. Éden i.h. 275 kk. 

szúr 1 . be/beleszúr; a înfige; stechen. 1739: e n n e k előtte 
circiter 10 esztendővel én hozzám béjöve Faluvégi Mihály* 
né Berei Sára", hoza egy ollót s egy rostát; tőlem is kér<j 
egy ollót, az rostának az két oldalában szurá az két ollőj 
[Bőzöd U; Ethn. XXIV, 87 Gyergyai Boldizsámé Osvâj 
Anna (32) pixidaria vall. — "A boszorkánysággal gyanúsított 
asszony]. 1792: (A) Biróné ... a Főidre le hajla egy vesz* 
szötskét felvéve és a kapu mellé a kertben felszurá, mondván, 
én ezt ide szuram és protestálok hogy az Urak" bé ne jőjjene 
[Mezőbánd MT; MbK XII. 85. — "Ti. az executorok]. 

2. bedug; a băga/vîrî; (hinein)stecken. 1736: akármely 
nagy ember volt az öviben hátúi az hüvelyiben volt az kese, 
mikor asztalhoz ült, elévette az hüvelyit, kivette az kést e 
ett vele, azután hogy ett vele, megint az hüvelyibe betette, 
az háta megé az öviben szúrta [MetTr 323]. XVIII- sz. 
Minden féle virág mag hamaréb virágzik ha minek d^J1® 
veted, almafa agocskába Szúrod, s ugy a főidbe teszed 
Kerti Oeconemia]. 

3. döf; a împunge; stecken, stoßen. 1849: En őket ot táp-
láltam egy Csomoba hogy ütik verik, kéri (!) a pénzt 
már el lankadt volt Cseh Ur ...onnan ki hurtzolták a favâgo* 
ra oda le ültették egy tőkére ott ismét ütték verték szurtan 
[Héjasfva NK; CsZ. Héjjasfalvi Antal (56) vall.]. 
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Szk: oldalba 1650: egj ember az fel kezeuel megh 
foga az vstóket az Lónak az mas keze az fekemlon vala 
fekozi uala az Louat fogek egj nagy palczatt hogj odalba 
suijam vele [Nagykede U; UszT 8/64. 68g]. 

4. csíp; a pişca/ustura; stechen; scharf riechen. 1808: az 
Óriás növésű Rósnak neve Szarvas Rós Rós anya (Secale 
Comutum ...) Az illyen Rósnak szagja mételyes, az orrát 
szúrja midőn porrá töretik [DLt 868 nyomt. kl]. 

5. szemet ~ feltűnést okoz; a bate la ochi;.. . sticht einem 
ín die Augen. 1823: ezen tette sokaknak szemet szúrt [Dés; 
DLt]. 

0 Sz. gúny ezen levelét sem ~ja az ablakába ezzel sem 
fog dicsekedni. 1815: Ez előtti napokban irtam vala néked 
Levelet, az melyre is választ, még nem kaptam; el hiszem 
Urffi, hogy az nem fért az fogadra; de el hiszem hogy ezen 
Levelemet sem szúrod az ablakodban [Kóród KK; Ks 101 
gr. Komis Gáspár lev.]. 

szurákos '?' Hn. 1730: ă Szurákosban egy Darab szállás 
makkos erdő [Tordasztlászló TA; EHA]. XVIII. sz. köz.: A* 
Szurákos alatt (k) [uo.; EHA]. 1791: Szúrákos [uo.; EHA]. 

A címszó alkalmasint a szulákos 'gyomos, tövises' alakváltozata. 

szúrás 1. döfés; înţepare; Stich, Dolchstich. 1840: Béli 
Sámuelt csak a szerencse mentette meg a haláltól — mert 
gégéjétől csak egy hüvejknyire esett a szúrás [Dés; DLt 
848], 

2. a döfés helye/nyoma; înţepătură; Stich. 1699: az Alla 
kapczajatis mind ket felül le hasogattak" de ot sem látczot 
sem ütes, sem szuras, sem pedigh lőves [Dés; DLt 452. — 
Boncolás közben]. 1749: Dumitra ... Mellye, és hasa mind 

eszve vólt szurdalva a köldökin alól pedig egy szúrás lá-
kot, mind egy késnek hellye [Szászalmás H; Ks 101]. 
1773: azon Sertésnek ... a' Horpotzán egy igen nagy szúrás 
volt [Déva; Ks 113 Vegyes ir.]. 1825: a' meg döglött ökröt 
meg nézegettük, a' melynek jele horpatzánál egy nagy 
szúrás [Kálnos Hsz; HSzjP Berde Joseff (31) gy.kat. vall.]. 
1840: Nagy Mihály ... nyakán szúratott meg, s e már ve-
szedelmesebben, mert a szúrás bal felől van, — nagyobb is 
s már nem csak a lapoczka inas húsai vágynák el dagadva 
nanem az egész bal része kaija lába [Dés; DLt 848]. 

szurc '?' Hn. 1775: A Szurtz Segi nevü hellyb(en) (sz) 
[Homoródalmás U; EHA]. 

szurdalás ?szurkálás; înţepături, împunsături; Stecherei, 
Gestichel. 1800: ezen szurdalás a* Zsidóknál eleitől fogva 
szokásban volt és mais Azon tselekedettel élnek [DLt]. 

szurdék, szurdok 1. szoros, keskeny völgy; vale îngus-
tă; Klamm, Engpaß. 1673/1682: az Gyermek erdőnek Ki-
üly erdeje vége aránt, eggy gyalog ösvény megyen fel ... 
azonn innét Botházi határ(na)k hallottam azt az Szurdokot 
l en"j [Keszü K; SLt Q. 12 Nagy Mihály (42) vall.]. 
^ Szn. 1554: Zwrdok symon [Kv; Szám. 1/IV. 1]. 1557: 
^vrdok Simon [Kv; TanJk V/l . 81]. 1594: Zurdok Ghal 
Peierdi Ember [Kv; Szám. 6/IV. 81]. 1602: Szurdok Bene-
jfek lófö Szurdok György a nagyobb lófő Szurdok György 

Szurdok Bálás lófő Szurdok András nob. [Nagyboros-
Jjyá Hsz; SzO II, 201]. 1614: Szurdok Georgi maior pp 
Szurdok János maior pp [uo.; BethU 222] | Szurdok János 
PP Szurdok Jakab ppix Szurdok Georgi minor ppix [uo.; 
UszLt VI/56. 208]. 

Hn. 1577: az zurdok vttia [Gyeke K]. 1617/1687 k.: ă 
Szurdokon (sz) [Kövesd MT; MMatr. 396]. 1621: Az Zaa 
szwrdokab(an) (sz) [Borsa K; BHn 108]. 1643 u.: in Pad 
Szurdok (sz) [Arpástó SzD]. 1651: Gibar szurdokán (sz) 
[Szűkerék SzD; RLt O. 5]. 1654: Szurdokon (sz) [Magyaró 
MT]. 1657: Az Berek szurdokban (sz) [Fejérd K]. 1675: 
Szurdokban (r) [Csejd MT]. 1681: Szurdok uczaban [VhU 
35-6]. 1689: Szurdok-alatt (sz) [Szemeija Hsz]. 1693: 
Szurdokb(an) (k) [A.boldogfva U]. 1698: Szurdok elöt (sz) 
[Buza SzD]. 1699: Szurdokban (sz) [Csöb U]. XVIII. sz. 
eleje: Szűrdékban (!) [Fejérd K]. 1701: Az Galamb szurdu-
kab(an) (sz) [Páncélcseh SzD]. 1712/1714: A Szűrdékban 
(k) [Galambod MT]. 1717: a Berek Szűrdékban (e) [Fejérd 
K]. 1727: A Középső szőlő szurdíkjáb(an) (sz) [Vajdaszt-
iván MT]. 1733: A Szurdok alat (sz) [M.cserged AF]. 
1746: Szurdok nevű völgyben [Szentháromság MT]. 1753: 
A Szűrdékban (sz) [M.lapád AF]. 1767: a mellette lévő 
Szurduk nevezetű Patak szomszéd(ságában) [Bádok K; 
BHn 25]. 1768: A Szurdokban [Gyalu K]. 1773: Benedekáj 
Szurdokába (sz) [uo.]. 1775: A Merke Szurdokáb(an) (k) 
(Homoródalmás U]. 1776: A Szordukban (sz) [Buza SzD]. 
1781: Zsákodi Szurdukban ... ép állapatban levő ... Erdő 
vagyon [M.zsákod U]. 1782/1798: A* Szőllő derekában a' 
Szurduk alatt (sző) [M.szentbenedek AF]. 1783: A Szur-
dukba [M.felek U]. 1785: A Szurdokon [Nyárádsztlászló 
MT]. 1791: A Csere végiben a Szurduk tetőn (e) [Csejd 
MT]. 1797: Külső Szurdokba (sz) [Kőrispatak U]. 1802: 
Barta v. Szurduk (e) [Nagycserged KK] | Szurdék 
[Meggyesfva MT]. 1805: A* Muszurdokába (sz) [FiátfVa 
U]. 1807: Szurdék [Nyárádsztbenedek MT]. 1818: A* 
Szurdok Lábján Dõllö föld (sz) [Szemeija Hsz]. 1823: 
Szurduk (e) [Egerszeg MT]. 1825: Szurdok nevezetű Ma-
jorság Szántója [M.hermány U]. 1826: A* Szurdukba (e) 
[Náznánfva MT]. 1827: A' Szurdukban (sz) [Bós MT]. 
1832: Szurdék nevezetű hellyen [Nyárádsztbenedek MT]. 
1833: A Szurdok tetején (e) [Nagyemye MT]. 1844: A' 
Szurdokban (sz) [M.szovát K]. 1856: Szurduk (k) [Náznán-
fva MT]. 1859: Szurdok (e) [Erdőcsinád MT]. 1865 k.: 
Falusi szurdok (e) [M.zsákod U]. 1867: nagy szurdukba 
(sz) [Hodos MT]. 1885: Szurduk alatt [Ördögkeresztúr K; 
BHn 159]. 

A fÒTTásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

2. kuckó, zug; colţ, colţişor, ungher; Winkel(chen); Un-
terschlupf, Hütte. 1591: Kis Thamasne, Angalit vallia ... 
Thimar Peter igi zol vala, egi Esse lelek kuruanakis nincz 
az en zurdokomra gongia [Kv; TJk V/l . 167]. 1751: An-
gyal bújjék házatokba Mit suttogtok a szurdékba [Hétfalu 
Br;EMLI, 122 bethl. játék]. 

szurdi-burdl kis termetű; scund, de statură mică; klein-
gewachsen. 1758: Maga" is hozzám eljött volna, de a leve-
leimet mind elfogták, még csak egy sem ment kezébe, 
amint annak utána maga, minekutána már Fosztó Zsig-
mondhoz ment volna, mondotta, ki is egy kis szurdi-burdi, 
kopasz ember [RettE 73-4. — "Boér Krisztina]. 

szurdokbeli szurdokban levő; care se află în valea în-
gustă; in der Klamm befindlich/liegend. Hn. 1803: a' Szur-
dékbali Joszágok [Mv; MvH]. 

szurdokſő szurdok eleje; începutul văii înguste; Mün-
dung/Eingang der Klamm. Hn. 1699 L/1770 k.: Szurdokfó 
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(e) [Vízszilvás SzD; EHA]. 1737: Az Ersö Erdő neveztetik 
Szurdok Főnek mely vulgo Diszni kosárnak is hivattatik 
[Bádok K; BHn 24]. 1758: A Szurdok fűben (sz) [Zentelke 
K; EHA]. 1805: A' Szordok főben (sz) [uo.; KHn 141]. 
1816: A Szurduk Főn [Szentháromság MT; EHA]. 

szurdoki a Szurdok (SzD) tn -/ képzős szárm.; derivatul 
formát cu sufixul -i al toponimului Szurdok/Surduc; mit 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Szurdok: Szur-
dokon lakó; care locuieşte la Szurdok; Szurdoker, aus/in/ 
von Szurdok. 1729: Szurdaki jóbbágyim vóltanak [SzD; 
JHbB S. 80 L. Zöldi de Deés jur. ass. nyíl.]. 

szurdoktorok szurdok nyílása/kezdete; începutul văii 
înguste; Mündung der Klamm. Hn. 1764: A Szurdok to-
rokban (sz) [Buza SzD; EHA]. 1776: Szúrdok-tórokban 
(sző) [Sámson Sz; EHA]. 

szurkál csipked; a înţepa de mai multe ori; stechen, mit 
(ihren) Stichen belästigen. 1823-1830: hogy mind strimpf-
liben s papucsban lévén a kertben, a szúnyogok szurkálták 
a strímpflin keresztül lábainkat, s keszkenőinkkel kellett 
innét is, túl is elcsapdosni szárainkról [FogE 223]. 

szurkálás döfködés; înţepare; Herumstechen. 1710 k.: 
Egy erdőben ... mérgemben a bicsakommal öklödőztem a 
ló farát, de mivel setét volt, és a palást is a nyakamban bé-
kötve volt, annak a szárnyát mind elvagdaltam a szurkálás-
sal [BÖn. 584]. 

szurkálóſa piszkafa; vătrai; Schürhaken, Schürscheit. 
XIX sz. m. /.: Házasadik a lapát Veszi a szirkáló fát" [Asz; 
EMKt Egyes versek gyűjt. — "Táncszó]. 

szurkos 1. szurok tartására való; ín care se păstrează 
smoala; ftir/mit Tech/Teerpech. Szk: ~ kosár. 1829: Szur-
kos Kosár maradott volt ... 4 Darab [BLt 12 kv-i dologház 
szám.] - pléhpalack 1588: Egy Eoregh zwrkos pléh 
palazk [Kv; KvLt 1/2. 19 Inv.]. 

2. szurokkal bevont/kent; acoperit/uns cu smoală topită; 
mit Pech besogen. 1652: Padlása fenyeo gyalult szurkos 
gerendás deszkás tapaszos [Görgény MT; Törzs]. 

Szk: ~ ajtó. 1652: Ezen hazbul nyilik bolt szegelet ház-
ban ... kétszeres onas fejő szegekkel meg vert parkányos 
festet szurkos vas sarkon pánton forgo záros kilincses Ajtó 
[uo.; i.h.] * - pohárszék 1778: Egy régi festetlen Szurkos 
pohár szék, vagy inkább Tangyérok tartó helye [Csapó KK; 
Berz. 4. Fasc. 8. C. 18]. 

3. átv szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: - a 
körme lopós; a fi lung de/în degete; klebrige Finger habén. 
1785 k: Vargát kérnék", de szurkos a körme; Fazakamból ő 
mindent kiszedne [EM XX, 500 Bálás kódex. — "Deák 
gúnyénekbeli vénleány panasza] vki ~ keze vki tolvaj 
keze; a avea mîna lungă, a fi lung de mînă/în degete; kle-
brige Finger habén. 1737: Világos lévén Tokai Marianak 
sokszori nagy lopási ... az halalt meg erdemlette volna, de 
... az Tőrvenyis életinek gratiáz, hogy pedig minden 
b(ecsü)ll(e)t(es) ember ezután Szurkos kézitől oltalmazni 
tudhassa magát, az homloka gonosz lopásiért meg bélye-
geztetik [Kv; TJk XV/13.46]. 

o Szn. 1602: Szurkos György ns [Ozsdola Hsz; SzO V, 
187]. 1614: Szúrkos Mihály jb [Derzs U; BethU 120] | Zur-
kos Geórgy nb | Zurkos Mihalj Zurkos Geórgi sellere [Ozs-

dola Hsz; i.h. 347 , 350] | Zurkos Jstua(n) jb [Zabola Hsz; 
i.h. 383]. 

szurkosvászon szurokkal bevont vízálló vászon; pînză 
impermeabilă; Teertuch. 1748: Asztalra való festékes szur-
kos vászon Nro 1 [Nagyida K; Told. 11/95]. 1784: Egy Fe-
nyőfából való kerek nagy asztal kereszt lábokon állo, a Fe-
dele szurkos vászonnal bé húzva Fiokos ... Egy három da-
rabból állo rosz fáju Oloszfal, a Fáji szurkos vászonnal bé 
húzva [Rücs MT; Ks 21. XV. 22]. 1799: Kivono karikas 
agy a Legenyeke szurkos Fekete vászonnal, és rásával bori-
tot [Szu; UszLt XII. 87]. 

szurok 1. smoală; Teerpech, Pech. 1637: Lámpások Je-
len n 12 ... Vagion Lampas szwrókal eónteot n 3 [Ebesfva; 
Utl]. 1667: Tizenhat 16 mértéket vettem ki közüle"... mi-
vel cselédimnek nem is leszen mit fonni, de az többit két 
zsákban becsináltam, szurokkal becsepegettem s pecsétel-
tem az kötésénél az zsákot [TML IV, 4 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz. — "A lenből]. 1695: Fákat ástak az utcákon 
fel", melyeknek tetejekben egy-egy általagok voltak teli 
szurokkal, kiket meggyújtván, világosok voltak az utcák 
tölek, mint nappal [Kv; KvE 238 VBGy. — "A belgiumi 
Namurben]. 1718: Szurkot két Kazuppal küldött (!), Fenyő 
magotis viszek mikor magam meg indulok [Szurdok Mm; 
TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1720: egj Szűrőkből 
állo Szönvéndek [Sepsiköröspatak Hsz; HSzjP]. 1730: 
Bakó Uram bé hiva az pinczéb(e) hogy megh látnók mint 
légyenek le petsételve az Borok és találánk kivált négy hor-
dót petsételetlent, az csőknek csak az cérnáit nyomta az 
szurokb(a), fellyel meg szurkozván [Abosfva KK; Ks 99 
Némaj István lev.]. 1744: Edgy rosz Cseberb(en) feles 
kászu szúrok [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1789: 200. 
Kaszu Szurok Rf 3 xr 20 [Mv; ConscrAp. 7]. 1799: Husz 
kászu Szurok [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1817: Egy 
Kászu Szurak [Mv; MvLt]. 1819: ha a dolgoztato Bőrt, 
talpat, Béllést, csíszlíket, Sinort, kérget fonalat, c z é r n á t , 

Szorkot, viaszat ... a* sorokra flekket ... egy szóval min* 
dent a' mí a' Tőn és Csirizen kivül egy csizmához meg k1" 
vántatik ád, a' csizma el készíttésének idejét ... a kővetke" 
zendőkben nyujţjuk bé [Torda; TVLt sztlan b í róság i ir.J-
1843: Kászu szurok húszon Négy pár 48 [Km; KmULev. 
2]-

2. fenyőgyanta; răşină; Fichtenharz, (gemeines) Harz. 
1670: asszonyunk azt mondja ... Kővár táján is lévén fe-
nyőfák, ott is szedhetnének szurkot [TML V, 4 Naláczi Ist-
ván Teleki Mihályhoz]. 1681: minden havastol (: ákin Esz-
tena vagyo(n):) nyárban tartoz(na)k haro(m) haro(m) Jô 

öregh Sajtot, az D(o)m(in)us Terrestris szamara, adni • •• 
Kazup fenyó Sajtot (!) ... Kazup szurkot, harmat harmat 
[JHb XXXII/56]. 

3. iskolai labdajáték felkiáltó szavaként; cuvînt strigat ca 
reproş unui jucător neîndemînatic la prinderea mingij» 
Ausruf bei einem Ballspiel von Schülem. 1870 k./19 
Lapda: háromféle volt használatban ... 3. széllabda: belül 
feszesre felfujt disznó- vagy marhahólyaggal, kivül szijnj" 
zős bőrbevonással ellátott ... lapda ... Ki a kukkra ütött 
lapdát kifogásnál elszalasztotta, a kúria minden r é s z é b ö 

hangzott feléje: szurok, szurok! [MvÉrt. 22]. 

szurokeresztő szurokolvasztó; de/pentru topit smoală. 
Pechschmelzgeföß. Szk: ~ üst. 1665: Vágjon három eörög 
foldozat salétrom fözö liukasos üst, ket kisseb szurok eresi 
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üst [Fog.; UF II, 312-3]. 1667: Vagyon 3 eöregh foldozott 
salétrom fözö lyukatos üst. 2 kisebb szurok eresztő üst 
[Fog.; UF II, 337]. 

szurokgyűjtés gyantagyüjtés; extragerea răşinii; Harzen. 
1662: az ö felsége szolgálaţjában kanócz és szurokgyüjtés-
ben forgolódván, úgy fogák el őket" [TML 1, 356 Ébeni Ist-
ván Teleki Mihályhoz. — aA török fogságba esett két erdé-
lyit]. 

szurony baionetă; Bajonett. 1851: Égy szurony 
Puska vessző [Dés; DLt]. 

Égy 

szúrós înţepător, care înţeapă; stechend. 1811: Epert sze-
deget a szúrós tövis közül, A' buja életben a* ki ebül őszül 
[ArÉ 32]. 

szúrósocska csalán; urzică; Nessel, Brennessel. 1726: 
(Az ördög harapás") Levele hoszuko mint egy petyegetet, a 
koroja magassan nő fel, a tetein vagyon kék virágja, akkora 
mint egy egy poltura kerek s mint egy Szurosocska [Fog.; 
LLt Miss. — "Succisa pratensis]. 

szurrogál vki helyébe választ, vkit helyettesít; a înlocui 
Pe cineva, a puné pe cineva în locul altuia; an jmds Stelle 
freten, jmdn ersetzen. 1741: Nzts Mogyorosi Tamás Uram 
a z Ispani Hivataltól el-butsuzván, tettszett a* Consistorium-
(na)k, egyező akarattal azon Hivatalba surrogalni Nztes 
Gyarmati Szabó János Uramat [Kv; SRE 176]. 1765: Tóth 
váradgyai Komis Gábor Uram ... tavally Fö Bíróságra 
Promoveáltaták ... nem mindenkor egy Commissariust kül-
dött a katonákkal, hanem variálta a Commissariusokot, ugy 
"állottam pedig hogy ingyen nem igen szokta volt a Com-
missariusokat surrogalni [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 47]. 
17?7: Miháltz Antal V. Nótárius, és Balla János Supemu-
merarius Ass(ess)or ŏ Kegyelmek ... az publicumoknak 
folytatása miatt az Tekéntetes Tábla mellől nem mozdul-
hatván ... Mlgs Fö Ispány Káinoki Lajos Ur ... másokot 
emittálni, vagy surrogálni méltóztatott [Asz; Ks 89]. 

szurrogáltatik vki helyébe választatik; a fi ales în locul 
j^iva; an jmds Stelle gewählt werden. 1757: Sas János 
Uram a' Harangoztató Gazdaságot le-tévén, surrogáltatott 
lzJ> Kglme Officiurnába Nemz. Telegdi István Uram [Kv; 
SRE 190]. 

szuszcipiál 1. létesít; a înfiinţa; festlegen. 1664: Alkal-
matosságom adatván Kegyelmedhez való írásomra, el nem 
^ulatám, sőt ezzel előbbeni ismeretségiben juttatnom ma-
jámat, melyet Isten engedelmébül Posonyban suscipiáltunk 
ala, lennénk azon, hogy állandóvá s maradandóvá legyen 

j ö t t ü n k [TML III, 100 Székely András Teleki Mihályhoz 
kassáról]. 

2. fogan, nemz; a concepe/zămisli/procrea; empfangen, 
^er)zeugen. 1745: Illyen okon prosequalom jure az Iket, 
°8y ők ... modo illegitimo copulaltatván magokat minden 

p^ozkodás nélkült ... nyilván mint Házasok úgy élnek és 
^ a k , sőt ... gyermeketis Suscipialtak [Torda; TJkT II. 

szuszçipiált fogant, nemzett; conceput, zămislit; emp-
angen, gezeugt. 1745: Néhai Nagy Enyedi N. Dobolyi La-

° s Bálint Néhai Feleségitöl, Mészáros Sofiátol Susci-

pialt, és életben lévő fia, Sámuel, és unakája István [Ne; 
DobLev. 1/214]. 1762: Demonstrálni kívánván az A Vr 
Miklós al(ia)s Szengyörgyi Susanna Aszszonynak nyilván 
valo paráználkodását, es consequenter ex illicito concubita 
suscipialt gyermekének születését, producallya három 
rendbeli Inquisitoriajit [Torda; TJkT V. 96]. 1768: Zabolai 
K. Dániel Ur(am) mint első Feleségétől Néhai Balog Su-
sánna Aszszonytól, Suscipiált Gyermekeinek naturalis cu-
rátora és Tutora [Ne; DobLev. 11/392. la]. 1776: Tkts 
Nmzts Gerendi Susánna Aszszony, mint elébbeni Féijétől 
néhai Tkts Nmzts Gerendi László Uramtol suscipiált Fiá-
nak Gerendi Sigmondn(a)k naturalis és leg(iti)ma Curatrixa 
[Ne; i.h. 11/481. la]. 1780: Trauzner Judith Aszszony T: 
Kökösi Dobolji Joseff Vram Házas társa ... admonealtattya 
... Kőkösi Dobolji Joseff Vramat maga Féijet, mint elebbe-
ni Feleségétol Gerendi Thérésiatol Suspicialt Susanna ne-
vezetű Leanyanak naturalis e legitimus Tutorát" [Nagylak 
AF; i.h. III/544. la. — "Köv. az intetés]. 1784: Tekts Bog-
dány Anna asz(sz)ony ... Nzts Török Krisztina asz(sz)onyt 
... mint Néhai Borbereki István Uramtol V. Féijétől susci-
piált gyermekeinek Naturalis Tutrixát ... én altalam legiti-
mo Certiſicáltattya" [Fejér m.; i.h. III/589. la. — "Fr. Har-
sányi vszb kezével]. 

szuszék 1. gabona-/liszttartó láda, hambár; ladă mare 
pentru/de grine, sîsîiac; Getreidekasten. 1584: Myerthogj 
volt megh az Zwzekban eg nehany keobeol buza, Aztis el 
Adua(n) hozta be az arrath f. 11 [Kv; Szám. 3/XIV. 13]. 
1589: had allana (a buza) az zw zekban (!) [Dés; DLt 226]. 
1629: azt latok miniajan hogy az szűszek alol eö maga 
veön eleò egy kendeött, es egy Ingvalat, s az szablia hwvelt 
[Mv; MvLt 290. 144b]. 1647: Az Gabonas haz ... Vagion 
benne nyolcz reszben allo Szúszek [Nagyteremi KK; BK 
48. 16]. 1680: első Szuszekban vagyon Árpa Szalad Cub 
3//1. Zab szalad rossal elegy Cub 10//. Második szuszekban 
mosot buza Cub 12//3 ... 5dik szuszék, szuette rósz szu-
szék ... 8dik szuszekban köz Liszt Cub 2//1 ... 15dik kis-
ded szer szuszekban vagyon asztal cziponak valo liszt Cub 
1//1 [A.porumbák F; KvLt 20]. 1694: 1. fergetyii, 1. hosz-
szu lada, 1. jo Szuszék [Torda; Told. 11/34]. 1695: Bük 
deszkákból állo jó szuszékok nro 3 [O.csesztve AF; LLt]. 
1722: Amely Szusžek a Malomba(n) vagyon egj resze mint 
egy 22 vagj 23 vekas, a másik reszeis akkeppen [Lezsnek 
H; Szer.]. 1759: Hajkul Farkas ... az el-mult esztendőben 
a* kassokból a* Törők búzát el-tsépeltetvén, vékával eo 
kglme fel nem mérette, hanem tsak szóró lapádtal töltette 
sákokban, és onnét a' szuszékban [Marosludas TA; TK1 
Púja Thoader (40) jb vall.]. 1776: Üres szuszik Nro 2 [Me-
zõsámsond MT; Berz. 17]. 1786: Ezen Háznak a végiben 
Kamara melyb(en)... három szuszenk [Szopor K; MkG 36. 
2 br. Alvintzi Gábor inv.]. 1819: egy Élés Kamra, melyben 
tanaltatik három szuszék, melyek közzül edgyikben vagyon 
20 véka prebenda liszt [Baca SzD; TSb 6]. 1883: a hibali 
Szuszékba ... ment volt harmintz négy véka [Etéd U; NkF]. 
— L. még KvE 185; UF 1,188, 399,406, 850, 862,935, II, 
97,98,153,173,614,707,708,758. 

Szk: búzának való/búzás 1594: Az másik Gabonas 
hazban ... Buzanak ualo eöregh szuszék No. 4 [Somlyó Sz; 
UC 78/7]. 1608: Az Másik hátulsó Boltban vagio(n) 
Búzanak walo szüszek (!) [Kv; RDL I. 83]. 1764: Buzas 
Szuszék egy ... Malomba egy szúszek [Esztény SzD; Told. 
25] * fedeles 1681: Malom ház ... Vagyo(n) i t t . . . Vám 
buza tartó fedeles szúszék Nro [Brettye H; VhU 594]. 1685 
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e.: menven ... az ökör istallora ... Ebben vad(na)k Fedeles 
szuszek Nro 2. Fedeletlen Nro 2 [Borberek AF; MvRKLev. 
9 Urb.]. 1747: egy fedeles Szűszek [Aranykút K; Ks 73. 
55]. 1818: egy Fedeles és Fedeletlen avateg Szuszékok 
[Mezőkók TA; HG. gr. Haller lev.] * fedeletlen 1697: 
Jtt az Csürb(en) ... Edj fedeletlen szuszék [Alvinc AF; Mk 
11 Alvinczi Péter inv.]. 1714: Egy nagy fedeletlen szuszek 
[Kv; Pk 6]. 1756: Avatag fedeletlen Szuszék, melyben 
vágjon 20. Juh Gyapjú [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 19]. 
1760: egy Nagj Szuszék, kettő fedeletlen szuszék [Kissáros 
KK; SLt PQ. 10] * gabonának való/gabonás/gabonatartó 

1706: Az Gabonas szuszekban vagyon ros cub 6. 1 
[Görgény MT; Bom. G. VII. 4]. 1720: Gabonanak való 
Szuszek 8 [Alparét SzD; Ks 35. IV. 1]. 1737: ben ... vad-
nak valami ók és ujj gabona tartó szuszékok [Nagyiklód 
SzD; Told. 27]. 1801: Vagyon 3rom Romladozot Gabona 
tartó Szuszékok [Vargyas U; CsS] háromrekeszes 
1637: az malom haznak padgyan vagyon három rekeszes 
deszkás szuszek [Fog.; UF I, 420] * kėtſiòkos 1681: 
Vagyon ezen Malomb(an) ... Vám buza Tartó, őregh, fede-
les, két fiokos, szúszek Lakattyával Nro 1 [Vh; VhU 574-
5] kisded/kisdeg 1760: egy kisdeg Szüszék [Szentde-
meter U; LLt]. 1813: Egy kisded Szüszékban kender mag 
... huszonhárom véka [Veresegyháza AF; Told 18] * 
korpás 1660: Egy kis korpás szuszek [Lázárfva Cs; LLt 
Fasc. 117] * középszerű 1756: Kózep szerű szuszék 
capit Cub 10 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 19] * lakatos 

1717: Malom ... Négy jo záros lakatos szuszék [Abafája 
MT; JHbK XXXIV/20. 11] * lisztes/lisztnek való 1594: 
Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium ... Az liztes hazban. 
Lyztnek ualo Zuzek wagjon No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7]. 
XVIII. sz. e. ſ.: Ezt követi rendiben az élés ház, melybe 
vagjo(n) 14 Lisztes Szúszék [Gemyeszeg MT; TGsz 42]. 
1780: Egy rosz lisztes Szuszék [Ne; DobLev. III/546. 2aj. 
1797: egy ujj Lisztes Szuszék fedelestől [Náznánfva MT; 
Berz. 4. 22. N. 22]. 1858: 3 lisztes szuszék [Nagynyulas K; 
TGsz 1.] * nagy 1625: egi nagi Zuzek. 50. kóból fereie 
[UszT 8a]. 1734: Az malom ház héján egy nagy szuszék 
[Bogát NK; JHbB D. 1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 1790: Két 
nagy Szúszékot is találtam ... égyikben leg fellyűl égy 
Szakmány rosta, szita [Mv; MvLt 8 özv. Czimbalmos Fe-
rencné Nagy Judit hagy.]. 1820: egy nagy Szuszék két felé 
rekesztve [M.lapád AF; BLt] * ocsútartó 1736: Utsu 
tartó rosz szúszék [A.idus MT; CU] * öreg 1589: 16 
Septembris chinaltatta(m) 1 óreg szűzekot f. 3 d. 25 [Kv; 
Szám. 4/XI. 23]. 1632: A gradicz vegeben alatt uagio(n) 
egj dezkabol czinalt eőregh szuszek N 1 [A.porumbák F; 
UC 14/38]. 1652: Vagyon Sas fakba fenyeo deszkákból 
csinált eoreg szuszekok N. 5 [Görgény MT; Törzs]. 1729: 
Öreg szúszék nro 1 [Petek U; TK1. 19b Petki Nagy cs. 
szám] * rekeszes 1817: Egy rekeszes nagy szuszék 
[Mv; MvLev. 2] * székely 1717: Négy középszerű 
székely szuszék [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 2]. 1725: 
két székely szuszék edgyik Circit. 20 vékás az másik Circit. 
30 vékás [Beresztelke MT; Eszt-Mk 3 Inv.]. 1810: Egy 
Székelly Kis Szuszék [Jedd MT; LLt]. 1849: A Gabonásba 
... Két otska székej szuszékok [Somkerék SzD; Ks 73/55] 

vámbúzatartó > fiókos ~ * vámnak való 1656: Az 
malom haznak felseö padlasan vagyon varnnak való szu-
szek nro. 2, lakattyaval, kulcsaval, retez fejevei edgyütt 
[UF II, 177] * vámtartó 1648: Alsó Kománai második 
malom ... garattyával, lizteleö válujával ... vám tartó 
eőregh szuszékjével, vam buza benne cub. nro. 4 [UF I, 

935-6]. 1674: (A malomban) Vágjon ... egj vam tartó szu-
szék, retezzevel lakattyaval kulcsaval együt [A.porumbák 
F; UF II, 614]. 1676: Vagion negy vam tartó szuszék egyik 
eőregeb retezes és lakatos, három penigh kisseb szerű 
<e>gyiknek penigh fedele nincsen [UF II, 747]. 1822: A 
malomba volt, és el pusztult portékák árra ... Egy vám tartó 
szuszík, és egy malompor tartó hordo Rf 3 xf 20 [Maros-
koppánd AF; DobLev. V/1057. 3] * város -ja. 1660: az 
Szent Peterb(en) az Varas szuszekjaban [Mv; MvRLt] # 
vhány vékás 1700: egy kilenczszáz vékás szuszék 
[Beŝzt.; LLt Fasc. 107]. 1752: Nagy Sándor Ur(na)k, egy 
24. Vekas Susek [Gőc SzD; Borb. I Borsai Sándor kezé-
vel]. 1847: Egy 30 vékás ócska szuszék [Szentgerice MT; 
UnVJk 8] * záratlan 1740: Találtatott egy zárotlan Szú-
székis, mellyben vágynák egy kártya tele fa kalánnal [Her-
mány Br; ApLt 5 Apor Péterné inv.] * záros • lakatos 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: szuszéknyi; cam de un sîsîiac; ein/zwei usw. 
Kasten (voll) ... 1629: Az házban egy húsvágó szék • •• 
Egy szúszék korpa [Szu; SzO VI, 95 Székelytámadt vár 
lelt.]. 1706: az Urnák egj Szuszék Búzája [Zoltán Hsz; 
AkKt Mss 261]. 

3. vmilyen hátrányos, rossz tulajdonság kif-re; pentru a 
exprima o însuşire negativă; in herabsetzendem Sinn für 
eine Eigenschaft. 1778: meg mondottam a Lovasoknak, 
hogj én fogadok véllek, a miben akarnak, hogy az Ők apro 
székelly Lovaik által, s által ugorgyák a nagy Szuszék 
Prussus Lovakat, es le dőjtik, le verik őket [Dedács H; Ks 
96 Gyulai Ferenc lev.]. 

Ha. 1620: szűszekiröl [Récse F; Szád. Stroya Morar(35) 
fej. jb vall.]. 1633: szűszekkel [Kv; RDL I. 103]. 1665: 
Szuszikokat [CsV]. 1687: szuszik [Kál MT; Berz. 2. 41/95 • 
1692: szűszek [Szárhegy Cs; LLt]. 1701: szűszek 
[A.csemáton Hsz; LLt]. 1736: Szüszék [Mikefva KK; CUJ. 
1743: Szüszék [Buza SzD; LLt 221]. 1744: Szüszék [Cs 
csó Cs; Ks 65. 44. 12]. 1746: Szuszik [Marossztkirály AF; 
Told. 19]. 1748: szüszékba [Szászsztjakab SzD; Told. 
11/95]. 1812: Szuszenkba [M.gyerőmonostor K; KCsl UJ-
1813: szüszék [Veresegyháza AF; Told. 18]. 1816: Szuszik 
[MajosMT; i.h. 47]. 

szuszékház gabona-/liszttároló; hambar, magazie de 
cereale; Getreide-/Komspeicher, Mehlkammer. 1694: vett 
volt ... B(ál)patakine Asszon egj puszta Fundust ... v f t l 

vólt egj szuszék helj(ne)k való Földett is ... 
Talaltatott rajta 

boronábol fel rott tapaszotlan szúszek ház(na)k e p p ü l e t i , 

talp fákra tsinalva [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki 
János kúria-leír.]. 

szuszékhely gabona-/liszttárolónak való hely; hambar, 
magazie de cereale; Grundstück/Platz für einem Kom-
speicher. 1694: vett volt . . . B(ál)patakine Asszon ... w 
puszta Fundust ... vett volt egj szuszék helj(ne)k yai 
Földett is [Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
kúria-leír.]. 

szuszékocska kis szuszék; sîsîiac mic; (kleiner) 
kasten, Kornkästchen. 1741: szüksége lévén a F a l u n a k egj 
szuszekotskara, melyben a kaplámak holmi egjet masa 
tedgjuk [Mezősályi TA; Ks]. 1748: vólt ... buzájais Kei 
szuszékotskával, hány véka lehetett, nem tudom [Torűa. 
Borb.]. 1799: Vagyon más Szuszékotska melyben vagyon 
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Faszujka Metr. 9 l/2 [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 1831: 
Két Szuszinkotska l Rf. 50 kr [Szászfenes K; KLev. 18]. 

Szk: kicsiny/kisded 1791: A Vár mellett ... Vám tartó 
kisded szúszékotska Nro l [Nagyalmás K; JHbK XXIXI 
37]. 1811: égy kitsiny szúszékotska fenyő fából [Mezőőr 
K; MkG] * liszttartó 1798: Egy Liszt tartó Szúszékots-
ka [Vingárd AF; KCsl. 5] * szekrényforma 1699: edgj 
kisded szekrény forma szúszékocska négj köblös [And-
rásfva U; LLt 116 Inv.] * vámtartó ~ kicsiny/kisded 

szuszékos szuszékgyártó/készitő; care face sîsîiace; Her-
steller von Getreidekasten. Szn. 1757: Szuszékos Mihály-
nak [Szováta MT; IB]. 

szuszkripció aláírás; semnătură; Unterschrift. 1727: 
Mely dalagnak nagjab bizanysagara adgyúk miis ezen ira-
sunkat Suscriptionkal (!) szokat petsetünkkel meg erősítvén 
[Szentbenedek AF; DobLev. I/129a]. 

Szk: ~ban van. 1658: ő nagysága tekintsen az Istenre, 
hogy ennyi költésünk füstben ne menjen, mivel minekünk 
akkor is csak annyit adtanak, a kiben azelőtt suscriptióban 
yolt s még 500 forint volna hátra, hanem tekintvén az nagy 
Jstenre, talán ő nagysága másnak nem adja [TML I, 149 
Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz]. 

szuszla előpárlat, alszesz, első eresztésü szilvapálinka; 
suslŭ; Vorlauf, Lutter. 1832: A mi — a Néhai Pataki Joseff 
Uram el maradott Marháit nézi, tudom, hogy jo négy ökre, 
maradott, és égy vagj két Tehene, bizonyos kas méhei és 
Sertéssei, Pálinkának készülő félben lévő Szusziája is felesen 
maradott [Récekeresztúr SzD; RLt Bord Vonutz (50) vall.]. 

szuszog 1. lélegzik; a respira/răsufla; atmen. 1766: látták 
midőn le ütötte Domokos Ferentz ... Ifjú Székelly Jánost, 
k' is gondolván hogy meg holt ... hallgatta, ha szuszoge 
[Szilágycseh; BfR 104/2 Jos. Szabó (26) jb vall.]. 1838: azt 
gondoltuk, hogy mégis holt, mert nemis szuszogott [Dés; 
DLt 587/1839]. 

liheg; a gîfîi; keuchen, schnauben. 1635: ala joue sí-
szar Ferenczy, ott kezde szúzúghni, monda, vid el vid el, 
vid el nagy bünt teot, ad az hóherök kezeben [Mv; MvLt 
291.44b]. 

3. nagy lassan, ügyetlenül végez vmit; a face ceva foarte 
lncet; brodeln. 1752: (A vasat) az az élhetetlen Henter még 
nem küldötte, maga penig Kékesen szuszog [WLt Vesselé-
nyi István fel-hez]. 

szuszogás lihegés; gîfîire; Keuchen. 1835: tántzolni 12. 
jjra utánnig tellyes lehetetlen volt a sokaság miatt ... igy 
bajlódtak egész két oraig midőn a* sokaság meg ritkulván, 
bezzeg volt sifitelés, és az azt követett Szuszogás [Kv; JHb 
Kisdobai Bún Mihály Kállay Leohoz]. 

szuszoghat lélegzetet vehet; a putea răsufla/respira; 
atmen können. 1768/1771: Tyiu Győrgjőt ... magam ta-
láltam egy Özvegy Aszszonnyal fajtalankodni ... oda men-
tem az ablakhoz, és hallám hogy az ágy kertzeg és ... Tyiu 
pyörgy alig szuszoghat [Bukuresd H; Ks 114. 61J. 1811: 
(A ló) Kehes volt 's erőtlen, alig szuszoghatott [ÁrÉ 139]. 

szuszogós átv *?' 1770: Magos patkó, kurta dáma, Ti-
zenhat esztendős máma Pésma pixis, szuszogós váll; Mégis 
m,nt a peták úgy áll [EM XX, 498 „Kolosvári ének"]. 

szuszpektus 1. gyanús; suspect; suspekt, verdächtig: A. 
emberre von.; referitor la persoane; Personen betr. verdăch-
tig(t). 1634: az kik suspectusok lennének, jnquisitiois ce-
lebraltassék ellenek [UF I, 332 I. Rákóczi György gazd. 
ut.]. 1657: Kékedi Zsigmond ... mondá: Az sok atyafi ba-
rátok doblották ebben Zólyomit, azok biztatták; mely sza-
vait, látám, hogy én reám is dirigálná: kire egyebet nem fe-
lelheték, mert féltem vala magamat is, mert tudom vala, 
hogy suspectus volnék az Zólyomi dolgában [KemÖn. 
161]. 1704: a generálhoz felvivén, aminthogy még szokott 
ember is könnyen titulálhat előtte, kivált ha riaszkodni 
kezd, ez is szegény confundálódván directe nem felelt, me-
lyért suspectusnak ítílvén elvitték [WIN I, 143]. 1705: csak 
azért nem kaptak belé, hogy több tanúkat nem találtam reá, 
hanem csak az egy németet, és azért bocsátotta ki is a gene-
rál innen, hogy igen suspectus volt [WIN I, 577]. 1710 k.: 
Egyáltaljában kegyelmed müelőttünk suspectus* [BÖn. 
766. — "Teleki Mihály szavai Bethlen Miklóshoz]. 1753: 
hallottam hogy az emberek beszéllik, hogy Grohoti Petrutz 
Ignát lovakat lopagat es suspectus ember volna [Grohot H; 
Ks 40/5 Román Adám (40) jb vall.]. 1767: Lupás Todor-
nak, Lupás Iliának és Luka Nutznak szemeimmel ugyan 
Semmi tolvajásgokot nem láttam, mindazonáltal mi Falu-
siakul ököt Suspectus emberek(ne)k tartyuk [Dupapiatra H; 
TLt Luka Ursz (36) jb vall.] | Tudom bizonyoson hogy 
Lupás Todor, és Luka Nutz itt nállunk Suspectus emberek 
pénzért akárkitis hamar bé Kalátsolnak [uo.; TLt Atyim 
Onutz (50) jb vall.]. 

B. pénzre von.; referitor la bani; Geld betr. unsauber. 
1652/1655: Én Csepreghi Mihály recognoscálom ... hogy 
az el mult napokban vitte volt Eötves Rázmány Jstván 
Monostor Utzaj Ozdi Thamás Uramhoz két száz aranyimat, 
mellyekb(en) difficultássa lévén ... hanem ha magamra 
vallalnàm annak terhét, ha valaha búsulasa érkeznék azok 
miá ő kgl(ne)k (noha azok Suspectusok nem voltak) melyre 
igertem is magamat [Kv; CartTr II, 876]. 1655: ha azokban 
az aranyokban mi defectus lenne es Suspectusok(na)k 
találtatnának, eö busullyon miatta evincálván Ozdi Uramat 
[Kv; i.h. II, 868]. 

C. helyre von.; referitor la locuri; Ort betr. 1739: Szabó 
Gergélyné Kibédi Ersébet ... Férfiakkal ... Csokolódott, 
suspectus hejeken„ véllek titkon múlatott, úgjmint pinczék-
b(en), Istállókb(an) minden időkor [Dés; Jk 301b]. 

2. kétes hírű; dubios, suspect; verrufen. 1705: Teleki 
Sándort a beteg gyermekéhez a generál el nem eresztette, 
hanem ha gyermekét arról a suspectus helyről el akatják 
vinni a Telekiek ... elvihetik | a cardinál replicál, ne csu-
dálja azt, mert ha soha többször olyan helyt" nem volt is, de 
egyszer olyan suspectus helyre megyen, akárki is suspectus 
leszen [WIN 1,442,492. — "A bordélyházban]. 

szuszpektusság vki gyanús volta; suspiciune care pla-
nează asupra cuiva; Suspektheit. 1670: Sok dolgai felöl vá-
doltatik Gyarmathi István ... suspectussaganak gjanuja el-
tavoztatasara maga kivansaga szerint ki botsattjuk eő ke-
gjelmet hogy magat rendesen purgalhassa [SzJk 112]. 

szuszpendál 1. felfüggeszt; a suspenda; suspendieren, 
aufheben, entheben. 1629: az uta(n) azo(n) teoruent akkor 
suspendaltak volt Birak vraim; es azt kewanua(n) hogy az 
Causa ne dilataltatnek [Kv; TJk VII/3. 140]. 1670: én ab-
ban frustralodtam, hogy suspendaltad juraméntumomat az 
remediummal, s en ahoz tartottam magamat [Kv; TanJk 
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II/l. 713]. 1702: Az Zethalakiak és Olahfalviak adojanak 
fel szedését suspendallya Kgtek [UszLt IX. 77. 84 gub.]. 

2. elhalaszt; a amîna/suspenda; verschieben. 1656: En T. 
eskwszeom etc hogy a leányom harmadgya(na)k karara es 
fogyatkozasara semmit nem czielekszem, azt igazan ki-
ado(m) semminemw szinnel praetextussal az diuisiot nem 
retardalom, nem suspendalom hane(m) az uarosnak még 
reógzeöt teöruenye szerent akadaly nelkwl menteōl job-
ba(n) es hamarébb ueghez uiszem [Kv; PolgK 143]. 1657: 
az factorok úgy cooperáltak, hogy suspendálták az corona-
tiót [KemÖn. 307]. 1667: az mint apám uramnak is írtam 
... fővezér vissza jövéséig suspendálnám az tractát [TML 
IV, 204 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1734: Nem 
lehetett volna a hűtőt fel adni az alsó Sedrianak ratio (így!) 
mert midőn az A appellalta transmittaltak, mely transmis-
siois suspendallya a Deliberatum(na)k executiojat [Torda; 
TJkT XXXV/35]. 

3. ~ja elméjét függővé teszi elhatározását; a-şi condiţio-
na decizia; seine Entscheidung (von etw.) abhängig ma-
chen. 1667: ne az én censuramat kövesse Kegyelmed, ha-
nem az urakét, s az mint megmondták magok is, igen las-
san biztassa; legjobbnak ítélem, hogy az mind az levélbe 
is írtam, suspendálja elméjeket, míg az vezértől válasz jű 
újobban, addig az Istenért bele ne gázoljanak fundamen-
tum nélkül [TML IV, 182 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 

szuszpendálódik felfüggesztődik; a fi suspendat; in der 
Schwebe bleiben/sein. 1678: Paskó jöveteiivei az egész 
dolgoknak csak suspendálódni kelle, mivel Zólyomi is lát-
ván az rossz alkalmatosságot, veszekedni kezdett [TML 
VIII, 71 Kapi György Teleki Mihályhoz]. 

szuszpendáltat felfüggesztet; a dispune să fie suspendat; 
suspendieren (lassen), die Suspendierung veranlassen. 
1776: méltóztassék Nsgód azon Executiot ha a törvénjel 
meg egjezö utak, s modok szerènt lehetséges leszen addig 
Suspendaltatni, míg magam defensiojára Inquiraltatván ... 
Procuratorom altal meg felelhetek [Sf Korondi Kedei 
Jánosné Lázár Klára lev.]. 

szuszpendáltatik 1. vmi felfiiggesztetik; a fi suspendat; 
suspendiert/verschoben werden. 1729: az I Gyermek 
ágjban fekűvén mig meg gjogjul Suspendaltatik az ellene 
valo Causa [Dés; Jk]. 1738: Néhai Imrefi Szűcs János ő 
kglme Özvegye Márkus Judith Asz(sz)ony, mint hogj gjá-
moltalan ôzvegjsegre jutott dolga, és maga, vagj meg-hólt 
Ura dolgát fojtatni nem tudván, Procuratorais itthon nem 
lévén az Executio ugjan suspendáltatik mig Procuratora 
jelen lehet [Dés; Jk 494b]. 1748: Az Kekkely Marton és 
Vagner István Deák Kantarsagáért valo bŭntetese Suspen-
dáltatott [Kv; ÖCJk] | Az Inhibitioval Suspendaltatott ezen 
causanak prosecutioja [Torda; TJkT III. 229]. 1763: a sze-
gény Monos azért, hogy valami transmissiót a szebeni szá-
szoknak ki nem adott 300 forint alól, suspendáltatott volt is 
ab officio Bukkow által [RettE 150-1]. 

2. (állásától, tisztségétől) felfiiggesztetik; a fi suspendat 
(din funcţie); suspendiert/amtsenthoben werden. 1780: 
Akár főbíró, akár viceispán, szolgabíró, ha legkisebben ex-
cedálnak is, csak egy privatus dominus terrestris a guber-
niumban tegyen informatiót iránta, s ha igaz lesz az infor-
matio, immediate suspendáltatik ab officio az olyan tiszt 
[RettE 409]. 1809: méltán kértem hogy az Instáns Vr az 

illyen modon folytató Procuratorságtol Suspendáltassék 
[Szu; UszLt ComGub. 1655-höz]. 

3. visszatartatik; a fi reţinut; zurückbehalten werden. 
1739: quantumunk(na)k egj része suspendáltassék, hogy le-
hessen miből erogálnunk a quartélyosra, nem lévén egje-
bűnnenis semmi fundussa szegény Várasunk(na)k [Dés; Jk 
509a]. 

