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ELŐSZÓ 
A z alábbi szójegyzék adatait a Székely Nemzeti M ú z e u m levéltárából 

szedtem össze. Csak oly szavakat vettem fel bele, melyek a Háromszéken kelte
zett és az itteni városokra és falvakra vonatkozó levéltári anyagban fordulnak 
elő; azért nemcsak az Oklevélszótár kiegészítésének, hanem történeti Tájszótár
nak is tekinthető. 

Külön ki kell emelnem azt, hogy igen becses anyagforrásom volt a Törzs-
gyűjteményen kívül a Múzeumban elhelyezett háromszéki és az altorjai br. Apor
család hatalmas anyagú levéltára, valamint a pávai Vájna-, az alsócsernátoni 
Damokos - , a hatolykai Pótsa-, a karatnai Köntzei-család ezrekre rugó oklevele, a 
Balázs Márton-féle és a Kézdivásárhelyre vonatkozó gyűjtemény, továbbá a XVJI. -
és X V n i . századbeli rendkívül értékes sepsi, kezdi, orbai és miklósvárszéki tör
vénykezési jegyzőkönyvek, nem szólva igen sok család kisebb-nagyobb ésittfe! 
n e m sorolt levelesládájáról. Sajnos, n e m volt felhasználható a székely huszár- és 
gyalogezred által a XVIII. század végétől 1848-ig elhalt székely katonák, özve
gyek és árvák halála után felvett vagyonleltárak több ezerre menő darabja, mert 
e leltárak, néhányat kivéve, mind — németnyelvüek. Igen érdekes azonban ezek
ben a leltárakban az, hogy egyes tárgyakat, melyeket német nyelvre nem tudtak 
lefordítani, magyarul írták be. Pl. zeke, harisnya, stb. 

Ebben a gyűjteményben nagyon sok olyan szó van, mely hiányzik a 
Szinnyei József szerkesztette Magyar Tájszótditól, a Szamota István és Zolnai 
Gyula gyűjtötte, illetőleg szerkesztette Oklevélszótdrbóh N e m egy szó régibb 
keltezésű az említett Oklevélszótárba felvettnéi. 

Külön függelékben soroltam fel a gazdasághoz tartozó állatok szín-, tulaj
donság-, tulajdonneveit, stb. 

Végül e helyen hálás köszönetet kell m o n d a n o m mindazoknak, akik útba
igazításukkal, tanácsukkal ennek a gyűjteménynek összeállításában, irányításában 
barátilag segédkezni szívesek voltak, különösen Herepei János múzeumi igazgatónak, 
kedves barátomnak, ki útmutatásával -mindig készségesen rendelkezésemre állott. 

Sepsiszentgyörgy, 1943 március havában. 
Cs. Bogdis Dénes 



A RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA 

al. = alatt. 
Aöi. = Adóösszeírás. 
Ap. = aitorjai br. Apor levéltár. 
Beíhl. vöi. = gr. Bethlen vagyonösszeirás. 
B . M. = Balázs Márton levelesládája. 
B . P. = Barabás Péter diárluma. 
Biál. = ilyefalvi Bíális család iratai. 
BD. = csíkmadarasi Bogáts Dénes leveles

ládája. 
C. Tábl. = Continua Tábla jegyzökönyve. 
cs. = csomó. 
Cseh = szentkatolnai Cseh család leveles

ládája. 
d., de., den. = dénár. 
Dámok. = alsócsernátoni Damokos család 

levéltára. 
Deák = kovásznai Markos Deák család 

levelei. 
Don. = szörcsei Donáth család levelei. 
Ejk., S. ejk. = Sepsi Egyházmegyei jegyzö

könyvek. 
é. n, =• év nélkül. 
F. I. = Farkas Ignác számadás könyve. 
Jl., flór., frt. == forint. 
Gid. — Gidófalvi család levelesládája. 
fíarm, — Harmos levelek. 
hiány. = hiányos darabok. 
ideg. = idegen jelzésű köteg. 
Imreh = étfaivi Imreh D o m o k o s gazdasági 

feljegyzései. 
Incze = nagyajtai Incze család levelei. 
K. =Kézdíszéktörvénykezési jegyzőkönyve. 
Káin. = gróf Káinoki család levéltára. 
Ki. <= Kéziratosok gyűjteménye. 
k. n. ms kelet nélküli. 

Kiss = kovásznai Kiss család levelei. 
Ksztl = Kézdiszentlélek. 
Kvh. r= Kézdlvásárhelyre vonatkozó adatok. 
L., l. •= lásd. 
/., It = levéltár. 
Láz. = dalnoki Lázár család levelesládája. 
Mik. = árkosi Mihály család levelei. 
Miki. ~ Miklósvárszék törvénykezési 

jegyzőkönyve. 
Mikó = gr. Mikó családra vonatkozó adatok. 
Ml. = Háromszék vármegye levéltára. 
NS. = sepsiszentgyörgyi Nagy család leves

ládája. 
0 . =Orbaiszékíörvénykezési jegyzökönyve. 
Póísa = hatolykai Pótsa család levéltára. 
Rf-, rfl., rflor. = rénes forint. 
s. = selejtes anyag. 
S. = Sepsiszéktörvénykezési jegyzőkönyve. 
Séra — illyefalvi Séra család levelei. 
sz. = szám. 
Sz. = csíkszentmártoni Szabó család leveles

ládája. 
sz. n. = szám nélkül. 
Sztgy. = Sepsiszentgyörgy történetére vo

natkozó iratok. 
Sztk. = br. Szentkereszty Zsigmond 

I848/49-re vonatkozó iratai. 
Sz6ts= kovásznaiSzöts család levelesládája. 
Tgy. = Törzsgyüjtemény. 
ua. = ugyanakkor. 
uo. = ugyanott. 
Vad. = Vadadi Filep család levelesládája. 
végy. = vegyes iratok. 
Vö., vö. = vesd össze. 
xr, s= krajcár. 



Abárló 1. föld- al. 
Abárló-fazék. 1750: egy abállo füles 

fazék (Ap. B . XXIV.). 
Abárló-szita. 1750: egy abállo szita 

(Ap. B . XXIV.). 
Abárló-villa. 1808: két abárlo villa. 

Betsü Ár 18. Dr. (Deák.). 1838: két 
abállo villa 12 xr. (150. cs. 75.). 

Ablak. 1627: i4Wű^4azon Pappiros 
(Ap. A . II.). 1643: az ablakjait beron
totta (O. 1642—48.). 1659: éjnek czien-
desegiben hazamra ieot az J(nctus) az 
űWűA-omot be verte (S. 1658—65.). 
L. m é g lantorna-, papiros-, rostély-, 
üveg-, vak- al. 

Ablak-dugó. 1640: az ablaknak 
dugo'iait be' taszitolta az leaniom be 
dugta az ablakott, azon dugóit ki nomta 
az Inctus, ismét be haitotta az ablakon 
(0. 1632-42.). 

Ablak-kereszt. 1651: Atiam fia 
hazának aytaiaí, ablak keresztet reánk 
bevágtak (K. 1647—52.). 1765: Vagyon 
csere Ablak mellyékek közé Csere 
Ablak Keresztfára sürü fenyőfából csi
nált rostély Ablak (Betl. vöi). 1764: 
Egy paraszt ablak kereszt rámájával és 
táblájával edgyütt 30 xr [a munkadíj] 
(147376.1). 

Ablak-ráma. 1758: egy Ablak ráma 
kamarába való (8468. végy.). 1840: 
NyoHz uj ablak rámát (64/839.). 

Ablak-tok. 1840: Négy ablak Tokok 
(54/839). 

Ablak-üveg. 1681: egi romlót ablak 
üveg (Deák). 1798: Ablakok üvegei 
(11019. It). 

Ablakos. 1797: Síadinger Kristóf 
ablakos felesége 38 esztendős (731/798). 

Ablakos pohárszék. 1708: Az nagj 
házban az falban egj ablakos pohárszék 
(3. cs. 7 ) . 

Ablakos szotyor ,rácsos ablakhoz 
hasonló fonadékú szotyor'. 1805: az Ur
báriumban 18-ik szám alatt fel írattatott 
ablakos-Szotyor megszakadozván, annak 
helyiben Gy(alog) katona Ferencz János 
eő kegyelme más jó szolyort adott (S. ejk. 
1801-6). 

Abrak-vásár. 1630: az Abrak vasart 
varostokban meg tiltván (Kvh.). 

Abrakos-tarisznya. 1692: öt abra
kos Tariszna (B. P . diar.). 1700: a pénzt 
abrakos tarisnydba tették, mely tarisnya 
Mikes Pál és Kozma Simon uramék 
kezén állott (Tgy. 1700-10.) . 

Abroncs. 1631: egy hordó borról le
pattant valaazabroncz(Ap. A . H ) . 1765: 
. . . félviseltes Malom kövek körüüette 
levö sendellyböl abronísha apró vas 
szegetskékkel foglalt kérgével... (Deák). 
L. még fa-, hordó-, vas- al. 

Abroncsvonó. 1805: Abronts vom> 



(Szöts 1800—896.). 1838: Abronís vonó. 
Betsü ár 6. xr. (177. cs. 60.). 

Abroncsos-véka. 1736: Kádár csi
nálta abroncsos régi véka (Ap. 0 . I.), 

Acéí. 1684: késit, Erszényit, övit, 
aczéllyát elvette (K, 1678-88,) . 

Acéloz. 1732: a Czigánnak perpenfze 
csinálás és az Darék Vasat is megaizé-
loztatta, költésire és itára 15 pénz (Kvh). 

Acél falitükör. 1831: egy atzél fali 
tükör megvette 31 xr. Tiszteletes Boér ur 
(150. cs. 77.). 

Ács-fűrész. 1809: i/s/üresz, a vevő 
neve Fodor Mihály 50 xr. (154/62. cs.)-

Ács-mester. 1726: Áts, Asztalos, 
kömives és egyéb mester embereink 
munkájának megfizetésit absolute m e g 
kívánjuk (Ap. B . XI.). 1859: Ács és 
kőműves munka edgyütt 1394 Rf. 48. 
(Gid. 1664-864.) . 

Ács-pallér. 1859: Kömives és ács-
paUérmk 400 iéczszeg(Oid. 1664-864.) . 

Á g a s . 1805: 1 Ágas végire vaio 
kapats (Szöts 1800—96.). L . m é g elő-, 
kút-, szekér-, utó- al. 

Á g a s szárny. 1840: Hét pár ágas 
Szárny eladatott 57. xr. (64/839). 

Á g y . 1615: Azzoniom Aniank adót 
é n n e k e m . . . Egi agiatt (Mikó). 1617: 
Zeredara vyrradolagh eoithek m e g olh 
Oelenchen egy Zaz Péter neveo legenient 
fekweo >l^űban(0.1613—27). 1619: 
az en Jobbagiom most holt elevenen 
fekszik az agjbm (0.1613—27.). 1684 : 
egy cziki legénnyel az agyban sokat 
viszkolodott (K. 1 6 7 8 - 8 8 ) . 1808: két 
festett ágy, s egy karikás. Betsü ár 4 
h. flór. (Deák). L . m é g festett-, fiókos-, 
gyaluvas-, karikás-, karos-, láncos fék-, 
rostélyos- al. 

A g y a g . 1764: Egy szekér agyagért 
a vár mellől 4V2 xr. (147/764). 

Ágyás . 1758: A Háznál levő kertben 
tanáltatik Három Ágyás Murok, egy 
Ágyás Petresejem (8468. végy). 

Ajtó. 1613: . . . az zoba mellet való 
háznak cs az pinczen való zobanak 
sem a/'tafa, sem padlása az zobanak, 
az belseo pinczenekis vágjon a/taJa ... 
(Tgy. 1606-25. ) . 1617: A z Aython 
kúúl el esset (0. 1613—27.). 1623: 
az Aytho eleoth az vdvaron zida kathona 
fektanak (uo.). L . m é g bélelt-, deszka-, 
deszkás-, eresz-, félszer-, festett-, hevede
res-, levél-, vaspántos-, vésett-, záros- al. 

Ajtó-félfa. 1840: Az ajtó félfák a' 
Tornátzfáihoz két vas kaptsokkal vágy
nak hozzá kaptsolva (Ap. Ksztl.). 

Ajtó-melyek ,a ház talpfájába be
eresztett két függőleges gerenda, mely 
ajtókeretül szolgál'. 1686: oda mene 
az Dósa András uram malmára egy 
mezítelen karddal s megh vágá az 
ma\omhkzaitafánakazmellyékét{HaTm.). 
1688: Ezen pitvarból nyílik be a' kony
hára avagy kémény allyára egy felszer 
fenyő deszka ajtó minden vas nélkül, 
tölgy fa afto mellyék\\t\, szemöldökivei 
edgyütt (Ap. A . V . ) . 

Ajtó-sarok. 1708: AjtóSorokh&íom 
(3. cs. 7.). 1762: attam György Kovács
nak 3 Ajtó Sorokéit párjáért 15 xr. et 
sic teszen xr. 45 (8468. Mih.). 

Ajtó-zár. 1586: Egj Aytora való zar 
d. 60 (Mikó). 

Akol I. disznó-, juh-, marha-. 
Akol-kert. 1634/1637: ki az Vdvar-

haz kerwl wagion maradgion éppen 
Mikes Sigmondnenek akoly kertivel 
(Ap. A. n.). 



Alakor. 1695: Zabnak, Tönkölynek, 
Alakom&k vékája 30 pénz (Kvh.). 1695: 
Alakor vagyon cub. 1//1 (Ap. A . VII.). 

Áldomás-ital. 1660: Annak szine 
alat hogj áldomás itallal emberséges 
emberek eleot lopót marhat végjének, 
Hogj valakik marhakot vágnak Meszar 
székre pénzre emberséges emberek eleot 
áldomás itallal igaz marhat végjének 
(S. 1658—65.). 1661: Docealiia ember
séges emberekkel hogj áldomás Itallal 
veotte (S. 1658-65.) . 

Ál-föld ,kb. egy kishold nagyságú 
föld'. 1846: Vagyon egy egész áll föld 
az Also-Torjai határban (8468. ideg.). 

Al-kő i. lisztelö. 
Alj 1. árnyék-, kémény-, szekér-, szin-, 

talp-. 
Állás. 1777: Hárs kötelet állás kötözni 

1 Rf. (442/1777.). Fenyőfa szarvazalra és 
állásra 80 száll, szálát xr. 12. (uo.). 

Állásfa I. tekenyő-. 
Állazó. 1810: Egy kantárszárával 

és kantár zabolával együtt állazo nélkül 
4 Rf. (740/810.) 

Állazós fék. 1644/1788: egy állazos 
féket, egy szügyeilöt (104/1788.). 

Álló szék-oszlop. 1829: 30 darab 
gerenda Álló szék oszlopnak, hoszsza 
2 ö! (2245/829). 

A l m a . 1609: anak a kerthnek az 
Gyömeolchet Byríha, Az Almayai el-
vytte (O. 1608-711.). 1678: tiz köböl 
alma (K. 1678-88.) . 

A l m a ecet. 1680: négy veder alma 
ecet (Ap. A . VI!.). 1721 : hordó 4 ket-
teiben alma ecet (4692. It.). 

Alma-fa. XVII. e. T u d o m azt, hogi 
Bogdán Georg Czereszniet, meggifat, 
almafat vagdalt azon az ioszagon^ 

mellien most lakik (B. M . 1574-699.). 
L . még édes- al. 

Alma-rontó bot. XV ÎII. v. három 
almatarto polcz, egyiken két almaronto 
bot (N. S.). 

Alma-sajtoló-sróf. 1840: Egy alma 
sajtoló sróf Eladatott 36 xr. (64/839.). 

A l m a tartó-polc. XVIII. sz.: három 
almatarto polcz, egyiken két almaronto 
bot (N. S.). 

A l m a törő bot. 1758: két alma törő 
bot (8468. 1. 1565—800.). 

Alma-törő-kölyű. 1765: Vagyon 
benne Alma töréshez való küUyü, ki 
sajtoláshoz minden accidentiáva! edgyütt 
elkészített, de más hellyin-hellyin gyen
gülni kezdett Sajtó (Bethl. vöi.). 

Alma-törö-vályú. XIX. sz. elej*: 
Egy alma törő válat Forró Károly ur 
20 pénz (t. i. megvett.). [B. M . hiány.] 
1821: Egy alma törő válu másfél öles 
1 Rf. (B. M . sz. n.). 

Alól csapó m a l o m . 1688: az malom 
alól Csapó, az gátiyát annyra fe!Ivetté 
jmmar, hogy az malom fellyeul Csapó 
(Ap. A. 1.). 

Alól-csapó-zsilip. 1736: Mikor az 
alól Csapó zilibet Csináltattuk Túrót 
vettünk de. 24 (Kvh). 

Alom. 1756: Szotyori senior Nagy 
Ferencz Alomdban . . . . hevervén (S. 
1755-60.) . 

Alsó párna 1. fürész . 
Alsó-polc. 1743: Az alsó polczon 

egy ládában száz szái viasz gyertya 
(Ap. J. I.). 

Által-foglaló-vesszö. 1764: Egy ab
lak rámákra szegeletes Sorkokért, által 
foglaló vesszőkért, kivonó gombocskák-
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kai és bezáró fordítókkal 1 Rfl. 8. xr 
(147/764.). 

Által-vető. 1672: egy által vető 
gyapiu den. 48 (B. M . 1674—700.). 
1758: két átal vető. (8468, 1. 1565— 
800.). — L . még szőr-, vászon- al. 

Áltáljában. ,nem napszámra, az el
végzést étel, ital nélkül vállalva'. 1837: 
általlyában felrakatta, a Házam befedé
séig (F. L) . 

Anya-ház. XVIII. v. Hogy az öreg 
Anya M é h többet ne eresszen Kis Asz-
szony nap tájba szedd ki az Anyahá-
zokat (Ki. F. 22.). 

A n y a - m é h . 1756: Két annya méh 
(Tgy. 1702—99.) XVIH. v. Hogy az 
öreg Anya Méh többet ne ereszszen 
Kis Aszszony nap tájba szedd ki az 
Anyaházokat. (Ki. F. 22.). 

Aprólék 1. sertés-. 
Apró-míves. 1755: Az apró Mívesek

nek is hogy bele unnyák a mindennapi 
terhes munkát néha néha pálinkára ad
tunk 2 Rfl. 15 xr (Kvh.). 

Apró-szeg-fejező. 1720: Lakatos
nak requisititumi e szerént: edgy nagy 
pöröly, nagj verő nro 1, Szarvas üllő 
nro 1, Félkéz verő nro 1, Apró szeg 
fejező nro 3 . . . (Káin.). 

Ár. 1740: Tiz lapos és csapot elÖ 
vésők és egy ár (64/839.), L. még 
szoba- al. 

Arany-ásó. 1783: Invesíigaltam az 
Aranyász és kalános és más mesterségü 
Fiscal Czigányokot (463/789.). ua. Olt-
szemin Aranyas és Kalános fiscalis 
Czigányokat Kalános Vaszit és Kalános 
Ádámot találtam (uo.). ua. Szemerján, 
Szent Királyon, lllyefalván, Al Doboly-
ban és Szotyorban sem Fiscalis Czigá

nyokat, sem Arany és ezüst követ kere
sőket nem találtam (uo.). 

Arany-mérő-kompona . 1840: edgy 
Arany mérő réz kompona. 

Arany-műves . 1679: hoztam Eper
jesről az Arani művestől az kinek m u n 
kájáért és az Arany műves hozzája adót 
fizettem flo. 80 (Ap. A . IV.). 

Arat. 1618: A z I(nctus) vyulag m e g 
Arattatta es elvytte (O. 1613-27.). 

Aratás. 1606: az aratás elót tartot
tam amikor penigh az dolognak az 
Süllia volt (Miki. 1605-6.) . ua. fogat
tam volt meg zolganak vgian ezen ez-
tendeoben, vgymint az Aratás elót Zent 
János Napp tayaba Karacsonigh. (uo.) 
1642: volttak adósok egi nehani nap 
aratassal, meli aratásban elmaradván 
egi nehani nap (0. 1642—48.). 

Arató-kaláka. 1760 dje9-na Augusti 
itten Kezdi Székben Dalnokba a midőn 
is a senior Nobilis Dalnoki Lázár Mihály 
Uram Arató kalákája volt (50376. 1.). 
1801: m a egy hete étzaka a Cserei Kis 
Aszszony udvarába Arató kaláka lévén 
ottan öszvetalálkoztunk (1057/802.). 

Árbóc-fa. 1836: A ' kni négy Árbotz 
fákkal cserefa detzkával kirakott oldala 
jo gárdájával, egy fenyő fa abrontsos 
vederrel, a' kut ostor végibe jo küpüs 
horog, gyenge kut ágas (1836. cs.). 

Árnyék ,szin, ahol szekereket és 
mezőgazdasági eszközöket tartanak'. 
1677: jo Arnyek (Ap, A . IV.). 1730: 
ezen Csűrnek az Árnjékja avagy Eszter-
heia alatt találtatik valami régi éppület-
böl átló némely részi meg veszet nyár 
borna (Ap. B . XXIV.) . 1793: Egy sen-
delyes Sütő Házacska egy árnyékkal 
valet 10 Rf. (8468. 1. 1565-1800) . 



1839: egy kis Pajta mellette lévő lá
bakra kötött Árnyékai (155. cs. 82.). 
L . még szekér- al. 

Árnyék-alj. 1720: nagyobbik istállo-
•val, árnyék allyakkal. Tyúkóllal (11786.1. 
1597-847.). 

Árnyék-szék. 1666: egy árnyék szék 
köböl rakott ülő szék nélkül való (Ap. 
A . IV.). XVII. V. Nyílik ezen boltból 
az árnyék székre vas sarkos pántos be-
vonos béllelt Ajtó (Ap. A . VII.). 

Árnyék-szín. 1755: az Istálló előtt 
egy árnyékszin (Ap. B . X V . ) . 

Árpa. 1615: /irponA: zazket kalongia 
leven (Mikó). 1707: Az szép Árpának 
vékája 60 p(énz) (Kvh.). 1788: az árpát 
a bolha megvesztegette (2283/1788.). 
L . még borsós-, elegyes-, tavasz-, utó- al. 

Árpakása. 1736: árpa kását Udvar 
Ilire nélkül egy szóval senkinek nem 
csinál (Ap. B . Ksztl.). 

Árpa-vetés. 1616: az Vra megh 
segedeoth volt vele azt megh tartozyk 
adni, vgy mint fi, 8. masfel keobeol 
l)uza, 1 keobeol zab vetés, 1 keobeol 
árpa vetés... (0. 1613—27.). 

Árpás körte. 1680: Borkat keczer 
is latiam az Arpas Keorteveljen (8468. 
végy.). 

Ártány. 1723: Két öreg Sertés, egyik 
drtán, másik gölye (Ap. A . 1.). 1840: 
két kesej ártán. Eladatott 24 Rf. 1 xr. 
<64í839.). 

Ártány-disznó. 1653: egy kantza 
tsiko, egy ártán Disznó (11796 1.). 

Áru. 1711: ki is holmi Árruinkat 
hozván le' Németországból mig mi oda 
mentünk ki érkezet volt, szekerest is 
fogadván az közös Marhánk és árunk 
alá (Kvh.). L , m é g céhes-, kufdr- al. 

Árul. 1620: Kis Farkas Georgy oru/í 
69 veder Bort (Ap. A . I.). 1623: szanto 
vasat, sorlot, cziki vasat es mindenfele 
vasat szabad volt vasárkor aralni min
denkor (Kvh). 1632: bort is sokadalom 
napian szabad volt árulni (Kvh.) u. a. 
fejszét, mint apró vasat köz vasárnap 
is arultanak (uo.). 

Áruló 1. gyümölcs-. 
Áruló - asztal. 1800: 5 Torotzkai 

kasza vasát és 6 lapossat erőszakosan 
el vétette az áruló asztaláról héti vásár 
alkalmatosságával (440/800.). 

Áruitató hely. 1740: nemzetes Szötsi 
Istvánné Hanko Erzsébeth Asszony és 
Kováts Miklosné G a n Ilona ö kegyel
mek kufárkodó Sátorok vicinumába levő 
árultato helyemet:.. elfoglalták, Privi-
legialiter akar a Város engemet árultato 
hellyemtöl amovealni, vagy nem ? (Tgy. 
XVII -XIX. ) . 

Árvíz. 1662: az drviz el vitte az eo 
kegyelme füvit (S. 1658—65.). 1723: 
Tudgyae' a Tanú ezen Halastó Vapaian 
le' FoIyo Árvíznek le' folyó Árka ennek 
előtte' hol volt? (8454. 1. 1705-60.) . 

Á s , 1605: mikor István Vaida Mol -
duvaba bemenne az Alperessel edgiut 
Ástunk vei ket zaz forintot az feoldbe 
(Miki. 1 5 0 5 - 6 ) . 

Ásó . 1681: egi czonka Aso (10908.1.). 
Egy Áso s egy Kapa den. 18. (B. M . 
1674—700.). L . még fa-, vas-, vasas fa- al. 

Ásó-kapa. 1676: Aso kapa (Don.). 
Á s ó lapát. 1758: eg| áso lapát vas 

nélkül (8468. 1. 1565-800) . 
Aszalás. 1617: az azalasí elveghez-

tem vgyan eontheozthemis az tüzet az 
Azalo torkába vgy indultam az zalad 
levenny (O. 1608—711.). 
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Aszaló. 1541 : toaba az aszallot az 
meileth az ambarws Kovachy epyttetlh 
wűlt afelwl meg Irt jószágon (Kvh). 
1616: Egy Azalom, mely íeob Atthyam-
fjayva! ecgyút keoz azalonk volt (0. 
1608—1711.). L . még gyümölcs-, sza
lad-, szilva- a!. 

Aszaló-deszka. 1840: Egy aszaló 
Deszka (Mikó). 

Aszalság. 1635: az falu mellett való 
patak aszalság, avagy Hideg deer miatt 
elapatt (O. 1614—35). 

Aszalt szilva. 1678: Egy desa aszalt 
szilva (K. 1678 -88 ) . 

Ászok, 1736: egy kisded fenyőfából 
álló káposztás kád két darab aszkon 
áll (Ap. 0 . í); 1758: két hordó alá 
valo Isere ászszok (8468. végy). 

Asztag. 1554: hagyom felesegemnek 
hazamot es Jozagomotket aztag Buzat 
(Sz. 1371—700). 1599: holtom vtan 
neki haginy Bwzank, aztagunk es vete-
swnk (Ap. A . I). 1659: az Asztagja 
keozeot találtam megh az Árpámban 
(O. 1658-65.). L . még búza- ai. 

Asztag-láb-fa. 1666: Ezen tsűr előtt 
vagyon egy asztagláb fák (Ap. A . IV.). 

Aszta!. 1592: az Törsök tamás hazá
nál az aztalon egi fazékban (Ap. ViH.). 
1615: Egi kisded/Í2/ű« (Mikó). 1840: 
Egy fenyőfa négy lábú kis asztal. El
adatott 1 fr. 15 xr, (64/839.). L . még 
áruló-, cipószakasztó-, cseléd-, fiókos-, 
kaláka-, keresztlábú-, kézvonó-, ládás-, 
pataszí-, szabó-, szeges-, vagdaló- al. 

Asztal-fedél. 1660: Hazamnál kó
borolván egy Asztal fedelet vit el 
(S. 1658-65,) . 

Asztalos. 1726: Áts, Asztalos, kö-
mives és egyéb mester embereink m u n 

kájának megfizetésit Absolute megkíván
juk (Ap. B . XI.). 1847; nemes Veress 
Lajos asztalos mester (194. cs. 4.). 

Asztalos fűrész. 1744: egy aszta
losnak valo fürész rámájával együtt 
aestimáltaíotí ad den 18 (45/744.). 

Asztalos-mérték. 1809: Asztalos 
mérték, a vevő neve Huszár katona 
Bárra Bálint (15/462. cs.). 

Asztalos-műhely. 1720: Asztalosnak 
mühellyére készíttet két hoszszu asztal, 
azon edgj Furo, magjar Kovatsnak val6 
(Káin.). 

Asztalos véső. 1809: Asztalos véső^ 
a vevő neve Kováts Antal 10 xr. 
(15,4/62. cs). 

Aszú-ág. ,a fákról lehullott száraz ág'. 
1789: ahol mi Erdőiünk ott apróság 
aszszuságott szabadon erdőitek és máig 
is erdölhettnek (731/789.). 

Aszú-gyümölcs. 1752: három véka 
aszszu gyümölcsöt (Ap, B . Ksztl.). 

Átalag. 1616: i. szerszám alalt! 
1627: általagh üres egj (Ap. A . ! . ) . 
1681: Egi kis Altalag (Deák). L. m é g 
ecetes-, pálinkás- al. 

Átalag-hordó. 1688: 5 átalag hordó 
(Ap. A . IV.). 

Atya-mester. 1831: egy atyamester,. 
két Látó mester [csizmadia] (1973/83!,). 

Avas-szalonna. 1673: egy nagy 
darab avas szalonnát hoza, palástot is 
hozanak, fonalvetőt is hozanak (2724 1.). 

Áztatás 1. kender-. 
Azsag. ,a kenyérsütő kemence heví

tésekor használt hosszú rúd, mellyel a 
szenet piszkálják és szétverik'. 1670: 
a kemenczeitöl az Asagot elhozta (Egyh. 
1662-98). 
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B a b . 1615: Babunk három kalongia 
leven (Mikó). 1627: Bab egj vékával 
<Ap. A. ü.). 1818 : 44 Véka bab. Vékája 
pro 72 Dr. (Deák). 

Bács. ,oláh származású önálló juhász
gazda', 1569: hitwan baczynak hoza-
sayrt ew maga marazta harminczketh 
forinton, ua. Zabo Mathe volt kezes 
harmincz keth forintig az hitwan baczy
nak hozasairt (8468. 1.). 1692: Anno 
1690 Szent Mihály nap tájban lévén 
Baczunk maradót el egy juh hiján egj 
tömlő károm (K.). " 

Bádog-csö. 1818: Egy öntöző kártya 
badug csőivel (Cseh). 

Bádog-gyertyatartó. 1843: vagyon 
egy Torma reszelő és badik Gyertya-
iarto 1. Rf. 10 kr. (B. M . 1821—48.). 

Bádog-kanna. 1838: egy fertájos 
badik kanna (150. cs. 75.). 

Bádog-kávés-bokály. 1818: Egy 
badik kávés bokály (Cseh). 

Bádog-kolbásztöltö. 1831: egy 
bádik kolbász töltő megvette 31 xr. 
Nagy Lajosné (150. cs. 77.). 

Bádog-ládácska. 1708: Egy bádog 
üres ladatska (3. cs. 7.). 

Bádog-lámpás. 1698: Egj baldogh 
lámpás (Ap. A . Vf.). 

Bádog-iopó. 1838: egy badik lopó 
megvette 36 xr. Nagy Sámuelné (150. 
cs. 77.). 

Bádog-palack. 1708: Egy bádog 
palaczk (3. cs. 7 ) . 

Bádog-szivárvány, .bádogból ké
szült borszivó'. 1688: Báldok szivárvány 
edgy (Ap. A . IV.). 1840: Egy Badok 
Bor szivárvány (64/1839.). 

Bádog-tölcsér. 1688: két báldok 

tölczér (Ap. A . IV.). 1755: Egy kis 
bádok tölcsér (Ap. J. I.). 

Bak. 1716: Egy hintó hat lo hámok
kal, fékekkel, lánctzal, Bakra való medve 
Bőrrel, egy nyereggel, Egy Franczia 
posztóból való sárga párna Sakkal 
(Ap. J. I.). XIX. e. Bakról hajtó ujj 
rósz Gyeplő (B. M , é. n.). 

Bak-pulyka. 1722: Bak Pujka Nr. 5. 
(Ap. O . I). 1772: Bakk Pujka Nro. 9. 
(B. M . 1791 — 800.). Öt Tojó egy kakas 
Pujkát, ugy két Tojó és egy Bak Rétzét 
vittenek által a Torjai udvarban (Ap. 
B . X V . ) . 

Bál. 1714: Hat öszsze kötött bál 
Dohány, kelteje küsded (Ap. B . XXIV.). 

Balta. 1647: Thot István hoza kj 
egj szabhat es egj ballat {K, 1647—52.). 
L. még körömfaragó- al. 

Bálvány. 1736: egy romlott kis kapu 
bálvány Ajtó nelkült (Ap. O . I). L. még 
faragott- al. 

Bánya 1. kénkő-, köszörűkő-. 
Bányász. 1647: Lukacz Balas es 

Vizi Mathe maior Alsotoriai Vram eo 
nsigysajga baniaszi (K. 1647—52). 
L. még kénkő- al. 

Bányászás. 1789: a' nevezett helyen 
[t. i. Étfalván] bánászni, ottan a bdnyd-
száshoz szükséges fa béli haszonnal 
élni ne impedialíassanak (1656/789). 

Bárány. 1659: Nőstény Bilrdn>' 8. 
(B. P.). 1678: Ugyan adtam számba 
Berbeczeket 9, egy czapot, Item 36 M -
rdnt. 13 fekete (Ap. A . Vl!,). L. még 
diszké-, hasi-, kos-, metsző-, nyári-, 
nőstény- al. 

Bárány-bőr. 1703: Csáváit bárány
bőr fejér Nr. ött, Fekete nro. 9 idest 
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kilencz (Ap. A . VII.). 1808: Két fejér 
bárány bőr 1 hflo. 68. Dr. (Deák). 

Bárány-címer. ,egy negyedrész bá
rány'. 1736: Fejér Sámuel uram Biro 
uramnit leven költöttünk kenyere Cse-
mere Bora Szalonara Borsra Tojásra 
flo. 1. de. 64. (Kvh.). ua. hetfön Fejér 
Szamuel uram Zendey Szeget Szedetet 
akkor költöttem Csemerre Serre de. 9. 
(uo.) 1738: Vettünk bőrös húst, mala-
czot de. 57. baranf czemert de. 12. 
(uo.) 

Bárd. 1815: Bárd akár faragó fésze 
(sz. n.). 1837: Egy Bárd és kapa Héjjá 
Antal 1 Rf. 40 xr. [t. i. megvette] (Cseh.). 
L. m é g faragó-, húsvágó-, kétkéz bár
doló- al. 

Bárdolt-deszka. 1770: Tiszta fenyő 
bárdolt Deszka egy ölni hosz 12. (Tgy. 
1548—798.). 

Bárka, .deszkából készült és emelő
rúddal ellátott láda, melyben meszet, 
répát, burgonyát, stb. hordanak'. 1840: 
egy hamu hordó Bárka, eladatott 20 xr. 
(64/839). 

B a r o m . 1577; Az mi hatarunkon ez 
eleot sem volt szabad iarnj az kezdi 
vásárhely baromnak, mert ingyen sem 
határosak wagyunk veletek (Kvh.). 
1584|X1X. e.: az eő kegyelme barma és 
Jobbágyai mind barmokkal s mind sze
kerekkel rajta jár (Ap. B . X V . ) . 1618: 
Mathis thamas Barrrtath be haytatta 
volt az Tilalmas helyreol, akkor az íeob 
Emberek marhayat be haythotta volt 
(0. 1613-27.) . 

Barom-itató. 1616: az Barom Itato 
Vcyayara epitet volt (0. 1613-27 . ) . 

Barompiac. 1750: Sokadalmi alkal
matossággal mindenkor szabados Ba-

rompiattza volt Szent Györgynek (846S. 
Szgy. t.). 

Baromvásár. 1750: Miolta itt Barom 
Vásár kezdett lenni m é g a Kurutz világ 
kezdetétől fogva (8468, Szgy. t.). ua. 
Szabó István nagy kiáltással felkiálta 
ily szókkal: Hallyad Barom Vásár senki 
a' Sepsi Szent Györgyiek mellett fel ne 
támadgyon, azonban látom, hogy Béres 
László Császár Mihály Uramhoz hu
nyászkodik, le is üté (uo.). 

Bécsi csap. 1689: egy bécsi csap 
(Ap. A . VII.). 

Bécsi font. 1701: minden kereskedő,̂  
adó, vevő rendek, lakosok és idegenek 
mindenféle árukban nem az eddig usualt̂  
hanem Bécsi fonttal éllyenek (Tgy. 
3/1701.). 

Bécsi k o m p o n a . 1720: egj Bélsi réz 
Compona rész fontjával edgjüt (Káin.). 

Bécsi mérték. 1840: Edgy rósz k o m 
pona Béfsi mértékkel edjüt (sz. n. végy.). 

Bécsi tál. 1716: két nagj Bécsi tát 
(Ap. J. I.). 

Bécsi tányér. 1716: Tizenkét Bécsi-
tányér (Ap. J. I.). 

Becsű. 1656: Attam Mathe Miclos-
nak flo. 2 három nap dolgozik Sz(ent> 
M(árton) napig varom udgi hog ha 
büczüvel fizetne, ket any légien (9786.1.). 

Becsű-marha. 1569: En az Nagy 
Mártont tellyesseghvel ky fyzettem az 
örökből penzvei es egyéb Bötyw Marha
vai (8468. 1.). 1656: szegen atliam hozót 
volt el Bucsu marhat harmat (9786 I.). 
1679: böczü marhavai akarnának fizetni 
(8468. végy.). 

Békafogó szigony. 1840: Egy béka-
fogo szigony 2 Rf. VevÖ neve Benk6 
Rafael (64/839.), 
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Bekertel. 1616: vgyan azon megh 
zantoth feoldet az had alatt bevethette 
kapoztaval es bekerthelte{0.1613—27.). 
1618: Th(eorven)y zerent ment volna 
^feghez benne hogy be kerieltethesse 

Békó. 1664: beko kulczostol (Ap. 
A. III.). 1801: 2 béko hiba nélkül való 
1 Rfrt. 20 xr. (35. cs. 10.). 1808: Egy 
Béko költs nélkül Betsü árrok 48 Dr. 
(Deák). L . még láncos-, nyelves-, vas-al 

Békólakat. 1840: Béko lakat 2 
<sz. n.). 

Béldeszka. ,az a deszka, amely a fa 
középső részéből kerül ki.' 1809: Bél 
•deszkák, a vevő neve Gyárfás Ferentz 
13 Rf. 28. (154/62. cs.). 

Bélfaszeg fúró. 1824: Négy furuk: 
líeltő csapozo, egy hoszszu szárú, egy 
éel faszeg faruk (99 84. cs.). 

Belkerék 1. malom és lisztelő-. 
Bélszeg-fúró. egy bélszegfuru, m e g 

vette 6 xr. Tiszteletes Boér ur (150/75. 
<s.). 1838: egy bélszeg farú 6 xr. 
<150/77.). 

Bélelt. 1627: Az Eöregh házban 
három bellelí pad (Ap. A , II.). ua. egj 
kemenes abban egj bellelt pad (uo.). 
ua. egy küs haz abban kalibas kemencze 
éellet pad 2 (uo.). ua. egj dezkas tor-
nacz abban egj bellett pad, egj niozolia 
<(uo.). 1664: a pitvarba nyílik egy vas-
pantokon sorkokon forgó bérlet Ajtó 
(Ap, A , IV.). ua. bellet Ajtó Vas retesz 
reteszfö rajta (uo.), 1755: béllett ajtó 
vas sorkokon járó vas rántó és reteszfö 
rajta (Ap. B . X V . ) . 

Bélyegzö-vas. 1636: az a marha 
akkor enim volít, az beliegzo vasat is 
penig kivel marhairaott meg szoktam 

beliegezni ha el nem veszet az telén, 
elehozom, ha penig el vezett volna 
eggiet kettőt kell hozni afféle marháim 
kozul (O. 1632—42.). 1708: Bélyegző 
vas 2 (3. cs. 7.). 1721: bélyegző vas 
kettő, edgyik öreg, a másik kicsin 
(4692. 1.). L . m é g marha- al. 

Bér 1. bika-. 
Berbécs. 1583: A berbechek ky kap

nak az fwbe az vibol (Kvh.). 1615: 
Azzoniom Aniank adót énnekem . . . 
Eoregh Berbecz nro. három (Mikó). 
1659: az berbecziet eo niuzta megh s 
iol lakot vele (S. 1658-65.) . L . m é g 
berke- al. 

Bereg. 1692: Bergeni való tavalyi 
nösten, in 12 (Ki. E . 20.). 

Béres. 1606: Amelly béres vei dol
gozó ember velem volt, mikor az eokreot 
láttam (Miki. 1 6 0 5 - 6 ) . 1695: A z Tüz 
Szittonak és a favágóknak, béreseknek 
js attak 23//19. (Ap. A . VII.). 

Béres-bot. 1794: fordiítá egy nagy 
béres botyát és jol m e g nyoma farban 
amint láthattam az Vargánét (Tgy. 
312/1797.). 

Béres-eke, 1713: Béres Eke ta\k\-
tatott nro. 2 (Ap. B . X V . ) . 1721 : béres 
eke talyigájával edgyütt 1 (4692. l), 
1755: két béres eke négy vas vágjon 
benne (Ap. J. I.). 

Béres-fejsze. 1695: Béres fejsze 2 
(Ap. A . V ) . 1721: béres fejsze 3 (4692. l). 

Béres-inas. 1643: Az béres inasnak 
Poliani Istóknak az meli ket tulikot es 
egy üneő tinót megh attam azt is el ne 
végiek teöUe (Ap. A . III). 1686: Egy 
béres inasát is elszöktette azért homagio 
kívánja, hogy reducalja (S. 1682—92 ) . 

Béres-ostor. XViU. k. egy jo rojtcs 
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és karikás béresnek való ostor 24 den. 
(Kvh.). 

Béres-szán. 1695: Béres szán 1 
(Ap. A . V . ) . 

Béres-szekér, .szénát és csépeiellen 
gabonát hordozó szekér, melynek ven
dégoldala van'. 1628: ha magok mar
háit béres zekeren vitetne (Kvh). 1695: 
Béres szekér 2 (Ap. A . V ) . 1713: Ta
láltatott két béres fakó szekér, melljeken 
vágjon hat vaskarika, njolc szál marok 
vas, 4 fojtó karika (Ap. B . X V , ) . 

Béres-szolga. 1797: egy faragni 
tudó jo béres szolgának esztendői fize
tése 12 magyar forint, hat véka őszi, 
hat véka tavaszi vetés (8468. 1.). 

Beretva-kés. 1795: Egy pár fáin 
Beretva kés tokostol 2 Rfl. (497/1795). 

Berke-berbécs. 1698/720.- Edgy 
berke Berbéts (Káin.). 

Berke-juh. 1755: a Berke Juhról 
hat Eszíendeigh senki nem adózik, 
azutánis tsak felit i^flbő). 

Berszány. .felfogadott, nem önálló 
juhász.' 1796: Nékünk Kezdi-Martonosi 
Berszányoknak, kik juh nyájaink után 
keressük élelmünket és adónkat, min
denkor a' volt szokásunk, hogy juhaink 
számára a' következendő Esztendőre 
elébb majd egy Esztendővel Havast 
fogadgyunk (390/796). 1798: A Túró
nak szabadon Áruihatását Fontul az 00 
Hütösség kívánja, edigis hogy tsak 
Costandinak volt szabad miben álott 
nem (udjuk, holott az Berszányok min
denkor oltsobban adnák, azért a Turo 
árulás szabad legyen (Kvh,), 

Bevet. 1602: bevette va]a az Nemes 
János földet most is be vette (Dámok. 
1 6 0 0 - 4 4 ) . 

Bevető-lapát. 1770: A Sütő házba. 
Bevető lapát (Tgy. 1548-798.). 

Bezáró-forditó. 1764: Egy ablak 
rámákra szegeletes Sorkokért, által fog
laló veszszőkért, kivonó gombocskákkal 
és bezáró fordítókkal 1 Rfl. 8 xr. 
(147/764.). 

Bicska. 1720: Három penna tsinálni 
való bitskia (Káin.). 1814: egy biisakr 
eladási ára 14 xr. (175.cs. 15.). 1834 r 
Nagy bitska rezes nyelű 1 darab (sz. n ) , 

Bika. 1622: egy zeoke zeorw eoregh 
Bykaf, mellyet az 3 Zek végezesse 
zerint a tatároknak rendeltetet Eleybe 
hoznának (0. 1613—27.). 1667: egy 
bikát tartót az falu, az meli szokásos 
lator bika volt, megh kertek, hogj ki ne 
vigyek az Czjorda keoze mégis ki vid-
tek (S. 1665-69.). 1784: a Bihalbikáját 
fogja el a Csordából, mert a falu Biká
ját üldözi (B. M . 1781-90.). 

Bikabér. 1621: az Tussá Mihal' 
Thehenet be haytotta volt az Bika 
Beterth (O. 1613—27.). 1659: Fekete 
Thamasnak tartozik megh adni az Bika 
beret (S. 1658-65.). 

Bikaborjú. 1763 és 1817: Egy Esz
tendős Bika Borja (B. M . 1761-70. , 
1811-20.) . 

Bikatartás. 1659: el telt volt ar 
ideje az Bika tartásnak (S. 1658—65.). 

Bikáz XIX. sz. vége: Zsemle tehénke 
bikázotí V/25 . (B. D . ) . 

Bikfa szén. 1801: mégis kapánk egy 
darab alut bikfa szenet, ez akkora volt, 
hogy a Pipára oly nagyot nem lehet 
tenni (684/801.). 

Bíró I csűr-, hátát-, malom-, szerző-, 
udvar-, vásár-. 

Bitang-kanca, .eltévedt, elveszelt 
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kanca'. 1659: egj bitang kanczat tar
tott (S. 1658-65.). 

Bitang-marha. 1658: Simon Péter
nek az bitangh marha feleollis vdeo 
adatik (S. 1658-65,). 

Bivaly. 1754: Bial nro. 2 (Ap. B . 
XXIV.) . 1755: Bialra, hogy lett volna, 
nem emlékezünk (Ap. B , X V . ) . 

Bivalybika. 1781: a Bihalbikáját 
fogja el a Csordából, mert a falu Biká
ját üldözi (B. M . 1781—90.). 

Blána. ,Fogaras megyéből. Alsó
árpásról a zalánpataki és bükszádi üveg-
csűrhöz szerződött azok az oláh m u n 
kások, kik a hamúzsír főzéshez és a 
katlan fűtéséhez szükségeltető fát vágták 
és ú. n. blána ölbe rakták'. 1821: Hogy 
ennek előtte egy blána öl fától jo pénzbe 
20 xrokat fizettenek (Ml. 1821.). 

Blánás. 1818: A Blánásoknak Banco 
czédulában fizettek egy öU fáért 4 sus-
tákot. Blánásokkal a mostani Arenda-
.torok egyaránt nem egyeztenek (uo.). 

Bocskor-bőr. 1620: Az Bochkor 
Beornek az Jova D(enár) 8. Az alab 
valoya alab jaryon (0. 1613—27.). 
1623: boczkor bőrtől, peczenietol meg 
vetek az ket ket pénzt (Kvh.). 

Bodon . 1818: három öado/i (Cseh.). 
1837; Egy Búdon Szabó Ferentzné 
6 xr. (t. i. megvette) (Cseh.). L. még 
ecetes-, fa- al. 

Bogározás. 1727: Falu csordájából 
ha az marhák elszaladnak az tilalmas
ban, vagy bogároznak, ha a csorda 
pásztor meg mer eskünni, hogy elege-
-dendő pásztor volt mellette, tehetsége 
szerént örzötte, nagy marhától két pénzt, 
aprótól egy pénz a büntetése (Tgy. 
1721—30.). 

Bok-só. ,kősó.' 1739: BokSont.2Q 
(Tgy. 1548-798.). 

Boka-fúró. 1762: Egy boka fum, 
egy hossszu szárú furu . . . egy füles 
véső (Gidóf. 1692—Í864.). 1838: egy 
nagy Boka fum 12. xr. (150. cs. 75.). 

Bokály. 1721: bokály nr. 3 (4692.1.), 
Bokály-kemence, XVII. sz. való. 

Ebből nyilik az bolt hajtásos . . . mellyen 
levő bokály kemencze jo. Vágjon ezen 
házban Tüzelő bokályos kemencze (Ap. 
A . VII.). ua. bokályos belől füjtö ke
mencze (uo.). 

Bokály-tányér. 1689: négy bokály 
Tángyér (Ap. A . VII.). 

Bokázó-fúró. 1714: jutott nekem 42 
szem lántz, egy bokázó furu, egy vago 
véső, egy üst (Ap. B . XXIV.). 1722: 
egy bokázó furu rosdaeíte(Ap. B . XXIV.). 
1817: Egy Bokázó és egy Léczezö furuk 
mennek Istvánnak (B. M . isn—2ö.). 
1840: Három fara, egyik csapozó, más 
bokázó és léczezö l rí. 30 kr, (B. M . 
1821-48) . L. még bokafúró al. 

Bolt. 1731: hétszer volt perengerben, 
de ő csak ugj megjen oda, mint az 
boltba (K. 1726-39.). L . m é g lakó-, 
vasáruló- al. 

Bolthajtásos. -WII. v.: Ebből nyilik 
az bolt fiajtásos... mellyen levő bokály 
kemencze jo (Ap. A . VII.). ua. Az faléi 
mindenik felöl bokályosok, bolihaftásu, 
sok féle figurákkal czifráztatott (uo.). 

Boltos. 1790 k.: Tompos György 
nevezetű kereskedő boltosnak adós vo!t 
feles pénzza! (8468. I. Kiss.). 

Boltozat-szivárvány. 1829: Kovász
nál deszka állásokhoz és Boltozat szi
várványához 500 darab ötszáz szál 
(2245/829.). 
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Bor. 1606: mert mi az bort cum fi. 
26. Brassai emberekkel veottuk volt 
(Miki. 1 6 0 5 - 6 ) . 1620: Kis Farkas 
Georgy árult 69 veder Bori (Ap. A . I.). 
1632: öor/is sokadalom napian szabad 
volt árulni (Kvh.). L. m é g égeít-, ó-, 
új- al. 

Bor árulás. 1625: Az idej Bor arutas 
niolcz pénzen (Ap. A . I.). 

Bor-ecet. 1848 : 6 Etzetes üveg tele 
30 kupa boretzettel 9 f. (N. S. 1.). 

Bor-ecetes-edény. 1771: két bor 
Eczetes Edények ágyával egy üt, egyik 
Üveg s az más Föd Edény (444/771.). 

Bor-ejtel. 1634: Az öor es ser ejteltk 
feleol végeztetik, hogi minden korcz-
marosok az Brassaj éjfélhez szabjanak 
ejtelt (0. 1632—42.). 

Borfőző-üst. 1804: a bor főző üst
höz valo meregető sibor [csipor?] 
(566/1805.). 

Bor-híresítés. 1720: Egj rez baldog 
palatzk bor hiresiteni (Káin.). 

Bor-hűtő. 1751: Egy Réz bor hüttő 
(Ap. J. I.). 

Borivó-pohár. 1838: Két borivó s 
egy fertályos pohár. A vásárló neve 
nemes Betzö Sándor 15 xr. (140. cs. 24.). 

Bor-korcsolya. ,gerendából készült 
csúsztató szerkezet, melyen a boros
hordót a pincébe lecsúsztatják'. 1840: 
6 kisebb és nagyobb Bor kortsolják 
(64/839). 

Bor-korcsma. \ 623 : bor korczomai 
semmi wedeoben az kinek a varosban 
(egy olvashatatlan szó!) ninczen, árulni 
nem szabad (Kvh.). 

Bor-seprő. 1606: az korczomarla-
saert adunk flo. 2. egi eoregh kenieret 
esaz bornak az Sepreiet {Miki. 1605—6). 

Bortísztító-ecset. 1720 : Innen ismét 
mennek a belső Pinczében job kéz felől, 
ebben vágjon.. Egj Szivárvány, bor 
iisztitto etset. Baldog hordó töltő (Káin.). 

Borvetö-korcsolya. 1716: két Bor-
velő kortsolya (Tgy. 1711—20.) 1763r 
Borvető korísolja (B. M. 1761—70.). 
1824: Egy borvető kortsoja (99. cs. 84.). 

Borvirág szedő-kefe. 1840: (64/ 
1839.). 

Borvíz-hordó-korsó. 1814: Egy 
Borvíz Hordó Korsó, megvette K o m s a 
György 6 xr. (1643/821.). 

Borvíz-sár. ,borvízforrások környé
kén található edénykészítésre alkalmas 
agyag'. 1720: Ezen házban v a n . . . 
Borvíz sárból tsinált Onsutus Palaczk 
circifer 3 Ejteles (Káin.). 

Borvizes-üveg. 1851 : ICX) darab^ 
borvizes üveg 6 frt. (N. S.). 

Borvonó-tök. 1698: egy borvono tök 
(Ap. A . VI.). 

Borda. 1681: Egy bokor gereben, 
melyet a háznál haltának, öt borda, egi 
vas serpenyő (Deák.). 1708: Egj tizes 
borda {3. cs. 7.). 1721 : egj gjolcs szövő 
nyüst, Egj zeke szövő nyüst, borda nro. 3-
(4692. I.). 1808: Uti borda Belsü árok 
1 Hflo. 50 Dr. (Deák.). L. m é g festékei 
szövő- al. 

Borító 1. még kád-, túró-, tyúk-. 
Borító-fa. 1664: egj borito fa (Ap. 

A. 111). 
Borító-pléh, 1770: két borito Pleért 

Brassóba adtam 1 Rhf. 42 xr. (Kvh.). j 
Borító-tégla. 1687: alkultam m e g 

az Edilis társammal özvegy Társammal, 
özvegy Téglásné Andrásnétol kétezer 
borito téglát (8468. Szgyt.). 

Borított-nyereg. 17K). k.: Egy tisz- > 
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tességes Csontos és borított nyereg: 
7 Flór. 70 dénár (Kvh). 

Borított-pad. \818: egy borított pad 
(Cseh). 

Borjú. 1762: Egy Bornj'ízs tehén idei 
bornyáva] {GiáóL 1603—1864). L . m é g 
bika-, monyas-, szopó-, ünő-, ünö-
bivaly- al. 

Borjús tehén, 1615: M y k o Mihalj 
Vramnak Borjas Teheni nro. egiett 
(Mikó). 1667: Egj borius tehenei cs 
egj Eokeor tehenet keoteot megh (S. 
1665—69.). 1806: három kitsin borjas 
Tehén, két meddü közüliök(B.M. 1801 
- 1 0 . ) . 

Borjús ünő. 1562: neg jo okroth 
es eg borjws vnoth (Tgy. 1437—568). 
1588: az felett egi lovatt es egy Borius 
Wneoth (Ap. A . 1.). 

Borjúzó tehén. 1721: borjúzó tehén 
nro. 3 (4692. I.). 

Borjúzó ünő. 1645: tartoznak Kovacz 
Istvánnak egi borjazo unott adni (O. 
1642-48 . ) . 

Borona. 1616: veottem volt 5o/-onaf, 
mely meg veoth Brassóban hozok volt 
egy zekerrel. Hogy az boronai el nem 
hozhattam 4 Eokreomot zekeresteoi ze-
nastol vytte be (0. 1613—27.). 1646: 
bornai hozank ide fel, sem szarvaz-
hatok (Kvh.). 1766: Egy bornabol ra
kott Sertés pajta (1766. cs.). 1817: A 
Gyümöltsös kertben egy Bikfa Boro-
ndkból rakott szalma Suppal szépen bé 
fedett Csűr (B. M . 1811—20.). L . m é g 
fa- al. 

Borona-ház. 1615/XíX. sz. e.: a' kis-
sebbik Mátyus János házaihoz hasonló 
borna házat igirének szalma fedéllel 
(Ap. Ksztl.). 

Borona-istálló. 1768: Egy lábakra 
rakott Csűr borna Isiáloval együtt 
(460/1768). 

Borona kert. 1839: A Jószág körül 
való kertek kevés része Bornábol épitve, 
s a többi veszőböl fedéllel alkalmas 
statusba (155,'82. cs.). 

Boronametszö-fűrész, 1646: Egy 
borna meczö fürész (Dámok.). 

Boronál. 1665: Király István Sepsi 
Sz. György Egyház fia proclamaltata 
Nagy Balast de Sz. György, N e m bar
náit volt az Deáknak megbüntettem, 
törvényre vette ki zálogját, az Szent 
Székre vitte ki, ha mit mondana m e g 
várnám (Ejk. 1662—68.). 

Boronáló-borona. 1688: Bornálo 
Borna 4 (Ap. A . IV.). 1716: a' szekér 
szin mellett találtunk három bornálo 
bornát (Tgy. 1702-99.) . 1840: egy 
bornálo Borna 37 vas fogakkal, elada
tott 4 Rf. 6 xr. (64/839 ). L . m é g lánc- al. 

Boronáló-lánc. 1676: egj bornálo 
hoszu lancz (Donáth). 1840: Egy öor-
ndto/űn/2 eladatott 1 Rf. 12. xr. (64/839.). 

Borozda. 1603: mind egy Borozdan 
(Barab. diar.). 1607: ket hold feoldet 
egj Borozdan zálogon (Dámok. 1600— 
44.). 1618: Mely feoldek egy iíorozrfan 
vadnak (O. 1608—711.). 

Borozdál. 1584: Ezt válla, hogy w 
nem tud teobet az egj feoldnei hogj 
Lukacz vram borozdoUatoit es czegere-
zett volna (Tgy. 1569—608.). 1642: 
hol kertuk volna m ú az kitt el boroz-
doHa\ volt (O. 1642—52). 

Borsszitáló-szita. 1721: bors szitáló 
szita (4692.). 

Borstörö. 1683: Bors törő 1 fából 
való (Ap. A . IV). 1689: egy Brassai 
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bors törő (Ap. A . 93.). XVIII. e.: Egy 
kis Bors Törőt vöttünk ház szükségére, 
pro / /6 . (Ap. A . VII.). 

Borsó. 1707: Borsónak vékája... 
90 pénz(Kvh.). 1807: fél véka Borsot, 
fél véka Fuszujkát, két ejtel Árpakását 
(B. M . 1801—15.). L . még fehér-, fe
kete-, kerti-, mezei- af. 

Borsós-árpa. 1692: vetettünk az 
Angyalos! határra Fekete borsos arpat 
cub. 3 (Tgy. 1682—92.). 1840: Borsos 
Árpa a felső Csürhe és Csűr előtt 157? 
szekér (Ap, B . Ksztl.). 

Borz-bőr tarisznya 1808: Egy vá
sott borz bőr tarisznya. Betsü ár 24 Dr. 
(Deák.). 

Bot 1. almarontó-, almatörő-, béres-, 
fa hasító-, vdnyoló-. 

Boton-kötött 1708: Erdélyben szőtt 
uj abrosz némellyike botonkötött, s né-
mellyike bokor köteles (Ap. A . VI.). 

Bölcső. 1716: (Tgy. 1711-20.). 
Bőr. l&X: N e m olíjan Ember vagy 

te Mjnth En es az kacholyaí levagda
lom, chyak az Beoret vjzed haza (O. 
1608—711.). 1643: egi bőrtt veótt 
Kovacz Istvántól, de nem tudta miczioda 
beór voltt (0. 1642—48.). L . még bá
rány-, bocskor-, csuta-, gidó-, túró- al. 

Bőr-fúvó. 1758: egj Tüzheljhez valo 
Bőr favo (8468. végy.). 

Bőr-rosta. 1664: egi bőr rosta (Ap. 
A . ÜL) . 1736: Egy bőr rosta avadag 
(Ap. O . l). 

Bör-turba ,tarisnya, melyben pénzt, 
vagy levelet tartottak vagy vittek.' XVIü. 
sz. vége: egy nyárfa rud felakasztva, 
mellyen vagyon egy bér túrba (N. S,). 

Bőr-zacskó. 1861: szegtarto bőr 
acsko 10 kr. (Cseh.), 

Bőrös-pecsenye. \680: Bőröspecze-
nye is vagyon egy nr. 1 (Ap. A . VII.). 

Brassói ejtel. 1634: Az bor es ser 
ejtelek feleol végeztetett, hogi minden 
korczmarosok az Brassaj ejtelhez szab
janak ejtelt (0. 1632—42.). 

Brassói fék. 1768: Brassai fék, 
kender hám (468/768.). 

Brassói sótartó. 1744: Egy Brassai 
Sotartonak aestimatioja den. 6 (41/744.). 

Bricska 1. ernyős-. 
Buda ,árnyékszék.' 1714: az Küs 

Bolt Budála (8468. 1. 1565-1800.). 
Buglya. 1648: az mejj ket buglia 

szenat az nehaj vra megh kert Varga 
Istvántól az eo nekik iutot (K. 1647— 
52.). 1661: az Bedek tizekben raktam 
volt egj buglia szenat (S. 1658—66.). 
L. még széna- al. 

B ú g .párosodik a disznó'. XIX. k. : 
Ölyves disznó megöuá'ott (B. D . L) . 

Bugyogós korsó. 1689: Bugyogós 
korsó nr. 3 (Ap. A , VII.). 

Bugyogós öveg. 1749: Pohárszék, 
melyben vagyon négy bugyogós éveg 
(Ap. B . 1.). 

Búza. 1554: hagyom felesegemnek 
hazamot es Jozagomot, ket aztag Bazat 
(Sz. 1371—700.). 1573: mykor az len 
es az bwza ky keolt (Ap. A . I). 1580: 
keobeol fíazojert négy forintott adgíak 
(Konc. 1580-699.). 1615: Bwzankmgi 
zaz hetven negi kalongia leven (Mikó). 
1616: Ennek az Búzának egy rezet meg 
Orotfak volt (O. 1613-27.). L. még 
cséplő-, elegy-, rozsos-, tavasz-, tőrök-, 
vám- al. 

Búza-asztag. 1554: hagyom felese
gemnek hazamot es Jozagomot, ket 
aztag Buzat (Sz. 1371-700) . 1660: 
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Az mely búza osztagot 1660 Esztendő
ben el csépeltek volt löt belölle cub. 89 
(Ap. A . VII). 1677: az olciemi cziur-
ben egj Búza Astagot három száz forin
ton (B. M . 1574-699) . 

Búza-fej. 1788: A búzának apró a 
/e/e legfellyebb fél termést mutat mostan 
(2283/788). 

Búzahányó-lapát. 1758: egy Búza 
hányó lapát (8468. végy.). 

Búza-hordás. 1788: a múlt eszten
dőbe Búza hordáskor egy Szekér B ú 
záért menyek vala (1399/788.). 

Búza-maglás. 1697: 1695-ben cir-
citer Sz. Mihály nap tájban búza mag-
láskoT Cimborám lévén három számú 
kancza lovaimot szőrökről protestálok 
fogatta volt fel, hogy kíiídjem ki füvelni 
szolgámtol (S. ejk. 1681—1701.). 

Búzamerő-kanál. 1817: Két Búza 
merő kalány (B. M . 1811—20.). 

Búzapalló-rosta. 1840: Egy hitvány 
búza palló rosta 3 Rf. 7 xr. Vevő neve 
Fark Márton (64/839.). 

Búza-rosta. XIX. sz. e.: Baza Ros
táló (B. M . sz. n.). 

Búza-vetés. 1616: ket keobeol Búza 
veies (O. 1613—27.). 1616: az Vra 
megh zegedeoth volt vele azt megh 
tartozik adni, vgy mint fi. 8. masfel 
keobeol búza, 1 keobeol zab veies, 
1 keobeol árpa vetés (O. 1613—27.). 

Búzás-kas. 1615: Egi kast bwzanak 
valót (Mikó). 1664: negj io tapaszos 
buzas kas (Ap, A . IV.). 1682: egy öreg 
baza tartó tosomot kértem pecséttel 
(K. 1678-88.). 

Büdös-kő .kénkő'. Í705: A büdös-
/rövet égető németh vitt eí négj kasza 
vasakat fi. 40 (Kvh.). 

Cafrang. 1630: az Melly egi lovat 
es egi Czitkos kabalát es egi Czapran-
go\\\... adott vala (Ap. A . 11.). L. még 
marhahajtó- al. 

Cánkoló-vas ,pálca, mellyel a hordó 
tartalmát mérik'. 1840: Boros hordót 
czánkolo vas 1 Rf. 25 xr. (64/839.). 

Cáp ,kecskebak'. 1609: Péter neveo 
ola az ky eleol eihozthak volt az Juho-
kot meg Ismery az Czapot hogy eóve 
volt az czap es megkapja az czapoi az 
Ola kezébe (O. 1608—1711.). 1678: 
Ugyan adtam számba Berbeczeket 9, 
egy czapot Item 36 báránt, 13 fekete 
(Ap. A . VII.). 

Cégérez ,kijelölt vagy kimért helyre 
csóvát tesz'. 1584: Ezt válla, hogy w 
nem tud teobet az egj feoldnel hogj 
Lukacz vram borozdoltatott es czegere-
zeit volna (Tgy. 1569-608.). 

Céh 1. csizmadia-, fazakas-, mészá
ros-, szabó-, SZŐCS-, íimdr-. 

Céhmester 1. föcéhmester. 
Céhes-árú. 18(W: a Vásárok alkal

matosságával Kezdi-Vásárhelyen minden 
vásárra ki tett Jokot, a mik Czéhos drruk 
nem voltak bátorságoson áruitattam 
(440/800). 

Cérna-varsa. 1760: Egj fazékkal 24 
tzérna varsákkal, egy vas serpenyővel, 
három vászon sakkal, két kender kötéllel 
O . 1758—63.). 

Cifrázó-kupás-vésö. 1696: Három 
Czifrázo kupás véső (Dámok.). 

Cigány 1. vályogvető-. 
Cimer 1. bárány-. 
Cinkus jSors húzás'. 1 7 9 4 : . . , NyiI 

vonás szerint. Első Czinkus , . ., M á 
sodik Czinkus (636—806.). 

Cinkus-vonás. 1728: ki ki czinkus 
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vonása után valo részivel bene conten-
lus leszen (Ap. B . XXÍV.) . 

CipósOtő-kosár. 1840: Ötcziposütő 
Jcosarak 5 xr (64/839). 

Cipósütő-teknő. 1712: Kis czipo 
sütő tekenyőit 1 (Ap, 0 . !.)• 

Cipószakasztó-asztal. 1708: Egj 
czipo szakasztó asztal (3. cs. 7.), 

Cipószakasztó-deszka. 1688: egy 
czipo szakasztó fenyő deszka (Ap. A . V . ) . 
1695: Czipo szakasztó deszka (uo). 

Cipószakaszíó-tábla. 1713: Sütő
házban egj czipo szakasztó tábla (Ap. 
B . X V . ) . 

Cirkálom. 1840: Két kitsi mutter 
fogó és egy czirkalotn (64/839.). ua. 
Hordó abroncsokhoz valo czirkalont 
(64/839.). L, m é g cseber-, kerékfalazó- al. 

Cövek . 1659: ki iartatíak volt az 
feoldet hites emberekkel czeovektt vertek 
fel (S. 1658-65. ) . 1798: Arasz kerü-
letíi és 4 Bétsi öli hoszszuságu csere 
Czövek (729/798.) L . m é g hidszárny-, 
támasz-, terühordó- al. 

Cövekkapocs. 1817: tzövek kapots 
[hídépítéshez]. (67. cs. 71.). 

Cöveklyiíkasztó. 1840: egy czövek 
lyukasztó fa eladatott 7 xr. (64/839.). 

Cövekverö. 1840: egy czövek verő 
(641839,). 

Cövekes-kötél. 1772: az Falunak 
Szabaditásakor is Lovai se egyébb Mar 
hával Éttzaka Gabonák között valo 
Gyepeken hálni ne légyen Szabad Czö-
vekes kötél nélkül (Küiönf. i.). XÍX. sz. e : 
Egy Czövekes kötelet Sánta István 6 
pénz [ti. megveti]. (B. M . hiányos.). 

Csákány. 1647: Birtalan Gergely 
proclamáltatta Peíer Istvánt Esztelnekit 
Egj czíakanmk teorvenire valo kivétele 

feleol, melj cziakan\eTt Juramentumol 
kellet deponálnom (K. 1647—52.). 1647 : 
C2/űto7iiaval ugj wteot arczul, hogj az 
feoldre le estem. (K. 1647—52,). L . m é g 
hegyes-, lapos-, kővágó-, vas- al. 

Csap. 1695: Malom tengely végibea 
valo csap 2 (Ap. A . V . ) . 1721: Malom 
tengelyre valo vas csap egj pár (4692. 
1.). 1762. A kapura egy karikát. Csűpot 
Csinált 24 (8468. Mih.), L . m é g lisztelő-, 
bécsi-, német-, vas- al. 

Csap-fúró. 1730: lapos véső egj 
Csap farunsil kisseb (Ap. B . XXIV.) . 
1778: Csap FuruNT. 1, (B. M . 1771 — 
80.). 1806: egy tsapfuru (B. M . 1801 — 
10). 

Csap-hányó. 1692: négy furu, egy 
czap hanyo, nadutő, egy kézvono den. 
21 (B. M . 1644-700.). 

Csapó-zsinór. 1809: Festékes edény 
csapó zsinórral, vevő neve Gidófalvi 
István 12 xr (154|62.). 

Csapott-elő-vésö. 1840: Tiz lapos 
és csapot elő vésők és egy ár (64/839.). 

Csapozó-fúró. 1805: egy tsapozo 
furu (Szöts 1800-96.). 1808: Egy 
csapozo s egy hitvány furu. Betsü ár 
24 Dr. (Deák). 

Csatlás. 1791: lószekérre valo tsat-
lások (Pótsa). 1850: Egy ujj felhérczen 
valo csatlóst csináltam 2 f. 30. kr. 
(8468.1.1565-800.). L. még fa-, vas- al. 

Csatlás-vas. 1708: Csatlás vas nro. 2 
(3. cs. 7 ) 

Csatló-lánc. 1708: Ket tsatlo lancz 
edgyik 25 szemből, az más 19 szemből 
álló (3. cs. 7 ) . 1730: két Csatlo lánc 
(Ap B, XXIV). 

Csatorna. 1613: az czatorna nem 
Joo hanem az belliben mas kel (Tgy. 
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1 6 0 6 - 2 5 ) . 1763: Hozattam Gelentzé-
ről 17 szál szin deszkát a Pintze Csa-
tomájának m e g tsinálására, xr 4 facit 
68 xr. (1763. k. ml.). L . m é g juhvér-
fogó- al. 

Csatt 1. vas-. 
Csávái. 1823: A Szőtsök dolgozza

nak eszerént: Egy Nagy Juh bőrt csá
vái janak m e g 12 xr. (2043/823). 

Csáválás. 1735: Tot Jánosnak Hijjuz 
bőr csűva/űsaert Den. 36. (Kvh.). 

Cseber. 1617: az tüzet fel Borszith-
van cheberbtn veoth benne az Aszaló 
torkából ky vytte (0. 1608-711.) . 
1679: kész birságban egy Cseber sert 
adni(Ap. A . 1.). 1692: egy Lugzo Desa 
es egy czeber den. 12 (B. M . 1674— 
700). 1759: Fa és tserép tálak, tángjé-
rok, kártyák, sajtárok, tsebrek, fazakak, 
osztovátának apperlinentiái és több ap
róbb házi supellexek valuissent Renes 
flór 2 X. 30 (B. M . 1751—60.). L . m é g 
CSŐS-, faggyas-, félkéz-, hústartó-, itató-, 
kovdsztartó-, lúgző-, malotds-, meszes-, 
moslékos-, mosogató-, szappanozó-, sza
puló-, te/olló-, vedres-, vízhordó- al. 

Cseber-cirkalom. 1837: Egy cseber 
czirkalom ónos végű (Cseh). 

Cseber-rúd. 1680: bizony czeber 
radon vettetem ki (Ap. A . VI.). 

Csebres-hordó. 1664: 1. Csebres 
hordó (Ap. A . IlL). 

Csegely. 1602: az laborfalvi határra 
meneoben beleöl mellette az cziegel, 
kuwel mellette Gazda Marthone (8468. 
ideg.). 1614: egj darab czegeli feoldet, 
meli vágjon az Maríonfalvi határba 
(Pótsa. 1581—814.). ua. meghitt czegliet 
eöreök eöreökbe fiurol fiúra raeghihatat-
iankeppen (uo,). 

Cseléd-asztal. 1808: Egy cseléd 
asztal. Betsü árrok 1 hflor. (11786. 1. 
1610—919.). 

Cseléd-ház. 1739: A Cseléd ház
ban találtatik egy tisztességes Asztal, 
ugyan egy tisztességes Pohárszék, az 
asztal körül két átló pad, ezen házban 
a' kementze lábánál vagyon négy etzetes 
hordó, mellynek is hárma tele találtatik 
etzettel, a negyedik pedig félig, egy ágy, 
az ágy fejinél egy mosár, egy öreg cse
ber, egy VÍZ hordó kártya, s egy tehén 
fejő sajtár, három tűz eleibe való székek 
s egy füréz deszkából álló pad, az ke
mentze fejinél egy tölgyfából álló circi-
ter négy ejteles kis plubog tele bor 
etzettel, egy sótartó, egy vagdaló deszka, 
ezen házon jo ajtó rajta levő vas zár
jával edgyütt, fában foglalt két üvegből 
állo ablak (Ap. B . XXIV.) . 1755: A 
Cseléd házban Lábos Lábos 1 (Ap. J. L) . 
ua. A Cseléd házban Küpüllö désa 1 
(uo.). 

Cselekedő-Bst. 1792: vagyon egy 
tselekedő üst 3 flo. ( B . M . 1791—800.). 
1828: Vagyon a pálinkafőző üst 1 Cse
lekedő Uj Í7sfök40. Rf. ( B . M . 1821—48.). 

Csemete. 1725: az szilvafa csemetéket 
azt is, hogy a Falu gjepií. . . kertelte 
(K. 1720-25.) . 

C s e m p e . 1753: egy kementzére zöld 
mázu öreg csempéből Nro, 91 (8468. 
végy.). L . m é g paraszt- al. 

C s e m p e - k e m e n c e . 1789: Kementze 
tüzelő a nagy házban Veres tsempéböl 
(11019.). 1803: egy csempe kementze, 
egy sütő kementze (B. M . 1801 — 10.). 

Csengetyű. 1840; Egy csengettyű 
Eladatott 3 Rf. (64/839.). L . m é g réz- al. 

Csép. 1686: megtamadot, cseppet 
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vert hozzam (0. 1680-88.) . 1692: Ket 
Csép den, 3 (B. M . 1674-700) . 1801: 
két tsürbe való tsép 3 xr. (35.cs. 10). 

Csepegés. 1703—5: Dél felől, ha ki 
építeni akar itt ben varosunkban tarto
zik illendő csepegest id est singnit hadni 
(Kvh.). Hasonlóképpen két Atyafiak is 
edgj jószágon, ha edgyben nem ra
gaszszák épületeiket edgy akaratból 
ar&szni csepegest hadgjanak (uo.). 1774: 
Ezen a' hellyen a' hol most állunk a' 
tsepegésig azaz a hegytetejéig, melly is 
Kantaoldalának neveztetik (Vad.). 

Csepegés-ház. 1800: a' mi a' Tse-
pegés házat nézi mivel a' kőfalai rom-
ladozottak a' kőfalbeli részét a' nagyobb 
atyafi a' kisebb Testvérinek el engedi 
(128. cs. 25.). 

Csépel. 1625: Borbeli Péter is fartp-
zik czepleot alaíni es czepelttini (B. M . 
1574-699.). 1660: Az meiy búza a.sz-
tagot 1660 Esztendőben el czepelttk 
volt löt belölle cub. 89 (Ap. A . Vlí.). 

Csépelt-gabona. 1611: Egj kevés 
czeplet gabonaia. is volt (B. M . 1574— 
699). 

Cséplés, 1635: szolgáltak az pachai 
Szorcziei Demetertt czieplesst] kaszálás
sal (0, 1635-42.) . 

Cséplő. 1625; 1. csépel. 1643: szegheni 
legén leven cziepleim leven mentem egi 
aszszonihoz valami szallanat ighertí 
(O. 1 6 1 3 - 2 7 ) . 1647: Egj cziepíeot 
találtak megh, melliet találtak megh olj 
helien az honnat egj lovot loptak ei 
<K. 1647-52,) . 

Cséplö-búia. 1625: A z czepleó Buza-
nak az Negied rezett, de azt igy hogy 
ha kalongiáül oztiak el (B. M . 1574— 
699.). 

Cséplő-csép. 1839: egy pár tsépelö 
tsép (155. cs. 82.). 

Csere-hordó. 1818: Egyesére Aorrfo 
(Cseh). 

Cserép. 1728: Fedni való Cserepei 
Tekintetes Nolarius Uram parancsolattyá-
boi fel Csernátoni Szekeres administralt 
(1728. k.). L . még kupás-, lapos- al. 

Cserép-edény. 1772: cserép edényt 
igen felesen (B. M . 1771-80.). 

Cserép-fedő. 1689: egy cserép fedő 
(Ap. A . 93.). 1755: Cserépfödő 2 (Ap. 
J. I)-

Cserép - gyertyatartó. 1787: egy 
Cserép gyertya Tartó (1162/787.). 

Cserép-korsó. 1821:30 darab tserép 
tángyér, 20 fatángyér, 5 porlzellány, 
10 Tserépkorsok 5 Rf. 30 kr. (B. M . 
1821—30.). 

Cserép-lábas-lábas. 1810: Öt cse
rép lábos lábosok. Betsülteíett 86 dr. 
(740/810). 

Cserép-levesestál. 1800: Egy Tse
rép Leveses Tál más kettőivel (1711/800.). 

Cserép-tál. 1708: Három öreg Cse
rép táll 3 (Ap. A . VI.). 1759: Fa és 
tserép tálak, íangjerok (B. M . 1751 —&).). 

Cserép-tányér. 1821: 30 darab fae-
rép tángyér, 20 fatángyér, 5 porlzellány, 
10 Tserépkorsok 5 Rf. 30 kr. (B. M . 
1821—48), 

Cserepes-kemence. 1627: Az azzo-
niom hazában czerepes kemencze (Ap. 
A . n.). 

Cseresznyefa. XVII. e.: T u d o m azt, 
hogi Bogdán Oeorg Czereszniet meggi-
fat, aimafaí vagdalt azon az ioszagon, 
mellien most lakik (B. M . 1574-699.). 

Cserge ,Ryapju pokróc'. 1708: Egj 
viseltes fejér gjapju cserg'e (3. cs, 7.). 
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Csergő. 1720: Hámra valo Csergő 
nro 8, SZÍjjávai edgjüt (Káin.). 

Csetert ,hasáb'. 1740: M ű b e valo 
Csetert bikfa nro. 9 (28/740). 1770: 
Bik cseter fa 8 (Tgy. 1 5 9 8 - 7 9 8 ) . 

Cséza. 1720: A z hijján (az színnek) 
az Cséza ailya felivel edgjut, de sine 
rotis (Káin.). 

Cséza-rúd. 1720: Cséza rugjábaa 
valo két vas Szeg (Káin.). 

Csiga-fúró. \834: Csigafuru 1 darab 
(sz. n. végy.). 1837: Egy csiga fara (Cseh). 

Csiga-kerék. 162 ! : vas veszszeoth, 
vas szegeket es cziga kereket ki vitt 
volna füreszireol? (B. M . 1574—699.). 

Csiga-kötél. 1840: Egy hitván csrĝ a 
kötél eladatott 26 xr. (64/839,). 

Csigás alma-sajtoló. 1720: Csigás 
alma sajtoló cum requisitls (Káin ) . 

Csigás-kút 1794: Egy Csigás kut 
egész készülettel edgyütl 50 flór. (Qid. 
X V I Í - X Í X ) . 1795: Egy Csigás kut, 
ennek minden fából megkívántató szer
számai megvagynak, egy Lántzal Járó 
vasas vederrel együtt (541/796). 

Csigolyavesszö - kasornya, 1806: 
Vagyon egy isigoUya veszszőcskékböl 
font fogontsus nagy kasornya (S. ejk. 
1801-6 . ) . 

Csigolyavessző-kosár. 1840: Öt kis 
csigolya veszsző kosarak (64/839.). ua. 
Egy csigol/a veszsző füles kosár (uo.). 

Csíki-vas. 1623: Azt is tudom, hogy 
szanto vasat, sorlot, cziki vasat es min
denfele vasat szabad volt vasárkor árulni 
mindenkor (Kvh.). ua. a' cziki vastól 
meg válva minden fele vasat szabad 
vült vasár napig árulni (uo). 1631 : 
Cziky vas tizedfel rud (Ap. A , !!.). 

Csikó. 1622: Egy ciikoth foga raehg 

Molnos András (0. 1613—27.). 1625: 
Ada Borbély Georgy az fiának Péter
nek egy vemhes kanczat czitkostol 
(B. M . 1574-699.). 1646: Demes 
Georgi ellen egi Citko dolgából Cziutak 
Laszlo perit.. . (O. 1642—48). 1806: 
négj hámos posta ló, két Csikko (B, M . 
1801-10.). L . még kanca-, ló-, lo
vacska- al. 

Csikóbőr-tarisznya. 1807: Egy 
tsikobőr tarisnya (B. M . 1801 — 10.). 

Csikós-kabala. 1630: az Melly egí 
lovat es Czitkos kabalát es egi Czap-
ranghot. . . adott vala (Ap. A . 11). 

Csipke. 1729: edgy fel avas szalonna 
a Csipkejivel a végiben (11360. 1.). 
L . m é g kemence- al. 

Csiptető-pad. 1824: Égy tsipfető és 
kerék falazó pad 10 xr. (91. cs.). 

Csiptető-szék. 1716: egy tsipfeiő 
Szék (Tgy. 1711—20). 

Csirke. 1811: egy pár tsirke 1 R L 
(430/811.). 1812: egy pár tsürke 12 xr. 
(953/812.). 1851: 8 kappan, 8 pujka, 
10 Rétze, 12 csürke 16 fr. (N. S.). 

Csirke-kakas. 1794: Csürke Kakas 3 
(Ap. B . XXIV.) . 

Csiszár. 1750. k . : Tsiszárokról: Egy 
Czapas Hegyes térnek a munkájától 
mellynek a Czápáját a Gazda adja fizes
senek 7 flór. 50 den. (Kvh.). 

Csizma. 1592: Egj fekete czyzmam 
attam fi. 1 (Mikó). 1615: Egy vy cizma 
es egy fejelt cizma, Az ket cizma ys 
fi. 1 den. 50 (O. 1 6 1 3 - 2 7 ) . 1692: 
Vötíem az Árvák számára egy Czizmát 
11 sustákkal (B. M . 1 6 7 4 - 1 7 0 0 ) . 

Csizmahúzó-horog. 1825: A z ablak 
húzóján egy pár Csizma huzo horog 
(8468. 1. Séra). 
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Csizma-kefe. 1810: Egy csizma kefe 
és egy lo kefe (740/810.). 

Csizma-szár. 1658: Killjeni János 
czyzma szar&i vete el vermibeol (S. 
1658—65.). 

Csizma-talpalás. 1823: A Csizma
diák dolgozzanak eszerént: Egy párt for-
dittolag meg talpalni 18 xr. (2042/823.). 

Csizmadia. 1711: vagyon egy Laka
tos Mihály nevű Csizmadia, kinek az 
Istenben elnyugut Feleségem Rácz Éva 
jobbágya lévén szabadságot adott (Dá
m o k . 1700-50.) . 

Csizmadia-atyamester. 1821: Kezdi 
Vásárhelyi Csizmadia Atya Mesíer(J7/51. 
cs.). 

Csizmadia-céh. 1770 k.: Ditső fe
jedelmünk Rákotzi György 1638 Május 
I-ő napján Csizmadia C^eAunknak Pri
vilégiumot ad (Kvh.). 1821: Kezdi V á 
sárhelyi Csizmadia Czéh (uo.). 

Csizmadia - mester. 1638/831: A 
csizmadia Mesterek egy közönséges 
helíyre gyOjjenek és egy fő s vice Czéh-
mestert vállaszszanak (1973/831.). 

Csizmadia-mű. 1647: keöte arra 
magát Csizmazia Moyses hogy csizmazia 
Mijével eöremest szolga 11 ya (Ap. A . Hl.). 

Csizmadia-pad. 1834: Vagyon egy 
Csizmadia mihely Pad. 18 pár kapta 
(155. cs. 82.). 

Csizmadia-szín. 1809: Hentesekés 
más szalonna árulok sertés Húsvágók 
sohuit egyebütt ne árulhassanak, hanem 
tsak tsupán az Újonnan Épittett Csiz
madia szin aj|a alatt és körülötte (Kvh). 

Csizmadia-tfi. 1814: 2 papír Varo 
T ö Csizmadia Tővel elegy 18 xr. 
(2565/824.). 

Csobán ,oláh Juhpásztor'. 1764: 

meg ne háborítsák a Csobányokú, meg 
se húzzák őket (173/764.). 

Csont 1, kereszt-. 
Csontos-nyereg. 1758: egy tsontos 

nj/ereĝ  szerszám nélkül (8468. 1. 1565— 
800). 1806: Három nyereg, kettő cson
tos egy pedig szolga nyereg (B. M . 
1801 — 10.). 