4. hatóságilag megszabatik; a fi stabilit din oficiu; be-
hördlich bestimmt/festgesetzt werden. 1736: Dobolyi Már-
ton ... ő kglme ... alkuvann meg ... két hordó Aknai" bort, 
és áz egjgjiket kiis kezdetvén kortsomároltatta ... tudatlan-
ságból hogj azért Ns Városunk(na)k az Aknai Borok iránt 
lőtt Protocollatioja p(ro) nunc ne-violáltassék ... ezenn két 
Hordó borok közzül ... árultassék ki; de árra ... Suspendál-
tassék [Dés; Jk 465. — "Désaknai]. 

szuszpenzió felfüggesztés; suspensie; Suspendierung' 
1667: jovallanám mind oda ki, mind ide bé az tracta egész 
suspenzióját, míg ez újonnan zendült hír és gyanóság az 
udvar fülébe meghalna [TML IV, 204 Bethlen Miklós Tele-
ki Mihályhoz]. 1704: az én suspensióm is kegyelmetektől 
usque ad decisionem aulae indicáltatott a két ítílőmester 
által [WIN I, 167]. 

szuszpiciálódik gyanakodik; a avea suspiciuni/bănuieli 
(cu privire la ...); verdacht habén. 1704: Erre nézve ő 
megmondván a generálnak, mint urgeálja6 a levelek vissza-
adását, kire nézve suspiciálódván a generál, a leveleket el-
vötte, és felszaggatván úgy látták meg ezt a munkát és úgy 
fogták annak utána meg [WIN I, 167. — "Egy Pano nevü 
görög. bBethlen Miklós]. 1705: a commendáns s u s p i c i á l ó d -
ván, hogy kém volna", minthogy ott vannak mellette a 
kurucok ... Azt is mondá a commendáns, hogy Kolozsvárra 
beküldi [WIN I, 657. — "Egy oláh pap]. 

szuszpíeió gyanú; suspiciune, bănuială; Verdacht. 1613: 

az Praefectusunk altal, az Hunyadra rendeltetet Harmintza-
dosúnknak Varadj Janosnak, plena authoritast e n g e t t i l n k : 

hogy ennek útanna ... az mely kereskedő E m b e r e k h e z 
suspicio leszen, az ręgi usus szerent zazlonk alat s égebütüŞ 
az hún keuantatik, Marhaiokat revideálhassa, és ha miuel 
többet raitok talalhat, aszt diligenter mi s z a m u n k r a 

confiscalya [Kv; PLPr 35-6 fej.]. 1635: Miuel Vice Ispán 
Trauzner Jstva(n) Vra(m) ez Dimin Mihalt Enyede(n) Fe-
jeruarmegjeb(en) lakot ad octaua(m) suspiciora detinealta*-
va(n), elegedendo keppen megh bizonytotta nylua(n) valo 
orsagatth, mivel bizonysagokbol nylua(n) ki teczet egy 
nehanyzoij lónak, es egjeb marhaknak el lopasa. Teczet a 
töruenjnek hogj megh hallio(n) erette [DobLev. 1/8]. 16*5-
ă parazt embert cziak suspiciorais megh foghatnj [Kv; TJK 
VIII/4. 11]. 1646: Captivus ... diceret, allegat Ertem mine-
mű dologért Captivaltattal engemet ket louadnak karat for-
gatod raitam s aztis czak suspiciora fundálod ... engeme 
ezert az Constitutio, Dectretu(m) s orszagh articulussa sze* 
rent is nem captivalhattal uolna [Kv; TJk VIII/4. lOoJ-
1657: az kemény magaviselete s engedetlensége félteti vai 
még magát is, annál inkább feleségét és öccsét az fejede-
lemségben succedáló fiától, melyet cseleküdni az yitezijj 
rend recusált, halasztván hazaérkezésemre, s annál inkán 
nevelték elméjében az suspiciót ellenkezőim [KemOn. 
303]. 1677: Holot még a' residentiatlan Nemes személye* 
ket-is sok dolgokban, söt némely casusokban nagyob ren~ 
deket-is, arestalnak; annyival inkáb az Oláh Papokat, KIK-
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nek or-gazdaságok, vagy egyéb czégéres vétekben való éle-
tek felöl, bizonyos suspicio vagyon, a' Tisztek meg-foghas-
sák [AC 233]. 1730: Nemeth János Veres György házához 
Se othon Se másut létib(en) ne jáijon, vélle Semi nemű 
képpen ne társolkodgyik az emlitet Suspicionak tollálásara 
[Szentbenedek/Szásznyíres SzD; Ks 27 /XVI] | Lengyelor-
szágnak azon széleiből általjövő embereket, passusokat 
megvizsgáljon és ha legkisebbik dolgot is esziben vészen, 
detentiioban tartván, afféle suspitioban lévő embert a gu-
berniumnak mentől hamarább értésére adjon [SzO VII, 347 
a gub. Cssz, Gysz és Ksz-hez]. 1738: az Szamos újvári 
pestisbenis semi sincsen, az suspitiora el rekesztet hazakat-
>s már fel szabadítottak [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal 
!ev.]. 1764: Az ö kmek" között rosszalkodást okozott 
suspicioban levő legenyt házokhoz ne jártassák [Kv; SRE 
209. — aTi. a házastársak] | tsak suspiciokra senkit agraval-
ni nem lehet, nem lévén itten tsak egj bizonyos fatens is ö 
ellenek, a' ki a Casust világoson subinferalhatna [Torda; 
TJkT V. 204]. 1769: Poroncsoltatik az is keményen, hogy 
ha a két oláh Országból oláh Popák jönének Hazánkban 
Schizmaticusok, s az ide való Popákat Ecclesiájok Fundus-
sárol obnudálni s azok hellyében ülni akarnának semmikép-
pen a Mlgos K. Gubemium engedelme nélkül meg ne 
engedgyék, annális inkáb hogy az nem unitus olá Popák, és 
Esperestek titkos és suspiciora méltó gyűléseket akár holot-
tis tartsanak meg ne engedtessék [UszLt XIII. 97]. — L. 
még TML III, 35, VI, 245, VII, 244; WIN I, 142. 

Szk: -ba esik. 1614: Mely factio és irogatások miatt 
Bethlen Gábor is suspicióba esék Báthori Gábornál, kiért 
nem mere megállani, hanem meg kelle futamodni az Por-
tára maga ótalmáért [BTN2 61]. 1737: Balogh Ersébeth ... 
maga Urán(a)k meg étettetése iránt is nagj suspiciob(an) 
ésvénn, Hadnagj Atyánkfia ő kglme ... Tőrvényre Citáltat-
ta [Dés; Jk 257b-8a] * ~ba hoz. 1667: Az mi az gróf dol-
gát illeti, abban teljes lehetetlenség van, Kegyelmed ki jü-
hessen már, mivel egyszer abbúl kimosdott, hanemha mind 
engemet s magát suspicioban akarna hozni [Gyalu K; TML 
!V, 217 Banfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1740: Delibera-
tum. Az A. ő kglme Contractussát, az Annusn(a)k és Hó-
napnak Correctioja 's maculálása nagj suspiciob(a) hozván; 
ha az A. ö kglme ezen Contractust exarált Regiusoktól, 
hiteles Testimoniumot hoz, hogj tulajdon azon Regiusok 
által lőtt azon Correctio, és azon Esztendőb(en) exaráltatott 
a* Contractus, és nem mástól, úgj élhet vele [Dés; Jk 346a] 
* ~~ba hozza magát. 1657: nagy suspicióban is hozta vala 
magáta ... mivel az palatínusnak emberei mentek s jüttek 
hozzá, kikkel secrete mit tractált légyen, ő tudta [KemÖn. 

— "Horvát István]. 1738: az mostani Actor ellen inju-
ria(na)k suspiciojáb(a) magokat ne hozzák [Torda; TJkT I. 
I72] * ~6o/ magát expurgálja/kitisztítja. 1659: Csak Ke-
gyelmed az úr Ő nagysága udvarát frequentálja és Kegyel-
med felől való suspiciókból magát ő nagysága előtt kitisz-
títsa, bizony egy gonosz akarója is Kegyelmednek nem árt-
hat [TML I, 421 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1668: 
mente magat Brassai Andras Ur(am), hogy nem tudva adta 
volna azon onata az fianak ... Brassai Andras Ur(am) ... 
expurgallya eo Kge magat ugy azon suspiciobol [Kv; 
OCJk. — "Ezüst gyanánt] * -ja lett vkire. 1759: Midőn ez 
előtt két Esztendővel ă Ványolomból egy vég Czondra 
Posztom el veszvén, Suspiciom lett volna ... László Péterre 
[Bulzest H; Ks 112 Vegyes ir.] * a~ rajta marad. 1705: 
gallér István uram ... ha nem ád olyan levelet", egyáltalá-
ban a suspitio rajta maradván, ebben a mostani hivataljában 
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és méltóságában meg nem maradhat, tudniillik, hogy ta-
nácsúr lehessen [WIN I, 568. — "Amelyben a kurucokhoz 
elszökött fiát mindenéből kitagadja] * ~ támadhat. 1659: 
Kegyelmednek ő kegyelmekkel kiváltképpen útjokban nyil-
vánvaló szembeniétele minden eddig elkerült romlásának 
oka és veszedelmének hálója leszen, nem is támadhatván 
semmiből Kegyelmedre nagyobb suspicio, mint abból 
[TML I, 415 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz] * hoz 
magára. 1664: Istennek hála, semmi bántódása ő kegyel-
mének nincsen, ki miá ő kegyelmének még mostan ki 
kellene mozdulnia, ezzel is magunkra, hogy nagyobb suspi-
tiót ne hozzunk mind az idegen nemzetektől s mind az 
magunk felekezetitől [TML III, 37 Katona Mihály Teleki 
Mihályhoz] * a ~t levetkezi magáról 1705: Melyet" ha 
megcselekszik a suspiciót magáról Haller István uram le-
vetkezi, és megmutatja véle, hogy nem az ő akaratjából 
ment el [WIN I, 568. — "Az elszökött fia kitagadását] * a 
~t rajta tartja. 1637: Mosa Gergeli ... protestál azon hogi 
eö az teörueni talalasa szerent el varta Demókeöt hogj 
Juramentomat de ponallia (!), de miuel nem compareal s 
nemis jural ez uta(n) gondgja leszen rea, es az suspiciotis 
rajta tartia [Mv; MvLt 291. 106b] * támaszt vki ellen. 
1617: ha mit mondot volnais ... Radnothy Miklós, annak 
okais volna ... az mint responsioiaban iria; seot azt magam 
bezedenek megh bizonyitasaual akaria stabilialni, es mind 
eszekbeolis czak egi suspiciót akar ellenem az Teörueni 
eleiben tamaztani [Kv; RDL I. 11] * - / vesz. 1662: (A 
levélben) valami particulát az új clavissal írt Kegyelmed, 
Isten tudja, micsoda suspiciót vött Kemény Simon uram 
[TML I, 379 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * vesz 
magára/rá. 1704: Azt is mondá", hogy Pekri nem akart 
volna odamenni, amelyért suspiciót vévén magára, a kuru-
cok megkötözték volna és odavitték volna [WIN I, 250. — 
"A fejedelem]. 1705: A húgom, Bethlen Lászlóné is itt igen 
sok szükséggel élvén, kéredzeni akart volna ki maga jószá-
gába, de itt nem is mér az ember, mert én magam vennék 
suspitiót rám [WIN I, 526] * ~t vonhat magára. 1638/ 
1762: Pécsi Simon ... olly dolgokban magát nem társal-
kodtattya 's elegyitti, mellyért derekass és hellyes Suspi-
tiotis magára vonhatna [KvAKt Mss 263] * aprólék 
7598: Noha az bizonisagoknak vallasabol valamy aprólék 
suspitiok vadnak az leanihoz, accedal penigh az eo maga 
Nyelwe vallasais ... vgy tetczyk azen (!) az teorwennek 
hogy megh eskedgyek az leány es menche magat [Kv; TJk 
V/l. 273] * derekas -—• vonhat magára * gyanító ~ 
férhet utána. 1787: Ha a' Faluban valami idegen ember 
meg fordulna ... 's leg kisseb gyanito suspitio férhetne 
utánna az ollyanokat immediate el fogatni, 's a' Proc. Tiszt-
hez kisèrtetni kemény parantsolat alatt parantsoltatik [To-
rockó; TLev. 3/2. 3a] * helyes *—• vonhat magára * 
kicsiny 1676: Hallom, Uram, én is hogy vagyok hacsak 
kicsiny suspitióban is; de eziránt biztat igazságom s jó lel-
kem ismerete s a körülöttem valók, hogy megtisztitnak ab-
búl is [TML VII, 226 Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz] * 
lopogatásnak/tolvajságnak -ja. 1646: Az varos directori ... 
p(ro) ponalwan Kovacz Mihály es Koczkas Gergely fog-
lyok ellen, hogy ... Koczkas Gergely nyilua(n) való homi-
cidiumert... Kovacz Mihály Toluaisagnak suspiciojaert le-
ven fogwa, az varos teomleoczet violaltak es ă Teomleocz 
tartót Megh eoltek [Kv; TJk VIII/4. 61]. 1691: egyéb illyen 
forma Lopogatasnak suspicioja járulván hozza [Dés; Jk] * 
nagy 1585: eo magais Az leány vallia magat gilkosnak 
lenny de ... ez dologh chak homalyban Vagion es igen 
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Nagy Suspicioban Azért kenoztassek megh, es ha az Wet-
ket megh Vallia, ez Nagy suspitiot megh vilagosittia hath 
megh haliion, Ha penigh Nem vallia megh, hát a* ketsegre 
megh Ne eolliek hanem veryek ky [Kv; TJk IV/1. 454]. 
1784: Szüntelen hirdetik, hogy ez-amaz regiment gyalog és 
lovas militia megyen azon <felkelőkre> de ... még eddig 
egy sem ment. Ez is nagy suspitio [RettE 428] * oldalas-
lag való 1671: Valami oldaloslug való suspiciokis lenné-
nek meljeket sponte el hagjnak [SzJk 113]. 

szuszpikálás gyanúsítás, gyanakodás; suspiciune, bănui-
ală; Verdächtigung. 1618: (A levélből) Nagyságod hiszem 
hogy eddig való suspicálásit és énnékem kötelességem alatt 
való injungált írásomot bőségesen megértette [BTN2 157]. 

szuszpikálkodik gyanakodik; a avea suspiciuni/bãnuieli 
(cu privire la ...); argwöhnisch sein, beargwohnen. 1663: 
Itt* valóban vigyáznak és félnek practikátúl ... Nekem, ke-
gyelmes Uram, magam részéről elég baj (valóban is suspi-
kálkodnak), nem tudhatván, magamat mint kelljen alkal-
maztatnom [TML II, 649-50 Teleki Mihály a fej-hez. — 
"Kővárban (Szt)]. 

szuszpikálódik gyanakodik; a avea suspiciuni/bänuieli 
(cu privire la ...); argwöhnisch sein, beargwohnen. 1660: 
Kegyelmed azért tudósítson, mik voltak bele írva", mert 
suspicálódnak valóban érette [TML I, 555 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz. — "A titkosírással írt levélbe]. 1704: a 
gubernátor kiizene, hogy gondolkodjanak a statusok és lás-
sák meg, kicsoda hazudta ... azt a személyt, mint olyan 
megveszett membrumot, közülök kivessék. Ezt megértvén 
a statusok, eléggé zúgolódának, és ki egyre, ki másra suspi-
cálódék [WIN I, 139]. 1705: a kurucok az uraknak a köny-
veket küldöttek volt, és mindenestül fogva felvivén őket a 
generálhoz, suspicálódtanak, ha egyéb levelet nem hozta-
nak-é az magyaroknak [WIN I, 406]. 1725: a Beretholmi 
Templomát fel verték volt . . . nyomozván a dolgott itt Iván-
falván Suspicalodván őtt emberre ... hármát meg fogottam, 
és az Savartéllyi Tőmlötzben küldettem [Ks 99 Miske Imre 
lev.]. 

szuszpirium levegő; aer; Lufi, Atemlufi. 1568: De ez 
secretum ezben az tudomanban, hogy erre visely gondot, 
hogy az teglak közöt az garasokat vgy rakiad, hogy suspi-
riomot vehessen közzwllök, Mert mind az alsó boltban es 
Mind az felső boltban Nem öperalhat (!) az twz [Nsz; 
MKsz 1896. 354-5]. 

szusszan 1. lélegzik; a respira/răsufla; atmen. 1746: az I 
... Tordai Borbély György ur(ama)t etzakanak idején töb 
társaival az o Tordai Kastélyban annak égyik bástyajaban 
bé húzta es ott mind addig verte mig égyet szuszszant 
[Torda; TJkT III. 44]. 

2. pukkan; a pocni; platzen. 1844 k.: Piros. Zavaros, nem 
édes, galánga" ... Muskotály-aszu, Kellemes űzü. tisztált 
valamit... Diodi siller. Tisztácska Szuszszant a dugasz' ki-
vevésekór [Csekelaka AF; KCsl 6. — 'Ti. bor]. 

szusztenció ellátás, fenntartás; aprovizionare; Unterhalt. 
1705: Havasalföldében erősen szedik az árpát, zabot és 
egyéb gabonát az bejövő armada szükségére, minthogy 
gondolják, hogy Erdélyből ki nem fog telni sustentiójok 
annyi népnek [WIN I, 585]. 

szusztentáeió ellátás, fenntartás; aprovizionare; Unter-
halt. 1596: 7 Die January attünk Jsmegh az beteg trombi-
tásnak sustentatioiara f — d 25 [Kv; Szám. 7/II. 18]. 1652/ 
1677: Mivel az Iffiu Fejedelem Rákóczi Ferencz ŏ Naga 
méltoságos személye mellet a* Gubematomak, és a* Taná-
csok kőzzül egynéhányoknak continuè jelen kelletik lenni, 
azoknak sustentatioja felõl-is provideálni illendőnek itélte-
tet [AC 38]. 1657: Az alumnusok sustentatiojok ... Az oláh 
papok s sustentaiojokra ezeneknek huszonöt öt pinzt s egy 
egy tyúkot adgyanak egész Fagaras földén, hasonlóképpen 
a falúk is húszon öt öt pinzt adgyanak [UF II, 188]. 1662: 
Bócsületes Hivünkŏt Nemzetes Suki Ferenczet ŏ Kglmet 
bocsáttattuk ki Vármegyejébe, aweghre hogy az mély 
Élést az Nemes országh Kis Selyki gyülésebe(n) az Törö-
kök Sustentatiojokra fel vetett vala, hova hamarab fel Sze-
dettesse, és Száll itattassa elis Marosvásárhelyre [SLt A. 50 
fej.]. 1671: Az lovas szükségét is foganatosabban véghez 
viszik s nem is távul lévén lakások, hetenként sustentatio-
jokról is mind magoknak, lovoknak kevés akadályokkal 
provideálhatnak [TML V, 434 a fej. Teleki Mihályhoz]. 
1690: Kegyelmes urunk, az mostani szükséghez képest 
százezer számú hadak sustentatiójára negyven napig való 
élést vetettünk [Kereszténysziget Szb; EOE XX, 419 tör-
vényszövegben]. 1698: az Magazinumban sohultis az Mili-
tia sustentatiójára Buza le téve nincsen [UszLt 45 gub.]. 
1710: (A pápista urak) az alvinci fiscális kastélyt jószágá; 
val együtt deputálák sustentátiójára" [CsH 301. — "Az ÚJ 
erdélyi püspöknek, Illés Andrásnak]. 1720: mind a' quar-
telly tartásb(an) erhetö Confusiokat, és difficultásokot evi-
tálni mind pedig illendőképpen a' Militia Süstentatiojároj 
tempestivè provideálni akarván ... az mig az egész Téli 
Qvantum fel vettethetik ad Assignationes Commissariatus 
Provinciális a Militianak anticipállyanak [Ks 83 gub.J-
1790: erős tilalom alatt meg tartatvan a regi jo törvényt és 
praxist® ...hogy igy még tovabrais a mi szegény népünk eb-
ben a megszokott Mestersege folytatasaban meg maradhas-
son, és mind a Felseges Királyi Contributionak fizetesire> 
mind a Nemes Haza hasznalattyára és terheinek supporţala-
sára ... mind pedig a maga Háza és tseledgye sustentatiójá-
ra alkalmas maradhasson és lehessen [Torockó; TLev. \0/o-
— "Az erdők megőrzésében]. — L. még AC 256; CsH 328; 
TML I, 369. 

Szk: mindennapi 1741: a Szegénység maga minden 
napi sustentatiojara való mediumoktolis privaltattvãn ehvei 
halásra jutott [Kámánd H; Ks 101 Zejk István lev.]. 

szusztentál 1. ellát; a aproviziona; unterhalten, fîlr jmdŞ 
Unterhalt sorgen. 1674: ki hozatva(n) fogságból Lörinczi 
Sophiat Galambodon lakó Boros Gergely feleseghét, kit hi-
tes Ura ... fogságha alattis semetelevel, sem italaval ne(m) 
tartotta, sem sustentalta [Kv; TJk VIII/11. 309]. 

2. -ja magát fenntartja magát; a se întreţine; seinem 
Unterhalt bestreiten, sich erhalten. 1670: ez szemorú udvar 
bizony elég angariában vagyon ... ez itt való kevés jószág 
jövedelme igen kevés sustentálásokra, az disturbium miatt 
semmi ára nem lévén az sónak s jövedelme az aknának 
mivel sustentáljuk magunkat [TML V, 246 Újhely Pál Te* 
leki Mihályhoz]. 

szusztentálás fenntartás, ellátás; întreţinere, aprovizio-
nare; Unterhalt, Versorgung. 1670: az itt való privatumoK-
ról írhatom Kegyelmednek, hogy ez szemorú udvar bizony 
elég angariában vagyon; az magyarországi jószágocsk 
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egészen elfogták Zólyominé, Barkócziné asszonyomék s 
Rákóczi Ferenc uram; ez itt való kevés jószág jövedelme 
•gén kevés sustentálásokra [TML V, 246 Ujhely Pál Teleki 
Mihályhoz]. 

szusztentálódhatik eltartódhatik; a putea fi întreţinut; 
versorgt werden können. 1693: Tetzet mind az altal hogy 
az Relictanal maradgyanak nyòlcz ökrök, usq(ue) ad finá-
lém Decisionem, hogy az Arvakis addig jobban sustenta-
lódhassanak [Ne; DobLev. l/38 3]. 

szusztentálódik eltartódik; a fi întreţinut; versorgt/unter-
halten werden. 1670: Linczigh Dániel Uram ... fatealá 
hogy ... Gaszner Szabó Istvannet ... magha házánál hogy 
ha magát becsülletben tartya, és békességbe(n) lakik velle, 
f j szenvedi, és ott eleteigh el tartya, de ugy hogy az maga-
Jébol sustentalodgyék, ha megh hal elis temetteti [Kv; 
TanJk 11/1.768]. 

szusztentáltatás elláttatás; întreţinere; Unterhalt. 1662: 
Kemény János Vécsbe száll, tractálván Barcsaival, kész bi-
zonyos respectusokkal cedálni. Orsszággyülése. Cedál Bar-
kai. Sustentáltatásában provísió [SKr 639 Tartalomjelző 
fejezetcímben]. 

szuteníroz 1. fenntart; a întreţine/susţine; unterstützen. 
{806: Groff Haller Gábor úrral beszéltem ... és mondotta, 
hogy Ngodat Házát velem edgyet értőleg protégálni 
suténirozni kész [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

}> ~za magát fenntartja magát; a se întreţine/susţine; 
seinem Unterhalt bestreiten, sich versorgen. 1829: Ezen 
első egy pár esztendő alatt a Theatrumból bé folyó jövede-
lem ... capitalissá válna, melyből azután a társaság, a The-
atrum magát, segittené, soutenérozná [Kv; KvSzLt]. 

szutor varga; cizmar; Schuhmacher, Schuster. Szn. 
H53Ė- Andreas Sutor [TT 527]. 1457: Sutor [Csánki V, 

szuvat vmilyen tapasz-darab; un fel de plasture; Art 
durchtränkter Wundpflaster. XVIII. sz. eleje: Az melly 
lónak ä lapoczkája Szárad, le dőjtve ér vágó vassal meg kel 
a lapoczkáját vagdalni jŏ formában az után harapö fogoval 
fel kel Szedni ă lapoczkaja bŏrit ... borral kel dugasztani 
egy kis Szuvatott, és azon dugásztot Szuvattal be kel venni 
« föl Szedet bőrt, harmad nap múlva borral ă Szuzatott (!) 
mosd le, és megh dagadót lyukakot nyisd megh és megint 
erős bor eczettel fel gyúrd szuvattal verd be, mind addig 
mégmegh gyógyul [JHb 17/10 lótartási ut]. 

szűcs 1. szőcs 

.szügy 1. ló/szarvasmarha két mellső lába közti része; 
PlePt; (von Rind/Pferd) Brust. 1609: A hámos louak zwgi-
^e°k (!) mosasara adtam 1 1/2 Eytel Eczetet [Kv; Szám. 
12b/V. 337]. XVIII. sz. eleje: A melly lo vagy Kancza fel 

0rzadva vagyon, bágyatul viseli maghat, vony kégyŏ fű 
ßyŏkeret, ă mellye hegyesibe annak minden részeibul 
egybe vonnya a rút genetséghet, és mind ă Szugyin folyik 

de negyed napra ă gyŭkeret ki kell vonni ă Szugyibul | 
A melly lovak ă Szügyek felô hajtva Szegik meg ă nyáko-
dat, vagdalkozni nem jo rajtok, rnert nyeregbe ülve monda-
nak le ă fejedről [JF 17/10 lótartási ut.]. 1710: (A pataknak) 

szügyelő 

meredek martja volt... a ló szügye megütközék belé [BÖn. 
568]. 1761: Gyermek Mén Lovak vadnak e' szerént... Dé-
res szürke szörü öt esztendős Mettzett, a szügyin Sŭmöltsös 
Paripa Nro 1 [Siménfva U; JHb XXI1I/31. 15-6]. 1776: 
Lovas Emberek Lovaiknak a' szügyőkŏt érte a viz | 
Árvíznek idején a' Szent Gerlitze, Madaras, és Szent Há-
romság felé menő Embereknek Lovok szügyig járt a' Koty-
mányos hellyeken [Nyárádsztlászló MT; Sár. Nicolaus 
Kováts (48) vall.]. 1802: (A ló) szügyén sömörögje van 
[DLt nyomt. kl] | Beteg Emberek számára, Lovak szügye 
mosására, és az beteg Lovak orvoslására költ légyen 5 ~ öt 
Kupa Seprő és 2 1/8 ~ Két Kupa 's fél fertály Trejbej Pálin-
ka [Lunka H; Ks 118 Vegyes ír.]. 1837: bama pej kisded 
paripa Ló ... jobb felől való szügyének egy kis szürkés hol-
dotskája láttatott [DLt nyomt. kl]. 

2. szügyelő; pieptar; Brustriemen. 1809: Egy Hámnak a' 
Szügyit őszve todottam ... 2 Rf [Kv; SLev. 2 Ambrus 
János szígyártómester kezével]. 1815: Egy Szügyet megre-
paráltam a Rf 25 Xr [Kv; Pk 6]. 1843: Két hámot kireparál-
tam, a Szügyibe három Sléfet bé vartam, és égy ujat tettem 
... égy vilás Szíjat, egy far Szíjat meg fottam [Kv; Újf Ne-
messányi András szí gyártó számlája]. 

szügyelő a hámnak a ló szügyébe feszülő része; pieptar; 
Brustriemen. 1628: Hat lora ualo fekete Nyomtatot ham ... 
Ket kantar. ket Szwgeleő [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 12]. 
1629: Egy fék Agy, zabolastul, szwgy Eleö tt f 2 [Kv; RDL 
I. 132]. 1673: viseltes lora valo szerszám szügjellöjevel 
edgj üt ... Igen gyenge szerszám bagariara varrat szügjellö-
jevel edgj üt [Marossztkirály AF; BfR I Bethlen Domokos 
hagy-ból Bethlen István inv-banj. 1681: Pillangós Fek agy 
szúgye<l>lőstűl Kopott aranyozott orozzojaval | szeles 
arannyal vartt Jaspisos Rubintos s türkises szeles fek agy 
szügyellöstül öregh pillangós Orrozzoji fejer [UtI]. 1688: 
Merőn Szkofiúmmal varrott Portaj Czaffrag ... Egy Szkófî-
ummal gazdagon varrott veres Bársony Portai Czaffrag. 
Öreg Saphélyokkal gyöngyökkel rákot ezüst aranyas orro-
zat. . . Két rendbeli Széles ezüst aranyas fék, Szügyellő or-
rozatostol [Bom. II. 18 Mikola László inv.]. 1700: Egy Za-
bolas lora valo fék homlokára valo rojtozással Szügyellős-
től türkeses (!) orrán valójával [Hr 1/20]. 1705: Mas edgy 
magyar kantar szügyelő Ebeni István neve rajta [Cege SzD; 
WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György kezével]. 1711: 
portai fék agj szügjellöjével orrodzojával Tarka Selyem 
Majcz fék emelő szár rajta. Egj majd két ujnyi szélességű 
veres Selyem Majczra vont aranyas Ezüst fék egj szügjellö-
jevel edgjütt [Told. 19]. 1717: egy rezes aranjas kantár és 
szügyöllő [TSb 5]. 1732: Egy puszta magyar nyereg ezüst-
ös Cantár, szügyellŏ, és farmatringal edgyüt [Kv; Ks 16 
Komis Zsigmond lelt.]. 1744: Nyereg rajta lévő hitván 
Szügyellövel hevederrel és farmatringal | Edgy pár kengyel 
vas szijjastol ket hitván hozávaló Szügyellövel [Szentde-
meter U; LLt Fasc. 67]. 1759: Grohoti Petrucz Ignát egy 
kantárt, egy Szügyelüt és egy pár kengyel Szijat lopván, 
ezen általa lopott portékák à Nyakára akasztattanak, s ugy 
hordoztatott fel s alá a Sokadalomban ă honnét ă Sógora 
Blesenyi Nyág Zaharia váltotta ki 12 for. [Tomnátyek H; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 1767: Ezüstös Kantár, Far-Matring, 
Szügyellő, égy Pár Csézás Lora valo Ezüst de meg aranya-
zott Tsattos-Bogláros Hámok [Kóród KK; Ks 21. XVIII. 
78]. 1768: Egy ezüst kantár, és Szügyellő kék selyem 
mojszra varva [Jobbágyivá MT; BálLt 71]. 1783: Nanya 
Makavej ... Pastyina nevü Aszontolis égy szigyellőtt lopott 
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volt el a mint hallottam mellyet nálla mégis tanált volna 
Pastyina [Faragó K; GyL. Blága Thodor (40) jb vall.]. 
1808: ahoz való Szügyellö s farmatring [HSzj kantár al.]. 
1811: vittenek el ... Egy uj kantárt, egy szügyellöt, egy uj 
szárikát [DLt 629 nyomt. kl]. 1843: Egy pár szügyellő [Kv; 
EMLt]. — L. még MNy XX, 498, XXXV1I1, 388; TML I, 
31,11, 188, 240. 

Szk: aranyos 1598: Ayandokba attam egj aranios zw-
gyelleotth es feketth, ki meghertt wolna fl. 100 [UszT 11/2. 
D. 47] * aranyos-ezüstös 1598: Gerendj Marthonnak 
hattam ... Egj Aranyos ezwsteos zygeleot farmatringal 
eggwt [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál végr.] * ezüstös 
1611: Egj Ezwsteös zigyeleö ... Egy zigieleö far matrin-
ghal [Kv; RDL I. 88] * kapucinos 1627: Iora való aran-
(n)ios, ezwsteos szerszám kapuczinos szugelóie teorkeses 
[BLt] * kígyóhátas 1697: egy Keskeny Kigyo hatas 
Szügyellö [KGy]. 1726: öt viseltes kender kötőfék, edgy 
kigyó hátos szügyellö [Görgény MT; Bom. G. VII. 23] * 
rostélyos 1651: Egy ezüst talneruh rostelios szügielö, 
mas szügielö fekagiaual egiüt [Szamosfva K; JHbK XVIII/ 
27] * zománcos 1691: Egy ezüstös aranyos kantăr zo-
mánczos szügyellövel farmatringal edgyütt [Szentdemeter 
U; Ks 31. XXXa]. 

szügyü szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
beesett ~ horpadt szügyü; cu un anumit fel de piept; mit 
eingefallener Brust. 1675: Nemzetes Klobusiczki Pal 
Ur(am) egy bama pej, be esett szügyü, fel hajlott akasztó fa 
béllyegü Lovát meg lelvén Vy falusi Sámuelnél, annak ren-
di szerént Nemes személyekkel reá eskŭvén magáévá tette 
[Kv; TJk VIII/12. 59]. 

szűhátú szívjegyes hátú; care are pe spinare un semn ín 
formă de inimă; mit herzförmigen Mal/Fleck auf dem 
Rücken. 1679: Kancza ... Fakó szörü, kesely, hodos, szü 
hatu | Eöreg Kancza ... Szü hatu fakó, farka serenye ele-
gyes ... Szü hatu, egér szörü fakó, elegyes serenye ... Fa-
kó, Szü hatu, elegyes farka serenye [Fog.; Utl]. 

szűk I. mn 1. szoros, szorító; strîmt; eng. 1568: Michael 
wogner iurat(us) fass(us) est, Tudom hogy az en Ceh mes-
tersegembe(n) Egy lengelnek Czynala pozto Ruhakat, de az 
Ruha zwk lç>n mert az poztoth bele ne(m) zabta es ne(m) 
lgn Jq [Kv; TJk III/l. 200]. 1632: Philep Marton monda a 
huganak Katanak, hogj Kata kurua legien az Aniad szük a 
gattia [Mv; MvLt 290. 87a]. 1736: (A gombokkal televar-
rott) ing is a könyökiig bőv volt, azon alól a keze nyeliig 
szük, azt hítták síp ujjú ingnek [MetTr 342]. 1823-1830: 
elein az urak a nadrágjokat a csípőcsonton alol kötötték8, 
későre hágott fel a csípőcsontra, de már most egészen a 
hónaljig felment; a nadrág inkább bő, mint szük volt [FogE 
63-4. — aA XVIII. sz. elején]. 

2. keskeny; îngust; schmal. Szk: - szájú. 1816: Egy 
Pléh, Szük szájú palatzkotska [Szentmárton Cs; UnVJk 
150]. 

3. csekély, kis kiterjedésű; de întindere redusă; von eine 
geringe Flăche. 1571: nagiob rizze az zegenysegnek felese-
gesteol gyermekesteol ehel halok, mert zanto feoldeknek 
zena fyveknek Jowayt kezekbeol mind ky vettek es az va-
rakhoz hámorhoz foglaltak ... holott eok annelkylis nagiob 
rizze hawas keozben sovány es zwk feolden laknanak [SzO 
II, 329]. 1640: Hataroknak szük voltarol Fogaras felöl 
panaszolkodnak melliett eo Naga Kgmesen megh erthet ka-

pitan Uramtol [Illény F; UF I, 743] | Semmi fele Maiorsag 
Nem lehet teob seot mostis oly karos az meny vagion hogy 
maga az szegeny ember marhat ne<rri> tarthat mert az hatar 
szwk [Km; GyU 49]. 7660: Ö kegyelme is fog beszélleni 
az udvarbíróval az helynek mivoltáról, mindazonáltal ott, 
úgy gondolom, igen szük hely vagyon [TML I, 530 Teleki 
Mihály Veér Krisztinához Sárospatakról]. 1666: Urunk ő 
nagysága minden bizonynyal a jövő csötörtökön, úgy 26. 
praesentis megindul; ebédre Désre megyen, onnét vacso-
rára Pojánra, másnap ebédre Torda Vilmára, hálni Sására, 
avagy a két Bonyra, mivelhogy Sásának folyó vize nincsen, 
mezeje is szük [TML III, 603 Udvarhelyi György Teleki 
Mihályhoz]. 1670: inkább javallanám az m a g y a r o r s z á g i 

atyafiaknak, takarodnának fel Sziget felé; jobb volna, mint-
sem azon az szük helyen vonták meg magokat, mert én 
attól nem féltem, hogy mostanság várban kellessék szorul-
niok [TML V, 275 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]-
1732: Az Korodi Hatar(na)k szük volta miatt igen vékonya 
paskuatio, ha a Commetaneus faluk határára nem excurral-
(na)k a korodi marhák, Nyárban telelnek [Kóród KK; Ks 
12.1]. 1738: Azt tudjuk, hogy kicsiny és szük az szindi ha-
tár s kényteleníttetik az falu Lugosi uraméktól bizonyos 
ököijáró helyet árendálni [ErdO I, 717]. 1747: Pakura nevű 
hellyben levő malom ... regi hellyeröl által tétettetett •• 
Baro Jósika Laszlo Ur földe felől az tsotornaival együtt ••• 
mikor nedvesek az idők azon malom gát vagy is árok s z ü k 

volta miatt. . . feles kárt causál [Branyicska H; JHb]. 17&: 

Bukurestyan Mihaila Postoritasi ... az Bányaszságotis ugy 
folytattyak hogy arendaba vesznek esztendőre Stompott az 
Possessoroktol, melly ... harmintz Negyven forint s z o k o t t 

lenni, amely arenda pénzt ritkán fizethetnek meg a Stonpal 

való keresetből mivel ottan szük a Bányász helly [Abrud-
bánya; Ks 111 Vegyes ir.]. 1770 k.: Koronkaj János ...Váj 
racskának szük Volta miatt nem tsak ő az, aki egy fedél 
alatt, és egy Házba Lakik az Apjával, és különös Gazda, 
hanem többen sokan száma nélkültt vadnak [ T o r o c k ó . 

TLev. 9/15]. 1818: mostoni szük, és alkalmatlan patkoló 

helye [Mv; LakCLev.]. 1828: a' Templom közepén levO 
Piatz most is kitsiny és szük azt hát jobban elszoritani nein 
lehet, mivel ara az Ur Vatsorája vételekor a' Gyülekezetne* 
elmúlhatatlan szüksége van [Magyarókereke K; Ref.egyh jkJ-
1831: az uttza ottan leg szűköbb [Dés; DLt 405]. 7847: A 
Torotzkoi Közönség azon Elvből ki indulva hogy, minden 

Jövedelmező forrása csupán a Bányászatból, és Vaster-
mesztési iparból áll, a melynek fenntarthatására edgyik ag 
az elkerülhetetlen Erdőség, azonban ami a Torotzkói meg 
szoríttatott szük határt nézi, abból nem hogy szénnek Sö 
Bányák fenn tartására Kohó és Veröbeli eszközök kipoto a-
sárais, csak nemüleg ki elegithetök [Torockó; TLev. lO/4Jj 

4. kevés; puţin; wenig. A. emberre von.; referitor 
oameni; Leute, Personen betr. 7589: Fogattam esmeg 
embert, Azok voltanak ot 3 nap Attam egyknek 14 d me 
Jgen zywk volt az ember az dolgos f. 2 d. 52 [Kv; Szám-
4/VI. 31 Stenzely András sp kezével]. 1594: 15. Noúern-
b(ris) Wrúnknak ö fgenek vittek Magyar Országi MústoKa 

es wj borokat, Waradrol hosztak vala 25. szekerrel. Vitte-
tem Thordara 24 szekerrel. Maid 3 napig kellet az szekere 
(!) szük volta miat it hevemiek [Kv; i.h. 6/III. 18]. 
mint hogi ninczis reminsege hogi embert zallithasson reajI » 
ez mostani zwk ember idejen ... ez megh neuezet, egez n 
helt oda eóreók arron, minden igassagat ki ueuen bele 
leók Zalancz Istva(n) vramnak, es az eó kgme felesegene 

Thwry azonjnak [Mihályfva NK; JHb XXIII/6]. 1657: & 
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piacokon" szinte úgy nem esmérszett az népnek vagy az-
előtt szűkjebb, vagy azután bővebb volta, mint a tengernek 
áradása avagy apadása [KemÖn. 88. — "Konstantinápoly-
ban]. 1667: az hü ember nagy becsületet érdemel, mert 
szük [TML IV, 241 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
1808: a' Betsületes Ns Czéh ... már Tavasz felé, mind ed-
dig 'a Télből nagy költséggel majd ki tartott Legényeimet, 
mintegy elragadozni, s különös nem is képzelt utokon mo-
dokon, s az Igazságtul jol távul járva el venni szándékozik. 
Valójában 'a Legény szük voltát, az velek valo rut bánás 
okozza [Kv; ACLev.]. 

B. állatra von.; referitor la animale; Tiere betr. 1601: 
Megh ertettek eo kgmek varoswl az mezarosoknak keo-
nieorgeseket, es panazolkodasokat mutogatwan az barom-
nak felette zeok es draga voltatt ... kyre valo kepest ke-
wanniak az hws arranak neweleset [Kv; TanJk 1/1. 382]. 
1657: Megindulék azért csak másodmagammal postán; de 
az postalovaknak szük volta miatt el kelle hagynom Lőcse 
tájékján, és csak egyedül sietve continuálám az utat 
[KemÖn. 59]. 1672: az vago marha tavaszszal Szük es vé-
kony ... Az Hentesek penig ollyankor magokat elvonván, 
csak akkor akarnak vágni mikor a* marha bő. Kőver es 
fagygyas [Dés; Jk]. 

C. élelemre/termésre von.; referitor la hrană/recoltă; Le-
bensmittel, Ertrag betr. 1598: az eless zwk zabasu es 
dragab feirwarat [Kv; Szám. 7/XVIII. 24 Masass Thamas 
sp kezével]. 1595: Almát vöttem ... Miért hogy ad 1 Iúny 
és à taiban, szük az Alma [Kv; i.h. 6/XVIIa. 199 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével], 1609: Az Vrunk Louaz Mesterenek ... 
adta(m)... Eot ueka zabot melliet az piaczon ueottem zinte 
ez taiba zwk leuen az zab vekaiat veottem per d. 7 ... d 35 
[Kv; i.h. 12b/IV. 396]. 1657: Hátul is pedig, honnan az víz 
mutatni láttatott securitast, lőn ily nehézség, hogy a lóele-
ségnek szűk volta miatt az tónak nádját metélvén le az vi-
tézlő rend, addig-addig járták, hogy mind az magyar, mind 
az tatárság egynéhány általjárókat találtak, kire is kellett vi-
gyázásunknak lenni, hogy az magyarság ne szökjék 
[Kemlr. 319]. 1659: mikor à Búzának, vagy egyéb akarmi 
el adni hozot marhának szük volta esik, az ő Piaczokan 
megh sem álnak ra külső falukbéliek el adandó Marhajok-
kal, hane(m) az Új keresztyénekhez viszik bé, nékiek adván 
el minden élést [Törzs. Barcsai Ákos fej.]. 1665: Bizony 
még igen szük a dinnyénk, ha hoznak, küldök untalan; el-
küldtem minden felé, Portusra, Balásfalvára [TML III, 488 
Udvarhelyi György Teleki Mihályhoz]. 1669: itt a Mező-
ségen vétessek a kővári szükségre kétszáz vagy harmadfél-
száz köböl búzát, mivel ott nem teremvén s ahoz való ő 
nagysága közel való házainál is szűk lévén, pénzen kell vé-
tetni [TML IV, 590 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1711: valóság hogy a Zab szük vőlt, de a pénz annál szü-
keb, mert 9. pénzen felyeb itt a Zab el ném mént [Vacsárcsi 
Cs; BCs]. 1724: Ha Havas al földiben olj szűk az kenyér, 
úgy hiszém, bizony meg dragodik Erdelybennis [Nyújtód 
Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1774: mikor a* kóst 
szükeb vólt szalmának atták kalongyáját egy egy petákon 
az kastélyból [Szentdemeter U; LLt Fasc. 64 vall.]. 1805: 
Egerbegyen: A Tisztabuza s a Rosbeli termést szűkebbnek 
valják a közép szerű termésnél [Torda; TLt Közig. ir. 1182 
ifj. Szaniszlo Zsigmond szb kezével]. 1836: a* szük termés-
be alig lehet a magjátis ki kapni [Ajtón K; CU]. 

Szk: ~ állapot. 1599: mint hogy hallottuk hogy szwk 
allapatban uolt az eles Feyeruarat Biro vram eó kigyelme 
hagya hogy a kuczira elest szerezzwnk [Kv; Szám. 8/XIII. 

36 Szabó András sp kezével] * - gabona ideje. 1732: Mi-
kor Jobbágy szerben voltanak a szolgálatra praebendát nem 
adta(na)k, hanem mikor szűk gabona ideje volt Nyári 
dologra édgyszer másszor [Kisilye MT; TSb 51]. 

D. erdőre/vízre von.; referitor la pădure/ape; Wald/Was-
ser betr. 1662: vagio(n) az Babolnay patako(n) ... ket kis 
fellyül czapo malmoczka, boronabol fel róva, fedele szal-
mas, mellynek jűvedelmet az víznek szük avagy beo volta 
hordozza [Bábolna SzD; UtI]. 1665/1753: Mivel az Erdő itt 
a' Dálnoki Határon szük s bütsüs is, azt fel nem osztottuk; 
hogy közönséges erővel inkább oltalmazhassuk [Dálnok 
Hsz; Told. 30]. 1744: midőn válnánk ... Torotzkó Városá-
ban a' Bíróság Háznál ... obveniala discursusunkba az Ha-
za erdejé(ne)k igén szük vólta, kévánván ehez képést ezen 
malumot meg orvosolni [Torockó; TLev. 10/2]. 1761: (A) 
To heljen ... meg terem őt szekér széna ... ha a két rész 
egjre birattatnek fel lehetne ugyan dugni de a víznek szük 
volta miatt Malmot nem volna miért erigalni, hanem a 
Víziért a Falu Kalákát adna [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 
25]. 1768: már most szük a' viz de mihelyt Essőt ád az 
I(ste)n ismét meg indul" [Esztény SzD; Told. 5a. — "A 
malom]. 

E. pénzre von.; referitor la bani; Geld betr. 1625: Beth-
len Gábor ... osztán koronás pénzt veretett, ötpénzest és 
aprópénzt is; és az előbbeli pénzt szintén karácsony estin 
elveszték, hogy olyan szük lőn az pénz, hogy az elvetett 
garast másfél pénzben és egy pénzben is eleget váltottak, 
aprópénzt penig négyet is, ötöt is [Kv; KvE 156 SB]. 1717: 
Jóllehet a Haza mind à Pogánjság invasioja, mind az marha 
dőgi, mind mindenféle naturaléknak kevés, kiváltképpen à 
pénznek szük volta ... miatt... naturalékbéli sok consump-
tiot alázatosson repraesentálván eö Felségenek, kglmes ref-
lexióját es ă Haza téli Quantum béli Consolatiójat re-
mellyük [Kv; KvLt I. 220 gub.]. 1763: Nms Kis Várdai L. 
Sámuel eo kglme ... jelenté mi előttünk hogy č bajos es 
szükpinz idejen, sem a királyi Adónak meg-adására sem 
p(edi)g maga és Házának interteneallására nem lévén annyi 
tehetsége, hogy azokb(an) magát subleválhatná ... kentele-
nitetet ... ă Csere Malom felett lévő Törokbuza Láb földek-
ben) ... el adni ... in et p(ro) fl 5 d 50 [Ne; DobLev. II/ 
341]. 1778: De emellett a nagy bő bor, búza bővsége mel-
lett szörnyű szűk a pénz, úgyhogy egy járombavaló ökröt 
láttam venni öt forinton, egy bornyús tehenet haton, egy juh 
a Mezőségen négy sustákon megyen [RettE 393]. 

Szk: ~ pénz(nek) idején. 1727: Instálok annakokáért a 
Mlgs Fö Ispány Vr(amna)k ... méltóztassék ... meg tekin-
teni ... Az én Özvegyi siralmas állapotomat ... ez szűk 
pénznek idején az Árváim szájokbol a kenyeret kivettem, 
és perre kellett költenem, és immár szegény árváimmal 
gyalázatos szegénységre jutottam [Ne; DobLev. 1/129]. 
1800: terhes környül állásak között vagyak Szivem Bará-
tom, 3 Fiu Gyermeket taníttatni, ruházni tisztességesen ily 
Szegény Legénynek a mostani szük Pénz idején, azon kívül 
Házat tartani nem kevés gond [Torda; i.h. IV/833. 2a]. 

F. egyéb dolgokra von.; referitor la alte lucruri; Sonsti-
ges betr. dürftig, schmal, kurz, arm. 1587: Juljusban az fe-
redeó hazat hattak eó kegmeok: hogi meg heiaztassam 
miért hogi felette Jgen zwk vala az szendelj [Kv; Szám. 
3/XXX. 19 Seres István sp kezével]. 1663: az üdönek rövid 
volta és írásban való alkalmatlanságom miatt, (csak papiro-
som is szűk lévén), Kegyelmednek így felelek [TML II, 583 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1725: Az szük papyrosrol 
alázatoson követem Ngdt [Kelementelke MT; Ks K 68]. 
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5. ínséges; de restrişte; knapp. XVII. sz. v.: Az mellé az 
űdőnek szük volta szerent rendeltenek egy egy veka buzat 
és ket veder bort, addegh, migh Iste(n) meg szaporittya 
őket ugy hogy elégedendeő leszen az Dezmabol valo jöve-
delem [Egrespatak Sz; SzVJk 33]. 1737: Mint hogy az ŭdŏ-
nek szük voltára nézve felvén a terhes consequentiatol, an-
nak anticipatiojara kelletett pro Majo az Militia számára 
Zabot vasároltatni Cub 34 [Torda; TJkT 1. 144]. 1774: 
Ezen Jószág mostis ollyan állapotban, és statusb(an) va-
gyon egyéb képpen mint Néhai Groff Eszterházi Dániel Ur 
eö Naga idejében volt, hanem éppen az Jobbágy Ekék ke-
vesedtenek meg az üdőnek Szűk volta mián [Mocs K; Ks 
Conscr. 44]. 

Szk: ~ állapot. 1662: Paripák dolgából bizony Kegyel-
mednek örömest kedveskedném, de én is az itt való szük 
állapotot előttem viselvén, igen eladám az paripáimat, csak 
valami gyermek lovaim vannak [TML I, 385 Ebeni István 
Teleki Mihályhoz]. 1714/1773: Albisban az Iskola Mester 
házánál ... Etzken András Uram Nobilis ... Levált volt ... 
hetven Magyar forintokot ... Joszágok és Szántó földek ki 
váltására, mivel igen Szük és terhes álapot volt [Albis Hsz; 
BLev. Transm. 3]. 1786: a' kik külsőképpen jobb gazdák-
nak láttatnak is, szük állapotban lenni véllek valo Conver-
satiobol tapasztalom [Torockó; TLev. 4/13. 55] * ~ eszten-
dő. 1706: N. Olasz András Ura(m) ez előtt való két szük 
esztendőb(en) Quartasi tisztéb(en) igjekezett el járni, és az 
ő idejéb(en) a' T. Consistorium előtt Tisztiből butsuzott is 
[Kv; SRE 95-6]. 1774: Ugy a' Tkts M(a)g(ist)r(at)us es 
Electa Centum Viralis Communitas égyben gyűlésekor-is 
azon szük Esztendőkben egyebek nem improtocollaltattak 
hanem tsak hogy azon Szük Időkben-is vágatna a' Czéh 
elegedendő Hust [Kv; MészCLev.]. 1784: ugy látom hogy 
az idénn minden dolgok vgy mutatják magokat, hogy szük 
esztendő légyen [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1815: 
Küküllő V(ár)m(e)gyei Lunkai ... paraszt személlyek ... 
jelenték nékem hogy Tekintetes Bartók Ádám Ur mint Fōl-
dōs Urak látván ezen szük Esztendőnek mostohaságát a 
Competens Tŏrökbuza Dézmát most rajtok fel nem vévén 
illyetén egyezésre lépet véllek" [Lunka KK; DobLev. 
V/980. — "Köv. az egyezség]. 1835: a* szűkebb Eszten-
dőkbe szemeimmel láttam, hogy egy Vasamap sem tölt ... 
hogy az ö Nagysága szükütebb (!) Emberei a' Gabonát az 
Udvarból ne hordottak volna [Zsibó; WLt] * ~ időben. 
1575: kery eo k. Biro vramat hogi ... eo k. Erchyek meg az 
Siteo hazakban valo vamlasokatis, Rendellie eo k. Minde-
nyket olly modon hogi az zegenseg feletteb Neh Terheltes-
sek Ez zywk Ideoben [Kv; TanJk V/3. 114a]. 1671: sokszor 
mente(ne)k az it valo szegenysegh ollyan forma(n), mikor a 
Szük üdőben sok adosságot raktanak fel [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 125]. 1719: közeleb levő Attyamfiai az mostani Szük 
es Sokakott ehel halaira jutató Szűk időben ... mellettem 
nem voltanak [F.csernáton Hsz; HSzjP]. 1817: el is kéne 
mustrálni az ollyant mint a Bivalos illyen Szük időbe nem 
tartanám s a Bivalokot is el adnám [Nagypacal Sz; Berz. 
11. 75] * - szárazság idején. 1787: Vizünk itatásra edgyik 
fordulon vagyon, másik fordulon szük szarazság idején 
[M.bikal. K; Somb. I]. 

6. takarékos; redus, scăzut; gering, sparsam. 1823-1830: 
E" minden szúk költésem mellett is elkölt, pedig eleget is 
koplaltam [FogE 269. — "A jövedelmekből és kölcsönök-
ből szerzett összeg]. 

II. ſn 1. vmi(nek) ~e/~ében vmi(nek) szűkös, kevés 
volta/voltában; din cauza lipsei de ceva; Mangel/Not an 

etw. leiden. 1672: az sónak rettenetes szűkét mondják oda-
kin Magyarországra, az mint hogy el is hiszem, mert való-
ban sollicitálnak, ha valami formában kikaphatnának az só-
ban [TML VI, 4 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 1729: 
Iija Szent Királji ... kevés emberekkel kel dolgoztatniak, 
jol proficialtak úgyis, rettenetes Gabonais volt ott az mosta-
ni ember szükiben [KJ. Rétyi Péter lev. —Almakerékről 
(NK)]. 1731: az Koszté familia igen meg szaporodot az 
földnek szüki miat bujdosot el Koszté Vesza [Nagyaranyos 
TA; WassLt Soldos Péter (80) jb vall.]. 1736: mikor az 
convictorok igen kevesen voltanak, az fa szükiért ebben az 
házban voltanak, azt kis convictusnak hítták [MetTr 433]. 
1741: Noha a' Nemes Város Concludált vala arról, hogy 
ezen Esztendöb(en) illyen nagy ô borok szükib(en) és a 
quártélyosnak is parancsolattya urgeálván, hogy Magyar-
Országi ô bort árúitassunk, ehez képest kezdetttünkis ide-
gen ô borokat árúltatni [Dés; Jk 550]. 1749: I(ste)n eò Sz: 
Fòlsége ólyan útat ada hogj ez mostoni Kóst Szüki mián e 
éhezet marhát Késleg Sem tudná az ember hajtani ide föl 
rettenetős essök járnak [Szentdemeter U; Ks 83]. 1763: A 
menyi széna most be került. . . ötven forint ki jöne Tavaszai 
az ide valo széna szükihez képest [Esztény SzD; Told. 29]. 
1814: itten a Sok eső mián nem arathatunk a kenyér szűke 
nagyon uralkodik nállunk [Nyárádsztbenedek MT; i.h- ° 
Barabás István lev.]. 