Csorda. 1645: az eo Uno marhájá
nak semmi niavaliaja nem voltt es ugi 
üszte az cziordahan (0. 1642—48.). 
1667: egy bikát tartót az falu, az meli 
szokásos lator bika volt, megh kertek, 
hogj ki ne vigjek az Czjorda keozi 
mégis ki vidtek (S. 1665—69). 1781: 
a Bihalbikáját fogja el a Csordáb6\, 
mert a falu Bikáját üldözi (B. M . 1781 — 
90.). L. még disznó- al. 

Csorda-délő. 1626: Tudom azt is, 
hogy az Cziorda delleo hellyet. . . 
Maios Thamas Biria vala (Tgy. 1626— 
50.). 

Csoroszlya. 1841: (123. cs), 
Csótár. 1768: 1 Veres Csotár 4 Rf. 8 

(Ap. J. I.). 
Csóva. 1555/XIX. sz. e,: Továbbá most 

pediglen ismét azt mivelte Apor János 
és Péíer, hogy ahol a Székelyeknek 
szabad járó utók volna és mind . . . 
(2 szó hiányzik!) tsovákat, azt is eltil
tották eö töllök, ezt is hütünk szerent 
írjuk Ti Nagyságtoknak (Ap. B . Kszíl.). 

Csóváz. 1581: ahol penig el czyo-
wazak aszón belöi ne mennyének vélek, 
ha penig belől mennének s ot nem 
kaphatnakis ha asz nyomán el mehet
nek lehat asz pásztor Juhot készben 
aggyon(Kvh). 1750: a' legelő Bornyuk 
számára a' Város tsovdlt ki bizonyos 
helyeket (8468. 1. Sztgy.). ua. néha ki 
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isováziák a' Szent Györgyiek, hogy a' 
Bornyuk fiivit el ne tapodgyák (uo). 

C s ő . 1708: len fonal gomolyákba 1 
i:sőn circiter három font (3. cs. 7.). 
1851: Pléh füttö csövekkel 6 fr. (N. S.). 
L . még bádog- al. 

Cső-fúró. XIX. sz. e.: egy hoszszu 
<sö fara (B. M . k. n.). 1840: egy cső 
Fura (64/1839.). 

Csö-fúró-masina. 1840: Egy cső 
FuTo masina egy lántzai, 3 furuval, 8 
l̂erékszeggel és kerekének egész készü

letivei. Becsű árrok 50 Rf. (64/1839.). 
Cső-tartó. 1804: Egy Tsölő kerék 

vasával egy Csőtarto vasával (866/805.). 
Csődör. 1857: barna csődör (Kvh.). 

pej csődör (uo.). 
Csős-cseber. U58: egy Csős Csöbör 

Cső nélkült (8468. végy.). 1837: egy 5 
kártyás Pálinkafőző üst, csőscsebertel, 
három kádal, csebrekel és Kártyákkal 
együtt 45 Rft. (Tgy. 1825—897.). 

Csös-kád. 1840: Lombik sisakkal és 
1 Csős káddal (64/839,). 

Csös-torökbúza. 1814: Vagyon Egy 
Török búzás kas, amelybe tsős Török 
Búza vagyon, a felső koszorufájan egy 
fél Singnivel alól (1642/82!.). 1851: 
18 szekér csős tőrökbuza (N. S.). 

Cs5r!ő. 1681: egi czollo (Deák). 
1758: egi isöllö (8468. 1. 1565—800). 
1804: Kéít pár tekerő Ketske azon 
Csölö szerszámok 8 Szegei (8W805 . ) . 

Csörlő-kerék. 1808: Csörlő kerék 
Vas orsóval. Betsü ár 1 Rflo. (Deák). 
1815: CsörőÜő kerék (8468. 1. 1565— 
1800.). 1835: egy isiilő kerék vasorso-
Jával, 10 xr. (1608/835.). 

Csucsorkás-kancsó. 1840: Öt csa-
csorkás kancsók Eladatott 6 xr. (64/839.), 

Csujtárszövő-nyüst. 1770: Pokrocz 
vagy Csujtár szövő Nyüst (Tgy. 1548— 
1798.). 

Csupor. 1592: latek ott egi czuporba. 
zeold bekat (Ap. A . VII.). 1838: apró
ság cslprok és fedők, betsü árok 6 xr. 
(150. cs. 75.). L . még főző-, hólyagos-, 
ivó-, kaláka-, mázas-, meregető-, pén
zes-, suvikszos-, üveg- al. 

Csuta-bőr. 1703: Csata bőr Nr. I 
(Ap. A . VII.). L . még suta- al. 

Csutora. 1763: 2 nagy vastagságú 
Csutoráját mellyében törte (34/763.). 

Csügőr .összetört almából és édes 
körtéből erjesztett hűsítő ital'. 1805: 
két etzetes hordó egyikben Csügőr a 
másikban régi utoly etzet vagyon (Gidóf, 
1775-873.). 

Csügörös-hordó. 1627: Czúgeoreős 
hordó egj eoregh (^p. A . II.). 1695: 
Csügörős hordó 4 (Ap. A . V . ) . 

Csűr. 1573: tugya hogy az chywr 
meget az vegezerent az vtat Nemes 
Tamás ky atta (Ap. A . I.). 1592: asz 
mellien Czwreonk vagion az Gywmeölcz 
kerten (Tgy. 1569-608.). 1615: Erigy 
Marthon János segély a kochisnak az 
kochit az Chyarbc vonny (O. 1613—27.). 
1643: senki Cziarhen, avagi korczioman 
égiben giülven ne tancziollianak (0. 
1642—48). 1662: az mi epvleteket 
epilettvnk szobát. Istállót, Czyvrt (S. 
1 6 5 8 - 6 5 ) , 1699: Az Csűrös kertet 
Csűrrel együtt bírjad és építsenek oda 
istálot (B. M . 1574-699.). 1766: Egy 
lábakra tsinált Csűr borna Istáloval 
edgyűtt (460/768). 1793: ^ y szalmá
val fedett Bornábol rakott Csűr valóra 
28 rf. (8468. 1. 1565-8CX}.). 1817: 
A Oyüraöltsös kertben egy Bikfa Boro-
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nákbol rakott szalma Suppal szépen 
befedett Csűr (B. M . 1811—20.). 1839: 
Vagyon egy Csűr szalma fedéileJ fedve 
alatta lévő Istáloval és Odorral rajta 
levő perjével és Csürkapuval. Vagyon 
a Csűr előtt jobbról egy kis Pajta mel
lette lévő lábakra kötött Árnyékkal 
(155. cs. 82.). L . még üveg- ai. 

Csűr-bíró. 1723: Hoszszu Gergelly 
Csűr Biró (Aöi.). 

Csűr-kapu. 1839: Vagyon egy Csűr 
szalma fedéllel fedve, alatta levő Istálo
val és odorral, rajta levő perjével és 
Csürkapuval (155. cs. 82.). 

Csűr-kert. 1627: Egi czürkert abhan 
egj czür (Ap. A . 11.). 1634: Az melj 
helien az keo haz es Istállók Czwreos 
kerkk vadnak azért Mikes Sigmondne 
adgion masut. (uo.) 1640: az Aporok 
iozagara czinalía Janczio János az Czwr 
kertit -(Kvh.). 

Csűr kert-kapu. 1713: Czifra fara
got tölgyfa oszlopokon állo galambugos, 
I) sendelj fedél alatt levő deszkából vaio 
Csürős kert kapuji (Ap. B . X V ). 1807: 
A Csüröikert kapu\m kivíi! levő vete
ményes kert azon hatul Szalmatarto 
heiytk (B. M . 1801 — 10.). 

Dagaszt. 1754: Sötők lakó Háza. 
melyben szitálnak és dagasztanak (Ap. 
B . XXIV.) . 

Dagasztó-Iáb. 1689: két dagasztó 
láb (Ap, A . VII,). 1804: kétt Nagy 
Dagasztó Tekenyö hoza tartozó Da
gasztó lábal (866/805.). 

Dagasztó-szék-Iáb. 1759: a' maga 
házában a' dagasztó szék tódat bevitte 
volna (Ap, J. I.). 

Dagasztó-tekenyö. 1627: dagazto 

tekeneo 2 (Ap. A . II.). 1798: Ezen jó
szágon vagyon egy gabonás abba vagyon 
egy Dagasztó tekenyö (8468. Sztgy. t.). 
1804: kétt Nagy Dagasztó Tekenyö 
hoza tartozó Dagasztó lábal (866/1805.). 

Deberke. 1688: két sostejnek való-
Deberke (Ap. A . V . ) . ua, egy gyertya
tarló Deberke (uo). ua. Egy uj fedeles 
Deberke, egy kevés mák benne (uo.). 
1713: egj deberkében egj kis turo (Ap. 
B. XV). 

Degettes hordó. 1840: Egy degettes 
hitvány hordó (64/1839). 

Délő 1. csorda-. 
Délőz ,delei'. 1642: T u d o m azt, 

hogi az küs mezeoröl be haytottak ennek 
eleötte való ideöben ide az falu czor-
dajat az Eokreokeot is itatni, ittanak az 
Barmok es ott Delleozenek, az pászto
rok feredeztek az vizben, de en azt 
nem tudom, hogj dellohelly volté, avag| 
sem (Tgy. 1626-50.) . 

Dér !. hideg-. 
Derék-deszka. 1754: Gelentzei darék 

doszkáí vettünk száznegyvennyolcz szá
lat, szálát per dr. 12 (Ap. J. I.), 

Derék-fúvó. 1781: Nagy derékfuvá 
(Tgy. 1702-99.). 

Derék-5kör. 1744: egy Derék Ökör 
(Ap. B. XXIV). 

Derék-szán. 1806: három derék 
szán, két erdölö és egy sóra járó (B. M . 
1801 — 10). 1808: Egy viseltes Derék 
Szán. Betsü ár 3 Hfior. (Deák). 

Derék-szeg. 1703: derek Szeg eg\ 
(3. cs. 7.) L. még vas- al. 

Derék-vas. 1721: darék vas I 
(4692. 1.). 1736: . . . korongon levő kett 
vaskarika derék vassal együtt (Ap. O . L ) . 

Deszka. 1592: Egj forint Arra Dez-
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katt í\. 1 [t. i. vettem] (Mikó). 1615: 
Czipo szakasztani való dezkat egyet. 
<uo.) 1624: Jakab papnak aggyá megh 
A z Nagyob Chyutak Janosne az 18 
éezkai (0. 1613—27.). 1643: az mas 
ember doszkajat el lopta (0.1642—48.). 
1762: 200 Gelenizei Desz/cdért a 6 Rf. 
20, Kovásznál Des2tóért Rf. 10(8468.1. 
Mih.). L . még aszaló-, bél-, cipósza
kasztó-, derék-, disznóbél csináló-, fű
rész-, kormány-, metélő-, metélőfürész-, 
szakasztó-, szél-, szín-, závora- al. 

Deszka-ajtó. 1688: fenyő deszka ajtó 
minden vas nélkül (Tgy. Harm.). 

Deszka-kapu. 1762: Két Deszka 
Kapa a Kis Kapunak kötőt Kapu lábja 
<8468. Mih.). 1820: egy kis hitvány 
Deszka kapuk kötőt lábakkal (1811/ 
819.). 

Deszka-kert. 1837: A 'Csűr és Sütő 
Ház közi csináltattam egy Deszka kerttit 
zsendeüy fedemény alatt, a' mi készült 
Sassal, Deszkával (F. I.). 

Deszkametszö fűrészvas. 1721: 
Deczka mecző fürész vas (4692. !.). 

Deszkavágó-fűrész. 1775: kivel épi-
teté meg Csiki János' azon deszkavágo 
fürészt ? (475/775. s.). 

Deszkás-ajtó. 1627; Egj vetemenies 
kert azon deszkás aito {kp. A . 11). 

Deszkás-kert. 1713: Sasokban fog
lalt Sendel] fedél alatt lévő deszkás kéri 
<Ap. B . X V . ) . 

Deszkás-szán. 1743: Deszkás Szán 
m o . 2 (Ap. B . XXÍV.). 

Dézsa. 1678: Egj desa ászait szilva 
<Tgy. 1678-88 ) . 1681 :egi lapos desza 
(10908. I.). 1692: Egy nagy désa den. 
12 (B. M . 1674-700.). L . még fe/ő-, 

Jtamútartó-, juhfejő-, küpillő-, lúgzó-. 

ordas-, sós-, tejes-, szapuló-, te/verő-, 
túrós-, vaj verő- al. 

Dinnye 1. disznó-. 
Diszké. 1615: Diszkek mo, tizen

három (Mikó). ua. Miko Mihalj Vram-
nak Dizke\xX nro negiett (uo.). 

Diszké-bárány. 1663: harmincz 
diszké baraniomoi (S. 1658—65.). 1678: 
Item adtam diszké nösten báráni kilen-
czet számban (Ap. A . VIL). 

Diszké-gyapjú. 1775: Székely Ju
lianna Aszszony küldött 7 vider turot, 
három köböl elvegy búzát szépet, három 
fekete Diszké gyapjút (B. M . 1771—80.). 

Diszke-juh. 1615: Azzoniom Aniank 
adót énnekem . . . Dizkejah nro. három 
(Mikó). 

Diszké-kecske. 1615: Azzoniom 
Aniank adót énnekem . . . Diszké keczke 
nro. egi (Mikó). 

Diszke-kos. 1639: eg diszké kos 
(9786. L). 1678: adtam diszké kosokat 
számban 10 tizet (Ap. A , Víl.). 

Diszké-tehén. 1774 : Tanáiíatott 
Diszké Tehén 1 (8468. cs. i.). 

Disznó. 1554: Hagyok towabba 
nyolcz okrot es három wnoí Tyzenket 
diznot es egy lowat (Sz. 1371—700.). 
1577: 1576 eszíendeoben mikoron az 
mj lowunkba es disznónkba be haytoí-
tatok vala (Kvh). 1591: Az makkon 
való disznokot eggiwt tizedeltek (Tgy. 
1569—608.). 1615: M y k o Mthalj Vrara-
nak Eoreg diznot nro. eottot (Mikó). 
1616: valamy djznokoi is oth berekez-
thek (O. 1613—27.). L. még ártdny- ai. 

Disrnó-akol. 1713: Disznó okol. 
melyben találtatott fenyő bomából való 
kéírekeszü ajtaja,s egy lábonálló szalroa-
fedé! alatt levő Disznó oll (Ap. B . IV). 
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Disznó-csorda. 1693: az Kezdi 
Vásárhellyi Disznó Csordái az Szent 
Leleki Falus Biro ut Falu behajtatván 
(Kvh.). 

Disznó-dinnye. 1779: Azon leszedett 
Török Búzák és Disznyo Dinyék hány 
szekerekkel voltának? (U786.1.1743— 
827.). 

Disznó-hús. 1622: Az Dyzno has
nak [t !. fontja] ket pénzt érjen (O. 
1613-27.). 

Disznó-láb. 1680: Négy oldalas, 
nyolcz disznóláb (Ap. A . VII.). 

Disznóól. 1663: az eoreoksegen 
vadnak Istállók, Czyvr, Svteohaz, Tjukol, 
ket Disznó ol (S. 1658-65.). 1755: 
három szakaszból állo és fenyő borná-
bol rakott alkalmas szalma fedél alat 
egy Disznó Oll, melly is az udvartol 
kivagyon rekesztve Sovénből font Gya
log kerivel (Ap. B . X V . ) . 

Disznó-pajta. 1646: az Bitai János 
cs István í/tenopűífűja(0.1642—48.). 

Disznó-pásztor. 1691: Oláh István 
Disznó Pásztor (Káin.). 1702: Az 
Disznó Pásztornak adtam árpát m . 1 
(11786. 1.). 

Disznóbélcsináló - deszka. 1689: 
Egy uy deszka disznó bél csináló (Ap. 
A . VIL). 

Dohány. 1707: Az Dohánynak fontja 
15 p. (Kvh.). 

Dohányfűzö tű. 1811: Dohány fűző 
Tő ár. 2 (B. M . 1811—20.). 

Dohos, ,kátrányból készült szekér-
kenőcs*. 1795; Ló árrában M . for. 5 0 . . . 
Dohosért mf. 1 (514/797.). 

Dohottas-hordó. 1770: A Felső 
Hintó színben . , . Dohottas hordó 2 
(Tgy. 1548-798) . 

Dolgos. 1660: Porkoláb András adós 
flo. 9. el hattam az iövö Sz. marton 
napig igirt rea egi eg napi dolgot, de 
io dolgosi aüczion, mert ha rósz lesz 
nem veszem el (9786. 1.), ua. Bagoly 
Laszlo adós flo. 9 asztis el hattam a 
iovo Szent marton napig, igirt rea tir 
napi niari dolgos\, de ha giermeket küld 
nem kel el veni, mert ugy végeztünk^ 
hogy io dolgosi aliczon (uo.). 

Dolgozni. 1635: hittam egynehani-
szor dolgozni (0. 1608-711.). 

Dolgozó-ember. 1606: Amelly béres 
vei dolgozó ember velem volt, mikor az 
eokreot láttam azt a legent az bizony 
hivatta Mihály Vram (Miki. 1605—6.). 

Dolgozó-ház. 1829:96 darab (geren
dák) A Dolgozó és Ebédlő Házmk m e -
nyezetire, hoszsza 4 öl 3 láb (2245/ 
829.). 

Dolog 1. nyári: 
D o n g a 1. hordó-. 
Dorong. 1759: vasvillákkal, dorongok

kal megtámadva (O. 1758-63) . 
Dögös. 1623: Georgy pap a fely 

doboly minthogy oly Eokreoth njuzot 
volt megh az ky Dógós volt es megh 
holt volna (1613—27.). 

Döngő-harang. 1823: Egy nagy 
döngő harang, egy nagy erdőlö Fejsze, 
egy kissebb harang (99. cs. 84) . 

Drót 1. vas-. 
Drót-rostély. 1831: egy kenyér pirító 

drót rostély, megvette Péter strásames-
ter (150. cs. 77) . 

D u g ó 1. ablak-, hordó-. 
Durgál .orsóra teker'. 1770: festett 

áurgált fekete fonal. Szürke durgált 
gyapjú fonal S'/s (Tgy. 1548-798) . 
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Ebédíő-ház. 1829: 96 darab (geren
dák) A Dolgozó és Ebédlő Háznak m e -
nyezetire, hoszsza4 öl 3 láb (2245/829.)-

Ecet. 1818; Négy Etzetes hordó etzet 
benne (Cseh). L . még alma-, bor- al. 

Ecet-érlelő. 1740: Etzet érelő nro. 1 
<28/740.). 

Ecetes-általag. 1658: egi eczetes 
űltalag (Deák). 

Ecetes-bodon. 1805: egy etzetes 
Búdon (Szöts 1800—96.). 1808: Két 
Etzetes badonya Betsü ár 78 dr. (Deák). 

Ecetes-hordó. 1713: Eczetes horda 
nro. 3 (Ap. B . X V . ) . 1744: Egy horda 
öcsétes, két cseber félig öcséttel [!?] 
<Ap. B . XXIV.). 1818: Négy Etzetes 
horda etzet benne (Cseh). 

Ecetes-üveg. 1848: 6 Etzetes üveg 
tele 30 kupa boretzettel 9 fr (N. S.). 

Ecseletlen .fésületlen'. 1708: Ken
der etseletlen 16 fö Kender etselett 39 fö 
<3, cs. 7.). 

Ecset. 1708: Egy posztó tisztító etset 
<3. cs. 7.). L . még bortisztitó- a!. 

Edény. 1688: Edgy Etzetes földből 
\&[o edény (Ap. A . IV.). 1851: egy festet 
kendöszeg teli edénnyel (N. S). L . még 
borecetes-, cserép-, föld-, gabonatartó-^ 
üveg- al. 

Edénytartó-fogas. 1847: kéi edény 
iarto fogas marad az Árváknak (194/ 
29. cs.). 

Édes-almafa. 1668: Egy Édes Alma 
/amat vaghta le (S. 1661—69.). 

Egér-üttetö .egércsapda, egér fogó'. 
XIX. sz. e.: Egér Üttető 3 xr (különf.). 

Egereséi. 1832: egereséi a marha a 
mikor az ágak után kapdos. (Ap. M . 
VIII). 

Egész-vágás-szekér. 1793: egy 

egész vágás vasas talpú szekér 40 Rf 
(8468. I. 1565-800.). 1794: Vasas 
talpú egész Hordó Vágás Szekér, mely
nek a' negyedik kereke megromlott, de 
a' vasa jo, kelteje kereke Persejes, a' 
más kettő Persej nélkül való (Ap. B . 
XXIV.). 1807: lévén három szekér, egy 
egézs vágás hordó, más erdölö, har
madik ide s tova járó ló szekér (B. M . 
1801—10.). 1839: Egy egész vágás 
szekér fatalpu, ökör rúddal és hordó 
lajtorjával és ganyézo Lajtorjával. 155, 
cs. 82.). 1840: Egy fatalpu ê -esz vá
gás la szekér. (64/839.). 1845: Egész 
vágás hordószekér. 2152/845). 

Égető 1. mész-. 
Égettbor. 1661: adós volt Égetbor 

arraba 2 f. 40 pénze! (S. 1658 -65 ) . 
Égettborforrázó-kád. 1781: Égett 

bor forrázó kád (Tgy. 1702—99,). 
Égettborfözö-fazék. 1645: tg\€get 

borfeozeofazek, kei serpeneo(Tgy. 1626— 
50.). 1805: két éget bor fözö fazék. 
(Donáth.). 

Égettborfőzö-katlan. 1758: Éget
bor főző Katlan (8468. 1. végy). 

Égettborföző-Ost. 1683: az Eget 
borfőző üsztit mikor elvette (K. 1678— 
85.). 1757: Égett bor főző üst egy L o m 
bik, egy jo egy rósz. (8479 1.). 

Égettboros korsó. 1191: egy eget 
boros korsó (Pótsa). 

Égetettboros-üveg. 1642: az az 
Ferencz Andrasne Marta azoni az ö 
szotyrabol egi teli egetetboros Üveget 
lopott ki. (Ap. A . III.). 

Egy-kenyéren ,egy háztarásban élö'. 
1579: Apor Myklos által Apor Ferencz-
tol is kerok myert hogy egy kenyerén 
vadnak (Ap. A . L). 1635: Bedé Péter 
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junior egi kenyerén vagion Andrással 
(Ml.). 

Egy-marhán ,egy háztartásban, egy 
közösségben élő'. 1617: az Alperessel 
eggyt Egy marhán es kenyerén leot-
lűnk volna (O. 1613—27.). 

Egyszakaszú-kas. 1800: Két sö
vényből kötőt tosok egyik ke't szakasza, 
a másik egy (1711/800.). 

Egyszemes-nyüst. 1801: egy sze
mes nyüst 6 xr (35. cs. 10.). 

Egyes-hám. Egy pár viseltes egyes 
hám. Betsü ár 2 Hflor (Deák.). 

Egyes-rúd. 1804: Egy kétt kéz rud, 
egy egyes rud, fenyő (856/805.). 

Egyes-szék. 1688: Edgyes szék 2 
(Ap. A . IV.). 1758: két egjes szék,tg\ 
karjos pad (8468. I. 1565-800.). 

Egres, 1727. Egrest de. 9. (t. i. vet
tünk (Kvh.). 

EJtel. 1622: az Sernek eyteh mas 
fel penzth eryen (0. 1613-27.). Az 
vthan megh teobiíetek 2(X) berbechel 
es 2C0 eythel vayal. (uo.). 1816: az 
egész jószág 289 D öl mely tészen egy 
vékát és 7 eiteli (B. M . 1811—20.). 
1837: Eitel, fél ejtet, fertály, egy Torma 
reszelő és egy íöltsér pléhbői 5 Rfrt. 
(Tgy. 1825—897.). L . még brassói-, 
pléh-, sőr- al. 

É k !. fahasltó-. 
Ék-szeg. 1736: Vettünk ik szegntk 

való fat de. 36 (Kvh.). 1738: Bikfat ik 
szegntk a malomra vettünk d. 21 (uo.). 

Eke. 1642: Seot kett EkevitX m y 
szántottunk vala benne (8468.1. végy.). 
1659; az EkembmX az hambol salvum 
sit egj lovat val(ora) fi. 25. elvettek 
(S. 1558-65). 1676: A Fiu gyerme
keknek edgy ekú adgyon vasastól, ta-

lyigastol (8468. 1. 1565—800.). 1692: 
Egy eke den. 24 (B. M . 1574-700.). 
1723: Egy Eke Talyigájával és vasai
val, szántó tésolyával és járommal (Ap. 
O . I.). 1818: Két eke edgyik vas nél
kül Tajigájával (Cseh.). 1814: Egy Eke 
Vasaival, Talyigájával, egy Vasas Le-
szánto Rud 1 pár Hámmal (sz. n.). 
1834: Edgy eke hosszú vasával edgyüt 
(B. M . 1821-48.). L . még béres-, ka
páló-, ló-, törökbúza- al. 

Eke-fej. 1698; egy szántó ekefef 
vas karikával (Ap. A . VI.), 

Eke-kabala. 1809: (154/62. cs.). 
Eke-kaloda. 1716: két Eke kaloda 

(Tgy. 1711—20.). 
Eke-talyiga. 1837: Eke Tallyiga 

mindenestől, megvette Nyáguly György 
4 Rf. 8 xr. (Cseh.). 

Elcsap. 1745: a lovakat kösd az 
Istállóba, ne tsapd el, mert ellopják.-
(312/797.). 

Eledel. 1719: szokatlan sött a m e 
mória hominum nemis hallatott eledelXtl 
kelleték magát nyomorgatni (1/719.). 

Elegyes-árpa. 1676: Valami e/ígycs 
Árpának köblit den. 60(8468. i. 1565— 
800.). 

Elegyes-búza. 1609: Adnak volt is 
egy keobeol Etegies buzait (Kvh.). 
1615: Elvegi Búzának zeme lön cub. 
82 VI (Mikó). 1618: melj megh teoth 
volna 16 kalongya eleges Buzat (0. 
1613—27.). 1742: Elvegyed búza Cub. 
Nro. 15 (Ap. B . XXIV.). 1775 : Székely 
Julianna Asíszony küldött 7 vider turot, 
három köböl elvegy búzát szépet, három 
fekete Diszké gyapjút (B .M. 1771 -8(X).). 

Elegyes-gabona. 1848; 36 véka 
elvegy gabona 28 fr. 48 (N. S.). 
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Élés-ház. 1688: Edgy élés ház azon 
is üveg ablakok (Ap. A . IV.). ua. K e -
mencze az Élés Mzbelivel N u m . 5 (uo.). 

Élés-kamara. 1765: Élés kamra, 
tnellynek Padlása négy csere deszkák
kal borított Alsó Pádimentuma csak 
föld. Vagyon csere Ablak mellyékek 
közé Csere-Ablak-Keresztfára sürő fenyő
fából csinált rostély Ablak (Bethl. vi.). 

Élesztő 1. ser-. 
Élet. 1642: Mikor Ferencz Andrasne-

val egi eletén lakom vala azon udvaro
m o n vetettem Peterselymet, Retket, Fok-
hagimat, ismét Benediktat égikor neve
kedvén latam, hogy apronkint ki vono-
galyak (Ap. A . 111.). 1673: mikor az 
csűrt tsinaltattja vala Dósa András uram 
azon az Szent Imrehi perben forgó 
eleien (Harm,). 1678: falu hatara korul 
való meres kertol pap es mester elete 
korul való kertol. . . légiek immúnis 
(S. ejk. 1668—78,). 

Ellenálló-gerenda. 1829: 16 darab 
Ellent álló gerendák hoszsza 2 öl 2 láb 
<2245/829.). ua. Ellent álló gerendák 
a' vizvetök mellé a' flügelre hoszsz 
2 öl 2 láb (uo.). 

Ellenző. 1764: Az Elenzönél a Gát 
elszakadván a dolgosoknak adtam egy 
kupa pálinkát és 2 kenyeret [a város 
malmánál] (Kvh). 

Elö-ágas, 1758: az elő ágasson két 
vas karika (8468.1. 1565-8CX).). 1840: 
Egy hitvány elödgas eladatott 27 xr. 
(64/839.). 

Élő-föld .szántóföld'. 1583: ászt 
tuggyuk hogy az peres reth Myndenek-
nek szabad eleo feold volt mynd Kyz-
dyeknek, Czykyaknak, m y n d Erdeye 
mezeye (Kvh.). 

E lö -hám. 1840: elő hám, kantárral 
gyeplővel eladatott 30 Rf. (64/839.). 

Elő-hasú ,első ízben vemhes*. 1656: 
jutót ket boriuzo tehén eleo hasú es 
edgy szeoke tehén, ez feieos volt (9786.1.). 
1752: M e d d ű Tehén elő hasaak kik 
m e g futoztak a M e d d ü Csordába va
gyon 8 (Ap. A . V n . ) . 

Elő-heveder. 1729: két vánkosos 
elő Heveder (11360. 1.). 

Elő-kerék. XÍX. e.: Egy nagy sze
kér ajjat két előkérek nélkül Forró Károly 
ur 2 mf. 74 pénz [t. i. megvett] (B. M . 
hiány.). 

Elő-kötél. 1794: Hordó szekérre való 
vonó és Elő kötél 2 (Ap. B . XXIV.) . 

Elő-paraszt-hám. 1806: két rudas 
és két elő paraszthám {%M. 1801—10.). 

Elö-saroglya. 1840; Elő sarogja 
vasas 18 xr. (64/839.). 

Elő-tengely. 1719: Egj elő tengelj 
agassavai egjüt uío tengelj agassaval 
egjüt vasatlan két vasas lőts aestima-
tioja két forint huszonnyolcz pénz ket, 
kefékkel egj ült (Lázár). 

Első-láda. 1810: Egy vasas talpú 
minden hiba nélkül valo 10 szekér kas
sal, első ládával és sarogjávaJ együtt 
135 Hfl (740/810.). 

E m b e r 1. dolgozó-, faragó-, köz-, 
kútrakó mester-, mester-. 

Épít. 1541: toaba az aszallot azmel-
leth az ambaris Kovachy epyiteth wolt 
afelwl meg írt jószágon (Kvh.). 1599: 
az Gazda Azzoniwal edgiwth epiíetwnk 
es cinaltuwnk (Ap. A . I). 1615: az en 
hazam Ártalmára ne építhessen (O. 
1613—27.). 1650: Szabó Andrásnak is 
tartozzanak hasonló épületeket epitteni 
az micsodásakat Szabó Jánosnak épi-
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tettek s együtt ennek utánna is épiíi-
nek, s az házat az hajazattyáig mind 
tapaszszávai földelésivel ^yütt segely-
lyék (Tgy. 1669—81.). 

Épület. 1610: az Epuletbeol való 
rezerth fi. 100 Igherth volna (0. 1608— 
711.). 1662: az mi gpvZeteM epitettvnk, 
szobát, Istállót, Czjwrt (S. 1658-65. ) . 
L . m é g szalma- al. 

Érc-üst. 1837: r̂fó ösf Héjjá András 
3 Rf. 30 xr. ft. i. megvett] (Cseh). 

Erdélyt font, 1700: egj Erdélyi 
fontért fizet egj Polturat (Kvh.). 

Erdő. 1560 k . : az prasmary errf̂ obe, 
ki az fekete wyz mellet wagyon (Tgy. 
1437—1568.). 1583: ászt tuggyuk hogy 
a peres reth Myndeneknek szabad eleo 
feold volt mynd Kyzdyeknek, Czykyak-
nak mynd Erdeye raezeye (Kvh.). ua. 
Annak vtanna egy esztendeoben a fywet 
megh kaszaiak az Erdeyt'is bírtak (uo ) . 
1591: hoza tartozokal zantho feoldekel 
zena retekéi es erdeyvel (Dam.) . L m é g 
felfogott-, tilalmas- al. 

Erdö-örzés. 1684: Nagy Borosnyo-
nak olyan törvénye van, hogy ki az 
erdőt nem őrzi, hanem könyörög az falu 
előtt csak forinton büntetődjék (S. 
1678 -85 ) . 

Erdő őrző. 1659: Vteo Ferencz mi
vel kezest adót az Komollai Erdeo 
eorizeom^, keressek ez akkori Erdeo 
eorízeot (S. 1658-65.). 

Erdő-pásztor. 1662: egj Lanczomat 
meíi megh ert volna fi. 5 elveottek volt 
az Erdeo pásztorok (S. 1658—65.). 

Erdő!. ,az erdőről iát hoz'. 1643: 
Szabó Mihali errfölíf ott (0.1642—48.). 
1643: Sido Georgi ott az heliben 
erdeoM (uo.). 

Erdőlő-fejsze. 1664: egi Öregli 
erdőlő Feiszi (Ap. A . III.). 1736: két 
feiszi, egyik erdőlő, más faragó (Ap. O . I.). 
1808: egy vásott erdőlő fejsze. Betsfi 
ár 60 dr. (Deák). 

Erdőlö-fúró. 1759: Erdőlő farú 
(11019. 1.). 

Erdőlő-kender-kötél. 1692: Egy 
erdőlő kender Kötél den. 30 (B, M . 
1674-700.) . 

Erdőlö-lánc. 1696: Egy erdőlő láncz 
(Dámok.). 1759: Egy erdőlő Idniz 4 RL 
(8468. 1. 1565—800.). 

Erdőlő szán. 1688: Három Erdőlni 
való szán (Ap. A . IV.). 1797: két Erdőlő 
szán és egy szántalpába való kis Lántz 
(B. M . 1791-800.). 1806: Három de
rék szán, két erdőlő és egy sóra járő 
(B. M . 1801—10.). 1808: Egy erdőlő 
Szán. Betsü ár 36 Dr. (Deák). 

Erdőlő-szekér. 1677: Erdőlő szekér 
2 (Ap. A . IV.). 1688: Erdőlő vasas 
ailyu szekér (uo.). 1743: kelteje a"̂  
Szekereknek erdőlő, mellyben is talál
tatnak jo kerekek, a' tengelye ezen 
Szekereknek vasatlanok, Simeiy karika 
pedig 9 találtatik rajtok, vasból áüo 
három (Ap. B . XXIV.) 1806: egy vasas 
lalpu szekér, egy eidőtő és egy Malomba 
járó fakó szekér (B. M . 1801—10.). 
XIX. sz. e.: Egy fatalpu Erdőlő szekér 
(B. M . hiány.). 1818: Egy erdőlő szekér 
két hitván kerekivei (Cseh). 

Erdölö-talylga. 1805: Egy Erdőlő 
Taliga (Szöts. 1800-96.) . 1808: Két 
hitván erdőlő talyiga. Betsü ár 4 Hflor 
(Deák.). 1834: Egy erdőlő tajiga, két 
szán. Edgy eke hoszszu vasával ed-
gytit (B. M . 1 8 2 1 - 4 8 ) . 

Eresz. 1594: A z keö haz penigh 
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hazával es ereziwd egyetembe Bárra 
Istvánnak juta (Tgy. 1568—1606). 
1618: az felperes zolgaya halwa fekut 
volna az Erezhe (0. 1613—27.). 1646: 
enis ott lőttem volna másokkal az spe-
cificalt háznak eresziben (1642—48.). 
1681: közönséges házunknak ereszéről 
deszkákot vontak le (K. 1678—88.). 
1754: a Molnár számára tsinált egy 
sütő kementze a falu közönséges helljen 
egy kis Eresze\ske alatt (Tgy. 1702— 
99.). 1754: a háznak előtte vagyon 
bornábol rótt eresz, az ereszben egy 
füst ház (Ap. B . XXIV.) . 

Eresz-ajtó. 1796: A ház eresz ajto 
sorkostol zárostol 1 fi. 50 den. (B. M . 
1791-800.) . 

Ereszt. XVÍII. sz. vége: Hogy az 
Öreg Anya M é h többet ne ereszszen 
Kis Aszszony nap tájba szedd ki az 
Anyaházat (Kézir. F. 22.). 

Eresztő-gyalu. 1798: Gyaluk: egj 
Eresztő, három simító, egj párkányozo 
(11019. 1.). 1819: Egy Eresztő, egy 
Porozó és simittoGya/uk(B. M . 1811— 
20.). 1837: Egy nagy eresztő gyalu 
készen felvasalva (Cseh). 

Eresztő-kád. 1664: egi io öregh 
eresztő kád (Ap. A . IV.). 1691: egy 
eresztő kadai flo. 1 egy oltó kádat den. 12 
(Tgy. 1682-92.) . 

Érlel. 1823: A Szij gyártok dolgoz
zanak e-szerénf: Egy Nagy Marha bőrt 
hámnak éretjenek 3 Rf. (2043/823.). 

Ernyős-bricska. 1859: Egy ernyős 
pritska szekér. Becs ár 40 f. (Gidóf. 
1779-877.). 

Ernyős-szekér. 1596: ket Ernyeos 
zekerst kezychyenek hat hat loval való
kat (Ap. A . I.). 1626: egi lo vasas 

Erniős gykines szekeret keszichien fel 
hat io erős lovakkal (Kvh.), 1840: Egy 
lo után való kis Szekér Ernyőivé], el
adatott 41 Rf. 35 xr. (64/839.). 

Eszköz I. fa-. 
Eszközfa, 1795: eszköz fáim leg

alább h. flo. I (Tgy. 312/797.). 
Eszközlö-üst,pálinka főzéskor hasz

nált üst". 1774: Tanáltatoít Eszközlő 
Üst 2 (8468. cs. i.). 

Esztena ,a juhoknak sövénnyel vagy 
deszkával bekerített fejő, pihenő és alvó 
helye'. 1583: Eór hegien ezíena Jwhatys 
eoriztem (Tgy. 1574—690.). 1583: az 
eztenáX elvagdallak az teomleoben Saytba 
sok kartt tóttek (Kvh.). 1616: Eolves 
neweo havasunkon leveo Ezthenank-
ban . . . vittek Juhokot az Inctusok 
(O. 1613—27.). 1727: Valamikor a 
falusi johok egy esztenára kitelnek, sen
kinek idegen johot behozni nem szabad 
(Tgy. 1720-40.) . 

Esztena-fű. 1606: esztenafw hegyek
kel kyk ugyan maxay határba vadnak 
(Tgy. 1574-690.) . 

Esztena-fist. 1815: Az [sziina üst 
pedig méltóságos néhai Nalátzi Boldisár 
urtol jutván, azt soha ki nem adta 
(14511815). 

Esztenás-társ. 1609: Gonoz E m t « -
rek juhainkat íelverthek teob Ezihenas 
tórsayvai egethemben (O. 1038—711.). 

Eszterga 1. kerékfej metsző-. 
Eszterga-kés. 1840: Három darab 

Eszterga kés (64/839.). 
Eszterga-masina. 1840: Egy Esz

terga Masina szerszám szélyei hányva, 
eladatott 2 1 4 xr. (64/839 ). 

Eszterha. 166!: Szonda István Vram 
is ott volt, s eo akart az eszíerhaba is 
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íeoni, hogj fe! gjullion az Neste haza 
(S. 1658-65.) . 1730: ezen Csűrnek az 
Arnjekja a vágj Eszter hala alatt találtatik 
valami régi éppületböl álló némely részi 
m e g veszet nyári borna (Ap. B . XXIV.) . 

F a 1. ajtófél-, állás-, alma-, árboc-, 
asztagláb-, borító-, cseresznye-, édes
alma-, eszköz-, feniő-, gerendely-, gyü
mölcs-, hám-, karó-, kaszaj-, kése-, 
koszorú-, körte-, kötő-, kürtőskalács-
süiő-, láncoskése-, lapocka-, malom-, 
mángorló-, meggy-, nyereg-, orsó-, öl-, 
paraszt kapufél-, sing-, sirítő; siráj-, 
szál-, szárú-, szemöldök-, szilva-, ten
gely-, zsilip-. 

Fa-abroncs. 1848: 4 darab kád vas 
abrontsal, 10 sajtár 4 darab vas, 6 darab 
fa abtontsaX 36 fr. 48 (N. S.). 

Fa-horgoló, 1758: jo konyhátska, 
melljet egy három darab Fenyő Desz
kából épült két fa sorkonn járó Ajtót 
zárra! és fa horgolov&\ zár bé (Tgy. 
7/899.). 

Fa-ásó. 1722: egy áso fából vaío 
lapáttya (Ap. B . XXIV.) . 1823: Egy 
hitvány fa ásó (1198/824.). L . még 
vasas- al. 

Fa-borona. 1713: Fa borona ntú.Z 
(Ap. B . X V . ) . 

Fa-bodonka, 1823: Egy étel hordó 
fa budonka (1198/824.). 

Fa-csatlás. 1695: Fa csatlás 2 
(Ap. A . V . ) . 

Fa-ekekabala. 1758: A ház udva
rán találtattak Egy faeke kabala (8468.1. 
végy.). 

Fa-eszköz. 1648: H a mi fa eszkeo-
zeok, ladak, tanierok, hordó, kádak, egj 
szova! minden fa eszkeozmk igjenesen 

az gjermekre maradgianak (Tgy. 1626— 
52.). 

Fa-farkas. 1688: Egy sindely csináló 
fa farkas (Ap. A . V . ) . 

Fa-fergettyü. 1758: Egy erdölö fa 
fergettyü (8468. végy.). 

Fa-gárda. 1713: egy kobol való/a 
gárgyákkal felrakott gémes bő vizű kut 
(Ap. B . X V . ) . L . még gárda- al. 

Fa-gereblye. 1825: E g y / a vasfogu 
gerebfe (10774. 1.). 

Fa-gerezdes-kulcs. 1807: mindenik 
ajtónak fa sorka vagyon, egyiken vas 
reteszfö vagyon, a másikon fa gerezdes 
koltsa vagyon (11410. 1.). 

Fa-gyertyatartó. 1758: egy /dból 
tsinált srofos Gyertyatartó (8468. 1. 
végy.). 1810: Három falra való fa 
gyertyatartó. Betsültetett 18 dr. (740/ 
810.). 

Fa-hasító-bot. 1758: egy fa hasitto 
Bot (8468. !. végy.). 

Fa-hasitó-ék. 1841: Fa hasitó ék 
(123. cs.). 

Fa-iró-vésö. 1838: Fa iro vésű. 
Betsü Ára 4 xr. (127. cs. 60.). 

Fa-kanál. 1664: 8 fakalán (Ap. A . 
III). 1689: négy fa kalán (Ap. A . 93.). 
1805: 10 fa tángyér és 5 fa kalán 
(Szőts. 1800—96.). 1805: Két nagy 
fakalán. Betsü ár 6 dr. (Deák). 

Fa-kártya. 1713: Fa kártja (Ap. B . 
X V . ) . 

Fa-kávás-lőcs. XVIII. sz. vége: há
rom fa kávás lőcs (N. S.). 

Fa-kecske .favágó bak'. 1824: két 
fa kecske [kézi fürésszel való favágás
kor használják] (99. cs. 84.). 

Fa-kilincs. 1722: ajtaja vas sor
kokon járó fa kilincsü (Ap. B . XXIV.) . 
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1758: Tserefa sorkokon forduló Ajtotska 
fa kUintsivel együtt (Tgy. 1702—99.). 

Fa -kompona . 1808: Egy fa kom-
pona. Betsüár 6 dr. (Deák). 1817: Két 
fa Kompona (B. Ni. 1811-20.). 1824: 
Egy/ü kompona vas iántzával(99.cs,84.). 

Fa-kupa. 1664: 6 Fa kupa (Ap. A . 
I!i.). 1840: Fa kupa, eladatott 2 xr. 
(64/839). 

Fa-lapát. 1815: Egy hitvány Fa Lapát 
2 xr. (1639/821.). 

Fa-mozsár. 1807: Egy /a mosár 
9 xr. (1761/807.). 1824: Egy fa mosár 
töröjével (99. cs. 84.). 

Fa-nyereg. 1840: Egy fa nyereg 
eladatott 40 xr. (64/839.). 

Fa-nyirő-olló. 1720: Egj nagj Olló 
Gjümölts fákot nyirmk vélle (Káin.). 

Fa-olaj. 1592: Fa olayra. den, 22 
[t. i. adtam] (Mikó). 

Fa-óra. 1800: Egy fa Ora (711 /800.). 
Fa-palack. 1744: Egy fa palaczk 

más féi ejteies aestimatioja den. 24 
(41/744.). 

Fa-paraszt-tálasocska. 1768: Fa 
paraszt iáiasocsko, 30 xr. (Ap. J. 1). 

Fa-rosta. 1708: Fa Rosták 1 (Ap. 
A. Ví.). 

Fa-sarok. 1713: Gabonás ház, mely
ben nyilik be fenyő deszkából valo fa 
Sorkokon forgó vas rekeszes ajtó (Ap. 
O . !.). 1736: Egy feysze köszörű jo ép 
köszörű fa sorkokon allo megkészítve 
(Ap. O . I). 

Fa-sótartó. 1689: egy/Ű SO Tartó 
(Ap. A.93) . 1708: Egj tarka fa Sótartó 
(3. cs. 7.). 1810: Egy fa sótartó 14 
dénár (740/810.). 

Fa-szekér. 1793: Egy kicsi fa sze
kér 4 ti. 50 (8468. 1. 1565-800). 

Fa-tál. 1677: Tál fáhol No 27, 
Tanier 20 (Ap. A . IV.). 1721: Fa Tát 
nro 2. fa Tányér nro. 18 (4692. 1.). 
1759: Fű és tserép tó/ak, íángjérok, 
kártyák. . . (B. M . 1801—10.). 

Fa-tálca. 1847: Egy fa Tátza 4 xr 
(194. cs. 29,). 

Fa-talpú-kerék. 1814:4 Ujj/a Talpú 
kerék (1642/821). 1844: Egy Gabona 
hordó szekér fatalpu Arerê ekkel (175. 
cs. 12). 

Fa-talpú-szekér. 1839: Egy egész 
vágás szekér fatalpu, ökör rúddal és 
hordó lajtorjával és ganyézo Lajtorjával 
(155. cs. 82.). 1840: Egy fatalpu egész 
vágás lo szekér. Eladatott 17 Rf. 37 xr. 
(64/839.). 1843: Van tgy fatalpu sze
kér nagy 20 Rf. (B. M . 1821-48.). 

Fa-talpú-talyiga. 1840: két pár hit
vány fatalpu Talyigák 52 xr. (64/839.). 

Fa-tányér. 1639: Fa Tangyei öít 
(Ap. A . 93). 1713: Fa tángjérnro.bl 
(Ap. B . X X V . ) . 1721: Fa tál nro. 2 
fa Tányér nro. 18 (4692. I.). 1758: 
fa tángyér 4 (8468. 1. 1565-800.). 
XIX. sz. e.: Tizenhat fa tángyér. Becsű 
árr 10 xr. (Cseh). 

Fa-tisztító-fürész. 1840: Két Fa 
tisztitto Kis Fűrész eladatolt 58 xr. 
(64/839.). 

Fa-vágó. 1695: favagonsk fizettem 
negyven eol faert 7/20, Az tűz Szitto-
nak és /avaroknak, béreseknek js attak 
23/19 (Ap. A . VII.) [a zalánpataki üveg-
csűrnél]. 

Fa-vágó-fejsze. 1659: Egj favago 
fejsze val(eí) f. 1 (S. 1658-65.). 
1848: 4 darab nagy favágó fejsze, 10 
darab véső, 12 darab furo 9 fr. (N. S.). 

Fa-veder. 1688: Ezen Gabonás ház 
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és az Istálló között van egy köbül fel
rakott Gémeskút, mellyen van egy ab
roncsos fa veder, mind vas nélkül 
(Ap. A . V . ) . 

Fa-vályucska. 1688; egy so tör5 
fa vályucska (Ap. A . V . ) . 

Fa-villa. 1794: N é g y / a villa (Tgy. 
1781—800.). 

Faggyas-cseber. 1840: Egy fagyas 
cseber, egy kis zahána fagyuval (64/839.). 

Faggyú. XIX. sz. e.: 16 e'itel fagya 
f, 4.80 (B. M . é. n.). 

Faggyúföző-íxst. 1826: edgy Nagy 
Fadgyas főző üst (10774. I.). 1840: 
Egy Pogyit főző Üst (64/839 ). 

Fakókerék .fatalpú, ráf nélküli sze
kérkerék'. 1681: Két Béres szekér va
gyon az Udvaron, mellynek edgyikének 
két vasas kerekt vagyon a többj mind 
fakók (Dámok.). 1714: Béres szekér 
fakó kerekey (Ap. B . V U L ) . 

Fakószekér .szekér, melynek kere
kei fatalpúak'. 1686: két lo után való 
Jako szekér (Dámok.). 

Fal 1. kerék-, örök-. 
Faiazó-pad. 1816: Kerek Falazó 

Pad becsültetett 20 xr. (61. cs. 37.). 
Falazó-szálú. 1794: Kerek falazó 

szalu (Tgy. 1702-99.). 
Fali-óra. 1847: (194. cs. 29.). 
Falka. 1555/180): jelenték mielöttünk 

egy falka ffMd̂ t (Ap. B . Kszl.). 1562: 
az che (Cseh) rez fwzybe eg falka 
fwweíh (Tgy. 1437-568) . 1639: az 
elmuit telén nálam lakék az akkori 
Bornamisza Thamas szolgaloia egj 
fatkaigh (Tgy. 1626—50.). 1640: gjer-
mek koromban ot lakom vala a schola-
ban Kelemen papnit tarfok vala szállást 
es akkor Kelemen pap aítal kertelte 

vala az haz eleit az piacz feleöl, az 
Janczio János haza szegeleteigh es vgy 
leön egj falkaigh (Tgy. 1626-50.) . 
1646: egj Sokadalom hetjn egj falka 
marhat kj úrit vala Barabás Qeorgj az 
udvaráról, oztan be zarola az kaput 
(uo.). 

Falu-hagyomány 1. hagyomány. 
Falu-hivogatás ,régi időben m e g 

hívás* a falugyűlésre, melyet a templom 
előtt, vagy ha faluháza volt, abban tar
tottak meg. A meghívás rendesen csen
getés által történt'. 1717—1804: Hasonló 
képpen falu hivogatás és Gyűjtéskor 
kinek kinek kapuján vagy ablakán be
kiáltani s declarálni miért kell a falu
nak összvegyülni (Tgy. 7/719). 

Falu-őrzés. 1608: végeztük ászt is, 
hogy az faluih mjnden Eyel eoryzztk 
sub poena fi. 12. Az faluba ha ky meg 
nem akarna eoryzni az falu penigh 
büntesse fi. 1 (0. 1608-711.). 1616: 
Az falú eorizeserlh az tyzth senkith ne 
haborithason se Bánthasson, hanem 
chyak az falu büntesse (O. 1 6 1 3 - 2 7 ) . 
1745: A fala őrzés propositionem pa-
gorum 5—6 és 12 személyek által szo
kott lenni (Prot. 1 7 4 4 - 5 4 ) . 

Falu-örzö. 1647: haliam hogy Péter 
molnár szida az falu eorzeokeot s raiok 
is tamada (K. 1647—52.). 1648: eo 
oly reszegh volt hogj az falu eorzeok 
vontak fel fekwveo heliebeol (K. 1647— 
52.). 

Falu-tilalmasa ,a falu közös tulaj
donát képező le nem vágható, nem 
legeltethető, nem használható erdő vagy 
föld'. 167! ; Az Küiyenieknek ollyan 
törvények vagyon, hogy az hajnalt nap
palhoz erük, az kinek marhaia hajnal-
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ban jar az fala tilalmassdha csak ugy 
büntetik, mintaznappaUt(S. 1670—78). 

Faragó 1. köröm-. 
Faragó-bárd. 1789: Faragó Bárd 

(11019. 1.). 1808: Egy kitsiny faragó 
bárd. Betsü ár 36 dr. (Deák). 

Faragó-ember. 1681: ugj fogatta 
az malomhoz Gondos Györgyöt hogj 
jo faragó ember (Tgy. 1669—81.). 

Faragó-fejsze. 1708: Egj hitvan 
faragó fejsze (3. cs. 7.) 1797: egy 
hWván faragó fejsze, rámás fürész hitván 
(B. M . 1791—800). 1815: Bárd akár 
faragó fésze (sz. n.). 

Faragó-szék. 1716: (Tgy. 1711—20.). 
Faragott-bálvány. 1698: A templom 

felöl vagyon egy Tölgyfából faragot 
bálványu üalambugos kapu labu sövény
ből font kapujának deszkás beiaro kis 
ajtóival romladozott sendelyezet alatt. 
Mely udvarházon Északról nyilik tölgy
fából faragott bálványu állo vas kávás 
két fele nyilo fenyő deszka kapu be
járó kis kapucskával vas be tolyo zárjá
val edgyütt (Ap. A . VI.). 

Faragott-szíj. 1750 k.: Egy jo he
veder faragott szíjból 34 dénár (Kvh.). 

F a r h á m . 1708: Negj lóra való far-
hamok (3. cs. 7 ) . 1805: két lóra való 
farhám minden hoza tartozó varásos 
fékekel és Gyeplővel (866/805.). 1807: 
vagyon négy lóra való hám, egy pár 
rudas lovakra való farhám{B. M . 1801— 
10.). 

Farmatring. 1692: Egj par kengjel 
szí, ket heveder, egj farmatring, 4 szi, 
egj lekötő szi (Barab. diar.). 1708: 
farmatring (3. cs. 7 ) , 

Fátyolszita. 1840: Egy hitvány/á-
tyol szita (64/839.). 

Fattyú-szarúfa. 1805: Az 1802-ben 
volt föld ingáskor a' Toronynak Nap 
Nyugoti része meg romolván, a' fattya 
szarufák a' párkánnyal együtt le hul-
ván reparaltatott és bé is tserepeztetetí 
az eiébbeni formája szerint (S. ejk. 
1801—6). 

Fazék. 1592: ot mutata az padon 
egi v/y fazékban egi zöld bekat(Ap. VIIL). 
1644: az fazakott kerté ele, hogi mi -
czioda fazekb&n főzött es oly fazakot 
adott elo, hogi az kiben akkor nem 
főztek voltt, hanem pókhálós volt az 
fazék (O. 1642-48.). L. még abárló-, 
égettborfőző-, festő főző-, föld-, fúviz-
főző; hólyagos-, jártató-, kétfülü-, 
kötött-, mázas-, pálinkás-, paraszt-, 
réz-, szappanozó-, vas- al. 

Fazékhordozó-kantár .többnyire 
sásból, néha vastag kenderfonálfaól font, 
hálószerű edénytartó, mellyel az ételt a 
mezőre viszik'. 1801: Egy pár fazék 
hordozó kantár 3 xr. (361/801.). 

Fazekacska. 1772: és jol esik neki, 
ha adok vagy egy fazekacskát, vagy 
egy takarodzot (B. M . 1 7 7 1 - 8 0 ) . 

Fazekas. 1763: Októbernek 13 nap
ján Biro Uram poroncsolatyábol hogy 
az örzö házba a kemenczét felrakot 
fazakasok számára egy kenyérért, egy 
font túróért, fél ejtel égedborért, egy 
pótra Serért, egy szál gyertyáért fizet
tünk 13 xr. (Kvh.). 

Fazekas-céh. 1673: Kezdi Vásár-
hellyi Fazakas Czéh hozván és produ-
calvan mi élőnkben levelét (Tgy. sz. n.). 

Fazekas-mű. 1668: szegődött szol
g á m ievem elhagiot, meliyet fazekas 
mixQ fogattam volt be (S. 1668— 
78). 
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Fedél 1. asztal; galambbúgos-, pad-, 
szalma-, zsendely-. 

Fedeles-hordó. 1704: Egy fedeles 
hordóban 9 köböl búza. M a s is van egj 
fedeles üres hordó (3 cs. 7.). 

Fedeles-kert. 1606: az megh Irtt 
órókseget myndennemw haznaywaí, 
kórnywlle való fedeles kerttel és hozza 
tartozandó szantho földekkel esztena 
fw hellyekkell . . . (B. M . 1574-699.). 
1762: Fedeles és gyalog Kert (11019. 1.). 

Fedeles-kocsi. Egy fedeles kotsí 27 
arannyas (Ap. J. I.), 

Fedeles ónkanna. 1759: Egy fe
deles on kanna cum hac inscriptione 
Munus Jo. Győri 1672 (S. ejk. 1759— 
76.). 

Fedeles-pohár. 1645: egi vastag 
regi fedeles ezüst pohár pogani pénzes 
{Ap. A . I!f.). 

Fedeles-sövénykert ,ágakból font 
kerítés, melyet tövises ággal, vagy szal
mával fednek be'. 1698/1720. Az kert 
körűi Észak felöl jó lészás egj részig, 
más részig pedig romladozot fedeles 
SövenJ kert (Káin.). 

Fedelet 1676: Épületeket, kerteket 
jo gondviseléssel és fedeleitel tartsák 
(8468 1. 1565-800.). 

Fedeztet. XÍX. sz. v ^ e : A Szellő 
fedeztetett (B. D . ) . 

Fedő. 1676: Fedő (Don.). 1838: apró
ság csiprok és fedők, betsü árok 6 xr. 
(150. cs. 75.). L. még cserép-, kondér-, 
pléh-, vas- al. 

Fehér-borsó. 1692: búza volt 30 
kalongja, eg| szekér fekete borsó, egj 
köböl hariczka, feiér borsó (K. 1689— 
96.). 1758: fefér Borsó í szekérrel, 
köles 9 kalongya (Ap. B . X V . ) . 18í»: 

Négy véka fejér borsó vékája pro 72 
dr. (Deák). 

Fehér-kenyér. 1843: fejér kenyeret 
köz kenyeret a torra 2 véka búzából 4 
véka rosból 5 fr. 30 xr. (172/88. cs.). 

Fehérítés. 1753: Adtunk Házak fejé-
ritésiért a Meszelönek 1 fo. 2 den. 
(8468. végy.). 

Fehérvári zabola. 1744: egy pár 
Czigány csinálta fejérvári forma zabola, 
aestimáltatott den 24 (45/744.). 1745: 
egy fejérvárt forma zabola huszonnégy 
pénz (41/744.). 1758: Egy ujj dohotas 
Kantár fejérvári zabolával (23/758.).; 

Fej. 1614: az Damokosfalvi Zenlh 
Egyházra menthenek es Annak az ke-
rytesset el hanták es megh égettek, 
juhayt olh feytek (O. 1613—27.). 1647: 
az peres Juhokot haidu János maga 
szamara fejte, s eó veotte el az hasznát 
(K. 1647-52.) . L . még búza-, eke-, 
kerék-, küpiis lőcs-, lőcs- al. 

Fejekötött - jobbágy. 1607: Es 
mjerth hogy azt nem mondhatod, hogy 
feye keoteot Jobagy, vagy pénzen veoth 
leottem volna . . . (8468. 1. ideg.). 

Fejező I. aprószeg-, slngszeg-, szeg-. 
Fejős-dézsa. 1713: Fejős Désa nro. 

1 (Ap. B . X V . ) . 
Fejős-juh. 1659: Eoregh fejeós Juh 

nro. 31. (Barab. diar.). 1663: Eotven 
eot mregh fejeos Juhomot. . . (S. 1658 
- 6 5 ) . 

Fejős - pásztor. 1730: Kovásznál 
Bács, Fejős és Meddü pásztorok semmi 
hellyes mentséggel és jo ratiokkal m a 
gokot az számvevő és törvéní tevő 
Gaszdák élőt nem mentegefhclik (57/ 
748.). 

I^jös-tehén. 1616: az Goch georgy 
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hazaiul hozoth volt zalmat, forgachot 
es fekete egér levelet az végre, hogy 
az Eo feyos tehemntk az teyet megh 
hozhassa (0. 1613—27.). 1656: jutót 
ket boriuzo tehén elő hasú es edj szőke 
tehén, ez feios volt (9786. 1.). 

Fejsze. 1614: zálogon wotte volt el 
egy feyzeyih Fosson Balinthnak (O. 
1613—27.). 1616: elvezet/e>'zeyet talál
tak megh nála (uo.). 1682: Eőt tem-
lonkot es 15 veder ordankot es egy 
fejszéi tiitot meg(0.1680—88) . 1819: 
Vagyon egy feszi és egy nyárs, 1 vas 
lapotzka 4 fo. ( B . M . 1811-20 ) . 1837: 
két Küsdék Fe/S2i vallet den. 60 (25/753.). 
L . még béres-, erdőtö-, faragó-, favágó-, 
horgas-, horogszedö-, húsvágó-, keskeny-
élű-, kötő; laposélű-, lapostábláfú-, sze
kerce-, véső-, vesszővágó- al. 

Fejsze-kapa. 1825: Egy fejsze kapa 
1 Rf. 4 xr. (17541825.). 

Fejsze-köszörű. 1736: Egy feysze 
köszörű jo ep köszörű fa sor kokon áiío 
megkészitve (Ap. O . I.). 

Fejsze-nyél. 1809: Fejsze nyél, a 
vevő neve Drágamér János 6 xr. (154— 
62.). 

Fejtő. 1655: két lepedőbe való fejér 
varrasos fejtővel varrót hjm (Ap. A . Hl) . 
1679: vagion karom fi. kétszáz, vgy-
mint egy len vászon kendeo feytöwel 
Együt (K. 1678—88). 1708: kender 
vászon kék fejtővel varott (3, cs. 7.). 

Fejtő-festö. 1819: Kantai Fejtő Festő 
Katona Mihály (B. M . 1811-20.) . 
1844: fefíö festő cselédjének gondat
lansága (Kgy. jk.). 

Fék. 1581: Az pej lowat fekestedl, 
Niergesteol az eoregebik niakba veteo-
ve!, bonchokaJ... hagiom Zekel moj -

sesnek (Tgy. XVI—XVII.). 1645: egi 
lovamott /ebiben nierghiben leven el
lopatta (O. 1642—48.). 1692: Egj par 
varrót hám egj bokor fékkel (Bar. diar.). 
1692: Egy hitvány fek den. 3 (B. M . 
1674—7(X).). 1807: egy pár késefa hám 
lántzos késével együtt négy fékékkel 
(B. M . 1801-10.) . L . még állazós-, 
brassói-, gyeplős-, járó-, kötő, táncos-, 
paraszt-, szekeres- al. 

Fekete-borsó. 1692: búza volt 30 
kalongja, egj szekér fekete borsó, egj 
köböl hariczka, fejér borsó (K. 1689— 
96.). XIX. sz. e.: Gazdag reményű 
Török-buzás és fekete borsos termő 
hellyét el pusztitotta (B. M . sz. n.). 

Fekete-káposzta, 1720: Koszorú 
veres hagjma nro 3 9 . . . Fekete Káposzta 
(Káin.). 

Fekete-korsó. 1835: Fekete korsó 
3 xr. (1608/835.). 1838: Három fekete 
korsok. A vásárló neve Kováts Juliánná 
14 xr. (140. cs. 24.). 

Fekete-zab. 1840: Fekete-zab 400 
véka 200 Rf. (64;839.). 

Felakasztó-pohárszék. 1851: Egy 
felakasztó pohárszék (N. S.). 

Felakasztó-üst. 1833: ké\ felakasztó 
üstök 16 fr. (152. cs. 88.). 

Fél-ál ,kb. egy kis féihold nagyságú 
földecske'. 1574: váltottam megh egy 
fel ű/lat (Dámok.). 1587: Ada Ajándé
kon fel al széna fwvet (Pőtsa. 1581— 
814.) 1694: A z melíy két fél áll föld 
vagyon az mostani Ugarlo Mezőben 
(B. M . 1574-699.). 1595: egy fel al 
feöldet eöreök arron (8468. 1. 1565— 
800.). 

Felfog. 1710: Mindön a kaszáló 
helyeket, réteket feli fogni szokták an-
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nak idejében, mig a kaszálást ell vég
zik Szénát betakarítanak, hordanak, Se' 
magáén, annál inkább másokén se' sol-
bval, se' kaszával m é g az űdüUökön 
is kaszálni ne' merészeliyen . . .Mikor az 
sarjút egyező akaratból az határbirák 
feli fog\ak Senki lovát tehenit barmát 
oda bocsátani ne merészeilyen (Tgy. 
29/882.). 

Felfogó 1. vas-. 
Felkeresztez. 1738: Mikor az vá

ros istáloját fel keresztezlek és a fát 
rakatták Lőrincznek attunk Bort, éget 
Bort d. 15. (Kvh.). 

Félkéz-cseber ,félkézzel hordozható 
cseber'. 1714: Vagyon három fél kéz 
Uj kis Cseber (Ap. B . XXIV.) . 

Félkéz-fogó. 1840: Egy fél kézfogó 
(64/839.). 

Félkéz-kalapács. 1840: Három ujj 
félkéz kalapáts nyelestől (64/859.). 

Félkéz-láda. 1635. egj kis felkez 
záros iQda (Tgy. 1626-50.) . 1693: 
Ezekből a ket vánkost, az 1 kendőt, 
az asztalra való festékest fél kéz ládái 
rendelők viszsza Gecző Jánosnak (B. D . ) . 

Félkéz-sajtárka. 1714: E^ fél kéz 
uj Sajtárka (Ap. B . XXIV.). 

Félkéz - szórólapát. 1720: (tiszt
tartó házában) két padok parasztok, 
edj hitván edgjes Szék, edgj víz hordó 
kártya, eg| fél kéz Szoro lapát (Káin.). 

Félkéz-Qst. 1735: rósz fél kéz Üst 
(Ap. J. L). 

Félkéz-verő. 1780: . . . el loptak 
egj nagj Szarvas Ülőt, három nagj 
öreg Fogokot, egj nagj fél kéz Verői, 
^j nagi Fogzo Vasat (356/7^. S ) . 
1840: Kováts műszerek: Öt fél kéz 
verdk (64/839.). 

Felkö 1. malom-. 
Fél-tnarokvas. 1838: E g y / e / ma

rokvas. A vásárló neve providus Gajdó 
György (140. cs. 24 ) . 

Fél-vágás szekér. 1758: egj fél 
vágás szekér vasas allyu, az előágason 
két vas karika (8468. 1. 1565-800.). 
1789: Fél vágás szekér vásot rósz 1, 
ezen 8 vas karika, 4 Kapots, 4 vas 
vesző (11019. 1.). 1793: egy fél vágás 
vasas talpú szekér valet 30 rf (uo.). 
1808: Egy féli vágás szekér Lajtorják
kal járommall, hat Tángyér karikákkal 
és három vas kerék szeggel (1761/807.). 
1808: Egy fél. vágás vasas Szekér. 
Betsü ár 50 H . fior (Deák,). 

Feliben. 1661: Arpat is adót volt 
ugjan az Néhai Aniam hogy feliben el 
vetvén mégis arassa (S, 1658—65.). 

Félhúsú-sertés. 1716: a Disznóól
ban egy félhusu sertés (Tgy. 1711—20.). 

Felfogó. 1676: Felfogó (Don.). L . 
m é g vas- al. 

Felfogott-erdő. 1692: két ökröm 
talyigáján felfogott erdömhen ment volt 
erdölni (K. 1689-96) . 

Felhérc. 1708: Felherczhen való szeg 
egj (3. cs. 7.). 1758: egj vasas/e//jeWz 
(8468. 1. 1565-800.). 1818: Egy hordó 
szekér vasas Löttsivel, felhértzivel négy 
kupás vasakkal (Cseh.). 1808: Egy fél 
Vágás Szekérre való felhértz. Betsti ár. 
1. hflor. 20 dr. Egész vágás Szekérre 
való felhértz Betsü ár 1 Hflor. Derék 
Szánra való Felhértz Betsü ár 1 Hflor 
20 dr. (Deák). 

Felró. 1822: A kihajtás előtt mind 
a' Szarvas, mind a' Ló Marhákot felróni 
és Lajstromba tenni kötelesek és min
den Marhára a* melly felróvatoú, iratott 
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és elejékbe adatott szemesen ügyelni 
(1642/822). 

Félszer-ajtó. 1688; Ezen pitvarból 
nyílik be a konyhára avagy kémény 
allyára egy fél szer fenyő deszka ajtó 
<Ap . A . V . ) . 

Felső-párna 1. fűrész-. 
Fenő 1. fűrészvas-. 
Fenökö. 1815: Fento'Tokostol (sz. n.). 

1815: kaszaverő kalapáts és üWőfényk'ö 
tokkal 1 Rf. 12 xr. (1642/821.). 

Fenőkő-tok. 1815: Fénkő Tokostól 
<sz. n.). 1838: egy fénkő Tok-kővel, 
3 xr. (150. cs. 75.). 

Feníö 1. kerék-. 
Fentö-fa. 1805: Valami fentő fák 

5 0 xr. (1761/807.). 1840: Egy rakás 
Jentő, kiszámláltatván lett 550, eladatott 
13 Rf. 50 xr. (64/839.). 

Fentős-kerék. 1836: Egy pár/enfos 
Jcerék 20 xr. (1032/836.). 

Fentőzött kerék. 1744: négy ujj 
fenfőzött kerék falatlanok ajjával együtt 
vas nélkül, aestimáíioja 3 fi. 24 den. 
<41/744.). 

Fentőző-pad. 1837: Egy nagy ke
mény fentöző pad (Cseh). 

Fentőzö - vaskarika. 1837: Egy 
fentőzö vas karika (Cseh). 

Fenyő-kád. 1840: Egy hitvány Fenyő-
kád eladatott 3 Rf. 12 xr. (64/839.). 

Fenyő-talp. 1758: vagyon épitve jo 
Fenyő talpakra (Tgy. 1702—99). 

Fenyö-fa-tányér.Tizenkilencz/enyó-
fa tángyérok 12 dénár (740/810.). 

Féreg ,egér' [Minden falu köteles 
volt meghatározott számú egér- és kár
tékony madárfejet évente beszolgáltatni] 
1823: Varjak és csókák 1720, Verebek 

-és férgek 2300. Hogy ezen íenirí s u m 

mában foglalt madarak és férgek fejei 
müelöttünk égetettek egy rakásban el, 
aztol ezenel tulajdon neveink all Írásá
val a m ü igaz Hütünk szerént bizonyít
s u k . . . (Bereck jkv. 1822—29.). 

Fergettyű. 1693: szekeremet feldöj-
tötte', derékszegit, fergetyü'ú az bokor
ban hanta (K. 1689—96). 1815: két 
Fergettyű 1 Oxr. (1639/821.). L. m é g fa- al. 

Férő. 1678: két köböl fereie (8468. 
1. végy.). 1725: egy darab hat véka 
férő föld (Ap. B . XXIV. ) . 1743: két-
két köböl féreje föld (Ap. B . X V . ) . 
1758: 6 Véka férelje földbe jo köles 
(8468. 1. végy.). 

Fertály. 1753: Fertály (128/753.). 
1837: egy Ejtel, fél ejtel, fertály, fél 
fertály, egy Torma reszelő és egy töltsér 
pléhböl 5 Rft. (Tgy. 1825-97. ) . 

Fertályos-kanna. 1818: Két kártya 
egy jó fertállyos kanna (Cseh). 

Festék-törő. 1840: Egy fesiéktörő, 
kötöröivel, eladatott 30 xr. (64/839.). 

Festékes ,tarka székely szőnyeg, 
melyet falra, ágyra, asztalra tettek'. 
1650: Ezen kül hordott, kádat, czebret, 
festekest mind oda testalom holtom után 
Barta Mihály fiamnak (B. D . ) . 1677: 
A külső házban . . . festékes az faloidalon 
és padon (Ap. A . VII). 1751: Egy Veres 
láda abban három vég kilim, vagy fes
tékes (Ap. J. I.). 

Festékes-szövőborda. 1740: (28/ 
740). 

Festett-ágy. 1808: két festett ágy 
egy karikás betsü árrok 4 Hflor (11786.1. 
1610—919.). 

Festett-ajtó. 1666: festet Ajtó zár 
rajta mind ütközőivel együtt, fogantyú, 
retesz reteszfő rajta (Ap. A . ÍV) . 
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Festett-guzsaly. 1840: Egy festett 
gusai lábjával 2 xr. (64/839.). 

Festett-kendöszeg. 1834: Festet 
kendőszeget Rakva edénvely 2-lős 
(Különf,). 

Festett-szék. 1804: egy asztal 6 
egyes festet székek (866/805.). 

Festő. 1823: A festők dolgozzanak 
eszerént: Egy font fonalat festyen meg 
1 Rf. 30 xr. (2043/823.). L . még fejtő- al. 

Festö-főző-fazék. 1740: Nagy Festő 
főző fazék nro. 2 (28/740). 

Fésű 1. gyapot-, ökör-. 
Fésűs. 1755: Testis Libertina Bar

bara Fekete Libertini Andreáé Füsüs 
de Kanta consors (Kvh.). 

Fésű-tok. 1698: egj fesü tok (Ap. A . 
VI.). 

Fésülő - padszék. 1770: Füsüliő 
padszék, 2 (Tgy. 1548—798.). 

FeszítÖ-rúd. 1841: (123. cs.). 
Filegória. 1714: A z ház alat való 

Pincze ugj hogj az Filagoria alat légyen 
(8468. I. 1565—800.). 

Fiók I. pulyka-, récze-, tyúk-. 
Fiók-gerenda. 1829: \% fiók gerenda 

hoszsza 3 öl 3 láb (2245/829.). 
Fiók-szarufa. 1829: 55 d a r a b / M 

szarufák a két flügelre, hoszsza 2 öl 
3 láb (2245/829,). 

Fiókos-ágy. 1840: Egy fenyőfa 
fiókos Agy. Eladatott 51 xr. (64/839.). 

Fiókos-asztal. 1758: Egy fij'as io 
erős iábu Asztal (Tgy. 1702—99.). 
1758: Egy fenyő fából valló fiókos 
Asztal (8468. l. végy.). 1798: Asztal 
kettős ládájával, v a g y / M a i (11019. L). 

Fiókos kas. 1729: ugjan ott egj 
veszszöbö! font fiókos kas (4692. 1.). 

Flögel 1. fiók-szarúfa. 

Fogantyú. 1666: festet Ajtó zár 
rajta mind ütközőivel együtt, fogantyú, 
retesz reteszfő rajta (Ap.A. IV.). 1708: 
Ajtóra való czifra fogantyú 2 (3. cs. 7.), 
L. még vas- al. 

Fogas. 1681 : Egi fokas (Deák), 
1699: minden benne levő appertinen-
tiákkal, kemenczekkel, fogassal, kivévén 
egy fogasQc&kát és az Tál tartót (8468.1.). 
L. még edénytartó-, fonáltekerő-, kantár-^ 
karjos-, katona-, paraszt-, párkányos-^ 
székely- al. 

Fogasgerenda.f 1817: (67.cs. 71.). 
Fogaskerék. 1840: egy vasas jo 

fogas kerék (64/839.). 
Fogasvas. 1758: vagyon egy jo 

szalma fedél alatt uj Fürész vassal és 
a Tőkét elébb vivő kereken való hasonló 
uj fogas vasakkal és más minden esz
közökkel fel készült jo Fürész Malom 
(Tgy. 7/899), 

Fog-vonó. 1 ^ 5 : 1 fogvono (Szöts. 
1800-896) . 

Fogó, 1665: holmi Kovacznak való 
miszert egy ülőt. Fogói, likasztot, Fuvot 
es egi vagot (K. 1661—69.). L . m ^ 
félkéz-, harapó , kapocscsináló-, kohó-
tisztitó, kovács vas-, malter-, nagy-, 
pánt-, szén-, zsír- al. 

Foglaló - vaskapocs. 1837: Egy fog
laló vaskapoís (Cseh). 

Fogzó-vas. 1780: . . . el loptak egj 
nagj Szarvas Üíöt, három nagj öreg 
Fogokot, egj nagj fél kéz Verőt, egj 
nagj Fogzo Vasat (356/780. S.). 

Fojtó-karika. 1686: házamból vesz
tenek eí . . . két láncz nyűg, fojtó ka
rika négy (K. 1678-88.) . 1713: Talál
kozott két béres fakó szekér, melljeken 
vágjon hat vas karika, nyolcz szál m a -

http://67.cs
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rok vas, 4 fojtó karlka (Ap. B . X V . ) . 
1753: egj fojtó karika vallet den. 6. 
<25/753.). 

F o k h a g y m a . 1642; Mikor Ferencz 
Andrasneval egi eletén lakom vala, az 
en udvaromon vetettem Peterselymet, 
Retket, Fokhagimat ismét Benediktat,.. 
<Ap. A . III.). 1805: Fokhagyma kétt 
ágyasból lett egy koszorú (666/805.). 

F o k h a g y m a - koszorú. 1720: K o 
szorú veres hagjma nro 39, koszorú 
fokhagjma nro 10 (Káin.). 

Fokhagyma-törő. 1708: fokhajma 
iörö (3. cs. 7.). 

Foltozó-varga. 1785: egy két hit
ványság foldozó varga kivévén minden 
mindenekben fogyatkozik (1217/785.). 

Folyó-fúró. 1688: Az aszta! ládájá
ban vágjon egj öregh furu, ket tolgjer, 
kei kerek szegh furo, egi folio furo, az 
másik elveszet (Ki. E . 20.). 

Fonál. 1692; Szebeni György bokor 
Jonállal kénál vala (11786. 1. 1577— 
8 4 7 ) . L . m é g kender-, len-, szösz- al. 

Fonálkötöző. 1831: egy fonalkö-
iöző, megvette 3 xr. Veress Dániel 
<3150. cs. 77.). 1838; egy fonal kötöző 
3 xr. (150. cs. 75.). 

Fonáltekerö. 1688: Egy fonal te
kerő (Ap. A . V . ) . 1753: az ház hiján a 
kűrtö feli helyheztetvén a fonaltekerő 
fát, aztotíoítan viszáson tekerte (Ap. J. I.). 

Fonáltekerö-fogas. 1808: fonal 
iekerő fogas. Betsü ár 12 dr. (Deák). 

Fonálverö. 1807: Egy hitváii fonal 
verő (B. M . 1801 — 10.), 

Fonálvető. 1673: egy nagy darab 
avas szalonnát hoza, palástot is hoza-
nak, fonal veteőí is hozának (Harm.). 
1699, 1708, 1814 (Ap. A . 93. és Cseh). 

Fonálvetö - leányka. 1808: fonal 
vető Leányka vas veszszövel. Betsü ár 
24 dr. (Deák), 1840: Egy fonal vető 
Leányka, eladatott 10 xr (64/839.). Egy 
fonal vető leányka, eladatott 5 xr (uo.). 

Fonálvetö-vencsel. 1840: Egy fo
nal vető Vencsel Eladatott 21 xr (64/ 
839.). 

Fonókerék. 1810: két fonó kerekek 
2 Hfl. (740/810.). 1843: Fonó kerék, 
egy hordó etzetel teli 3 fr (B. M . 1821 
- 4 8 . ) . 

Font. 1608; minden embernek igaz 
singy es fonítia légien. (Kvh.). ha ki
nek hamis singit vagy fontiyiat talalljak, 
velie árult, az melly marhat velle árult 
azt az polgár mind elveszy (uo.). L . 
m é g bécsi, erdélyi al. 

Fordító I. bezáró-. 
Fordító-sarok. 1708; Fordító sorok 

(3. cs. 7.). 
Forgács. 1616: az Qoch geörgy ha

zaiul hozoth volt zalmat, forgachoih es 
fekete egér levelet az végre, hogy az 
E o feyos tehenének a teyet megh hoz
hassa (O. 1613-27 . ) . 

Forgatás .másodszori szántás'. 1717: 
A z Forgatási Nagj Boldog Aszony nap 
utánra kell hadny hogjha az után Isten 
jo essöt ad be kell vetni Ugar hatra 
boronaljak el (Ap. O . I. Ksztl). 

Forgónyelű-fúró. 1840: Kováts m ű 
szerek . . . Egy forgó nyelű Furu, el
adatott 55 xr. (64/839.). 

Forgólag. 1652: A z m\{\ forgolagh 
birnak at teob atjafiakkal ászt osztassak 
el (Ap. A . III). 1758: egy darab ka
száló füvemet... Márk Qergely primi-
pilus forgólag birja (0. 1758—63.). 

Forráző-kád. 1838: Egy forrézokád. 
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A vásárló neve nemes Kovács Julianna 
51 xr. (140. cs. 24,). 1844: Egy forrázó 
kád. Eladási árrok 33 xr. (175. cs. 12.). 

Fő 1. kerék-, retesz-, zsilip-. 
Fő-céhmester. 1638, 1770k.:Batiz 

Dániel Fő Cefimester [csizmadia] (Kvh). 
1842: Fő Czéh mester (11786. !.). 

Fő-látómester. 1770 k.: Tót András 
fő Láio Mester [csizmadia] (Kvh.). 

Fö-Ió. 1621: kek zeorw feo lovat 
atíunk volt megh nevezet M a k ó Georgy-
nek (O. 1613—27.). 

Föld. 1592: Balyka Istwan az eo. 
feoldm hazasodot vala meg es en valek 
az Násznagyának bot palnak szekér 
vezeteie (Dámok.). L. még ál-, csegely-, 
élő; fél ál-, közélő-, láb-, mező-, nyil-, 
oldal-, ŐS-, szántó- al. 

Föld-abárló. 1716: egy föld abátlő 
(Tgy. 1711-20.) . 

Föld - döröszölö. 1840: Öt kitsi 
Föld döröszölö, eladatott 31 xr. Három 
nagy döröszölö, eladatott 1 Rf. 8 xr. 
(64/839). 

Föld - edény ^cserépedény'. 1716: 
12 Vajnak és Méznek va!o föld edény 
(Tgy. 1711—20.). 1771 : két bor Ecze-
tes Edények ágyával együt, egyik Üveg 
s az másik Föd Edény (444/771.). 

Föld-fazék 1698: A Belső Boltocs
kában Föld Fazakák felesen (Káin.), 
1750: Egy abáilo föld fazék (Ap. B . 
XXIV.) . 

Föld-láb-kert. 1645: meli földlab 
kerti nem örök fal volít (0.1642—48.). 

Földmérő-lánc. 1840: Egy/ötómírő 
Vas Lántz (sz. n. végy.). 

Föid-sótartó. XVHl . sz. vége: kél 
fild sótartó (N. S.) 

Fölütcsapó-malom. 1668: az malom 

alól Csapó volt, az gattyat annyira fel
vette jmmar, hogy az malom fellyeut 
Csapó (Ap. A . I.). 1736: aTorjavizeii 
egy kerekű felyül csapó malom (K. 
1729-39.). 

Fövény. 1764: Egy szekér füvenyért 
az Ojtozbol 6 xr. (147/764.). 

Fövény-rostáló. 1720: ezen Pincze 
torkában vágjon . . . tágy füveny rostáló 
vas rostélly (Káin.). 

Főzeléktartó-almárium. 1840: A " 
költséges kamarába egy főzelék tartó 
Almárium. Eladatott 4 Rf. 26 xr. 
(64/839). 

Főzés 1. salétrom-, sör-. 
Főzet. 1802: két főzett pálinka 

33-rom vékából főzettek (1013/802.). 
Főző 1. pálinka-, salétrom-, szappan-. 
Főzö-csupor. 1688: Főző csupor is 

18 (Ap. A . IV.). 1689: Főző czupor 4 
(Ap. A . Vlf.). 

F ő z ő h á z . 1800: A Főző házbm 
egy hoszszu Asztal fiókkal (1711/800.). 

Főző-kutacska. 1680: Az Eos jó
szágot ketté mervén nilat vetvén rea, 
az nil hoza Kovacz Péter uramnak az 
naptamadat felől való felit Kerekes M i 
hály viciniumiaban rajta leveo rákot 
kúttal es egy küs sendeiies feoszea 
kutaczkaval egiut (Ap. A . V ) . 

Friskó. 1756: nobilis Fodor Péter
nek sorloját, friskol&t az ereszből elvitte 
(S. 1755-60). 

Furdaló-pad. 1837: Egy furdaló pad 
(Cseh). 

Furdaly .hitvány dohány'. 1796: 
egy rósz kártya fardalyal együt (672/ 
796). 

Furdancs ,fúró'. 1^)9: Furdancs, a= 
vevő neve Bárra Bálint 6 xr. (154/62. cs.). 
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1841: egy furdancs eladott árok 30 
megvette Nagy Lajos (166/19. cs,). 

Fúró. 1582: Ismét három farma 
|t. i. adtam] d. 75 (Mikó). 1692: négy 
Fura, egy czap hanyo, nadutő, egy 
kezvono den21 ( B . M . 1674—70.). L. még 
bélfaszeg-, bélszeg-, boka-, bokázó-, 
csap-, csapozó-, csiga-, cső-, erdőlő-, 
folyó-, forgónyelü-, galambbúg-, gereb
lye-, háromszögű-, hegyes-, hordócsap-, 
hosszúszárú-, kanál-, kaszanyél-, kerek
je/-, kerékfúró-, kerékszeg-, kerékszély-, 
kovács-, lécező-, lécszegeresztő-, nádaló-, 
nádütő-, nagy-, öreg-, ötvös-, tekerő-, 
tollatlan- al. 

Fúró-hajtó. 1840: Kováts műsze
rek. . . két Furu hajtó. Becsű árok 2 Rf. 
(€4/839). 

Fuszujka ,bab'. 1804: Faszulyka 
termet két véka (866/805.). 1807: fél 
véka Fuszujka (B. M . 1801 — 10). 1818: 
Fuszujka Héjába (Cseh). 1838: fuszujka 
két véka. A vásárló neve nemes Benkö 
Lajos 3 frt. 50 xr. (40. cs. 24.). L . még 
gyalog-, karós- al. 