2. ínséges idő; an de lipsuri/sărăcie; Notzeit. 1722: tu-
dom ... nem régen a Szűk" után kezde adózni [Esztelnek 
Hsz; HSzjP Fülöp Ferenczné de Csomortán (20) pp vall- — 
"Az 1717-1719. évi éhínség]. 1823: az akkori szük és éh-
ség mián enni valo kényér sem volt [Dés; DLtj. 

szűkebben 1. elégtelenebbül; mai dificil/greu; von genn-
gerer Leistung, gedrosselt. 1705: (A kurucok) A malmot 
pedig azért égették fel, hogy az őrlés annál szűkebben lé-
gyen [WIN I, 440]. 

2. szegényebben- mai slab; schwächer, ertragsärme^ 
1805: Czikudon": Ószi Rosz (!) s Tavasbuzabéli vetéseK 
szűkebben termet a közép szerű termésnél, mivel gazos, 
üszőges, és léhás, igen keveset ereszt kalangyai (!) [Torda. 
TLt Közig. ír. 1182 ifj. Szaniszló Zsigmond szb kezével. — 
"TA]. 

3 . takarékosabban; mai economicos; sparsamer, schma-
ler. 1662: Az élést soha szűkebben nem költhetjük, a min1 

költjük [TML II, 408 Teleki Mihály Lónyai AnnáhozJ-
1781 k: az edgyik bövöbben vagy szüköbben tüzelne 
[Told. 27]. 1815: a Szük idō, és Jószága jövedelminek -
kitsiny volta talám meg tanittyák arra, hogy vagy s z ü k ö D -

ben költ vagy mást méltatlanul nem ruház [Mv; Berz. 21]-
4. rövidebben; mai scurt/mic; kürzer. 1732: bővebben 

merettettek mint Sem szűkebben az orgiák [O.bogát Ar. 
JHb XXV1/59]. 

szűkecske kicsi kiteijedésü; de întindere micä; rechţ/ 

ziemlich klein. 1818: Kibédi lakó Szükőtske Jószágát pénz 
által ki Szélesíthetné [NkF]. 1820/1852: A legelő helyűn* 
is szűkecske [Ispánlaka AF; MkG]. 

szűken 1. nem elégségesen/kielégítően, szűkösen; insufi-
cient, care nu este suficient/de ajuns (cantitativ); spär 1>C » 
knapp, eingeschränkt. 1558 k.: azth kewannyak Mind kqsj 
seg es Mind aranywalto, hogy Jo garattal es bçugn wa 
Nyomassal wsse meg az aranyat, de Mikeppen wthety 
azkor az pondust, Mikor zwkön es konyw Mertekel agi 
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be Mind ezwst es Mind aranyath [Nsz; MKsz 1896. 296]. 
1584: Értik varosul Biro vramtol hogy sok zeoksegek 
Ieoüenek eleo holot vrunk eó Ngais ide akarna Ieony, az 
keoltsegh penig zewkeon volna [Kv; TanJk V/3. 286b]. 
1597: B wramatis w kegelmet Egy Nihanzor talaltak meg 
hogy zwkon Gaazdalkodnanak az konyhara [Kv; Szám. 
7/XIV. 16 Masass Thamas sp kezével]. 1659: Az haza álla-
poti miben legyenek, elhiszem, bővön van Kegyelmeteknek 
értésire. Megmaradásunkra való alkalmatosságok bizony 
szűkön találtatnak, azzal ellenkezők bővebben [TML I, 439 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1671: bor buza igen szű-
kön termet [KJ]. 1680: Bō bornak idejen ez hellyb(en) 
Continuus Korcsoma szokott lenni, de mikor szűkön terem, 
hat füldes bornak ă lucrumát szárazzon szokták rajtok meg 
venni [A.porumbák F; Ált Urb. 49]. 1705: (A havasalföl-
diek) kezdettenek feles disznókat hajtani ki. Elhiszem, 
egyebet is már eleget hoznak mindent, csak pénzünk lenne, 
de az igen szűkön van minálunk [WIN I, 610]. 1710: a fa is 
azon a mezőségen szűkön lévén, a nagy hideg időben s 
éhségben annyi német döglék meg, hogy egy reális szem-
ben való harcon sem kellett volna többen elveszniek [CsH 
371-2]. 1732: Ha Sellér szál a Faluban, a Falu kōzőt házat 
épithet magának ... de a Föld Szűkön érven szakasztanak a 
tōbbiebŏl [Budorló K; Told. 11/70]. 1742: itt el enekel-
hettyük azt, hogy ha kenyerünk van szűkön, kukorizank 
van bővön [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1749: én egy 
kevés diot is küldöttem ... itt(en) igen szűkön termet [Buzd 
AF; Ks 98 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1780: Ezen a plágán 
sincs harmadrész embereknek mit egyenek. Két-három esz-
tendős quantum is vagyon rajtok, marhakostyok is szűkön 
vagyon [RettE 413]. 1787: Vono és Csorda beli Márhánk 
számára szűkön vagyon Pascuumunk [M.bikal K; Somb. I]. 
1798: a Téj szűkön volt [H; Ks 108. 33 Vegyes ir.]. 1817: a 
Tyúkok közül egy kotlo költött 17. hét (!) tojásbol 16. 
pisleneket ... enni való szűkön vagyon már pedig ha jol él 
ugy nő jol [Héderfája KK; IB. Ütö Bálint tt lev.]. 

Sz. XVIII. sz. eleje: Az ki szűkön vét szűkön arat 
[Abosfva U; EMLt Abosfalvi unit. eccl. lib.]. 

2. mértékkel; cu măsură; mit Maß. 1596: Ezekben anny 
marat megh, hogi másod vttalis chak az maradék retket es 
chukat attuk, mert vgian nem talaltunk, zwkeon oztottuk, 
beoueon hazuttunk, chak hogi mazzora is maraggion [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 107 Bachi Tamas sp kezével]. 1600: 
Matthias Beke fassus est ... ygen zewkeŏn attak az myt 
attakis [Kv; TJk VI/1. 461]. 1765: akinek esze leszen, nem 
vészen többet két-három mázsánál", mellyel az olyan rendű 
ember, mint én, alkalmasint beéri, ha szűkön költi [RettE 
185. — aA sóból]. 

3. kevés híján, majdnem; aproape, care nu este exact de 
märimea/cantitatea ...; knapp, fast. 1589: Vagyon egy 
Camiolos Arany gywreo, Niom Masfel Araniat keowesteol 
szwkeon [Kv; KvLt 1/2. 75 Vegyes ir.]. 1627: Egi kis ón 
Talachka egi fontt szukon f. — d. 25 [Kv; RDL I. 131]. 
1637/1639: 1. Gjemantos Rollyos gyúrú, nyo(m) szükón 
Aran: 1. ort2. f22 [Kv; RDL I. 111]. 1728: a' Szőlőt elsö-
benis meg mértük s találtatott szűkön fél holdnak lenni igaz 
mérés szerint [Kv; Pk 7]. 1819: a Fejér gyöngy fel kőnting 
hián Szűkön két Lot [Kv; Pk 3]. 

4. alig; abia; kaum. 1589: Gelyen Jmreh vramtol veottem 
fyw Zer Zamokat ... Euelis Zywkon ertek el velle [Kv; 
Szám. 4/VI. 11 Stenzely András sp kezével]. 1653: mind 
garassa, mind polturája" apro és igen rezes volt — úgy 
vettem eszembe hogy három lótos is szűken volt [ETA I, 

140 NSz. — "A Magyarországról búzáért cserélt pénznek]. 
1714: (Az árpát) az majorság megette most vám tőrökbuzá-
val tartom, minden nap egy vekat adatok, de szűkön érik 
meg véle [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1864: 
a' Maros újvári ... Réf. hitsorsosaink ... bányászi napszám-
ból élve a' mindennapit szűkön szerezhetik meg [Gyalu K; 
RAk 85]. 

5. ritkán; rar, rareori, arareori; selten. 1652: mivel annak 
eleőtte kőzöttek Praedikator ne(m) lakott, igen szűkön hal-
lottak az I(ste)n igéjét, kivának es kérék hogy kőzikb(e) 
Pastort adnank [Borzás Sz; SzVJk 47]. 

6. szorosan; strîmt; eng. 1786: az Szoknyáját Szűkön csi-
nálja [Nsz; TSb 13 Bethlen Zsuzsanna lev.]. 

szűkesítés szegényítés; restrîngere, sărăcire; (Ver)min-
derung, Verringerung. 1808/1809: sok izbe midőn a piatzra 
ki mentünk szalonna vásárolni, a Fartzádiaktol kértünk 
egyet kettőt, de nem adták ... mivel már Pataki Uram sum-
máson mind meg alkutta; ebből tudom hogy igen felette 
Summás szalonnát szedett fel itt, még a piatz szükesitésé-
velis [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

szűkít csökkent, kevesbít; a reduce, scădea; mindem, 
verringern. 1701: a* Soos Ur(am)a fizetésenek öregbítése, 
szükitette a' köz jövedelmet [Kv; SRE 74. — "A kv-i har-
madik pap]. 1809: Pataki István ... az publicumnak praeju-
diciumára, s' kárára kévánta az Szalonnát drágittani, s 
azok(na)k idegen hellyekre való ki adásával szükitteni 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1823-1830: Eleget biztatott 
ö", hogy igyunk, mert a magyarok borral élnek, de én mon-
dottam, hogy most már amíg Németországban utazunk, 
szűkíteni fogjuk a boritalt [FogE 206. — "Egy Tölpe nevü 
német]. 

szűkölködés nélkülözés; stare de sărăcie/lipsä, nevoie; 
Entbehrung, Not. 1579: talaljak megh vrunkat Aggyak 
eleybe Az zegeny varosnak niomorult Allapattyat egy né-
hány eztendeoteol fogwa, mely ige(n) nagy insegbe, es 
zwkelkedesbe volt az zegenysegh mostanis mely sok zwk-
sege vagio(n) [Kv; TanJk V/3. 203b]. 1580: Akarwan azért 
effele zwkelkedesre tyztek zerent gondot vysselny, vegez-
tek hogy a subsidium es segitseg ekeppe(n) legie(n) meg 
[Kv: i.h V/3. 207b]. 1582: Az vtolzory Adóba fillier eseth, 
kit az zegeniek keozzewl Nemellieknek lathwan zw-
keolkeodeseket el engettek f. 4 [Kv; Szám 3/VI. 9 Diósy 
Gergely not. kezével]. 1600: Az schola Mester Pal Deák, 
hogi megh iutot olaz orzagbol, latwan mind maganak s 
mind Annianak zwkeolkeodeset, Biro vram akarattiabol at-
tünk segitsegwl neky fl. 2 [Kv; i.h. 9/IX. 33]. 1602: értém 
aſfele ruha" feleôl zykeolkeódeset Mikes Míhalne Aszon-
nak ... es felette igen kere hogy neki zerezze(m) [UszT 
16/21. — "Ti a szoknya]. 1620: Ezeknek vthana az Eöreök-
segeket fel keresuen; talaltuk hogy Vrbeöger Gergelyne az 
eö zwkölkedésse miat bizonios zemelyeknek eöreök áron el 
atta az keozep vezaj hazat melj eö nekj elejteöl zalot uolt 
[Kv; RDL I. 97]. 

szűkölködik 1. nélkülöz; a o duce greu, a trăi ín lipsuri/ 
sărăcie; Not leiden. 1583: Eothweos Demeter al(ia)s Kobak 
vallia, Laktam eztendeigh Eothweos Orbánnál De Nem 
zwkeolkeodeót mind ezwst marhaia mindene volt [Kv; TJk 
IV/1. 117]. 1629: szükeolkeodeott Zuponicz Gábor es sok 
szantofeoldit idegenítette el [Kv; TJk VII/3. 83]. 1681: 
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semmi szükségit nem iija kgd edes Ura(m), hogy tudhat-
n a ^ ) hogj mivel szűkölködik kgtk [Körtvélyfája MT; 
BálLt 1]. 1731: az Kis Aszszonyokot... igen Cziffrán nem 
tartották, néha szűkőlkőtte(ne)k is mint sem bővőlkődte-
(ne)k [Marossztkirály MT; Berz. 13. III/l5]. 1802: nintsen 
hogy mivel éllyek mivel tartsom és ruházzam magamat és 
Házom tselédeit, Aratáskor mindenkor leg inkáb Szűköl-
ködtem 's Szükölködem a Gabona nem létele véget [Som-
kerék SzD; JF 36 Bakos Gergely ref. oskolamester lev.]. 

Szk: befaló kenyérben is 1845: szegények vagyunk 
gyermekünk van s nints miből éljünk, — 's néha bé faló 
kenyérbe is szűkölködünk [Dés, DLt 502]. 

2. vmi nélkül ~ vmiben hiányt/szükséget szenved, vmi-
nek híján van; a duce lipsă de ceva; etw. entbehren. 1570: 
kertek volt Byro vramat es az Tanacyot hogi eo k. az hata-
roknak megh wytasara gondot viselnenek ... erthyk varo-
swl eo k. hogy Jgen ely Nyomultak az hatar dombok, zw-
keolkednek wytasnelkwl [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1578: Az 
alsó hóra Az keozep kapw felet gondwiseles nelkwl zwkel-
kedyk, es ninchy ky hozza latny (!) ... keryk eo kegmet 
Byro vramat tanachyawal hogy erreis vyssellyenek gondot 
[Kv; i.h. V/8. 177b]. 1586: ez olah ... eo maga bwneosse 
teotte magat, Azért holot á bizonsagh orzagh teorwenie 
zerent való Iur(amen)tumnalkwl (!) zwkeolkeodyk, Azért 
Az Actorok eskeggienek Rea, es az olahot Akazzak fel 
[Kv; TJk IV/1. 560]. 1604: ha palant nekwl Zwkölköttek 
hozathatnék En palantot [UszT 20/320 gal lazlo Zent 
Ersebeti zabad zekel vall.]. 1631: az szegeny aszszoni alla-
tok mikor Vroktol megh fosztatuan eoszuegisegben marad-
nak meli igen giamoltalansagra iussanak, es mely igen 
szwkeölkeodgyenek otalom nélkül es gonduiselesnel kül 
[Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 2 Sükös György végr.]. 
1641: az soofalui Aknánk ighen megh kezdett bontakozni 
es tisztítás nelkeul szukeőlkeődni [UszLt IX. 75. 8 fej.]. 
1657: Hallottam aféle kufár hírt, hallottam hogy minden-
ben bőségben volnátok, csak az szép fejér kenyér nélkül 
szűkölködtök s meg bor felől [TML I, 50 Teleki Jánosné 
Teleki Mihályhoz]. 1660: Mindenik fel bizonsagh nelkűl 
szükeolkeődik [Kv; TJk VII/3. 249]. 1716: még edig itt 
nálunk igen kegyetlen nagy Téli idő vagyon, fa nélkül na-
gyon szűkölködünk [Méhes TA; ApLt 2 Makkai Mihály 
Apor Péterhez]. 1771: valami kellett egy nagyúri asszony-
nak életében, mindene volta, semmi nélkül nem szűkölkö-
dött [RettE 259. — "Wesselényi Ferencnének]. 1777/1781: 
(A) Templomnak belső készületi, Botozattyának le omlasá-
sával (!) le Szedettek ... azon Udvari Templom most belső 
készületi nélkül Szűkölködik [Alparét SzD; JHbK LII/4. 
10]. 1807: Szekelly Mihally Uram ... beszéllette, hogy töb-
bi Gyermekei tsak akkor jőnek hozzája mikor valami nél-
kül Szükelkednek [Sinfva TA; Borb. II Gombási Péter (26) 
ns vall.]. 1823-1830: írtam Beckmann János oeconomia 
professorról, és hogy nekie egy székely eke modelljét ígér-
tem, mert az európai nemzetek ekéi közül majd csak e nél-
kül szűkölködik [FogE 217]. 

szűkölködő I. mn nélkülöző, hiányt szenvedő; nevoiaş, 
sărac; notleidend, dürftig. 1576: ha hwl oly Zegeny zwkel-
kedeo lakos zegeniek vadnak, Az quarta Ieowedelmebeol 
Taplaltassa eo k. Byro vram zegenieket lllien zwk Ideoben 
[Kv; TanJk V/3. 133a]. 1599: Jaray Janosnenal egi zegeni 
Azzonnak attunk isten newbe (!) d 16 Mint eo maga is 
zegeny beteges zükelkedeo Azzony allat, A massikalis bá-
nik, attunk d 14 [Kv; Szám. 8/XVI. 41]. 1600: Egi nehani 

zwkelkeodeo deakoknak veottwk (!) kinieret, hust, azalekot 
fl. 1 d. 10 [Kv; i.h. 9/IX. 28]. 1602: aggya az harmincz hét 
forintot Jspotalyba, Praedicatoroknak, Es egyeb zewkeol-
keodeo zegenyeknek az houa k(egyelme)tek gondollja [Kv; 
RDL I. 73]. 1662: Pénzen adták el az igazat, a szűkölködő 
szegényt egy öltősarun" [SKr 708. — "A bibliai Ámos pró-
féta idejében]. 1794: Tisz. Verestoi György Uram ... kéri 
... Hogy terhes nyavalyája miatt következett szűkölködő 
sorsát Házának meg tekintvén fizetéséből hátra lévő Res-
tantiáinak ... egyszeriben lejendö ki adattatása iránt Rende-
lés tétettessék [Kv; SRE 293-4]. 

Szk: vmi nélkül ~ vmiben hiányt szenvedő. 1780: mig a 
Verő nélkülis szűkölködő Verös kovátsok ki nem elégíttet-
nek, senkinek 30. Vas tsináláson felyül való szabadságot ne 
engedjenek [Torockósztgyörgy; TLev. 9/16]. 

II. fn nélkülöző személy; (om) nevoiaş; Notleidender, 
Bedürftiger. 1582: Az ado zedeok ... Zegenyeknek Niomo-
rultaknak es betegeknek és egieb zwkeolkeodeoknek az 
Adobol Engettenek ky theot ez eztendeoben f 34/61 [Kv; 
Szám. 3/VI. 9 Diósy Gergely not. kezével]. 1585: Zeghe-
nyeknek Niomorultaknak, Bennaknak, es vgmint illicn 
Draga Wdeoben Zewkeolkeodeoknek, Egetteknek ez tellies 
eztendej Adozasban f 33/49 [Kv; i.h. 3/XXIII. 8]. 1702: 
tettzett a' T. Consistorium(na)k ... fel venni minden hol-
napban) az első vasárnapot ugj, hogj egjéb szűkölködőket 
akkor el hagyván, hirdessek ki az Ekklesia sok rendbéli 
szükségeit és adakozzanak a' kő lábokon ezen jó végre te-
tetett, záros perselyekb(en) [Kv; SRE 79]. 1770: A jövevé-
nyek s szűkölködők patrónusa" megholt [RettE 222. 
"Teleki Ádám]. 1840: Ezen folyó 1840dik esztendő október 
18-ik, a nemes esküttség által adatott káposzta földekben 
szűkölködőknek" [Taploca Cs; RSzF 162. — "Köv. a nevek 
fels.]. 

Szk: magánál ~bb. 1676/1681: minden Ember nem 
avégre születik ez világra, hogy egyedül csak maganak 
éllyen s I(sten)tul adattatot Jokbul maganal s z ü k ö l k ő d e b b e t 
ne részeltessen [Vh; VhU 266 Thököly Imre adománylev ] 
* valóságos 1829: Valoságos szükölkedöknek dolgát és 
élelmet adni nem pedig henyélő, dolgát kerülő kudusakai 
táplálni, használtattnak e' szerént, a* nemesebb Tzélra hatá-
razat kegyes adományak; az alkalmatlan koldulást tsak ke-
vesiteni tzélja ezen joltévö Intezetnek [BLt 12 a kv-i dolgo-
zóház nyomt. szám. — "Egy kéz ceruzával koldusakat alak-
ra javította]. 

szűkölő ?sovány/keveset termő föld; pămînt slab/nerodi-
tor; magerer Boden. Hn. 1786: a Pap Szűkőlőjén (*) 
[Nagypacal Sz; EHA]. 

szűkös I. m/i 1. kevés; puţin; wenig, knapp. 1570: Myert 
az vristen az Bornak Illyen zwkes voltat Attha Immár 
Egynehan eztendeotwl fogwa, Es az zeoles Embereket az 
zeolenek Myweltetese Igen megh fogiatthkoztata Byr° 
vram vallazzon keth Embert hozza kik(n)ek h y r e k n e l k w 

senky ó Borth Neh kezdhessen [Kv; TanJk V/3. 5b]. 
az innepeken igen szűkes leszen az féle" és igen megkíván-
tatik [TML II, 277 Kemény Simon Teleki Mihályhoz. -
"A tyúk és a tyúktojás]. 

2. nélkülöző, szükösködő; nevoiaş, sărac; Mangel an 
etw. habend, dürftig. 1778: Meg tekintvén azért ezen nyo-
morult szűkös álapottyát, eö Kegyelmek adának ... tizen öl 
vftokat Csiszár Borbára Aszszonynak [O.déllö TA; Dob-
Lev. III/522. la]. 1787: (A korcsmárosnak) Porkurán nin-
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tsen több restantiája mind őszve 200 forintnál, azis mind szű-
kös embereknél vagyon [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

II. ſn nélkülöző, szükösködő személy; persoană nevoia-
Şä; Mangel an etw. habender Mensch. 1659: édes Sógor 
uram, Kegyelmedet bővösnek tudván agarakbúi, magamat 
Pedig igen szűkösnek, kérem küldjön egy pár jó agarat 
[TML 1, 453 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1677: Az 
békességtül penig ne is fusson Kegyelmed, ha jó formában 
kinálják meg Kegyelmedet vele, feltevén azt Kegyelmed, ki 
legyen az német, a ki mind emberbűi, mind pénzbül nem 
szűkös [TML VII, 395 Székely László ua-hoz]. 1717: most 
ujjalag el küldöttem edgy gyalmoczkámot Méhesre ha 
valamit tehetnének vélle, hogy Sogorkáimnak is succurrál-
hatnék a böjtre, itt pedig éppen Szűkösök vagyunk friss hal 
dolgából [Darlac KK; ApLt 2 Haller János Apor Péterhez]. 
1778: Szeretném tudni, hogy van Öcsém Uram Lo dolgá-
bol, mert ha tudnám, hogy Öcsém Uram szükess volna csak 
küldenék edgy Campagni Lovat Öcsém Uram(na)k [Dé-
dács H; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 

Szk: vki/vmi nélkül 1572: az Safar vraim ... mikor 
penznelkwl zwkeosek volnanak, Az Byro vram Izenetyre 
Ne tegienek alkolmatlan es Tyztessegh kywl valo Bozzw-
sagos valazt [Kv; TanJk V/3. 55a]. 1637: Hallotta(m) akkor 
ejel mikor ki uontak vala az legeniek az Aszont az ablakon, 
hogi azt monda ez az Szekely Istua(n) neki, hogi mi nélkül 
voltai szűkös edes Katam nem birlak penzemel [Mv; MvLt 
291. 107a]. 1661: édes lelkem, bizony igen jó egészségben 
vagyok, csak nálad nélkül vagyok szűkös [TML II, 181 
Teleki Mihály Veér Judithoz]. 

III. te-ként; în funcţie de adverb; als Adverb gebraucht: 
majdnem, szűkösen; (care este) aproape (de o anumită 
greutate); knapp. 1588: Vagyon egy thwrkeses gywreo teo-
reot Niom egy Araniat Zwkeós (!) [Kv; KvLt Inv. 1/2. 13]. 

szükség 1. hiánya annak, ami kell; nevoie; Not, Notwen-
digkeit. 1577: Meg ertettek eo kegmek Byro vram zawabol 
az chyery Clastromba valo Mester, es pap dolgát ... Es ha 
zwksegh lezen az feyedelmetis eo kegme talallya meg, es a 
my Job azt chyelekeggie eo kegme tanachyawal, hog az 
istennek Tiztesse (!) elo mennye(n) [Kv; TanJk V/3. 151a]. 
1599: az In causam at (tractus)nak procuratora teob akkori 
felelethi keozeott teótt illyen zoot, Myuel az en zegeny 
Vramath Radak Andrasth Kerezthuri Christoffnę Azzo-
nyom zolgaia altal megh Intette, hogy Jobbagit ne hábor-
gatná, Es az Alparethi hataron se Nyulaztatna, Miuel Vra-
nakis gyakortha arra zwksége volna [Dés; Eszt-Mk]. 1620 

Ha ky maga oda az havasba kazalnj ne(m) mehetett 
avagj szwksegc ne(m) volt reaja az rezet masnak zabad 
ne(m) volt el adnj, ha el atta ky vezett az havasból [Cssz; 
Ks 90]. 1633: az leczeketis megh vőttem vala, de azt 
mo(n)da hogi had legje(n) most ninczjen szükségé rea, 
megh tanallia en nallam [Mv; MvLt 290. 117b]. 1648/ 
1650: Vegesztèk eo kglmek Cehwl, miuel értik az Tegely 
dolgából valo panaszolkodasokat, hogy nemely vraink so-
kadalmas üdeoben az Teglyet ketten harman magoknak 
foglalnak, es kufarsagot indittananak velle, hogy jeoven-
deoben az Tegliet senki egy Mesteris, maga szamara egye-
dwl be ne vegye, mivel hogy az Ceh keonyweiben irastis 
tolalunk rolla, hogy regen tenni s Ceh szamara szettek be, es 
egy arant osztoztak fel velle, az kinek szúksege volt rea 
[Kv; ÖCJk]. 1679: A Joszagh szólgáltatasa(na)k modgya 
spécificálva lévén az Urbariumban aszt eő kglme à szerint 
kövesse el; mikor minek ideje lészen aszt vitesse végben 

véllek; vigiazvan az időnek és az szükség(ne)k alkalmatos-
sagira [Vh; VhU 673-4]. 1708: Ami jövedelmek lesze(n) 
az templombol azt egj más kőzött oszák fel. melljre mondá 
Pap János ur(am) nékem ne(m) sok szűksigem az õ p(rae) -
szkuráiokra [Velkér H; Ks 101]. 1733: eddigis ob loci 
distantiam Semmib(en) Ngod(na)k szolgálni s gratificalod-
ni nem tudtunk ... karóra és támaszra menyib(en) lészen 
Ngodnak szüksége ... jo szivei lehetségünk szerént igyeke-
zünk complacealni [ApLt 2 Miklósvárszék Apor Péterhez]. 
1741: szüksége lévén a Falunak egj szuszekotskara, 
melyben a kaplárnak holmi egjet mását tedgjuk [Mezősályi 
TA; Ks]. 1758: valami jo gyapotra is volna szükségem, 
minthogj lenem az idén kevés lett, azzal potolnám fontatá-
somat [Zsibó Sz; WLt Árva Dániel Polixéna lev.]. 1806: 
Egy Joszagot vásárolván meg itten N Lăkon azért minden 
pénzemet ki kellete adnom ... most ujjra más vásárom ad-
ván elő magát, 100, Száz Rf. (!) vagyon szükségem [Nagy-
lak AF; DobLev. IV/896 Dobolyi Zsigmond lev.]. 1895: 
Kérem, méltóztassék az elbeszélésem kéziratát nekem 
visszaküldeni. Szükségem van reá [PLev. 173 Petelei 
István Gyulai Pálhoz]. 

Szk: a ~ hozza. 1594: Amy nézy Az Algiuk, tarazkok, es 
ahoz valóknak el vontatásat, mely tereh visselesben ha a 
zwksegh hozna, kewantatnęk Ne tala(m) Az zaz vraim lo-
wainak Barmainak oda Adasa, az eo kgmek kichinded 
reghi zabadsagok ellen [Kv; TanJk 1/1. 237]. 1671: Az vá-
radi pasának is megírattuk okát, miért kell bizonyos hadain-
kat kiszállíttatnunk, más végre ne gondolja, sőt maga is le-
gyen készen, hogy ha az szükség úgy fogja hozni, jöhessen 
mellénk [TML V, 525 a fej. Teleki Mihályhoz] * a ~ 
kívánja. 1571: En azirt k. mint vramat s barathomat arra 
kjre(m) az Emberrel eljgitesd meg az tŏrwinben meg Nio-
mot keszeseket, mert mondo(m) Zeginiek s ninczie(n) my-
vel fizetniek kjt ha .k. myvel hasonlatos baratsaggal mykor 
az Zwksig kiwannia akarok .k. lenny [Retteg SzD; BesztLt 
3514 Barius János Rettegj porkoláb a beszt-i bíróhoz]. 
1589: Eo kegme' hiuassa hozza Lwkachy deák vramat es 
aggyon hywatalt neky, hogy az mykor az zwkseg ky-
wannya, legyen gongya rea, az my az fizetes dolgát nezy 
arrais eo kegme visellyen gondott [Kv; TanJk 1/1. 97. — "A 
bíró]. 1604: Azonkeppen eztendeot altal az harangozónak 
es Trombitásnak Toronyban valo vigiazasra giertiat tartoz-
nak Venny, az harangozónak penigh holt awagj kowach 
Zenetis amenyere az Zwksegh kewannia [Kv; RDL I. 77] 

a ~ mutatja. 1561: Mydçn az zwksegy mwtattya az 
mestherek zombatnap gwllyenek egbe [Kv; ÖCArt]. 1567: 
Énnekem vrunkttwl Ew felsegettwl Tanusagom vala, hogy 
En az k. vydekerol, valo nepett, mynd adyg meg az zwks-
seg mwttatya ... Jtt az Ew felsege hazza myen Tarttozt-
tassam [Kővár Szt; BesztLt 52 Horwatt János kówary 
kappita(n) a beszt-i bíróhoz]. 1573: Igen keryk hogi legen 
zorgalmatos gongiok rea, valamynt Jobban Twgia eo k. for-
gatny, Ne kemelliek az Mwnkat valamely fele az zwkseg 
Mwtatya, hogi vezteg halgatas myat Ne Jeoien teob tereh 
eo kegre es az varosrais keozensegel [Kv; TanJk V/3. 78a] 

aprólékos/aprós 1677: Várbeli apros Szükségekre 
Erogaltam vasat Libr. 27 [Kővár Szt; UtI]. 1714: béres 
ekékhez kivántato aprolekos szüksegekre per integrum An-
num erogalodott fél Rud vas es pánt No 4 [Balázsfva; UtI] 
# derekas 1670: a Kegyelmed jó akaratjára még ezután 
leszen derekasabb szükségem, próba köve is leszen a Ke-
gyelmed s köztem való confidentiának, kötelességnek 
[TML V, 84 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 
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2. szükséglet; necesitate, trebuinţă; Bedürfnis, Bedarf. 
1584: Értik varosul Biro vramtol hogy sok Zeoksegek Je-
vűenek eleo holot vrunk eó Ngais ide akarna leony, az 
keoltsegh penig zewkeon volna a* Saffar polgár vraimnal 
Annak okaert az zewksegnek be telliesitesere vetettek 
Adot, Egy Wonasra fl l [Kv; TanJk V/3. 286b]. 1589: 
Mely priuilegiumok tartassa zerent efele barany bórt az 
Mezaros Mesterók ekedigh chyak az Zeochyeknek Attak 
volna el, Es ekeppe(n) egymás zwksegenek Minde(n) ban-
tasnelkwl szolgálták volna [Kv; MészCLev.]. 1603: inthyk 
eo kgmek Ado zedeo vraimat, hogy ... biro vramnak az 
mostani zwksegre suppeditalianak keolcheget [Kv; TanJk 
l/l. 442]. /623: Ha pedigh valamy Extra ordlnarium Zwk-
segh occuralna melyet az Eö hetib(en) valo zegenysegh 
Zolgalattiauall veghez ne(m) vihettne hertelen olliankor 
teőbyczye annyuall, az eleőtte valo Zolgalatott supplealia 
es azoknak akory valo zolgalatiokot tugia ky Jgazan 
[BGU]. 1657: az szombamapi bornemisszaságnak fogadott 
böjtjének megszegését ... cselekedtem kedvért inkább, 
mint szükségért [KemÖn. 248]. 1677: E' Szegény Hazának 
állapottya, a' mint egyebekben-is ugy a' Kapu Szám után 
járandó adojok dolgában-is, külömb külömb karban forgott 
eleitől fogva, és az időknek, s' azokban lévő szükségeknek 
mivoltokhoz alkalmaztatot, az Ország lakosinak-is számok-
hoz képest [AC 67-8]. 1681: semmi szükségit nem iija kgd 
edes Ura(m), hogy tudhatna(m) hogj mivel szűkölködik 
kgtk [ Körtvél y fáj a MT; BálLt]. 1715: (A zsindelyből) 
hirtelen kévántato szükségre distrahaltatni kelletet, de mos-
tannis mint edgj hatezerig valo in paratis lévén ha mikor 
kglmd parancsol iránta el vihetik [Beszt.; WassLt]. 1756: 
Midőn az itt valo szegénység az itt valo magyar Pappal 
valami szükségekért lnstantiat irat az Urak eo Ngoknak, 
akkor ... Molduán Vonya, szidja, gazolja a* Papot, és tiltya 
hogj ne irjon [Galac BN; i.h. Dipsán Togyer (26) zs vall.]. 
1781: Csatoi Sámuel Vram ... azért kívánván Cserét hogy 
külomben szükségínek nem succurálhatott [Mezőbánd MT; 
MbK XI. 61]. 1801: hogy ha ... az Ecclesia gyűléséit el 
mulattya ... az a személly egy mforintig büntettessék meg, 
és aszt el múlhatatlanul az Domesticus Curator 
Exequaltassa, és az Ecclesia szükségéi közzé incassallya 
[M .köblös SzD; RLt]. 1823-1830: Ezen Öexcellája nagyon 
bosszankodott, azt mondván, hogy nem is szorult a király 
fizetésére, mert a proportione többje vagyon, mint a 
királynak az ő szükségéhez képest [FogE 146]. 1847: 
Varga Katalin ... az templomból kijövő emberekhez 
beszédet tartott, s azt mondotta, hogy az uradalmi erdőkből 
szükségeikre fát vághatnak [VKp 262]. 

Szk: ~ét beéri. 1595: ezeket az kiweol weot es tartót 
barmotis tartozzanak Az mezarosok, az Mezarlasra be 
hozny, ha az belieghzet barommal az Mezar zek rendit es 
zwkseget be Ne ernek Akarminemew wdeoben. Azonkép-
pen Mestersege veztesse Alat [Kv; TanJk I/l. 259]. 1782/ 
1799: minek utánna az Erdőknek fel osztása meg esett, a* 
Falusiak is ugy meg szűkültek fa dolgábol, hogy a* magok 
szűkségeketis nem igen érik bé vélle [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 366] * ~ét (ki)pótolja. 1807 k.: En voltam" néhai 
Székelly Mihálly Uramnak tiz forintakkal ... mivel egy 
ökrem el karasadván hogy abbéli Szüksegemet potollyam 
... kértem ö K(egye)lmetől tiz forintot [Sinfva TA; Borb. 
II. — "Ti. adós]. 1828: ollyanokis vagjnak köztök" hogj ha 
pénzen nem kapnak, a' Nagyságtok és mű Jármas és Fejős 
szarvas Marháinkat kezdik meg nyuzagatni 's igyis ingjenis 
ki potolják azt a' szüksegeket, a' melly ugjan tsak minnyá-

junkra nézve felette káros lenne [Torockó; TLev. 13/3. 
"A vásárlók között] * ~et teljesíttet. 1823-1830: én is min-
denre ügyeltem, minden szükségeket' más által teljesíttet-
tem, s ök még a csizmahúzónak is megfizettek [FogE 164. 
— 'Az úrfinak és a doktornak] * -re fordít/fordíttató 
1670: Arrúl is Kegyelmed nekem parancsoltassan, ne en-
gedjen eldissipálni' és más szükségekre fordítani, hanem 
kéljem elő [TML V, 49 Telekj Mjhály Naláczi Istvánhoz. 
— 'A sóból befolyt pénzt]. 1697: a' meh ser es szalad ser 
hasonlo szükségre fordittassek [Dés; Jk] * derék 1662: 
Kiket a fejedelem maga is, míg a derék szükség nem kíván-
ná, örömest lecsendesítteti vala, bizonyos embereit is küld-
vén avégett parancsolatjábul hozzájok [SKr 515] * dolgo-
zóház ~e. 1846: Mészáros János ... 30 Rf váltó fo(rint)okra 
oly hozza tétellel büntetödött hogy azon tömög, a Ns város 
altal, a most ujbol fel allitando dolgozo haz szükségé pótlá-
sára rögtön altal adassék [Kv; ACProt. 16-7] * házi ~> 
1753: Váljon a' kész költő pénzen minden pénze értetetteti-
ké, vagy penigh csak az a* miből minden napi házi szük-
ségre költött vagj költeni szokott? [Harasztos TA; Ks 14. 
XLIIIb vk]. 1843: A bányászathoz, tüzelésre vagy egyéb 
házi szükségekre s telkeik békerítésekre ád-e a kamara fát-
[Vkp 131 vk] * igaz 1596: Az egihaz fiak Igiarto Simon 
es Marék Miklós deák vraim zam adassok ... Exitus. Az 
Egi hazra, Scholara, es egieb fele ighaz zewksegekre 
eléémosinara (!) keolt f 252/32 [Kv; Szám. 6/XIX. 21] * 
költségi 1843: (Varga Katalin) nem kíván egyebet, csak 
annyit, hogy élelmi és költségi szükségeit fedezhesse [VKp 
113] * közönséges 1572: (A sáfárok) eo k. paranczo-
latyara kessek es Engedelmessek legenek Minden Ideoben 
hogy seh az feyedelem sem az város dolgaiban eo Myatto* 
fogiatkozas Ne Essek, keolcek az eo reyaiok Byzot varas 
Jeowedelmet az howa Byro vra(m) az fejedelemnek es 
keozeonseges zwksegnek Meg zerzesere paranchollya [Kvj 
TanJk V/3. 54b]. 1790: A mikor a1 Szőllős Gazdák akarni 
némü Bírságot el költeni egyben Gyűlnek ... és ha â Bírság 
<3>m forinton fellyűl valo lészen az azon felyűl valo része 

â közönséges Szükségre meg hagyattassék [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 1799: minden esztendőnek kezdetén* 
falunak közönséges szükségei ... a falu Lakossaira ţe 

rotassanak [Kv; AszLt Nr. Reg. nyomt. gub-i körrend. 601 
és 6463] * mindennapi 1621: az mindennapi zwkseg" 
felette sok wolna, meljhez kepest kewantatnek hogj e 

kglmek Az ado fel wetesreől prospicialnanak [Kv; TanJ 
II/l. 316-7]. 1677: az Országban ... hogy se a' Fejedelme* 
Czejt-házai, Várai, és mindennapi szükségei meg ne fo-
gyatkozzanak ... arról illyen mód végeztetet [AC I 3 y 
1733: Nállunk a Tehén s Lo potollya mindennapi szüksé-
günket, mivel feles Tehenek jármoltatnak [M.léta TA; JHD 

II. 3] * papirosbeli 1681: iria kgd edés Ur(am) Pap"1*" 
belj szükségit [Körtvélyfája MT; BálLt 1] * pénzbeli 
1572: az Safar vraim ... mikor penznelkwl zwkeosek vo' 
nanak, Az Byro vram Izenetyre Ne tegienek alkolmatlan e 
Tyztessegh kywl valo Bozzwsagos valazt, hane(m) 
Beochwlyek Byro vramat, Es Jo Bezedel erteny agyak 
vramnak az penzbely zwkseget [Kv; TanJk V/3. 
1768: Mostan ... történvén Ábrahám Joseffné Sípos Ann 
Aszszonnak rementelen de igen szorgos penzbeli szükség 

... nagy Hold főldek(ne)k reluitiojaval ... meg kínálta^ 
[Ne; DobLev. 11/391. lb] * súlyos 1568: Elseobe a w 
az Vrunk eò Nga kewansagat Nezy hogy sok k i l e o m D 

leomb fele Sullios zwksegenek be telliesitesere Ostor Ad 
ba Negy ezer forintot kewan es ker az Varoson, Eo kgn1 



745 

varosul nem itilik hogy ez Vrunk Akarattia semminelkwl el 
mulliek [Kv; TanJk 1/1. 31] * tábori 1682: Tábori 
szükségre fel szedett ighen ösztövér ökrök [Vh; VhU 695]. 
1683: Fogarasbol Szalittanak az Tábori Szükségre Radnot-
ra Három vasas es Tiz fakó, Záros Ernyős szekereken Élest 
[Utl] * téli/télre való 1579: Iryanak eo Kegmek Barbely 
Georgnek hogy heaba ide zekeryt ne munkaltassa, mert Az 
Zegenysegh pincznelkwl semmy keppe(n) az borokat ky 
nem adgya nemis adhattya Miért hogy telre való zwksege-
nek megh zerzesre kenzerytette Az boroknak el Adassara 
[Kv; TanJk V/3. 203b]. 1704: Ma parancsolt ki a generál a 
Maroson innét valókra, hogy mindeneket béhozzák, hanem 
csak a télre való szükségekre hagyjanak élést [WIN 1,272]. 
1731: Hogy idö meg nyerésével az eo Felsége Militiája 
Téli szükségéről illendőképpen providealtathassék, pro 
7 ma futura Septembris edgyben gyűlni, és a Fő Tiszteket s 
hellységek Deputatussi és convocalni szükségesnek itiltük 
[Kv; ApLt 1 a gub. Apor Péterhez] * temetési 1679: 
Ugian ezen szinben temetési szükségre czinalt gyalult desz-
kás, pártázatos, czak fejeren való, P(rae)dikalló szék nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 84]. 1771: erogalo-
dott Temetési szükségre 822 Mf és 47. pénz [Kendilóna 
SzD; TK1 Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske nyil.J 
* tűzi 1785: Minthogy tsak félénnyire vagyon Tűzi 
szükségünkre Erdőnk, Szükségünket ... a szomszéd Faluk 
Határairól pénzünkéi potóllyuk [Torockó; TLev. 6/1. 12b-
13a] * üvegcsűrnek ~e. 1817: meg vagyon tiltva a* Fenyő 
fát és Deszkát az üveg Csűrnek szükségin kivül egyéb ke-
reskedésre fordittani [F. árpás F; TSb 46] * választáshoz 
való 1687: Kglmed Nemzet(e)s Recsej Boér Sigmond 
F(°)g(a)r(a)si Vice-Kapitány hivünk parancsolatunkból 
adasson mindgjárt valasztashoz való Szükségre harmincz 
font fekete ónat. Libr. 30 [Szád. Bornemisza Anna fej. 
asszony rend.] * várbeli 1677: Várbeli apros Szüksé-
gekre Erogaltam vasat Libr. 27 [Kővár Szt; Utl]. 1679/ 
1681: minden féle veteménj annyi legyen bennek", hogi á 
m i à várbeli szükségtől megh marad benne, aszt adhassák 
el. es à kerteszt Conventioja szerint Contentálhassák azzal 
[Vh; VhU 675. — aA veteményes kertekben] * vitézi 
1688: az Romaj Császár eő Felsege az Maros Vásárhelyi 
Statioban levő Vitézi szüksegekre, honnan, micsoda féle, es 
mennyi számú élés limitáltatott légyen [Told. 2 fej.]. 

3- vki/vmi ~~ére vki/vmi számára/részére/szükségletének 
megfelelően/kielégítésére; pentru satisfacerea necesităţilor 
cuiva/a ceva; für jmds Bedarf, etw. was jmd/etw. braucht/ 
"ötig hat/bedarft. 1562: Biro vra(m) es az polgár vraim ma-
rattanak adossa lakatos peternek ó felsege zúksegere kit 
mjúelt egy zabolath [Kv; Szám. 1/VII. 128]. 1583: azt yija 
telseged hogy gyeöngyeth felseged az Iffyw azzonyonk 
? ^ e g e r e nem kwldheteth [BáthoryErdLev. 46]. 1590: Egy 
jyknak valló kossart veottem vrunk zywksegere ... d. 10 
IKv; Szám. 4/XX1. 48 Kis István sp kezével]. 1594: 12. 
Januar(y) ... Vrunk zwkseghere az mely Onath vittenek an-
nak az el vagasatol atta(m) f — /8 [Kv; i.h. 6/VI. 4]. 1596: 
ymnk zwksegere suttwnk kettejwel tykmont f — //64 [Kv; 
' n. 6/XXIX. 6 Bachi Tamas sp kezével]. 1670: ím mostan 
muglen más provisiónk lehet) száz tallért küldöttünk szüksé-
gére Kegyelmednek [TML V, 55 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

Mint népes communitásunkban communitásunk tagjai 
*Metbeli bomákot, eszközfákot, kerékfalat kémek szüksé-
g r e a szokott tilalmas erdőből [Árkos Hsz; RSzF 115]. 

Szk: ármáda ~ére. 1705: Havasalföldében erősen szedik 
a z árpát, zabot és egyéb gabonát az béjövŏ armada szükse-

szükségesképpen 

gére, minthogy gondolják, hogy Erdélyből ki nem fog telni 
sustentiójok annyi népnek [WIN I, 585] * eklézsia/(szent)-
egyház/templom ~ére. 1507: ha katonak fya lezen azt meg 
tarca, ha pedig <leanya?> lezen azt el agya es az Eghaz 
zwksegere <fordicia?> [NylrK VI, 187 Cheh István végr.]. 
1599: Vettunk az templum zúksegere hozzufűrwz dezkat f 
3 d 54 [Kv; Szám. 8/XVI. 27]. 1607: marton Gergelj az fe-
ketes elue hagiot egj hold feoldet Az Zent egj haz Zúksege-
re, Becz Imreh uram ugj adot uala azon Zent egjhaz zúkse-
gere az feoldre f. 1 [Szentsimon Cs; BLt 3 Gede János pp 
vall]. 1699: kik kőzzül az első", az Ecclesiának minden 
belső jövedelmét percipiallya, és Curator Uraimék kezek-
ben administralvan intactč, az õ kegyelmek akarattyábol 
Salarista Vraiméknak, és az Ecclesia szükségeire erogallya 
hűsegesen [Kv; Ref.egyh.lt X. A. 9. — aA kétkvártás 
közül] * épület/ház(a) ~ére. 1578: Mywelhogy penigh Do-
rombarnak beweb hatara wag(on) mind eöker, ewnew, es 
dyzno bannoth ott tarchon, Kysfalwdon chak anny legyen, 
a menninek hazna nelkçl az haz Zçksegere el nem lehetnek 
[Kisfalud AF; OL. M. Kamara Instr. E — 136 Inreg. Fasc. 
34 Fol. 104-6 V. Kowachoczy ut. Math. Niary gondv-höz]. 
1585: attunk ... Sendel szeget ez epiletnek zúksegere tizen 
három ezert, melnek az arra tezen ... f 4. d. 55. [Kv; Szám. 
3/XIX. 35-6]. 1657: Egy kez vonotis vettem haz szükségé-
re fl. — .//. 70 [Borberek AF; WassLt Perc. 27]. 1677: Pa-
raszt embertöl-is a' Nemes ember, maga háza szükségére, 
és nem kereskedésre, szabadossan vehessen; de egyébiránt 
kereskedésre való mézet és viaszszat ez Országban senki 
szedni és venni, annál inkáb ki-vinni ne mérészellyen Feje-
delmek engedelmek nélkül [AC 230]. 1750 k: Nem szabad 
pedig krajnik uramnak maga háza szükségire ... csak egy 
szálat is fordítani [Déva; ErdO II, 117] * falu ~ére. 1820: 
vad gyümöltsös fák kűn a Határon a' Borozdákan vágynák 
a Falu Szükségére elegendők etzetnek valók [Bogártelke K; 
KmULev. 2] * fiskus ~ére. 1671: Végeztük azt-is hogy 
mikor Nagyságod edgyik lakó hellyéböl, másikba indul, 
akkor a' Fiscus szükségére való szekerekre Hopmester 
Atyánkfia kötelessége szerént provideállyon [CC 31-2] * 
konyha ~ére. 1640: Vayat, minden esztendőben faluiul 
negy eytel vayat tartoznak az koniha szükségére be szolgál-
tatni [F; UF I, 708]. 1670: Adtam Borsolo Mathenak ... az 
ö Nagok konyháya szükségére fŭ szerszamokat [Utl]. 
1688: huszonöt pénzen vött konyhánk szükségére százhar-
mincöt berbécseket in fl. 176, 25 nro 135 [Fog.; AUt 528] 
* köznek ~ėre. 1593: Mikor az Lakatos Albert feleol az 
dezka koszt ... megh chinaltattam ... vettem ... egi kozo-
rwfat azon keoznek zwksegere p(ro) f — d 24 [Kv; Szám. 
5/XX. 131] * község ~ére. 1597: az Mezarossok ... tartoz-
zanak elegedendeo húst ſogiatkozasnelkewl wagny az 
keossegh zewksegere [Kv; TanJk 1/1. 300]. 1735/1760: A 
Falu körül minden felöl lévő Pásintas helyek is, in moder-
nis Terminis ökör tilalmas és egyéb marha legeltető kőz 
hely végett, mind az Possessorok, az kösség szükségire in-
divise hagyattassanak [Elekes AF; DobLev. 1/164. 8] * 
majorság ~ére. 1640: (A szántóföldeket) a falubeliektol 
mostan el foglalvan az Ur eo Naga maiorsagha szükségére 
azokat szantiak az Varhoz zabnak [Vád F; UF I, 711] * 
malom ~ére. 1577: bwk deszkakat bowe(n) faragtassanak 
az molnok zwksegere [Kv; TanJk V/3. 154a]. 1590/1593: 
hordottak eppwlettre való faatt az Malom zwksegire 
[Szentmargita SzD; Ks]. 1771: vittenek ... fákat. . . Dévára 
is ... az Dévai Malmok szükségére kaláts fának [Nándra H; 
Ks 93. 19. 6] * milicia ~ėre. 1703: Szŭksegeskeppen 
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kellet nekünk Guberniumul Privatus Atyankfiaitol Szaz 
ezer Rhenes forintot költsön anticipative fel vennünk az eo 
Felsege Militiaja Szűksegere [UszLt IX. 77/71 gub.]. 1705: 
mind az ő tiszteit a régi mód szerint helyekre állítám és 
őket az úr őfelsége hűségére megeskettetvén, az ott levő 
militia szükségére naturalékat vetvén fel a körül való 
falukra, és amiben lehetett mindeneket rendben hagyván 
[WIN I, 645] * ország ~ére. 1566: Feoldwnkeon lakok 
hazahoz amy rez zanto feold es zenafw Iwtna ... Aztys 
kegyelmes Vrunk recusalyak, meg adny ... azokat az 
felseged adayara orzag zwksegere, az Articulos zerynt 
[SzO II, 183 a székely főemberek és lófők a fej-hez]. 1600: 
Chyanady János Malom biro vram, az orzagh zeoksegere 
az Malomnak Jeowedelmebeol administralt birak es tanach 
bely vraimnak kez penzeol három zaz forintott [Kv; Szám. 
9/VIII. 10a]. 1621: az mostani Orzagh zwksegere Guberná-
tor vram eő naga, Kyralj vrunk eő felsege kglmes paran-
csiolattiabol, Szaz Gialogot kewanna az szegenj varostol 
három három hopenzel hogj eleö allassŭnk [Kv; TanJk II/l. 
321]. 1677: ha kinél inscriptioban volna valami jószág, 
vagy Fiscalis Proventus, mellyért az Ország szükségére 
pénzt adot volna-ki, vagy penig jámbor szolgálattyáért 
inscribálták volna valakinek; afféle Bona Fiscaliae, vagy 
Proventus Fiscalis ... szabadon a' Fiscus által minden idő-
ben kiváltathassék [AC 43-4] * (saját) maga ~ére. 1584: 
Báthory Istwan capitansagaba arultatott uolt kiremis zerinth 
maga züksigire bortt ki keozeottök [BáthoryErdLev. 147 
Báthori István az erdélyi hármastanácshoz]. 1593: vgian 
Ezen ouar szorosaban valló padimenttomoszasra kelletett 
szajatt maga(m) szuksigjre Hozott köuett oda Adnom [Kv; 
Szám. 15/XXIV. 6]. 1718: áz él szōkōt bacsnak gyüteme-
nyit él vitte es magá süqsegire (!) Fordíttatta [Mezőbodon 
MT; KJ. Fogarasi János lev.]. 1762: Az utrizált Berek ... 
M. Sz. Gjörgji hatarhoz tartozik ... Most ... Rosnyai Jo-
seph Vram Vágattya és éli maga szükségére [Udvarfva 
MT; Ks 67. 48. 31] * szegények ~ère. 1589: Adot uolt ó 
keglmek Restantiaba Twrot 5. Ket Berbencze sos teyet ... 
melj a' Zegenyek szűksegere keolt [Kv; Szám. 4/XI. 12]. 
1600: Az o varbely Swteo házhoz az szeginiek zwksegere 
veottem egj Eoreogh Mustorogh Tekeneott f 1 d 25 [Kv; 
i.h. 9/XIII. 3 Damakos Máté isp.m. kezével] * tábor ~ére. 
1562: bezthercze tharthomanyarol, be hoztak az thaborra 
walo elesth ... Azth az elesth mynd zaman be hoztak my 
kezwnkbe az thabor zwkssegere [BesztLt 72] * udvarház 
~ére. 1657: Az hűteos Kulcsár Keserűi Miklós szamadasa 
szerint, Erogalodott, per Annum, az Udvar haz szűksegere, 
Eczet, Ur. N. 23//2 [Borberek AF; WassLt Perc. 23] * 
udvar ~ére. 1662: írtuk, hogy az élést takarosan költse ... 
mert még udvarunk szükségére is sohonnat nem hozhatunk 
ebben a rusnya időben [TML II, 407 Lónyai Anna Teleki 
Mihályhoz]. 1725: A megh döglött méhek lépeibőll 
percipialta(m) libr 1 1/2 Ez az Udvar szükségére erogálo-
dott [Kv; Szám. 54/IV. 13]. 1783: a Takács, és a Kúltsár a 
Kalota Szegbe voltak, edgyik Deszkáért, a másik pedig ab-
roncs fáért udvar szükségére [Perecsen Sz; IB] * választó-
ház ~ére. 1685: kgd Fagarasi V. Capitany Hivúnk Nemze-
tes) Boer Sig(mon)d ur(am) kgel(mese)n es igen Serio pa-
rancsol lyuk az keze alat levő Onbol adasson az valaszto 
ház szükségére huszonöt font Onat libr. 25 [Szád. Borne-
misza Anna fej. asszony rend.] * város ~ére. 1559: Ha ... 
walaky megh thalalthathnek hogy ez yllyen wewth el adna, 
az ollyan ember hwz forynthon Maradgyon, Ees az ollyan 
penzth az waras zywksegere kewlczegh [Kv; TanJk V/l. 