Fuszujka-karó. 1801: 7 tsomo 
Jaszujka karó 20 xr. (35. cs. 10.). 

Fuszujka-tartó-téka. 1805: Egy 
Jaszujka tartó Téka (Szöts, 18(X)—96.). 

Futó-szán. 1794: Egy fató Szán 
deszkás parasztos (Tgy. 1781—800.). 

Futó-szekér ,könnyü szekér, melyen 
terhet nem igen visznek'. 1658: Futó 
szekeremreol eggiet massat hanta fel 
(S. 1658-65.). 1794: Egy vasas talpú 
kitsin futó Szekér (Tgy. 1781—80). 

Fúvó. 1668: holmi Kovacznak való 
miszert, egy uleot, Fogót, likasztoí, 
Favot s egi vagot (K. 1661-69.) . 1840: 
Egy fuvo, egy legyezd, egy görbe vas, 

egy kohonyás, egy kalány és egy Tűz
höz való vas matska. Ezek a' Fúvóhoz 
valok. A ' Fuvo lyukas régi. Becsű árrok 
20 Rf. (64/839.). L, még bőr-, derék- al. 

F ű . 1575: Tőnek iliyen drynchelest 
hogy Illyessy András es Illyessy Lörinch 
ada Syko Györgnek azt a lakó helt 
mezeobely feoldetül fyweiül kj walwa 
melliet Jako Balas helynek hyttak (Káin.). 
1583: Annak vtanna egy esztendeoben 
az fywtt megh kaszálok az Erdeyt js 
bírtak (Kvh.). L . még esztena-, harmad-, 
negyed-, ötöd-, széna- al. 

Függő-oszlop. 1817: [hídépítéshez] 
(67. cs. 71.). 

Föl 1. vas-. 
Füles-véka. 1810: két/ü/es ve^dk. 

Becsültetelt 72 dénár (740/810). 
Füles-véső. 1644—1788: egy füles 

véső (104/788). 1692: egy hoszszu 
füles véső den. 36 (B. M . 1674-700.). 
1753: egy füles véső vallet den. 9 
(25/753 ) . 1808: Egy füles vésü. Betsíi 
ár 50 dr. (Deák). 1837: Két füles véső 
egyik vas, a' más fa nyelű (Cseh). 

Fürdőkád. 1805: Négy kád, egy 
Feredő a többi káposzta (B M . 1801-^ 
10.). 1818: Egy feredő kád (Cseh). 

Fűrész. 1608: Kovaznan Orbay 
Zekben Egh keoz fwrezunk vagyon 
(O. 1608-711) . 1621: vas veszszeotí!, 
vas szegeket es czsgakereket vitt volna 
el/űreszireol (B. M . 154-699.). 1627: 
Az össtöl marat M o l n m k es Fnresunk 
(Cseh). 1786: Gelentzén sok malom, 
fűrész, ványolo és egres füzes helyek 
vadnak (C. Tábl. 1786.). 1813: elmen
tünk az úgynevezett Nagy Zágon vizén 
levő Főrészekhez, mely épittetett az 
azelőtt el enyészet 1812-dik Esztendő-
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b e n . . . vennők fel, hogy kinek mitsoda 
Fa és Vasbeli részek vagyon. A Tisztelt 
Kolumbán uré három felső Gerenda, 
Felálló Stempeljek (1 olvashatatlan szó!) 
kötésekkel együtt. Egy ráma Tok, a 
rámába Alsó és Felső Cserekereszt; a 
retzés vasnak a Fája az odajáró Ten-
gejel együtt, az őr szeg heljet tsinált 
karika Tokjával együtt. Észteké Tok a 
vasas Tengeij alat való Csere palló, 
Aíso Felső Párna közösek; a viz Darék 
Tengeij, egyik siüb odros Fa öt szál 
Silib Padlók (431.!. 1777-857.). 1840: 
A ' Fürész tanáltatott hitván Sendely 
fedéllel, Jo ajjal egy jo Fürészszel, egy 
vásott Észteké, egy vasas jo fogas ke
rék, öt kaptsok, a' kereken jo vas ka
rikákkal, a' gangos hajtó végibe egy 
nagy horgas vas, egy Fürész reszelő és 
egy fogát el hajtó vas (64/839.). L. még 
ács-, asztalos-, boronametsző-, deszka-
metsző-, latisztüó-, kádár-, oltó-, ostor-, 
rámás-, táblás-, tőkemetszö-, tönkmet
sző-, vágó-, vas- al 

Fűrész-deszka. 1720: Ezen Szekér 
Színhez közel vágjon a Gabonás ház, 
vastag farész Deszkából, sasokban épit-
teteí jo sendelyezés alat (Káin.). 

Fűrész-horog. 1789: Fűrész horgok 
(11019. 1.). 1805: 4 fürész horog (Sxöis. 
mm-m.). 

Fűrész-kengyel. 1789: Fürész ken-
gjel minden vas Eszközeivel (11019. 1.). 

Fűrész-malom. 1614: Byrok Egy 
fwrez Molnot, mely mostan puzta (O, 
1613-27.). 1775: ennek előtte cirfciterl 
hét esztendőkkel épített volt Fűrész 
Malomoí (460/775. S.). 

Fűrész-metsző-vas, 1789: Fürész 

Mettző Vas (11019. 1.). 1805: Fürész 
Mettzö vas egy (Szőts. 1800—96.). 

Fürész-ösztöke. \im-. Fürész Esz-
tekék (11019. 1.). 

Fürész-pad. 1728: egy kalán furu,. 
Fürész pad 1 (Sikó). 

Fűrész-ráma. 1848: 4 darab/Ü/resz 
rámáva\ 4 fr, (N. S.). 

Fűrész-reszelő. 1840: (64/839.). 
Fürész-vágó. 1840: két fürész vágó 

(64/839.). 
Fű rész-vas. 1634: egi Far ez vasat 

czinaUattunk volt keozul, mely fúrez 
immár felesegemmel eggjút mi reánk 
devenaltatot, az kivanom hogj az furez 
vasat kezemben ad (0. 1632—42.). 
1789: Furesz vas végibe való vaskari
kák (11019.1). L. m é g deszkametsző- aL 

Fürész-vas-fenö. 1805. 2 fürész vas& 
fenő rész (Szöts. 1800—96.). 

Fürösztö 1. tubák-. 
Fürösztő-tekenyö. Egy /eresztő te-

kenőt Vén Lászloné 7 pénz [t. i. m e g 
vett] ( B . M . hiány.). 

Füst-ház .konyha-. 1644: az füst 
hazhan tüzel vala (O. 1642-48) . 1653: 
István papnak ki mérvén az házon tuI 
annyit, mint a ház füstházasiol (Tgy. 
1651—68.). 1758: padlás nélkül vala 
Füst Ház (Tgy. 1702—99.). 1803: ezen 
való épületek, mint egy Ház füstház^ 
kamra, füstházon a!lytok(B. M . 1801— 
10.). 

Fűszerszám-tartó. 1708: tg\ fűszer
szám tartó pléhböl csinált ot skatujá-
val (3. cs. 7.). 

Fűtő. 1753: A kömiesnek adtunk 
Füttők, Kementzék és Pintze rakásáért 
13 fr. 73 den. (8468. l.). L . még pléh- at 

Fűtő-kemence. 1720: azon házba 
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(a tiszttartóéban) edgj romladozott rom
lót fajtös kemenize, az füjtö mellett edgj 
•eczet íarto (Káin.). 

Füvei ,legel'. 1680: az Lovai otífael-
ienek (8468. végy.). 1697: 1695-ben 
<irciter Sz. Mihály nap tájban búza 
magláskor Cimborám lévén három számú 
kancza lovaimat szőrökről protestálok 
fogatta volt fel, hogy küldjem ki favelni 
szolgámtól (S. ejk. 1681—701.). 

Füvelő-hely. 1718: rendeljek ell a 
Füvellő Hellysket (Tgy. 2/1719.). 

Füves-kert. 1647: fwves kertibeol 
ket eokrejt beakarvan hajtani (K. 1647— 
52.) . 

Fűvíz-főző-fazék. 1720: . . . edgj 
kis pinczében mellyben is találtalak Fii 
VÍZ főző fazék, hidegitíö Sisakjával ed-
ĵut (Káin.). ... egj fű viz főző fazék (uo.). 

G a b o n a . 1623: n e m y n e m w dologért 
iartozthatta megh Qabonayat (O. 1613 
—27.). L . m é g cséplett-, elvegy-, hü
velykes-, malomvám-, ősz-, tavasz- al. 

Gabonahordó - szekér. 1844: Egy 
babona hordó szekér fatalpu kerekek
kel külömben kerék ostorán mindenen 
egy vaskarika s egyéb szükséges vasai 
viseltek. Eladott árrok 25 Rf. 25 xr. 
<175. cs. 12.). 

O a b o n a m e r ö - kanál. 1825: Szoro 
lapát és gabona merő kalány {10174 l). 

Gakonaszáraztó. 1722: az ke-
mencze előtt egy kis gabona szárasztó 
gusokon állo (Ap. B . X X I V . ) . 

Gabonatartó-edény. 1759: Gabona 
tartó hat edényei, Serfőző és káposztás 
íiárom kádgyai tsak könnyen m e g értek 
volna R h . flór. 5 (B. M . 1751-60 . ) . 

Gabonatartó-hordó. 1789: Gabona 
tartó Hordó 2 (11019. 1.). 1805: Két 
Gabonatartó Hordó (866/805.). 

Gabonatartós-kas. 1805: két ga
bona tartó kas. Betsü ár 78 Dr. (Deák.). 
1837: Egy Gabonatartó Kas Nagy János 
1 Rf. 15 xr. [t. i. megvett] (Cseh). 1838: 
Egy két szakaszu gabonatartó kas, a 
vásárló neve Vég Ábrahám 2 F, (140. 
cs. 24.). 

Gabonatartó-puttony. 1751: egy 
gabonatartó patonyt capit cub 4 . M . 2 . 
(Deák). 

Gabonatartó-szuszék. 1789: Ga
bona tartó szuszék 3 (11019. 1.). 1805: 
Egy gabonatartó szuszék (Szőts. 1800— 
96). 

Gabonás-ház. 1627: Egj gabonás 
haz annak alatta egj küs pincze (Ap. 
A . II.). 1649: Latam hogj Marton Ist-
vanne megh nitota vala az Marton Fe-
rencz Gabonás hazaá, az ajion be nez 
vala (K. 1647—52). 1660: buzamot 
loptak volt el Gabonás hazamból (S. 
1658-65.). 1688: Ezen Gabonás ház 
és az Istálló közölt van egy köbül fel
rakott G é m e s kut, mellyen van egy ab
roncsos fa veder, mind vas nélkül (Ap. 
A , V ) . 1713: Gabonás ház, melyben 
nyiük be fenyó deszkából való fa Sor
kokon forgó vas reteszes ajtó (Ap. B . 
X V . ) . 1721: Egj ujj gabonás Ház jo 
Sendely alatt (4692 1.). A gabonás ház
ban vagyon egj kis Szuszék (uo). 

G a b o n á s iisztes-zsák. 1788: Ga
bonás Lisztes Sdkok Nr. 6 (Tgy. 1702 
- 9 9 ) . 

Gabonás-zsák. 1615: Az gabonás 
Sakok is ment azon kezességre f. 4 
(Mikó.). 
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G a l a m b . 1713: Tyúk és galamb 
megszámlálhatatlan (Ap. B . X V . ) . 

Ga lambház . 1755: a kertek legye
nek szép faragot lécekből Sasokba desz
kával fedve, Zabola Gelencze kertet 
nem tsinál, hanem Cserefábol tisztes
séges galambugos kapukot kis kapuk
kal levélkapukkal együt galamb Adzakot 
nem tsinálva, hanem szépen befessék 
(72/755.). 

G a l a m b b ú g . 1640; azlis tudom, hogj 
a talp alat való keovet Kelemen pap 
asa kj, az Galambugot a határra czi-
naltala(Tgy. 1626-50.) . ...az Galam
bugot Kelemen pap czinaltatta vala az 
haza elibe es kert is vala hozza ra
gasztva (uo). 1761 : kétt szakaszu régi 
m e g romlott galambug zendelj fedél 
alatt (Ap. B . VII.). 

Galambbúg-fúró. 1721: galambug 
fum (4692, l). 

Galambbúgos-fedél. 1688: Ezen 
csűrös kertnek vágjon egy felé nyiló. 
fenyő deszkából csinált fa sorkokon 
forgó öreg kapuja sindelyes galambugos 
fedél alatt (Ap. A . V ) . 

Galambbúgos*kapu. 1677: Lege-
nyiek haza mellelte Galambugos kapu 
(Ap. A . iV.). 1698: A templom felöl 
vagyon egy Tölgyfából faragot bálványu 
Galambugos kapu (uo. A . V ) . 1713: 
czifra faragott Tölgjfa oszlopokon álló 
galambugos, alkalmas sendely fedél 
alatt levÖ, fenyő deszkából való romla
dozott kapu (uo. B . X V . ) . 1765: A ' 
kapu: négy ujlabb, liz viseltesebb fei
lyül csipkéssen meíízett Fenyő deszkák
ból, cserefa Hevederekre ö!t rend Létz 
szegekkel öszve szegezve, vas perseüybe 
eresztett vas karikás vas csapon, felIyül 

a' kapuzábéhoz egy kemény lapos vas-
pánton foglalt cserefa sorkokon jára 
kapu zábéllyi |o kemény vastag csere
fábol valok, ugy szemöldöke és kötéssei 
is cserefábol, sendellyel fedett ép Ga
lambug alatt. Ezen kapunak (bémenöleg 
gondolván) bal kéz felőli való részen 
levő vas sorkokon, pántokon forgó, fa 
bé rántos fogantyúju, párkányoson félig 
bérlett két rendbeli vas szegekkel öszve 
foglalt fenyő deszkából való. Kis Ajtó
nak is felette a fennebb irt kapun lev5 
Galambug kinyúlik a' végéig. És mind 
a' kapu zábéllyi, szemöldöke és kötéssei, 
mind pedig a' Kis Ajtónak mellyékei, 
szemöldöke és Talpai (cserefábol lévén) 
külső részekkel edgyütt az Ultza felőli 
igen szép formájú figurákkal, virágok
kal ki vagyon mettzve és azon metízés 
veres sárga testszin fejér és fekete szí
nekkel megfestve . . . A ' kis Ajtónak 
pedig frontispiciurnába több rajzolások 
között hasonló kerek Táblán illyetéa 
irás: Aedificata Anno Domini 1760. 
Dieb(us) que Men(sis) April(is) (Betl. 
vi). 

Galy-kert, A jószág körül penig 
gali kerkk csak lüzre valok, a Csűrön 
belől nagyob része kert nélkül puszta 
(Ap. B . XXIV.) 

Ganci ,gúnár'. 1778: Ganczi Nro. 1 
(B. M . 1771—80.). 

Ganéjhányó-falapát. 1758: Egy 
Gané hánya falapát (8468. végy.). 

Ganéjhányó-lapát. 1716: egy gané 
hányó lapát, az Istálló híjához támasztva 
egy lajtra (Tgy. 1711-20.) . 

Ganéjhányó-villa. 1841: ganéf 
hdnyo villa megvette gyalog katona 
Beké János 41 xr. (Tgy. 1821—97.). 
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Ganéjtartó, 1807: belől pedig a 
Csűrhöz járó ut Ganéj tartóval (B. M . 
1801—10.). 

Ganéz . 1602: az hozzuba Tavali 
telbe ganeztata Nemes Elek (Dámok. 
1600—44.). 1617: de mynt hogy meg 
Ganezia az feoldet es nem ellenzetté 
Vgron Moyses Akkor, Ganiezon mást 
helyebe Vgron Moyses (0. 1613—27.). 

Ganézó-kapa. 1836: Egy ganézo 
kapa 30 xr. (1036/836.). 

Ganézó-lajtorja. 1767: hágdoso és 
ganéjozo rajtorják (460/768.). 1839: 
Egy egész vágás szekér fatalpu, ökör 
rudda! és hordó lajtorjával és ganyézo 
Laftor/dval (155. cs. 82.). 1840: két 
ganyézo Lajtorják, eladatott 26 xr. 
(64/839.). 

Ganézó-szán. 1722: ganéjozo szán 
egy, járom kettő (Ap. B . XXIV.). 

G a n g . 1839: Csináltattam egy Gangot 
vagyis Tornátzot a Házam eleibe (F. I.). 

Gangos ,a fűrészmalom egyik részé
nek neve'. 1706: infra octavum az 
gangost szabadicsa meg Mihály Deák
n é . . . az gangos árrát cum dupio adgya 
m e g (O. 1706-11.). 1707: hitesse el 
Olosz Samuelné, mit ért volna az ̂ an-
gos (uo.). 1840: a' gangos hajtó végibe 
egy nagy horgas vas (64/839.). 1813: 
Vagyon egy Gangos, egy Csap, három 
nagy karika, a retzés Vas, Pofa Vasak 
szoritto karikával együtt, Párnába való 
két fogonfyu bele járó horogal együtt, 
Két Észteké (431. 1.). 

Garat. 1640: az Butyka Laszlo búzá
ját az garatból ki merte ( B . M . 1574— 
699.). 1642: szaladomat öntöttem voltt 
fel az f̂lrafban, elrontotta az garatolt 
(0. 1642-48.) . 1765: a' mellyen álla

nak négy alsó és négy felső hatadfél 
arasznyi szélességű félviseltes Malom 
kövek, körülette levő sendellybői ab-
rontsba apró vas szegetskékkel foglalt 
kérgével, Garat tartójával, Garűítyával 
és Tejhéjévei edgyütt (Beth. v. öi.). 

Garattartó 1. garat. 
Gárda-ház. 1830: Egy Gémeskút 

kőből rakott gárda házzal. Beísü ára 
25 Rf. (112. cs. 95.). 

Gárgya. 1666: Az Udvaron vagyon 
egy kőből rakott gargya nélkül való kut 
(Ap. A . IV.). 1667: egj eoreoksegemre 
az I(nctus) rea menvén az rejta leveo 
kútnak Gargjaiat fel rótta (S. 1665— 
69.). 1730: egy köböl rakott kut a 
Gádrá'ia megromlott, Gémje, karikája, 
ágossa hitvánok (Ap. B . XXÍV.) . L . még 
fa- al. 

Gát 1. malom-. 
Gát-ág .malmoknál gátkötésre hasz

nált ág, rözse*. 1635: hogy Gáti agat 
vittem vala kegyelmednek az Fazakas-
sal el lopta vala egj poklcziomot es te 
adatad meg vele (0. 1632—42.). 

Gát-vetés. 1752: ujj Gdt-Vetésstl 
hompolással az erre Járó Viz fojását 
mostan szűk Viz idejin ugy el fogták, 
dugták, hogy a közönséges Szentegyház 
ágára járó Viz tellyességgel effogyott, 
száradot (160/752). 

Gazda . 1642: pásztornak fogattuk 
voltt meg töb gazdákkal eggiut (O. 
1642—48.). 

Gazdasszony. 1599: az Gazda 
Azzoniwal edgivî th epitetwnk es cinal-
tatwnk(Ap. A . I.). 1617: Ez vdeo alat 
peniglen latham Gazdám Ázzon az Sok 
Gonoz Embereknek Raythunk vaio 
regnálását (0. 1613—27.). 1627: Gaz-
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dam Azzont illetj ennek az zaloghnak 
az fele (Don.). 1623: az haz Gazda 
ázzon vthan teob atthyankfjaival eggyut 
mjenk volt (0.1613—27.). 1642: meghis 
mondotta az gaszdaszzonak hogi ha 
valaki keresi meg mondgia (0.1642— 
48.). 

Gazdálkodik. 1617: Gazdalkottak az 
Vrammal eggyut (0. 1613—27.). 

Gazdálkodó-kanál. 1781: Gazdál
kodó Nagy Ó n kalány 36 (Tgy. 1781 
-800 . ) . 

Gazol. 1727: Valaki más ember füvit 
kaszával hordaná, marhájával ̂ íJ2o/tatná 
33 pénz a büntetése (Tgy. 1721—30.). 

Géber. 1804: a templomnak a Nap
nyugaton felöl való részinek gébere le
esvén azt megtsináltatta(S.e}k. l^X)—4.). 

G é m 1. kut-. 
Gémes-kút. 1688: Ezen Gabonás ház 

és az Istálló között van egy köböl fel
rakott Gémeskút, mellyen van egy ab
roncsos fa veder, minden vas nélkül 
(Ap. A . V . ) . 1713: egy köböl valő fa 
gárgjákkal felrakott gémes bő vizű kut 
(Ap. B . X V . ) . 

Gerebető. 1 ^ 8 : Egy pár Gerebellő. 
Betsü Ár 24 dr. (Deák). L. még gere
ben al. 

Gereben. 1658: eg'i bokor gereben 
(8468.1.1500-880.). 1681: Egy bokor 
gereben, melyet a háznál hattanak (Deák). 
1681: Egi kender hehel és Gereben (uo.). 
1692: Egy par gereben den. 15 ( B , M . 
1674-700). 

Gereblye. IIW: gereblye {Tgy. I 7U 
—20,). L . még fa-, kasza-, vas-, vas-
fogú- al. 

Oereblyecsinálé-Wró. 1796: egy 
Gereblye csináló farú (672/7^.). 

Gerenda. 1615: Donát Pal Teleky 
Mayos Thamassal convyncalanak 12zal 
farul ennek 9 zala Gerenda 4 Eoi, az 
ketthey kozorufa 5 Eol, Egy Zal Talp 
3 Eol. Ezeket 12 Napon aggyá megh 
(0. 1613—27.). 1758: Háznak vagyon 
négy jo Fenyő Gerendá\\i jo Padlása 
(Tgy. 1702-99.). L, még ellenálló-, 
fiók-, fogas-, húzó; kereszt-, párna-, 
torok', váltó- al. 

Gerendely-fa. 1824: két gerendely 
fák, a vásárló neve Csusz Moses ur 
12 xr. (91/24. cs.). 

Gerendely-karika. 1716: az ekén 
egy köldök vas, gerendely karika, két 
szántó Tésola (Tgy. 1711—20.). 

Gerezd. 1679: a haz êrezdelitöl 
igazan az Istálló szegeleiire vigye a ker
tet (Tgy. 1679—743.). 1804: Szöllö 
termet Gerezden 4 Ejtel (866/805.). 

Gerezdes-kulcs. 1640: Pal Mihaij 
Ghereszdes kolcz'm cziak jámbortól való 
(0. 1632-42.). 

Gidó. 1847: Egy G/rfd, Molnár Á d á m 
solvit Rf, 2.31 (Kvh.). 

Gidé-bör. 1703: Gido bőr Nr. 1. 
tarka (Ap. A . V H . ) . 

G o m b 1. kemence-, kivonó-. 
Gombkötő . 1728: Mester Emberek : 

Gombkötő Kristoph (S. adó.). 1755: 
Slesiai Gombkötő Dániel magával Sze
kerén ki vün Karatnára (Kvh.). 

Gombkötő-kerék. 1698: Egy küs 
tojogatos Ládában Egj Gombkötő kerek 
(Káin.). 

Gombolyag - szeg. 1813: Kanko, 
Lapos Szeg, Gomboljag Sze^M sza
kadások tartozzék a maga KöHségén 
heljre állütani (431. 1. 1777-857) . 

Gombotyagtalpú-kalapács. 1840: 
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Kováls műszerek: . . . gombolyag talpú 
kalapáts (64/839.). 

Gombolyító 1. szegfej-, 
Gombolyító-kalapács. 1840: Egy 

gömbölyítő kalapáts. Becsű árok 20 xr. 
(64/839.) . . . Egy vastagabb vas gombo-
lyittokalapáts. Becsű árrok 20 xr. (uo). 

Gomolya . 1708: len fonal g-omo/j'űkba 
1 csőn circiter három font (3. cs. 7.). 
L. még gyapot-, szösz- al. 

Gondviselő. 1610: az nehay Donát 
Jánosnak Teleken Orbay Zekben lakó
nak Arvaynak Annoknak gongya vyse-
leoyth (O. 1608—711.). 1659: Nagy 
Aytai Miklosvar széki hazamnál gond-
vísefeonek hadtam volt (S. 1658—65.). 

Gölye. 1694: egy -̂ö/ye Disznó négj 
malattzával (3. cs. 7) . 1730: Öreg 
Gölye Sertés 2 (Ap. B. XXIV). 

Görög ,minden bolgár, görög vagy 
oláh származású kereskedő közös neve'. 
XVÍI. sz. e.: Pal István Zentkaíolnay 
primipilus Annorum 60 juratus, exami-
natus fatetur. En Mihály Vayda ki jeo-
vetele eleott vittem mind Bort, Buzatt, 
Berert az Geöreög'öknek be Moldovaba 
(Kvh). 

Grádics. 1568: talalam asz o hazá
nak asz gradichyon es el hywa oda asz 
malomhoz (8468. 1. 1565-800.). 1614: 
az hol lakom az eoreksegemre jeoven, 
Az mely Garadichon az zobaba fel Járok 
az Eleybe Jeoven (0.1613—27.). 1736: 
egy hyuban fel jaro deszka garadics 
(Ap. O . !) . 

Gúnyás-láda. 1840: Egy nagy Gu-
nyds láda zárva (64/039.). 

Gúzs. 1722: az kemencze előtt egy 
kis gabona szárasztó f üsokon álló (Ap. 
B . XXIV). 

Guzsaly. 1614: Kernen Janosne 
azzonyom kuldeoth vala Oszvat Balasne 
leányához ket Gusal Gyapyuerth (O. 
1613—27.). 1708: Húsz gasalj szösz 20 
(Ap. A . VI.). L . még festett-, kerekes- al. 

Guzsalyláb. 1840: egy festett á'üsa/ 
tóöjával 2 xr. (64/839.). 

Guzsalyszék. 1750: (Ap. B . XXIV.) . 
Guzsalyos. 1794: ̂ üSű//yosba nállam 

hagyám (312/797.). 1802: Barabás M e 
sés Uram feleségivei el mene Gusajosha. 
Málnási László Uramni (1057/802.). 

Guzsalyoskodik. 1679: Éjjel az 
uczákon kik rikotoztak, ki házánál tán-
czoltak, ittak, gusalyoskodtak, szemetet, 
ganéját, étöt, az elő vizbe, vagi az útra 
más ember ártalmokra ki hánt? (Tgy. 
1671/93). 

Gyakor-szita. 1708: gjakor szita egj 
(3. cs. 7.). 1810: Két sziták egyik 
gyakor a' más gyér 1 Rfl. (740/810.). 
1831: egy gyakor szita, megvette 22 xr 
Bedő Áron (150. cs. 77.). 

Gyakorló - liszt. 1737: Gyakorló 
Liszre [adtam] 1 Rf. 50 (43/740). 

Gyalog-fuszujka. 1758: A Háznál 
levő kertben tanáltatik 4C0 Gyökér répa, 
200 Karos fuszuljka, Gyalog fuszuljka 
100 (8468. végy.). 1840: Sárga gyalog 
Fuszufka I véka és 4 kupa. Eladatott 
1 Rf. 24 xr. (64/839). 

Gyalog-kapu ,a}acsony, kis kapu'. 
1754: Nagyobb léczböl csinált gyalog 
kapu (Ap. B. XXIV). 

Gyalog-kert. 1713: Marha okol, 
meilyis az Udvartol gyalog kertel van 
elrekesztve (Ap, B . XV.). 1755: három 
szakaszból állo s fenyő bomábol rakott 
alkalmas szalma fedél alat egy Disznó 
011, melly is az udvartol kivagyon re-
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kesztve Sovénből font Gyalog kertvei 
<Ap. B . X V . ) , 1762: Fedeles és gj'ű/o^ 
Kert (11019. L). 

Gyalogszeres. 1750: In Anno 1750 
Aprilisben egy hétig két marhával egy 
taiga és két gyalok szeres (140/752.). 

Gyalogszék. 1834: 4 gyalog szék 
40 xr. (Különf.). 

Gyalom. 1663: Gyalomhoz való 
köteleket szerezze kegyelmetek (Ap. A . 
III.). 1770: Nagy vizre való gyalom 
(Tgy. 1548-798.). 

Gyalu. 1689: egy ̂ ya/ü (Ap. A . 93.). 
1805: 1 Eresztő gyalu és egy kis gyalu 
(Szöts. 1800/96.). L. még eresztő-, pár
kány ozó-, porozó-, sikító, simító- al. 

Gyalu-vas. 1683: egy gyalu vas 
agyastul (11786. I. 1577-847.). 1840: 
Négy gyalu vasak ágyastól (64/839.). 

Gyaluió-pad. XIX. sz. e.: Egy sro-
fos gyalulopad (B. M . k. n.). 

Gyalult-káposzta, 1720: az Pinczé-
ben taiálíaítanak tiz kád káposzta, az 
öte kisdedek, négje gjalult káposzta, 
Edgj üres káposztás kád (Káin.). 

Gyapjú. 1614: Kernen Janosne azzo-
nyom kuldeoth vala Oszvat Balasne 
leányához ket Gyusal Gyapyutúh (0. 
1613—27.). 1678: Giapju vagyon há
rom vegh (K. 1678-88) . L . m é g 
diszké- al. 

Gyapjúfésülö-pad. 1809: Gyapja 
füsülö pad füsüvel, a vevő neve Gyalog 
katona Kováts László 7 xr.( 154/62. cs.). 

Gyapjú mosó-kerek-kés. 1805: Egy 
gyapjú Mosó kerek kés. Betsfl Ár 6 Dr. 
(Deák). 

Gyapjú-nyöst 1838: két pár gyapjú 
nyüst. A vásárló neve Kováts Julianna, 
86 xr. (140. cs. 24.). 

Gyapjú-pokróc. 1666: Egj giapju 
pokroczot kérettem (K. 1661—69.). 

Gyapotfésű. 1721: Gjapot fésű 1 
(4692. 1.). 1810: Egy Uj gyapot füsü 
1 Hfl. 20 (740/1810.). 1839: Gyapoít 
fésű, egy leheliy 3 Rf. (B. M . 1821—48.). 

Gyapotfonó-kerék. 1688: Gyapotí 
fonó kerék (Ap. A . IV.). 1758: Egy 
Gyapott fonó és egy Csöllő kerék V âas 
hajtoval együtt (8468. végy.). 1819: 
Vagyon egy Gyapott fonó kerék 3 ír. 
(B. M . 1811-20.). 

Gyapotfonó - orsó. 1808: Három 
gyapot fonó orsó (1761/807.). 

Gyapot - gomolya. 1688: Gyapot 
gomolya num. 4 (Ap. A . IV.). 

Gyapotmérö-kompona. 1721: Egj 
gjapott mérő kompona (4692. I). 

Gyékényes - szekér. 1626: egi io 
vasas Erniös gykines szekeret keszichien 
fel hat io erős lovakkal (Kvh.). 

Gyeplő. 1692: Egy darab hars kötél, 
egy gyeplő es ostor ( B . M . 1674—700.). 
XIX. sz. e.: Bakról hajto ujj rósz 
Gyeplő (B. M . kn. sz. n.). 1807: egy 
fel ág sziju gyeplő (B. M . 1801—10.). 
1808: volt hat pár uri hám, kantárok
kal és Gyeplőkkel edgyütt(B. M . 1801 — 
10.). L, még kender-, száraztó-, szíj- al. 

Gyeplös-fék. 1830: egy gyeplős fék 
1 f. 40 (Cseh). 

Gyeplös-hám. 1801: 2 gyeplős hám 
gyeplöstö! kanlárostől (35. cs. 10.). 

Gyepölés. 1760: azon Gyepülés 
általi conserváltáke azon helynek füvit 
anyira, hogy ottan kaszáltanak és szénát 
tsináitanak volna valaha, egy szóval 
azon gyepülés által! a Káinoki marhák 
legeleje azon helyről el fogatotte, vagy 
hasznát azon helynek veítéke a kik le 
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gyepüifék volt azon gyepülés által 
(17/760.). 

Gyér-szita. 1736: egy Gyér szita 
(Ap. O . !.). 1810: két sziták egyik 
gyakor a' más gyér 1 Hfl. (740/810.). 
1837: két viseltes gyér szita, megvette 
22 xr. Darosz Mihály (150. cs. 77.)-

Gyermek-ló. 1581: Az martonfalvi 
Zekel Lazlonak hattam eg giermek lowat 
(Tgy. XVÍ—XVII.). 1615: az lo felól, 
ki veres holdos gyermek lo (Í613—27.). 
1646: egj fekete gjermek lovat negjed 
füvet lizennyolcz forintért (Pótsa. 1581 — 
814.). 1642: tgi szürke Negied fűre 
keleoó giermek /owa valóra fi. 20 (0. 
1642-48.). 

Gyermek-tehén. 1642: nem pénzt 
ada, hanem giermek tehenet (Tgy. 1626— 
50) . 1662: ket gjermek Tehenemet 
vidte el az praedalaskor a Czjordabol 
(S, 1658-65,). 

Gyertya. 1617; En az Aztaltul az 
Gergyat vyem az tuzhoz hogy m e g 
G y u c h a m . . . Mykor az Gergyat megh 
Akartam Gyutany tazigalt ijlyien zoval 
mondva Mjerth olthod megh az Ger
gyat ... azon Gyoría megh Avas veget 
vezekedny Akara (0. 1613—27.). L . még 
kén-, viasz- al. 

Gyertya-gyapot-mécs. 1837: Gyer
tya gyapot méts (177/837,). 

Gyertyamártó. Gyertya Mártó Nro, 1 
(Tgy. 1702-99.). 

GyertyaöHtö. 1840: hatvankileníz 
darab gyertya öntő. Becsű árra 2 f. 38 
xr. (64/839). 

Gyertyatartó. 1805: Egy Gyertya 
tario koppantovat Betsü Ár 60 dr. M á s 
Gyertyatartó Betsü Ár m Dr. (Deák). 

L . még bádog-, cserép-, fa-, ón-, pa
raszt-, réz-, vasvessző- al 

Gyolcssz5vő - lábító. 1758: Egy 
Gyolcs szövő Labitto (8468. végy.). 

Gyomlál. 1583: eois giakorta ieot 
ide len giomlaln\ (Tgy. 1569-608.). 

Gyomláló. 1809: Egy éfel nélkül 
szénát takaró, gyomláló, kaszálló, arató 
ésehez hasonlonakbére20xr.(l 152/^9.). 

Gyontáros-böcsü-lábas. 1774: Egy 
Brassóban készített gyontáros böcsü 
lábos, aestimáltatott den. 48 (41/744.). 

Gyökér 1. veres-. 
Gyökér-répa. 1758: A Háznál levő 

kertben tanáltatik 400 Gyökér répa, 200 
Karos fuszuljka, Gyalog fuszuljka 1(X> 
(8468. végy.). 

Gyökérvágó - kapa. 1740: Gyökér 
vágó kapa Nro. 3 (28/740.). 1840: két 
gyükér vágó kapák. Eladatott 1 Rf. 16 xr. 
(64/839.). 

Gyöngykása. 1837: (177/837.). 
1840: Gyöngy kásából 2 vékának ^/g-ad 
részébe és két napra kell jönni pénzül 
4 fr. 8 xr. [t. i. maloravám] (Ap. B . 
Ksztl.). 

Gyúró-tekenyö. \Q21: giuro tekeneo 
egj (Ap. A . il.). 1692: Egy gyuro es 
Sütő Tekenő den. 30 (B. M . 1674— 
700.). 1758: három gyuro tekenőlske 
(8468. 1. 1565-800.). 1805: Három 
Gyuro tekenő betsü Ár 48 xr. (Deák). 

Gyümölcs. 1609: annak a kerthnek 
az Gyömeolchtt Byríha, Az Al mayát 
elvytte (0.1608—711.). L. még asszú- al. 

Gyümölcsáruló. 1809: A GyümŐlts 
Áratok az Utak széllyeinél és ismét 
amot való árulásoktol szoríttassanak a 
Timár Szin napkeleti oldala mellé végig 
(Kvh). 
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Gyümölcsaszaló. 1698—1720: tég
lából rákot kéményes négj fioku Szilva 
vágj gjümölts aszaló, rajta lévö hitván 
ajtajával és előtte való Szalmával fedet 
hitvánság Színnel (Káin.). 

Gyümölcsfa. 1541: az warosra szal-
lyon . . . mynd gyumölchy /űyval eget-
tembe es comloyaval es kerthywel 
egetembe (Kvh.). 1680: egi darab 
Eörögseget az Gümőlcz /aian kul (B. M . 
1574—699.). 

Gyümőlcs(ös)kert. 1592: asz eöreök 
asz mellien mostan Csvvreom vagion es 
Gywmeölcz kertem es asz nekem senkelt 
eöreökeőt vgj Boczattam viszsza (Tgy. 
1569—608.). 1620: Kovaznan egy Darab 
Gyomeolcz kerthet byr {0. 1613—27.). 
1627: kett gf'ameolczeos kert (Ap. A . 11.), 
1643: az giiimolcziös is divldalatlan 
(0. 1642—48.). 1713: Kis virágos kert 
az gjümölcsös kerttől fenyő veszszökkel 
van elrekesztve (Ap. B . X V , ) . 1817: 
A Gyiimöltsős kertben egy Bikfa Boro-
nákbol rakott szalma Suppal szépen bé 
fedett Csűr (B. M . 1821—48). 

Hágdosó-lajtorja. 1767: hágdoso 
és ganéjozo rajtorfák (460/768.) . . . Egy 
hat öles hágdoso rajiorja (uo.). XIX. sz. 
e . : Egy hágdoso Lajtorjái Máté István 
uram 14 pénz [t. i. megvett] (B. M . 
hiány.). 

H a g y m a . 1644: hagimaW ültetett 
(0. 1642—48). 1656: sok hagima'mt 
tépte ki (K. 1653 -57 ) . L . még fok-, 
mogyoró-, veres- al. 

H a g y m a - k a p a . 1840: 8 kissebb és 
nagyobb hagyma kapák 1 Rf. 15 xr. 
(64/839.). 

H a g y o m á n y ,a falu törvénykezésére, 
falugyűlésre való idézés, meghívás', 
1593: Mi falustól hatunk vala egi más
nak Ily hagiomant egy forinthíg, hogy 
valamely Kalnoky ember vidék faluból 
való szanokoth latna meg tartosztassa 
es az Kalnoky Érben Erdeolt volna megh 
tartosztassak (Tgy. 1569—608.). 1617: 
eggyk az Idey Czikot haythalta be az 
az Inctus melynek hagyományával ke-
naltam hogyelBochassa(0.1613—27.). 
1727: mikor penig törvényre való 
hagyoma (!) hagyafik hetfün tartozzék 
két hütös előtt megfelelni (Tgy. 1721 — 
30.). 1727: Ha az Bíró hagjomant és 
törvény napot akar hagjni, mint hogj 
hetfün vagyon törvény napunk az előtt 
való vasárnap az Templom előtt meg 
alítván az Falut ugy kel hagjni hagjo
mant, de nem csak magatol, hanem az 
Falu akarattyabol, fö képpen az Hűtő
sök meg edgjezeseiböl (Tgy. 1721—30.). 
H a valaki Falu szeriben szolgáló ember 
az Hagjomanyra. nem menne, hanem az 
Biro zálogolja honn éri megbüntettetik 
denar 20, ha jo okokal magát nem 
mentheti (uo.). 

Háj . 1627: hai nagjob fel (Ap. A . II.). 
1692: Egy Háy den. 36 ( B . M . 1 6 7 4 -
700.). XÍX. sz. e.: Háj két font 84 xr. 
(B. M . k. n. cs.). 1818: Két szalonna 
orjassával, lábaival és egy kisded hdj-
jal (Cseh). 

Hájzsir. 1820: Olvasztott Hájzsir 
volt egy fél fazékkal (Pótsa. 1816-20.) . 

Hájazat. 1 6 ^ : Szabó Andrásnak is 
tartozzanak hasonló épületeket épitteni 
az micsodásokat Szabó Jánosnak épí
tettek s edgyütt ennek utánna is épitt-
nek, az házat a /iű/>űftyáigh mind ta-
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paszszával földelésive! együtt együtt se-
géllyék (Tgy. 1669-81,)-

Hajtás 1. bolt-. 
Hajtó. 1648: Magiari Mihalj Juralion 

az haiiok&\ hogj az búzában legeltetek 
volt az eokreoket (K, 1647—52.), L . 
még fúró-, köszörű-, ló-, marokvas-, 
vas- al. 

Hal. 1682: Kezdi Vásárhelyi piaczon 
a Csütörtök napi vasáron Dunafol ho
zott halat, vasat, mesert arultanak volna, 
az sokadalmakon kívül (Kvh.), 

Halhordozó-hordócska. 1716: egy 
hal hordozó hordócska (Tgy. 1711—20). 

Hal-horog. 1807: Egy hal horog 
(K. i. F . 65.), 

Halsütő-rostély. 1805: Egy hus vagy 
hal sütő rostély Betsü ár 36 Dr. (Dak). 

Halász. 1691. Domokos Miklós H o -
lász (Káin,). 

Halász-háló. 1663: tooban akarnánk 
halasztatni, de most alkalmatos Gyalo-
lomunk arra nincsen, egy öreg Ao/o le
gyen (Ap. A . H L ) . 1817: Két Nagy 
Halász háló roszak (B. M . 1811—20.). 
1840: egy rósz háló 47 xr. (64/839.). 

Halász-varsa. 1779: Halász varsa 
Mihálynak juta 3, ugy Josephnek 3 
(Tgy, 1781—800.). 

Halász-víz. 1646: Ugrón Moses 
Uram és Poczia Ferencz litigainak az 
halasz visz felöl (0. 1642—48). 1642: 
mivel ott az I(nctus) halász vfeiben ha
lászott potentian vagion (uo). 

Halászni. 1628: az Olt vizén szabad 
volt halázni (Tgy. 1626—50,). 

Háló 1. halász-, madarász-, vadász-, 
vonó; 

H á m . 1633: hat lora való hamoii 
(Ap. A . IL). 1658; egi zij ham (8468. 

1. 1500-800.), 1681: két hám Is
tránggal (Deák), 1692: Két M m ístran-
gival den 48 (B. M , 1674-700.). 1692: 
Egj pár varrót hám egj bokor fékkel 
(Barab,). 1807: vagyon négy lora 
való hám egy pár rudas lovakra való 
farhám (B, M . 1801—10.). 1840: 10 
darab hám istráng az végibe való 
lántzok, eladatott 1 Rf. (64/839.), L, m é g 
egyes-, elő-, elöparaszt-, far-, gyeplős-, 
ide s tovajáró-, kender-, német rudas-, 
paraszt-, párnás-, rudas-, szíj far-, 
uri- al. 

Hámfa. 1805: 1 hámfára való ka-
pots (Szöts. 1806—96.). 1840: Egy 
Hámfa logo Lántzával (64/839.). 

Hámtő. 1833: Vagyon egy vas ka-
pots egy pár ferhértzre való hámtő fél 
kengyel vassal (1608/835.), 1834:edgy 
hámtő (B. M , 1821—48). 

Hámtő-kapocs. 1836: 1 Pár Hámtő 
kapots (1036/1836.). 

Hámos-ló. 1583://amos lövakvoltt 
négy (11786. I. 1577—847.). 1755: 
Hámos lo nro. 4 (Ap. B . XV.) . 

Hámos-paripa. 1^)6: négy piros 
szörü hámos paripa (B, M , 1801—10.). 

Hámos-postaló. 1806: négy hámos 
posta ló (8. M . 1801—10.). 

Hambár ,gabonataríó láda'. 1757: 
Égett bor főző üst egy Lombik egy jo 
egy rósz, az Kolozsvári háznál volt 
négy M / n M f (8439. l). 1817: Egy 
Bikfa hámbár Ajtajával (B. M . 1811— 
20.). 1818: Egy üres hámbár kettős 
^Cseh). L. még lisztes^ al. 

Hámor 1. vas-. 
Hamis-mérték. 1679: Hamis mérték-

ke] ugi mint vékával, ejteliel, fontal< 
singéi ki mért? (Tgy. 1^9-81.;. 
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Hamuhordó-bárka 1. bárka-. 
Hamutartó-dézsa. 1837: Egy ham-

muiario Dézsa, megvette 1 fr. Séra Elek 
ur (150, cs. 77.). 

H a m u -tüzes - ház. 1729: Vagyon 
edgy Udvarház Supos azon fedél alatt 
hamu tüzes ház és edgy tapasztatlan 
és készületlen Ház (11360 !.)• 

Hamuverő . 1778: HammaverőNto. 
1. (B. M . 1771-80.). 

H a m ú v e v ő . 1811: egy hamma vevő 
33 xr. (750/811.). 1821: két hamove-
vők (B. M . 1821—48.). 

Hányó 1. csap-. 
Harang. 1614: Egy vrozoth lovath 

talált volt megh az Capitan vram joba-
gya az faluban es Harangoih czengetet 
az karos ember (O. 1613—27.). 1795: 
Az avadag Réz viz meregetöböl a Biro 
két Harangon veretett meg a Marhákra 
<Ap. B . X V . ) . 1806: volt még két vas 
lapotzka és Három Marhákra való Ha
rang (B. M . 1801—10.). 1808: kitsiny 
marha nyakára való harang. Betsü 
Ár 30 Dr. (Deák). L. még döngő-, 
ökör- al. 

Haranglánc. 1642: az Harang lancz 
dolgából menedéket fog (0. 1642—48.). 

Harap-égés ,avarégés'. 1737: Gya
korta Esvén az Erdőn haropégés, mely
ből nem kevés kár szokot következni 
azért mikor olyan Casus történik, hogy 
az Erdő ég, tartozik oltani, minden e m 
ber Házától egy egy ember kimenni 
(587/802.). 

Harapófogó(cska). 1658: egi patkoló 
verő harapó fogmai egiot (8468.1. 15<K) 
—m).). 1714: Az atyámnak magának 
maradót hála (!) után patkoiáshoz szük
séges szerszáma ugyan harapófogó, kö-

römfarago etc. (B. M . 1711—33.). 1753: 
egj kisdet harapó fogotska (25/753.). 
1805: Egy harapó fogó Betsü Ár 48 
Dr. (Deák). L. még patkoló- al. 

Harícska. 1614: Masfel kalongya 
hariczkaval volt adós (0. 1613—27.). 
1615: Harjskank negiven egi kaiogia 
leven zeme ar Hariskanak lön cub. 11. 
(Mikó). 1707: Hariczkának vékája 60 
p. (Kvh.). 

Harmadfű. 1614: Annak eleotte 
vezthettem volt el az mynth megh 
Iralham Akor peniglen harmadfw volt 
(0. 1613—27). 1627: egj harmadfű 
bika (Ap. A . II). 1642: egi harmadfű 
Tulikom valóra fi. 5 oda vagion szaam-
adattlan (0. 1642—48.). 1648: Vas 
István Osdolaj Jurala az harmad fw 
berbecz feleol, hogj igaz marha gianant 
veotte (K. 1647—52). 

Há romágú fúró. 1744: egy 3-rom 
ága furu más csapozo, 3-dik kerckszeg 
furu, aesttmáltatott ad den. 24 (45/744.). 

H á r o m singes-öl, 1796: Le tet Igaz 
Hitünk szerint felmérvén három singes 
ölel az Udvarház helyet (1780/796.). 

Hárs-kötél. 1692: Egy darab hars 
kötél égy gyéplö es ostor den. 5 ( B . M . 
1674—700). 1777: Hárs kőtelet állás 
kötözni 1 Rf. (442/777.). 

Hasi-bárány. 1681: Az Gidofalvi 
Szöcsnek aítam czinálni Egj Ködmönre 
való öreg bőrt, három fejér hasi báráni 
bőrt (Ki. E . 20.). 

Határ. 1561: kynek hatara az sep-
pedek (Tgy. 1487—568.) L. még nyo
más-, ősz-, tavasz-, ugar-, váltó- al. 

Határbíró. 1710: Mikor az Sarjút 
egyező akaratból a határ birdk felfogják 
senki lovát, tehemt barmát oda bocsa-
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tani ne merészeilyen mig m e g szaba-
ditlya a határbiro sub poena flo. 11 
ém. 50 (Tgy. 29/882.). 

Határkő. 1623: egi határ Areovenek 
hatalmasul való ell viteliert (Ap, A . II.). 
1659: az mint ki iartattuk volt az feol-
•det... s Areovet teottek volna az hátam 
<S. 1658—65.). 

Határpásztor. 1618: Az pakaj határ 
paszthorok es az Zagony Mezey István 
<iolga Bjzonichanak futura Sede (0. 
1613—27.). 

Határszabadítás. 1632/XVII. sz. v. : 
H a valaki falu törvénye nélkül határt 
szabaditana flo. 1 büntethesse az falu 
<Tgy. 117/886.). 

Hátas-paripa. 1615: M y k o Mihály 
Vramnak Hatás paripát nro. kettőt 
<Mikó). 

Hátló-szeg. 1809: Hátló szeg, vevő 
neve Fodor Lajos 7 xr. (154/62.). 

Hátulsó-sarogiya. 1840: Egy vasas 
hátulsó sarogja. Eladatott 22 xr. 
<64/839.). 

Havasalföldi-hordó. 1708: egj 
Havasalföldi horda (3. cs. 7.). 

H á z . 1554: hagyom felesegemnek 
Jiazamot es Jozagomot, ket aztag Buzat 
(Sz. 1371—700.). 1583: Zent Margit 
Azony Nap taiba jeottek az en hazamta 
Jobbagiom Heya András Mayor hazára 
<Kvh.). 1615: az en hazam Ártalmára 
ne építhessen (0. 1613-27.) . 1754: 
Ezen funduson tanáltatott fenyő borná
bol kirakott alkalmas jo Sendeiy fedél 
alatt egy Ház. A házha vagyon egy 
zöld mázas kemencze tisztességes két 
üveg ablak rajta iába rakottak. Az ajtaja 
a háznak fenyő deszkából való alkal

mas vas sorkokon forgó, a Háznak 
oldalán az Füstház a házzal egy fedél 
alatt, ennek is Fenyő deszkából való 
vas sorkokon forgó ajtaja (Ap. B , XXIV.) . 
Az harmadik ház, melyis nyár bornábol 
rótt kisded alkalmas házatska, a ház
ban egy paraszt Csempe kemencze, két 
lantorna ablak, ajtaja fenyő dezskábol 
való fa sorkokon forgó. Ezen Adynak 
egy kisded eresze bornábol rot ajtaja 
fenyő deszkából valo fa sorkon forgó 
(Ap. B . XXIV.) . 1769: A M ^ b a éget el 
egj Csempe kementze, az ereszibe egj 
más hasonló, két ágy, két Tullu derekaj, 
hat vánkos, 3 kötött festékes, kendő
szeg 2 , Táltarto 1, asztal I, két ládás 
pad, karjosszék 1, edgjes szék 2, osz-
továta fonalastói, báránybőr 5, ketteje 
fejér, ujj nagy cselekedő üst, egj Ser
penyő, 9 Saák négy nyüsttös, Saáknak 
valo vászon 70 Sing, vászon lenfonal 
8 mellyékkel vetett, egy böcsü egy 
vánkossai edgyütt, 3 pár csizma ketteje 
ulj, két kalap, egj süveg, 3 abrosz, két 
kendő (Teleki Mihály lovas katona kára 
Dalnokban). L . m é g anya-, barna-, 
cseléd-, csepegés-, dolgozó-, ebédlő-, 
élés-, főző; füst-, gabonás-, galamb-, 
gárd-, hamuiiizes-, iratos-, kásaiörő-, 
kerthőlvaló-, korcsma-, kovács-, kovács
művelő-, kő-, köszörű-, kulcsos-, lakó-, 
ló-, major-, malom-, molnár-, nagy-, 
nyári; pálinkafőző; sövény-, sütő, 
tapaszos; tapasztatlan-, tiszta-, tüzelő-, 
iűzes; udvar- al. 

Házhely. 1554: hagyok ket tulkot 
es eg haz helyet az meggyes kert he
lyen (Sz. 1371—700). 

Hely 1. áralíató; ház-, lak-, lókötő-, 
lókötőző; ülés-. 
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Hegyes-csákány. 1825: A Malomba 
hegyes tsákdn (10774. 1.). 

Hegyes-fúró. 1708: egj hegjesfuru 
(3. cs. 7.). 

Héhel. 1681: Egy kender hehel es 
Gereben (Deák). 1710: egj osztovátája, 
egj vető, egj héhely (B. M . 1701—10.). 
1805: Három HéhelQ Betsü Ár 1 R . 
fior. (Deák). 1843: Egy pár Héhely, 1 
tserpenyő, 1 kasza, 1 Sallo 1 for. 42 
(B. M . 1821—48,). L még kender-, 
len-, levonó-, pácoló- al. 

Hengergő. 1809: Hengergő 1. Bets 
ár 2 xr. (154/62. cs.). 1846: . . . mi a 
csapjait illeti a belkerék felől tiszta uj 
hengergővel vagyon (Tgy. 1825—97.). 

Hentes. 1809: Hentesek és más 
szalonna árulok sertés Húsvágók sohult 
egyebütt ne árulhassanak Petsenyét ne 
vághassanak, hanem tsak Isupán az 
Újonnan Építtetett Csizmadia szin ajja 
alatt és körülötte (Kvh.). 

Heré!t-ló. 1583: az eo viamk heréli 
toway voltának (Tgy. 1569-608.). 1645: 
az egyik loo hereltt az másik kanczia 
mindenek fejér kekek (O. 1642—48.). 

Heréletlen-Ió. 1797: Vagyon egy 
Pej mén ló Csikó is, mely még heré-
letlen 3 esztendős (673/797.). 

Heveder. 1692: Egj pár kengjel szi, 
két heveder, egj farmatring (Barab). 
1758: két feverferre csinált Tserefa sor
kon forduló két paraszt kapu fél fák 
között való Nagy kaput találtunk (Tgy. 
1702—99.). L. még elő-, pokróc- al. 

Hevederes - ajtó. 1764: Egy heve
deres ajtoéú 30 xr. [t. i. munkadijj 
(147/764). 

Hever 1. vas-, 
Híd-karfa. 1817: (67. cs. 71.). 

Híd-szárny-cövek. 1817: hid szárny 
tzövek [hidépitéshez] (67. cs. 71.). 

Hidlás. 1758: egy bornábol tsinált 
Istálló szalmával födött Csere hidlás-
sal meg van Padolva (8468. végy,). 

Hideg-dér. 1635: az falu mellett 
valo patak aszalsag avagy Hideg deer 
miatt elapatt (0. 1614—35.). 

Hideg-vágó. 1840: Kováts műsze
rek . . . egy hideg vágó (64/839,). 

Hidegítő-sisak. 1720: . . .edgj kis 
pinczében mellyben is találtattak Fü víz 
főző fazék, hidegitíö Sisakjával edgjüt 
(Káin.). 

Hintó. 1666: Küsfaludi uram penigh 
az hintó mellet jar vala (8468.1.1565— 
800.). 

Hintó-szekér. 1633: egy hintó sze^ 
keret (Ap. A . II). 

Hitel. 1638: ada egi lovat ugian 
praescriptus Dobos Perencznek pro flo. 
(renis) 20. hitelbe (Dámok.). 1659: ada 
hitelbe egj lovat 32 forintra (S. 1658— 
65.). 

Hiteles-levél. 1797: midőn a szol
gálaínak ideje kitelik, tartozik a gazda 
hiteles levelet adni (Tgy. 1702—99,), 

Hiu ,padlás'. 1680: hált azon Eyeí 
az Payia heian (Ap. A . V . ) . 1 7 0 3 - 5 : 
Szalmás épületen, ha ki a ház hijján 
bocsattya kementze kürtjeit az Tiszt 
cum poena fi. 3 bontassa, ha ugjsera 
szabadossan le üttethesse (Kvh,). 1773:. 
imitt amott bújva házak hi/ján lappang
ván (Ejkv. 1765-97.) . 1721: A gabonás 
Ház hijjdn Találtatott bocskornak valo-
ökör bőr Va (4692. l). 

Hizlaló-pajta. 1716: Egy romlott 
hizlaló pajta kettős, ajtó nélkül valo 
(Tgy. 1711-20,) . 
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Hízó-sertés. 1755: Hizo sertés nro 3 
<Ap. B . X V . ) . 

Hízott-lúd. 1704: vadnak hizott 
iud&im verő malaczim s bizony Qraf-
fensnek viszem ajándékba s Németet 
hozok reája (Tgy. 1702—99.). 

Hold. 1542: hoztunk meg teorwenniel 
ket hold feoldet egy mas mellett (Tgy.). 
1562: Votem az bitay határon egy hold 
feoldet (Tgy. 1437-568) . 1581: ada 
ket hold feoldet Jankó Ferenchvramnak 
<Tgy. 1569-608) . L . még sajgó- al. 

Hólyagos-csupor. 1716: egy festett 
pohár szék iádás vas sorkokon vas 
záros, benne 2 hólyagos tsupor, két 
hólyagos fazék, egy rósz kompona, egy 
jnázas zergős korsó (Tgy. 1711—20.). 

Hólyagos-fazék. 1716: két hólyagos 
fazék (Tgy. 1711—20.). 1758: kétt 
hojagos Fazék és egy korsó (8468. 1. 
végy.). 

Homorftő. 1840: A z Ülőhöz három 
Jiomoriiíok (64.839.). 

Hompolás ,fö!dtölíés, földhányás'. 
1752: ujj Gát-Vetéssel hompolással az 
«rre járó Viz fájását mostan szűk víz 
idejin ugy el fogták, dugták, hogy a 
közönséges Szentegyház ágára Járó Viz 
lellyességei elfogyot, száradot (160/752.), 

Hordó . 1606: az hordót mi meg 
mertük (Miki. 1605-6.) . 1615: Egi 
Jtordot kapoztanák valof, Egi hordót 
sernek valót (Mikó). 1623: Byzonyt-
hatta azt Chyutak georgy hogy az peres 
hordó az eo Byrodalmaba volt (0.16I3— 
27.). L . m é g átalag', csebres-, csere-, 
€sügörös-, degetíes-, ecetes-, fedeles-, 
gabonatartó-, gabonatartó kas-, hal-
hordozó-, havasalföldi-, lúgos-, moldo-
má-, mostékos-, seres-, üstökös- al. 

Hordóabroncs. 1840: Hordó ab
roncshoz való czirkalora (64/839). 

Hordócsap-fúró. 1840: Egy Hordó 
csap fara eladatott 17 xr. (64/839.). 

Hordódonga. 1840: Egy kis rakás 
Hordó Dango fák, eladatott 3 Rf. 35 xr. 
(64/839.). 

Hordódugó. 1840: Két veres hordó 
dugok a Hordókba tétetett (64/839,). 

Hordólajtorja. 1716: a'Szekér szin 
felett 3 oldal hordó lajira, egy nyujto 
(Tgy. 1711—20.). 1723: M á s Nagyob 
hordó szekér és két lo után vagyon 
azon formában jo vasas készeletel de az 
faluzásra nem jo, arra hordó Lajtorjáival 
és ketél rudgyával együtt (Ap. 0 . I). 
1839: Egy egész vágás szekér fatalpu, 
ökör rúddal és hordó lajtorjával és 
ganyézó lajtorjával (155. cs. 82.). 

Hordólöcs. 1758: két hordó lőís 
egjiken vas káva (8468.1. 1565—800.). 

Hordószekér. 1677: Hordó szekér 2 
(Ap. A . IV.). 1692: Egy Hordó szekér 
flo 2. den36(B. M . 1674—700.). 1723: 
M á s Nagyob hordó szekér és két lo után 
vagyon azon formában jo vasas kész
letel, de faluzásra nem jo, arra hordó 
Lajtorjáival és ketél rudgyával együtt 
(Ap. O . I.). 1789: ordo szekerek fél 
vásottak 2, egyiken vas karikák vágy
nak 11, a másikon 10, vas veszök a 
kettőn 8, kapísok 8, a két szekéren 
tángyér karika 7(11019. í.). 1794: Egy 
Hordó Szekér fa talpú kerekekké! az 
alya vasas ugy a Loecsei is {Tgy. 1781 — 
800.). 1805: Egy hordó szekér fél vas
sal (Szöts. 1800—96.). 1805: Egy fa 
talpú hordó Szekér Betsű Ár 12 Rflor. 
(Deák). 1818: Egy hordó szekér vasas 
Löttsivel fel hertzivel négy kupás vasak-
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ka! (Cseh). 1829: Egy Hordó Szekér 
minden készségivei 11 vas karikával, 
4 kapotsal, 11 vas veszövel. Ezen kivül 
két vas löís (B. M . 1821-48) . 1834: 
Edgy hordó szekér minden vasával, edgy 
kuss szekér elő minden vasával (uo.). 

Hordótargonca. 1844: Egy zöld 
hordó targontza. Eladatott 16 xr. (175. 
cs. 12.). 

Hordótöltő. 1681: Egj hordó töltő 
{kp. A. VII). 

Horgas-fejsze. 1767: horgos fejszi 
nro. 1 (Tgy. 1548-798). 

Horgoló. 1658: Fenyő Deszkákbul 
csinált Ajtaja horgoloval együtt (Tgy, 
1651-68) . L még fa- al. 

Horog. 1688: Horgokkal nagj kari
kákkal együtt attam Zoltani Qeorgi 
kéziben 41 sz. lánczot (Ki. E . 20.). 
1730: egj Láncz karikaival horgával 
egjütt 55 Szemből allo. 1716: egy 
rengő bölcső láb egy horgával (Tgy. 
1711-20.). 1840: Hat Szilva Száraztok 
tsere kötéssel kihuzojával és horgaivai 
(64/839). L. még csizmahúzó-,fűrész-^ 
hal-, vas- al. 

Horogszedő - fejsze. 1829: Horog 
szedő fejszi (B. M . 1821—48.). 

Hosszúpecsenye. 1840: 21 hoszszu 
petsenye per 6 xr. (64/839.). 

Hosszú-sarok. 1764: ^ y pár hoszsza 
Sorokért (ajtóra) 42 xr. (147/764). 

Hosszúszárú-fúró. i681:Egi hoszsza 
szara fura (10908.1.). 1806: egy hoszsza 
szarufára (B. M . 1801-10). 1837: 
két hoszu szárú tgy singes/urak (Cseh). 

Hosszú-vas. 1707; Öregh hoszsza 
vas 2 (Kvh ). 1707: AToroczkai hoszsza 
vas 1 (uo). 1807: egy szántó lóekéjé-
ve! iapos és hoszsza vasakkal Talyigá-

val patingal, ahhoz való lo rúddal (B, 
M . 1801—10.). 1834: Egy Erdölö ta-
jiga, két szán, Edgy eke hoszsza vasá
val edgyütt (B. M . 1821—48.). 

Hunyadi vas .Vajdahunyadon gyár
tott vas'. 1707: Egy mása hunyadi vas 
9, 1 (Kvh.). 

Hús . 1622: Az jo es keover hasnak 
fontia d. 2. az eosztever hasnak fontia 
d. 1. (0. 1632-42.). L. még ösztövér-^ 
sertés-, tehén- al. 

Húsőrlö. 1794: Egy has öllö (Tgy. 
1781-800), 

Hússütő-rostély. 1805: Egy has 
vagy hal sütő rostély. Betsü Ár 36 Dr. 
(Deák). 1838: egy hússütő rostély, meg
vette 19 xr. gyalog katona Szabó Dávid 
(150. cs. 77.). 

Hústartó-cseber. 1817: Egy Has 
tartó Cseber (B. M . 1811-20.). 

Húsvágó-bárd. 1840: Húsvágó Bárd 
eladatott 2 Rf. (64/839). 

Húsvágó-fejsze. Egy húsvágó fejsze 
(Dámok.). 1794: Has vágó feszi 2. (Ap. 
B . XXiV.). 

Húsvágó-pad. 1729: edgy Hus vaga 
pad (11360. i.). 

Húzó I. ráf-. 
Húzó-gerenda. 1829: 8 darab Haza 

gerenda hoszsza 8 öl (2245/829). Egész 
Huzo gerenda a két flügelre 3 öl 3 láb 
(uo). 

Hüvelyes-gabona, 1727: Havalaki 
hüvelykes gabanát lopna tarisznyával,, 
szotyorral pusztítana 33 pénzig meg
büntessék (Tgy. 1721—30.). 

Ide s-tova járó-hám. 1730: ket 
pár vágj Szakadozott hámok Ide s iova 
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Járok, Szakadozott Istrángokkal (Tgy. 
1721-30.) . 

Ide-s-tova-járó-szekér .könnyű sze
kér' (ma futkosó szekérnek mondják). 
1758: egy nagy Lovas kasos szekéré' 
mellett kis idestova jdro Szekér is volt 
<Ap. B . X V . ) . 

Igaz-marha. 1614: Igaz marha gya
nánt veotte volt el (0. 1613—27). 1643: 
có azt a marhatt igaz marha gianant 
veotte kéziben (0. 1642—48.). 1659: 
€0 nem tudta hogj nem igaz marha, 
hanem igaz marha gjanant veotte igaz 
penzin(S. 1658—65.). 1662: igaz marha 
gjanant áldomás itallal veotte volt az 
tehenet (uo.). 

Igaz-véka. 1763: Deczember 8 nap
ján Biro Uram poron(csolattyából) meg 
kialtatuk, hogy igaz vétóval merjenek, 
a kiáltónak fizel(tünk) 1 ̂ k xr. (Kvh.). 

Inas. 1579: Testis Nicolaus Biro de 
felseothoria Jobagio Stephany Borsay 
juratus fassus est. En az Keresztes had
kor meg inas valek (Tgy. 1569—608.). 
1638/1831: Apród esztendeit kitöltvén 

az Inas (1973/831.). 1643: vóítem voltt 
, . . egi Bene Ferencz nevüü Inast iob-
bagikeppen (0. 1642—48). 1672: egy 
inas a kit Vajdának hinak egj pincze-
tokot hoza be a vallan borostol (Ap. A . 
VIL). 1679: Egy Olasz Gergely nevű 
inasi attak volt nekem hogy tartsam 4 
esztendőkig (K. 1678-88.) . 1830: Minek-
utánna az Inas apród esztendeit el töl
tötte, raegszollitja a Céhmestert Har
m a d magával (1078/830.). L . m é g bé
res- al. 

Ingó-blngó marha . 1599: holtom 
vtan neky haginy . . . ingó bingo marhat 
<Ap. A . I.). 1625: Az Ingó bingo Marhák-

bül ugy consummaltatott Ada Borbély 
Georgy az fiának Péternek Egy vem
hes kanczat czitkostul Egy lovattis melj 
mindenik kek szeoru (B, M . 1574—699.). 

Iratos .festett'. XVíL sz. v.: ennek 
[t. i. a szobának] menyezetye párkányos 
deszkázott és képirosi mesterség szerint 
iratos (Ap. A . VII.). 

Iratos-ház. X V H . sz. v.: Nyilik ezen 
házból egj kis bolthajtásos iratos házra. 
(Ap, A . VII). 

írós vaj. XIX. sz. e.: Iros vaj T/i 
(B. M . k. n. sz. n.). 1811: 1 font iros 
vaj 2 Rf. (430/811.). 

Irt. 1755: Az újonnan irtott Szántó 
földekről és Szénafű heliyekröl három 
Esztendeigh nem adózik senki (9/755.). 

Irtó-kapa. 1816: Egy irío kapa be
csültetett 80 xr. (61, cs. 37.). 

Istálló. 16J5: Egy /s/ű//oth . . . til
tottam volt megh pechettel, hogy oda 
ne epicse (O. 1613—27.). 1617: az 
m a g a m Istaltoyahol loptak el 2 lova-
moth (uo). 1642: az Inctusnak eletin 
az Isíalloiaban valuia alot (K. 1647— 
52.) 1699: Az Csűrös kertet Csűrrel 
együtt birjad és építsenek oda isíáloi 
(B. M . 1574-699.) . 1755: az Istálló 
előtt egy árnyék szin (Ap. B . X V . ) . 
1788: jo Istálló szekérszinivel volt, észt 
mind elégette (B. M . 1781—90.). 1817: 
Bikfábol rakott két Istálló s közből egy 
szekér szin (B, M . 1811 - 2 0 . ) . XiX. sz. e.: 
Szalma fedél alatt két /stói/o valet 25 Rf. 
(B. M . k. n. sz. n ) , 1847: balról vagyon 
egy kettős Istálo, a végiben todva egy 
kettős Sertéspajta, Zsúp fedelezettel, 
vagyon benne két sarogja, a Lo Istáloba 
vállú, az Ökör Istáloha jászolly, az Istálo 
felin perje és aloí hidlás, egészbe jo 
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állapotba, betsüitetett 50 Rf. (291847.). 
L. még borna-, sövény- al. 

Istráng. 1678: Hét szál istrangh 
Isinálásért adtam D . 8 (Ap. A . Víl). 
1764: két kötelet egy szál istrángot 
vettem 1 flo. 32 den. (B. M . 1761—70,), 
L . még hám- al. 

Itaiárulás. 1750: az Italárulás is 
azon heiiyen Város engedelméböi volt-e 
(84/68. Szgyt.) 

Itató-cseber. 1758: egj itató Tseber 
(8468. 1. 1565-800.). 1818: Két Kár
tya, egy itató cseber (Cseh). 

ivócsupor. 1688: két kis ivo csupor 
(Ap. A . IV). 

Ivókanna. 1838: egy ivo kanna, a 
vásárló neve nemes Farkas Sigmond 
10. xr. (140. cs. 24) . 

Ivókártya. 1838: Egy ivo kártya. 
A vásárló neve nemes Betző Sigmondné 
9 xr. (140/24.). 

Járó-fék. 1861: két darab fáró fék, 
60 xr. (Cseh). 

Járó-ökör. 1656: az en részemre s 
felesegemvel edgiut iutott hat iaroökör 
(9786. 1.). 

Járó-szekér. 1730: eg\ kis Járó Sze
kér 4 Simely karikávai (Ap. B . XXIV.). 

Jármos-ökör. 1772: Vargyasi Fe-
rencz meghalálozék marada egj fármas 
ökör és egj jármas tehén (B. M . 1771 
-80). ms: Jármos ökör Nr. 4 (B. 
M . 1771-80.). 

Jármos-tehén. i772: Vargyasi Fe-
rencz meghalálozék marada egj jármas 
ökör és egj jármas tehén. (B. M . 1771 
—80.). 

Járom. 1618: az Ekem eleol az 
Járomból Saivum sit Egy Eokreoraet 

ky vonta (0. 1613—27). 1622: Egy 
Jarmaih talált megh nála melj, eo teole 
gonozúl vezet volt el (O. 1608—711.> 
L. még vas- al. 

Járompálca. 1840: két vas farom 
pdltzdk eladatott 52 xr. (64/839.). 

Jártató-fazék. 1838: Egy fártatá 
fazék, a vásárló neve Balog István 
(140. cs. 24.). 

Jártató-korsó. 1808: Egy járfatá 
korsó Betsü Ár 24 Dr. (Deák). 

Jászoly. 1716: Az istállóban Egy 
kantár fogas, léczböl csinált jászoly 
(Tgy. 1711—20.). 1755: Istállóban va
gyon egy felöl alkalmas jászoUy és sa-
rogja (Ap. B . X V . ) . 1758: Ezen házat 
Pajtának tartották, vagyon két Jászoly 
benne (Tgy. 1702-99) . L. mégö^ör-^ 
vessző- al. 

Jég-odor. 1800: Erdőkbe fával m e g 
rakodván midőn a Tisztelendő Páter 
Franciscanusok Kiastroma kapuja kö
zött hazajőve a Jég odorba belé dőlvén 
magok az Esztelneki Lakosok segítenek 
a Szánot kiemelni (34/800. cs. 13.). 

Jégtörő. 1836: a nevezett Híd hellyre 
állítására 11 Pilóták 4 Támaszok, 2 
Jégtörők, 15 külömbféle kötöfák és ezek
nek megtámasztására . . . 11 faragó e m 
berek és 60 napszámosok kívántatnak 
(507/836 ). 

Jégtörő-vas. 1787: (1262/787.). 
Jégverem. 1713: (Ap. B . X V . ) . 

1755: szalma fedél alaí egy jégverem 
(uo). 

Jegelő-vas ,a malom kerékre fagyott 
jég leverésére szolgáló vaseszköz.' 1787: 
(162/787.). 1840: Egy Jegelő vas a 
Malomba hagyatott (64/839.). 

Jobbágy 1. fejekötölt-, lelemes- al. 
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Jószág. 1541; az foszagoih mynden 
ok vettetlen megbochyassak a varosnak 
<Kvh.). 1554: hagyom felesegemnek ha-
zamot es Jozagomot ket aztag Buzat 
<Sz. 1371—700.). 1574: ősytol marat 
sémi jószága hanem leiemese (B, M . 
1574—694.). 1691: Az négy ökrököt 
mellyeket Nemes Tamás Uram Oltszemi 
joszű^okbol el hajtatott szörin meg 
igirte ő kegyelme (Káin.). 1766: Jószág 
körül vaio Sövény kertek (460/768). 
1816: az egész jószág 289 D öl, mely 
tészen egy vékát és 7 ejtelt (B. m . 
1811—20.). L . még rész-, székely al. 

Juh. 1581: jaryanak welek tudnj illik 
asz /oAokkal ahul az Keszdj Vasar-
hellyek akarjak (Ap. A . I). 1581 : en 

, könyörgöttem az Kezdj wasarhelieknek 
tiog asz /ohaym asz holdos hegyn asz 
Jacabfalwy határ mellet jaryanak (Kvh.). 
1616: Eolves neweo havasunkon leveo 
Ezthenankban . . . vittek Jahokot az 
Indusok (O. 1613—27.). 1646: az 10 
johnak az arrat megfizette (O. 1642— 
48) . L. még berke-, diszké-, fejős-, 
lejes- al. 

Juhakol. 1721: Istállók háta meget 
€gj juhakol (4692. !.). 

juhfejő dézsa. 1817: Két Juh fejő 
Désa (B. M . 1811—20.). 

Juhgyüjtemény. 1658 körül: ezelot 
az luh Giuiíement hogy el osztottuk, 
liarom veder orda maradót keozul (S. 
1658—65.). 

Juhkosár. 1647: proclamaUata Mi -
hacz Istvánt /uhok kasaramk el hania-
saert(K. 1647-52.). 1647: a Juh kosart 
el haniatni kevana (uo.), 1721: egy 
veszszővei kertelt jah kosár (4692. L). 

Juhnyirés. 1795: Tavaszszal Juh 

Nyirésnek idején az Esztenára jövének 
(744/795.). 

Juhnyírő-oHó. 1801: egy hitván /a 
nyirö olló 6 xr. (35. cs. 10.). 

Juhnyúzó-pad. 1840: (64/839.). 
Juhpásztor. 1772: akár Juh akár 

Csorda Pásztor legyen, ha bé adatik az 
Határ Biro büntesse egy forintig vala
hányszor a Gabonabeli kár tétel vádol
tatik (Tgy. 1702—99.). 

Juhvérfogó - csatorna. 1840: Egy 
Juh vér fogó cserefa csatorna {64/839.). 

Jukasztó 1. mutter. 

Kabala ,kanca'. 1583: kabalaiokoiis 
vittwk wl Inneth (Tgy, 1569—608). 
1642: menésem közül egi eóreg szürke 
kabalám az idey lovaczka vemhive! meli 
meg ertek volna fi, 28 (0. 1642—48.). 
L. még csikós-, eke-, faeke- al. 

Kabala-kemence. 1729: Jobb kéz 
felöl edgy kis Ház Kabala kemenczeivel 
(11350. I). 

Kacola .kanca', 1607: az István 
kachotayat ellopad (8468.1.1565-800.). 
1609: N e m olljan Ember vagy te Mynth 
En, es az kacholya^ levagdaiam, chyak 
a Beoret vjzed haza (O. 1608—711). 
1618; három kacholam es Egy lovat 
kyknek zeoreokreol protestálok . . . el-
zoktenek (O. 1613—27.). 1620: Az két 
elól jaro eökrókót hagjom Balas fiam
nak az veres kaczolácskái is neki hagjom 
(Tgy. 1606-25) . 

Kád . 1648: Ha mi fa eszkeozeok 
ladak tanierok hordó kádak egj szóval 
minden fa eszkeozeok igyesen a ket 
gjermekre maradgianak (Tgy. 1626— 
50.). 1659: ^j kadaX is kertem, az*is 
megh tartotta (a 1658-65) . 1721: 
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Kád nro. 5, hordó 4, ketteiben alma 
ecet (4692. 1.). 1808: Három kissebb 
kád Betsü Árrok I RfIor.38Dr. (Deák). 
L . még CSÖS-, égeitbor forrázó-, eresztő-, 
fenyő-, forrázó-, fürdő-, káposztás-, 
keverő-, lisztes-, lúgzó-, malotás-, me
szes-, moslékos-, oltó-, pincés-, serfőző-, 
szapuló-, virics-, vlzvontató-, zahána- al. 

Kádboritó. 1758: egj szalma kád 
borító (8468. i. 1565-800.). 

Kádár. 1736: /fdífűr csinálta abron
csos régj véka (Ap. 0 . I.). 

Kádár-fQrész. Egy nagy kádár Fü
rész eladatott 1 Rf. 9 xr. (64/839.). 

Kádár-kézvonó. 1840: Horgos tóűfaV 
kézvono nro. 1. (28/740.). 

Kádározó-kés. 1740: Horgos kádá-
rozó kés fa nyéllel (64/839.). 

Kakas. 1615: Azzoniom Aniank adót 
énnekem . . . Kakast adott egiet (Miko.). 
1811: Egy kakas 35 xr. (430/811). L . 
még csirke- al. 

Kakas-pulyka. 1627: puika 7 ketteje 
kakas (Ap. A . 11.). 1708: Egj kakas-
pujka, s egj nösténj (3. cs. 7.). 1795: 
Öí Tojó egy Kakas Pujkát, ugy két 
Tojó és egy Bak Rétzét vittenek által 
a Torjai Udvarban (Ap. B . XXÍV). 

Kakasülö, 1751: Fen a Kakas ülőn 
egy sák teli Levelekkel (Ap. J. l.). 

Kalács. 1669: ha jote/űcz/Wadgiunk 
Vttyaba igazitfja (K. 1 6 6 1 - 6 9 ) . 

Kaláka ,szomszédoknak vagy az 
egész falunak szívességből tett ingye
nes munka' . 1703 az idénis mind az 
Udvarban forgottam mikor kalákába 
kérte lázárfalvát (Ap, A . VIII). 1779: 
Hát Midőn Ferero Hadnagy ur itten 
Egerpafakán lakván és az Urnák kalú-
tója iévén, hasonlóképpen Nagyobb 

Fejér Mihály Lovas katonának is kalá-
ká\& volt és az Hadnagy ur Fejér M i -
hályni menvén s tiszteségesen az M u -
sikást tiszteségesen kérvén vagy kétt 
óráig, azon kérésre nem hogy oda ad
ták volna, de kalapját fejéből ki csap
v á n . . . (280/779. s.), L. még arató- aL 

Kaláka-asztal. 1740: Kalákára való-
asztal 2, ahoz való Pad Nro, (28/740.). 

Kaláka-csupor. 1740: Kalákához 
yalo csuprok nro 13 (28/740.). 

Kaláka - fatányér. Kalákához való 
Fa Tángyér nro, 95 (28/740.). 

Kalapács. 1805: 2 kalapáts (Szöts-
1800—96.). 1808: Egy totopaís. Betsü 
Ár 36 Dr. (Deák). L . még bélyeg-, fél
kéz-, gomolyagtalpú-, gomolyifó-, kasza-r 
kétélű; patkoló-, vasvágó- al. 

Kalapos. 1798: az kalaposok Bolto
sok és a Víz melett Levő Ház Árenda 
fizetések után, mivel ezek legitimáitattak 
meg szüní volt a Dificuitás (Kvh.). 1851: 
Dimény Ferencz kalapos (8468.1. 1749 
—900.). 

Kaliba ,kis kunyhó, viskó'. 1662: 
menedékre fogh valami kalibak elvite-
libeol (S. 1658-65.). 1617: pokrocza-
bol kalibat js czenialt (K. 1661—69.). 
1680: az Calybat is meg gyuitottak 
(8468. 1. végy.). 

Kalibás-kemence. 1626: egj kalibas^ 
kemencze (Ap. A . V . ) . . egy küs haz 
abban kalibas kemencze bellet pad 2 
(uo.). 

Kalmár. 1588: emberekett keozön-
seges keppen feokeppen kalmárokat 
avagj kereskedeoket (Kvh.). L. m é g 
külső- al. 

Kalmár-láda. 1829: egy fél kéz fes-
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tett láda, egy kalmár láda, mellyek jó zár
ral, sorkokkal felkészítve (178/103. cs.). 

Kalmár-mérő-lat. 1677: Egi kalmár 
méiő bt (Ap. A . IV.). 

Kalocsa. 1736: Egy bör rosta avadag 
varrogatott, két pár kalocsa, egy hyuban 
feljáró deszka garadics (Ap. 0.1.). 1756: 
kalocza egy pár (Ap. B . XXIV.) . 

Kaloda 1. eke-. 
Kalodáz. 1726: Csináltattam egj igen 

jo jégvermet ki rotatván uj fenyő bor-
nábol egész tetejéig megfedve, kalodázva 
(Ap. O . I.). 

Kalomás-láda. 1837: egy Kalomás 
láda zárjával, lakaljával együit (Kvh.). 

Kaiongya. 1614: mas fel kalangya 
hariskaval volt adós (0. 1613—27.). 
1615: Bwzank negi zaz hetven negi 
kalongia leven . . . Zabunk negi zaz 
negiven kalongia leven . . . Arpank zaz-
ket kalongia leven . . . Haryskank negi
ven egi kalongia leven (Mikő). Koleswnk 
tizenkét kalongia leven, Babunk három 
kalongia leven (uo.). 1625: Azczepleo 
Búzának az Negied rezett, de azt igy 
hogy ha kalongiaval oztiak el (B. M . 
1574—699.). 1758: Fejér Borsó 1 sze
kérrel, köles 9 kaiongya (Ap. B . X V . ) . 

Kályha. 1720: Azon háznak kemen-
tzéje romladozol fejér és veres fó/Mbói 
álló (Káin). 1787: 25 KájMból álló 
Kementze (809/787.). L . m é g paraszt- al. 

Kályha-kemence. 1758: egj veres 
kdíha kementze (8468. 1. 1565-800.) . 
1762: Találtatott Egy Ház Kályha 
Kemenczével parasztosan csipke nélkül 
(8468. Mih.). 1840: vagyon egy viseltes 
zöld kályha kementze, p vas ajtóval, 
ennek vas rámájával és ütközőivel együtt 
(Ap. Ksztl). 

K a m a r a . 1613: mind a zoban s mind 
az kamarán egj keoíeot pad (Tgy. 
1606-25.) . 1766: . . . jo fedéllel való 
készült üveg ablakos Házára és kamarára, 
mely lángot vetvén aztott megemészteíte, 
ért volna Rf. 18 xr. (460/768.). 1803: 
ezenvalo épületek mint egy Ház, füst
ház, kamara, füstházon allytok (B. M . 
1801—10.). L. még élés-, kásatörő-, 
ványoló-, költséges-, oldal- al. 

K a n . 1690: Attam az Ettfalvi Disznó 
cordaba, tavaij süldőt nr. 17. Az Kam-
val edgyütt 4 öreg disznót (Ki. E . 20.). 
1691: Hajtattam a Zaláni erdőre Tavaly 
kan süldött no. 2 (uo.). 

Kanál. 1692: Tiz Kalán den. 5 
( B . M . 1674—700.). L . még búzamerő-, 
fa-, gabonamerő-, gazdálkodó, kovász-
keverö-, leveses-, ón-, ordamerő-, pléh-, 
szűrő-, szénszitő-, tajtékszedő-, vakoló-, 
vas- al. 

Kanálfúró. 1728: egy kaldn fura. 
Fürész pad 1 (Sikó). 

Kanáltartó. 1831: Kalány tartó 
kalányokkal, megvette 4 xr. Vikárius 
Ferencz(150.cs.77). 1851: Egykalán-
tario, nyoltz plé kanál (N. S.). 

Kanál vájó. 1838: Kalán vájó Betsü 
ár 6 xr. (Ap. B . XXIV.) . 

Kanatas-cígány 1. aranyásó-. 
Kanca . 1617: 2 lovamot loptak el 

az Eggyk Egy Barna vak paripa, az 
massyk egy pey zeoru kandia (O. 1613 
—27) . 1623: ada egj kanczai Eztoyka 
newuo czigannak (Dámok. 1600—44.), 
1805: nagy sárga vidám nevű kancza 
lovat két fsikajával (Pótsa. XVil—XiX.). 
L . még bitang-, szamár-, zabáit- al. 

Kanca-csikó. 1615: M y k o Péter 
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eocenknek.. . Kancza czitkoi nro. egiett 
(Mikó). 

Kancsó 1. csucsorkás-, üveg-. 
K a n d é r . 1681: egj kanier forma üst 

(Deák). 1703: Gombolyag fTönder Nr. 5 
(Ap. A . VII.). 1767: Egy fedeles to/Jí/er 
(Tgy. 1548-798. ) . XIX. sz. e.: Négy 
nagy Kandér fedéllel, Kettő lábas, kettő 
lábatlan (B. M . k. n. sz. n ) . 1807 : Egy 
kandér, mellyet vett m e g Köntzei Gábor 
ur Rf. 5 xr. 41 (Pótsa. XVII—XIX) . 
L. m é g réz- al. 