58]. 1591: 22 die february ... Byro vram egez Tanachy 
akarotyabol, vettem Zaz kopyatt, Az waros zywksegere f 
28 [Kv; Szám. 5/1. 18]. 1662: Melynek Jnteresset az b. 
Tanacz le teotte az Varas pénzebül; Es az feö pénzt assig-
naltak ... Varas szűksegere [Mv; MvRLt Tornai László ki-
jegyzése]. 1737: Az város szükségére adtunk Egj Mogyo-
ros Tyúkot [Kvh; HSzjP] * vár-e. 1571: Paranchioltanak 
Kdnek az Testamentarius wrak ... Ez waar Zywksegere 
kywaltkeppen walo dolgokrol, hog* Kd zorgalmatosson 
azokban el Jarwan megh Chyelekeggie [Szúv; BesztLt 
35Ó3 Petrus Zent Myhalyffalwy Casp. Zewch beszt-i bíró-
hoz]. 1640: Mely malom vam jöuedelmeböl az Var szűkse-
gere kett resz administraltatik [Fog.; UF I, 687]. 1676/ 
1681: Czipot Ugi süttessen à vár szükségére ... egi véka 
buzabol hatvan Czipo süllyön ki; az korpát megh tarcza, 
azzal disznókat szoktak hizlalni [Vh; VhU 59]. 1718: Mellj 
erdőis ab antiquo tartatott és Conservaltatott ă Várnak siető 
és kiváltképpen valo szükségére [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-
ból] * végház ~ére. 1677: A' Partiumbéli Vármegyék-is 
... dézmájok dolgából arenda fizetésre rendeltessenek, de 
ugy, hogy ha a* Fejedelmek ugy ítélik h a s z n o s a b b n a k 

lenni, mind a* Fiscus és Vég-házak szükségeire | Mint hogy 
vadnak oly Nemes embreke, kik elég értekesek, még-is 

annak a' Vég Háznak közönséges szükségére lovat nem 
tartanak, abban ez után illyen mód observaltassék [AC 75, 
2 2 61' 

4. ínség, nyomorúság; nevoie, lipsă, särăcie; Not, N0*" 
stand, Elend. 1542: Isten byzonsagünk hogh az the k. 
hazabul ilyen zewksigbe el nem kywankoznank m a s s w v a 

mennie, de erçvel çznek el bennewnketh [Fog.; LevT l 
20]. 1566: gjakorlatossaggal inditot mwnkeot az my nagy 
szwksegwnk, es nagy nyomorúságban walo esetwnk, felsé-
gedet keoneorgeswnk altal megh lelnwnk [SzO II, 190-lJ-
1602: az vitezleo Baad azvagy vayda Istua(n) D o b o k a 

varmegheben Pancelchyehen lakó kenzerittettwen az eo 
sok kwleomb kwleomb fele zvkseghi es f o g y a t k o z a s i 

miath, vete zaloghban, egezzen Keotelendbely Rez ioz*" 
ghat. . . az Kolosvary Páter Iezsuitaknak, hatua(n) forintban 
[Kv; RLt O. 5]. 1615: Tudom hogj Anna Peter Dayiö 
Istvántól kert vala három forintot szüksegiben niavaliaiţ' 
ban [Zágon Hsz; HSzjP Czoma Dávid (50) pp vall.]. 
Sebestyen György nemes ember ... az vensegh miatt megn 

erőtleneduen, es bizonyos szükségétölis k e n s z e r i t t e t u e n ••• 
ennek előtte adossult volt kész penzel ... kett forinttal és 
kétt véka buzáual [Mezőbánd MT; MbK]. 1694: Medgy<*s 

Székben Szász Sároson lakó ... Bálás János mostani Fol-
nagy, Fulcza Peter mészáros György Czínk István ••• 
szeritteténk kémi az Súlyos Porcziozás, es egyeb kűlöm 
külömb félé szükségtől ... Petrivity (!) Horvát Ferencz 
ur(am)tol eö kglmitöl Száz magyari Forintokot [SLt 14-Jj: 
4]. /729:meg tekéntvén ... ö Nga ollyan nagy á r v a s á g b f j J 

szügségit, paratis ada ö Nga magának az relictának fl-
183„46 [Aranyoslóna TA; JHb XXVIII/31]. 1774: ezen 
erdónek Falu felöl valo Része ...közelebb lévén ... mind az 
Udvar, s mind az Falusiak szükségére Nagy P u s z t í t á s t , 

Csonkítást tett (így!) [Királyfva NK; Ks 23. XXIIb]. 1'*'-
a Jobbágyok el adták töbnyire marhájokat a szűkség 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1816: Orbán Mihá ly 
... az nagy Szükségben az éhei halásnak el t á v o z t a t á s a e n 

Búzát 
tisztei-

kére Balog Mártontul hogy adjon egy Véka tiszta 
[Szentimre MT; BalLev.]. 1859: személyesen nem 1 
hettem, hogy instáljam szánakodásra; nagy nyomorúság ' 
nagy szükségbe vagyok most ís ... a' mult fél-holnapba egy 
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joszivŭ vendéglösné szánakodásbol ingyen adott kosztot 
[Mv; DE 2). 

Szk: ~be hozza magát. 1842: nagy csuda ha nints az ífiu 
Urnák az a' baja is, hogy könnyű szerrel jutván ahoz a' 
mije vagyon, azt a' maga ideiben meg nem kímélli — s 
magát ezért idö nap előtt szükségbe hozza — az idén már 
jobbról balról a' mit lehet segíllyünk rajta [Veresegyháza 
AF; DobLev. V/1241. 2a Dobolyi Sigmond Dobolyi Bálint-
hoz] * esik. 1597: Zigiarto Georgine Drúttia aszony ... 
vallia ... néha zewksegim estenek egizer me(n)tem wala 
Nyreo Simonnehoz pénz kemy, ki ennekkem mostoha lob 
Angam volt [Kv; TJk V/l. 109]. 1719: ez mostani példa 
nélkül való nagj Penuriáb(an) szükségek esvén, az p(rae)-
specificált két hold szántó földeket ... adák ... örök árron 
Brullyai Györgj Ur(amna)k [Ne; DobLev. 1/97]. 1737: Ha 
kinek pedig olly szüksége esnék, pro necessitate sua ex-
plenda, Dézmás atyánkfiaitól Czédulát vévénn, illendő kép-
Pen hozathat bé búzát, Dézmálás előttis [Dés; Jk 483a] * 
-et lát. 1699: Mind ezek felett ... szám kivetett állapotom-
ban) engem kőltseggel is tartott... en ott is, majd mint itt-
hon semmi szükségeit nem lattam [Mk Macskásy Boldisár 
yégr.]. 1765: hogj a botskor bőrt az szegénység bővebben 
és jutalmason vehesse, s' ebben a helység szükséget ne 
lássan, a' szörös bocskor árulás közenségesen minden rend-
beli embernek fel szabadittatik [Torda; TJk V. 229] * ~ 
Idején. 1595: Nehezük varosul eo kgmek hogy az kiuel 
restantia vagion mind tizt visseleoknel s mind egieb helien 
illien keserwes wdeokben zwksegh idejen fel Nem Zedik 
Zamweweseket felben hagywa(n) [Kv; TanJk 1/1. 256]. 
1699: Az Várbanis vágjon fél ház azt birják ketten Péter és 
Ferencz fiaim: mind azáltal szükség(ne)k szorulás(na)k 
'dején az tŏb az én Agjekimbol Származót édes Gyermeki-
nietis tartoznak bér nélkül mind az alsó házakban mind az 
Várbeli házban béfogadni [Mv; MbK 89] * -tői viseltetik 
1629: bizonios es el múlhatatlan szwksegekteol uiseltetuen; 
kere mi eleottünk ... Huzon eot magyari forint (!) [Ádámos 
KK; Pk 7]. 1701: Az fenn megh irt Falubéliek ... mostani 
nagj szükségtől viseltetvén, az pénzt Biro Sámuel Ur(am-
na)k megh nem adhaták [Nagylak AF; DobLev. 1/55]. 
1760: egj darab szántó födet ... bizonjos szükségtől visel-
tetvén ... adtam zálogban ... Nemzetes Dobolyi István 
Vramnak [Ne; i.h. 11/308] * elkerülhetetlen 1736/1783: 
Idősb Sárosi Kristina Aszszony ... az elmúlt sirlamas, ter-
hes, és Boldogtalan szük időkben ... elkerülhetetlen szük-
ségétől kénszeritetvén, diversis vicibus levált ... 146 id est 
száz negyven hat Magyar Forintokat [Kissáros KK; DobLev. 
111/574], 1759: Bajtsi Gergely Ur(am) és Felesége ... bizo-
nyos és el kerülhetetlen szükségétől viseltetvén kéntelenitte-
^ ••• egj darab puszta gjűmöltsös kertnek hason felit... el 
a kunni és elis adni őrök áron [Ne; DobLev. 1/292. la]. 1810: 
el-kerülhetetlen szükségeitől kénszerittetvén kért költsön ... 
nat vforintokat esztendő illyenkorig [Marosvécs MT; DE 2] 
* szorongató 1699: néhai Borosjenei Zöldi Istvánne, 
Nemzetes Tokai Anna Assz(ony) ez mostani siralmas es ter-
nes üdőb(en) sok szorongató szükségtől viseltetvén ... Nem-
zetes Bolgarffalvi Sebesi Beniamin Ur(amn)al tőn illjen őrö-
j x es meghihatatlan alkalmott [Sárd AF; JHb XXXVII/3]. 
735: Komornyik László Vram ... kéntelenitetett... kérni... 

fordai Boldisar Vramtul ... nyólczvan egy magjar forintokat 
es két pénzt, mely szorongató nagy szükségében való kérését 
• Tordai Boldisár Vram ... szánakozó szivei meg tekintvén 

jvának eő kegyelmek ... nyólczvan egy magyar forintokat és 
K6t Pénzt [Szécs Sz; Borb. II]. 

Sz. 1662: Az fösvénységgel nagy szükségben az ember-
ség együvé nem fér [SKr 464]. 

5. kényszerűség, szükségesség; nevoie, necesitate; Not-
wendigkeit. 1662: hogy a bánnak a fejedelemmel már az-
előtt alattomban való collúsiója is volna, annyival könnyeb-
ben is ráhajlott vala, mert a fejedelem többé a hazának 
ollyan szükségében elmenetelit a maga írására megengedte, 
sőt úti költségére pénzt is, háromszáz tallért küldött vala 
[SKr 436-7]. 1666/1701: mind az Fejedelmeket, mind az 
Hazát az szükségnek mivólta tanittya meg, mellyik helyet 
és mint kell oltalmazni [Kv; KvLt 1/188 fej.]. 1668: mint-
hogy őkigyelmeknek sebes volt az idegennek eladni az 
atyai házat az vejeknek károkra, tehát az én successorimnak 
is szabad lehet az anyai házat idegennek eladni, ha az szük-
ség azt kívánja [Kv; KvE 208 U]. 1670: Az vármegyébül 
is leszen 150 gyalog s 50 lovas ... Ha az szükség úgy kí-
vánja, az egész vármegye is mentest felül [TML V, 70 Te-
leki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1677: ha mikor Hadi Expe-
ditioknak szükségesképpen meg-kelletik lenni ... a' dol-
goknak mivolta, és szükségnek kívánsága szerint, a' Feje-
delmeknek parancsolattyára, Nemessi praerogativával élő 
minden rendek, tartozzanak fel-ülni [AC 91-2]. 

Szk: a ~ kívánja. 1584: valahon az szükség kévánja, 
szolgálhat [Gyalu K; SzO IV, 90]. 1615: az kett Olah Vai-
da, Cziazar eo Hatalmassaga parancziolattiabol es velwnk 
ualo Confoederatioiokbol oly kezen vadnak mint az ma-
gunk fizetet hadunk, Ottis leznek ualahol az szwksegh 
kiuannia [Gyf; Törzs. Bethlen Gábor rend. Usz-hez]. 1621: 
az Twz miat... Biro vram eő kglme czinaltasson húsz Beőr 
vidret az keőzeőnsegesbeől ... hogj walamikor az Zwksegh 
kewannia, azok miat fogiatkozas ne essek [Kv; TanJk II/l. 
319] * ~nek idején. 1623: az palank es estallo kózeőtt Egy 
Eolny tagassaga legyen, azertt hogy Zwksegnek Ideyen 
Puskás Legenyek forgódhassanak ott [BGU]. 1662: csudára 
méltó, hogy akik azelőtt a törökkel való hadakozast olly 
nagy fennen kívánák ... ímhol mostan, a szükségnek 
idején, szíveket, bátorságokat Isten mind elvette! [SKr 296, 
446]. 1677: az igaz Unió és Concordia azt is kívánván, 
hogy a* mint a* Városok, külső joszágokat-is egyaránt bír-
nak, és minden szabadságival, hasznaival az Országnak 
usussát és fructusát nem csak egyaránt, sőt inkább fonto-
sabban élik és vészik az Országbéli egész Statusoknál, és a' 
szükségnek idején azoknak nem csak fegyvereckel, hanem 
vérek hullásával-is és életek fogyásával-is oltalmaztatnak 
[AC 161] * elkerülhetetlen 1663: az el kerülhététlen 
szükség ... okoztat bennünket Generális Insurrectiora kén-
szenten i keglteket [UszLt IX. 75. 58 fej.]. 1795: el kerülhe-
tetlen szükségek levén a Kis kükűllõ vizén erigalando ál-
landó lábos hidra ... mind fel epittésében mind Conserva-
tiojában olyan praevisio s provisio tartassék hogy ... jöven-
dő beli romlások s károk ne következzenek [Adámos KK; 
JHb XIX/46] * felette/felettébb való ~ (kívánja). 1578: 
kevannyak eo kegmek, hogy eo kegmek Biro vram ha oly 
felette való zwkseg nem kewannya, hogy egy alkalmatosb 
napot valaztana', az be gywtesre es ha lehetne az Zombatot 
obserualnak eo kmek [Kv; TanJk V/3. 166a. — "Vasárnap 
helyett]. 1598: Amy penigh illety az barany hwsnak limita-
tioiat... es feletteb való zeokseget Tecczyk azért hogy va-
sarnapokon mindennemeo rendbely keolseo emberek be 
hozhassak, es vgy Adhassak az minth az vasar kewannya 
[Kv; TanJk 1/1.313]* hirtelenítõ 1716/1793: Ha vala-
mi hirtelenittő szüksége nem kénszeritti úgymint asztag bé 
hegyezés gabonája ha olly káros helyen vagyon, hogy lo-
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pástól vagy kártol féjti, és ehhez hasonlo casusok hirt tévén 
a hiteseknek vagy határ őrzőknek fogyaték kalongyáját 
gabonáját bé hozhatja [A.csemáton Hsz; SzékFt 30] * 
kényszerítő/kénytelenítő 1677: Arany, ezüst materiát, jo 
monetát, sem választásra, sem felveretésre nem szabad az 
Országból ki-vinni ... (ki-vévén hazánknak közönséges ve-
szedelemben forgo háboruságos állapottyának kénszeritö 
szükségit) [AC 64]. 1678: Örömest idegen hadakat nem 
hoznánk a hazára, de ha az kételenitő szükség úgy kivánja, 
annak is meg kell lenni [TML VIII, 178 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 1695: Sok és kivált keppen való kenszeritő szük-
segtül viseltetven, az regi observalt jo mod szerent keteleni-
tettünk három hol napigh való Bor fogast allitani [Dés; Jk]. 
1710: Kételenittö szüksegh hozván magaval ... Nééb Már-
ton Ur(am) bé nem jött [Kv; ACJk 76] * utolsó/utolsó (~re 
jut vki). 1653: Azt mondották akkor, hogy az régi székely 
törvény volt a nyárs hordozás, melyet igen nagy és utolsó 
szükség korán szoktak vala cselekedni a régi székelyek 
[ETA I, 44 NSz]. 1724: Néhai Báttyok Tar András ... 
inscribalhatta az Aviticum bonumo<ka>tis mint utolso 
szükségében, mivel az Haz a Tőrvényeis admittallya az 
ollyan nagy Casusokban való rendes inscriptiot [Asz; Borb. 
I]. 1772: Considerálván azt, hogy ... az nagy szegénység 
miatt maga félje és gyermekei majd nem utolso szükségre 
jutottanak s jutnak ... Patai Ersebet Aszszony keserves sok 
kéréseire adának és jo follyo ezüst pénzül effective ki 
számlálának h. Flór. 150 [Ne; DobLev. 11/437. lb]. 1803: 
ha valami utolso szükségre jutnának két Fiai, vagy Fiuágon 
leendő maradékjak, azokat" akkor el-adhassák [Szentbene-
dek SzD; Ks 38. V. 35. — "Az arany- és ezüstnemüt] * 
váltságbeii 1579: Kenzerittetwen hogy egj feó Molnos 
öreŏksegwnket kelleteek megh valtanwnk Zoltanban"... az 
Nemes czeryek vitaiiustol, es ennek ez ŏrōksegnek valtsa-
gabalj zuksegwnkert Adank ... Lazlo papnak ... egy pwzta 
wles helyett [Uzon Hsz; Ks I. — "Hsz]. 

Sz. 1821: az szükség Törvényt ront [M.zsombor K; 
Somb. II]. 1842: a szükség' (: példa beszéd szerént :) 
törvént ront [Bözödújfalu U; Pf|. 

6. testi szükséglet; necesitäţile, nevoile (naturale); Not-
durft. 1573: Fogas Albert Azt vallia hogi ... volt egy Aztal-
nal Miklóssal az Boron ... Az közbe Megen hatra zwk-
segeiert, Es hogi eleh Ieot volna ... hallotta zytkozodasat 
[Kv; TJk III/3. 225]. 1629: az belső várban való házam is 
igen jó alkalmatossággal vagyon építve ... jó nyári háza, 
szükséghellyel, azazhogy szükségnek, szorulásnak idején 
egy főember tisztességesen elfér benne [BTN2 421]. 1705: 
kimenvén Graven, szüksége lévén a borital után, én és 
Dienes úrfi elkísérők a kamaraszékre [WIN I, 511]. 

Szk: elkerülhetetlen 1699: Muntján Márkuljnakis el 
kerúlhetetlen szúksege érkezvén ... adta, és engedte azon 
szólott ... Kovács Marton Ur(amna)k [Nagylak AF; Dob-
Lev. 1/46] * hátulsó 1710 k: Mivel a kurucok ekkor 
kegyetlen halálok nemével ... ölték a levélvivőket ... a 
deáktól sem mertek levelet küldeni, hanem ... olyan apró 
darab papirosokon, valami biblia vagy más könyvből citált 
mondásokat, hogy ha a kuruc kezén érné is, oltalmazhassa 
azzal életét, hogy azt a tanulás közben professzorától elej-
tett, vetett darab papírosat csak úgy vette fel hátulsó szük-
ségére [BÖn. 969-70] * természet ~e. 1662: Az ó törvény-
ben Isten csak a külső tisztátalanságért is, ha midőn a ter-
mészet szükségére félre nem mentek a táboron kívül s ott is 
rusnyálkodásokat a földbe, vermecskékbe el nem takarták, 
elirtózott és kiment közülük [SKr 696]. 

7. állítmányként; ca predicat; prädikativ: kell, szükséges; 
trebuie, este necesar să ...; ist nötig, tut Not, braucht man. 
1558 k: ha az arany 8, 9, 10 auagy 11 garatu", tahat ezt a 
Mixtúrát auagy az eddicioth keziched Nekyb ... olwazd 
(?zue es, hogy Qzue oluadot, tahath granald meg es tarch 
dolgodhoz az Mikor zwkseg [Nsz; MKsz 1896. 297. — 
"Alább és fennebb garato és karatú alakban is. bKöv. a le-
írás]. 1572: Az Barat Istwan vram kewansagat ... Ertyk ... 
arról vegeztenek volt ez Eleot ketzeris Mostan sem akarnak 
egyebet arról vegezny, Mert vegben hagiot dolog az, arról 
nem zwkseg teob zo [Kv; TanJk V/3. 62a]. 1604: adott vala 
... Egy feóld zaboth, ha ziksegh megh bizonito(m) [UszT 
18/7]. 1619: Nem tudom, ha megadta-é Nagyságodnak azt 
az levelemet vagy nem? Ha meg nem adta volna ... 
szükség megkerestetni [BTN2 248]. 1659: Az Baló levelét 
megadtam. Azt mondja, hogy nem szükség választ adni 
reája [TML I, 414 Rhédey Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1662: szegényeknek nagy akadályt creáltanak, megtiltván, 
hogy valameddig a mi sarcunk végbe nem megyen, addig 
sarcok felől, bár megalkudván is, de addig senki meg ne 
szabadulhasson, mellyen is őnagyságok — s ökegyelmek-
nek szükség szorgalmatoskodni [SKr 386]. 1677: A' Város 
Palánkinak, s' Város Hidgyainak meg-csinálása és építése 
mely szükséges légyen a' közönséges jóra nézve, nem 
szükség declaralnunk [AC 227]. 1680: ezen kertb(en) 
vagyon ... egy gyümölcs aszaló ... szükssegh hogy az Sup-
pot hanyak le rolla, es fedgyek meg sendellyel avagy desz-
kával [A. porumbák F; ÁLt Inv. 27]. 1771: Hogy a' subtili-
tást el kerüllyük, szükség fel oszolni a' rémek, és a' Falu-
nak nem maradni, s azutánis meg lehet, ki ki" a' maga Em-
berének közönségesnek ki adni [Fejér m.; DobLev. 11/428. 
11a. — "Az osztozkodó birtokosok]. XVIII. sz. v.: Minek 
utánna a Marha meg betegedik szükség ezen három dolgo-
kat elkövetni" [UszLt X. 80. — "Köv. az ut.]. 1861: Martius 
2án vi'sgálják meg Bikáit ... a* mikora minden féle admi-
nistrandumokat Szükség kézbesíteni [M.bikal K; RAk 62]. 

Ha. 1542: zewksigewnkbe [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas 
es Mottnoky Lajos lev.]. 1554: zwksigy [Sárd K; Törzs.]. 
1577: zwksig [Szűkerék SzD; JHb VII. 16]. 1583: zwksigi-
be(n) [Torockósztgyörgy; Thor. 11/15] | zyóksegereh [Kv; 
Szám. 4/V. 10 Gr. Veber sp kezével]. 1589: zywksegre 
[Kv; i.h. 4/VI. 26 Stenzely András sp kezével]. 1593 k^ĕ 

zwksigit [Dés; DLt 241]. 1594: suksigire [Kv; Szám. 5/ 
XXIV. 19] | Ziksegere [Kv; i.h. 6/1. 4]. 1595 k: zwksiginek 
[Dés; DLt 247]. 1596: zewksegnek [Kv; TanJk 1/1 - 283]-
1604: zwksigh [UszT 18/19]. 1605: ziksegh [i.h. 19/6]. 
1606: ziksegh [i.h. 20/257]. 1607: zyksegh [i.h. 19/104]. 
1608: zŏksegem | züksigem [Dés; DLt 300]. 1610: szwksi-
ge [Farcád U; UszT 37c]. 1646: szüksiginek [Dés; Hr V 
46]. 1800: szüksigére [Asszonynépe AF; DobLev. IV/534 
Jenei Josef ns kezével]. 

szükségei vmit szükségként használ; a folosi (ín mod 
necesar); (gut) gebrauchen, benutzen, benötigen. 1879: Eb-
ben az én hitvány szobácskámban még egy ágyhely van. S 
ahány napig itt ülsz, hát addig használod ... Meg is vette-
tem, s várom, mikor érkezel meg, hogy szükségeid [PLev. 
48 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szükségelt szükségként igényelt; cerut (ca lucru nece-
sar); benötigt. 1862: komoly felelőség terhe alatt hagyató 
meg a Czéelöljároságnak: ... Mind a hely béli rom: katoli-
kus mind az év: református vasárnapi iskolában járandó 
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szegény sorsú inasok számára ... a szükségelt könyveket és 
író eszközöket a czéköltségén múlhatatlanul bévásárlani 
[Kv; ACLev.]. 1867: E fel hivást a kir. kormányszék azzal 
indokolja, hogy ... a' sorozás ügyben szükségelt családi 
kimutatásokat az Ev Ref. lelkészek gyakran felületesen 
állítják ki [Gyalu K; RAk 138 esp. kl]. 

szükségeltetik 1. szükségként igényeltetik; a fi cerut (ca 
lucru necesar); benötigt sein/werden. 1873: meg fogadtam 
• • • T. Szen Györgyi Imre János fiát Jánost, kissebb Béres-
nek vagy is Beres Inasnak 1873a (!) ... Ígérvén neki egész 
évre fizetésibe 18 forintot pénzt" ... lábbelinek botskort, 
amenyi szükségeltetik az idŏ alatt [Torockó; Bosla. Bosla 
Ferenc lev. — "Köv. a ruhanemük fels.]. 

2. anyagilag megszorul; a fi strîmtorat, a ajunge într-o 
situaţie dificilă (datorită lipsei de mijloace materiale); in 
Not/Schwierigkeiten geraten. 1811: Barthos Sámuel ur(am) 
••• enek előtte valo időkben szükségeltetvén Zálog titulus 
alat el adott volt egy darab szanto földet [Albis Hsz; 
BLev.]. 

szükséges \Ě mn 1. akire/amire szükség van; necesar, de 
care este nevoie; nötig, notwendig. A. <i/-ban. 1540: Banfi 
lazlotul és Miklostul neminemw nagj szwkseges dolgay-
mert kertem három szaz forintot kyert az Valazutj es Bon-
zidabelj rezemet vetettem szalagon [Sebesvár K; MNy 
XXXV, 55]. 1571: Az Thanachnak Megh epitese feleol 
egenleo Zowal wgy zolnak eo k. hogi Mostan zwkseges 
voltat Nem Esmery lenny, chiak legenek eo k. Igenessek 
egjmas keozeot, Es halgassak Byro vramat [Kv; TanJk V/3. 
40a]. 1590: az fogháznál valo zwkseges falt keobeol hala-
deknelkwl illendeókeppen megh Epicchek Mennęl hamareb 
fehet [Kv; i.h. 1/1. 133, 140]. 1621: ez Eztendônek forgásá-
é n ) az Talygara es Malomra valo szwkseges vasra keöl-
tsegh leőtt ez szerent" [Kv; Szám. 15b/V. 7. — "Köv. a 
fels.]. 1662: Melly pacificátió" erejével az religióra és Ma-
gyarország közönséges szabadságaira nézendő minden 
szükséges dolgok helyben állapattak vala [SKr 119. — "Az 
l622. ápr. 3-án Sopronban megkötött békeszerződés]. 
1677: Fejérvári Possessorok Assecuratioja házok s' öröksé-
gek dominiumja dolgában; Házok építésére a' Tisztektől 
adigaltassanak; A' városnak szükséges építése continualtas-
sék [AC 256]. 1679/1681: à Malmokra, azok(na)k jövedel-
mére szorgalmatos gondgya légyen eò kglmenek, Malom 
kövek, Gatak, es egyéb szükséges dolgok arant fogiatkozás 
oennek ne légye(n) [Vh; VhU 671]. 1714: At atyámnak 
Magának maradót hála (!) után patkoláshoz szükséges szer-
száma ugyan harapófogó, körömfarago etc. [HSzj harapó-
J°gó al.]. 1774: A Szőtsök menték bérlésihez premezésihez 
Szükséges bőrőkőt eö kegyelmétől vásároljanak [Déva; Ks 

20/8. 1/4]. 1794: Az ide valo ... ökör és Csitko pajtára, 
ßabanasra, Csűrökre ... szükséges fákat mind az Marósról 
jozatta az Exp(onens) Gróf Ur [Mezőmadaras MT; BK. St. 
SzéP (28) lib. vall.]. 1800: a Takaradáshoz tartózó Szüksé-
ges Utak örökre szabadon hagyattassanak [Mv; TSb 24]. 
1839: Az én kezem alatt lévő Hajós malomhoz ... a' nagy 

kerékhez szükséges Kaláts fákat kapni nem lehetvén 
l°és; DLt 835]. 

Szk: ~nek állít. 1662t Az méltóságos öreg Rákóczi 
^yörgy fejedelemnek megkeseredett haeresei pedig nem 
auitván szükségesnek a testnek a föld színén sokáig való 
.aJ^ását ... az temetés napját azért ad diem 10 Januarii anni 

rendelvén, arra kívül való országokból is nagy sok 

méltóságbélieket is hívattak vala | Az országnak újobban ad 
diem 24. Maii" Szászsebesbe gyűlés hirdettetett vala, hogy 
Váradnak állapotja bátorságosabb karba állapodhatszék, 
arról gondolkodni s gondot viselni szükségesnek állítják 
vala [SKr 305, 485. — "1659] * ~nek ismer. 1619: Azmi-
némü rettenetes hosszú históriával kellett őnagyságának 
megírnom az actáinkot, nem ismerem szükségesnek lenni, 
hogy Kegyelmednek csak kevés részét is megíijam [BTN2 

220]. 1669: Kegyelmedet kéljük, ha szükségesnek ismeri, 
ne neheztelje Balásfalvára is elmenni [TML IV, 433 Rhédei 
Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1826: ezen Kőltsőnnözést szük-
ségesnek esmérte, meg fordittani határoztatik [Dés; DLt 
260] * ~nek ítél. 1577: Itylik eo kegmek zwksegesnek 
lenny hogy haladeknelkwl. eo kegme Byro vram tanachia-
wal lellye meg az feyedelmet es vegien c(on)sensust Rea az 
feyedelemteol [Kv; TanJk V/3. 147a]. 1705: Az pénznek 
pedig folyásáb(an) hogy confusio ne essek, szükségesnek 
itiltŭk ki imj, mint determinaltatot volt az pénznek álla-
pattya az elmúlt esztendöb(en) ott Szebenben [Nsz; KvLt 
1/192] * ~nek ítéltetik. 1677: Noha a* Jobbágyoknak re-
ductiojok felöl fellyeb is annak Seriessében vagyon emle-
kezet, szükségesnek itiltetett mindazáltal, hogy ez aláb 
meg-irt Casusok, és azokban meg-irt modalitasok-is annec-
taltassanak [AC 193]. 1791: Szükségesnek ítéltetett, hogy 
a' Quartások számokra készíttessék egy Instructio [Kv; 
SRE 277] * ~nek lát. 1618: Itt nekem, Kegyelmes uram, 
szolgáim vadnak, ha mit pro tempore szükségesnek látok s 
ítílek, Nagyságodat minden dologról certificálom [BTN2 

140]. 1667: A mint Kegyelmed leveleknek íratása felől ír, 
mi szükségeseknek lenni nem látjuk, mivel Máramaros és 
Magyarország felől semmi tartásunk sincs [TML IV, 66 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 1801: (A) kőzőssen biratatott Határ 
... hová hamarébb léendő felosztását szükségesnekis látom 
[Lunka H; Ks 80. XL. 26] * ~nek láttatik. 1769/1802: A 
Bezdédi és Nagy Kristoltzi egyben folyo határak között 
orialodatt contraversianak el igazittására ... Commissarius 
Uraimék ... ezen fenn forgo contraversiának el igazittására, 
s finalis decisiojára szükségeseknek láttatnak exqviralni, s 
indágálni, és a Tablanak reportálni tartsak kötelességeknek 
[BSz; JHb LXVII/3. 41]. 1847: Szükségesnek láttatik azon 
rendetlenség korlátolása ... azon közelebbi fogásak 
mellyek a Constitiitio ellenére tétettek és még a Mlgs birto-
kosság Conscriptiojába is be igtatva nincsenek eltöröltesse-
nek [Torockó; TLev. 10/9] * ~nek talál. 1667: Kegyel-
med, úgy látom, azt jovallja, hogy fiam Bethlen Miklós Ke-
gyelmedhez menjen derekas szükséges conferentiára ... 
nem találák szükségesnek, mert az mint mondá ... nincsen 
oly nagy veszedelem a dologba [TML IV, 47 Bethlen János 
Teleki Mihályhoz]. 1803: szükségesnek találta a' Biztos-
ság, az Ebeni részen lévő Antiqua Sessioknak tellyes szá-
mát ki keresni, és meg-állitani [Torda; JHb XIII/68] * 
~nek találtatik. 1831: Babós Ignátz, úgy ... a' Sárfalvi 
tavalyi katona Bíró tösténtes ki kérdeztetések szükségesnek 
találtatván [Kvh; HSzjP] * ~nek tart. 1705: egy új pervá-
tának lévén két ajtaja, melynek egyikét nem tartván 
szükségesnek, berakták [WIN I, 656]. 1846: Én ispánysági 
ellenőr Marillai Ignác urat is szükségesnek tartottam a Za-
latnán megfordulandó sok idegenek tekintetéből a dologban 
béavatni [VKp 141] * ~nek vél. 1879: éppen az őáltala vi-
selt hivatal nevetséges volta kapott meg — nem véltem 
szükségesnek, hogy igen sötét színeket is vegyítsek viselt 
dolgai leírásába [PLev. 42 Petelei István Jakab Ödönhöz] 
* ~sé tesz. 1835: Énekes könyvünk ujboli ki nyomtatását, 
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példányainak egészleni el fogyása tette szükségessé [Nagy-
kapus K; RAk 11 püsp. kl kiv.]. 

B. kſ-ban. 1794/1795: a' Gen. Synodus arra ki rendelen-
dő érdemes Atyafiak által ut mutatást készítvén a* Gyen-
gébb Lelki Tanitok(na)k és a' szükségesebb Materiakra 
Predikatiokat es ollyan könyőrgeseket iratni mellyek érthe-
tők és buzgoságosok lennének [M.bikal K; RAk 14 egyház-
ker. közgyűlési hat.]. 

C. ff-bzn. 1657: examinálván, hol hatták az strázsákat, 
megesmérém, hogy az legszükségesb helyben nem állítot-
tak [KemÖn. 178]. 

Szk: leg~ebbnek lát. 1732: csag (!) eppen aszt láttam 
vona leg szükségesebbnek lennj, hogy az M: Ur ot létiben ő 
Ngának keményebbecskén szollat vona, és tanácsával is él-
tette vona a M: Ur, ö Ngát [Kóród KK; Ks 99 Komis 
Ferenc Komis Istvánhoz]. 

2. elengedhetetlen, nélkülözhetetlen; indispensabil, care 
este absolut necesar; notwendig, erforderlich. A. <i/-ban. 
1605: az varosnak zwkseges dolgaiért keonieorgesinkert 
Intercedalion biro Vram eo fel(se)genel [Kv; TanJk 1/1. 
530]. 1657: Nemzetemnek eredeti és genealógiámnak leírá-
sa mostani nem derekasb célom, nem is lehetne, mostani ál-
lapotomban ahhoz szükséges leveleimtől elrekesztetett lé-
vén [KemÖn. 11]. 1666: az közönseges Praesidiumnak eö 
kgek rendellyenek olly szállást, hogy az ki bontakozás ká-
rokkal ne légye(n) ... fenn maradván abba(n) is az Kapi-
tány authoritassa, hogy betsületes ember oda menvén, hol-
mi szükséges dolgai véget, rendeltesse(n) illendő szállást 
[Kv; KvLt 1/188]. 1676: az indulás én rajtam nem múlik, 
csak az szükséges requisitumok érkezzenek [TML VII, 302 
Teleki Mihály Vesselényi Pálhoz]. 1734: Minden dib dáb 
dologra a Bírák ne csengesse(ne)k hanemha lármára, vagj 
hirtelen való felette szükséges parancsolat érkezvén ez is 
penig Prédikátor hirivel [SVJk]. 1748: reménllyük a' 
Mlgos igazgató Tanátsis bőltsőn által látván, méltó bizada-
lom által tápláltatunk, hogy ... szükséges rendelésit meg té-
szi [Déva; Ks 73. VII. 14]. 1794: Mind azon láko Házakat 
és eggyéb épületeket, a' mellyek az Ekla magános vagy kö-
zös Cassájábol szoktak conserváltatni Conscribálják olly 
véggel hogy ki tessék mitsoda szükséges építések vagy re-
paratiora való romladozások vágynák azokban [Kv; SRE 
313]. 1868: Mind két munkálathoz a papok nyújtsanak se-
gédkezet, a bérkimutatáshoz szükséges birtokiveket, con-
scriptiokat, bérlistákat tartsák készen, hogy ezek hiánya 
miatt a munkálat ne hátráltassék [M.bikal K; RAk 167]. 
1890: értesítsen Nagyságod, miben rendelkezik velünk az 
Igazgatóságtól szükséges engedély" megnyerése érdekében 
[PLev. 153 Petelei István Prielle Kornéliához. — 'Egy mű-
soros est engedélyezéséről van szó]. 

B.^-ban. 1586: Pechy Istua(n) ... azt vallia hogy foga-
dót procatora volt eo neky Igyarto Geórgy, es zinte legh 
zwksegesb Ideie kora(n) hatta el, es el Allot melleolle [Kv; 
TJk IV/1. 585]. 1781: mikoron ... azon hellyből* (: kitől 
Isten őrizé őket:) Reformáta Sz Hitünk Apostoli vallasunk 
ki pusztítatnék, és azoknak nem használhatnánk1* a* volt 
tzélunk hogy illyen esetben, nem Hellyhez hanem Refor-
máta Szent Hitünkön s igaz Apostoli vallásunkon valok-
(na)k a ' hol leg Szükségesebb leszsz használjon holtunk 
után is ezen mi adományunk | azon Summát0 a Refor. Trac-
tus Curatorai és Esperestje tartozzék fordítani ... oda a* hol 
leg szükségesebb meg szűkült helly találtatik Ref. Sz. Hi-
tünkén Vallásunkon [MMatr. 294, 495 özv. gr. Rédei Zsig-
mondné br. Vesselényi Kata nyil. — "Erdősztgyörgyről 

750 

(MT). bA tett pénzbeli alapítvánnyal. cAz erdősztgyörgyi 
templom renoválására költött 1800 magyar forint megtérí-
tett összeget]. 

3. megfelelő, kívánatos; corespunzător, potrivit; (zu 
etw.) nötig, entsprechend. A. aſ-ban. 1578: Az Nadas 
mellett való zwkseges helieke(n) hydakat palokat, es egieb 
zwkseges teoltesseket ... Biro vram tanachyawal megh 
chinaltassa [Kv; TanJk V/3. 172a]. 1583: Aminemeo Sarok 
mind ket feleol... az Espotalnal Vadnak Azokra az Sarokra 
zwkseges helieken hidakat chinallianak [Kv; TanJk V/3. 
273b-274a]. 1677: szállás adással, és a' Falujokban vagy 
Városokban fel-találhatando ember, és marha élés, és egyéb 
Szükséges gazdálkodással illendő árron, pénzért, a* Szál-
lóknak tartozzanak, az ezen dologban fen meg-irt poena 
alat és processus szerint [AC 222]. 1722: Kglmeteket 
p(rae)monealni tăm de Statione Sua Excellentiae, Vectura, 
és egjéb szükséges kívántató mediumok(na)k Suppeditioja 
iránt jo dispositioval légyen [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 1760: 
a' ... fel gjült sereg bé vivé eléb a' Superintendensre való 
voxot... Tiszt. T. Theol. Professor Verestói Györgj uramra 
mene 36 ... ö kgjlme inauguráltaték, kit Isten szükséges 
kegyelmivel ruházzon fel és éltessen [ArJk 52]. 1788: 
Tavaly abb(an) edgyeztünk vala meg ketten, hogy attól 
fogva a* szegény Erdély ne küldgye a* gazdag M.országra 
maga pénzét, hanem itt fordittassék az a' szükséges 
hellyekre [Sztrézsakercisóra F; TL. Málnási László ref. 
konz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 1802: (A gub-tól) oly ke-
gyes rendelést vettünk, hogy Ngsodat" keresnők meg, a ki a 
szükséges rendelést meg fogja tenni [Torockó; TLev. 10/8-
— aGr. Teleki Domokos főispánt]. 1811: Egybegyüle-
kezvén nemes Szárhegy falvának hűtős bírái és esküttjei, ez 
okon, hogy közönségesen az esztenáknak szükséges leendő 
havasokot kirendeljük [Szárhegy Cs; RSzF 184]. I825f 
1826: Kerületbéli VK Bíró' Atyánkfia a' D Commissariüs 
ő Kimével együtt az Oculatio végbe vitelére ugy kirendel-
tetnek (így!) hogy a' Nemes Szék Geometraját is magok 
mellé vévén, azon patak árkát oculalják, 's kiásatása eránţ 
ez szükséges rendelést tegyék meg [Msz; GyL. — "Olv-
Vicekirálybíró]. 1852: Egy kilencz szömpölyökön állo asz-
tagláb szükséges felső fáival edjütt [Backamadaras MT; 
CsS]. 

B. kſ-ban. 1771: Titt. Márgai Ferentz Vram ... Mint 
tapasztaltatott jo Gazda, az Oeconomicumok(na)k, olyk°r 

olykor légyen meg-szemlélöje, és az inkább gyömöltsözhe-
tö Oeconomizálásra a* szükségesebb modokat fel-találja, és 
az Inspector Curatoratussal communicálja, 's jobbítsa [Kv> 
SRE 228]. 1795: Inkább tsak tsupa szóval való Tanítás ál; 
tal, mintsem a* szokott módokon lehetett volna ö vélle * 
szükségesébb Tudományokban valamire mendegelni [Mv' 
Told. 47]. 

C.jÿ“-ban. 1781: ezen Fundus és ennek haszon hajtása 
egészszen ... másúvá, a hol Reformáta Szent Hitŭnk(ne)k 
va11ásunk(na)k meg szűkült leg-szükségesebb hellyé tanàij 
tatnék ... arra fordittassék [MMatr. 494 özv. gr. Réde 

Zsigmondné Vesselényi Kata nyil.]. . 
4. ínséges; care denotă o situaţie foarte proastă; notie 

dend. 1585: világoson keserwes zywel megh Mutoga 
mostan plébános Vram zewkseget Vgy hogy Ieowedeim ' 
heóz kepest, világoson es homalynelkewl meg teczik ze^ 
seges Allapottia kith Vgyan Ereós hittel való Mondassa" 
megh bizonitot... [Kv; TanJk 1/1. 11 ]. 

5. állítmányként; ca predicat; prädikativ: kell; a trebui,^ 
fi necesar; Not sein/tun/werden, nötig sein. A. 



751 

1568: En magam mennek keg: tekhes de im mingarast ala 
kely esmet feyer warra Menne(m) es amy kolchegem 
wolna oda kely welem wynne(m). Mert twgga keg: hog 
feyer warrot minden igen arros es az kolcheg ot embernek 
igen szwgseges [Erked K; BesztLt 38 Petrus Bozzay de 
Erked Gr. Thymar beszt-i bíróhoz]. 1592: Reeghy Quietan-
ciak, mikor a' feiedelmek Summath kęrtenek arról valók, 
Nem ighen zwksegesek [Kv; Diósylnd. 62]. 1598: Forgott 
• • eo kgmek eleott ez mostany zeoksegnek nagy volta, az 

ho penzes Attiankfiainak az pénz igen zeokseges volna 
vetettenek azért adott eo kgmek egy vonasra fl. 2 [Kv; 
TanJk l/l. 321]. 1614/1616: Mellyet... az mikor valakik az 
meg neuezet Aknát Arendaban birttak, minden üdökben és 
esztendőkben fogyatkozas nélkül meg attanak, Kitt ha 
szükseges leszen docealhatúnk [Kv; RDL 1. 100]. 1636: 
mint ha ugy tetszhetnék, hogy ugyan azont" szabad, sŏt 
szŭkséges-is légyen a' Kereszténysegben most-is tselekedni 
[ÖGr. 8. — "A hangszereszene gyakorlatát]. 1669: Mint-
hogy minden vegh helyekben mind az Eji, s — mind az 
nappali vigyázás igen szükséges, azért minden ember az 
Assessorok kivül a' mikor a' Circalás rá következik, vagy 
maga jó apparatussal eleo mennye(n) vagy arra illendeő jo 
fegyveres embert maga helyeb(en) kűldgyön circalnj [Dés; 
Jk], 1671: míg ezeknek az németeknek kinn való lételek 
elválik, mit akaijanak valóban, sokat gondolkodom felölök 
és szükséges volna az vigyázás, ha volna kivel [TML V, 
599 Katona Mihály Teleki Mihályhoz]. 1681: Nagi szöllő 
• Az mint az lnventariumbol megh lathatni pusztassagat, 

valoba(n) szükséges volna epittetni [Vh; VhU 43]. 1692: 
Ezen háznak mind ă dereka, mind penigh ă fedele, napkelet 
felé hanyatlani kezdett, az honnann-is hogy gyámolittassék, 
szükséges [Mezőbodon TA; BK Inv. 7]. 1721: Hogy 296. 
veka málé s nem több találtatott a Gránariumba(n), A bé 
állásakor lőtt In ven tanúmmal hogy doceallya szükséges 
Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1756: Abronts darabok vadnak, me-

Jyek nem szükségesek az fel jegjzésre [Nagyrápolt H; JHb 
XXXV/35. 14]. 1770: Mint hogy a Görgény Vize Sokkal 
gonoszabb a Marus vizénél, szükséges, még pedig nagy 
Conservatioval hogy azon a Görgény vizén Petelénél® levő 
Hid meg tartassék, másként a Szász Régeni Hid Semmit 
nem érne [Szászrégen; Bom. XVI. — aMT]. 

Szk: aligha 1670: én bizony az vendégséget s itt való 
lakásomat ezután is az közjóért örömest cselekszem, de 
minthogy az Dávid diák megjövetele is bizonytalan ... 
aligha szükséges az én ezentúl sok ideig való itt lakásom 
ItML V, 108-9 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz] * elke-
Whetetlen 1842: a' lisztelő Malomnál... elkerülhetetlen 
jŭŭkséges az egész kerék-padot ujjbol csináltatni [Kv; 
J^mULev. 3] * felette 1606: De myert az Ágoston falui 
J°zagh Jobbagiostol igen felette szwkseges Miklós vra(m)-
naN akara azt Eliberalnj, kjnek Eliberalasara rendeole es 
^akaszta az Ágoston falui hatarbol az Olt szegeletibe egy 
Jjarabot [Köpec Hsz; Ks 90]. 1672: felette szükséges volna, 
5® Kegyelmeddel szemben lehetnék [TML VI, 156 Bánfi 
Plenes Teleki Mihályhoz] * mŭlhatlan 1848: a* kőz 
Hellyé fel mérése bévégzését ha tudhatnád azonnal, vagy 
^ g az elöt felmennék, úgyis mind két pontra nézt találko-
z u n k mulhatlan szükséges [Usz; Pf] * okvetetlen 

ilyetén fellépését olyannak találta a biztosság, hogy 
ţnak most elejét venni s a rosszat csirájában megfojtani 

^vetetlen szükséges volt [VKp 122] * valóban 1678: 
alóba szükséges volna az keresztyén világ eleibe teijesz-
n i azt az átkozott hamis processust, mellyel opprimáltaték 

szükségesképpen 

Magyarországba az ministerium és az egész Evangelica 
Ecclesia [TML VIII, 110 Bethlen Miklós Teleki Mihály-
hoz]. 

B. A/-ban. 1661: Kegyelmednek ott létele szükségesb és 
hasznosabb mint nem itt, valamíg az generál kívánja [TML 
II, 154 Kemény János Teleki Mihályhoz]. 1670: Kegyel-
meteket még is kérem, mentől szorgalmatosabb vigyázással 
legyenek, mivel most egyszer szükségesebb az vigyázás 
[TML V, 157 Naláczi István ua-hoz]. 1780: a* Vas Déz-
másnak ... szabad légyen, a Vasakból ollyan mértékű jo 
Vasakat a' mikor mi szükségesebb venni, olly rendel hogy 
Őszre Szent Mihálly napig a Dézma fel-keljen [Torockó; 
TLev. 6b]. 

C.ff-ban. 1619: Ezek eddig, Kegyelmes uram, így forog-
ván, privatumokkal Felségedet sokkal nem bántom, de az-
melyek legszükségesbek, azokról Felségedet informálnom 
kell [BTN 326]. 1798: az Erdők ritkittása, tisztittása a* 
Kakasdi oldalon az hol leg szükségesebb el kezdettessék 
[Mv; EHA]. 1810: Leg Szükségesebb a Silipeket egészszen 
reparálni, mivel mind Szakadozásban Vadnak [Sóakna MT; 
Bom. G. IX. 5]. 

II. fit szükséges dolog; lucru necesar; notwendige/nötige 
Sache. 1662: Ezen gyűlésen az is elvégeztetett vala: hogy 
mivel Barcsai Ákos a porta conventiójára felszedett és más 
szükségesekre elköltött nagy summáknak megszerzésérül 
még nem gondolkodott volna, azért a fejedelem minden 
írásba-vett javaihoz nyúlhatna hozzá [SKr 649-50]. 1809: 
Alázatos kötelességből jelenteni bátorkodom: Hogy a Csiki 
Katonaságot usq(ue) 28 mensis p(rae)sentis inclusivé ke-
nyér portiokkal Czulag pénzel 's egyéb szükségesekkel ki 
elégítettem [Szu; UszLt ComGub. 1616]. 1833: nagy a' 
mentségem abban: hogy sokat szeretvén beszélni — mint 
sem mindent le ne írhassak, a' mi lehetetlen, inkább a* 
szükségeseketis hagyom [Mv; Lok. Koronka László lev.]. 

szükségesképpen 1. szükségszerűen; în mod necesar; 
notwendigerweise. 1618: Szükségesképpen ebből" egy 
ilyen nagy rossz dolognak kellett volna következni [BTN2 

159. — "Hogy a hamis követek egymásra uszítják a fejedel-
meket]. 1639: Keczelej Gergel Deák ... Ebbeol az Summá-
ból fizetet ... ott fen Becsy adossagokat szüksegeskeppen 
[Kv; RDL I. 116].1649/1681: Urvőlgyi Kővágó Matyas ... 
Varosomban meg akarvan telepedni ... mivel az jo kővágó 
mester Ember hamorimra nézve szükséges képen kivanta-
tik, azért az megh nevezet Urvőlgyi Kővago Mátyást pro-
tectiom ala Vőven minden ado szedestül, paraszti szolgalat-
tul, mindennemű Dézma adassrul ... immunitalva(n) exiga-
lom [Vh; VhU 268-9]. 1671: Máramaros Vármegyebéli 
Atyánkfiainak kelletett, vólt ennek előtte való időkben, 
Lengyel szomszédságokkal szükségesképpen poena alatt 
való bizonyos pacificatiot tenniek [CC 44]. 1678: szorgoz-
tató Levelek most érkezvén ... mellyekb(en) parancsollyák 
hogy ... bánórúnk ... Táborára ... hat száz Szeker Liszt és 
árpa éléseket Szállíttassunk ./. fogyatkozás nélküli; Mellyek-
(ne)k ís rendelesire és effectuálására Becsül le tes Tanács úr 
Híveink tettzésekböll Szűkségesképpe(n) kelletvén ismét 
convocáltatnunk országúi Hűse gedet [WassLt 16 fej.]. 
1689: sok bajoskodásim kőzőt szükségesképpen kivántatot 
volna azon kivülis az tájékon valo járásom [Szentlászló 
KK; SLt AU. 35 Sárosi György P. Horváth Miklóshoz]. 
1694: (A csűrnek) Fiókja is puszta oldalaival egjgjűtt, 
hasonlo fedel alatt valo, s tsak keves munkát szüksegeskep-
pen kívánok [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 



szükségképpen 752 

urb.]. 1703: Szŭkségeskeppen kellet nekünk Gubemiumul 
Privatus AtyankfiaTtol Szaz ezer Rhenes forintot költsön 
anticipative fel vennünk az eo Felsege Militiaja Szŭksegere 
[UszLt IX. 77/71 gub.]. 1732: Szüksegeskeppen ketelenit-
tettunk bizonyos okokra nézve Strasakat allitanunk [Dés; Jk 
426b]. 1734: Az Nemes Mészáros Czeh Articulussa szerint 
Pünkösd után szükségeskeppen a Bárány-húsnak limitaltat-
ni kell [Dés; Jk 449a]. 1755: az idén az szárazság miján 
szöllö kötni való sátiljt nem lehetett kapni téhát szükséges 
képpen kellett kenderrel kötni [Kiskend KK; Ks 71. 52]. 
1772: a' Malom fel vétetödvén, a' Gátnakis szükségeskép-
pen magasztalodni kell [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 300]. 