K a n k ó . 1796: A z kut ágas g é m vas 
szegeivel Kankova] s lánczal (Ap. B . 
X V . ) . 1840: Egy ötven szemből álló 
Lántz kanko és karikával, eladatott 4 
Rf. 48 xr. (64/839.). L . m é g recés-, 
vas- al. 

K a n n a . 1676/XIX. sz. e.: Egy kanna 
(Don., Cseh). L . m é g bádog-, fedeles 
ón-, fertályos-, ívó-, mosdó-, ón-, pléh- al. 

Kanol 1. megkanol-. 
Kanol. 1824: a kisebb fehér götye 

mzgkanoli (B. D . ) . 
Kanta 1. ugorkás cserép-. 
Kantár. 1643: egi veres kecziet, 

kanfarti eggutt loptak voltt el hazamtol 
(O. 1642-48 . ) . 1708: Egy kantar za-
boiaiatlan rez pikelekkel (3. cs. 7.). 
1806: volt két párnás Uri h á m , kantárok
kal és Gyeplőkkel edgyütt(B. M . 1801 — 
10.). két lovagló kantár (uo.). 1808: 
Egy réz bogláros kantár, ahoz való 
Szügyellö s farmatring. Betsü Ár 2 Rflor. 
(Deák). L . m é g fazékhordozó; merő-, 
moldovai-, rézbogiáros-, török- al. 

Kantár-fogas. 1716: A z istállóban 
Egy kantár fogas, léczböl csinált jászoly 
(Tgy. 1711—20.). 

Kantár-szár. 1810: Egy kantár 

szárával és kantár zabolával együtt 
állazo nélkül 4 Hfl. (740/810.). 

Kantár-zabola. 1805: Két viseltes 
Kantár Zabola. Betsü-Ár 12 Dr. (Deák). 
1810: Egy kantár szárával és kantár 
zabolával együtt állazo nélkül 4 Hfl. 
(740/810.). 

K a p a . 1632: sarlót, kapai kulso 
embernek szabad volt árulni (Kvh.). 
1672: Egy Aso s egy Kapa den. 18 
(B. M . 1674—700.). 1721: egj áso, egj 
kapa, két rosta (4692. l.). L . m é g ásó-, 
fejsze-, ganézó-, gyökérvágó-, hagyma-, 
irtó-, kapáló-, vas- al. 

K á p a . 1840: egy el hasadt kápá\u 
nyereg (64/839.). 

Kapáló-kapa. 1835: Kapáló kapa 
6 xr. (1608/835.). 1836: Egy kapáló 
kapa, 10 (1032/836.). 

K a p d o s . 1583: T u d o m , hogy a 
Vasarhellyek kapdoslak valamy hasznot 
az peres feoldnek (Kvh.). A hol penygh 
az fyweth barommal el nem etettek 
ollyan htUyen az Varosyak kaszáltak 
kapdosva (uo.). 1643: az articulus con-
tinuallya, hogy oláhnak sem kapdoson 
feleseget venni, sokkal inkább magyar
nak nem szabad (0. 1642—48). 

Kapocán ,a hágatáskor a ló orrára 
húzott vaskarika'. 1840: Imre János 
kotsis számadásába egy kapoczán. Becsű 
árrok 10 Rf. (64/839.). Egy hitván ka
poczán (uo.). L . m é g lóhágató- al. 

Kapocs . 1789: Hordó szekerek fél 
vásottak 2 , egyiken vas karikák vágy
nak 11, másikon 10, vas veszök a ket
tőn 8, kaptsok 8, a két szekéren tán-
gyér karika 7 (11019. 1.). 1805: 1 Ágas 
végire való kapots (Szöts. 1800—896.). 
1805: 1 hámfára való kapots (uo.). 
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1829: Egy hordó Szekér minden kész
ségivei 11 vas karikával, 4 kapoísaX 
11 vas vesző vei. Ezeken kivül két vas 
lőts (B. M . 1821—48.). L . mégcövek-, 
foglaló vas-, hámtő; sámfa-, vas- al. 

Kapocscsináló-fogó. 1838: Kapots 
isinálofogo.BeXsú ár 10 xr. (177. cs. 60.). 

Kapor. XVIII. sz. e.: Kaprot káposz
tához vöttem / /6 (Ap. A . VII.). 

Káposzta. 1616: vgyan azon m e g 
zantoth feoldet az had alatt bevethette 
kapoztaval es bekerthelte (0. 1613—27.). 
1642: Nekem monda edgykor Szebeni 
Győri, hogy ö ötven fő káposztát lopott 
(11786. 1. 1577-847.). L. még fekete-, 
gyalult-, sós- al. 

Káposzta-ültetés. 1616: az zabád 
vthon ra menth az megh nevezet Mol 
náromra az zanthas, kertheles es ka-
poztha vlthetes feleol. zanthottunk es 
kapozthat vUheiunk (O. 1613—27.). 

Káposztás-kád. 1615: Egi kádat 
kapozianak valót (Mikó). 1758: egj 
nagj káposztás kád (8468.1.1565—800.). 
1759: Gabona tartó hat edényei és 
káposztás három kádgyai tsak könnyen 
meg ertek volna Rh . flór. 5 (B. M . n s i -
e O ) . 1806: Négy kád egy Feredő a 
többi káposzta (B. M . 1801—10.). 

Káposztás-kert. 1600: ott vala az 
kapozias kert (B. M , 1574—699.). 

K a p p a n . 1848: 8 kappan, 8 Pujka, 
10 Rétze, 12 csürke 16 fr. (N. S.). 

Kapra ,kecske'. 1659: eóregh kapra 8 
(Bdrab). 1660: Leót eoregh fejősfcű/jm 
Nro. 8 (uo.). 

Kapta. 1834: két pár kapta darab, 
4 darab (Vegyes). 1839: Vagyon 18 pár 
kapta (155. cs. 82.). 

K a p u . 1593: Bedeo Balas a Bedeo 

janosne fia be se az kaput nem ereszte 
ky nita es az harangot is felen vére ky 
gwte a falut (Tgy. 1569—508). 1646: 
kj úrit vala Barabás Georgj az udvará
ról oztan be zarola az kaput (Tgy. 
1626—50.). 1622: az elmúlt zombeton 
kolczial fegta el az kapui&t (0. 1613— 
27.). L . még csűr-, csüröskert-, deszka-, 
galambbúgos-, gyalog-, kis-, leveles kis-, 
léc-, mező-, nagy-, paraszt-, porgalat-, 
tanorok-, udvar- al. 

Kapuláb. 1613: Az kapv lab el 
deolt czak tamazok tartiak s az sendel-
jezeseis hitvan nem io sémire (Tgy. 
1606—25,). 1640: T u d o m azt hogj 
Kelemen papnak az haza eleot az piacz 
feleol egj hoszszu kapulabia vala (Tgy. 
1626-50.) . L . m é g kötött- al. 

Kaputámasz . 1,625: Martj Thamas 
is az kapu támaszhoz támaszkodott 
vala (Ap. A . II.). 

Kapuzábé. 1765: fellyül a' kapu 
zabéhoz egy kemény lapos vaspánton 
foglalt csere fa sorkokon járó Kapu 
Zűöeilyi jo kemény vastag cserefákbol 
valók, ugy szemöldöke és kötéssei is 
cserefábol sendellyel fedett és Galam-
bug alatt. És mind a' kapu zabéWyx 
szemöldöke és kötéssei mind pedig a' 
kis kapunak mellyékei, szemöldöke és 
talpai (cserefábol lévén) belső részekkel 
edgyüít az Uttza felől igen szép formájú 
figurákkal virágokkal ki vagyon mettzve 
és azon mettzés is veres, sárga, tetszin, 
fejér és fekete színekkel megfestve. V a 
gyon egy Galambugos sendellyel fedett 
jo vastag cserefa lábakon álló kapu, 
ezen kapunak zabéi, szemöldöke az 
Udvar felöli Napnyugotrol formás mett-
zésekkel vadnak megcifrázva (Beth!.). 
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Kaptán .csapda, tör'. 1805: Egy 
kaptán és egy tángyér karika (Szöts. 
1800—96.). 1824: Egy hiMny kaptány 
(99. cs. 84.). 

Karafina. 1808: egy pár kerek ka-
rafina. Betsü Ár 12 Dr. (Deák). 1814: 
Egy karafin (Tgy. 1643/821.). 

Karika. 1659: lanczokot, karikakoi, 
sok vasat adót e! (S-1658-65.). 1692 : 
Egy kasza nyelestől karikával den. 50 
(B. M , 1674-700.). 1850: A kocsirúd 
szárnyára ütöttem egy uj karikái 50 xr. 
(8468. I. 1565-800) . L. még fentőző-
vas-, fojtó-, gerendely-, kasza-, kerék
agy-, korong; lőcs-, malomra való vas-, 
simely-, talyiga-, tányér-, tartó-, vas-, 
vaslőcs- a!. 

Karikás-ágy. 1808: két festett ágy 
egy karikás. Betsü árrok 4 Hflor, 
(11786. !. 1610—919.). 

Karikás-marokvas. 1805: két to-
rlkds marok vasak. Betsü Ár 36 Dr. 
(Deák). 

Kárlátás. 1774: A mely embernek 
kára történt határba, gabonába, vagy 
szénájába tartozott elsőbben a határ-
bironak hírt tenni és káríáfásra hini 
(494/774.). 

Karó. 1610: kertemnek ôroltjs vgj 
mint teobet 12 zalnal vágtak le (8468.1. 
1565—SÍX).). ua. az toroknak le vágá
sáért is azonképpen maior potentian 
(uo.). 1646: három száz szal karomk 
le vagasaertí (O. 1642—48.). L . még 
fuszujka- al. 

Karófa. 1660: megtartiak az falut 
az bizonisagok, hogj ket szekér karó 
/űnal az rendelt napigh teobbet hozót 
(S. 1656-65.). 

Karófelverő-szulák. 1840: 2-tö 

karó felverő Szulák vasas (1839. cs.). 
Karos-ágy. XIX. sz. e.: Egy karos 

ágyat Gidófalvi Sámuel 3 mf. 33 pénz 
[t. i. megvett] (B. M . k. n. sz. n.). 

Karos-egyes-szék. 1733: két felöl 
való karjos edgyes Szék Nro, 1 (Ap. B . 
XXIV.). 

Karos-fogas. 1769: Karjos fogas 
egy, katona fogas nro 2, mindenik pa
raszt (B. M . 1761—70.). 1817: Egy 
fenyő fa toros/oá^as ( B . M . 1811—20.). 

Karós-fuszulyka. 1758: A Háznál 
levő kertben tanáltatik 400 Gyökér, 
répa, 200 Karos fuszuljka, Gyalog 
fuszuljka 100 (8468. végy.). 1840: 
A'űros fuszujka 2 véka 3 Rf. (64/839.). 

Karos-pad. 1688: A házakban 4 
karjos pad (Ap, A . IV.), 1713: Szekér 
szin, mellj alatt is találtattak egy hosz-
szu toros pad, három szán, két fakó 
szekér (Ap. B . X V . ) . 1716: két karos 
pad festett (Tgy. 1711-20.) 1835: egy 
egyes szék és egy öregnek való karfos 
pad 1 fi. (1608/835). 

Karosszék. XtX. sz. e.: két Karos 
Szék Becsű árr 50 xr. (Cseh). 1807: 
Nagy karios szék (B. M . 1801—10.). 

Kártya ,fadézsa'. 1632: legeitől, 
deszkatol, kargyaiol az vamot mind meg 
vetek [?] (Kvh.). 1714: Hat kártya, 
hárma kissebb rend (Ap. B . XXIV.) . 
1818: két torfya, egy jo fertályos kanna 
(Cseh). L . még fa-, ivó-, maloíás-, 
meregető-, moslékos-, öntöző-, sövény-, 
szekér-, vízhordó- a!. 

Kártya-pad. 1834: kártya pad 15 xr. 
(Különf,). 

Kas . 1635: egj fes szenet ástak vala 
el emlékezetre, de mely helien ástak 
zinten nem emlékezhetem es aranioz-
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hatom (Kvh.). L. még húzás-, egy-
szakaszú-, fiókos-, gabonatartó-, kerek-, 
kétszakaszú-, méh-, polyvás-, polyva
hordó-, sövény-, szakaszos-, szekér-, 
szemétmerő-, tapaszos búzás-, török
búza-, törökbúza cséplő-, vessző- al. 

Kas-kemence . 1758: egy kas ke-
mentze a kisházon belől (8468.1.1565— 
800.), 

Kas-kert. 1729: vagyon edgy rideg 
Disznó pajta szalmás, edgy kas kert 
előtíe kereken kertelve (11360. 1.). 

K a s - m é h . 1615: Kis Péter az tyzt 
kepébe Ada tyzthasagoth az Baratossy 
Bolh Mihályra 2 kas mehet lopta volt 
el Kis Miháljnak(0.1613—27.). 1656: 
A z mehekbol is az kik részekre jutta-
nak azokis kezemnél maradtanak es 
anak az valóra volt fio. 14, mert volt 
kosarval, es en azokot a hat kas mehe-
kef eiattam akor mind ez ment ki udgh 
tiz forinra (9786. I.). 1668: Vice Tiszt 
Uramék mindenik faluban kvieon kvleon 
computalvan az eokreoket, vneo Tehe
neket, Juhokot, Kas Aíe/zeket, lovakot 
azt is connumeralliak eo kegyelmek 
(S. 1668—78.). 

Kasos-szekér. 1758: egy nagy Lovas 
kasos szekér e' mellett kis idestova járó 
Szekér is volt (Ap. B . X V ) . 

Kása 1. árpa-, gyöngy-, köles-, 
zsemle-. 

Kása-rosta. 1840: Egy kása rosta, 
eladatott 15 xr. (64/839). 

Kásatörö-ház. 1756: egy kása törő 
ház a inalom oldalában alól felől a viz 
felöl való fala ruinaban, kereke, tengeje 
transibiljsek, rajta levő vas úgymint 
csap Nro. 2 , nagy karika a tengely 

végin 2 Kása törő vállú, négy törő a 
vége vas karikások (Ao. B . XXIV.) . 

Kásatörö-kölyű. 1736: Kása törő 
vanyoio kamara fenyő deszkából álló 
ajtó vas szegekkel raegszegezve, fasor-
kokon álló kása törő külü, négy vas
karika rajta (Ap. 0 . I.). 

Kásatörő-vályú 1. kásatörő ház. 
Kásatörö-ványoló-kamara 1. kása

törő kölyű. 
Kasornya. 1788: Kasornya Nro. 2 

(Tgy. 1702—99.). 1810: két porong, 
két vetöllő, öt kasornya (836/1810.). 
L . még csigolyavessző- al. 

Kasza. 1594: Faragó Lazlo egy fo-
rintal adós es kazat adót tiz ozpora 
volt az arra az kazanak. 1616: Zab-
lyaiat, Suwegeth, kazayai Jobbágyom
nak elvytte (O. 1613—27.). 1654: 
Szeoczi István docealHa, hogy eot 
kaszat adót volt (K. 1653—57.). 1692: 
Egy kasza nyelestől Karikával (B. M . 
1674—700.). 1808: két tosza felkészitve 
Betsíi Ár 2 Rflor. (Deák). L. még szecska
vágó- al. 

Kaszagereblye. 1^9: kasza gereb
lye, vevő neve Kováts Antal 8 xr. 
(154/62.). 

Kaszakalapács. 1691: két kasza 
kalapács den. 31 (Tgy. 1682—92.). 
1764: egj kasza karikástol kolopdtsos-
tol (B. M . 1761—70.). 

Kaszakarika. 1805: 2 kasza karika 
(Szöts. 1800-96). 1819: Egy kasza 
tofíAtíjával, nyelével és Ülejével jutoí 
Joseffnek. Más kasza toritójával, nye
lével és két élü kolopáísával Istvánnak 
(B. M . 1811—20.). 

Kaszanyél. 1664: I kasza niel (Ap. 
A . IV.). 1819: Eg^ kasm karikájával. 
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nyelével és Ülejével jutót Joseffnek 
(B. M . 1811—20.). 

Kaszanyél-fúró. 1664: 1 kasza níel 
fara (kp. A . IV.). 

KaszaüUő. 1730: egy kasza Ülő, 
egj kasza kalapács (Ap. B . XXIV.). 
1805: 1 kasza ülő (Szőts. 1800-96.). 

Kaszavas. 1705: A büdöskövet 
égető németh vitt el négj kaszavas&kdX 
(Kvh,). 

Kaszaverő-katapács. 1789: Kasza
verő kalapáts és ahoz valo Ülő (11019.1.). 
1805: Kasza verő kalapáts ülőjével 
Betsü ár 24 Dr. (Deák). 

Kaszál. 1561: az mely kazalatWan 
volth benne azt el kazaltaűa es az 
Mely kazalih zenath ott találtatok (Sz. 
1371—7000). 1583: Annak vtanna egy 
esztendeoben az fywet meg kaszalak 
az Erdeytjs bírtak (Kvh.). 1591: az kei 
chernaton keozt valo tanorokoth eloztak, 
hogy kwleon kwieon kazalliak (Dámok, 
1507-99.). 

Kaszás. 1662: az kaszassü ki til
totta az peres széna fvbeol. (S. 1658 
—65). 

Kászró ,lábos'. 1808: Egy kasztról 
Betsü ár 1 R . flór. 20 Dr. (Deák). 

Kászú. 1714: Egy fél kasza szurok 
(Ap. B . XXiV.). 

Katlan ,napon megszárított, a nyers 
téglát kiégefés céljából u. n. katlanba 
rakják'. 1681: az katlanban valo tűz
től gyulí megh az sülő (K. 1 6 7 8 - 8 8 ) . 
1777: Egy katlan meszet alkuttam flór. 
hung. 16 (10966. 1. 1776-810) 1840: 
a katlanhoz rakott érez szappan fözö 
üst. (64/839.). L. még égeitbor főző- al. 

Katlan-tégla. 1713: két katlan tég

lánál többet adminisztrálni nem tudok 
1835/830.).. 

Katona-fogas. 1830: egj párkánjos 
es egj katona fogas (Ap. B . X V . ) . 

Káva. 1736: tevabol allo fel véka 
(Ap. 0 . I.). L. még kupás lőcs-, vas-, 
vaslőcs- al, 

Kávépergelö-nyárs. 1751: Egy 
kávé pergelő Nyárs (Ap.J. 1.). 

Kazal. 1801: 3 öl kaszaj fa (35. C F . 
10/801.). 1806: egy Bikfa kaszaly 
(B. M . 1801 — 10.). 1840: Egy kis ka
szaj szalma. Más nagyobb kaszaj szalma 
(64/839). 1794: Az Udvaron találtatik 
egy nyolcz öles Bikfa Kaszaj (Ap. B . 
XXIV.). 

Kecske .állvány*. 1817: ketske tölgy
fához jol megvasazva [hídépítéshez] 
(67. cs. 71.). 1824: Nyoltz asztal alá 
valo ketske (99. cs. 84.), L. még fa-, 
tekerő- al. 

Kecske. 1615: M y k o Péter eocenk-
nek. . . Eoregh keczkei nro. egiett 
(Mikó). 1678: Anno 1678. die 8-dik 
Octobris Adtam számban Salamon 
Mathenak 53 kos alá valo Juhot s 
keczkét egyet (Ap. A . VII). L. még 
diszké-, meddő-, ollózó- al. 

Kecskeláb. 1797: H a fa egyes szék 
ketske lábra készítve (673/792.). 

KecskeoUó. 1725: Négy Eoreg 
kecske olló (Tgy. 1701—10.). 

Kecskepásztor. 1783: Ketske pász
toroktól hogy tilalmasban jártak 1 Hf. 
(sz. n. végy.). 1802: Tudom a Barbuj 
István Salamon Mihájtol lőtt ketske vá
sárát, hogj akkoris ketske pásztor vol
tam (486/802), 

Kecskés-tekerő. 1805: Praetendál 
Tsöllö kereket és 2 Ketskés tekerő Le-
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velekkel, elé is adá Lajos Sándor az 
tsöllőt, a ketskék jutának az Árvának, 
a Csölíökerék pedig az Özvegynek 
(866/805.). 

Kefe. 1824: Egy ujj lóvakaró fe/eve! 
együtt (99. cs. 84.). L. még borvirág
szedő-, csizma-, kőntöskefélő-,\ kőn-
töstisztüó-, ló-, meszelő- al. 

K e m e n c e . 1614: Eyel az Pap Ist-
vanne hazába az kemenche megeol von
tak ky (0. 1613—27.). 1644: egi re-
szeleott enimeít találtam meg az kemen-
czie meghett (O. 1642—48.). 1836: 
Vállaltam fel, hogy készítek Három ke
rek kementzét, mellyek közül keltőt 
tiszta fejér, egy setét zöld mázzal, — 
és három szegeletes kementzét, — mel
lyek közül edgyet tiszta fejér, a mást 
hasonlolag setét Zöld mázzal, még pe
dig ollyformán, hogy mindenik kemen-
izének a Csempéji két-két sugos Magas
ságúak legyenek, kissebbiknek és a 
kerek kementzéknek egy a szegeletes 
kementzékmk két-két vas ajtojok legye
nek (Qidóf. 1818—852.). L. még 6otó-
lyos-, csempe-, cserepes-, fűtő-, kabala-, 
kalibás-, kályha-^kas-, mázas-, paraszt-, 
parasztcsempe-, savériy-,^ sütő-, tégla-, 
tüzelő-, üvegcsináló-, vas- al. 

Kemenceborító-kő. 1738: Kemen-
cze Boriio Koert attam de. 60 (Kvh.). 

Kemence-csipke. 1753: Füttökreés 
kemenizéít vettünk párkányokat, srofo-
kot, könyököt, Csipkéket és Gombokot 
nro. 252 (8468. végy,). 

K e m e n c e - g o m b 1. kemence-csipke. 
Kemence-könyök 1. kemence- csipke. 
Kemence-kürtő. 1682: hazamra 

jöven engemet kiűzve kemenczemmk 
kürtén levágta (0.1680—88.). 1703/5: 

Szalmás épületen, ha ki az ház hijján 
bocsáttya kementze Mr/ejet az Tiszt 
cum poena fi. 3 bontassa el, ha ugj 
sem szabadossan le üttethesse (Kvh.), 

Kemence-párkány 1. kemence- csipke. 
K é m é n y . 1666: Ezen házban egy 

regi romlott mázas kemencze hoszszu 
vas rúdon allo. Az keménnyé tsonka 
leromlott (Ap. A. IV.). 

Kémény-alj. 1688: Ezen pitvarból 
nyilik be a' konyhára avagy kémény 
allyára egy felszer fenyő deszka ajtó 
minden vas nélkül, tölgy fa ajfo mellyé
kivel, szemöldökivei edgyütt (Ap. A . V . ) . 

Kéményseprő. 1766: Kémény Seprő
nek 4 kemenczéjért R . 6 xr. 9 (B. M . 
1761-70.) . 

K e m e n e s . 1627: egj kemenes abban 
egj bellelí pad (Ap. A . U ). ua. egy kűs 
kemenes kamara (uo.). 

Kender. 1615: Kenderwnk virágos 
tizenkét kalongia (Mikó). 1621: Áztat
tunk volt egy kalongya kendereket el 
egy í"egy to helyben (O. 1613—27.). 
L. még virágos- al. 

Kenderáztatás. 1647: Szeles János 
doceal(jon) Miké Mihalj ellen, hogj eo 
mindenkor szabadon aztatot kendert az 
peres heljben (K. 1647—52). 

Kenderfonál. 1808: kilencz darab 
kender fonal (Deák). 

Kendergyeplö. 1807: egy kender 
gyeplő (B. M . 1801—10.). 

Kenderhám. 1758: két kender hám 
ostrangjával egjütt (8468.1. 1565—800.). 

Kenderhéhel. 1681: egy kender 
hehel és Gereben (10908. 1.). 1696: 
Egy kender béhell (Dámok.). 

Kendermag . 1707: kender magnak 
vékája 90 pénz (Kvh.). 1808: 2 Véka 
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s fél kender mag Vékája pro 120 Dr. 
(Deák.). 

Kenderszépítötiló. 1794: Kender 
szépitö tiloi Nro. 1. (Tgy. 1702-99.). 

Kendertiló. 1767: Kender Törők, 
Tilók (460/1768). 1814: 2 Járom. Egy 
kender tilo (1642/821.). 

Kendertörő. 1767: Kender Tőrök, 
Tilók 460/768.). 1805: Egy kender törő 
s két tilolo Betsü Ár 1 Hflor. 48 Dr. 
(Deák). 1817: Egy Uj kendertörő két 
szakaszos 36 xr. (B. M . 1811—20.). 
1831: Három kender törő, megvette 18 
xr. Nagy Lajosné. (150. cs. 77,). 

Kendőszeg. 1613: az zobaban ket 
pad, egj poharzek, egj kendeozegh, az 
kamaranakis ajtaia vagion. (Tgy. 1606 
—25.). 1664: egi öregh kendő szegh. 
(Ap. A . IV.), 1716: A kemencze vég
ben egy kis kendő szeg, azon két kis 
czérna motollácska. (Tgy. 1711—20.). 
1836: egy fogas, vagy kendőszeg (2991/ 
836) . 1843: vagyon egy festet kendő
szeg l Rf. (B. M . 1821-48.). XiX. e.: 
Egy Kendöszeg rea valo edényei 1 Rf. 
30 xr. (Cseh). L. még festett- al. 

Kengyel. 1681: egi kengjel. (Deák). 
L . még fűrész-, paraszt-, török-, vas- al. 

Kengyelszij. 1692: Egj pár kengjel 
SZÍ, két heveder, egj farmatring, 4 szi, 
egj lekötő szi. (Barab.). 

Kengyelvas. 1753: egj puszta nye
reg két kengyel vassal valIet den. 60 
(25/755.). 1808: két pár hitván kengyel 
vas Betsü Ár 60 Dr. Egy pár kengyel 
vas Szíjával s farmatringgal Betsü ár 
1 Rflor (Deák). 

Kéngyertya. 1825: Két vagy három 
Tapló és három tsomó Kén Gyertya 
(8468. 1. Séra). 

Kénkőbánya. 1631: Testis Miké 
Thamas de eadem (t. i. Alsótorja) ken-
keo baniaba valo (Kvh.). 

Kénkő bányász. 1631: Testis. Vizi 
Péter annorum 50. de dicta Sede et 
possessione (t. i. Alsólorja) kenkeo bá
ntás juratus, fassus . . . (Kvh.). 

Kenyér. 1606: az korczomariasaert 
adunk flo. 2 egi eoregh kenieret es az 
bornak sepreiet (Miki. 1605-6.) . L . 
még egy-, fehér, köz- al. 

Kenyérevő-szolga. 1616: egy Zeoch 
János neveo kenyér eweo zolgamha Bele 
verlhe kessyth . , . mely Bele neveszen 
kinytotta az en zolgam megh holt (0. 
1613-27.). 1642: eo órzelte, minit 
fizetett kenier eveo szolgám (0. 1642— 
48.). 

Kenyérleszakasztó-teknő. 1788: 
Kenyér leszakasztó tekenyő, Nr. 1 (Tgy. 
1702 -99 ) . 

Kenyérpirító. 1831: egy kenyér 
pirító drót rostély megvette 6 xr Péter 
strásamester (150. cs. 77.). 

Kenyérsütő-teknő. 1708: két kenyér 
suio tekenyő (3. cs. 7.). 

Kenyértartó-láda. 1804: Egy kenyér 
tartó láda kit vetem volt Lajos Ferentzné 
aszszonyomtol (806/805.). 

Kenyérvető-lapát 1758: Egy kenyér 
bé vettő lapátí (8468. 1. végy.). 

Kenyeres. 18C©: A kenyeresek, m é 
zesek az Serféz hus vágó Pad helyeikre 
az Verlán Botya háta megé [t. i. szorít
tassanak árulás céljából] (Kvh.). 

Kenyeres - tarisznya. 1848: Több 
kenyeres tarisnyát, mellyek hazunol 
vitettek (Kvh ). 

Képlrósl mesterség. XVII. sz. vége: 
ennek [t. i. a szobának] menyezetye pár-
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kánjos deszkázott és képirosi mesterség 
szerint iratos (Ap. A . VII.). 

Kéreg. 1765: ...félviseltes Malom 
kövek körülette levő sendellyből ab-
rontsba apró vas szegetskékkeí foglalt 
kérgével (Deák). L. még malom- al. 

Kerék. 1562: eg kerekemro\ orozoth 
vala vasakat (Tgy. 1437—568.). 1644: 
adós voltt cum fi, 2 es három kerek 
czinalassal (0. 1642-48.). 1805: Öt 
reserva kerekek Betsü ár 2 Hflor. 70 
Dr. (Deák). 1806: volt még ezenkívül 
három avadag vasastalpu kerék (B. M . 
1801 — 10.)- 1816: Négy vasas talpú 
kitsin szekérbeii kerekekiüo. 1811—20.). 
1850: Négy ujj karékra négy avadag 
Táfot húztam 4 frt (8458. 1. végy.). L. 
még bel-, csiga-, csörlő-, elő-, faíalpú-, 

Jentős-, fogas-, fonó-, gombkötő-, gya
potfonó', malom-, öreg-, pecsenye
sütő-, szekér-, taliga-, targonca-, töke-
vivö', vasas-, vasastalpú-, víz- al. 

Kerékagy-karika, 1841 (123. cs.). 
Kerékfaí. 1729: három darób kerék

fal (11360. ].). 1840: Húsz kerékheli 
falak. Eladatott 2 Rf. 55. (64/839.). 

Kerékfalazás. 1823: A kerék gyár
tok dolgozzanak eszerént: egy kerekei 
falazzamk 9 xr. (2043/823.). 

Kerékfalazó-cirkalom. 1837; Egy 
kerék falazó czirkalom (Cseh). 

Kerékfalazó-pad. 1824: Egy tsip-
tető és kerékfalazó pad 10 xr. (91. cs. 
1825.). 

Kerékfalazó-szék. 1729: edgy 
hitván kerékfalazo szék (11360. 1). 

Kerékfej. ]695: kerek főre .va\o vas 
karika 8 (Ap. A . V . ) . 1814; Egy pár 
marok Vas 4 kerék feftre való karika, 
1 Ostor fűrész 3 fr. 5 xr. (1642/821.). 

1836: Öt kerékfejre való karika 3 fr. 
5 xr. (1036/836.). 1838: Egy kerékfőre 
való karika, a vásárló neve nemes Cseh 
Farkas, 18 xr. (140. cs. 24.). 

Kerékfej-fúró. 1823: Egy kerék fej 
fúrni való nagy fura (1198/824.). 

Kerékfejmetszö - eszterga. 1837: 
Egy nagy uj kerék fej mettzö eszterga 
felvasazva (Cseh). 

Kerékfentő. 1809: KerékhéW feníő, 
vevő Huszár katona Bárra Moses I fi. 
34 xr, (154/62. cs.). 

Kerékfúró-fúró. XIX. e.: két kerek 
fúró furu (B. M . k. n. sz. n ) . 

Kerékgyártó. 1823: h kei ékgyártok 
dolgozzanak eszerént: Egy Lo Szekér
beii elöágast és Ló rudat 1 Rf (2043/ 
823.). 

Kerékgyártói cirkálom. 1809: Ke
rékgyártói czirkalom, a vevő neve Kritza 
János 2 xr. (154/62.). 

Kerek-kas. 1664: egi k\ls kerek kas 
kerek kas (10908, 1.). 

Kerékkötő-lánc. 1837: Égy kerék 
kötő Lántzoi nem tudják kinek adták 
(1676/837.). 

Kerékkötő-pad. 1726: (Ap. O . 1). 
Kerékostor. 1844: Egy Gabona 

hordó szekér fataipu kerekekkel külöm-
ben kerék ostorán mindenen egy vas
karika, s egyéb szükséges vasai visel
tek. Eladott árrok 24 Rf. 25 xr. (175. 
cs. 12.). 

Kerékpánt. 1850: két kerék páni 
50 kr. (8468. 1. 1565-800.). 

Kerékráf. 1848: 8 darab használ
ható kerék rá/f 18 fr. (N. S.). 

Kerékszeg. 1708: Kerek Szeg 2 
(3. cs. 7 ) . 1753: egj vas kerek Szék 
valtet den 3. (25/753.). 1799: Egy fél 
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vágás vasas tengejü szekér, vas Lö-
tsökkel, négy Tángyér karikákkal és 
négy vas kerék szegekkel, egy Pár Laj
torja Ökör Rud és Járommal (420— 
799.). 

Kerékszeg-fúró. 1683: egy kerek 
szeg furo (11786. 1. 1577-847.), 1844: 
Egy kurta kerékszeg fura, egy hoszszu 
szárú s egy más (175. cs. 12.). 

Kerekszély-fúró. 1778 L. 3. kerek 
szély furu I. (B. M . 1771-80.). 

Keréktalp. 1686: házamból vesz
tenek el... két sing vas kerék talpra 
való (K. 1678-88.). 1708: fel darab 
vas kerek talpra való (K. 1678-88.). 
1708: fel darab vas kerek talpára való 
(3. cs. 7) . 

Keréktorok. 1840: Egy kerék tor
kát furo nagy furu 3 Rf, 10 xr. meg
vette András Josef (64/839.). 

Kerekes. 1840: Ehedi Mihály kere
kes (64/839.). 

Kerekes-guzsaly. 1698/1710: edgj 
kerekes gusaly (Káin.). 

Kerékfejű-szeg. 1728: Kapuba valo 
nagy kerekfejü szeget (sz. n.). 

Kereskedés. 1623: Az mj az vásár
lás dogat illeti mind a kulseo orzag-
belik es mjnd ezen harom zekbeliek, 
ha mit kereskedésnek es vásárlásnak 
okaert behoztak zabadosan árulhattak, 
kJ az zeknek nem kevés haznara volt 
(Tgy. 1608-25.). 1788: kereskedést 
avagy Mészárságot magokra válalnak 
(1397—788). 

Kereskedő. 1588: emberekéit keo-
zönseges keppen feokeppen kalmarokoít 
avagj kereskedeokei (Kvh.). 1758: Za-
boíán commoraío Tamás János keres
kedő (O. 1758-63,) . 

Kereszt 1. ablak-, tokos-ablak-. 
Keresztcsont. 1680: Hat kereszt 

Csont peczenyestől (Ap. A . VII.). 
Keresztgerenda. 1765: Éléskamra^ 

mellynek Padlása négy csere kereszt 
gerendára csere deszkákkal borított 
(Bethl.). 

Keresztláb. 1764: Egy asztalt kereszt 
lábra 90 xr. [t. i. munkadíj] (147/764.). 

Keresztvágó. 1840: Kováts műsze
rek.. . két kereszt vágó (64/839). 

Kert ,hortus'. 1603: Marhat Jakab 
es István hatalmasul el foglaltak kerihe-
keth (11786. 1. 1568-874.). 1616: ar 
En hazam mellett kertheltetet Egy Darab 
kerthet Oth az mely házba en most la
kom. A z mely helyen peniglen ez kerlhtt 
kertheltette Ennekemis egy rez zerenth 
Byrodalmom volt myndeddighaz Ideigh 
az meddigh be kertheltette (O. 16IS 
—27). 

Kert ,sepimentum'. 1598: az kertet 
le akarlak vágni . . . vágjak le az kerthet 
fegyveres kezze! (8468. 1565—800.). 
1621: nem engettek megh, hogy oth 
kerth légien (0. 1613-27.). 1686: pad
lását, házam körül valo Areríeimet elégette 
(O. 1680-88.) . 1779: Kádár Sor
bánnak Tekintetes idősb T o m p a János 
ur Sellérinek kárai: Lakó Háza kertből 
valo, valóra 96 den. (279/779. s.).. 
L még akoly-, csűr-, deszka-, desz
kás-, fedeles-, fedeles sövény-, föld
láb-, füves-, galy-, gyalog-, gyümöl
csös-, káposztás-, kas-, köz-, lakatos-, 
léc-, lészás-, meggyes-, méhes-, ménes-, 
mérés-, sátoros-, sövény-, szilvás- td-
maszos; tanorok-, vessző-, veteményes-^ 
vetés-, virágos- al. 

Kerttámasz. 1730: találtatik két 
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hellyen az kertek alat Cserefa kert Tha-
masz Numero 20. (Ap. B . XXIV.). 

Kertel. XVI. sz. v.: T u d o m bogi el 
kerteli Bedé páter benne. Aztis tudom 
liogi egi törsök vaia az hatara Bedé pa-
ier e]kertelte Azt az törsököt (Tgy. 1569 
—1608). L . még kert- al. 

Kertelés. 1616: az zabád vihon ra 
menth az megh nevezet Molnáromra, 
az zantas, kerthelés es kopoztha vlthetes 
feleol (0. 1613—27.). 

Kertész. 1666: Ez melleü vagyon 
€gy küs kertésznek való sövényből fontt 
haz (Ap. A . IV.). 

-Kertész-olló. 1840: e^ kertész olló 
betsültetett 26 xr. (64/839.). 

Kerti borsó. 1615: Kerti Borsónk 
«gi zekerrel (Mikó). 

Kerülő-szíj. 1750 körül: Egy le kötő 
szij kerülő S2í/jávaí együtt 42 dénár 
<Kvh.). 

Kés . 1616; egy Zeoch János neveo 
kenyér eweo zolgamba Bele vertbe 
^cssyth. . . mely kes Beleneveszen ki-
nytotta az en zolgam megh holt (0. 
1613—27.). 1617: En sem Aest nem 
láttam (uo.). 1618: Donát Borbara 
megh Byzonichya azt hogy Donát Katha 
vonta kj az kést az zolgalo oldalából 
<uo.). L . még beretva-, eszterga-, gyapjú-
mosó-, kádározó-, kőrömvúgó-, méh-
tisztitő-, metsző-, stekli-, szakács-, vag-
xialó-, vágó- al. 

Késcsináló. 1720: Siket István kés 
csináló süstgjárto (Káin.). 1734 (Kvh). 

Késtartó. 1708: Egj kés tartó (3. 
cs. 7.). 

Kése-fa. 1695: Kesefa 1 (Ap. A . V . ) . 
1788: egy el törött kese fa (3. cs. 7.). 
1756: vasas kese' fa {Így. 1704—99.). 

1758: egj lánczos kese fa (8468. 1. 
1575—800.). 1807: egy pár *ese/űs hám 
láncos kesevei együtt négy fékekkel (B. 
M , 1800—10.). 1861: Egy négyes tóíe/a 
60 kr. (Cseh). L . még merő-, vasas- al. 

Keskenyélű-fejsze. 1798: Fejszék 
kettő: egyik Lapos Éiü, egj kisded kes
keny Éta (11019. 1.). 

Kétélű-kalapács. 1819: M á s kasza 
karikájával, nyelével és kétélű kolopátsi-
val Istvánnak [t. i. jutott]. (B. M . 1811 
- 2 0 . ) . 

Kétfülű-fazék. 1818: Egy két fülű 
fazék (Cseh). 

Kétkéz-bárdolóbárd. 1781: egy 
kétt kézre vaio bárdoló bárd, 24 sus-
tákkal vettem volt (1162/787.). 

Kétkéz-rúd. 1804: Egy kétt kéz rud, 
egy egyes rud, fenyő (866/805.). 

Kétkéz-szóró lapát. 1758: egj ét 
kéz szoro lapát (8468, 1. 1565-800,). 

Kétszakaszú-kas. 18(X): Két sö
vényből kötőt kasok, egyik két szakasza, 
a másik egy (17U/800.). 

Ketrec. 1802: A Csűr előtt lévő két 
ketretz felett volt egy szekér széna 
(1013/802.). 

Kettős-fésű. 1837: 50 darab kettős 
fésűk (777/837). 

Kettős-láda. 1798: Asztal kettős lá-
cíűjával, vagy fiókkal (11019. i.). 

Kettös-tiló. 1801: egy kettős iilo 
12 xr. (35. cs. 10.). 

Kettőstörö. 1801: Egy kettős Törő 
6 xr. (361Í801.). 

Kéve. 1662: egj kevet se.m vií. (S. 
1658—65). L m é g zab- al. 

Keverö-kád. 1826: Pálinka fözöbe 
Keverő kádak (10774. I.). 

Kézvonő. 1664: egi kűsdégh kéz-
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vono (Ap. A . IV.). 1692: Nagy Furu 
egy czaphanyo, naduíő, egy kezvono 
den. 2. (B. M . 1674-700) . 1708: két 
jo kézvono nyél nélkül (3. cs, 7.) 1778: 
kézvono nro. 2 egyik kiseb, a másik 
nagyobb (B. M . 1771—80.). 1805: Egy 
kéz vonoSo Betsü Ár 50 Dr. (Deák). 
1834: Egy kézvono vas veszszővel, 
marék.vassal edgyűtt (B. M . 1821—48.). 
L . még kádár- al. 

Kézvonó-asztal. 1836: Eg^ kézvono 
asztal 7 frt. (1036/836). 

Kézvonó pad. 1736: egy kez vono 
pad (Ap. O . I.). 1814: Egy kéz vonolo 
pad (1548/821.). 1836: Egy kézvonolo 
Pad 9 fr. (1036/836), 1837: Egy fáin 
uj kézvono pad (Cseh). 

Kézvonó-szék. 1688: Egy kézvono 
szék (Ap. A . V ) . 

Kézi mesterség. 1790: a Helység
nek sovány terméketlenségére nézve 
kézi Mesterséggel, kádársággal, Szeke
rek s egyéb Eszkezek tsinálásával kere
sik kenyereket (794/790.). 

Kikel. 1573: mykor a len es az bwza 
ky keoli (Ap. A . I.). 

Kilincs !. fa-, vas-. 
Királyi sing. 1627: Az mikor az 

kiralf singQit rea hoztak vala. Egy feier 
lovon Hordozzak vala az király singéit. 
ua. Az király singivel való mérésre nem 
emlékezik (Ap. A . il.). 

Kis-céhntester. 1770 körül: Nagy 
Dániel kis Czemesier [csizmadia] (Kvh). 

Kiskapu. 1670: Egy bejaro ki'üs 
kapuX az melljet fel bulczuszíam (K. 
1669—74), 1666: Innen ki jőve az 
kiskapu előtt vagyon Egy iyuk 011 (Ap. 
A . IV.). 1722: A kapun bé menvén 
vagyon deszkából vafo nagy kapu és 

más kis kapu vas nélkül való paraszt 
kapu lábakon álló (Ap. B . XXIV.) . 1762: 
a Kis Kapunak kötőt Kapu lábja (8468.1. 
Mih) . L. még leveles- al. 