2. okvetlenül, feltétlenül; neapărat, ín mod necesar; 
unbedingt, bedingungslos. 1589/XVII. sz. eleje: Minden 
Jnas, tanuló Iffiu, legh elseob(en) az Cehben megh kęrdet-
tessék, mellyk mesterseget akaria meg tanulni, az faragasté 
vagi penigh az puszta rakást meliben ha ualaszt, tehát az 
tanuló Jnas szwksegeskeppen az eö Attianak, Annianak 
Jamborsagarol es tisztesseges szwleteseröl, mindenek(ne)k 
előtte az Cehet el hitesse megh elegedendŏ bizonsagh altal 
[Kv; KőmCArt. 3]. 1648: Usussa volt ez szek(ne)k hogy 
eddig ket polgarokis percipialta(na)k Nótárius nelkwl Tes-
timoniumokat... az Notarius(na)k ne(m) szwksegeskeppen 
kel ot lenni hane(m) miuel az ket polgár szokta colligalni 
az testimoniumokot, azért ha az ket Regiusok elle(n) szol-
hat szollio(n) [Kv; TJk VIII/4. 348]. 7677: A' Táblai As-
sessorok, hogy mind elégséges illendő számuvak, circiter 
ad numerum 12. ez Hazának törvényihez értő, jo lelki-is-
méretü emberek rendeltessenek a' Fejedelmektől, a' két Iti-
lŏ Mesterek és Praesidens mellé, szükségesképpen kívánta-
tik [AC 206]. 1679: Az itt való állapotokról szükségeskép-
pen kellették Kgdet tudósítanunk, minemű nagy confusió-
ban legyenek itt az dolgok [TML VIII, 457 Ispán Ferenc és 
Kende Gábor Teleki Mihályhoz]. 1760: azt porontsolá 
hogy szükséges képpen ... az ő Nsga Mező Szengyeli Jó-
szágába kelletik mennie [Nyárádtő MT; TSb 26]. 1843: 
tettzet ... admoneáltatni hogy a Tégla vető helyen fel epit-
tetett Házatskát és egy kis veteményező Kertetskét elron-
tsam, holott az a Hazitsko az egésség fentartásaira ... szük-
séges képpen meg kelletik lenni [Dés; DLt 1358]. 

szükségképpen 1. szükségszerűen; ín mod necesar; 
notwendigerweise. 1681: Minthogy penig az vas hámornak 
sz<ent> Márton nap tájban, awagy annak utánnais csak 
hamar halgatni kell szükségképpen az víznek elapadásával 
és béfagyásával, arra nézve ollyankor mingyárt az vas há-
mornak minden vas eszközeit az hámori szolgák ... rakják 
mind edgyüvé [CsVh 92]. 1704: ma valék ebéden Lázár 
György uramnál ... Holott is ... többet ittam barátságért 
annál, mint amennyi kellett volna szükségképpen [WIN I, 
304]. 1765: vallyon ă Sebet illendőképpen curáltáké s szük-
ség keppen azon ütés causálhattaé ă halált [Torda; TJkT V. 
261]. 1772: ö Nga Malmánakis szükségképpen az rajta 
alóli nem igen meszsze lévő Királlyfalvi Malomnak állásá-
hoz kelletett mérsékeltemi; mert másképpen nem forgana 
[Ádámos KK; JHb XX/27. 18]. 1788: a* Gabonával igy 
fogunk járni Gemyeszegen a* szükségképpen megkívántató 
Granarium nélkül, hogy tudniillik annak egy részét majd Há-
zakb(a), más részit Pintzéb(e), más részét ismét oda a* hova 
lehet kár-vallással elszuszokolnunk kelletik [Kercsesóra H; 
TL. Málnási László ref. fökonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 
1803: azon Computusra szükségképpen megkívántató készü-
letek körül való foglalatoskadásai [Abrudbánya; Pk 7]. 

2. okvetlenül, feltétlenül; neapărat; unbedingt, bedin-
gungslos. 7662: a vezérnek, chámnak, hasznadár pasának 
szükségképpen tisztességes ajándékot kell küldeni [SKr 
387]. 1670: Mivel azért szükségképpen Kegyelmednek is 
az méltóságos fejedelemhez ö nagyságához kell jőni, ott 
Kegyelmednek magam illendő becsülettel presentálom 
[TML V, 117 Kászoni Márton Teleki Mihályhoz]. 1824: 
Szoszollo T. Szolga János Úrral a' Napokban értekezöd-
vén: ugy láttyuk, hogy a* Balogianus Successorok némelly 
szükségképpen meg kévántató levelek héjjával vagyunk 
[Vaja MT; SLt évr. Balla Mihály P. Horváth Károlyhoz]. 

szükséghely árnyékszék, latrina; closet, latrină; Abort. 
1585: Az Scholaban mikor az Zuksegh helt mind a keteot 
megh tiztitatúk az giermekeket es Lectoret, vittenek mind 
az keteobol rútságot ky húzón három kadal [Kv; Szám. 
3/XIX. 27-8]. 1597: Sophya Lútter Mihalyne szolgalo 
Leánnyá ... vallya. Mint hogy Tyukaink az szükség helly 
taian az Istalo komyul toynak vala ... keresek vala tyúkmo-
nyat, tekintek be az szűkség helyre [Kv; TJk V/l. 133]. 
1629: az belső várban való házban is igen jó alkalmatos-
sággal vagyon építve, jó pincéi, jó szobái, jó nyári háza, 
szükséghellyel, azazhogy szükségnek, szorulásnak idején 
egy4 főember tisztességesen elfér benne és egyéb közidő 
korban ís eltarthatja javait benne [BTN2 421]. 1715: egy kö 
mellyikü köszöbö Szemeõldökü ajtó nélkül való el romlót 
Szükség helly [Szentlászló TA; JHbK III/5]. 1743: egy vas 
Sarkakon járó ajtó nyílik az szükség helyre [ B o r o s k r a k k o 

AF; BfN Dobozolt anyag VI]. 
Vö. a kamaraszék és szükségszék címszókkál. 

szükségszék árnyékszék, latrina; closet, latrină; Abort-
1653: csinaltam egy szüksegh szeket d 28 [Kv; ACJk 59b • 
1657: csinaltam egy szüksegh szeket d. 50 [Kv; i.h. 48bJ-
1687: A mocsi Nemes Udvarház(na)k ... végiben két felo 
Szükségh székek [Mocs K; JHbK LVI/6]. 1716: b e c s ü l e t t e 
legjen mondva, az szükségh szekre mondta hogj mégjen I 
gjanakodott hogj az Aszszonya nem mindenkor az szük-
ségh székre ment, hane(m), néha az Legenyhezis el fordul 
[Nagyida K; Told. 22]. 7850: ezen konyha végeben találta-
tik két létzes majorság tartó Ketretz, mely mellett égy ava-
ték Dészka ütetü Szűkség Szék vas, sarkú és horgu ajtova' 
[Kv; Somb. II]. 

Vö. a kamaraszék és szükséghely címszókkal. 

szükségtartó a szükséges tárgyak, szerszámok tartására 
való; ín care se păstrează obiectele, uneltele necesare* 
Werkzeugkasten/Lade für nötige Gerätschaften. I 6 9 4 ' 
Ezen Kúton belől egy szugolyatba(n) va(gyo)n egy szŭkseE 
tartó Rekesz, ennekis felszer Ajtaja rosz semmire kell 
mindenestől [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

szükségtelen 1. fölösleges, mellőzhető; inutil, nefolos'' 
tor; unnötig. 1762: a* mi Edes Atyánktol reánk marad j 
Pénzből, contentállyon, ki fizessen, mivelhogy minékünk 
könyvek éppen szükségtelenek [Mv; DLev. 4. XXXW 
1771: Bár az e ' féle atyafiságtalanságra tzélozo szükség^; 
len Instructiokkal se magát, se engem ne terhelne [M$1 

Told. 21/4]. 1784: Adgyák elé magokat ollyan köz költsé-
gek mellyek in emolumentum Boni publici vergálna^ 
Mellyeketis hogy az Birák az Repartiáltt, és az Tktes TâD 
consensussával fel szedett kőz költségekből meg tehessen 
ke, nem tilalmaztatik, azoknak szükséges vagy szűkség 
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len voltak az Birák Ítéletéire, és Responsabilitássára bizat-
tatván [Torockó; TLev. 2/6. 3a]. 1789: Mint hogy a Földes 
Uraság fel adása szerént... a Bányász Communitas erőssen 
Bujasagnak atta magat és egyebek közt némely szükségte-
len Processusokra a rósz emberekre sok pénzt veszteget... 
Szükseges a Com(m)unitás Ratiojának vitelire szorgalma-
tos vigyazassal lenni [Kv; TLev. 7/8]. 1794: Az Eklesia 
mind magános mind pedig a Collegiummal közös minden 
némü Fundussai administratiojának jo rendben valo állítta-
ssa, az ezekből bé vehető jövedelmek mennél többre lehe-
tő szaporítások, a szükségtelen költségeknek el távoztatá-
sok ... véget, rendeltessék ... egy Hét személyekből állo 
Exactoria Commissio [Kv; SRE 311]. 

Szk: ~nek ítél. 1679/1681: Úgi vagyo(n): sokkal bőveb-
ben irattathatot volna eze(n) Instructio, de ebbeli hivatalban 
nem novitius lévén Udvarbíró Vram; szükségtelennek itil-
tem feletteb valo sok irasnak olvasasaval eo kglmet fárasz-
tani [Vh; VhU 679] * ~nek lát. 1831: Szükségtelennek 
% a Czéhünk ötet továbá befogadni [Kv; ACJk 1] * ~nek 
találtatik 1847: ugyan azért a ./. és.//. alatti esketésekben a 
három első pontokra, melyek ezen tárgy fölvi lágosíttatására 
irányoztattak, semmi bizonyos ki nem jővén, ezen esketés-
nek szülötte földére kiteijesztettetése szükségtelennek talál-
tatott [VKp 293]. 

2. állítmányként; ca predicat; prädikativ. 1657: Az feje-
delem már hogy meggyógyulhasson, reméntelen; az én itt-
Jakásom és tovább haszontalan és szükségtelen [Kemön. 
l?7]. 1855: tisztelettel kérem a' Méltóságos Cs. K. Járás 
hivatalt méltóztasson ... kérésemet ... a' gát ujjra épittese 
iránti engedélynek ... addig leendő meg adása iránt felter-
jeszteni, mig a sor az én malmomra is elkerülne, hogy az 
mérnökileg hivatalból felméressék, — szükségtelen lévén 
••• minden mérnöki előmunkálat [Maroskoppánd AF; Dob-
Lev. V/1393 Dobolyi Bálint kérv.]. 

szükségtelenképpen fölöslegesen; inutil; unnötigerwei-
se.1736: Tisztarto vr(am) eö kglme ... itt az időtt szükség-
telen és haszontalan képen nem töltette [Récse F; JHbT]. 

szükségtelenül fölöslegesen; inutil; unnötigerweise. 
1818: ha nem lesz okunk reá Kőtségét Szükségtelenül ne 
°kozzunk [Sülelmed Sz; IB. Medgyes Lajos lev.]. 1825: a' 
Sérelmes Aa Kérésének nem deferáltathatik abba, hogy 
e.gy hoszszasabb processus tsinálására, a* publica Investiga-
tiot 's opiniot reflexióra szükségtelenül ki adja, hanem 
tartsa magát a* ki adott Determinatiohoz [Kv; Somb. II]. 

szílkségtevő szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktio-
nen: ~ hely latrina; latrină; Ort für Verrichtung der Not-
durft, Abort. 1679: Szükségh tévő helyhez valo tábori Ar-
nyék szek desastol nro 9 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi Já-
nos inv. 95]. 

szükségű szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktionen: 
e1múlhatatlan ~ halaszthatatlanul szükséges; absolut necesar; 
von dringender/drückender Notwendigkeit. 1666: szükség 
felette igen, hogy Kegyelmed in transitu, Balásfalva felé 
menvén, Szent-Miklósra hozzám jőjön; az udvarhoz való 
menése Kegyelmednek penig teljességgel elmúlhatatlan 
szükségű [TML III, 563 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

szűkül 1. fogy; a se împuţina; weniger/schmäler/geringer 
werden. 1699: Minthogy naponként a Szalonna szűkül es 

dragodik vegeztük unanimi voto et consensu hogy ... a* 
Szalonnanak az ige(n) jova(na)k es kőverinek fontyat 
adgyak //. 15. [Dés; Jk 286a]. 1705: A hús is igen szűkülni 
kezdett, úgyhogy a szász és magyar már nem is kaphat húst 
pénzen, és néhun négy pénzen, néhun már nyolc pénzen is 
adták a tehénhúst | marha elég van, de a kenyér szűkül 
[WIN I, 520, 594]. 7727: ha a szalma szűkülni talál, ha 
Ngod poroncsollya, en az Ngod gabonájatis ki Csepeltetem 
[Szemeija Hsz; ApLt 2 Bora Sig. Apor Péteméhez]. 1732: 
Ezen ... Malomnak ... kivált az Idai ton valónak vize ha-
maréb szűkül [Nagyida K; Told. l l/70]. 

2. szűkölködik; a duce lipsă de ceva; Mangel/Not leiden. 
1619: Ha az urad adót küld is, ha nem küld is, csak egy* 
nem szükült az hatalmas császár az ő pénze nélkül [BTN 
211]. 

3. szegényedik; a deveni mai sărac; verarmen, ärmer 
werden. 1806: az illyen" Szalonnák idegenek(ne)k valo el 
adásával a' piatz nem szűkült volna [Szu; UszLt ComGub. 
1753u. —"A vidéki]. 

szűkülés 1. fogyás; împuţinare; Minderung, Verringe-
rung. 1806: Nem szűkülését, hanem a szalonnának Né-
mellykor olly böségit láttam itten Udvarhelljen, hogy 
amian a szalonnának Nagy része majd tsak hogy rajtunk 
külsőkön nem Maradott [UszLt ComGub. Farczádi Üdösbb 
Sándor Mihálly (72) ns vall.]. 

2. szegényedés; sărâcire; Verarmung. 1806: ha valaki az 
idegeneknek szalonát el adott ... a miat a piatznak Semmi 
Szűkőlése vagy fogyatkozása se volt | Én Szűkölést nem 
tapasztaltam a miatt a piatzunkon, hogy ha másuvais vitték 
kereskedésre nézve el adni* [Szu; UszLt ComGub. 1753u. 
— "A szalonnát]. 

3. ~ben van szűkében van; a nu avea cantitatea necesară 
din ceva; Mangel leiden. XIX sz. eleje: Bölcsen tudja 
Nságtok a mostani Malmok mijén szükülésben vágynák viz 
dolgábol melly mián én is Másokkal együtt örlött dolgábul 
meg szorultam [BfR 88/18 O. Horváthi Süle Szimion kéré-
se gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

szűkűlő 1. keskenyedő; care se îngustează; sich veren-
gemd/schmälernd. Hn. 1798: Szüküllő tető [Méra K; 
EHA]. 

2. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; in substantiv-
artigem Gebrauch: keskenyedő hely; parcelă care se îngus-
tează; sich veijüngende/verschmälernde Grundfläche. 
1754: A• Pap Szükülőjébenn a' Patak mellett (k) [Váralmás 
K; KHn 312]. 1768: A' Szüküllő alatt (sz) [Méra K; KHn 
242]. 1813: A' szüküllő alatt (ke) [Méra K; KHn 243]. 

szűkült el/leszegényedett; sărăcit; verarmt. 1606: Sw-
keósd Miklós vram ... mikor hazassagra Isten tórvenie sze-
rent atta volna magat, szwkwlt szegien Arúa léúe(n) ne(m) 
léúe(n) mihöz niolni, azon Neuezeot Jozagra ... kenzeritte-
tót vennj f. 100. melliet az meniegzeo lakodalmara keölteot 
[Köpec Hsz; Ks 90]. 

Szk: ~ állapot. 1704: Körtvélyesi uram azt is megbeszé-
lé a generálnak, hogy azmely szép nyusztos palástját Ko-
lozsvárról elhozatta volt, most Kornis Zsigmond uram azt 
ott látta, hogy Pekriné asszonyomhoz küldötte egy inasa 
által. Kire én mondék, hogy elhiszem, hogy pénzért adta 
neki el, minthogy szükült állapottal vagyon [WIN I, 266]. 
1734: Kŏkösi Orbok Istvánné Csia Ilona Aszszony ... az 
mostani irtóztató, es példás jég által meg romlot es szükült 
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állapottyába ... levála ... Nemzet(e)s Csemátfalusi Kis 
János Uramtol H. fl. 45 in parata et numerata pecunia [Kp 
1. 134]. 

szül 1. gyermeket világra hoz; a naşte, a aduce pe lume 
un copil; gebären, zur Welt bringen. 1672: Feleségem 
rosszul van. Ha Isten meg nem szán bennünket, félő, halált, 
nem gyermeket szül [TML VI, 228 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1724: Rusz alias Haffrik Mihálly felöl ezt tu-
dom mondani, hogy midőn az Annyát ... el hozák Bethlen 
váráb(a) ... egjszer vajúdni kezde üdövel, és ki vevék a 
Tömlōczböl és egj bástya alatt szülte ... Mihállyt [Kiskájon 
SzD; BK. Ollár Juon (80) jb vall.]. 1754: Mlgos Thesaura-
riusné Asz(szonyo)m eo Excelle(ntia)ja ... egy hatalmas 
Leányt, vagyis Kis Aszonyt szült [Nsz; Ks 96 Baló Antal 
lev.]. 1777: világra bujdosván ... Szinte két Esztendőkig 
tekergett oda azon Gligor ugy hogy amikor osztán ide Sz 
Benedekre haza vetődött immár az Felesége ... fiával ... 
régen viselős volté avagy hogy immár szülte is volt 
[Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 1782: (Az asszony) Félje 
mellől el-szőkvén MOrszágra ki koborolt, mikor onnan 
terhessen viszszá Félje mellé jött is MMacskásra, és Félje 
mellett Szülte ezen Todort [Sólyomkő K; Eszt-Mk]. 
1802/1816: Bajka Susánna két Bitangu személly egyiket 
p(e)d(ig) az Gabonában szülte, hogy ecclesiát követet volna 
azt nem tudom [Dálnok Hsz; Kp 317 Kövér Mária Dálnoki 
oskola Mester Szatmári János fel. (38) vall.]. 

Szk: (e) világra 1647: monda Gagia Gaspar ... nem 
felek en attól az kj cziak egy anyat szopot, es egy Anya 
szwlte ez uilaghra [Kv; TJk VIII/4. 210]. 1723: Mihály 
annyat Leány korab(an) Teli hassal Felső Ilosvarul, az 
apam falusbiro levén az házahoz hozták viselesőn Porcsirát 
... eszt az Mihályt az Bethleni Tomleczb(en) szülte az 
Vilagra [Dögmező SzD; BK. Kozma Todora Kocsis Jakim 
fel. (46) vall.] * ſattyúgyermeket/ſattyŭt 1736: Constal-
vánn Világosonn az Incta Néhai Varga Pétemé Kádár Ilo-
nának ... két Fattyakat szülvén ... nyilván valo paráznasá-
ga ... mindazon által, nunc, semel pro semper ... ex Gratia 
Sedis, meg-veszszőztetése el-engedtetik [Dés; Jk 220b]. 
1802/1816: Bajka Susárol azt hallottam hogy a Dálnoki 
Rétről jővén haza a Rosba Fatyu Gyermeket szült [Dálnok 
Hsz; Kp 317 Gáál István (44) ns vall.] * halva 1730: a 
midőn halva szülte volna' külömbennis bóldogtalan lévén 
gyarló erőtelenségbül vetette halva az Sárban [Dés; Jk. — 
"A gyermeket] * idejére való gyermeket 1779: idejére 
való Gyermeket szült, elevenen, épen és egy darabig élve 
lehetett el vinni [Km; KLev.] * idétlent 1831: En az 
nap, melyen Feleségem az idétlent szülte, egész nap kün a 
Guja mellett voltam [Dés; DLt 332. 12] * ikreket 1790: 
El-veve a ' szokás szerént egy vén ember melegittő hálótár-
sul és egyszersmind feleségül-is egy ifjú leányt magának 
ugyan — De ennek minden esztendőben, hogy egyszer-is 
meddőn ne maradjon, el-mulhatatlanul lett leg-alább egy 
gyermeke; kettő-is, mikor ikreket (geminos) szült [Andrád, 
An. II, 261] * törvénytelen ágyból 1761: Pajor alias Iani 
Iánoska annor. 4. Ezt a Hoszszufalusi Néhai Pajor János 
Liánya Ilona hajadon korában törvénytelen ágybul Szülte 
volt [Hosszúfalu Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár 479. — 
Binder Pál kijegyzése] * zabgyermeket 1715: Barbara 
Joachim ... mivel tisztatalan elete constal az Szek szinin, és 
hogj Zab gjermeketis szült fogságában az hoher altal pelen-
gerben csapattassék még es az varos hatararol ki üzettessek 
[Kv; TJk XV/1. 133]. 

2. tárgy nélkül; fără complement direct; intransitiv. 
1600: Mondro Jakabne Cathalin azzonny ... vallja ... igen 
rutul volt az azzonny męgh azt tuttak hogy mingyarast zeol, 
Annak vthanna meny eodeowel zeolt, azt nem thwdgya 
[Kv; TJk VI/1. 423]. 1613: mikor latta hogi zülni akarok el 
külde az iobagiahoz Sar varra", es ott lót az giermek [KJ. — 
"SzD]. 1704: Oh keserves Anyák jaj mire szültetek [EM 
XXXV, 274 gyászének]. 1710: Angliában ... mikor a 
királyné szülni akar, abban a házban hét parlamentumbeli 
úr mindenkor ben legyen, s azoknak praesentiájában 
szüljön a királyné, mert sokszor Angliában a királynék 
gyermeke neve alatt mások gyermekeit supponálták [CsH 
218]. 1779: azután szökött el, innen és jó darab ideig oda 
bódorgott, Keringek, és ... Haza kerülvén a* bódorgásból, 
szüret után szült [Km; KLev.]. 

Szk: törvénytelen 1782: Vadnak itt olj szemeljek akik 
törventelen szültek [Szörcse Hsz; HSzjP Nőrincz Elek (48) 
col. vall.]. 

3. Magyarország ~te Magyarországon született; născut 
în Ungaria; ... wurde in Ungam geboren, ... ist ein Kind 
Ungams. 1702: Tótfalusi Miklós nyugoszik ez helybe. 
Magyar ország szülte Erdély fel nevelte [Kv; EM XLVII, 
386]. 

4. átv eredményez, előidéz; a da naştere, a produce; her-
vomifen, ergeben, zur Folge habén. 1710 k: A hazugság 
lelke ilyen csudát is szült" [BÖn. 686. — "Köv. a részi ]. 
1764: Nagy zenebona vagyon közöttök". Isten tudja, mit 
szül a jövő tavasz! [RettE 161. — "A székelyek és románok 
között]. 1785: meg bizták magakot az oláhok mind tsak 
hordják a sok instánciát egy másra Károly várra ... meg 
látjuk mit szül [Szászváros H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1798: 
ezen hítelkedő szavai Jánosi Uramnak mitsoda valóságot 
fognak szülni és mutatni, a* következes meg-fogÍa 

bizonyittani [Torda; Borb. II Kolosvári N. István lev ]; 
1802: a* Királlyi Gubernium ... szükségesnek látta • •• a 

Gabanabéli Pálinka-Főzést annyival-is inkább egyátalyában 
el-tiltani, mivel a' Pálinka-Fözés által a' Gabona egy felöl 
felette igen meg-szokott drágodni; más felöli pedig neve-
zetes Gabona szükit szokott szülni [i.h. II gub-i nyomt-
rend.]. 1808: panaszolkodások semmi Ditsiretet nem szül 
[Kv; ACLev.]. 1815: a Leányomnak már sok időtől fog*3 

Szabadon gyakorlott alatson élete s feslett erköltse ... szŭ'" 
ték réája nézve azon roszsz következést, hogy minden Jó-
szágai pusztulni s hanyotlani kezdettek [Mv; Berz. 2 ÍJ* 
1827: Gergeljfi Borbéj Ihmre ... Falunkból el szökött ... * 
most itt vagyon közöttünk, lappang, tartván ... mi attól* 
hogy ezen Vad indulattol vezettetett Ember forteljos Csele-
kedetei naponként roszszabbat fognak szülni [Nagylak Ar« 
DobLev. V/l 125]. 

Szk: háborúságot 1785: Gyermek koramban ... gya , 
ran ki jártuk, hogy minden nyombéli Embereink tudnák a 
kétt helység vagy Puszta Egres, és a* Szarkadi Praediu1*1 

közt valo külömbséget, ne hogy a' kétt határ őszve ele-
gyednék s a' lakosok kőzött háborúságot szülne [Puszta-
szeg/Szarkad TA; BLt 12 Gyermán Mojszi (64) jb vall ] * 
kétséget 1832: amidőn valakiről valami rosszat költneK, 
és mondanak — bátor nemis hiszi az ember, 's meg v a . 
győződve, hogy nem igaz — * mégis marad abból 
bényomás az emberb(en), mely mindég ugy lebeg és Jő 
olykor olykor elönkbe — 's egy kis kéttséget szül [Tord ' 
IB. Demény János udv. tt lev.] * konszekvenciát 1™ 
1785: de hogy az Kegyelmed meg átolkodott és Vér Atty* 
fîainakis részeket továbrais usurpálni kiváno szándéka v “ 
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lami kedvetlen consequentiat ne szűllyőn, az Exponensek-
nekis tőbb kárt és költséget ne okozzon, tessék ... gondol-
kodni ... ne kivánnya az Exponenseket hurczolni [Szentbe-
nedek AF; DobLev. III/596. 266]. 
^Sz . 1811: A* szükség szüli a* szorgalmatosságot [ÁrÉ 

5. alkot; a crea/compune; schaffen. 1797: az öreg Bütt-
ner ... nagy részit el nem végzi munkájának8 ... meg igé-
rém Bertach Umak, hogy az Öregnek imi fogok, és bom-
bárdirozom szüntelen levelemmel ... Igy talám tsak rá 
veszszük közön kézen, hogy még életibe szüljön valamit 
[MNy XXV, 261 Gyarmathj Sámuel Aranka Györgyhöz 
Göttingából. — "Többnyelvű szótárának]. 

6. létrehoz; a produce; zustande bringen. 1811: Ott-is fog 
valami gyümőltsös készülni, Meg-válik majd mit fog a' 
mesterség szülni | Uram! ... hatalmad oly* erőss, és szód 
oly* nagy Hogy a* meddő semmi attól megterhesült, És sok 
valóságat, sőt égy nagy Mindent szült [ÁrE 46,186-7]. 

szüle 1. (öreg)asszony, anyóka; babă, (femeie) bătrînă; 
(altes) Mütterchen, alte Tante. 1592: Ez az ferenczne gia-
korta Jarwala az en hazamhoz egiedul az mely zwle lakik 
wala az kapu eleot [Karatna Hsz; HSzjP]. 1629: egy kor 
egy malacza az Zűlenek oda ment vala az Zomzedomhoz s 

kutiaja megh mara kj üzé [Kv; TJk VII/3. 120]. 1633: az 
szőle megh wte karoual, cziszmaszia Istuant [Mv; MvLt 
290. 109a]. 1639: ez szüleis azt monda hogy, am bar ugj 
égjen czak hogy mehessek az szegeny gyermekekhez 
láthassam eöket, mert megh szakad ă lelkem ertek [Mv; i.h. 

171a]. 1676: az vén asszony is hittel s mások is ki 
vallották3 s az tisztekkel relatoriában csináltattuk. Vagy 
harmad napig mind tagadta az szüle, de hogy az sekát nem 
állhatá, kibeszélé [TML VII, 229 Sárosi János és Inczédi 
Sigmond Teleki Mihályhoz. — "A levél elégetését]. 1710 

egy vén asszony is vala, ki is a pálcája végére támasz-
kodott és úgy imádkozott ... Kezdék némely hajósok 
egyszer mondani ... Voyez un gueux, un huguenot; a szüle 
meg ismét: Csak fogjátok, vessétek a tengerbe [BÖn. 583]. 
y28: en bizony Semmi orvossággal nem éltem, mert 
nikem ollyan emberem nem volt a ki Csinállyon; hosztak 
Ugyan edgy élhetetlen szülét tedd tova s ne vedd el ... az 
hányok virrasztnak [Darlac KK; ApLt 1 Apor Susánna 
Káinoki Borbárához]. 1748: mind a' Veszekedés előtt, 
mind az utánn ollyan nyőgődő szük volt [Marossztkirály 

Told. 56]. 1767: arra a' szüle meg toppantotta magat, s 
azt mondotta: Halgass mert abból a' Pénzből osztan jol elsz 
IMartonos U; PfJ. 1768: a' kézit öszve fogta ugy könyör-
gött az Anjossanak ... de a* Szüle azt felelte a* Menyetské-
nek Hiszen bolond teis elsz belölle [Martonos U; Pf]. 

Szk: öreg/vén 1670: Ki hozatvan az Nemes Tanacz az 
eaptiva leányt, mely Bőlőni János Deaknénak edgyet mas-
Slt Ladajával edgyütt el lopta volt, es tüzetis movealt volt 
^ 0 n háznál ... meg vallotta, hogy edgy öregh ven szüle ta-
nította volna eotet rea hogy azt czelekedne [Kv; TanJk 11/1. 
20], 1704: A felesége" és egy igen vén szüle Balázsfalván 

"akott [WIN I, 309. — "Kucsuknak, a fej. bolondjának]. 
bábaasszony; moaşă; Hebamme. 1705: Ma vöttük 

eszünkbe, hogy a mi kis leányunk, Katica a jobb lábával 
Santitana, és a szüle megnézegetvén és tapogatván megis-
[neré, hogy a csípejében egy fiók csontocska kiment volna 
hlyéből [WIN I, 543-4]. 
v javasasszony, vajákos; vrăjitoare, babă; Wahrsagerin, 
^uterfrau. 1793: a' Majoméhoz egy öreg tudákos Asz-

szony vetődvén, a* hoz ... le ment ... a Mlgs Grófné ... 
azon őreg szüle azt jövendölte, hogy a* Néhai Gróf Ur há-
rom esztendeig még fog élni, de tovább nem [Koronka MT; 
Told.]. 

Szk: tudákos 1793: egykor ... egy tudákos Vén Szülét 
hozatott vólt ide, és magát azon szüléhez le menni láttam 
elégszer ... de mit tractált vélle, azt észre nem vettem [Ko-
ronka MT; Told.]. 

4. boszorkány; vrăjitoare; Hexe. 1629: Kerekes Zűle ke-
peben jeot ... mikor ugy alozik magunkis lattyuk hogy az 
vak szemehez kap, es azért azt mongya hogy nem aluszik 
hane(m) mindent vgy lat mint emette [Kv; TJk VII/3. 121]. 
1631: Veres Jánosné Ilona asszony ... fassa est. . . Fazakos 
Mártonnál tartott szállást, az székely öregember, azt látám 
vasárnap ... hogy egy koszurú vala az süvegén felül az fe-
jében — az mint mástul értettem, az szüle fonta öszve őket 
[Mv; MvLt 290. 245b-7a]. 

o Szn. 1639: Fazakas Simonne al(ia)s Üstgjarto szüle 
[Mv; MvLt 291. 171a]. 1641: Bardosi szüle [Mv; i.h. 291. 
291a]. 1644: Elizabetha Zwle [Mv; i.h. 291. 438a]. 

szüle-hír vénasszony-szóbeszéd; zvon, informaţie neîn-
temeiată; Altweibertratsch. 1719: a Pestis iránt irhattyuk 
Nságod(na)k hogy ... Désfalván derekason uralkodik, s ... 
három aszszony ember bé ment a falu közzé ... az edgyik 
azt mondotta a más kettőnek ... csak őt embert hadgyunk 
meg, ezeket mondván, az három aszszony ember eltűnt itt 
bizonyoson beszéllik, mindazon által bizonyos é, vagy csak 
Szűk hír nem tudgyuk [Abosfva KK; Ks 94]. 

szttlendőség szülés; naştere; Geburt. 1745: Joannes And-
reas Starléter Beresz Lelki (!) Ilonának hitetlenül parázna-
ságával hasát meg nevelte; ugy válya Brádi Binsza Sofikais 
azon Paráznaság által, (: kivel maga tudgya :), magát meg 
bélyegeztette, Szülöndöségre magát el keszitette [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 

szülés 1. naştere; Geburt, Entbindung. 1584: Vnch Tha-
mas ... vallia ... Az en hazamhoz ieoue az leian ... es 
másod napia vala zwlesenek ... leot wolna Barat Petemek 
... egy Thamas deák neü Zolgaia, kyteol valónak monta 
lenny a* giermeket [Kv; TJk IV/1. 225]. 1660: Szészarman 
lakó Jancsi István requirala az Ecclesiat kivanvan felesege-
tŏl való el valast ilj okok alat: tizen negj esztendeje miolta 
szüleseben meg njomorodvan ötét sem segítheti sem férfi-
hoz nem alkalmatos [SzJk 88]. 1668: Hogy Isten az édes 
komám asszonynak boldog szülést engedett, jövendölése be 
nem teljesedett ... azon szívem szerint örülök [TML IV, 
350 Bánffy Ágnes Teleki Mihályhoz]. 1679: Causa Udvar-
helyiens(is). Lombárt Sofi uratol Kis Mihálytol absolutiot 
keva(n) mivel ige(n) el ronczolta ugy annyira hogy alkal-
matlan immár az szulesre [SzJk 137]. 1705: Minekutána a 
nyavalyás feleségem gyermekhozása után kilenc hetekig 
mégis lábra nem állhatott volna ... szerzettünk egy kenő 
orvosasszonyt, aki is megnézegetvén azt mondotta, hogy 
rossz bába volt mellette szülésekor, és azért érte az a nya-
valya [WIN I, 585]. 1736: Jut eszemben gyermekkorom-
ban, hogy egy fattyazó kurva vala Toiján", meg is hala az 
szülésben, annak olyan híre volt, hogy kurva [MetTr 345-
6. — aHsz]. 1817: Gombár Imrének Felesége Sárközi Kata-
lin meg holt a' Szülést követett petsetes forró nyavalyában 
[Buijánosóbuda; RAk 90]. 1842: haza érkeztemkor min-
gyár némü változásokat érzettem magambam s tsakhamar 
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a' szülés elö is vett [Dés; DLt 85. 9 Jánó Mária (19) usz-i 
karácsonfvi vall.]. 

Szk: ~e napja. 1633: ugy tartotta ezt ă fiat Zabo Jánost 
Zabo Andras zulésse napiatul fogua, mint edes sayat 
Gyermeket [Cege SzD; WassLt Vargha Eőrzebet Cappani 
Ferencz rel. (65) jb vall.] * ~hez közelített asszonyi állat. 
1662: a másik német ármáda ... sok szűzeket, tisztességes 
asszonyi állatokat megrontani, viselős és szüléshez közelí-
tett asszonyi állatokkal buja kívánságokat töltvén, né-
mellyeknek életeket is elfogyatni ... nem irtóztanak [SKr 
678-9] * ~(nek) ideje/órája. 1737: égy idegen Pataki Bori-
cza nevü terehben esett parázna Leányt tudva tartott maga 
házánál ... a szülésnek ideje el jővén azon meg nevezett 
gonosz léányzo félre menvén ... szült és gyermekit meg 
ölte [Torda; TJkT I. 133]. 1763\ A szegény létai papnak, 
Németi Sámuelnek ily fatuma esett, hogy a szolgálóját 
impraegnalván, a szülésnek ideje eljött, melyet midőn a pap 
észrevett volna kényszergette, hogy őtet ki ne adja [RettE 
158]. 1779: A kisasszonyt" vitték Vácra, az holott játszás 
közben elérvén a szülésnek órája ... a frajját mindjárt küldi 
a bábaasszony után, aki míg odajárt, a gyermek azalatt 
meglett [i.h. 406. — "Nemes Zsuzsannát]. 1842: Az elö 
mutatott Burjányokat esmérem ... azan Buijányok állanak 
Kerek nádra levélből, vad Petresellyemböl, Pipe hurbol, 
adtam ... Dáné Máriának ... 's azt mondottam, — hogy 
mikor a' szülés ideje el kŏvetkezék tegye egy Csuporba 
tiszta vízbe fonyaszsza meg, és tegye a* gyomrára [Dés; 
DLt 85. 6] * utoléri a 1823-1830: Azt íiják, hogy a 
Luther anyja falusi asszony lévén, egy vasárnap bement a 
városba, s ott utolérvén a szülés, szülte fiát [FogE 205]. 

2ŝ idétlen ~ koraszülés; naştere prematură; Frühgeburt. 
1847: (Meghalt) Kovács Kis-Anna-Molnár Istvánné idétlen 
szülés következésibe [Nagykapus K; RAk 12]. 1852: Be-
tegség neme: Idítlen szülés következtében méhdagadás 
[Dés; RkHAk 138]. 

születendő care se va naşte; noch nicht geboren, ungebo-
ren. 1677/1681: egy darab szanto földet ... Attam azért 
conferaltam es inscribaltam eö kg(ne)k maganak s mostani 
Feleségének Újhelyi Judith Aszonynak es I(ste)n kegyel-
métől születendő ket akon lejendő maradékinak ... szaz 
magyari forint Summa pénzben [Vh; VhU 262-3]. 1704: 
En ... Székely Kereszturban lakó Kovács István ... szüle-
tendő fiaim(na)k, leányimnak ... terheket magamra vállal-
ván, Adom tuttára a' kik(ne)k illik"b [Incz. VIII. 9b. — 
"Köv. a tudtul adás. bA sajátkezű irat Debrecenben kelt]. 
1712: midőn volnánk ... Tks Nzts Homorod Sz: Mártoni 
űdösbik Biro Sámuel Uram ... Nagj lakon lévő Udvarháza 
fundussán lévő nyári hajlékában, jelen lévén egj felöl ... 
Biro Saműel Uram, más felöl ... Nemes Vadas István 
Ur(am) és mind ketten eo kglmek fel vévén terheket szüle-
tett és születendő gjermekeknek, és Attjokfiainak, kiket ez 
alább megh írandó dologh illethetne, tőnek mü előttünk 
illyen örökös és állandó cserét" [Nagylak AF; DobLev. 
1/76. — "Köv. a csereegyezség szöv.]. 1840: A* Születendő 
Gyermeknek a* perfecta Aetasig esztendőnkénti illendő 
Intertentiot ruházatjára s gondviselesere nézve égy bizo-
nyos Summának és Gabonának adására ugy kötelezni, hogy 
azt Kapitány Kristóff ur minden Esztendőn fizetni köteles 
légyen [Dés; DLt 1268]. 1879: Az öreg Mentovich egészen 
jobban volt, iskolába járt, a kaszinóba, stb. mikor a felesége 
elment. Ö küldte Julcsihoz, kinek a hetedik orgonasipja 
volt születendő [PLev. 69 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

születés 1. naştere; Geburt. 1657: Nekem pedig magam-
nak mind fogantatásom s mind születésem háborŭságos 
időkben lőttek volt [KemÖn. 19]. 1674: Anno 1665 die 16 
Octobris egy leánymagzatot adván az Úr őfelsége, az mely 
születésekor meghalván, melyet meg nem kereszteltethet-
tem [Kv; KvE 194 U] . 1684: születésétől fogva tőlle e máj 
napig bút bánatot, és gyalázatot, sött magam s zemé lyemben 
is sok átkot és káromkodó szokat szenvedtem [Pat.j. 1728: 
Szŭletesetis tudam Fogarasi Janos(na)k Csüdötelken, hal-
lattam hogy az Attya ... Fogaras földről szarmazot volt 
[Csüdőtelke KK; SLt PQ. 9]. 1750: szuletésétŭl fogvást 
tudom hogy egészségtelen volt ă Léánka [Bulzest H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1762: Demostralni kívánván az A Vr 
Miklós al(ia)s Szengyörgyi Susanna Aszszonynak nyilván 
való paráználkodását, es consequenter ex illicito concubita 
suspicialt gyermekének Születését, producallya három 
rendbeli Inquisitoriajit [Torda; TJkT V. 96]. 1766: az Insok 
... születésektől fogva Reformátusok voltanak ... Nagy 
attyok ... születések után Catholizalt [Torda; i.h. V. 533]. 
1796: égy ... Leány attyafia ... meg fattyazván 's Gyerme-
ke meg is halván két hétre születése után ... Reconcilialtak 
[Gyalu K; RAk 179. — "Egy másik asszonnyal együtt]. 
1814: a' tisztelt Grófné ... Fiatskájának születése alkalma-
tosságával a' Grófné körül a' Bábái kötelességet én vittem 
véghez ... Bábaságomért maga a* Grof fizetett nékem | sok 
ízben nállak meg fordulván, tapasztaltam, hogy G r o f Teleki 
Adám a' Gyermek születésén örvendett [Mv; TSb 51]-
1852: ezen két Contractusba lévő ados Czigányok ... he-
lyemen laktak, s az Contractus Tartalma szerént ... vagy 
Tartozásaikat Sz. Mihály napig mind egy ftíg le tegyek* 
vagy születésektől lakta helyekre, az én helyemre ... v 'sZ" 
szá költözzenek [Nagylak AF; DobLev. V/1378 Dobolyi 
Bálint nyíl.]. 

Szk: ~e éve. 1850: Kötelesek ... a Papok arra, hogy » 
mátriculábol mindenkinek élet ideje, a Férfiaknak n e m csak 
születések éve hanem még annak napja is pontosan fel irod-
hassék [Nagykapus K; RAk 4] * helye/helysége. 1809' 
Mark Sámuel ... Születese helyéről ... eltávozván valahj1 

Erdélybe kering [DLt 182 nyomt. kl]. 1823-1830: Száll-
tunk a város fogadójába ... mely csudálatos volt énnékeni, 
hogy aki soha fogadókat nem jártam, mégis oda kellet̂  
szállnom, mégpedig születésem s nevelkedésem helyen 
[FogE 155. — "Mv-en]. 1847: Idevaló halmágyi születésű 
Varga Katalin eránt. . . a tekintetes nemes tisztségtől • W 
poroncsolatot vettünk arról, hogy születése helységéről s 

elébbeni élete folytatása állapotjáról feleletet adjunk [VKP 
157 Varga Katalin sk lev.] * ideje. 1637: kiáltun* 
Tehozzád, szíveinknek nagy szomorúságával és orcánkn8* 
pirulásával emlékezvén a ' Te mivélünk örök rendelései 
szerént születésünk idejétől fogva közlött lelki és testi 
áldásaidról [Kemlr. 331] * napja a. születése ideje-
1663: hálákat adok, Uram, Szent felségednek, az ki az te 
ígíreted szerént engemet is meghallgattál születésemnek 
napjától fogva gondomat viselted [Kv; KvE 187 LJ]. IJi 
k.: Szebenben két német strázsált ... ezek minden órán 
változtak és szokások szerént abgeleszt kiáltottak; és min -
hogy felette ébren aluvó voltam örökké, ezek miatt m i n ^ 
órán felébredtem, bizony a születésem napját is megátko 
tam, fülem bédugtam miatta [BÖn. 521]. — b. születésnap-
1614: Istennek szent kegyelméből születtettem ez 
rúsággal, keserűséggel, bánattal teljes világra in anno v 
mini 1566 esztendőben d i e 14 mensis Junii, kit az kere 
tyének híják Keresztelő Szent János születése napjana 
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[BTN2 41]. 1710 k. : az egész bibliát ifjan tan minden esz-
tendőben egyszer általolvastam ab anno 1661 usque ad an-
num 1684 ... rendesen, kezdetitől fogva végig, és azt min-
denkor születésem napján 1-a septembris kezdettem [BÖn. 
505]. 1823-1830: Szent György-napkor ülik meg a király 
születése napját [FogE 239] * ~e órája. 1710: a sok rend-
beli execútorok miatt mennyi búsulásom, bajom, mortificá-
tióm volt, sokszor elátkoztam még a születésem óráját is 
[CsH 366] * Úr ~e után. 1567: keolt ez lewel az my wara-
sunkba Meggiesbe kys karachon nap vtan walo zombaton 
vr zwletese vtan ezer eot zaz hatwan het eztendeoben [SzO 

212 fej.]. 1636: Mariánus Scotus az ŏ Chronicajában, 
Christvs Urunk születése után 757. esztendőkkel iija, hogy 
az Orgona bé ment legyen Francia országban, az Constan-
tm Tsászártol küldetvén vjságban Görög Országból [ÖGr-
Aj. 8] * világra való 1758: Ami azért e nyomorúsággal 
és sokféle változásokkal megrakodott világra való születé-
semet nézi, az volt ezen tizennyolcadik saeculumnak tizen-
nyolcadik esztendejében, id est anno 1718 die 31-ma Már-
tii, hétfő nap éjszaka 11 órakor, midőn a hold a kos-jegy-
ben volt, Páncélcsehen [RettE 54]. 

2. származás; origine, naştere; Herkunft, Geburt. 1587: 
mind kisded s mind Nagy Rendeknek, zwksegh wolt mago-
kat az Waros keonywebe be Iratnj, minek vtanna megh ha-
zasultanak volna ... senky az Varos keonywebe be Ne 
irattassek, méglen az be Irandonak Newe, Zemelie, allapat-
tla» az eo iambor zwletese es az Vtan Valo teokelletes ma-
gba Visselese Az tanach eleott megh Eleghedendeo bizon-
sagh altal Nylwan Nem leszen [Kv; KvLt III. 65-6 Vegyes 
,r l- 1589/XVII. sz. eleje: ez tanuló Jnas szwksegeskeppen 
az eö Attianak, Annianak Jamborsagarol es tisztesseges 
szwleteserŏl, mindenek(ne)k előtte az Cehet el hitesse 
megh elegedendö bizonsagh altal [Kv; KCLev. 3]. 1679: 
keservesen érzem mostani bestelen szoros állapotamat, 
melyhez születésemtől fogva nem szoktam volt [TML VIII, 
4U Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 1797.ã instálom Ngo-
dat alázatoson, mint oly Gratiosus Patrónus Vramat, akitől 
soha meg nem illetődtem ... nehogy sok irigyeimnek ked-
vek bé telhessék ... rajtam, és Házamon valami szégyent 
jjzzen; mert azt Ngodnak se Természete, se születése nem 
aictállya [Gogán váralj a KK; Ks 94 Vegyes lev.]. 

3. születési hely; locul de naştere; Geburtsort. 1804: 
Valdrán Péter: születésére nézve Soldomi Olozs-Országi 
"elvetziai [DLt nyomt. kl]. 1807: Abadi Kata Születesére 
nézve Nemes Háromszéki zabolai ... mintegy 45 Esztendős 
luLt 849 ua.]. 1815: Sima Jankó, másként Csovika, „a' ki 
születésére nézve Parátzi, Nemes Temesvár vármegyei", 33 

nem egyesült görög vallású [ErdMúz. XLIX, 542-3]. 
Beszegőtette Inasanak Himel Balint uram Ferentz 

jviiskát Három esztendőre Szűletesire valló nészt udvarhe-
lyi zetelaki Religyiora valló neszt Katolikus [Kv; KCLev.]. 

4. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
yebrauch: születésű, származású; originar din ..., de ori-
8jne (etnică) ...; Geburts-, geburtsmäßig. 1823-1830: Az 
n à z gazdája neve Geisenhöhner, hassiai születés, lehet 
mintegy 40-50 esztendős [FogE 189]. 1834: Helység beli 
Kal f ö l d m i v e s ' B a r t h a M á r t o n [M.gyerőmonostor K; 
^ k 1]. 1836: Kováts István Monostori születés csizma 
mester [uo.; RAk 1]. 

s*k: csehországi 1847: Dupats Jőseff, Csehországi 
születés ... beszél csak közönséges tobla ütö (!) nyelven 
l U L t 926 nyomt. kl] * lengyelországi 1819: Popen-
K , e W i c Z Tamás Burkus Lengyel Országi Születés ... el 

szökésekor volt egy ... szürke hajtokátlan spencere [DLt 
821 ua.] * magyar 1822: Jona Samu Mára maras vár-
megyébe Tétsei születes ... beszegődtette Inassának Slésin-
ger Valentin Bálint Kováts három esztendőre, Magyar 
Születes Religiora nézve katholicus 15 esztendős [Kv; 
KovCLev.] * oláh 1810: Görgényi Görög János ... 
Oláh születés, mintegy 34. Esztendős ... szökött-el fekete 
kurta hatzukába [DLt 181 nyomt. kl]. 

születéshely szülőhely; locul naşterii (cuiva); Geburts-
ort. 1847: Virág László Nyoltz napi fogság ki állása után 
születés hellyére kisértessék [Kv; DLt 530a gub.]. 

születési 1. születésre von.; referitor la naştere; Geburt 
betr. Szk: - hely. 1823-1830: (Alvinczi) Erzsébet ment 
volt férjhez egy Czompó Péter nevű, nem tudom hová való 
paphoz, hanem Kézdivásárhelyinek íratik, talán csak prae-
dicatuma, mint születési he]ye [FogE 72]. 

2. születésből eredő; care există în momentul naşterii; 
Geburts-, bei Geburt existent. 1862: halt meg Mátis Péter 
csizmadia leánykája Ilka 17 napos korában születési gyen-
geségben [Dés; RHAk 140]. 

születéslevél születési bizonylat; act/certificat de naştere; 
Geburtsschein. 1561: Az zwletes leuel felöl ... Articul 2 
[Kv; ÖCArt.]. 

születésű 1. születési helyre von.; referitor la locul 
naşterii; Geburtsort betr. 1779: a* falu akkoris a* polgár 
lármával tett jeladására ki ment oltani [Egerpatak Hsz; 
HSzjP Csik Gyergyoi születésű Gy(alog) k(atona) Ambarus 
Ferentz 21. esztendős vall.]. 1811: Kolosvári születésű 
Gombos Mihály, köptzös termetű ... kabala lábu [DLt 81 
nyomt. kl]. 1823-1830: Még a múlt esztendő nyári vaká-
cióján jött volt egy Sándorfi József nevü debreceni deák 
Marosvásárhelyre, kinek az apja erdélyi, marosszéki, kibédi 
születésű volt | járt itt az Országban egy ... Frankfurti 
születésű, rendkívül valo nagyságú Német | Kundon lakott 
egy westfáliai születésű obsitos gránátéros, Trost nevezetű 
[FogE 126, 168, 295-6]. 1831: F. Gerézi születésű Rab ... 
Juon Todor Itu ... viselt ... új veres gyüszüt [DLt 1115 
nyomt. kl]. 1833: <Eskettem) Sebes-Vári Pappiros Meistert 
Ozv. Albrecht Ferentzet Ev Lutheránust, Krasznai születé-
sű Nms Birtalan Lídia hajadon Leánnyal [Damos K; RAk 
29]. 1838: Vesszösi születésű Deák Ilia ... viselvén ... ha-
rina posztó eresztékkel kiczifrázott czondrát [DLt 92 
nyomt. kl]. 1845: Szakács János, Tövissi születésű ... Öltö-
zete ... öt csattos ótska gyüszü [DLt 53 ua.]. 1849: Nevem 
Krizsán Mária, zsibói születésü, 25. éves [Kv; Végr. Vall. 
11]. 1859: Gyulai születésü ... Horváth László [Buijános-
óbuda; RAk 17] | vizbe fuladott és meg halt decsei születé-
sü Kis Miska ... 20 éves korában [Dés; RHAk 105]. 1860: 
Pelles Juli Deésaknai születésü 26 éves hajadon [Dés; i.h. 
224]. 

Szk: idevaló 1844: Koptyil Vaszinak hivnak és ide 
valo születésü Bágyoni vagyok 20 éves [Bágyon TA; 
KLev.] 

2. eredetre, származásra von.; referitor la origine; Her-
kunft betr. Szk: nemes 1815: meg Hólt ... Bálványos 
Várajjai Nemes születésü Bálint Anna [Györgyfva K; RÁk 
123] * francia 1818: 1818dik Esztendőben Mártius 
28dik Napján Bé Álat az Betsületes Czéban Frantzia Szüle-
tésü Joseph Duplán Meljre az Isten Segélye [Kv; KCJk 
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112] * oláh 1808: Tzura Adám, Oláh születésü ... veres 
pofatyos ábrázatú [DLt 647 nyomt. kl]. 1810: Bontzidai 
Sugár János ... Kánya orrú, gesztenye szin hajú ... Oláh 
születésű; de jól tud Magyarul [DLt 554 ua.]. 

3. törvényes ~ törvényesen született; legitim, născut din 
părinţi căsătoriţi; ehelich geboren, legitim. 1814: Arról, hogy 
a' meg keresztelt Urfitska törvényes születésü ne lett volna, ö 
Nagysága nékem semmit sem beszéllett [Mv; TSb 51]. 

4. nagy ~ kb. nagy dolgok elvégzésére termett; care este 
capabil de fapte mari; zu Großtaten geboren. 1843: beszél-
ték az emberek, miként dicsekedett volna", hogy ő nagy 
születésü asszonyság [VKp 95. — "Varga Katalin]. 

született I. mn 1. világra jött; (care s-a) născut; geboren, 
zur Welt gekommen. 1648: Iliién oko(n) kellet citáltát-
no(m) az Inctat, hogi ... azt mondotta ... kivaltkeppen 
mostani vtolszori szolgalommal ... gonoszul elte(m) volna 
es nilva(n) ki tudatodot hogi mostani szwletet giermeke en 
teolle(m) való volna [Kv; TJk VIII/1. 266]. 1704: ma az úr 
mostan született kis fiacskája a néhány napok alatt mind 
dagadozván és fogyadozván elnehezedett [WIN I, 106]. 
1712: jelen lévén egj felöl ... Biro Samüel Uram, másfelől 
Nemes Vadas István Ur(am) és mind ketten eo kglmek fel 
vévén terheket született és születendő gjermekeknek, és 
Attjokfiainak ... tőnek mü előttünk illyen örökös és állandó 
cserét" [Nagylak AF; DobLev. 1/76. — "Köv. a csereegyez-
ség szöv.]. 1731: aztis híresztelték volt hogy azt az születet 
gyermekét Kovács Mária Aszszony el vesztette [Szelistye 
H; Bom. XXXIX/16]. 1743: melj Legénykéket adá és 
conferálá ... Groff Szárhegji Lázár Gábor ur és Felesége 
Kun Klára Aszszontol eő Nagatol Született küsded Leánká-
jok(na)k Groff Lázár Susi Kis Aszszonkának [Szentdeme-
ter U; LLt 25. C]. 1751: Mindráék hányan voltak, es azok-
tol külenesen született Fiai kik? [Msz; SLt]. 1762: utollyára 
azt vallya, hogy ö sem látta soha a' p(rae)tensioban lévő 
született gyermeket [Torda; TJkT V. 97]. 1775: mostan 
született Gyermekkel való meg viselődése előtt ... Felesé-
givei együtt lakotté ... [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1787: 
Egy osztaztato Levél de A(nn)o 1778. 16a Maji mellj mel-
let a Néhai Vadadi András első feleségétől született Gyer-
mekei György, és Gábor kőzött az osztozás volt [Mv; 
MvLev. 8 Elek Erzsébet hagy.]. 1791/1792: az Joszágot 
Etzken Moyses Uram Etzken András Vramnak hadta volt 
zálogban ... minthogy majd minden földei Másról vágynák 
zálogban Etzken András Uram szabadosan ki válthassa, és 
ō Kegyelmektől született Gyermekei örökös Jussal bírhas-
sák [Dálnok Hsz; BLev. Transm. 27-8]. 1832: megszolit-
lak Tégedet elsőben is ... Dobolyi Klára Házos Társomot 
és köszönöm, hogy ... Elsöbbeni Házos Társomtol ... 
született Josef nevü Fiamnak ... nem mint mostoha, hanem 
mint édes Anya, hív dajkája voltál [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/l 186 Bartók Adám végr.]. 1836: Kereszteltem 
... Sárkőzi Pálnok hitvesse Nagy Sárától ... született fiát 
Jánost [Buijánosóbuda; RAk 53]. 

2. veleszületett; înnăscut, nativ; angeboren. 1765: To-
vábbá instálok alázatoson Ngödnak magom helyet le-kül-
dött kedves Ŏtsém Alsó Elek Uramot Gratiosum Pátroci-
niumában venni maga születet Gratiositassa szerint méltóz-
tassék [Torda; Borb. II Alsó Lajos lev.]. 1802: A Nagysá-
god Született Sokakkal töbszőrtetve velünk is meg esmérte-
tett kegyelmes Grátiájátol batoritatván Mérészelünk Natsá-
godhoz e' rendben folyamodni ... az Karasztoi" egész kö-
zönség nevekben és képekben [Ks 120. VIII. 1. — *HJ. 

Szk: magával 1663: Egyiknek magával született ke-
resztényi indulatja, híveihez s birodalmihoz levő kegyessé-
ge azt nem engedi, hogy Erdélyt maga praejuditiumával ke-
gyelmes igíreti ellen maga haereditaria provinciáinak és 
legközelebb Magyarországnak mindjárt következhető ve-
szedelmével teljességgel a másiknak opprimálni hagyja 
[TML II, 488-9 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

3. vérbeli, igazi; autentic, adevărat, veritabil; echt, wahr. 
1776: Ezen Nemes Haza fiai közül Székely Szabadságak 
élő Születet Szabad Székelyek Szálván mi Ns Marus 
Székben Magyarosb(an) Feleségeink ős Székely Jussokra 
... már Jo időtől fogva ő Felsége Portioját fizetyük [Told. 
45/7]. 1810 k.: Meltosagas Született Groff Nagy Ertsei 
Toldalagi Joseff Ur eö nagysága [HbEk]. 1812: Edgy szó-
val a leg alább való szókkal illette", a' melly Csúfondáros 
szok, nem edj szülőtőtt Grofthoz (így!) hanem még edj leg 
alább való embertis nem illettek volna [Héderfája KK; IB-
Nemes Kolumbán Imreh (21) vall. — "A gróf a grófnét]. 

Szk: - gavallér. 1780: A' mi az Contractust illeti az 
iránt sem nyukhatatlankodom, mivel ... egy született Cava-
liemek maga keze irása magabannis elég securitás [Császá-
ri SzD; Ks I gr. Toldalagi Kata aláírásával] * ~ német 
1823-1830: Mondom, hogy Bethlen Elek vagyon" azonban 
még kettőt-hármat szólván együtt német nyelven, észreve-
szem, hogy őb nem született német, mert koccant a nyelv; 
ben [FogE 244. — "Ti. megszállva a fogadóban. bKörmetzi 
József] * ~ pápista. 1774: vannak olyanok, akik, elhagy-
ván a reformata vallást, pápistává lesznek s oly szörnyű 
buzgósággal viseltetnek ahhoz, hogy a született pápista sem 
buzgóbb [RettE 339]. 1782: az urát, Cserei Farkast, arra 
vette, hogy őfelsége előtt vigye végben, hogy hat hétig az 
olyan személyek, akik vagy született pápistából református-
sá lettek, vagy kálvinistából pápistává, de azután visszatér-
tek, hat hétig frequentálják a pápista papok által leendő 
censurát [i.h. 417-8]. 1783: Dániel Istvánné, aki elsőben 
Bornemissza Pálné volt, született pápista, Mikes István leá-
nya is censurát adott [i.h. 422]. , 

4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
szülőföld; pămînt natal; Geburtsland, Heimat. 1731: Mj-
nekutánna az Isten ... haza hozván békével született föl-
dembe ... hátra lévő részét azonn esztendőnek nagjobbára 
töltöttem el Koronkában" [ArJk 39. — "MT]. 1760: Még 
Iffjantan ... Erdélybe mint született Földemre ... jőni siet-
tem [Kv; KvRLt VII. 28]. 1782: Néki m a g á n a k " jószága 
nem lévén, folyamodott az becsületes jámbor faluhoz, Je" 
nőfalvához, minthogy itten született, mindeddig Őfelség11 

szolgálta, ezután is kévánja a született földön és faluban 
maradni, oly okon, hogy őneki más falukban nincsen olyas 
jószága, akin megcsongojosodhassék [Jenőfva Cs; RSzr 
109. — "Csíkjenőfalván lakó Bálint Péternek] * - ^ 
anyanyelv; limbă maternă; Muttersprache. 1821: az Eskető 
Levélben is a' szerént fel jegyzett, és meg Hűtőit Tanú* 
közzül azokat kiket jelen kaptunk, Tőrvényesen magunK 

eleiben idéztetvén, elsőbbenis őket erőss Hittel meg Esket" 
tük, az után külön, külön meg irt Vallomásaikat elöttuK 
Szorol Szóra fel olvasván Született Nyelveken meg Magy3' 
ráztuk [Apahida K; RLt O. 2]. /827: el mentem A ] s° 
Fejér Vármegyében Szent Benedekre ... a' holott a' tiszten 
Tkts Asz(sz)onyt oda haza nem találvan való Duális BiráJ 
Kingya Atyimat, és szolgálo Emberét... magam eleiben J\ 
szollitattam, a* kik előtt a praeinseralt Instnictiot szoro 
szóra fel olvasván, és született oláh nyelveken vol taképp^ 
meg magyarázván ... Földös Asz(sz)onyokat mindenekb 



759 szükségesképpen 

az Instructionak tartása szerint meg intettem [DobLev. 
V/l 126. 2a] * egy hassal ~ iker; gemeni; Zwillinge. 1830: 
Gasi Bantsi Pistának kereszteltetett egy hassal született 2 
Leánya Borbára és Sofi [Nagykapus K; RAk 25] | 
(Kereszteltem) Nemes Lengyel Péternek, és fel. Trájka Su-
sánnának egy hassal született 2. Leányát Máriát, és Annát 
[Gyalu K; RAk 106] * időtlen ~ koraszülött; născut pre-
matur; frühgeboren. 1839: Temettetett el Mihla Deák Jo-
sefnek ... időtlen született fiók [Buijánosóbuda; RAk 99] 
* nagyra ~ kb. nagy dolgok elvégzésére született/hivatott; 
care este capabil de fapte mari; zu Großtaten geboren. 
1675: méltóztassék Feiedelmi nagyra születet termeszeti 
szerint ez illien unionkal ellenkező, és gyülölseghet neuelö 
kissirtetet contennalvan kegls resolutiojat effektualtami 
[JHbK XV1II/28 Mikola Zsigmond a fej-hez] * nem 
idejére ~ együgyű; nătîng, bleg; einfilltig. 1840: Bosla 
Uram mennyi nem idejere született és huntzfut emberrel 
kellett bibelödni [Várfva TA; Bosla] * vmire ~ vmire ter-
mett; (care este) făcut pentru ceva; zu etw. geboren. 1672: 
Kegyelmed tudja, én kereskedéshez sem szokott, sem arra 
született ember nem vagyok [TML VI, 62 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 

5. névhez kapcsolt nemesi rang/cím előtt; înaintea titlului 
de nobleţe urmat de nume; in Namen einem Adelstitel vor-
angesetzt. 1756: Méltoságos és Nagyságos született Gróf 
Betlen Kata Aszszonynak az I(ste)n Háza nagy Dajkájának 
nékem jó Patrona Aszszonyom(na)k, a' Méltoságos Gróf 
Aszszony(na)k ő Nga(na)k alázatosan [Ne; TL. Ajtai A. 
Mihály prof. levelének címzése]. 1790: MNemethi Mlgos 
Groff G(ene)ralis Gyulai Ferencz Ur eő Nagyga Lgos Re-
petája Romai Birodalmi Keresztes Dáma Született Gróffné 
Hallerköi Haller Cárolina Asz(sz)ony eő Nagyga [H; Ks 
108 Vegyes ír.]. 

6. a leánykori név megjelölésében; în indicarea numelui 
d e fata (a femeilor căsătorite); zur Bezeichnung des Mäd-
chennamens. 1860: Alul irt Özvegy Horváth Miklosné Szü-
letett Pelei Polixéna, égy felől hajlott koromnál fogva, más 
felől pedig gyengélkedő egésségem tekintetéből el jöttnek 
látván az időt, melyben ügyeimet halálom esetére rendezni 
••• szükséges; ennélfogva végakaratomat előleges meg fon-
tQlás után ... a következőkben nyilvánítom [Kv; Végr.]. 

szitfc eb ágyából 1772: Az ablaka alat menvén Tit. 
Zilahi István Uramnak a Szamosra mosni hallottam Zilahi 
Jstvánne Aszszony ezt mondá az Urának már meg kopaszt-
nattya a Csirkét mert meg foráztam az eb ágyából születet 
kurváját [Dés; DLt 321. 59a Catherina Egyed (40) ns vall.]. 

II. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; in substan-
t'vartigem Gebrauch: 1. személyre von.; referitor la per-
s°ane; Personen betr. 1854: Az izráélitakat illetőleg csak 
azon bizonyítványok érvényesek, melyek azon kerület Rab-
binusától adattak, hová a ' született... tartozott [M.bikal K; 
^Ak 54]. 

2. szitk eb ágyában 1728: Tüzes ördög attával kutya 
teremjen a Lelkeb(en) görbe eb ágjab(an) születemek ká-
r°mlotta [Dés; Jk]. 

születhet a se putea naşte; kann/konnte geboren sein. 
<823: 1713 vagy 14-ben haza szállván', 1716-ban vagy 17-
°en az első fiú, Dávid után születhetett az apám, József 
1 °gE 60. — aGyf-ról Mv-re]. 

születik 1. világra jön; a se naşte; zur Welt kommen, 
geboren werden. 1562: 1506. Budában az ifjú Lajos király 

születik | 1540 esztendőben János királynak egy fiaa szüle-
ték Budában Isabella aszszonyţól [ETA I, 11, 14 BS. — 
'János Zsigmond]. 1597: Chizar ferencz ... vallia ... 
mondek neki, te leány amint az farod s az hasad al tenallad 
giermek vagion, de ha zewletik bizony leány leze(n) mert 
igen lapis az hasad [Kv; TJk VI/1. 82]. 1655/1754 k.: Ha 
valamely Ifjú az Asztalos Mesterséget akaija meg tanúlni 
... hiteles és petsétes levelet hozzon hazájából a* hol 
született [Kv; ACLev. 12]. 1657: született volt öregbik 
fiam, Simon, az mint említém 1633-ban karácson hetiben 
[KemÖn. 169]. 1662: az Atyok meg hal van Arvasagra 
maradvan ò kegelmek Tartottak neveltek fel űket az ü 
kegelmek földen szülőttenek Mihalifalvan es ü kegelmeket 
szolgálták [Retteg SzD; Bom. XL. 107 Menihar (!) András 
(35) jb vall.]. 1742: Esmértem ... Veres Sámuelt,'s hallot-
tam bizonyoson hogj nem tsak Vér szerint való Húgával 
R<á>kosi (!) Máriával paráználkodott hanem Gyilkosságba 
<is> léledzett ... Bizonyoson Attyok Nótája után született 
mind István mind Lőrintz [Kisenyed AF; JHb Lidia 
Sigmond Samuelis Vásárhelyi cons. (40) ns vall.]. 1751: 
Az Angyal beszélli vala Uj Király születet volna [Hétfalu 
Br; EM LI, 124 bethl. játék]. 1766: minek utánna Catholi-
zalt ... nagy Atyánk, az után nemis született egy gyerme-
keis [Torda; TJkT V. 299]. 1778: Hatzegán Angyelnek a' 
fia ... itten Tordosan született a Vas Urak egy Tisza Ábrám 
nevü Jobbágyok Feleségétől [O.tordos AF; BK 465 Nyiku-
lutz Vaszilie (46) jb vall.]. 1839: itten Káváson" Születtem 
Juhászkodtam is Nemes Nagy András Uramnál [Borb. II 
Fekete Lukáts (86) gör. egy vallású vall. — "Sz]. 

Szk: bitangban 1801: uj Paraszt Sándor Jantsit jol es-
mérem, minthogy hat Esztendős korátol fogva én tartottam, 
s növeltem ... s bizonyos az hogy Bitangban születet volt 
[Erdősztgyörgy MT; WH. Lázár György (76) cigány vall.] 
* eleven/elevenen 1730: (A gyermek) elevenen születet-
te vagy holtan [Dés; Jk]. 1782: a* melly gyermek noha 
eleven született, de ... látván ők hogy nem volna életre 
való, és ugyan azért siettenek volna-is meg-kereszteltetésé-
vell [Km; KLev.] * e világra 1603: az nap zwletöt Ez 
En fiam Ez wilagra [UszT 17/68]. 1614: Ezen esztendőben" 
die 22 Octobris az hold folyása szerént született ez 
nyomorú világra az én fiam, Istók [BTN2 55. — "1604-
ben]. 1691: halottam hogi azon Torok palit az Annja az va-
radi rabsagaban kapta volt, it is suletet ez vilagra' [M.gye-
rőmonostor K; SLt AM. 136. — aMás valló az asszonynak 
egy váradi töröktől való megterhesedéséről beszél]. 1750: 
Én itt Sz. Györgyön születtem e világra, innét kőltem féij-
hez is [Sszgy; HSzjP Haelena Bakó (64) Valentini Tanko 
de Illyefva civis consors vall.] * idejére 1819: Folyo 
Septemberi Holnap 1° napjan dél előtti 11 orakor szülvén 
Rákosi Boldisámé égy fiat, az rendes idejére Született é, az 
az meg volt érve, s a* meg érésnek minden jelei meg volta-
nak é rajta vagy nem? [Kv; Pk 2 vk] * kettőse 1807: 
(Kereszteltem) Péter Pálnak és Molnár An(nana)k kettősse 
születvén Ferentzet és Annokot [Magyarókereke K; MNy 
XL, 376] * nem tiszta ágyban 1687: Ola Uj faluban van 
ket fatţju, kik nem tiszta agjban szűlettenek [DE 1. VI. B. 
7] * szabad helyt 1730: Az Gjermek (Mihály) szabad 
helyt születet, Demeter Janosnenit [Székelyderzs U; Pf]. 

2. vmire ~ a. vmire alkalmas; a fi apt pentru ceva; wie 
geboren für etw., ein geborener/eine geborene ... 1758: 
Lobkovicz az Hunyad vármegyei föispánságot, mely akkor 
vacantiaban vala, nekie" offerálá, de nem volt contentus 
vele, mert katonaságra — melyre nem született volt — vá-
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gyott [RettE 66. — "Barcsai Jánosnak]. 1811: születik az 
ember kettőre; Egyik a * felséges izlésü Poësis Más az igaz-
ságát nem fejtő Mathesis [ÁrE 11]. — b. vmire hajlandó; a 
fi dispus să facă ceva; bereit sein zu etw. 1842: az emiitett 
Kereskedőné ... általa azt izente hogy nem született arra 
hogy hozzá" le mennyen s engedetlenségének próbáját adva 
le se ment [Dés; DLt 1452. 8. — "A szóbeli idézésre a 
város hadnagyához]. 

3. beleszületik vmibe; a se naşte ca ...; als ... geboren, 
von Geburt an. 1774: Dániel István úr ... Unitárius vallás-
ban született volt, de abból kitérvén, egy tökéletes reformá-
tus ember volt mind holtig [RettE 330]. 

4. keletkezik; a fi scris/creat; geschrieben sein/werden. 
1881: (A kézirat) Egy éjjel született, s a szedők darabon-
ként kapkodták ki a kezem alól [PLev. 86 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

születtetik 1. születik; a se naşte; geboren werden. 1614: 
Istennek szent kegyelméből születtettem ... in anno Domini 
1566 esztendőben die 14 mensis Junii [BTN2 41]. 1654: 
1636-ban ... in fine Junii circa 26, vagy in initio Julii 
születtetett az fiam, Kemény Ferenc [KemÖn. 175]. 1667: 
másoknak inkább, mintsem magunknak születtettünk [TML 
IV, 28 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1703: ha volna 
ollyan a ki ... Jobbágy leányától és Aszszonytól születettet 
volna [Gysz; LLt]. 1753/1781: Jósika Imre eö Nagyságától 
születtettenek vólt az mostan életben lévő Báró Jósika 
Jósef, és Móses Urak eö Nagyságok [Algyógy H; JHb 
LXXI/8. 196]. 1807: ugy születtettek ezen utolbszori négy 
gyermekek [Makfva MT; DLev. 4. XL. A]. 

Szk: e világra 1595: Konthj János ott az Antal Hanna-
gyek hazokban zylettetett ez vilaghra, Azért oda fejedelem 
feolderól ieott uala Konthj Andras [Szu; UszT 10/5]. 1659: 
job volna megh halni, vagi soha ez Uilagra sem szulettetni, 
mint sem Tatae ransagba(n) jutni keresztem embernek 
[BesztLt 6/1659 Torma Miklós Bakcsiszerájból]. 

2. vmibe beleszületik; a se naşte ca ...; in (eine Religion 
u.ä.) hineingeboren werden/sein, als etw. zur Welt kommen, 
als ... geboren (sein). 1758: Hálákat adok azért az én Uram-
nak és jóltevö Istenemnek, hogy engemet keresztény szülék-
től ebben az igaz vallásban" születtetnem engedte [RettE 80. 
— "A ref-ban]. 1766: az Insok ... születésektől fogva 
Reformátusok voltanak ... Nagy attyok ... születések után 
Catholizált, már pedig az eö Felsége kegyelmes rendelései 
tsak az olyakat vetik proscencio (!) alá, kik a Catholica Reli-
gioban, vagy születtettek, vagy hüttek letétele mellett arra ál-
ván, igaz hűtek mellől el tavaztanak [Torda; TJkT V. 333]. 
1823-1830: Bizony! eléggé hálát nem adhat az az ember, 
akit — alacsony és szegény sorsba születtetvén — az efféle 
terhektől megmentett az isteni gondviselés [FogE 277]. 

3. vmire ~ vmire hajlama van; a avea dispoziţie spre ce-
va; zu etw. geboren sein, ein geborener ... sein. 1700: Mint 
hogy a* kőzőnseges Jóra mind születtettünk mind annak 
promotiojara kötelessek vagyunk [Dés; Jk 303]. 

szülhet világra hozhat; a putea naşte; zu Welt bringen 
können, gebären können. 1662: olly dolgok esének rajtunk, 
amellyeknek csak hírek hallására is várandós asszonyi álla-
tink, meghajtván magokat, készen Ikabokat szülhettenek 
keserűségekben [SKr 697]. 

szülő l. fn 1. apa, anya; pärinte; Vater/Mutter, Eltér, 
Eltem. 1577: Az es" az en Zwleimnek eleymnek byrodal-

maban v<ol>t kyn Az kwtt vagyon [Mv; BálLt 79. — "Ti. a 
telek]. 1605: Az mely öt ezer ftot szettek volt az Taúalyj 
szüksegben Az Varossy Attyankfiain, és Cedulaiok va-
gyoni) rolla: Az kik közt zülek Cedulaiokra defalcaltatnj 
Akaryak Adaiokat, Vegeztek hogy az kett Ado szedő 
Wraim ... acceptalyak es rea iryak [Kv; TanJk 1/1. 538] I 
Ez fellel megh newezett hely az en Atiamnak attiae Ger-
gely Koúacze volt, Ahogi pedig a* zwleme volt enge(m) 
illet verre [UszT 18/80]. 1619: Maczko Sándornak, cs 
Maczko Dawidnak, edess Attyok ... nem zettsege szerentt, 
az eò Szwlej es Eleireól, Nemetth nemzett woltt, es teò feó 
nemeth Baniazokkall ieòtt wolt be meegh regen ez Orszag-
ba [Abrudbánya; RDL I. 108]. 1634: szulem Szabó David-
ne enneke(m) regestum szerent ada szamb(a) azt az kis 
ezüst pohart, az mely feleol vagion az controversia, de én-
nekem vgy ada szamba(n) hogy ennekem az Szüle Anyám-
ról maradót Albert kovaczynerol [Mv; MvLt 291. 17a]-
1679: az minemű kéues javaczkaink vadnak, azok nem 
szüléinkről, hanem I(ste)n áldásából magunk kezi munkánk 
utan szállottanak ránk [Kv; RDL I. 157]. 1734: a jo Atyák s 
Anyák fel nem jártatták", akik fel jőttekis a Templob(an) 
tanításra fenn nem maradtanak ... az szülék kövessek el 
tiszteket mi bennünk sem lészen fogyatkozás [Dés; Jk 
556b. — "A leányokat]. 1736: Mikor harmad napján az uj 
házasok az szüléi házától el akartanak menni ... két kancel-
lista deákkal vagy két nemesemberrel, valami p a r a f e r n u m o t 
adtanak, legkisebbig felíratván, szekérre rakatták [MetTr 
392]. 1754: a Funtine hellyben a melly Kerte vagyon Jo-
szív Buzillának azt ő s Szüléi békességesen birták mind az 
idénig [Tóhát AF; JHb Gávrilla Aldgye (50) zs vall.]. 1759: 
Ezen Praeluka béli kaszállot ... az ő Szülei irtottak és 
csálták vólt [O.bikal K; RLt Brajka Iuon (42) jb vall ] 
1782: Fattyú Todor ... az mikor ... valami p é n z e c s k é t hoz-
hatott az házhoz abból részesítette Bocsko Gligort cs 
Annyát mint Szüléit [Sólyomkő K; Eszt-Mk]. 1798: kevés 
ingó és ingatlanjok marattanak Néhai Szülejekről [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 1808: Hallottam ... hogy Tusa Tre-
siát hoszszas betegségében Kováts Ferentz nem hogy 
gyithatta volna söt meg nézze egyszer is, hanem a szüle 
bajoskodtak vele [Tamásfva Hsz; HSzjP Omreh Sigmond 
(38) gy.kat. vall.]. 1821: Bonya Dumának Felesége M>W 
Cserna Léányát vádollya azzal hogy hites társával allata-
mas utokon titkos életet élnek ... ítélet ... ha tsak valami 
kitsi kivilágosodik is, a ' büntetést mind a' Szülék, mind pe-
dig a* Léányak terhesen fogják kapni [H; FF 36 Prot. H J-
1868: a* meg keresztelt vagy Eltemetett gyermekek Szülői-
nek kereszt, vezeték, 's ne talán kérető (!) elő nagy g"ny 

neve is ... pontoson bé jegyeztessék [Gyalu K; RAk 
Szk: édes 1644: ha I(ste)n posteritassal ne(m) szeretn^ 

eötetis ... ha sine semine deficial", visza szallianak Pu r e
 ſ 

simpliciter, i(m)mediateq(ue) edes szwleimre, egy 
atia(m)fiaira [Kv; JHb III/6. — "A feleség]. 1694: Men^ 
... édes meg említett Gyulai Anna szülénkről rejánk mara 
dot ioszágunkba(n), és ott Gyulai határt ... Atyafiságoso 
ez szerént mérséklők és osztok fel [SLt AH. 1]-
N(e)m(e)s Komornyik János, magát Attya és Attyafiai 
rattyok ellen katonaságra adván, ä katonasághoz való ko 
lesség alol őtet harmincz magyar forintokkal, és husz pe"' 
zekkel váltották meg édes szüléi [Szécs Sz; Borb. I I J . 1 7 ^ 
Lévén ... egy edes szüleiről rea deveniált irotvánnya es 
mellett ... eö kglmetől aquiralt Zálogos irotvanyocsWJ 
[Dob.; WassLt 6] * halandó 1854: én is, ki jo Istenen 
nek tetszéséből halandó Szülőktől születvén, a halandos** 
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változhatatlan törvénye szerint előbb vagy később meg kell 
hogy haljak [Kv; Végr.] * keresztény 1662: Elvégződ-
vén nagy pompával a menyegzői lakodalom is, a keresz-
tyén szülék az ifjú fejedelemasszony reformálásában valá-
nak foglalatosak, mind magokban, férje és az Isten házában 
való üdvösséges sok szép tanitások és prédikállások által 
[SKr 198]. 1746: az en Jo Istenem ... kereszteny Szülék 
által e vilagra hozott, az igaz Idvezitö Reformata Religjo-
ban fel nevelt [Nagyajta Hsz; Told. 18 Cserei Mihály kezé-
vel] * mindkét részről való 1805: parantsoltatik, h(ogy) 
a* házasság által őszve kelni akarókat addig meg ne eskes-
sük, mig mind a' két részről valo Szülék(ne)k meg egyezé-
sekről bizonyosokká nem lészünk [M.bikal K; RAk 37] * 
tulajdon 1826: tulajdon Szüléireis tisztán víszszá emlé-
kezni [Bodola Hsz; BLt 11]. 

2. nagyszülő; bunic, bunică; Großvater/Großmutter, 
Großeltern. 1608: Aniamtul es Zewleimteol maradót haza-
mat az Piacz vczaban ... minden hozza tartózó hatariual 
Egietemben attam az En jo akaró Azzoniomnak az Nehay 
Móricz Janosnenak es giermekinek ket Zaz magiary forin-
ton [Dés; DLt 300]. 1781: A többiek iránt praetendalvan az 
Szegedi Sára Aszszony nevezett personalissai hogy feles 
Summát kőltőttenek az el osztando portiora advan ... ré-
gibb Szülejiktölis el zalogosittatott szanto foldek(ne)k re-
luitiojara feles zálog summát, azokat simul deponálják 
[Asz.; Borb. I]; 

3. első ~k Ádám és Éva; Adam şi Eva; Ureltem. 1811: 
Ha az első szülék" meg-nem estek vólna, Ma tám minden 
emberbarmot pásztorolna [ÁrÉ 77. — "Ádám és Éva]. 

H. mn 1. ~ állapot szülés előtti állapot; starea unei femei 
ln preajma naşterii; die Geburt/Entbindung vorausgehender 
Zustand, pränataler Zustand. 1772: a Feleségem meg vise-
•Ösődvén szülő álapattyában mások jovallassakbol hivalta 
®J Bábájának akkori Györfinét [Dés; DLt 321. 74 Sig. 
Bánts (48) ns vall.]. 
. 2. vér szerinti szülőre/nagyszülőre von.; referitor la pă-

rinţi/bunic şi bunică; die blutsmäßiger Eltern/Großeltern 
betr. Szk: - atya. 1829: előszer kivánnya Competentiáját, 
mely ... az Alperesek Nagy Attyok, *s respectivč Szülő 
Attyokra ... szállott" [Mv; RLt. — "A teljesebb szöv. szülő 
nagyanya al.] * ~ édesanya. 1734: Komornyik László 
Uram, és ō k(egyel)me szülő édes Annya N(em)z(ete)s 
Adorján Borbára Aszszony [Szécs Sz; Borb. II] * ~ ttagy-
Qm. 1798/1800: égy Körösi nevezetű ember, még a' Szü-
lő Nagy Annya Jussán Kereste a* mi Jószágunkat [Haraszt-
kerék MT; Told. 30]. 1829: elöszer kivánnya Competen-
ţjäját, mely ... az Alperesek Nagy Attyok, 's respectivC 
azülő Attyokra ... szállott — kivánnya Másodszor maga 
Lompetentiáját ki-adam i, Szüle Nagy Annya Novátzki 
Mária Fiu két Testvérei Novátzki Mihály és Novátzki Sán-
dor Magva szakadtával hátra maradott, és ezek Deffectus-
sàyal ... a z Alperesek Nagy Attyára ... szállott ... Jószá-
gokból [Mv; RLt]. 1830: Az Exponens asszony Szülő nagy 
annya [Torda; HG] * - nagyatya. 1794/1820: rész Szerént 
Jagy attyok, rész szerént Szüle nagy attyok ... ö 
Jegyeiméről devenialt itten ... Bergenyében egy ben vala 
^ssiojok [Pf]. 1844: Orbán Elek és István ... Szüle Nagy 
* Wk távozott el Telekfalvárol Otzfalvára [Usz; UszLt 
í 1 ' 85/193]. 1850: Szüle Nagy Atyok Job Sigmond néhai 

Nagy Atyánk Márkos András [Kissolymos U; Már-
lev.] | azon Kaszalo Reteket, és Szántó földeket, a 

mellyeket az néhai nagy szülő atyánk, Gyujto Sándor töllek 
C| ^logositot 2000 v. Rfltb(an), és az Szülő nagyatyánk ha-

szükségesképpen 

lála után szállót néhai meg ölt Édes atyánkra ... az Tűri" 
Eklesia ... magáévá akarná tenni [DobLev. V/1288. — 
aAF] nagy ~ atya —• — nagyatya. 

szülőanya, szüleanya 1. édesanya; mamä bunä/dulce; 
Mutter. 1593: Almadj Caspar ... az het falubelj reszt nem 
engedje oszlasba azokan tartia megh ... hogy anay Joszagy 
Jankai] Kataliné az w szwlo anniae [Szükerék/Girolt SzD; 
JHbK XV11/24]. 1617: Thot Ferenczne az Thot István zyle 
Annya, az Gerdey János zwle Annya ugia(n) Gerdey 
Janosne [Mogyoros MT; BfN Lucas Mezaros (80) \ all.f. 
1618: Gialakuttan maros zekben lakó Lazar János uramnak 
az Zuli (!) Annia Mihaljk Kalara uolt [Csapó KK; LLt 
100/4]. 1629: eszek birtak bekessegessen mind ez Jdeigh 
mint hogi szüle An(n)yokrul Ver szerentis reajok szállót 
[Botháza K; SLt A. 44 Thomas Peter (80) lib. vall.]. 1630: 
az Kenieres Istuannak ... az szüle Annia Kovacz Ersebet 
[Mv; MvLt 290. 219b]. 1763: repertóriumokat mutattak s 
tanáltam jó leveleket mind Rettegi, mind Somlyai, mind 
pedig a szüleanyám Almádi Kata nevére [RettE 155]. 1770: 
Almádi Gáspár leánya, egy testvér volt Bálinttal, kinek fia 
volt Mihály. Ennek volt két leánya: Kata, Rettegi Istvánné, 
ki nekem szülőanyám volt; másik: Angalit [i.h. 245]. 1771: 
Én pediglen az engemet kiházasított szülöanyámmal egy 
kereseten és kenyéren nem vagyok [M.hermány U; RSzF 
269]. 1777: 18-va Februarii Sándor napján voltam Fodor-
házán Somai Sándor bátyámnál, kinek szüleanyja, Ébeni 
Orsolya, testvér volt az én szüleanyámmal [RettE 347]. 
1815: Halottam a' Szüleimtől hogy Balog Mártonnak a' 
Szülő Annya Bálintfi léány lett volna ... azon rét Bálintfi 
rét, ennél fogva lehet vérsége hozzá és Jussa, 's a' Szülő 
Annya Balintfi jussán közelebb valo vért nem tudom hogy 
volna ahoz mint Balog Marton Uram [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

Szk: édes 1742/1792: Etzken János Uram bé jővén az 
Atyafiakhoz édes Szülő Annyátol Hadnagy Kata Aszszony-
tol ... hiteles Plenipotentiat hozván ... hogy őkegyelme 
minden Bonumokot ... el adhassa, a* peres Atyafiakkal 
meg-békelhessék [Albis Hsz; BLev. Transm. 38]. 1746: az 
J"... Panithi Szabó Sára Aszszont édes szülő Annját, maga 
feijével, mellyről protestálok, keménnyen meg verte [Tor-
da; TJkT III. 15. — "Maria Nemethi nob. Pauli Sebestyén 
de Thorda consors]. 1782/1839: édes Szülő Annya ... egy 
Testvér ... Nemes Somkereki László Urammal [Nagydeve-
cser SzD; Hr 3]. XIX. sz. m. ſ.: Ne felejtsd el házadat Édes 
szülőanyádat A székejkürtnek szavára Induj egyre a csatá-
ra" [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — "Táncszó]. 

2. nagyanya; bunică; Großmutter. 1616: Kemeny Fe-
rencz az Vay Miklós Zwle Annia Vra Idejeben [Vaja MT; 
Sár.]. 1625: Zetalokan lakó Barla János és Dersi Amburus-
ne Orsolya Mathe Janosne Ersebet ... Nemes szemeljek 
eggiek voltak harman, kinek az Anniokat az fellieoll megh 
irt eoreoksegbeoll vitte volt Barla Thamas Zetalokara az 
szwle anyankat, martat [UszT 50a]. 1632: Pattantius Lazlo-
nenak keözelb ualo attiafia Fazakas Gasparne hogy nem 
mint Korlatt Janosne, Mert az Pattantius Lazlone edes An-
nia es Farkas Gaspamenak az szüle Annia egjek voltak, de 
Korlat Janosne egy izzell, hatrab valo vnokaja az Pattantius 
Lazlone Annianak [Vajdasztiván MT/Mv; MvLt 290. 
108b]. 1634: szulem Szabó Davidne enneke(m) regestum 
szerent ada szamb(a) azt az kis ezüst pohart, az mely feleol 
vagion az controversia, de ennekem ugy ada szamba(n) 
hogy ennekem az szüle Anyámról maradót Albert kova-
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czynerol [Mv; i.h. 291. 17a]. 1639: mikoron megh hala 
Kerey Albertne Cserenyi Sofia Aszony, Az szwle Annyok 
chereny Gergelyne Szent Pali Anna Aszony az három Arua 
leankakot, Kerej Albertol ualokot Feieruarra uitte uolt 
[Vajdasztiván MT; Borb. I]. 1664: Szakmari Gaspar(na)k 
az Szüle Annia, egy test ver leven Gonos Simonnal, Gonos 
Judit apjaval; az mely hazat Nagy Enyeden ... Gonos Judit 
el adot, ahoz igaz versege leven megh nem engedi se(m) az 
hazat, sem ahoz valo szanto földeit, rétit az ö versege el-
Ken> mas(na)k bimi [Ne; DobLev. 1/19]. 1679: Nytrai Já-
nos ... Néhai Radai Balintne(na)k Nemz(etes) Felvinczi Ja-
nosne szül le Anya(na)k, és edes Atya(na)k Néhai Radai 
Ferencznek feje kötett jobba(gya) volt [Csapó KK; Berz. 
12. 92/210]. 1697: A mi Szülő vagy nagy Anyánk [Ohába 
AF; Pf]. 1733: az Szüle Anyámtol maradott ős erdőm [Kis-
falud MT; Berz. 13. III/l8]. 1846: azon pör ... melyet 
néhai B. Bánfi Ágnes szüle anyánk Bögözi osztály része 
iránt néhai édes Atyánk B. Kemény Sámuel — folytatott — 
íija B. Kemény Sigmond és János [Ne; KCsl 16]. 

Szk: atyjáról való 1656.ŝ Banffi Gábor ... portioczkat 
birt az Felesege uta(n), ki az Attyamrol valo szüle Aniam-
mal egi volt [Adámos KK; BálLt 93 Sulyok István lev.]. 

3. dédanya; sträbunică, străbună; Urgroßmutter. 1710: 
Az atyámnak atyja miklósvárszéki nagyhírű Cserei Miklós 
volt. . . az atyja baróti Cserei János volt, kinek felesége vala 
a szüleanyám, Henter Margit [CsH 79]. 1806/1841: Esméri 
é a' Tanú Kadits falvi Tekintetes Tőrök Sándor Urat? ha 
üsméri nevezze elé a' Tanú édes Attyát, édes Anyát, Nagy 
Attyát, s Nagy Anyát, ugy Szülő Attyát, és Anyát kik volta-
nak név szerént [Szu; BetLt 2]. 

szülőanyai dédanyai; care provine de la străbunică; ur-
großmütterlich. 1737: Sém Anyai Sém nagy Anyai Sém 
pedig Szülő Anyai Joszágok(na)k nem hallottam, hanem ős 
örökös Szekely Fiu Agon valóknak hallottam, és tudom 
lenni az nevezett Joszágokott [Ilyefva Hsz; LLt Fr. Petko 
senior (70) vall.]. 

szülőapa, szűleapa nagyapa; bunic; Großvater | dédapa; 
străbunic; Urgroßvater. A. 1647: Popa Alde Popa Juvan 
nevü fiaval lakik egy kenyeren falu papjai penzen vött pa-
razt örökségén laknak mint reſerallyak az szülő apjok es 
magok apjokis papok voltak [Fog.; UF I, 837]. 1725: ugj 
magais, ide valo Apátzai öss örökkös emberek voltak, mert 
én még a Szülő Apjátis jól ismertem, s a règhi Tatárjárás-
kor itt az határon le folyo Olth Vizében Koczur nevü hely-
ben vágták vala le a Tatárok [Apáca Br; BrÁLt Stenner III. 
278 Joh. Gáspár (70) vall.]. 

B. 1580: 1. Byzonsag Magiari János Nagj beoleoni 
N(agyságod) drabantianak tizedesse ... vallota kis georgy 
Simon es Tamasnak az Anniok kis pal gal georgy leania 
volt es az zamara birtak bene harmad rezre az llliesy Leo-
rintz feolden az zyle apiok holta vtan [Miklósvár Hsz; 
HSzjP]. 1600: az eotues mathenak az zwle Apia Eotueos 
Lazlo testamentomba hatta volt soſaluj Jánost az eo Arvaj-
nak [UszT 15/173]. 1614: Sútó Marton Berei az szüle Apja 
hazat valtotta megh azért kótte el magat Balassi Ferencz-
(ne)k pénzt adot nekj [Udvarfva MT; BethU 62]. 1641: 
Belseő Zolnok uarmegyeben Fwzesen lakó Teörpeni Jstuan 
Vrunk eő Ngâ Jobbagja Annor(um) 75 Ereós hwttel megh 
eskwuen hwti utan igy ual ... Fwzesi János ... egj testuer 
Kamanczj Mihallyal Az Fogarasi Geőrgj Deakne szwle 
Apiaual egyenleő s egj Jzen ualo Attyafiak uoltak [Kv; 

RDL I. 125]. 1653: A szüle-apám Borsos Sebestyén keze-
írása így következik, amint írásban tanáltam [ETA I, lO 
NSz]. 1688: Egy öreg ezüst virágos kupa, kívül belőll Ara-
nyas Bethlen Gábor hadta volt Testamentumb(an) Szüle 
Apámnak öreg Kamuthi Farkasnak [Bom. II. 18 Mikola 
László inv.]. 1698: Kis Czigánj Szül (!) Apját ismertem 
[Koronka MT; Told. 37/12]. 1721: A Nagy Anyám Székely 
Ilona ... a* Nagy Anyám Annya Sombori Klara vólt ... & 
Szüle Apamot nem tudom [LLt Fasc. 103 Lázár Ferenc 
kezével]. 1722: Sztánka Urszul, vagj az Apja Sztánka Nás-
kul, vagj Szüle Apja, vagj akarmi éleje [Naszód BN; Ks 25. 
III. 14]. 1814: azon szüle Apánk néhai Makai Mihálj Test-
vér Báttyátol néhai Makai Miklóstól ... örökös képpen által 
adott Jokhoz nékünk nintsen örökség szerént valo Jussunk 
[Dés; Borb. I]. 1829: sok számú régi gyümöltsfákaf ... * 
mellyeket még a Szüle apáink neveltek volt [Mezőkölpény 
MT; TSb 48. — "Ti. kivágtak]. 

szülőatya, szüleatya nagyapa; bunic; Großvater | déd-
apa; străbunic; Urgroßvater. A. 1680/XIX\ sz. eleje: Tudom 
azt, hogy az papoknak az édes Atyok Pap volt, az szülő 
Atyok is hasonlo képpen, halottam aztis, hogy az szülő 
Atyoknak az atya Boér volt [Persány F; Szád. Radul Rojta 
(70) fej. jb vall.]. 1714: Popa Ioan fia Adam ez után ezen 
... Avram Berbucstul maradat faluban lévő fundust békes-
ségessen bírhassa fiurol fiúra maradekiről maradékira Pos-
teritassira mint hogy ő neki is az edes Annyarol ... edes 
szülő Attya [Szaráta F; Borb. II]. 1737: Tudgyae ... Kozma 
Péter és János Deák Uraimék ... Csintalan M e n y h á r t n é 

Kozma Margit Aszszony ... szülő Attyokot, Annyokot 
kinek hitták? [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1746: a Szülő 
Atyánk Lapuhos Bálint Déésről származott volt ide [Or-
döngösfüzes SzD; SzúvLt Lapuhos István (70) vall. a nagy-
apjáról]. 1792: az Exponensek Szülő Attyak tudnj illik a 

Nattyaknak (!) Attya [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1 
Nagy Ferentzet ismerie? és ha igen ennek is ki volt attya, ki 
volt Nagy attya, ki volt Szülő attya vagyis Nagy attyának 
attya? [Sszgy; HSzjP]. 1806/1841: Esmerié a' Tanú Kadits 
falvi Tekintetes Tőrők Sándor Urat? ha üsméri n e v e z z e el* 
a' Tanú édes Attyát, édes Anyát, Nagy Attyát, s Nagy 
Anyát, ugy Szülő Attyát, és Anyát, kik voltanak név sze-
rént [Szu; BetLt 2]. 

B. 1580 u.: az en Zwle Atiam Szentkirali Gaspar ... k l 

meg holt . . . az vtan az en meg holt Atiamis Gaspar Simon 
ki fia volt Zentkirali Gaspamak, En penig Simon Ja^?s 

Gaspar Simon fia vagiok [Székelysztkirály U; UszTJ-
1605: Olah Mathe, Olah Amb<urus> eggiek voltak enne-
kem zwle atiam volt olah amburus [i.h. 19/7]. 1619: Mac*" 
ko Sandornak, es Maczko Dawidnak, kik most Coloswarat 
laknak, az szwle Attyokatt Zoliom Bezterczej Mathiasna* 
hytták ... Ennek az fiatt hytták Maczko Mihalynak [Abruo-
bánya; RDL I. 108]. 1625: ezt az uarga mihaltis Czeczopo 
Giermeksegeteol fogua ismerte(m) az Attianak az 
Attiatis mert egi uala az edes Attiamal [Bálintfva MT; K 
IV/l08]. 1640: biruan az A(ctor)nak zwle Attia Vduafl*£ 
zat, ahoz valo pertinentiakkal, vgimint zánto 
rettel Erdeouel, mezeouel eggiwt [Mv; DLev. 5]. ' 
ezen örökseghez Gal István a közelebb valo vér, mert 
Szüle Attya birta s azis adta el [i.h. 3. XXXI. A. 25]. 171'' 
Mihálcz Mihály Ur(am) mivel hogy az Néhay Szüle Attyj 
idvőzült Mihálcz Mihály Ur(am) Testamentoma szerén* i 
Persona succedált az Néhay Szüle Attya Udvar ház helly ' 
b(en) [A.toija Hsz; Borb. I]. 1730: Kerekes Stefán(na)K* 
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Kerekes Gábornak kik vóltak Attyok? Nagj Attjok és Szüle 
Attjok ...? [BSz; Ks 25. V vk]. 1755: Palffi István Uram 
Szüle Attja ... egj testver volt Néhai Palffi Peterrel [Tárcsá-
ivá U; Pf]. 1818: az egyiknek nagy Attya, a masiknak Szü-
le Attya [Mészkő TA; KW]. 

szülött gyermek; copil; Kind. 1760: Ditsösegesen or-
száglo Felséges Aszszonyunk ... első szülőttye ... Josephus 
Benedictus Ertz Hertzeg [DLt 151a gub. Nsz-ből]. 

szülötte, születte I.fin átv szitk vmi szülte; născut din ...; 
jmds Kind, Sohn. Szk: mennykő 1740: kutya menkŏ 
születte nem adok én néktek számot [Szentbenedek SzD; 
Ks 54. 72]. 1768: menkŏ születte gaz tselédgje [Vadad MT; 
EMLt]. 

II. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: ~ 
föld szülőföld; pămînt natal; Heimat(land), Vaterland, 
Geburtsland. 1781: Kis Györgyöt ... esmértem, miért 
fagyta el szüllette földit nem tudom [Komolló Hsz; HSzjP 
Martinus Silvester (56) ns vall.]. 1818: boldogtalan sze-
gény árva ... születte földjére viszsza kívánkozik [Nyárád-
szţbenedek/Nyárádkarácsonfva MT; Told. 78] * ~ ház 
szülői ház; casă părintească; Geburtshaus, Eltemhaus. 
1812: én Wármegyei Fö Biro vagyok ne mondgyák hogy 
születte Házánál koldus rongyos, tehát most Batyam Uram-
nak készülni kel edények Asztal némüek ... fajinak Úriak 
lésznek ha mastol kérendis, két napra [Jára MT; Pf Nagy 
Lázár lev.] ~ nyelv anyanyelv; limbă matemä; Mutter-
sprache. 1847: Beszélek magyarul mint szülötte nyelve-
men, oláhul amennyit az érdekelt községek közti mulatá-
som idején tanoltam, németül is alkalmasint [VKp 167]. 

szült 1. született; născut; geboren. Sz. oly(an) ártatlan, 
mint a mai ~ gyermek 1582: Sophia R(e)l(i)cta Martini 
Veres iurata fassa est ... Monda a' fogol legeny: Az Jste-
nert kerlek biro Vram hog az Azzont a' lanczra Ne vesd 
mert oly artatlan mint a' may zwlt gyermek [Kv; TJk IV/1. 
6]. 1706: ha azokkal vadoltatnám ... azokban olyan artatlan 
Vagyok mint az mai szült Gyermek [ApLt 1 Apor Péter 
lev.]. 
, 2. szitk eb ágyában 1729: szidni kezde az I(nctus)t eb 
agjáb(an) szült szászszának [Dés; Jk]. 1763: minden ok 
nélkül vélem háborgott, szidott, mocskolt, ördög, Lánczos, 
Hóhér Teremptettével, attával káromlott, eb ágyában szült-
nek, bolondnak szidott [Sár.]. 1772: Imbrefi Swts Ferentz-
né ilyen ditsekedö szókkal állót elömb(e), Neveri Uramra 
mutatvan: Ugyan meg Veszekedem (: vgy mond :) tegnap 
a z Úrral most jŏt ide Pokolbol eb ágyában szült Tehén 
szarból lett Ad sessora még is nékem akar már parantsolni 
lDés; DLt 321. 56c Joan. Simon (43) ns vall.]. 

szümölcs szemölcs; neg; Warze. 1675: Lovait tolvaiok 
el vonták ... ugy mint nro hetet pama hodos peit, kinek job 
Pofáián szümölcs va(gyo)n [Kv; TJk VIIi/12. 69]. 

Vö. a sŭmōlcs címszóval. 

szünet pauzä; Pause, Unterbrechung. 1620 k: Bizonyo-
son azt mondják az oda járt és lakott emberek, hogy ... 

àr°m egész holnapig soha sem éjjel, sem nappal az rette-
netes esőnek szüneti nincsen' [BTN2 413. — "A monszun 

.eJén]. 1623: Az tégla tégla (így!) vetest in Apprilli min-
giart ell kezgye es Annak soha vasamapon kyul zwnety ne 
,e8ien [BGU]. 1662: Egyebütt pedig sohult senki ellene ál-

lani sem igyekezvén, szüneti a nagy romlásnak, pusztulás-
nak nem is elébb lenni láttatik vala, hanem midőn maga is a 
keresztyén világ romlására születtetett fene kegyetlen ellen-
ség, azon szabadosan való rettenetes kegyetlenkedésével 
megelégednék [SKr 438]. 1670: Nem veszett el az eszem, 
hogy ne búsuljak, holott minden nap csak abban fő az fe-
jem, mely nehezen kell az asztalt tisztességesen tartani, ho-
lott annak nincsen szüneti [TML V, 413 Veér Judit Teleki 
Mihályhoz]. XVIII. sz. eleje: semmi Szünetet nem adván 
néki" kössék jámbor lő mellé, és vezetéken indítsák megh 
[JHb 17/10 lótartási ut. — "A lónak]. 1736 u.: bár vele" 
együtt én is holtam volna meg, mert szegénynek halála után 
sohasem volt szünete rajtam az sokféle nyomorúságnak, 
kárvallásnak, keserűségnek, változásnak [MetTrCs 449. — 
"Gr. Apor Istvánnal]. 1771: minden Kurva Deturi Marinal 
tanál magának helyet ... most is mikor az katonák itt valá-
nak szüneti nem volt ejjel nappal a sok koslatásnak [Dés; 
DLt 321. 35b-36a]. 1788: parantsoljan Isten a Nsgtok 
Mlgos vri Hazának kívánatos békességet s állandó egéssé-
get, hogy a' földnek úiját örŏm(m)el költhessék és szokott 
jo tétemények(ne)k szüneti ne légyen [Bencenc H; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1814: ezen erdő a* szünet nélkül való 
erdőlés által nagyon el-pusztult, ma csak tsepleszböl áll 
[Septér K; BetLt]. 1825: a ' Nsgod Lakó Curiáján lévő 
Konyhárol az Uttza felöl esö kö falon keresztül lévő Cana-
lison a* Mosadék ezen város uttzájára való ki follyásának 
szünete nintsen [Dés; DLt 626]. 

szünetlen I. mn állandó; permanent; stăndig, stetig. 
1657: Nyugovék azért az ország ab anno 1638. usque 1644. 
annyéban, hogy külső hadakozások nem lőn ellenséggel, de 
belsőképpen szünetlen oppressio, az fejedelmeknek az or-
szágon széjjeljárások, törvényes székeknek, octaváknak, 
diaetáknak celebrálása [KemOn. 188-9]. 1681: szomszé-
dokkal uagjon a határ felett szűnetlen koczódások [BálLt 1]. 

II. hsz 1. állandóan, folyton; întruna, mereu, neîncetat; 
imrner, ununterbrochen. 1578: Az lo zekerekhez walo lege-
nieknek, a mywel a zegeödsegh zerent tartozik, azth megh 
adgya nekik, de heaba ne eöltesse eöket, hanem a mynek 
my ideie lezen, abban zonetlen el yarianak [Kisfalud AF; 
OL. M. Kamara Instr. E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. 
Kovachoczy nt. Mathias Niaray gondv-höz]. 1592: 8 Die 
Decem(bris) Jutanak az Teòreókeòk ... Miért hog eômagok 
22 ketten voltak zwnetlen vyab vyab vendegh ieŏt hozza-
yok vendegsegbe [Kv; Szám. 5/XIV. 181 Éppel Péter sp 
kezével]. 1601: Az Ado zedeo vraim penigh minden nap 
zeonetlen zeggyek az Adott [Kv; TanJk 1/1. 378]. 1637: 
eleget járt oda ez az boitos Ersok, ehez az en rosz angjom-
hoz, s ittak ... Ersok ugjan szünetlen jár oda [Mv; MvLt 
291. 97a]. 1771: kiváltképpen in Válye Dsurdsászke neve-
zetű Erdőt igen erőssen meg ritkították, azt mind szünetlen 
vágjak, vagy Bánya foglalni, vagy egyéb szükségre [Runk 
H; JHb 93. XIX. 6]. 1782: Esztendeje pedig, hogy azon 3 
Ezer forintokat fel vettük kölcsön, engemet az Interessiért 
szünetlen sürgetnek [Dés; Ks 21. XV. 33 gr. Komis Zsig-
mond gr. Komis Istvánhoz]. 1823-1830: Ott volt még ... 
Szeben mellől, talán heltaui szász papnak fia, Dietrich, aki 
talán két esztendőt is lakott Göttingában ... és hazamene-
telre szünötlen csalta a pénzt az apjától | (A Duna hídján) 
az embereknek szünötlen olyan nagy tolongások, mintha 
nagy sokadalom volna [FogE 243, 257]. 1846: Ezen szóra-
kozásom vagy kábultságom miatt olly indulatbajövék hogy 
öklömmel szünetlen ütöttem koponyámat, de még sem 
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akart kiémedni [KZsN 157]. 1847: Roza rendkívül szereti*, 
ugy mind galamb búzát, gelitze páiját, szűnetlen mellette, 
körülte, nyalja, falja [Kv; Pk 7. — "A kistestvérét]. 

2. mind ~ig mindvégig; ín tot timpul, totdeauna; immer. 
1681: Méra Mihaly Ura(m) is mégh azolta mind Szunetle-
nigh mind itt uolt [Körtvélyfája MT; BálLt 1]. 

Vō. a szüntelen cimszóval. 

szünetlenül állandóan, folyton; mereu, necontenit; 
pausenlos, ununterbrochen. 1657: (Murád szultán) Babilo-
niát is az persától csudálkozásra méltó nagy hatalommal 
vötte vala meg, négy nap és éjszakákon tartván szünetlenül 
az ostrom [Kemön. 168]. 1660: szabadulásomtól fogva az 
fennforgott sokféle alkalmatlanságok is hazámból kirekesz-
tettek vala: mindazáltal szünetlenül emlékezetemben forog-
ván nevelt hazámhoz való kötelességem [Kemlr. 336]. 
1662: Az vár lőtetését az urak s főképpen Rákóczi Zsig-
mond, hogy édes atyja régi gyalázaţját is vindicálhatná, bo-
szulhatná, nagy szorgalmatosan continuáltatják, szünetlenül 
míveltetik vala | (Haller Gábornak) Jenő kŏmyül semmi jó-
szága nem lévén, amelly mellett ott continuus, szünetlenül 
való lakása lehetne, ott nem lakhatása miatt csakhamar ... 
nagy kár követte vala a véghelyet [SKr 241, 308]. 1771: az 
Átsok ... válagatták meg az fának a jovát; s azt mind szü-
netlenül hordották [Nándra H; Ks 93. 19. 6]. 1806: Polgári 
állapottyara nézve nem a legjobb esztendő volt, a Bánko 
drágaságot okozott mindenekb(en), az hadakozás majd tsak 
nem szünetlenül fojt benne az Anglussal a Tengeren, a 
Frantziaval [Dés; KMN 214], 1825: Rosz gazda — minden 
jószágait el idegenítette és azokat a honnan csak kap réájok 
valamit szünetlenül onerálya [Bala MT; Told. 2J. 

Vö. a szüntelenül címszóval. 

szünhetetlen állandó, folytonos; permanent, necontenit; 
ständig, stetig. 1669: mik legyenek okai, kikkel vádoltat-
tam és tisztemet is kedvem ellen miért kellene letennem, 
hogy nem érthetem, szünhetetlen törődéssel vagyok, ha-
sonló lévén igyem ahhoz, kinek fejére sententiát mondanak 
[TML IV, 406 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

szünidő nyugalmi időszak; perioadä de acalmie; Zeit der 
Ruhe. 1854: Egy sor évtized alatt szokatlan csend lön 
Erdélyben ... aludni látszott ... megirigylé balsorsa a szün-
időt Jött az 1848-ki vészterhes év ... viharzó vérözönnel 
vonult el különböző nemzetiségei fölött, mint még eddig 
soha [ÚjfE 3]. 

szűnik 1. abbahagy vmit; a înceta; aufhören. 1662: Lu-
pul vajda az országbéli lakos boérokat is sok törvénytelen-
ségekkel magától idegeníteni nem szűnik vala | Az jeneiek 
az vezér útban lételet értvén, úgy vagyon, nem szűnnek 
vala a fejedelmet a hírekről tudósítani és a megírt segítség 
felől szorgalmaztatni [SKr 324,428]. 1665: Anno 1665, die 
22 January praefectus Nemzetes Udvarhely Györgi Deák 
uram, küldé ki engemet ... Alsó Veniczere, hogi prohi-
beálvam a ' f a lu t . . . az erdüt ne pusztítanak ... mert ha nem 
szűnnek praefectus uram ... ha morhát az erdőn kapathat, 
be hozatvan az eö Ngok konjhajára megh nyuzattya ha pe-
digh embert, az tömlöczbül negyuen forintál változik ki 
[Fog.; UF II, 304]. 1670: Az odabé való innen bément em-
berek most is nem szűnnek practicálni az méltóságos er-
délyi fejedelem ő nagysága ellen [TML V, 323 Kászony 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1672: soha nem szűnnek azok 

az ebek" Nagyságodat és az hazát vádolni [TML VI, l?8 
Teleki Mihály a fej-hez. — aA váradiak]. 1679: Mindezek-
ben is az mi kegyelmes urunk mint keresztyén kegyes feje-
delem, ma sem szűnik ez szakadásra jutott magyar ügy kö-
rül dajkálkodni [TML VIII, 535 ua Ruszkai Andráshoz]. 
1710: Bethlen Miklós is, aki sógora s komája vala Apor 
Istvánnak, különben igen ellenségesek valának egymással, 
látván a jó alkalmatosságot maga előtt, nem szünék mind a 
commissió előtt denigrálni Apor Istvánt, mind penig az bé-
csi udvarban is gyalázatban hozni [CsH 297]. 1783 k.: nem 
szűnnek a ' ... Parasztoknak meg tölt Gazdái az egész Ha-
táron lévő erdőket praedalni [Torockó; TLev. 4]. 1793: 
Vajna István urat, házát, vagyonyát, Gyermekeit tűzzel 
meg emésztetni, menykővel ütetni, ördöggel vitetni nem 
szűnt [Páva Hsz; HSzjP Osvát Julis (22) katona személy 
vall.]. 1812: a Groffné kapván edj páltzát hirtelen a Groffra 
ütni kezdett kettőt hármat ... de látván hogy nem akar 
szűnni megfogtam a Grofnét elhúzván az ágytol, a' páltz®1 

a' kezéből erővel kivettem [Héderfája KK; IB. Molnár 
György (58) ref. esperes vall.]. 1846: jöttek mondani, hogy 
Darvas nem szűnik engemet piszkolni, motskolni, betsüle-
tem alatsonyittani [Dés; DLt 530/1847. 28]. 

2. eláll vmitől; a renunţa la ceva; von etw. Abstand neţ1" 
men. 1668: Kegyelmedet Istenére, maga és gyermeki J 
szerencséjére is kénszerítem ... az igaz ügyet el ne hag)fla 

és senki vádolásáért az elkezdett jótól ne szűnjék [TML Iv» 
380 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz]. 1679: Egyéb okoK 
nincsen reá, hanem azt fogják reájok, hogy labanczok 
lettek, attúl nem is akarnak szűnni, míg az portának újgjj 
parancsolatját nem veszik [TML VIII, 405 Teleki MinW 
Bethlen Gergelyhez] | Az Isten ... úgy hallom, 
őke t . . . még sem szűntek, Uram, azok az praedálástúl [TM 
VIII, 440 Ispán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 1766: K e g ^ 
med a potentiariuskodástol szünnyek tövébb ne potènti 
ríuskodgyék [Kökös Hsz; Kp I. 230]. 

3. csillapodik, alábbhagy; a se potoli; nachlassen. 1654: 

mindgjárt az Ezüst pohart ragada Mihaljdeak s az feöl'dh 
akara vtnj ... s az Emberek megh ragadak s nem engeded 
teörnj, Az utan megh sem szwnek hanem utanna aK 
mennj Jstuan deak(na)k [BLt 7 Domokos András S o î ™ i 
(26) Kaszonban ualo Tanito mester vall.]. 1661: ha ugy^ 
nem szűnik az nyavalya rajta", kételen bizony fel kel m . 
nem vele Epeijesig, oda talám lehozathatom az késm ^ 
doktort [TML II, 221 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz-
§A feleségén]. 1665: Az gyermek szegénke 
rosszul van ... Az egyéb nyavalya szűnt volna rajta, ° ^ 
horut nem szűnik, már úgy elrekedt, nem is sírhat [ t 
III, 435 ua ua-hoz]. 1676: Havasalföldében az hun s z ^ 
volt is az pestis, újabban hozzá kezdett [TML Vin» 
Béldi Pál ua-hoz]. 1697: haza uiuők az eged dötm^ 
Gergely Miklosek(na)k s hat ott van Peter Deakne Ţ 7 ' ^ 
nyom, az Annya Gergely Miklosné inté hogy m<^ ^ 
szünől Leányom s monda Peter Deákné Aszszonyw^ 
Király Biro uram hiuatott vala ki, olyan sokat beszelg ^ 
hogy három hellyenis mind meg tetczik az nyomoda 
[Kotormány Cs; CsJk 5 - 6 néhai János Benedek ren<* R 
Barbara (37) pp vall.]. 1710: Annak utána penig ha sz 
Isten Kglméböl a Pestis, minden hellyek abéli P“yJ/fog 
mokbol" élhetnek, de addig semmiképen nem fáj -
gub. — 'Ti. sokadalmat tarthatnak]. 1720: Az é n t e r n e ^ 
dalmim ig(en) lassan szűnnek ... à Curát énis feH*V' 
hagjhatom [KJ. Rétyi Péter lev. Brassóból] | az inft* 
annyira Szűnt Ngs Ur(am), hogi Brassóba, a ' Haro 
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kiek is bé mennek, a* Brassaj piatzon ... szénát, fát, s egie-
bet árulnak [Brassó; Ks 95 Csapaj Ferenc lev.]. 1738: itten 
körül Istennek hála az egy Cégén kivül aholis szűnni mon-
ßyák semi olyas contágio nincsen [Gyeke K; Ks 99 Komis 
Antal lev.]. 1753: még mind eddigis occludaíva vagyunk az 
Marha infectiójára nézve, noha már I(ste)nnek hala szűnni 
^zdet, egy fele sem mehetünk sem küldhetünk, ha jó bort 
akarok innya csak Lonára megjek [Kecsed SzD; TK1 Vára-
d l Zsigmond Teleki Ádámhoz]. 1763: Istené a dícsősség 
jobban vagyon a Mlgs Aszszony, csak hogy még az fejéről 
a z Orbáncz daganat el nem oszlot, de az orczáján lévő tŭ-
**ség szűnt [M.szentpál K; TL. Cseh Benjámin lev.]. 
'807: estve sétaltunk — de az eső meg kergetett megís vert 
J°tskán, az uttzán egy eresz alá állattunk mig egy keveset 
szünt [Dés; KMN 367]. 1823-1830: Ezen 1794-nek kará-
Cs°nyi vakációján igen terhes betegségbe estem, hirtelen 
csak fájni kezdett minden tagom ... kamarámba kellett 
bennem, ott levetkeztem, s ami gúnyácskám volt, mindent 
ţnagamra rakattam, de a kínos nyavalya ott sem szünt 
lpogE 130]. 

4. abbamarad, megszűnik; a se opri; unterbleiben, aufhö-
j"en- 1668: Bizony Komám uram, efféle dolgokban soha az 
ţ?mis vádaskodás nem szűnik [TML IV, 383 Paskó Kristóf 

eleki Mihályhoz]. 1683: azért năgod nehezsčge ellenem 
zŭnyik alazatoss(an) könyörgök nagod(na)k, mert I(ste)n 

*udgya nincsen vétkem az iránt [UtI]. 1710: Azolta is, noha 
em szűnik a fegyver Magyarországból a német császár 

I en» de úgy látjuk, nincs Isten mellettek | Soha semmi do-
°g a magyarokat úgy el nem idegeníti a római császártól és 
* egész austriai háztól s annak directiójától, mint azoknak 
nagy uraknak megöletése*, úgy annyira, hogy e mai nap-

& e jelen való 1710. esztendeig nem szűnik, sőt napról 
"Út? '°h°g a magyarok mótusa a császár ellen [CsH 91. — 
vili a Z 1 6 6 6 " o s összeesküvésre]. 1725: hogy a kurucz 

âg szünék, az öcsém János ide jővén hozzám, nállam lőn 
Pásztorkodók [Szentsimon Cs; SándorO 268]. 

szüntelen I. mn állandó, folytonos; permanent, continuu, 
kŭM e t a t ; u n u n terbrochen, ständig. 1675: noha az kaput az 

sőt mindenkor be teue, az kőzepsőtis pedigh gyakrabban 
len u a gy u n kis fel uonua tartassa, az kapusokot szünte-
g e , J 0 ágyazásban tartván | Az Vár arkais az falnak erossé-
le n

C U e n ' a r rais szüntelen es jo vigyazasa legyen, kő rakasa 
II ^ ? ™ 1 ^ 0 2 2 0 " az vize megh ne duguljon [Fog./Gyf; UF 
bára A 6 7 5 B o r n e m i s z a A n n a u t ] - I 7 3 2 : M i g Radics Bor-
Veh Aszszony a* fogságba volt tisztája(na)k kezéhez nem 
ma*a é s a z Sanjarub heljben való tartása miat meg szá-
csin r~* t e t ü k (ne)k szüntelen czipési, és vágási Sebeket 

"aita(na)k a testén [Kv; MvRKLev.]. 1842: a' fulladás 
azt V a n — szüntelen forroság 's nagy bádgyatság, én 
Kricü!S2em a máj daganat meg marad [Kv; Pk 6 Pákei 

'•sztina lev.]. 
galat i V a l° ' ^ 9 9 k.: megh tekentwen zintelen walo zol-
kénp a t t D é s i D L t 261]. 1688: Az mostani állapothoz 
T a n a - s z ü n t e l e n való continuuskodasa kivantatva(n) az 

eczen r e n d n e k e s Deputatus Hiveink(ne)k ő Kglk(ne)k ... 
î a Nemes Országnak mostani Gyúleseben kőzőnsé-

re r j i j ^ 8 y bizonyos summa pénz vettessek fel keglmetek-
len

 X x X I I / 5 fej.]. 1745: Lőrinczi Kisanna ... szünte-
e W v ! Kurvalkodásokban és tolvaj Ságokban s lopásokban 
cius n m a g á t [ T o r d a ; T J k T 3 8 ' - l 8 4 9 : a z e g é s z M a r " 
[M WAkSy h i d e ggel és szüntelen való Havazással tőit el 

° b l ö s SzD; RLt Rettegi Sándor jk 86]. 

II. hsz állandóan, folyton; încontinuu, mereu, întruna; 
stets, immer. 1556: mikor az elmúlt gyertyaszentelő Bol-
dogaszszony napján gyűlésünkön lettünk volna Thordán, 
megértettük vala ... hogy a király szüntelen oratorit bocsá-
taná a hatalmas császárhoz* a békesség dolgából [ETA II, 
354. — *A török szultánhoz]. 1571: az egy Drabant Zwnte-
len az kapwkban legen, Az Másik penigh Byro vramnal 
[Kv; TanJk V/3. 44b]. 1601: az Mezarosoknak ... Az kor-
latban mindenkoron zeontelen elegedendeo barmok legyen 
[Kv; i.h. 1/1. 382]. 1620: vegeztek ... hogj Biro vram ... 
hadgia megh valóban az Barnasiboknak hogj zwntelen az 
majorok es kertek keőzeőt Jaijanak, vigiazzanak [Kv; i.h. 
II/l. 297]. 1665: Ngod kgls parancsolatjából szüntelen pa-
rancsolják, hogy hadi expeditiora bocskorosan ne menjünk 
[Hsz; SzO VI, 300]. 1689: à szegeny jobbagiokot is szünte-
len fenyegeti Száczvaini hogy mégh fogattya à mint Vvikat 
(!) mégh is fogatta, be is eskutőtte jobbagyanak [Nagyká-
szon Cs; BCs]. 1692: Az örökös Jobbágyok mikor magok 
erején mennek az ur ö kglme dolgára, harmad nap; mikor 
penig czimboraval szüntelen tartoznak dolgozni [Mezőbo-
don MT; BK. Inv. 36]. 1740: A négj pólturás bor ... 
szüntelen a' vám Háznál árultassék [Dés; Jk 533b]. 1765: 
szekerét lovastol egyŭt el vette mely mián egy jo kanczája 
vemhét el is vette, mivel aztot szüntelen forspontozták 
[Nyújtód Hsz; HSzjP]. 1797: az öreg Büttner ... nagy részit 
el nem végzi munkájának ... meg igérém Bertach Umak, 
hogy az Öregnek imi fogok, és bombárdirozom szüntelen 
levelemmel ... így talám tsak rá veszszük közön kézen, 
hogy még életibe szüljön valamit [MNy XXV, 261 
Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingából]. 1810: 
a' világi mulandó élet szüntelen eszemb(en) lévén az én ke-
vés mostani birtokomba lévő joszágatskáimrol és vagyon-
káimról ilyen rendelést teszek [Héderfája KK; IB. gr. I. 
Bethlen Sámuel végr.]. 1834: látva hogy immár reggeltől 
fogva készitgeti magát, 's nints kivel beszélni ... el hallgat-
tam ... már délig szüntelen áldozván Bél Istenenek ugy el 
készült, hogy a' szot ... nem tudta ki mondani [Bögöz U; 
IB. Bentzedi Sándor ref. pap nyíl.]. 

Szk: majd mind 1770: novembertől fogva majdmind 
szüntelen csak árvizek voltak [RettE 237] * majd 1748: 
az sertéssi ... majd szüntelen a* Tarsoly Vra(m) Csuriben 
lakta(na)k [Torda; TJkT III. 240] * mind-. 1856: én az irt 
napig mind szüntelen vartalak bé hogy a végrendeletemet 
meg olvasd, de bé nem jŏvél [Uzon Hsz; Kp V. 407 Kispál 
György Kispál Lajoshoz]. 

Vö. a szünetlen címszóval. 

szflnteleni állandó, szüntelen való; necontenit, fåră 
întrerupere; unterbrechungslos. 1778: Öcsém Uramis írhat-
na ... kiváltképpen a Nagy Aszszony ö Nganak, a kiis vaj 
ki nagy szünteleni gondolkozásokkal, emlegetésekkel, s 
Istenhez való fohászkodásokkal van öcsém Uram iránt 
[Kv; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.]. 1847: A szünteleni pénzro-
vatalok, a szegény köznép élelmétől történt megfosztásával 
Varga Katalin által* [VKp 202. — *A királyi ispánsági és 
erdészeti hivatal nyíl. Varga Katalin egyik kihágási tényére 
von.]. 

szüntelenül állandóan; încontinuu, neîncetat; immer, 
ohne Unterbrechung. 1657: (A) retiráda mind erős harccal 
lőn, mert az tatárság vévén eszében, szüntelenül ostromlá 
az seregeket [Kemlr. 317]. 1662: Az elöljárók már ezután 
nem a gonoszban, hanem a jóban legyenek elöljárók, előt-
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tök viselvén szüntelenül, hogy amiként ha ők eltévelyed-
nek, sokan tévelyednek utánok, ezenképpen ha jók és isten-
félők lesznek, sok istenfélőket tesznek [SKr 718]. 1674: 
Ezen fellyul az havasok alat vágjon ő Ngoknak egj jeles 
üveg csürek, melyben szüntelenül üvegeket szoktanak bő-
segessen csinálni [A.porumbák F; UF II, 628]. 1710 k: 
Istentől az embernek először adott tökéletességének az eset 
után is nála hagyott árnyéka, nyoma, és az Isten s ember 
lelke lételének hármas bizonysága, mely szüntelenül min-
dennek azt mondja: Vagyon Isten, vagyon lélek, vagyon jó 
[BÖn. 432]. 1750.ŝ Mgos Jósika Maria Aszszony ... szünte-
lenül mindenfele discretiot Generálisoknak, es egyebb mili-
taris Tiszteknek küldött az Néhai Mgos Nagy Aszszony 
[Déva; BK sub nro 144 Mich. Somlyai (50) ns vall.]. 1761: 
kelletvén csak nem szüntelenül Állásokat Kőmiveseknek 
kívántató kecskéket, vagy amaz magas lábu Székeket ... 
csinálni [Mv; Told. 15/53]. 1788: egész ejtzaka sem alusz-
nak ha nem szüntelenül járnak hol mit kaphatnak [Dés; 
DLt]. 1798: pálinka Főzés ... hatsak Lisztjek és Élesztőjek 
vagyan szüntelenül minden héten szokot lenni [Kv; 
AggmLt C. 108]. 1815: A Sajó vizén vagyon egy Négy Ke-
rekű ... nagyobb részében az felette hideg Teli napokot és a 
viz áradás napjait ki véve, Szüntelenül forgo Malom [Som-
kerék SzD; Ks 77. 19]. 

Vö. a szünetlenül címszóval. 

szüntet csillapít; a potoli/calma; stillen, dämpfen. 1704: 
igen nagy kínban és hánykodásban lévén az asszony a szél-
kólika mia, orvosságot adott bé Fogarasi uram, és mindjárt 
tapasztalhatóképpen szüntette fájdalmát [WIN 1,99]. 

szűr1 1. szüretel; a culege via; Wein lesen/emten, Wein-
lese haltén. 1764: Az szürethez I(ste)n kegjelmes jovolta-
bol eppen ma fogok hozza ... masokis most szűrnek minde-
nüt [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1896: bátorkodom 3 
üveg bort küldeni ... E bor régi családi örökömből való, 
mert 1848 őszén Ózdon* szűrték [PLev. 181 Petelei István 
Wodianer Artúrhoz. — 'AF]. 

2. szőlőből mustot, ill. bort készít; a face must, respectiv 
vin din struguri; keltem. 1671: Az bor, Uram, mint jár oda-
ki, még bizony senki nem tudja, mert most szűrték, senki 
sem vött még eddig [TML V, 646 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz] | (A német) Beregvármegyében búzát nem vé-
szén, hanem szűrni ak<ar> [TML V, 609 Gyulafi László 
ua-hoz]. 1672: Bort Kegyelmed számára örömest vétetek, 
de még nincs ideje, nem szűrtek s nem is sietek magam is 
venni, míg meg nem ismerni; akkor sem lesz drágább 
[TML VI, 381 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1717: Küküllöváratt' 
... egyéb boros helyeken a faluk végin erigaltass(an)ak 
Dézmás színek és publicaltassék, minden Dézma ado em-
ber, mustya(na)k el vesztése alatt oda vigye mustyát min-
de(n) napon, az mennyit az nap szűr hordoba, a Dézmások-
hoz, és azt meg istápolván, azon napi szedésből adgya ki az 
Dézmát igazán [Sáid KK; Utl. — aKK]. 1746: egy darab 
szőlő aviticuma ... tettzett á Törvénynek, hogy az szüreten 
edgyütt szüljék, és a' mustot oszszák el1 [Torda; TJkT III. 
78. — BA felperes és az alperes]. 1760: Ugyanezen eszten-
dőben szűrtem a köblösi" szőlőmből 30 veder olyan bort, 
hogy ha minden esztendőben olyat teremne, nem sajnálla-
nám kapálni a tövit [RettE 115. — "SzD]. 

3. bort fejt; a pritoci vinul; (wein) ausheben. 1777: Hor-
doimat kezemhez nem vehetem, az lelkem majd ki húzzák 
az hordokért ... nints miben szüljek [Kv; SLt XL Fekete 

Ferenc Suki Jánoshoz]. 1814: Tartozik ... Szüret előtt a' 
meg kívántató hordokat oda innen MVásárhelyről le vinni s 
azokat meg kötni vgy elkészíteni hogy azokba szümi lehes-
sen [Mv; DE 3]. 1815: a' Bányitzai Hegyből is Szűrtem 22 
ved(er) Bort [Banyica K; IB. Barabás Mihály lev.]. 

Szk: négyfelé 1774: ezen Szŏllőnek Borát négy felé 
Szokták Szűrni úgymint: első, és második Szin Bor melly-
nek egy az arra, harmadik az első Sajtolás, melly Lészen 
Közép Terméskor 50. Veder ennek kupája el mégyen min-
den űdőben 8. poltrán az negyedik féle második Sajtolás •• 
ennek kupáját 2. Petákon szokták adni [Szépkenyerüszt-
márton SzD; KS. Conscr. 100]. 

4. (vajat, zsírt) szűr; a strecura; seihen, seigern. 1596: 
Fazakas Boldisartol veottem ejteles es fel ejteles meliben 
vaiat zwrtem, chüprokat f-d 16 [Kv; Szám. 6/XXIX. 124 
Bachi Tamás sp kezével]. 1675: Radnothi Papságombel i 
jővedelmem(ne)k ... seriesse ... Minden deszmalando bo-
num(na)k quartaja ... Vaj szűrve tiszta Urna 1“ [PatN 44a. 
— 'Folyt, a fels.]. 1851: a' zsírt ki kel frisibe olvasztani -
elébb le kel szûmi ha meg föt, és mikor meg szállót akor 
kel az állandó edénybe szirni (!) mert ha sal<a>kos meg 
avasadik [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 1853: a 
pintzébe vadnak uj kártyák azt előre meg forrázni ki szàraz-
tani és ugy belé zsírt szúrni lehet [Kv; Pk 6 ua. ua-hoz]. 

Szk: vaj ~ni. 1649: Vettem vaznat Sayt Czinalashoz, 
Nro 6 singet ... d. 72 ... duruab vaznatis vettem 6. singet 
vay Szwrni ... d 36 [Kv; Szám. 26/VI. 485]. 

5. ~ni való szűrésre szolgáló; care este folosit la strecu-
rat; zur Filtrierung gebraucht. Szk: ~ni való kád. 1163: 
Szűrni való Öreg Kád [Mezősámsond MT; Berz. 14. XIX/ 
23] * -ni való ruha. 1789: Egy Fijokba 11 vászon Zatsko 
30. darab szúrni való ruha, 17 Flaner ismét szümi való 
[Mv; ConscrAp. 39] * -ni való szita. 1697: Antal napi so-
kadalomkor ... egy szümi való szitát is vottem // 18 [Ky* 
KvRLt I. C. 8. 6] * -ni való tenakel '?' 1789: Szümi való 
nagyobb és kissebb Tenachel Rf — Xr 40 [Mv; ConscrAp-
23]. .. 

o Sz. együvé ~nek összeszűrik a levet, összejátszó 
vki vei. 1659: Csak úgy gondolkozzál, hogy ezek meg-
egyeztek az úrral, az mit az úr, Haller Gábor akar, valóban 
együvé szűrtek; minden traktájok csak az az törökkel, hogy 
fejedelem elébbi urunk ne legyen, noha Sztepán urarna 
beküldték más szín alatt [TML 1,449 Teleki Jánosné TeleKi 
Mihályhoz]. 

szűr2 posztó felsőruha; mantă ţărănească din postav ffos, 
un fel de suman/dulamă; Bauemmantel (aus Tuch). 15'* _ 
Igen fwt oda fele az tamas Zwrit hatara ragatta, Mond 
az Isteneit am Mind zena Mind az chwr egh [Kv; TJk 111/ • 
190]. 1585: Borbély Marton ... vallia ... Eger leorincz -
mongya vala, the vagal vgmond engemet Az vere penig ^ 
legeny zwrire chepeg vala [Kv; TJk IV/1. 519]. 
Tiztahegi (!) Zabo Georg vallia ... mikor en s o k a d a l o m b a 
voltam Boncidan ... En teollemis ket zwrt loptak vala el, a* 
harmadikat rollok vontam le Huniadon [Kv; TJk V/l. W J 
1600: Egi zegini mendicansnak valtottam ki egj szwrit a* 
zabotol d 20 [Kv; Szám. 9/IX. 29]. 1629: fel fede & 
Cziszar Galne fia az szürit az Inasnak, s kerde hogy m I ' e

h e 
társ az kezedet [Mv; MvLt 290. 164a]. 1633: azonkeöz^ 
be menek s lata(m) hogi az legeni szvrebe be takaros^ 
feksik az agiba [Mv; i.h. 290. 138a]. 1647: Ad meg ^ 
barato(m) az szwreömŏt es cziakaniomat nam soha en n 
vetettem neked [Kv; TJk VIII/4. 211]. 1674: egy Colosva 
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jámbor emberseghes ember meg ittasodva(n) ... penzetis el 
loptak szűnt ki meczve(n) [Kv; TJk Xl/l. 320]. 1711: 
utánnok eredvén ugy vetette el az szűrt és ugy vőtte fel 
[Dés; Jk]. 1746: Cselédek Conventioja ... Semesnyei Ma-
rosán Juvon öreg Beresnek fizetése ... Málé m. l/2 egy 
szűr, egy szokmány két pár harisnya [M .köblös SzD; RLt 
0. 40]. 1768: Drágus Márkully ... valami ökrököt hajtani 
kezdi ă Falu felé ... eleibe szaladának ... Josi ... azt 
mondja: Bátya! ne hajtsd bé ezen Marhákot, ihol adunk 
ZáHogot, két Vas Villát, s egy Szűrt [Mezőmadaras MT; 
BK. Kalányos Miklós (30) jb vall.]. 1798: egy szűr Szijos-
tol két Par harisnya" [Drassó AF; TSb 24. — "Varga Minya 
béres fizetésében]. 1838: A Ménes Pásztor Stingyen Jákob-
nak ... vagyon hátra egy szülje, egy szokmánya ... és két 
Pár harisnyája [Budatelke K; Bom. F]. 1850: Szüremet el 
vették [Dés; DLt 1320]. 

Szk: - venni. 1573: Geres ázzon Bachy gaspame azt 
vallia hogi Ezeleot Mint ket Eztendeo tayba volt hogi 
Zebenbe keszwl volt zwr venny [Kv; TJk IIl/3. 132] * bő 
- 1686: Vöttem két bő szűrt fl. 3//84 [SzZs 510] * dol-
mány módra való 1609: 1 Nouembris egi szegeni 
kolosuari Me(n)dicans germeknek Farkas wchaba(n) kis 
Benedek fianak veotthem szabó Menyhartol egy doloma(n) 
Módra valo szúrt hogy tanullio(n) az scholaba(n) f. 1 d 55 
[Kv; Szám. 126/IV. 128] * galléros 1587: 15 Die Ja-
nuary Zegeottem az Bahrom melle egj haidott, kinek newe 
Qergely f 6 d — 2 Inghbe, 2 gathiaba, l feirr (!) galléros 
szűrbe, l Czondoraban, l harisniaban, l sűwegben [Kv; i.h. 
3/XXVI. 53] * öreg ~ĕ 1599: Az Beresnek fizettem f 4 /. 

Egi eoregh swrt veottem neki f 2//50 [Kv; i.h. 8/1X. l8 
Gorbó vid. jószág] * százpénzes 1593 k.: Az keresset 
kywel Nekem ados zolgalatomba fl. 12 d. 50, egy fodor 
Jgler ketcher, esmet ket kysnycher nadragh 2 syweg, 2 Jng, 
2 gatya es egy zaz penzes zeor (!) [Kv; TJk II1/3. 262g]. 

Sz. kiad rajta/vkin mint a patai -ön kiteszi a szűrét 
vkinek. 1662: Bizony bánnám, úgy járnék, egyszer elfogy-
ván az monéta, magamon is kiadnának, mint az patai szű-
rén és így aztán sem pénz, sem posztó [TML II, 329 Ke-
mény Simon Teleki Mihályhoz]. 1760: Bogáti Pál ... Azt 
gondolta, mikor Magyarországról bejött, hogy éppen a nya-
kára ül Erdélynek. Most én is elmondhatnám neki, hogy ki-
adtak rajta, mint a patai szűrön [RettE 103]. 

szûrbeli hasonló szűrös/szűrt viselő ember; om îmbrăcat 
cu un suman asemănător; einen ähnlichen Bauernmantel 
tragender Mann. 1590: Latom hogy az vczaban egibe vez-
tenek wala egi Zurbeliwel ... tehát az Bemad Antal rea ta-
Jada vgj uteo (!) hog mingiarth el weresedek az feie [Kv; 
TJk V/l. 37]. 

szüret 1. culesul viilor/viei/strugurilor; Weinlese. 1586: 
Az Zwret dolgát varosul Biro vramra tanachawal egye-
(te)mbe biztak [Kv; TanJk 1/1. 36]. 1592: Az wdeonek 
'atuan kegmek alkalmatlan voltat, bizonios napot az zwret-
nek nem determinálhatnak, hanem biro vram harmad ezten 
?°mbaton eo kegmeket esmet giwche be, es akkoron eo 
Kegmek bizonios keppen akarnak az zwret dolgarol vegezni 
IKv; i.h. l/i. 198]. 1606: sok bort hordot Antalfi matiasnak 
®gy Zwretön [UszT 20/212 Fabian marton (28) Keczieti 
£aoad zekel vall.]. 1664: Szüretre valo keoltségh ... Egy 
öothordonak az ki le hordotta az szeoleot fizettünk f-d 12 
IKv; SzCLev.]. 1675: Bor lőtt akkor szüretkőr in Vasis et 
vasculis 114 [Born. II. 15 Joh. Selymessi de Colosvár (42) 

ns vall.]. 1718: enjim let volna a kötelesség hogj a Grofif-
nak eléb inserviállyak, de késöcskén érkezvén kevés Szüre-
temen vagjok occupatus [Postelke KK; Ks 96 Székely 
Ádám lev.]. 1734: A kolosváriak 18. praesentis" kezdik a' 
szüretet, A Légy igen vesztegette, a' kövér szőlő igen el 
rothadott [Szamosfva K; Ks 94 Veres János lev. — "Ti. 
október]. 1762: in Mense Novembri szüret után késén ... 
eö kglmével igen szorgos és nagy dolga volna [Szászrégen 
MT; Told 43. 88]. 1764: Az szürethez I(ste)n kegjelmes jo-
voltabol eppen ma fogok hozza mind Malomban" mind Sz 
Margitan, mert az esős üdök erossen meg nyomtak masokis 
most szűrnek mindenűt [Szentmargita SzD; Ks 18. CII. — 
"SzD]. 1770: En az Somjagi hegyeken Levő Szüretet 
elvegeztem szinten Ez maji Napon [Somlyó Sz; Borb. II 
Szathmari János lev.]. 1798: a Szőlőben ... a szüret foljt 
[Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1806: délig elvégeztük a 
Szüretet, délután haza költöztünk [Dés; KMN 333]. 1875: 
(A) gondnok ... szüretkor a B. Hunyadon adós által mivelt 
szőlőből az őt illető részből a tartozás menynyiségéig mus-
tot tartoztasson le [M.bikal K; RAk 315]. 

Szk: família ~je. 1823-1830: Minthogy itt fennebb 
família szüretjéről emlékeztem, azt jegyzem meg, hogy volt 
egy Teleki Mihály nevü úr, kit kétségkívül Paszmoson való 
lakásáról paszmosi Telekinek hívtak [FogE 109]. 

2. a szüret ideje; timpul/perioada culesului viilor, vremea 
culesului; Weinlesezeit, Lesezeit. 1570: Anna Jso Amb-
rwzne ... vallya, hogy Ez ely mwlt Zwrethnek Eleotte kert 
volt Theole Dabo Thamas egy forintot hogi Mwstot ad 
neky az zwrethkor [Kv; TJk III/2. 4]. 1584: latthiak az va-
ros hataran valo hidaknak veszedelmet, de feokeppen megh 
emlekeznek arrais az el mult zwretben mely nehez oth Volt 
[Kv; TanJk V/3. 280a]. 1633: az el mult eztendőben Szüret 
utan jöue hozzam ... Balogh András ... es ker uala en 
tőllem 20 forintot kölcziőn [Mv; MvLt 290. 111b]. 1683: 
vadnak sok adossagink, mellyet most szüretkor ... talam 
meg vehetnenk [Diód AF; Incz. V/20]. 1699: Mint hogy 
Uj falusi Sámuel Atyánkfia a' T. Ecclésiát requiralta még 
fenn lévő adóssága felöl, ígérvén némely részének meg fi-
zetését borul, ígért mostani szükségéhez képest a* most 
kővetkező szüretkor", umas vini nr 50. ~ ötven veder bort 
[Kv; SRE 62. — "A bejegyzés okt. 11-én tétetett]. 1729: 
kérem az Méltoságos Groff Vrat alázatosan, ne culpáltas-
sam ... azért hogy most ezen Portioskámot által nem 
adhatom ... hanem Szüret utánra kell halasztanom [Gyf; Ks 
83 Ecsedi József lev.]. 1765: Télben, nyárban, őszszel, ta-
vaszszal, aratáskor, hordáskor, szüretkor, egy szóval min-
denkor, az Processust szakadhatatlanul örökké kerülték" 
[Marossztimre AF; Eszt-Mk Vall. 212. — "Az exekuto-
rok]. 1795: ha Szüretig kezemhez nem kaphatam a pénze-
met kételen leszek a Törvény utyán meg keresni, Interessi-
vel együtt [Szásznyíres/Szentbenedek SzD; Ks 34. I. 8]. 
1814: Tartozik Szüret előtt a* meg kívántató hordokat oda 
innen MVásárhelyröl le vinni s azokat meg kötni vgy elké-
szíteni hogy azokba szűrni lehessen [Mv; DE 3]. 1858: 
kötelezi magát nevezett kölcsönöző özvegy arra, hogy 
ezen öszveget e* jelen ív (!) szüret alkalmával mustal a* 
mint járni fog becsületesen bé fizeti [Egerbegy TA; Tolvaly 
lev. „Fábián Ferencz Egerbegyi Polg." kezével]. 

Szk: ~ tájt. 1762: Illyen okon kelletett az I. Aszsz(ony)t 
... Tőrvenyben hinom, hogy ... szüret tájat gyermekeis 
született ... tilalmason, és vetkesen ... duggatta, rejtegette 
[Torda; TJkT V. 87-8] * bejön a 1742: ă mig ă szüret 
bé jütt ä szöllö ki fogyott ă kegybül [Kv; AggmLt C. 12] * 
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előközeleg a 1579: Az hydakra es vtokra a* zoleok keozt 
... vyseltetne gondot Rea Miért hogy az zwret elō keozeol-
get [Kv; TanJk V/3. 197b]. 

3. haszon; beneficiu, profit, cîştig; die Früchte, die Nut-
zen von etw. 1657: az ítílőmesterségböl teijeszkedés nél-
kül való nagy szüretje vala, az peres felektől sok adományt, 
mert hatalmas mester vala, és mindenik féltől az jüvedel-
met felveszi vala [KemÖn. 255]. 

Szk: elkel a ~je eltelik a haszonszerzés lehetősége. 1657: 
az fejedelem béjüveteli után hitetćk azt el véle, hogy az 
Bethlen fejedelem javaiban Catherina idejében én kezem-
hez sok jutott volna, mely merő hamisság vala, mert az 
mely nap megholt vala Bethlen Gábor, én azon nap expe-
diáltattam császárhoz; míg oda jártam, elkölt vala annak 
szüretje [KemÖn 154-5]. 

szüret (bort) átszüret; a pritoci vinul; Wein ausheben 
(lassen). 1605: Tothazy Eotwes Mihály ... vallia ... Az 
zeoleonek Tawaly haznatis oda az András deák hazahoz 
zwrette vala Colosine hogy inkab ollyan fel fele valo he-
lyen megh marazhassa az valonoktol [Kv; TJk VI/1. 709]. 
1705: Kimenvén tegnap valami portások, németek és rácok 
mentenek éppen Pókafalvához ... Holott lévén Jósika 
Dániel uram, szüretni akartanak és búzájokat is el akarták 
onnan takarítani [WIN I, 573]. 1749: szürettem fejér bort 
urnas 1007 [Kiskend KK; Ks 70 Szám. 51]. 

szüretel a culege via; Wein lesen/ernten, Weinlese 
haltén. 1750: az izente nékie hogy ha szüretelni el nem 
mégyen, úgy el lapatoltattya mig él sem felejti el [Zovány 
Sz; Told. 3]. 

Vŏ. a szüretez, szQretezik címszóval. 

szüretelés szőlőszedés; culesul viilor/viei/strugurilor; 
Weinlese. 1729: I(ste)n algja meg Ur(am) kgd(e)t érette 
hogy az ott valo kevés szüretelésünkhöz hordokat igir kgd 
[KJ. Rétyi Péter lev. Almakerékről (NK)]. 1793: a' Szüre-
telésnek Terminussais közelgetvén Szükségesképpen az 
kün lévő edények igazítására bondár ember Kívántatván 
Méltóztassék Ngod ezek aránt parantsolni [Girolt Sz; JF 36. 
338 Pap Sándor lev.]. 

Vö. a szŭretezés címszóval. 

szüretelő szüretelésre szolgáló; care este folosit la cule-
sul viilor/strugurilor; Lese-, zur Weinlese gebraucht. Szk: ~ 
kád. 1805: most Groff Lázárné Konkolyfalván lévén az ö 
Nga jelenlétében nem kell azt piszkálni, mig onnan a' 
szomszédbol el nem megyen mert hát ha belé áll a szűrete-
lő kádban, bizza azt réám Ngod, mert a* nyomo zsák még 
az én kezemben vagyon [Dés; Ks 94 Thuróczy Károly lev.] 
* ~ szín. 1816: a* Győrtelki Határon egy darab majorság 
szőlő a ' Magurába ... Ugyan itt vagyon a' Lazába, ága-
sokon fenn álló, venyikével bé-fedve, minden oldal nélkül 
egy szüretelő szin [Bom. XXIX. 24/13]. 

Vō. a szüretelő címszóval. 

szflretez, szflretezlk szüretel; a culege via; Wein lesen/ 
ernten, Weinlese haltén. 1653: A szüret elérkezvén, Básta 
mind bévivé minden hadát Háromszék felé, és ő maga 
Prásmárhoz szállá. Valamíg itt kün szűreteztek, mind ott 
tartá hadait, hogy a hadak ne tégyenek akadályt és kárt a 
szőlős embereknek [ETA I, 74 NSz]. 1727: az Feleségem 
... el váija az kigyelmed igiretit hogy kígyelmed el vitesse 

szüretezni I(ste)n adgya(n) bő áldást Kigyelmetek(ne)k az 
szüretezeshez [Abrudbánya; Pk 7]. 1749: mi itt szüretezünk 
nagy ügygyei bajjal, de itten igen nagy ho esék [Buzd AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1763: a parasztság a jövő 
heten kezd szüretezni, a Szőlők termése vékony [Karkó 
AF; TL]. 1775/1781: Tavally a' mint hallottam azoktol a 
kik Szüreteztenek ... Groff . . . Kun István Ur eö Nagysága 
részére két ezer veder Bor ment bé [Algyógy H; JHb 
LXXI/3. 354-5]. 1790: mindenik Hegyet egy napon és egy 
szersmind ne Szüretezzék [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
76]. 1798: a közlebb (!) el mult Őszen midőn legjobban 
szüreteznenk ... tsak 4dik társunk ... őrizne az Erdőket 
[Ádámos KK; JHb XIX/58]. 1806: ki mentünk a Bongorba 
szüretezni [Dés; KMN 197]. 1826: az idén szüretezni 
fogunk még benne [Mv; Told. 7]. 7840: Radnot fája 
Marhássai Gyalogossaival edgyüt a Régeni szöllöbe szűre-
teztek [Bom. G XXIVb]. — L. még FogE 112. 

Szk: ~m való szék. 1797: Szüretezni valo 4 székekre a* 
nyomo Kádak alá 1 Tutajfa [Déva; Ks 96]. 

Vŏ. a szüretel címszóval. 

szüretezés szüretelés; culesul v i i l o r / v i e i / s t r u g u r i l o r ; 
Weinlese. 1725: Szüretezéskor 20 Persona(na)k 3 napr(a) 
Metr 9 [Kv; Szám. 54/IV. 8]. 1731: Az oda ki valo szürete-
zés alkalmatosságával költöttem Flór 2 d 04 [ S z e n t b e n e d e k 
SzD; Ks 70 Szám. 51]. 1774: Negy nap kezdettük 'a szüre-
tezést, mert én valamivel elsőbben fogtam hozzá [Szentde-
meter U; LLt Vall. 36]. 1783: (A) Szŭretezés Must felmé-
rés Meretés s Hordokra lett fel tőltetés én előttem és altal-
lam ... menvén véghez [Mv; Told. 20/5]. 1797: Borbol 
ősszel szüretezés utánn ... adatik a* Dézma [Pujon SzD; 
WassLt 22]. 1799: Dési Lengyel Joseff szöllöjének meg 
szedésén vagyis közönséges szollás formájával szólva szü-
retezésén ... magam is meg fordultam [Dés; DLt]. 1804: 
Hogy ... Kiss Boldisár Ur a' Besáni Szüretezésre 7. az az 
hét Nyomo Zsákot vévén ... ezennel vallom [Déva; Ks 108 
Vegyes ir.]. 1806: Az Exponensek közzül szüretezés végett 
itten Sároson ki jelent meg, hová szállott bé, mulatott é 
[M.sáros KK; DLev. 4. XXXVIII vk]. 1810: Blós Mihailá-
nak ... egy fia, az akkori Szüretezés alkalmatosságával meg 
akarván halálozni, el kéredzett Udvarbíró Cseh I á n o s Úrtól 
hogy mehessen haza, és Vegyen Iertetsunát a* haldokló fiá-
tól, udvar biro ur alkanyadott felé, el is botsátotta [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XIV. 1 Pap Danyila (43) vall-]-

Vō a szüretelés címszóval. 

szUretezési szüretelési; pentru/de culesul viilor; Wein-
lese-, Lese-. 1760: lévén ... egy jó darab (: fel hagyott :) 
Quartás szőlő Főigye ... allyában szüretezési alkalmatos-
ságra hagyatott hellyel edgyűtt: ab Occidente ... az ••• 
Nagy Temetőnek fetske farkulag, vagyis keskenyen fel 
nyúló vége vicinitasokban [Ne; Incz. XI. 9a]. 

szílretező I. mn szüretelésre szolgáló; care este folosit la 
culesul viilor/strugurilor; Lese-, zur Weinlese gebraucht. 
Szk: ~ bot puttony. 1763: Szüretező bot [Pókafva AF; JHb 
XXV/77. 3] * - ház. 1801: Az alsó nagy Szőlő hegyben 
találtatott egy sövény oldalú, tapaszos falu, jó állapotban 
lévő sajtó szín ... Ezen szín hegy felőli végében van egy 
kis szüretező ház [Erdősztgyörgy MT; TSb 34] * -
1730: egy szüretező kadgját . . . elhozván maga Deesen lévO 
lakó házához vitte [Dés; Jk] * ~ puttony. 1813: Szüretező 
puttan [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 
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II.fii szüretelő ember; culegător/culegătoare de struguri; 
Weinleser, Weinleserin. 1750: A Szüretezők(ne)k adtam 4 
(kenyér) [Kv; Szám. 70. VIII. 6]. 

Vö. a szüretelő címszóval. 

szüreteztetés szüreteltetés; culesul viilor/viei; Weinlese-
halten. 1856: A' Szüreteztetést el ígazitom [Gálfva K; 
DLev. 3]. 

szüreti szürettel kapcsolatos; (privitor) la culesul viilor; 
Weinlese-, Lese-. 1715: Mivel gabonájokbol dézmát nem 
adnak, azért trétinával tartoznak szüreti alkalmatosságra u. 
m. felsőfüldi hodosfalvi váraljai es székeijói jobbágyok 
[MNy XXXIX, 146]. 1730: T: Biro Ur(am) parancsolvan 
Vásárlottam Város számára szüreti discretizálásra 10. darab 
apróbb nagyok (!) hordokat fizettem in su(mm)a Hfl 13 
Den 62 [Kv; Szám. 56/XIX. 20]. 1733: I(ste)n eo Szent 
Felsége ez esztendőb(en) esendő Szüreti alkalmatosságot 
engedje érnünk téhát vagy kész pénzül vagy borul amint 
váluján fog indulni 20 magjar forintokig tészen Contentu-
mot... Diószegi Mihály Uram(na)k [Dés; Jk]. 1787: Moy-
ses Jánosnak a szüreti alkalmatossággal termett Bornak bé 
vecturázasáért Hf 1 Dr. 20 [Mv; MvLev. Nagy Gyula hagy. 
10]. 1798: mult szüreti alkalmatossaggal egj versen ... ve-
lünk beszedbe eredvén azt Kérdé [Ádámos KK; JHb XIXI 
58]. 1827: Illyei Szüreti Pintze Lista ... 50 veder A Sido 
kosere [Marosilye H; Bom. F. Ila]. 

Szk: ~ idő. 1790: A mikor a Szüreti idő el kővetkezen-
dik ezek(ne)k meg Szedésére, meg edgyezett akaratb(an) 
(0 légyen a terminált Idŏ és nap | a* Pásztornak a' Szüreti 
időb(en)... ha ... valamellyik â Szöllős Gazdák közül kün 
a' Szöllő Hegyen Bérit meg nem fizetné annak utánna 8-d 
Napra Házul kifizetni tartazik [Karácsonfva MT; Told. 76] 
* ~ kaláka. 1852: Demeter Jankó ... 40 napszámot tészen 
hordás és szüreti kalákát [Nagylak AF; DobLev. V/1341 
Dobolyi Bálint kezével] * ~ vakáció. 1823-1830: A szüre-
ti vakációra kimegyünk ismét Kutyfalvára", de ott szőlő 
nem lévén, az ózdi* hegybe mentünk szüretezni [FogE 112. 
—'bAF]. 

szüretien meg nem szűrt; nestrecurat; ungeseiht, unfil-
triert. 1688: A Viasz szüretlen és olvasztatla(n) [A.porum-
hák F; Utl]. 1736: Vaj szüretlen Irastol Ur. 1 1/2 [Mikefva 
KK; CU XIII/1. 174]. 

szűrhet (bort) sajtolhat; a putea obţine prin stoarcere; 
(Wein) pressen/keltem können. 1671: Ide, Uram, nehezen 
szűrhetni; délig olyan az szőlő, mint az csont, úgy fagy 
meg, délután ha megolvad, úgy szedhetnek [TML V, 638 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz], 1774: fekete szőllötis 
szoktak szedni ... melyből szűrhettek tiz veder bort [Bac-
kamadaras MT; LLt Vall. 216]. 1775/1781: Földes Uraink 
••• hány veder bort szűrhessenek, hány szekér szénát gyüjt-
hessenek, ezeknek bizonyos számáról nem szólhatunk 
[Renget H; JHb LXXI/3. 369]. 

szürkapó ?szegődség/bér fejében szűrt kapó; care pri-
meşte (pe baza învoielii) o mantă ţărânească din postav 
gr°s; einen Mantel („szűr") bekommender (Deputatarbei-
ter). Szn. 1700: Szűr kapo János [Kv; Szám. 40/11. 16]. 

szürke I. mn 1. szürke színű; sur, de culoare cenuşie; 
grau. A. állatra von.; referitor la animale; Tiere betr. 1592: 

Ez el mult 1591 Eztendeobe Zent marton nap tajat ... 
hoztak el Johaynkot vgj mynt ket falykat Jde ala olafaluba 
... az ket falyka Johnak vagyon 40 Eöreg barom hija azok 
ki fejer ki zwke (!) voltak [UszT]. 1625: három kapra kik 
feierek, feketek es szwrkek voltak [i.h. 8b]. 1638: Gyermek 
lovak ... 3. Harmadik setetebb szinü szürke negyed fÜ 
[A.porumbák F; UF I, 666]. 1679: Eöreg Kancza ... Szür-
ke, Boer Sig(mon)d vrtol vött Törők Kancza [Fog.; Utl]. 
1688: Menes Száma ... Öt esztendős meczetlen Gyermek 
ló Szürke nr. 5' [Radnót KK; Utl. — "Fels-ból kiemelve]. 
1728: Attak számba ... Medü Juhot Nro 13. eb(ben) szúrke 
nro 3 [TK1 Petki-Nagy cs. számad. 30b]. 1761: Szürke 
Deress Anglus Faj, szamar orr módra, kévéssé piross forma 
orrú belyeges őrög Kancza [Branyicska H; JHb XXXV/39. 
13]. 1844: (A) kancza ... hátagirinczén szürke szőr létez 
[DLt 964 nyomt. kl]. 

Szk: - berbécs. 1714: Szürke Berbecs n. 3. fejer Berbecs 
n. 2 [Kåszonfelsöfalu Cs; LLt Fasc. 85]. 1745: Vágjon 
eöreg Fejer berbécs nro 1 ... eöreg szürke berbécs nro 1 
[Mihálcfva AF; BálLt 71] * vetkező csikó. 1842: égy 
jo bama kancza alatta szürkébe vetkező csitko [KLev.] * ~ 
borjú. 1808: Pojáni Bonyhai István adott egy szürke tehe-
net Tordai Moldován Petre(ne)k 43 v f . . . M. Csáni Runkán 
Iliszie adott egy szürke eszt(endős) boijut Káptalani Foga-
dós Juon(na)k 36 vf [TVLt Közig. ir. rtlen, vásári jk] * -
diszké. 1714: Nősten szürke diszké n. 1 Nősten fejer diszké 
[Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 85]. 1747: Juhok száma ... 
Szürke Diszké 19" [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb. — 
•Fels-ból kiemelve] * - disznó. 1824: Egy maladzo szürke 
Disznó [Fugád AF; HG Mara lev] * ~ farkú . 1761: Seregej 
Szürke szürke Farkú Serenyő, Dobos nevü a* Bucefalus 
faja bellyeges őrőg kancza [Branyicska H; JHb XXXV/39. 
13]. 1789: Az edgyik kanczát ... Sugár Lábúnak, fenn költ 
Nyakúnak, és kurta ritka szürke farkunak descríbálja [Dés; 
DLt] ~ forma kancacsikó. 1768: azon szürke kantzának 
vala akkor egy szürke forma kantza Csikkaja két Esztendős 
[Bereck Hsz; SzentkGy Flore Csűre Iunior (30) zs vall. Jos. 
Szörtsei kezével] * - forma/formás kutya. 1806: édgy 
Kondor, szürke forma kurta farkú Kutya [Dés; DLt 
821/1810]. 1810: édgy Kondor, szürke formás kurta Farkú 
kutya [Dés; DLt 82] * - gyermekló. 1642: es egi szürke 
Negied fűre keleo giermek lowa [HSzj negyed-fű al.]. 
1656: Az en keglmes Aszoniom(na)k o Naganak hagiom 
hamostol, fekesteŏl, az hatt szürke giermek Lovaimott 
[Ádámos KK; BálLt 93]. 1765: adott el tiz forinton egy Pej 
fiatal kantzát, és egy szürke Gyermek Lovat [Fintoág H; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1795: edgy Szürke és edgy Fekete 
Metzetlen Gyermek Lovak Esztendős két Csitko edgyik 
Szürke a Másik Bama [Felör SzD; BetLt 5] * ~ holdacska. 
1837: Vagyon egy bama kisded vén paripa Ló ... az első 
lábánál levő lapotzkáján egy Xrosnyi mekkoraságu szürke 
hódotska találtatott [DLt 391 nyomt. kl] * - jegy. 1844: 
(A) kancza ... homlokán egy magyaronyi kis szürke jegy 
[DLt 964 ua.] * -juh. 1685 e.: Juhok száma ... Öreg fejős 
szürke juh Nro 4 [Borberek AF; MvRKLev. Urb. 20]. 
1748: Adámosson' Jutót Juhok Szürke öreg Juh 16 [Ks 23. 
XXIIb. — 'KK]. 1770: Juhok Öreg Szürke Juh Nro 11 
[Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb] * ~ kabala. 1642: Egi 
eoreg szwrke kabalam [HSzj szürke al.] * ~ kanca/ 
kancacsikó/kancaló. 1632: Alsó Porumbaki Udvar ház ... 
Menesek szama. Eoregh szwrke kancza N 10* [Porumbák 
F; UC 14/38. 186. — 'Fels-ból kiemelve]. 1639: Ket Surke 
(!) Kancziaczika Egi Veres holdos Kancziaczika [Hsz; 
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LLt]. 1768: Jól ismertem azt az Isák Péter szürke kantza 
lovát mivel, hogy sokszór vóltam Ur dolgára véle [Kovász-
na Hsz; SzentkGy. Nic. Kiss (38) jb vall.]. 1794: Szürke 
Kantza Sárga Csitkaja [Zentelke K; CU] * - ló. 1570: 
Zylwassy Jmreh Jobagyi ... vallyak ... egy filey Mezaros 
... Bezelly volt hogy egy Zwrke lo Bwdosnek az eo 
hatarokon [Kv; TJk II1/2. 111]. 1656: egi szürke meczetlen 
lovat ... ada oda ... kilenczed fel forintban [Backamadaras 
MT; Ks 15. XLVI. 7] * ~ ménló. 1768: Kakas nevezetű 
szürke Ménló Nro 1* [K; DobLev. 11/390. 11b. — aFels-ból 
kiemelve] * - millórakos. 1728: Attam számban ... 
Szürke millor(a) kost nro 2* [TK1 Petki Nagy cs. szám. 31b. 
— aFels-ból kiemelve] * ~ mokány ló. 1852: a* másik 
Paripa a* Szürke Mókán lo volt [Torda; Told. 50] * -ökör. 
1752: Egy szürke Csákó szarvú őkőr ... Egy szürke Bogár 
szarvú ökör [Dob.; TL 42]. 1823: A Kondor és Daru 4 
Eszt. Szürke őkrők | A Rendes és a Pájkos 8 észt. Szürke 
őkrők [Mezőméhes TA; HG. Mara lev.] * ~ paripa/ 
paripacsikó. 1691: megh nyergeiven nyergestül, fekéstűl 
egy szürke paripamat [Dés; Jk]. 1706: Sardi Gaspar Ur(am) 
az fianak Dánielnek von egj jo szürke paripatis [Ne; 
DobLev. 1/60]. 1726: Groff Haller János Uramnak holtom 
után hagyom ... az magam szürke Paripamot [ApLt 3 Apor 
Péter végr.]. 1768: ă kezem alatt lévő Ménesből is, a Tele-
lésre való hajtás előtt döglöttek meg: Barna pej kancza Nro 
1 Sárga Kancza Nro 1 1766béli Szürke Paripa Csitko Nro 1 
[K; DobLev. 11/390. 11b] * - serényű — ~ farkú * ~ 
szőrű. 1765: Sztavár Vaszily nevű ... Czigánt jol esmerem 
... tudom aztis bizonyoson hogy ... egy fejér Lova volt a 
Cziganynak melyet osztán el tserélt volt ugyan Záhon ... 
egy szürke szörü Lóért egy kalános Czigánnyal [Záh TA; 
Mk V. VI1/6 Gráma Puj (40) jb vall.]. 1782: Régen, hogj 
Lovaikkal Postára ne hajtassanak eó Nga emberei hat 
szürke szörü Posta Lovakotis állitottanak volt eo Nagyságá-
nak [Torockó; Thor. XX/5]. 1843: a Tézslás két ökör a 
Szőke és Rendes ... szürke szörü Közép idejűek [Dés; DLt 
622] * ~ tehén ~ borjú * - török ló/ménló. 1681: 
Havasalföldi vajda küldte szürke törők lo Sarosi Janóstul 
vet Fekete törők lo [UtI]. 1684: eő Ngők Radnóti Kasté-
lyokban jelen lévő ... Bonumokrol valo Tavaszi Generális 
Extractus. Mely Íratott die 9. Mens(is) Junii A(nn)o 1684 
... Ménes Száma ... Örög szürke Török Mén Lo, kettő ~ 
nro. 2 [UtI]. 1705: Azmely lovat Bethlen Sámuel uramtól 
Graven uram vött volt negyven aranyon, a generál megcse-
rélte maga alá egy szürke török lovon [WIN I, 501] * ~ 
tulok. 1833: Tordai Almási Miklós adott ... 2 Szürke 
Tulkot [Torda; TVLt Közig. ir. 1506] * ~ ŭnőborjú. 1808: 
Keresztesi Popa Kirilla adott egy szürke Unō bornyut Ge-
rendi Szász Juon(na)k 19 vf [i.h. Közig. ir. vásári jk] * 
sötétebb ~ kanca. 1837: meg vettem azon sötétebb szürke 
kanczáját, mely a mult esztendőbe fen állót négyes posta 
czugjába az ostorhegyes volt [Bom. F. II f br. Bornemisza 
Ignátz lev. a budatelki ub-hoz] * vadgalamb szín ~ 
kancaló. 1840: vadgalambszin szürke, kantza ló [DLt 1627 
nyomt. kl]. 

Án. 1757: Szürke (ökör) [Nagyercse MT; Berz. 3. 1. 9]. 
1761: Szürke (ökör) [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 
1787: két Tulok Ökröt Csábeli Daru [Náznánfva MT; Berz. 
4. 30. 15]. 1801: Daru és Szürke (ökörpár) [Gemyeszeg 
MT; TL]. 

B. emberre von.; referitor la persoane; Menschen betr. 
Szk: - szemű. 1848: Orbán István ... kisded beholypadott 
lapos orrú kicsiny szürke szemű [DLt nyomt. kl]. 

C. ruházatra, kelmére von.; referitor la îmbrăcăminte, 
stofe, pînzeturi; Kleidung, Stofíe betr. 1687: Zoltantul vŏtt 
Francia Szin Szürke Remekbül, avatatlan mas fel singből 
Kaposinak szabattam egj nadrágot | vöttünk ... Egy vég 
Szürke Remeket... f 55 // [UtI]. 1798: Zeke szürke viseltes 
1 [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

Szk: ~ cedele. 1808: Moysi Lup ... szökött-el egy 
hoszszú rongyos szürke Czedelében [DLt nyomt. kl] # ~ 
condra. 1749: midőn edgyik fatens bé ment a' fogadob(an), 
mar akkor azon személy szürke czondráb(an) volt öltözve 
[Torda; TJkT III. 255]. 1804: Matsinik Thodor KüküllŐ 
Vármegyei Darlatzi ... visel oláh harisnyát, Kaltzont és egy 
szürke tzondrát [DLt nyomt. kl]. 1811: Szirb Lupa ... visel 
ujj bőr mokányos fejér harisnyát, szürke ujj czondrát [DLt 
527 ua.] * ~ condraharisnya. 1797: magán ... Szürke 
tzondra harisnya és botskor volt, e' pedig Nem Katonai 
köntös [Náznánfva MT; Berz. 3. N. 21] * ~ condraposztô. 
1745: Egy darab Szürke czondra posztó az esőlékkel ada-
tott az Annjának [Torda; TJkT II. 101]. 1797: Egy darab 
szürke tzondra posztó Dr 82 [DobLev. IV/775] * ~ csákós. 
1816: Oláh Jósef ... szürke Csákós Huszár | a Szürke 
Csákós Regementbe katonának állott [Torda; KvAKt 363] 
* - csurapébunda. 1839: Egy szürke csurapé bunda, supp 
prémmel, fekete bárány bőrrel bérlelve [KLev.] * ~ 
damentuch szürke kelmefajta. 1836: visel ... egy gérokkal 
szürke damentuchbol bársony gallérral és selyem gombok-
kal [DLt 37 nyomt. kl] * ~ daróc. 1628: Egy kis üres La-
daban Valami Levelek. Egy zwrke Darocz [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 13]. 1815: Ábrahám János ... el-szökött egy 
oltska kalapba lengetég ugy neveztetett s2űrke Darotzba 
[DLt 695 nyomt. kl] * - dolmány. 1589: Egy zewrke dol-
mány [Kv; KvLt 1/2. 66 Vegyes ir.] * - dolmányos. 1631: 
egi szürke dolmanios legeny forgodik vala Filek Gergely 
körniül mezítelen kardal [Mv; MvLt 290. 242a] * ~frakk-
1823: Mártonfi Simon mintegy 38 esztendős ... Jár világos 
vadgalamb szin mellértes Magyarkában, hasonlo Nadrág-
ban, szürke Frakban, hasonlo pantalonban [DLt nyomt. kl] 
* - gyolcs. 1846: 1 sing Szürke gyolts ... 24 x [Kv; Ujf. 
Újfalvi Sándor vásárlása] * - juhbőr. 1706: Szürke 
elegyes juh bőr ki gyapias ki gyapiatlan no 50 [Görgény 
MT; Bom. G. VII. 4] * ~ kakadon. 1823: Rázmánnak egy 
szürke kakkadon vamivalóval jukvarroval együtt 2 Rf 36 xr 
[Kv; Pk 6] * ~ kalapos süveg. 1655: Egy szwrke viselt 
kalapos sweg — f. 1 [Kv; RDL I. 29] * ~ kazinci. 1866^ 
tavaszi szürke kazínczí [Meggyesfva MT; LLt] # 
köpenyeg. 1805: egy szürke mellértes posztóból való visel-
tes Köpenyeg [DLt nyomt. kl] * ~ lajbli. 1791: szürke súj-
tásos moldon ujjas Leiblit fejér Gombokkal ... visel [DU 
ua.] * - matériaköntös. 1790: Egy Rendbéli Szürke maté-
ria köntös [Királyhalma NK; Ks 67. 46. 24c] * - nankin-
nadrág. 1818: Mŭllern Bruno Antal ... visel szürke meli^ 
tes Nankin nadrágot és czepőket [DLt 78 nyomt. kl] # ~ 
öv. 1640: 2 vnguari Szürke Eö ... f. — d. 70 [Kv; RDL I-
117b] * ~ persiáner bőr. 1860: Egy Bunda bekes préme-
zése Szürke Persiáner bőrrel 25 fl. [Kv; Újf 1] # ~ 
persiáner prém. 1860: egy Búda (!) bekes Szürke Persiáner 
prém fl. 1 [Kv; Újf. 1] * ~ posztó. 1671: A mikházi C i t -
romnak hagjok ... kétzer ványolt Brassóban tsinált szürke 
Baratnak valo két végh posztot, az akkor ot lakó Páterek es 
fráterek ruházatijára [Ks 14. XLIIIb Csáki Istvánné Mind-
szenti Krisztina végr.]. 1772: Paszmosrol hoztak volt v£ 
nyolni egy Szürke és egy J e j é r vég posztott [Hévíz H» 
JHbT 14]. 1788: Egy kanapéj eleibe valo tzifrázott SzürKe 
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posztó [Mv; TSb 47]. 1806: Dresnán Márkus, születésére 
d Í V C B ſassai ••• viselt ... szürke posztóból való rövid 
Keklit [DLt 824 nyomt. kl] * - posztóbunda. 1850 k.: 1 
suppos fekete bárány bőrrel bérlett szürke poszto bunda [Pk 

* ~ posztókaput. 1815: Mayer Jacob nevű el szökött 
P a P • •. El szökésekor viselt egy mellértes szürke podztó ka-
Putot, hasonló gombokkal [DLt 67 nyomt. kl] * ~ sapka. 
(\\ D U b e l K á r o , y •• elszökésekor viselt egy kékes viseles 
ç ' L r 1lit' F e k e t é s Szürke Pantalon Nadrágot, otska kék 
atráffos Laibit, kerék szürke posztobéli sapkát [DLt 514 
"yomt. kl] * - spencel. 1836: Egy Sárga Kőppenyeg Egy 

? e Spentzel [Kv; EMLt Régi kincstári anyag] * ~ 
S\uCka- 1 7 5 2 : E d g y S z ü r k e Szárika [Szászvessződ NK; 
irttt XXlII/2?] * ~ szokmány. 1797: Szilágyi Mihálly ... 

s z ü r k e s z a kmányba és harisnyába, poszto kőntesbe 
UNaznánfva MT; Berz. 3. IV. 21]. 1811: szürke oláh Szak-
monyban ... szŏkött-el [DLt 810 nyomt. kl]. 1849: bére Bé-
Vf S l t Z a n v a g y Szokmaran Gavrillának, kész pénz 20 

, k é t Pár Harisnya és édgy szürke Szokmán két rendbeli 
oa l °z° [M.köblös SzD; RLt] * ~ szokmány posztó. 1726: 
V „ ^ szokmány posztó ulnae 45 [Görgény MT; Born. G. 
kX } 1 7 5 6 : S z ŭ r k e Szokmány Poszto [Somkerék SzD; 
nn tA I m r e le l t-]- 1 7 6 1 E gy v é ß - f e k e t e Szokmány 
Told » i y d a r a b S Z Ŭ r k e S z o k m á n y P ° s z t ó [Koronka MT; 
S7ft i" í * ^ zeke. 1774: Cziijék Lajosné Aszszonyom 
HSz P u k é b e n k a , a P b a n oda érkezék [Sepsizoltán Hsz; 
n n ? - u H e l e n a Färkas Consors Johannis Tuta de Zoltán 
v Jb vall.]. 1822: Felső Rippai vagy Répái Boré Gábor 
nvnm! i ° l á h o s s z ü r k e z e k é t rántzos harisnyát [DLt 795 
visM û 1 * (hamuszín) ~ kaput. 1801: Vinter Ádám ... 

1824 p 1u s z i n s z ŭ r k e k u r t a K a P u t o t [ D L t n y ° m t k l l -
I82fi' a? szürke egy tubák szinü jo kaput [Dés; DLt az 
visel h l r a t 0 k k ö z t l * (hamuszín) ~ nadrág. 1814: 
j82\ n ammú-szin szürke Nadrágot [DLt 507 nyomt. kl]. 
V/lORn o f e k e t e é s e ß y s z ü r k e nadrág [Nsz; DobLev. 
e ß é ^ ' i ~ a , D e m é n y György hagy] . 1864: Gyepárka 
RLt o 4] V a 8 f" S Z Ü r k e n a d r á g reperálása 30 xr [Kv; 

ver^ċh Ü n n b ö z Ö d o l g ° k r a von.; referitor la diferite obiecte; 
Szürke \ r l n r ß e b e t r ' S z k : ~ abrosz. 1849: Ujjodon ujj 
* ~ A a / ° j á s o s R o z á s Abrosz [Körtvélyfája MT; LLt] 
szürke ?ZaPaPir<>s. 1758: Papiros Officinából fel hozott 
cérna T?n^ p a p í r ° s k ö t é s 1 2 0 t D é v a i K s 7 6 < l X ' 8 Í * ~ 
tött nrn 7 H é t d a r a b recze, fejér és szürke czérnával től-
WassUi i C Z e k V á n k o s hejáb(a) és Lepedŏb(e) valók [Kv; 
Perzsák -a ~~.darutoli 1619: Isten böcsülheti meg annak az 
ban" a7if- ^ n a k a z szörnyűségét! Volt 40 az kazulok-
darutoll mTÍv 2 ° l c s o k t o 1 1 v o I t a z f j e k b e n , azmellett szürke 
mivel a a 2 ? 9 , "“ ^ P e ſzsák neve; a. m. vörösfejü, 

tehén-Vr^-'^" Z 4 , "Fels-ból kiemelve] v 
magyar o d l s z n ó h ú s kaszáslével, ennél s az káposztánál 
időben n ° ? ° r h o z í“endőbb étket nem tartának az régi 
szürke'iü i s t f e k e t e l é v e l » csukát tormával avagy 
Czybeol e t C ' [ M e t T r 3 2 2 1 * ~ papi™. 1632: Be-
PappimccoH m l n e m e w m a r h a k a t hoztanak ... 1 Bal zwrke 

Ho7t A p r o l e k o " f 85 [Kv; VectTr 11/69]. 1823-
a i veke t ? 1 ? / 0 1 1 V a , a m i 1 0 0 Patának magvait, magokat 
ſ ,zetéssei K S z ü r k e papiros közé téve, nagy gonddal s 

2. ^ ' n o ? a t t a m haza [FogE 222]. 
c a i u 8âr franfl/ S Z Ü ſ k e r u h á t v i s e 1 0 ferencrendi szerzetes; 

anciscan; (graue Kutte tragender) Franziskaner. 

1630: 19 Februarii. Jövének az német császár követei az 
fejedelemasszonyhoz, úgymint Prini Gábor, Bakos István 
és két szürke barát [Kv; KvE 159 SB]. 

W.ſn 1. szürke szőrű ló; cal cu părul sur; Grauschimmel. 
1737: az Menes Pásztor ... ugy referála hogy vagyon az 
Menesben két kancza ... az Szürkét estve ketszer dereka-
sint meg hagattám, az pejt pediglen reggel asztis kétszer 
[Nsz; ApLt 4 Székely Elek Apor Péterhez]. 1841: a ' Szür-
kéért adott egy Pej Kantzát és 5 — öt Rforint todást [Dés; 
DLt 466]. 1842: Szelistyei Körösi Jankó, ki 3rom el 
oroztatott Csikoimot becsületesen ki kalácsolta ... amint 
mondgya a szűrkétis ki tudná kalácsolni [Bács K; WLt Ke-
lemen Benjámin lev.]. 

2. ősz hajú (személy); (persoană) cu pär cărunt; ergrau-
ter/grauhaariger Mensch. Szk: ~be elegyedett. 1804: Gábor 
Mihálly ... 50 esztendős, szürkébe elegyedett hajú [DLt 
nyomt. kl]. 1809: Marika Mihály, Oláh születésü, mintegy 
60. Esztendős ... szürkében elegyedett [DLt 553 ua.]. 

3. homályos, elmosódott; neclar, şters; (alles in) Grau. 
1879: A betűk, ha olvasok vagy írok, összeszaladnak a pen-
nám előtt, s szürkének látok magam körül mindent [PLev. 
38-9 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

szürke-almáskék szürkéskék; cenuşiu bătînd ín albastru; 
graublau. 1631: szürke almas kek vala az ló [Mv; MvLt 
290. 58a]. 

szürkécske 1. szürkés; care bate ín sur; graulich, grau 
meliert. 1673: gyermek Lovak ... 2 Deres, edgyike Fejer 
Deres ... 2 Fejer. 1 Babos ... 2 vércse ... 16 Fejer 1 Fejer 
kékek ... 2 Szürkecske ... Szegek: 2 Szegh ló. 1 Szepe 
[UtI]. 

2. őszes; cu fire albe, înspicat, cărunt; leicht ergraut, grau 
meliert. 1822: Pipa Antal ... szűrkétske himlöhelyesetske 
ábrázatú [DLt 73 nyomt. kl]. 

szürkederes szürkésfehér; alb-cenuşiu; eisgrau. 1764: 
szürke Deres Gyermek kantza [HSzj szürkederes al.]. 

szürkekék szürkéskék; albastru-cenuşiu, cenuşiu bätînd 
ín albastru; graublau. 1625: Labas Marhak. 2 kaczirla eggik 
eóreg pey, másik harmat fw zúrke kek [UszT 8a]. 

Szk: ~ gyermekló/ló. 1627: Az Meneseknek szamok ... 
Harmad fw szwrke kek gjermek lo Nro 2, eggik Pey, másik 
szegh szeorw [Mezőrücs MT; BLt Inv.] | Szwrke keek 
szekeres lo [Bodola Hsz; BLt]. 1631: viszünk ... egi szürke 
kek lovat . . . vezeteken [Mv; MvLt 290. 261a]. 

szürkés 1. szürkébe játszó színű; care bate ín sur; grau-
lich, grau meliert. A. állat szőrére von.; referitor la părul 
animalelor; das Haar der Tiere betr. 1761: Gyermek Mén 
Lovak vadnak e ' szerént ... Bama szőrű kevéssé szürkés 
két hátulsó Lábával szártsa1 [SiménfVa U; JHb XXIII/31. 
15—6. — 'Fels-ból kiemelve]. 1801: Két Szürkés Szőrű 
kisded Tehenek [TL]. 1837: barna pej kisded paripa Ló ... 
jobb felől való szűgyének egy kis szürkés hoidotskája lát-
tatott [DLt nyomt. kl]. 1842: égy j o bama hasított fülű 
kancza szürkés szőrbe vetkező és csillagos szopos csikóval 
[KLev.]. 

B. kelmére von.; referitor la stofe, pînzeturi; StofTe betr. 
1800: Szürkés Libéria Posztó [Sáromberke MT; TGsz 52]. 
1823-1830: vásároltunk valami szürkés mellirtes posztót 
kurta német nadrágnak s lájblinak [FogE 169]. 
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2. őszes, őszbe hajló; uşor încărunţit, suriu; grau meliert. 
1812: Sárkány Ferentz ... verhenyös szürkés hajú [DLt 501 
nyomt. kl]. 

szürkesárga szürkéssárga; şarg; graugelb. 1811: Szürke 
sárga pej ... el-van erősen igázva [DLt 723 nyomt. kl]. 

szürkésszőke fakó, szürkéssárga; şarg, cu părul galben-
deschis; aschblond, fahl. 1785: szép két szürkés szőke ök-
rök voltak [Zsombor K; KLev. Padár Kosztán (50) jb vall.]. 

szürketes őszes; uşor încărunţit, suriu; leicht ergraut. 
1822: Sárközi János ... kisség szürketes [DLt 122 nyomt. 
kl]. 

szürkézett szürkével átszőtt; întreţesut cu fire de culoare 
cenuşie; mit grauen Faden durchgewebt, grau meliert. 
1802: Angelo Manial ... setét fejérrel szürkézett hoszu 
nadrágot... visel [DLt nyomt. kl]. 

szürkül őszül; a încärunţi/cărunţi; grau werden, er-
grauen. 1828: Almási Korbuj Paskuj ... szürkülni indult 
kondor bama hajú [DLt 838 nyomt. kl]. 

szürküledet szürkület, alkony; amurg, înserare, înserat; 
Dämmerung, Abendgrauen. 1829: zz Bal Szemét egészszen 
el fogta az Téh (!) Hájog a Jobb Szemével is tsak ugy lát 
mint vala mely sürü Szitán nézne; melyjel homalyjas idő-
ben szürküledet táján éppen semmit sem lát [Dés; DLt]. 
1838: szürküledet tájt ... a jég hátán, hol a legjobb vert út 
volt által jöttünk [Dés; DLt 1135]. 

szürkület 1. alkony; amurg, înserare, înserat; Dämme-
rung, Abendgrauen. 1755: ottan szürkület tájban elmaradott 
[Faragó K; Told. 36]. 1796: háromszor ment el Ros Maria 
Gaborral az Mlgs Uradalom Dévai Méhes Kerte mellett 
tartatott Nédéjajába, s onnan Szürkületbe jöttenek haza 
[Déva; Ks 101], 1812: Szürkületben megérkezvén a* nagy 
Aszszony Monda az Groffné: Ugyan bántak az Aszszony 
Anyám Tisztartojával [Héderfája KK; IB. Takáts JosefT 
(45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje vall.]. 

2. őszülés, deresedés; încărunţire; Ergrauen. 1829: Ma-
karia Vaszilika ... szakálla es bajuszsza pedig ritkás, egy 
kevéssé szürkületébe elegyedve [DLt 217 nyomt. kl]. 

szürkülő '? ' Hn. 1762/1779: A Szürkülöben (sz) [Szi-
lágycseh Sz; EHA]. 

szűrmíves szürkészitő, szürszabó; croitor care face/coa-
se mante ţărãneşti din postav gros; Mantelschneider, 
Schneider von Bauernmănteln. 1629: Zabo Peter ... az 
Peres Zeoleot.. . az Annyanak el ada, az arTawal Zürmiesse 
leon [Kv; TJk VII/3. 72]. 1646: Az bechwlletes Vensegh 
fen leuen biszonyos okokért, miuelhogy megh volt eö 
kgmekteől parancziolua hogy ez napra Conuocalliuk eő 
kgket hogy az Szűr Mies Vrajnknak az kapu keőszeőt, ki-
nek kinek mutatnank Heljet, es Neueket is Jmuk fel [Kv; 
SzCLev.]. 

szűrő I. mn szűrésre használt; ſolosit pentru strecurat 
lichide; zum Filtern/Seihen gebraucht, Filter-, Seih-. Szk: 
bort ~ liu. 1761: Bort szűrő Lio, egyik egész fából van ki 
vajva 2 [Branyicska H; JHb XXXV/39. 22] * enyvet ~ 

kád. 1692: enyv főző haz ... Vagyon ebben ... egy enyvet 
szűrő kad [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

U.ſn strecurătoare; Filter, Seihe, Seiher. 7680: Serfőző 
Ház ... vagyon egy szűrő, mellyen az komlos viricset szok-
ták által szűrni [A.porumbák F; Ált Inv. 35]. 1788: Olosz 
Kolbász töltő kítsin pléhetske, és égy kis Szűrő [Mv; TSb 
47]. 

Szk: mázas 1738: egy Mázos Szűrő regi Aszalt 
Megygyel egy fel Markocskával [M.bikal K; MLev.] # 
nyeles 1848: Vas Edények ... Egy Nyeles Szűrő 1" 
[Erked K; LLt Kovats Mihály gub. írnok kezével. — "Fels-
ból kiemelve]. 

szűrőbástya ? szürőkőből (homokkőből) épített bástya; 
bastion construit din gresie; Bastei aus Sandstein. 1605: Az 
szwreó Bastian uagion egi forgo Taraczk, negy kereken 
[Gyalu K; Sennyei 11/47 fej. inv.]. 

szürőkádacska borszürésre való kádacska; ciubăr folosit 
la strecurarea vinului; Lăuterwännchen, kleiner Läuterbot-
tich. 1793: Nyomo kádok és approbb Szűrő kádotskák No 
5 [Kettősmező Sz; JHb XLVI/8]. 

szűrökalán lingură de strecurat; Seihlöífel, Löffel zum 
Seihen. 1808: 1 merengetö 1 szűrő kalán Rflor 2 — [Berz. 
7. 69/1]. 1816: Konyhába találtatott Vas Eszkőzök ... Szű-
rő Kalány ... 30 xr [Kv; Bom. IV. 41]. 1845: Pléh Edé-
nyek. 1 Szűrő Kalány [Gyalakuta MT; LLt]. 1849: Egy ha-
szonvehetetlen pléh szűrő Kalán [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

szűrőkas szürőkosár; strecurătoare împletită din nuiele; 
Seihkorb, Läuterkorb. 1699: az pitvarban ... van ... Seres 
kad fenekere való Szűrő kas nro 1 [O.csesztve AF; LLt]. 

szűrőkeszkenő szürökendő; şervet/pînză prin care se 
strecoară lichide; Seihtuch, Preßtuch. 1823: Konyhára való 
Prestuch (szűrő keszkenők) [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

szűrös szűrt viselő; îmbräcat ín mantă ţ ă r ă n e a s c ă / s u m a n ; 
Bauemmantel tragend. 1585: Dienes Jstwan Bach/ vallia 
... Ez eggik fogoly legeny a' Caspar a' Zwreós mégis Rea 
megie(n) vala egy ighen Nagy fustellial, De a* Marton fele-
sege ... Nem ereszty vala Az Vrara [Kv; TJk IV/1. 477. — 
•Kv-ral tőszomszédos Kisbácsról való]. 1591: Fodor JlHęs 
vallia ... Kadar Balint ket kezet eozue teuen remenkedik 
vala eg zwreos leginnek ... monduan, Az hatalmas Istenre 
kerlek, haggiatok beket nekem [Kv; TJk V/l. 149]. 1630: 
egj szüreös iffiu legeny alla vala ot az dombon [Mv; MvLt 
290. 226b]. 1658: Gergely András ... Szűrös árendás 
[Zilah; EM/XLIII, 302]. 1696: Zódor az piaczrol hozta bé, 
edgy szűrös, vagy szokmányos rongjos paraszt embertől 
[Mv; BálLt 85]. 1831: azon éjszaka ... három szűrös 
emberek (!) a* Kis Egetöi Szőllők gyepüje mellet, kivülrŏl 
leskelődni meg láttam | későn éjszaka a' tetőről meg látok 
három embert edgyet szűrőst kettött feketés Gubakba, hogy 
a' Gyertjánoson valami Lovakat teritgetnek [Dés; DLt 332. 
3,7]. 

Szk: fejér 1585: Eothweos Simon vallia hogy 
Iffiw leghent fejer zwreóst az haz eleól be vona Eger leo-
rincz es az fal melle le wltete [Kv; TJk IV/1. 521]. 1599: 
Kirsner Balint az Iffiú ... vallya: ... ki ugrek egy feyer szű-
rés legeny az Nyirò hazbol á czapa nyako(n) mezítelen 
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kardall az koszakot [Kv; TJk VI/1. 387]. 1600: azon meg 
tantorodasban esset az fejer zeoreos legenyteol az halalos 
seb rajta8 [Kv; TJk VI/1. 386. — aA kozákon]. 

szűrőszita strecurătoare; Filtersieb. 1528: II Tantari 
wlgo Sewrew Sytha [Vh; MNy XXXI. 277]. 1587: egi 
szwreó zítat vetettek velünk —/7 [Kv; Szám. 3/XXX. 26 
Seres István sp kezével]. 1592: Veòttem Niolcz bornak 
valo legelt Kadar Antaltol f 0 d 40 ... Egi Zwreó zitat f 0 d 
5 [Kv; i.h. 5/XIV. 172 Éppel Péter sp kezével]. 1601: 1 
Zeoreo Zyta ... 2 Rostha hytwan zobasw [Kv; AggmLt A. 
41]. 1621: Attam ... Egy Vy zwro zitat az konjhara f —/20 
[Kv; Szám. 15b/IX. 99]. 1638: Az konjhara nilik eggj fel 
szer paraszt, vas nélkül valo aito Vágjon benne ... Eggj 
rosz szürö szita [A.porumbák F; UF I, 661]. 1647: egy keo 
konyha ... vagion benne ... Egy szwreo szita [Drassó AF; 
BK 48. 16]. 1685: Három sűrö szita no 3 ... Két ritka szita 
no 2. Két szürö szita no 2 [UtI]. 1699: a Sütő házban ... 
van ... Gyer Szita Nro 2. Szűrő Szita Nro 1 [O.csesztve 
AF; LLt Gyulafi László inv.]. 1738: A Sziták iránt meg 
alkuttam ... a' negy szőrő szitának 24 [Papolc Hsz; ApLt 2 
Jeszenszki Pál Apor Péternéhez]. 1746: A leányok házá-
ban. Két sürü szita. Egy gyér szita. Három szűrő szita 
[Vargyas U; DanielAd. 258]. 1756: Volkány Dumitru vólt 
Bátsa ... még számban nem adot. . . Pléh szűrőt, egy szűrő 
Szitát, maga gondviseletlensege miat el égette [Koronka 
MT; Told. 12/17]. 1770: Egj bor rosta. Egj gjakor Szita 
viseltes Egy kenyer sütő Szita. Egy Szürö Szita [Usz; Pf]. 
1789: Szürö Szita Rf — xr 5 [Mv; ConscrAp. 20]. 1813: 
Ritka Szita ... 3 Szürö Szita 2 [Veresegyháza AF; Told. 18 
Toldalagi Kata lelt.]. 1853: Egy gyér, Egy Gyakor, és Egy 
Szűrő Sziták [Szentkatolna Hsz; HG gr. Kemény Sámuel 
hagy.]. 

Szk: kerek 1838: egy kitsiny kerek szürö szita [HSzj 
szűrő-szita al.]. 

szűrőszitácska kis szürőszita; strecurătoare mică; klei-
nes Filtersieb. 1778: Kerek Szűrő Szitátska [Csapó KK; 
Berz. 4. 8.C. 18]. 

szűrszabó szürkészítő; croitor care face/coase mante 
ţărăneşti din postav gros; Mantelschneider, Schneider von 
Bauernmäntel. 1684: azon az részen mellyen mostis ház 
van tudom tudom hogj egj szűr szabó lakik vala [Gyf; Incz. 
V. 60b]. 

szűrt megszűrt; strecurat; gefiltert, (durch)geseiht, filt-
nert. Szk: - bor. 1736: Tserefábol készült ... paraszt Saj-
totska ... tsak akkora a' Kádja Noha vas tsatoma van 
benne, hogy alig jöhet le belölle három vedres must Szűrt 
bor [CU] * - méz. 1632: Alsó Porumbaki Uduar ház ... 
Saſfar ház ... Zwrt míz vagion Ur N 11 [A.porumbák F; UC 
178]. 1637: az torony alatt ualo pinczeben ... mas 
hordobanis uagyon egy veder szwrt mez [Fog.; UF I, 401]. 
1642: Tavaly szwrt mez ur. 14. Ez idei szwrt mez ur. 1/4. 
Jn summa faciunt ur ... nro 15/4 [Porumbák F; UF I, 820]. 
1675: Radnothi Papságombeli jövedelmem(ne)k ... series-
se ... Vaj szűrve tiszta Urna 1. szűrt méz Urna dim [PatN 
44a] * ~ tehénvaj. 1679: Szűrt, Tehen vay A(nno) 1679. 
Vannaval nro. 12. Kantavai nro 17. Fazékkal nro 2 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 103] * ~ vaj. 
1638: Vágjon hat puttonban hat veder szűrt vaj, taualyi es 
ez idei um. no. 6 [A.porumbák F; UF 1,656]. 1649: Bathoij 

Andrasne Eő Naga, es Rakoczj Ferencz Eő Naga szamara 
valo Gazdalkodas ... Attam Szűrt Vajat Just 1 1/2 [Kv; 
Szám. 26/VI. 119]. 1687: Szűrt Vaj Vagyon Circiter Ur. // 
5 1/2 [Küküllővár KK; UtI]. 1689: írós vaj Cont. nr. 75. 
Szűrt vaj nr. 3// [Szilágycseh; UtI] * ~ viasz. 1754: valami 
szűrt viaszszat küdett MVásárhelyre [Gernyeszeg MT; 
TGsz 2]. 1785: Sárga Szűrt viasz 4. darabban 32 font 
[Katona K; Bom. Jos. Katonaj ns lelt.] * elegyesleg ~ 
szinbor. 1827: Fekete és Fejér Szőllőből elegyesleg Szűrt 
Szin Bor [Koronka MT; Told. 34]. 

szűrtakács szürposztót készítő mesterember; postăvar, 
meseriaş care face postavuri pentru mante ţărăneşti, un fel 
de abagiu; Tuchweber, Hersteller von Manteltuch. 1581: 
Expositio paúp(er)úm. Elseobe Zwr takachy Demienteol 5 
weg zwrt p(ro) f. 11 d. 50 ... Kysz Monyok Antalnak 6 
singet [Kv; Szám. 3/IV. 17]. 1593: 8 die July. Attunk Veres 
Georgynek zwr takachnak az zegenjek zamara zwrfeyeben 
f 6 d 60 [Kv; i.h. 5/XX. 123]. 1600: Veres Georgy al(ia)s 
zeortakach ... vallya Eois egy nehany rendbelyeket látott 
hogy Kapanehoz Jartanak [Kv; TJk VI/1. 421]. 1690: Egy 
Szűr Takacs [Kv; Dica VI. 72]. 1762: Készületlen szűrők-
nek valo posztot az szűr Takácstol percipialtam ... 20 (sin-
get) [Szőkefva KK; Ks 71. 52 Szám.]. 

Szn. 1574: Zwr Thakach András [Kv; TJk III/3. 361b]. 
1584: Zwr takach Lukachne [Kv; TJk IV/l. 208]. 

szűrtakácslnas ucenic de postăvar; Tuchweberlehrling. 
1762: A Szűr Takács inas minden ok nélkül el szőkék 
[Nsz; Ks 94 Árva Dániel Sofîa lev.]. 

szűrtakácsné a szürtakács felesége; soţia postăvarului; 
Tuchweberin, Frau des Tuchwebers. 1570: Kathalin Adam 
János zolgaloya, Azt vallya hogy ... Latta hogy az Zwrch 
(!) Takachne, Az Zabo János ablakan be keonyekleot volt, 
vgy zydia volt | Angalyt Borbei Marthon Zolgaloia ezt 
vallya, Azt hallotta hogy az zwr takachne kwrwaza volt az 
zaboneth oda be az hazba az ablakról [Kv; TJk III/2. 94]. 
1581: Introitus fűnerúm ... 27 May Zwr Takachyne f. 1 
[Kv; Szám. 3/IV. 1]. 

szűz I. m/i 1. virgin, cast, neprihănit; unberührt, jung-
fräulich. 1610: (Az asszony) Azt mo(n)ta, No Margit meg 
hid hogj menten giermekem lizen nekem ha en firſiuual 
halok arrul bizonial megh esmerzik en raitam azt: mert en 
zeóz vagiok vramtul [A.gyékényes SzD/Dés; DLt 321a Gal 
Margit Romany János felesege jb vall.]. 1628: az en vram 
... az mi a hazassagnak erejere nezne abba(n) semmi nincz 
hanem abba(n) impotens, es az mint az Attiam hoz<zá> en-
gem el vit mostannis ollian tizta züz vagiok [SzJk 22]. 
1762: Ugyancsak a jószágában lakott Enyedi Aniska, de 
panaszkodott, hogy ő éppen olyan szűz, mint mikor Ko-
lozsvárról kihozták s tehetné, hogy a konty helyiben pártát 
tenne fel ... egynéhányan kiadták a Szilágyi Sándomé 
asszonyom panaszát s fundálván Szilágyi Mihály azon, 
hogy ha szűz, tehát nem Szilágyi Sándomé [RettE 135-6]. 
1764: (Szilágyi Sándomé) azzal kérkedett, hogy szűz mint 
leány korában [i.h. 177]. 

Szn. 1629: Ombozj Szűz Anna Azzoninak [M.palatka 
kör. K; RLt O. 5]. 

Szk: - apáca. 1573: Kalmar lstwan azt vallia ... Mykor 
Immár puskaris kereskednek az Marhawal, tahat zora fogta 
orgonás János, és egy hwgat Sofiat kyt azkor az zwz 
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apachak keozet tart volt egy Nenye Neky zerzette [Kv; TJk 
III/3. 170-1] * ~ leány. 1675: Mivel Farkas János ugy 
vette el Toot Kátat feleségül mint Szűz leánt, azonba(n) pa-
rasznaságba(n) talaltatot keves űdök alat megh ismérve(n) 
terhes(ne)k lenni, haza vive az Attja házahoz Deczeb(en) 
[SzJk 127]. 1799: Holtak Rendi ... Ratz Ersok 40 Eszten-
dős Szűz Leány [Inaktelke K; RAk 1 5 ] * — özvegység. 
1669: Kapi uram ő kegyelme eddig, reménlem, meggyó-
gyult; az szűz özvegység sokára megártana ő kegyelmének 
[TML IV, 503 Rottal János Teleki Mihályhoz]. 

2. erkölcsileg tiszta; cinstit, corect, integru; rein, keusch. 
1658: Kegyelmed énrólam, jó akarójáról, elfelejtkezett ... 
talám az viseli Kegyelmedet, hogy itt kevés becsületem 
lévén az uram miá, mivel még szűz vagyon", másnak hittel 
nem kötöleztek, noha minduntalan vannak rajta, de nem 
cselekedtem [TML I, 303 Barcsay Gáspár Teleki Mihály-
hoz. — "Elírás vagyok h.]. 

3. vall név előtt; înaintea unui nume; dem Namen voran-
gesetzt. a. (Boldogságos/Szent) - Mária. 1710: egész éjsza-
ka nem aludtam, hanem Szűz Máriának sírva könyörgöt-
tem, hogy engemet tartson meg a megismert igaz hitben 
[CsH 140]. 1778: Egy ovális formálag Bádog, vagy réz 
kőzé csinált két felöl való üvegek, egy felöl láttzik a' Bol-
dogságos Szűz Mária képe ... A' más felin Czifra Czirádák 
[Csapó KK; Berz. 4. 8. C. 18]. 1844: Ma két hetitől fogva 
Szakmán Ferentz mindég részegen veszedelmezett Cseres-
nyés Dánielnével ... szidta Istenét, Jézussát Szűz Máriáját 
[A.sófva U; DLt 1441]. 1854: Kedves Fiam ne agodj az én 
Házasságomon mert ha a Szent Szűz Mária a maga Léányá-
val megkínálna azt sem venném el [Csapó KK; DobLev. 
V/1372 Réz György vejéhez, Dobolyi Bálinthoz]. — b. -
Szent Imre-nap. 1580: Szwz Szent Imreh nap vtan való 
kedden [Uzon Hsz; Kp 1]. 

4ė természetes állapotában levő, embertől nem érintett; 
nelucrat, sterp; unberührt. Hn. 1682: Szűz oldalon [Boros-
krakkó AF; MNyTK 132. 27]. 

II. fn 1. hajadon, szűz leány; virgină, fecioarä; Jungfrau. 
1710: még az következnék, hogy az éna megtérésem után a 
Zrínyi szűz és meg nem fertezett hűség, és mind az én fa-
míliámnak dicsőséges érdemei, mind az enyim, melyek 
mintegy elnyomattanak vala, újobban megelevenednének 
és nagy jutalmat nyernének, amint Isten is szokott a bűnö-
sökkel cselekedni [CsH 84. — "Br. Hocheré]. 1746: A 
Bánffi Szűzekis Arannyas ruhában" [Marossztkirály AF; 
MúzRadák. — "Vers egy Bánfi-esküvőröl]. 1769: minek 
előtte a ' szegény Hincs Miklósnak nyakára tudatott volna is 
a' nevezett Szűz, Koronkában Sokakkal sokszor jól tõtt 
[Mv; Told. 19/45]. 1811: a' képe a' Szent György Püspök-
nek ... Pántzélban öltözve iratik, 's Lovával Tapodtat égy 
Sárkányt, a' melyet dárdával Által szúrt és meg ölt, mivel 
hogy égy Szüzet Kergetett [ÁrÉ 87]. 

Szk: hajadon -. 1732: Vettem el Feleségül magam(na)k 
... Tiszt Bonyhai Györgj ur(am) Léányát (: hajadon szü-
zet :) Bonyhai Máriát [ArJk 39]. 

2. apáca; călugăriţă; Ordensschwester, Schwester, Nonne. 
1634: AíZ Posoni Franciscana Szwzek Conuentyenekis 
hagiok szaz forint arra bama pinzt reghit; Orent pro me 
[WassLt Cegei Vass János végr.]. 

3. vallással kapcsolatos megnevezésekben; ín denumiri 
religioase; in die Religion betr. Benennungen. Szk: ~ek 
nap(ja). 1572: hogy my az Bezterczey Byrot meg kenalnok 
... Az Iozag felleol ... elmentewnk Bezterczere ... Zewzek 
nap utan való cheoteorteokeon [Sajókeresztúr SzD; BesztLt 

3702]. 1574: az meP erdőt wgyan wesseleny myklos Jtylŏ 
mester wrwnk el Járt zwzek nap elót zombaton Anno 
Dom(ini) 1574 [Szászerked K; LLt Fasc. 29] * Angalit ~ 
napja. 1653: 1604 esztendőben die 21 januarii Angalit-szüz 
napján, a kastélyban laktunkban vittem haza az én 
feleségemet Rósás Ersébetet [ETA I, 92 NSz] * 
boldog/boldogságos ~ Szűz Mária. 1710 k: Ezt csinálta 
eleitől fogva az Istennek és az egy közbenjáró Úr Jézus 
Krisztusnak ... és az érettünk törekedő Szentléleknek ... 
társává az angyalokat, a Boldog Szüzet és minden szenteket 
és bálványokat, kiket semminek mond az apostol [BÖn. 
440]. 1730: maghától Albert Ersoktól hallotta volna a' Bol-
dogságos Szűz ellen szóllott Jlletlen 's botránkoztató 
szavait [Kv; TJk XV/7. 126]. 1735: Az Agy feje felett egy 
fekete rámás Selyem kép mely a Boldogsághos szüzet 
repraesentalya [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

4. Najades ~ek vízi nimfák/tündérek; naiade; Quellnym-
phen, Najaden. 1811: Az épebb Cserfából pedig jó leszsz 
Hajót Építeni, a' mely hasítsa a' Sajót És azt szenteljük a' 
Najades Szüzeknek, Igy tám kedvit kapjuk a' Driadeseknek 
[ÁrÉ 164]. 

szűzanya Szűz Mária; Maica Domnului, Fecioara Maria; 
Mutter Gottes. 1733/1813: égy tiszta arany medály ... ha-
gyom a Tiszt Páter Iesuiták Templomában lévő tsudálatos 
Boldogságos Szűz anyánk képihez [Kv; SLt XLII. 6. 27 P-
Horváth Krisztina hagy.]. 

szüzesség 1. virginitate, castitate; Jungfräulichkeit, Vir-
ginität. 1710 k.: Pap, barát, remete, se senki he dicsekedjék 
szüzességével, mert sok ezer között csak ilyen sem találta-
tik, mint én voltam [BÖn. 507]. 1799: híremben nevemben 
szüzességemben sok nékem le tett hűti után való el veszté-

sem Istenesen meg tekinteni, és engemet I(ste)nes jo vála-
szai ez dolog iránt el bocsatani méltóztassék [Dés; DLt]-
1811: Viszsza kaptam kettős mértékbe nyelvemet, Melyei 
sirathassam a* szüzességemet" | Hallom, hogy siratod a 
szüzességedet [ÁrÉ 107, 110. — "Utalás a görög mitológiá-

ból Philoméla történetére]. 1840: Léányomnak Szüzességé-
be való erőszakos meg rontásáért féijhez mehető Szerentsé-
jétől 's vallásától való meg fosztatásáért nemtsak illendő 
törvényes büntetésén marasztani, hanem Léányomnak Sze-
rentsétlenségre való jutását a* törvény Regulája szerént 
meg fizetni [Dés; DLt 1268]. 

Szk: -ében eröszakoltatik. 1849: a nő ... még serdülő 
korában az udvar tulajdonossá által szüzességében erősza-
koltatván, a miatt néhány hétig az udvarban a szoba leá-
nyok által ápoltatott [Kv; Végr. Vall. 25 hiv.] * ~ében 
megront. 1799: Veres István nevü Csizmadia legény ••• 
engemet hirremben (!) nevemben szüzességemben meg 
rontott [Dés; DLt] * -e megrontása. 1849: a nő ... legkÇ" 
vésbé sem emiitvén rolla semmit, hogy az udvar tulaj-
donossá rontotta volna meg, hanem magát Kelemen Bénj 
kívánja vádolni szüzessége megrontásával [Kv; Végr. Vall-
26] * megtöri -ének koronáját. 1590: Aztis hallotta az 
leannak Cathanak Zaiabol hogy monta hogy Pribék teorte 

megh az eo zwzessegenek koronaiat [Szu; UszT]. 
Sz. 1836: a hír ... olyan mint a' leány s z ü z e s s é g e 

[Felgyógy AF; WLt Szabó György lev.]. 
2. erkölcsi tisztaság; candoare, curăţenie moraia, 

Keuschheit, Reinheit. 1710 k.: Az én szüzességem bizony 
az én részemről nem szüzesség, hanem szüntelenül foiy 
fertelmesség volt [BÖn. 507]. 
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szvacellálódik üszkösödik; a se cangrena; brandig/gan-
gränos werden. 1772: Mely miá svacellust kapott úgy-
annyira, hogy kivitette magát" Gyalakutára és negyednap 
alatt annyira svacellálódott minden teste, hogy csak csontja 
s bőre maradott [RettE 285. — "Gr. Lázár János]. 

szvacellusz üszkösödés; cangrenare; Brand, Gangrän. 
1 772: Mely miá svacellust kapott úgyannyira, hogy kivitet-
te magát* Gyalakutára és negyednap alatt annyira svacellá-
lódott minden teste, hogy csak csontja s bőre maradott 
[RettE 285. — "Gr. Lázár János]. 

szvadeál javasol, javall; a propune (ceva); vorschlagen, 
empfehlen. 1657: én is azért annál inkább svadeálám azt 
néki, hogy semmiképpen el ne mulatná Porumbák" felé 
menni és szemben lenni | mindazáltal, hogy magnanimitast 
mutatna az fejedelem, svadeálók, meg is cselekedé [Kem-
Ön. 135, 210. — "F]. 1657-1658: Akartunk volna estve az 
holdvilágon indulni, Szapia is az várhoz elérkezvén és 
azont svadeálván színesen; az öccsét küldvén hozzám ize-
né, hogy vagy tíz tatár érkezett, küldjek reá, fogassam el 
[Kemlr. 316]. 1662: íija Kegyelmed, hogy az itt való ö fel-
sége hívei, sustentatiojok ki nem telnék, kevés lévén az 
csak német vitézeknek is és suadeálja, hogy az várhoz való 
falukra parancsolnék ide szállítandó élés felől, mivel hogy 
ezen várhoz való egész vidék azon végre minden ő felsége 
vitézinek exactiojitúl immúnis volt [TML 1, 369 Teleki Mi-
nály Cobhoz]. 1761: midőn Mlgs Baro Jósika Imreh umak 

az Néh. edes Attja Curiája féle jutván nem lett volna gus-
tussa hozzája, körül vévők Cancellista társommal ö Ngát, 
és svadeálók hogj ha ő Ngának tetszenék Mlgs Baro 
Jósika Dániel Vrfit tentálnok hogj cserélne egész Nyilat 
[Branyicska H; JHb XXXV/45. 11]. 1766: Hanem svade-
álták Kemény Simon úrnak, hogy pro alimentatione vala-
mit vessen, melyet aligha megcselekszik amint nem régi-
ben Bécsből írt leveléből láttam [RettE 205]. 1770: Az 
első kereskedő embereknek capitis taxájok 27 forint. 
Mindezek ha felállíttatnak, lehetetlen, hogy subsistálhas-
son se nemes, se parasztember, s valaki svadeálta Őfelsé-
gének, de nem javát, hanem kárát kívánta [i.h. 224]. — L. 
a svadeál címszót is. 

szvázió javaslat; propunere; Vorschlag. 1664: Ha Beth-
len uramék ő kegyelmek, Uram, az Kegyelmed istenes inti-
matiojára és svasiojára azon alkalmatossággal valami kevés 
búzabéli segétségeket mutatnák, külömben is nagy szüksé-
gem volna, Uram, reá, de ha Isten megmaradást adna, noha 
magamnak semmi földem nincsen, mindazáltal azon igye-
kezném, más jóakaró uraim segítségéből [TML III, 130 
Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 

szvinciáta őszentsége; Sfinţia Ta; (Seine) Heiligkeit. 
1762/1845: Mónd az Oláh Pópa nagy szemérmetesen: De 
bezzeg nem nyúzom meg a ' Tökömet, hogy néktek opin-
csot csináljak a* bőriböl, 's ezzel elbocsátá a' Szvincziáta a' 
Hallgatóit becsülettel [Hermányi, EDem. 192]. 