Kis-látómester. 1770 körül: Szöts 
Mátyás Kis Látó Mester [csizmadiaj 
(Kvh.). 

Kis-szék. 1736: Tüz eleibe való Aris 
szék három (Ap. 0 . I.). 

Kivonó-gomb. 1764: Egy ablak rá
mákra szegeletes Sorkokért, által fog
laló veszszőkért, kivonó ^omöocskákkal 
és bezáró fordítókkal 1 Rfl. 8 xr.. 
(147/764.). 

Koca. 1763: (B. M . 1761—70.). 
Kociáca ,ól'. 1794: Egy Kotiaizce 

vagy Tyúk oll (Gid. XVII—XIX.). 
Kocsány 1. törökbúza-. 
Kocsi. 1592: Attam Egj kuczit^ 

Brassóban fi. 12 den. 50 (Mikó). 1616: 
Erigy Marthon János segély az kochis-
nak az kochyí az Chyrbe vonny (O-
1613-27.). L. még fedeles- al. 

Kocsirúd. 1702; két hoszszu marok 
vas kotsi radlkra. való (3. cs. 7 ) . 1850: 
A kocsirúd szárnyára ütöttem egy u | 
karikát 50 kr. (8468. 1. 1565-8C0.). 

Kocsitartó-szíj. 1711: kocsi tartó 
szijj 48 xr. (Dámok. 1700—59.). 

Kocsis 1, kocsi. 
Kocsis-ostor. 1708: Szijj gjeplovel 

koísis ostorral (3. cs. 7.). 
Kohótisztitó-fogó. 1840: Egy kuho 

tisziittofogo. Becsű árrok 18xr, (64/839.). 
Koiionyás. 1840: Kováts műszerek... 

egy kohonyás (64/839.). 
Kolbász-sGtő. 1818: Egy kolbász 

sütő (Cseh). 
KolbásztÖltö. 1838: egy bádik tol-

bász tölíő 30 xr. (150. cs. 75). 
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Kolbászvagdaló-pad. 1831: kolbász 
vagdaló pad megvette 4 xr. gyalog ka
tona Bedő Dániel (150. cs. 77.). 

Kolomp 1. láncos-. 
Komló. 1541: az warosra szál lyon... 

mynd gyümölchy fayaval egettembe es 
Jcomloyava] eo kerthywel egetembe 
<Kvh.). 1635: Néhai Gal Péternek ad
tak az Saskak komlóit az eöreokseg 
Hasznára (Tgy. 1626-50.). 

Komló-szűrő. 1688: (Ap. A. V . ) . 
Komondor . 1639: te is olian taczjko 

komondor legj mint amaz nagj hasú 
bestie kurva fia (Tgy. 1626—50.). 

K o m p o n a . 1830: Egy compona mér
tékkel 1 Rf. (Cseh). 1838: Egy kom
pona, a vásárló neve Farkas Gábor 
9 xr. (140. cs. 24.). L. még arany-
mérő-, bécsi-, fa-, gyapot mérő', má
zsáló, réz-, szénamérő- al. 

Kondér-fedö. 1703: Kondérok fedőié 
Nro. 3 (Ap. A . VII.). 

Konyhai 1688: Ezen pitvarból nyílik 
be a' konyhára avagy kémény allyára 
egy felszer fenyő deszka ajtó minden 
vas nélkül (Harm.). 1714: Az alsó Ház 
mellette leve Bottal s az konyha (8468.1. 
1565-800.). 1758: Fenyő Deszkákkal 
bé fedett jo konyhdtska (Tgy. 1702— 
99.). 1720: Az konyhára nyílik edgj 
közönséges Fenyő Ajtó, két vas Sorok 
rajta, edgyike el töröí, Fa kilintses hor-
goloja, vágjon az konyhán edgj hitvan 
asztal, konyha oldalában edgj nagj al
márium, jo vas Sarkos táblájával edgjíit. 
A z konyhától mennek az konyha ház
ban, vas Sarkokon forgó fa kilintsü 
hitván ajtón, meliy házban most főznek 
és vágjon ot ezen házban edgj konyha 
asztal, két vas rostélly vas láb, üst. Két 

vas matska, vágj inkáb két pár petsenye 
Sütő. Egj öreg serpenyő, edgj petsenye 
alá valo. Edgj öreg réz mosár törőstől, 
öt vas födő. Nagj vágó kés kettő, egjik 
bárd, Bors tartó Peléh, Fa alá valo vas 
matska. Bádok kalán tartó edgj. Ismét 
edgj nagj.. . [kiszakadva!] Edgj vas 
lapotzka, Egj vas lév szűrő, egy küs 
réz mosár, egy borsolo kis Ládátska 
kultsal edgyüt, egy torma reszelő, edgy 
nagy fepsia, edgy pohárszék cum requi-
sitis, edgy fa so tartó, edgy kis fekenyő, 
két üveg ablakok fában rakva, edgy 
mázas kemenlze elöl füjtö kementze 
(Káin.). 1758: Fenyő Deszkákkal bé 
fedett jo konyhát&ka (Tgy. 1702—991.). 
1823: Konyha vagyon jo bérlett ajtaja 
vas sorkokkal jo zárral, két ablakja, egy 
tábla hibázik, jo modgyával épült konyha 
kemenízével, mellette lévő komlós czipo 
sütő kementzétskével, más oldalába két 
vindokkal, találtattak benne két fenyó 
deszkából készült konyha asztal fiókok
kal, egy poltz és egy ujj fogas (99/44. 
cs). L . még nyári- al. 

Konvenciós szolga. 1758: báró 
Apor János úrfi ö Nagysága conveníios 
szolgála (Ap. B . XXIV.). 

Koppantó. 1758: Egy Pár Réz 
Gyertyatartó hozá valo koppanfokkal 
Együt (Ap. J. I). 1771: két Réz Gyer
tyatartó to/jpa/itokkal Együtt (444/771,). 
1805: Egy Gyertya tartó koppantoval 
Betsü Ár 60 Dr. (Deák). 1825: egy Réz 
gyertyatartó kopantoval együt 3 Rénes 
(B. M . 1821—48.). L. még vas- al. 

Korbács. 1698: Egj korbats (Ap. A-
V L ) . 

Korcsma. 1643: senki Cziurben, 
avagi korczioman égiben giüiven ne 
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tancziollianak (0. 1642—48.). L . m é g 
bor- al. 

K o r c s m a - h á z . 1608: A korchoma 
hazm\ eyel senkj'nek az korchmarosse 
borth se serth ne aggyon, ha ky Innya 
akar hazahoz hordassa sub poena fi. 1 
(O. 1608—711.). \683: az korczma haz 
kapujában ugy öklelte (K. 1678—88.). 

Korcsma-ser. 1616: az Alperesek 
hazánál korchoma ser volt (0. 1613— 
27.). 

Korcsmáról. 1606: egy hordó bort 
korczomarlanak ki (Miki. 1605—6). 
1672: Apor Farkas Vramnak Borokot 
korczomaroHatía ki (Ap. A . IV.). 

Korcsmárolás. 1606: korczomarlas-
ert adunk flo. 2 egi eoregh kenieret es 
az bornak sepreiet (Miki. 1605—6.). 

Korcsmáros. 1634: A z bor es ser 
ejtelek feleol végeztetik, hogi minden 
korczmarosdk az Brassaj éjiéihez szab
janak ejtelt (O. 1632—42.). 

Korcsolya .erdölésre használt, rúd 
nélküli szán'. 1839: Vagyon egy kor-
tsoja és egy avadag Lámpás (155. cs. 
8 2 ) . L . m é g bor-, borvető-, vízhordó- al. 

Korcsolya-szán. 1758: Kortsoja 
Szán Nro. 3. (Ap. B . XXIV. ) , 

K o r d a . 1840: két korda eladatott 1 
Rf. 12 xr. (64/839,). 

Kormány-deszka . 1844: Három 
kormány Deszka, Eladási árrok 15 xr, 
(175. cs. 12.). 

K o r o n g . 1736: korongon levő kett 
vaskarika derek vassal edgjutt (Ap. 0 . 
! . ) . 1820: Egy korong derék vassával, 
perpenízével (Pótsa. 1816—20). 

Korongkarika. 1735: Korong ka-
rikatxi attunk 3 véka Eleges buzat den. 
90 (Kvh.). 

Korongvas . 1695: Malomra való 
korongvas (Ap. A . V . ) . 

Korpa . 1772: a Gáít el szakadása 
mián Brassóból ondóval és a szeke
rekről korpával hizlaltam {bQljn^. s.). 

Korpatartó. 1688: Egy korpatartá 
fenyő deszka szekrény (Ap. A . V . ) . 

Korsó. 1681: három korsó egjk öreg 
(Deák). 1689: két éget bornak való 
korsócska (Ap. A . 93.). 1818: Korsói 
egy nagy köszte (Cseh). 1819: Vagyon 
8 korsó 2 fr. (B. M . 1811-20 . ) , L . 
m é g borvizhordó-, bugyogós-, cserép-, 
égett-, boros-, fekete-, jártató-, mázas-, 
olajos-, pálinka jártató-, porcelán-, töltő-,, 
zergős; zöld-, zsombori- al. 

K o s . 1663: két eoregh tosomot. (S, 
1658-65 . ) . 1678: A n n o 1678 die 8-dik 
Octobris. Adtam számban Salamon 
Mathenak 53 kos alá való Juhot, s kecz-
ket egyet (Ap. A . VÍL). L . m é g diszké- al. 

Kos-bárány. 1659: Kos Bárány No^ 
5 (Barab.). 

Kosár I. csigolyavessző; cipósütő-,, 
méh-, szalma-. 

Kosár ,a marha vagy juh szabadbart 
való elrekesztésére, deszkából vagy rud-
fából készített szétszedhelő kerítés'. 
1583: A z Varasyak ys byrtak igj hogy 
az hódos teove alatt kosati, czy na iának. 
1592: azt is monda hogi az kosarhdt 
hogi be hajtak egy lyukat nytanak az 
kosáron es oda alla a Zaz Jakab fia 
peter benedek János es Zaz Leorincb 
rea hajta wgi utek m e g ketteot az be
let kivetek mind az keltőnek s az ko
sárba, egi odvas fa wala ebbe tevék e! 
{t. i. az ellopott és leölt két disznót! 
(Ap. A . VlL). 1777: Akik kasár tsi-
nálni elő n e m mennének vagy m a g a 
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emberit nem küldené Df. 15 büntet-
lessék (536/777.), L . még fuh-, marha- al. 

Kosár-méh. 1648: lakatos keríunk-
beol ket kosár mehemei loptak el (K. 
1647—52.). 1751: méh három kosárral 
(Deák). 1695: Tiz kosár mé (Ap. A . V. ) . 

Kosározás ,a juhoknak trágyázás 
céljából a szántóra vagy kaszálóra való 
hajtása'. 1841 : 13-a 8-bris Nyikulájnak 
adtam őszi kosározásért egy véka tö-
rökbuzát (Imreh). 

Kost .takarmány', 1795: a termelt 
/rostot az Aszszony marhái Consum-
málták, Esztendőnként azok számára 
elegendő tostot Miklosvárrol nem szol
gáltatván (571/795,). 

Koszorúhagyma. 1720: koszorú 
veres hágj ma nro 39, koszom fok-
hagjma nro 10 (Káin,). 

Koszorufa. 1613: Az zeker Istálló 
sémire nem io, az agasiban válik io 
kevés, s az zarwfajaba, de az kozorw 
faja, leczj es sendelje sémire nem io 
<Tgy. 1606-25.). 1615: Donát Pal 
Teleky Mayos Thamassal convincalanak 
12 zal farol ennek 9 zala Qerenda 4 
Eol, az ketthey koszoru-fa 5 Eol, Egh 
Zal Talp 3 Eol. Ezeket 12 napon aggyá 
megh (0. 1613—27.). 

Kova . 1648: kovai, taplót probalta-
tot, hogj fel wgiekezet hazat giujtanji 
< 0 . 1642—48). 

Kovács. 1632: egy külföldi kovacz-
tol el vevek az sarlót (Kvh.). 1662: 
Szeoke Gergeline relicía Anna szoilit-
totta... Szeoke Qierrgjet az kovaczloi 
<S. 1658-65.). 

Kovács-fúró. 17(^: Egy kovdcsmk 
való furo 1 (Ap. A . V. ) . 

Kovács-ház. 1720: Bal kéz felöl 
pedig vágjon az kovátsok Mza(Ká!n.). 

Kovács-mivelőház. 1780: az kapunk 
előtt egj záros Kovács mivelo Házunk 
1779-dik Esztendőben ad diem 11-dik 
virradolag 7-bris éttzakának idején fel
verték (356/780. S.). 

Kovácsműhely. 1778: Vas ülő Ko-
váts Mihellybt való Nro. 1, Nagy verő 
ugyan Kovács Mühellyhe való Nro 1 
(B. M . 1771-80.). 1781: Kovátsnsk 
való Mihely (Tgy. 1702—99.). 

Kovácsműszer. 1668: holmi Kovacz-
nak való miszeri egj ülőt, Fógot, likasz-
tot, Fuvot es egi vagot (K. 1661—69.). 
1840: Kováts műszerek: egy nagy srof-
vágo 2 Rf. 30 xr. M á s kisseb srof vágó 
2 Rf. Egy pánt fogó nagy harapó fogó 
1 Rf. 30 xr. Más kisseb fogó 1 Rf. 
Egy horgas végű fogó 30 xr. Egy fél 
kéz fogó 25 xr. Egy kuho tisztitto fogó 
18 xr. Három ujj félkéz kalapáts nye
lestől per 30 xr. 1 Rf. 30 xr. Egy nye
letlen verő hitván 25 xr. Egy gömbö
lyítő kalapáts 20 xr. Egy vastagabb vas 
gombolyitto kalapáts 25 xr. Egy nagy 
kettős szeg fejező 20 xr. Egy más kis
seb egyes szeg fejező 13 xr. Egy nagy 
vas csap 25 xr. Egy srof kults 15 xr. 
Egy cső furu 1 Rf. Egy köszörű hajtó 
Tengelyével 24 xr. Egy kő faragó nagy 
véső 28 xr. Egy vas vágó kalapáts 20 
xr. Egy kisseb vas vágó 15 xr. Egy 
szeg fejet gombolyitto 5 xr. Egy pár 
vas egyenesiftö vas verő 36 xr. M á s 
pár lyukasztó kisseb 24 xr. Két nagy 
négyszegű lyukasztó 40 xr. Egy pár 
vágó 18 xr. Két bélyeg kalapáts 10 xr. 
Egy vas tisztitto verő nyél nélkül !8xr. 
H ^ o m üllőbe álló vágó 18 xr. Két m a -
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Tok vas hajtó. Hat darab ülőbe állo vas 
gombolyitto. Kováts műszerek együtt 
licitáltatván... mint többet igérö vette 
m e g Köllze Károlly Udvari kováts legény 
(64/839.). 

Kovácsszén. 1751: Nyoltz köböl 
Kováts szénért egy malomhoz megki-
vántatoérí adtunk 99 den. (Kvh). 

KovácstiUő. 1708: Egi öreg kovács 
ülő 1 (Ap. A . VII.). 

Kovács-vasfogó. 1837: Egy Kováts 
vas fogó (Cseh). 

Kovászkeverő - kanál. 1729: Edgy 
kovász keverő kalan (11360. 1.). 

Kovásztartó - cseber. 1840: Egy 
kovász tartó fületlen cseber, eladatott 
4 xr. (64/839.). 

Kovásztartó-teknő. 1749: e^y liszt 
vagy kovásztartó tekenő (Ap. B . I.). 

K ő . I. al-, büdös-, fel-, fenő-, határ-, 
kemenceborílő-, köszörű-, malom-, pa
lacsintasütő-. 

Kőfal. 1755: a házak falait kőfal 
modgyára megvakoltattuk (Kvh.). 

Kőfaragó-véső. 1840: Egy kő fa
ragó n^Ry véső. Becsű árrok 28 xr. 
(64/839.). 

K ő h á z . 1594: A z keő ház penigh 
hazával es erezivel egyetembe Bárra 
Isivannak Juta (Tgy.). 1618: N e m e s 
Vies helyen Egj puzía keoházm) (0. 
1613-27 . ) . 1621: az melly keoház 
Killyenben vagyon N e m e s Elek czynal-
tata (Dámok. 1600-44 . ) . 1814: Egy 
benvaio Jószág . . . azon Jozságon Egy 
két Continátios Veres Tserepes kő Ház 
(1642/821.). 

Kö-kapuláb. 1801: Egy kŐbél ra
kott kcltös kapu lábak azon levö ka
pukkal C35/10. cs.). 

Köláb.XVII.sz. vége: vágjon az ház
ban téglából jo felrakott tűzhely, nyúl 
fel ez alatt kő lábakon állo kémény 
(Ap. A . VIL). 

Kőlábos. 1761: melj nyilik egy 
jo nagy palotára, melyben van veres 
kájhákbol való paraszt kemencze kő^ 
lábosra véve (Ap. A . V ü . ) . 

Kőpince. 1603: az örökségre sok 
boronakolh hordottak seoth hazatys 
chjnaltak egy keo pynchext (11786. 1. 
1568-874.) . 1625: az hol az feliéi 
meghnevezet keo pincze vagion vgian 
hazatis ara az feöldre czinalt vala (Ap. 
A . II.). 

Kőrontó-pöröly. 1840: Egy kő rontó-
vaspöfö/j;, eladatott 1 Rf. 21 xr. (64/839.). 

Kősó . 1692: Vettem az Árváknak 
fél kő sQt den. 15 (B. M . 1674—700.). 
XIX. sz. eleje: Egy kő só 36 xr. (B. M . 
k. n, sz. n) . 

Kőtörö. 1840: Egy festéktörö, hő-
fóYoivel (64/839.). 

Kővágó-csákány. 1758: ké\ kővágó 
jó CsűMnĵ ával együtt (Tgy. 1702—99.). 

Kötöző 1. fonál: 
Köböl. 1554: egy keobol buzat (Sz. 

1371—7C0.). 1597: 6 kobol busza arra 
f. 7. d. 50. Varga Péter kezes 6 kobot 
buzaertfl.9 (Dámok). 1616: az zego-
chegh penigh volt f. 4 egy zúr, Egy 
keobeol zab vetés, ket keobeol Búza vetés 
(0. 1613—27). L. még kút- al. 

Köldökvas. 1716: az ekén egy köl
dök vüs, gerendely karika, két szántó 
Tésola (Tgy. 1711-20.). 

Köles. 1615: Koleswnk tizenkét ka-
longia leven. Babunk három kalongta 
leven (Mikó). 1707: Kölesmk vékája 
30 p. (Kvh.). 
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Köles-kása. 1779: Egy véka köles 
kása dr. 60 (279/779). 1837: (177/837.). 

Költséges-kamara. 1780: a mellye-
ket épített költséges kamarát, szekér 
szint, mind deszkából, azon deszkákot 
mind a maga pénzivei vásárlotta (381/ 
750. s.). 1840: A költséges kamarába 
egy főzelék tartó Almárium, eladatott 
4 Rf. 26 xr. (64/839.). 

Kölyű 1. almatörő-, kásatörő-. 
K ö m é n y m a g . 1837: (177/837.). 
K ő m ű v e s . 1726: Áts, Asztalos, ^ő-

mives és egyéb mester embereink m u n 
kájának megfizetésit megkívánjuk (Ap. 
B . XI.). 1766:/('ö Mesnek 5 napi m u n 
kája flo. R . 3 (B. M . 1761-70.). L. 
még vakoló- al. 

Kőműves-pallér. 1796: Miller Ig-
natz kőmives Pallér (6. cs. 14.). 1859: 
Kőmives és ács pallérnak 400 léczszeg 
(Gid. 1664—864.). 

Köntöskefélö-kefe. 1810: Egy kitsin 
kőníös kefélő kefe 12 dénár (740/810.). 

Köntös-seprű. 1794: Egy köntös 
Seprő (Tgy. 1781—800.). 

Köntöstisztitó - kefe. 1716: Egj 
köntös tisztítani való kefe (Ap. J. I.). 
1776: egy nagyobb és kissebb köntös 
tisztító kefe (uo.). 

Könyök 1. kemence-. 
Körömfaragó. 1708: egy köröm 

faragó (3. cs. 7.), 1714: Az Atyámnak 
magának maradót hála (!) után pat
koláshoz szükséges szerszámja ugym. 
harapófogó, körömfarogo etc. (B. M . 
1711—33.). 1830: ócska kOrömfarago 
8 xr. (Cseh). 

Körömfaragó-balta, 1729: Rás
poly, harapófogó, Patkoló verő, Köröm-
faragó baita hozza (11360. I.). 

Körömvágó . 1708: egj köröm vágó 
(3. cs. 7.). 

Körömvágó-kés. 1788: Köröm vágó 
kés Nro. 2 (Tgy. 1702—99.), 

Körte. XVII. sz. e.: ha gal Vita-
liusne elne nem rázna minden Ember 
azt a keörteövelt (B. M . k. n. sz. n.). 
L. még árpás-, vackor- al. 

Körtefa. XVII. sz. e.: A z Eöregh 
keörteveli fai tudom, hogi az galok 
Birtak ráztak (B. M . k. n. sz. n.). 
1643: azt az körtövel fait nem tudora 
ki vágta le (O, 1642-48.). 

Körűldesen 1. lészáskert. 
Köszörű. 1621: Imecz Matthyas 

Vrara is kerthe az koszorút Donát Bor
barátul, Zachvaj Ferentz Ezíelneky 
kerthe az kozorut Donát Borbarátot 
(0. 1613—27.). 1686: a Kovasznay 
víz melle czinaitam egj küszürüntk való 
házat (0. 1680-88.). 1837: Egy fáin 
küszürű válluva! együtt (Cseh). 1840: 
Egy köszörű Lábastol egy fa hajtoval 
(64/839.). L. még fejsze- al. 

Köszörű-hajtó. 1840: Egy köszörű 
hajtó Tengelyévei. Becsű árrok 24 xr. 
(64/839). 

Köszörűkő. 1686: az nagj köszörű 
köveket le nem szálittatta (O. 1640— 
88). 1805: egy küszürő kő 12 1/2 xr. 
(1761/807,). 1831: egy *ös2őrűM fájá
val, megvette 12 xr. Ördög János (150. 
cs. 77) . 

Köszörű kő-bánya. 1654: az keo-
szeorw keo baniai eo kezdette fel (K. 
1653-57.). 

Köszörűszék. 1809: Köszörüszék 
kövestől, vevő neve jakó Pál strása 
mester 2 Rf. í (154/62.). 

Kötél. 1614: el veoííe feyzeyeí teo-
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íeM lanchaí (0. 1613-27.). 1646: 
Thamas pap Uram raa(ga)nal tartotta a 
kotekü (0. 1642-48) . 1678: Egy Eö-
regh köteleméi js ellopatta (K. 1678— 
88.). 1805: Egy Ulyonn kötél (Szőts 
1800-96:). 1764: két kőtelei egy szál 
istrángot vettem 1 flo. 32 den (B. M . 
1761—70.). L . még cövekes-, csiga-, 
elő-, erdőlőkender-, hárs-, kút-, öreg-, 
ruhaszárító-, vonó- al. 

Kötélcsínáló. 1639: kótel czinalok 
(Kvh.). 

Kötélrúd. 1723: M a s Nagyob hordó 
szekér vagy két lo után vagyon azon 
formában jo vasas készeletel, de az 
faluzasra n e m jo, arra hordó Lajtorjái
val és írefeV rurfgyával együtt. (Ap. O . I.). 

Kötélverő., 1823: A Kötél Verők 
dolgozzanak eszerént: Egy Nagy Kötél
nek ölit a Gazda kenderiböl tsinálja 3 
xr. Egy szál h á m Istrángot 2 xr. A 
Száraztó Gyeplőnek ölit 1 xr. (3043/823.). 

Kötöfa. 1836: a nevezet Híd hellyre 
állítására 11 Pilóták 4 Támaszok 2 jég
török, 15 külömbféle köiőfák és ezek
nek megtámasztására . . . 11 faragó 
mester emberek és 60 napszámosok 
kívántatnak (527/836.). 

K5tő-fejsze. 1688: egy köíö fejsze 
(Ap. A . V . ) . 1779: Kotér Josephnek 
juta egy kotÖ fejsze és egy faragó bárd 
(Tgy. 1781—800.). 

Kötőfék. 1596: Szent Ferencz vtan 
való wasarbanwasarlottam Brassóban... 
weo temm 4 keoteofekei d. 50 (iMikó). 
1645: az mely kötőfék egi Ciganome 
voltt es attól gonoszul veszett voltt el 
(O. 1642-48 . ) . 1648: két állásbeli 
keöteöfek (Tgy. 1 6 2 6 - 5 0 ) . 1830: Egy 
lánczos szijju kötőfék 40 xr. (Cseh). 

Kötöfék-szár 1. lánc-. 
Kötölánc. 1753: egj kötő láncz két 

darabból álló harmincz kilencz szemből 
valló, ennek vallóra facit flo. 2 (25/753.). 
1805: Egy kötő lántz 45 szemből álló 
és 26 szemből (Szőts. 1800-96 . ) . 1818 : 
Két kötő lántz darabba (Cseh). 

Kötőtű. 1816: Egy tsomo Arötó M , 
becsültetett 8 xr. (61. cs. 37.). 

Kötött-fazék. 1806: két nagy kötött 
fazék (B. M . 1801 — 10.). 

Kötött-kapuláb. 1666: Szabó Miklós 
uram kapuja előtt van egy hid, azon 
felyel van egy egei (?) kötött kapulab, 
azon deszka ki nyilo kapu (Ap. A . IV.). 
1762: Két Deszka kapu, a Kis Kapu
nak kötött Kapu tóftja (8468.1. Mih. II.). 

Kötött-kas. 1750: egj kötőt kas 
aestimatioja den. 15 (Láz.). 

Kötött-pad. 1613: az derek Vdvar-
hazban kemencze vágjon, s ajtó mind 
az zoban s mind az kamarán egj 
keoteot pad... (Tgy. 1606-25 . ) . 1627: 
egj eoregh keoteót pad (Ap. A . II.). 

Kötöző. 1838: Egy A:ö/ö2Ő, a vásárló 
neve gyalog katona Imets Mosesné 11 xr. 
(140/24. cs.). L . m é g fonál- al. 

Kővágó-csákány. 1787: két reszelő, 
egy harapó fogó, egy vágó véső, négy 
kővágó Csákány (1162/787.). 

Kövér sertés. 1766: két kövér Ser
tés, két rideg Sertés 10 Rf. (460|768.). 

Köz-élöföld. 1583: Ezt tudom hogy 
keoz eleo feoldv/nk volt (Kvh.). ua. 
T u d o m észt, hogy keoz eleo feold volt 
az Kaszon rety mind egész Kezdyek-
nek (uo). 

K ö z e m b e r . 1583: mynd nemes e m -
bereketh es m y n d keoz ember barmát az 
mellyetazeotylalmasokba találtak (Kvh.). 
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Köz-kenyér. 1754: Köz kenyérnek 
való liszt három véka (Ap. J. I.). 

Köz-kert. 1648: az en fundusom 
mellett hoszszaban kertel örök fallal 
tartotta, nem akarván keosz kerMt tar
tani (0. 1^2—48). 1800: az Csepegés 
az közkerten által tsepeg a Vásárhelyi 
Péter uram jószágára (8468. 1. Vás.). 

KrÍHta ,faválu, melyben a juhász a 
sajtanyagban lévő savót kinyomja'. 
1809: Kerenta, a vevő neve providus 
Kritza György 7 xr. (164/62. cs.). 1840: 
egy sajtnyomo hitvány krinta (64/839.). 
L . még sajtoló- al. 

Kufár. 1809: A A:u/aroknak 10 ora 
előtt Gyümöltsött, Majorságot, Tojást 
vásárolni nem szabad, mivel a Vásár-
hellyi Gazdaszszonyokto! külömben el
ragadozzák (Kvh.). 

Kufár-árú. 1646: engedgiek megh 
hogi varosokon arullion vetemenyekbol 
való kufar arat (Kvh ). 

Kuf árkod ó-sátor. 1740: nemzetes 
Szötsi Istvánné Hanko Ersébeth Asz-
szony és Kováts Miklosné Gan Ilona 
ö kegyelmek kufárkodó Sátorok vicí-
numába levő arultato helyemet... el
foglalták (Tgy. XVII-XIX.) . 

Kulcs. 1622: az el múlt zombaton 
kolczial fogta el az kapuiat (O. 1613— 
27.). 1650: az mely szwszekben gyuiti 
az molnár az szwszeknek kulcz'mt -w 
nem az composilio szerent tartotta 
(K. 1647-52.). 1708: Egy öreg költs, 
kettő küsseb (3. cs. 7 ) . 1818: Egy 
ládátskábanegyajtoravaloAoteokíCseh). 
L. még fagerezdes; gerezdes-, kulcsol-, 
muttertekei Ö-, sróf-, sróftekerő- al. 

Kulcs-vas. 1841: két fülű sima koks 
vas (123. cs.). 

Kulcsol. 1640: eo tudja miczioda 
kolczial nytotta megh a malom ajtaját, 
megh Aocz/o/tam vala ihon az külcz is 
nálam, megh mutata az kólcziot (B. M . 
1574-699) . 1646: az istálló aitajatt 
be nem kocziolta, sem penig be nem 
toc2ío/tatta (O. 1642—48). 

Kulcsos-ház. 1617: A z mely haz-
ban alloth peniglen azis kolchos volt 
(0. 1613—27.). 1679: kulczos haza^moi 
fel nytotta (K. 1678-88.). 1788: A z 
Koltsos Házba hir nélkült bement (B. M . 
1781-90.) . 

Kulcsos-láda. 1617: Mynthogy Hlyen 
kolchos ladayokhan alloth azt keoltheot-
tek az Alperesek, hogy onnét az Eo 
ladayokbol az En marhám ky vezet 
(0. 1613—27.). 1659: egj kolczios 
ladam leven az J(nctus) lakatoshoz vitte 
fel nyttaíta (S. 1658-65.) . 

K u p a . 1617: poharth, kupai az feold-
hesz verte (O. 1613—27.). 1805: Tiz 
kupa pálinkát elküldvén a szedőben, el
adta (B. M . 1801—10.). L . m é g fa-, 
pléh-, vámoló- al. 

Kupás-cserép ,a háztető élére rakott 
félhengeralakú cserép'. 1824: 24 kupás 
tserép (99. cs. 84.). 

Kupás-lőcskáva. 1838: Egy kupás 
lőts káva, a vásárló neve gyalog katona 
Csiki Lajos 9 xr. (140. cs. 24.). 

Kupás-marokvas. 1753: egj kupás 
marok vas valIet den. 3 (25/753.). 

Kupás-tányér. 1771: Tizen nyoltz 
kupás tángyér, egy kemenczének Csep-
peje (441/771.). 

Kupás-vas. 1730: két Szál vékony m a 
rokvas éskét kis kupás vűs(Ap. B .XXIV. ) . 
1818: Egy hordó szekér vasas Löttsivel 
feihértzivel négy kupás vasakkal (Cseh). 
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Kupás-véső. 1708: egj kupás véső 
(3. cs. 7.). 1805, 1838: egy kupás 
vésü (Szőts. 1800-96. és 150. cs. 75.). 

K ú t 1663: Kuím való keotelem 
It. i. elveszett] (S. 1658-65.). 1713: 
köböl rakott kut, mellyis pro hic et nunc 
be van csinálva (Ap. B . X V . ) , 1840: 
Egy kőből kirakott fenyőfa gárdáju és 
G é m ű kővel kirakott kut, melynek viz-
huzo ostora végén egy vastag horog 
vagyon, Ágossa fenyőfa / vagyon egy 
kőből kirakott, fenyőfa gárdolattal levő 
kut (Ap. B . Ksztl.). L . még csigás-, 
főző-, gémes- al. 

Kútágas. 1730: egy kőből rakott 
kut, az Gádrája megromlott, Gémje, 
kankofa, ágossa hitvánok (Ap. B . XXIV.), 
1814: egy Kut Agassával és Gémjivel, 
Vas Derék szeggel 25 frt. (1642/821.). 

Kú tgém. 1758: Egy kővel ki raka
tott kut köbiiveJ az Udvaron Ágossá-
val, Gémjével és egy vasas vederrel 
(8468, végy.). 1796: Az kut ágas gém 
vas szegeivel, kankovaí s lánczal (Ap. 
B . X V . ) . 1814: Egy kul Ágassal és 
Gémmel , Vasas Vederrel 30 fr. (1642/ 
821). 1840: Az Ágassá tölg>'fa, benne 
levő vas derék szeggel, fenyő gémmtl, 
vas lántza! egybefoglalt két részből álló 
kut Ostora, mely a' gémmel és vas 
lántzal vagyon egybe tsináiva (Ap. 
Ksztl). L. még kútágas al. 

Kút-köböl. 1758: Egy kővel ki rakatott 
kut köbliwl az Udvaron Ágassával,Gém
jével és egy vasas vederrel (8468. végy.). 

Kút-k5téS. 1663: Kútra való keotetsm 
[t i. elveszett! (S. 1658—65.). 

Kútrakó-mesterember. 1753 : Az 
kut rakó Mester embernek fizettünk 3 
fo. (8468. végy.). 

Kút-veder. 1695: Kútra való veder 1 
(Ap. A . V . ) . 1713: Kútra való vider 
Nro. 1. (Ap. B . X V . ) . 1764: EgyJtufra 
való vedret adtam 12 den. (B. M . 1761 
—70.). 

Kuvasz. 1667: három sertés marha-
mot szaggattak volt megh valami 
kuvaszok, kik Leszfalvi szekerekkel 
ellegjesiegh iartak (S. 1665—69.). 

Külső-kalmár. XVII. sz. e.: Soka
dalom napian a kvlseo kalmarokiol ket-
keí pénzt d, 2 [t. i. szedtek a piacon 
mint vámot] (Kvh.). 

Külsö-mészáros. XVII. sz. c.: Az 
mely hozzu szint piatzunkra tsinaltunk, 
alaia vagho székeket zerezven, az mely 
kwlseo mészáros vásár napokon azon 
húst vagh azoktól ket pénzt d. 2 [t. i. 
szedtek mint vámot] (Kvh.), 

K u p ü . 1806- még tanáltatik három 
küpii M é h ezekből az Anya M é h mene 
a két leánynak (4714. 1.). 1824: Egy 
vas veder vas jármával kiipülével együtt 
(99. cs. 84.). 

Küpü-véka. 1819: két küpü véka. 
Egyik Joseffé az másik Istváné (B. M . 
1811—20). 

Küpülö-dézsa. 1755: A Cseléd ház
ban Küpüllö désa 1 (Ap. J. I.). 

KüpOs-Iöcsfej. 1779: Két küpüs 
Lőcsfej egyik juta Mihálynak, a másik 
Josephnek (Tgy. 1781-800) . 

Kürtő ,halfogó eszköz'. 1728: az 
nagy Tootis eo foglala el az teob ne
mes emberekkei az eleot Nylas Thoo 
vaia, az mint az nyl hozta kiki oda 
vetette részére az kürteölt. . . Oazpor 
István hatalmasul vetet kürteöt oda 
(Tgy. 1628-50.). 

KQrtd. 1763: Feladtam meg a kö-
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mivest, hogy a Sütő kementzét és a 
konyhára való Tüzhellyet meg tsinállya, 
a Cseléd Ház kürte'iét a kementzébe 
vigye és a Házakot megfehérítse, mel-
lyekért in s u m m a fizettem 3 flór. 50 
xr. (1763. k. ml.). 1805: A hiu földen 
a kürtő mellett egy köböl haritska 
(866/805.). L . még kemence- al. 

Kürtőskalács-sütőfa. 1810: Egy 
Kürtös kalács süfőfa cseréppel behúzva 
(836/810.). 1834: Kürtös sütőfa 1 xr. 
(43/834.). 1838: Négy kis lapító és 
egy kürtös kalács sütő fa, betsü árok 
22 xr. (75/838). 

Küszöb. 1748: a ház küszüb'ú Benke 
Lőrincz kezdte vágni a Fiaival (Tgy. 
1741—55.). 

Küszöbláb. 1738: A Varos píncze 
torkában csináltatunk egy küszöblabat. 
(Kvh). 

Láb . 1766: Egy tóöakra IsináJt Csűr 
borno Istáloval edgyüt. (460/768). L . 
még dagasztó-, dagasztószék-, disznó-, 
guzsaly-, kapu-, kecske-, kő-, kőkapu-, 
küszöb-, lugzószék-, pad-, rengőbőlcső-, 
sertés-, üst-, vas-, vasüst-, vencsel- al. 

Lábföld. 1815: 60 vékás lábfőidet 
adott a Báróné Ő nagysága Butyka 
urnák (Ap. B . VII.). 

Lábos. 1708: Egy darab lábas (3. 
cs. 7.). XÍX. sz. e ; három vas tser-
penyő, egy lábos, egy fertájos leszűrő 
pléhböl (B. M . k. n.). 1838: 14 lábos, 
betsüárok 22 xr. (150. cs. 75) . L. m é g 
cseréptúbos-, gyoniáros böcsü-, kő-, 
mosdó-, puliszkafőző-, serpenyő-, tejes-, 
vas- al. 

Lábas-lábos. 1750: A Pínczében 
tanáltaíott Portékák eszszerint Hét !d-

bas-lábos, három mázas korsó. ( A p . B , 
XXIV.) . 1755: A Cseléd házban Lábos 
Lábos 1 (Ap. J I.). XÍX. sz.er. Lábas 
lábosok (B. M . k. n.). 

Lábasmarha. 1726: Lábas marhái
mat oszszák három részre(Tgy. 110/891.). 

Lábasmosdó. 1744: Egy lábas mosdó 
aestimatíoja den. 6 (41/744.). 

Lábasserpenyő. 1801: egy lábas 
serpenyő 12 xr. (35. cs. 10.). 

Lábas - vasserpenyő. 1714: Egy 
öregh lábos Vas Serpenyő (1714. k. MI.) . 

Lábíto. XVIII. sz. V . : osztovátára 
való lábitio. (N. S.). L. még gyolcs
szövő- al. 

Láda. 1581: Egj kis ladat bezárolva 
es pechetelve egj sakot kibe egmas 
marha vagion (Tgy. X\̂ I—X\̂ ílí. sz.), 
1617: ugy monta megh azt hogy maga 
haigas, merth az tegez is az nylakkal 
eggyut el vezet az en ladamhol (O. 
1613—27.). 1681: Egi láta láb nélkül 
valo üres (Deák), 1703: Egj ládára való 
zár (Tgy. 1701 — 10.). 1703: Egj öreg 
zöld láda zárjával (3. cs. 7.). L . még 
bádog-, első, félkéz-, gúnyás-, kalmár-, 
kenyériartő-, kettős-, kulcsos-, leveles-, 
paraszt-, rakoit-, szecskavágó-, szekér-, 
tologató-, záros- al. 

Ládácska. 1818: Egy ládátskában 
egy ajtóra valo koltsok (Cseh). L . raég 
varró- al. 

Ládás-asztaí. 1691: Egy ladas asz
talt az ki most az házban vagyon ad 
florenum 1 den 50. a környűle levő 
ket belet padot böcsülettünk ad den. 
87 (Tgy. 1693—700.). 1713: egj sze-
geletes Iddds asztal (hp. B . X V ) . 1758: 
egj ládás asztal fedelivel egjütt (8468. 
I. 1565-800) . 
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Ládás-pad. 1710: egj ládás pad 
(B. M , 1701—20.). 1729: edgy rövid 
szerű ládds pad (11360 1.). 1806: két 
pad, egy ládás és egy más féloldalu 
(B. M . 1801 — 10.). 1817: Egy hoszszu 
Iddás porf (B. M . 1811—20.). 1847: 
Egy Festett Udás Pad 194. cs. 2 9 ) . , 

Lajtorja. 1691: Egy ökör szekeret 
böczülötünk egy bokor rajtolyaval es 
löczivel edgyüt ad flo. 6 azaz hat fo
rintra. (Tgy. 1682—92.). 1716: egy 
gané hányó lapát, az Istálló híjához 
támasztva egy lajtra (Tgy. 1711—20.). 
1758: Egy Lajtorja fenyő fából tsinál-
tatott, meljen a Híjjuban szoktak fel
hágni (8468. végy.). 1820: két uj Raj-
torja Nyárfából. (Pótsa 1816—20.). L . 
m é g ganézó-, hágdosó-, hordó- al. 

Lajtorja-ráma 1841: lajtorja ráma 
megvette gyalog katona Szász Mózes 
(Tgy. 1821-97.) . 

Lajtorjás-szán. XIX, sz, e.: Lajtor-
jás szánsX Apor Pá! uram 60 pénz [t. i. 
megvett], (B. M . hiány.). 

Lakat 1586: ketlakatoiú.30(Mikó). 
1713: Lakat nro. 3 (Ap. B . IV.). 1736: 
vámnak való egy nagy öreg Szuszék 
három részben Szakasztott melyen ta
láltatott egy öreg lakall Sorofos, (Ap. 
O . !.). L. még békó-, srófos- al. 

Lakatos. 1659: egj kolczios iadam 
leven az l(nctus) lakatoshoz vitte fel 
nyttatta (S. 1658-65.) . 1851: Téglás 
Gábor lakatos Szóts László házában 
lakik (8468. 1. 1744—900). 

Lakatos-kert 1648: lakatos kertem-
beoí ket kosár méhemet loptak el (K. 
1647-52.) . 

Lakatos-műszer. 1 7 ^ : Lakatosnak 
requisituraí e szerént: edgy nagy pö-

röly, nagj verő nro 1, Szarvas ülő nro 
1, Fél kéz verő nro 1, Apró szeg fe
jező nro 3, négj Szegü öreg Reszelő 
nro 1, öreg sutu horgával edgjüt nro 
1, Szoritto Sutu küsded nro 2, Vas fű
részelő fürész nro 1, Négy szegü öreg 
reszelő nro 2, mellj fellyel szakadott. 
Simitto reszelő nro 1, telljes vas reszelő 
nro 3 (Káin.). 1788: Lakatos Műszert 
egygyüt szerzettek (2236/788.). 

Lak(ó)he!y. 1575: Tőnek illyen dryn-
chelest hogy Illyessy András es Illyessy 
Lörinch ada Syko Györgnek azt az 
lakó heh, mezeobely feoldetül fywetül 
kj walwa, melliet Jako Balas helynek 
hyttak (Káin.). 1600: azt a' lak heljet 
az Eche Lenart engede. . . az Battya-
nak Boldisarnak (Tgy. 1569—1608.). 
1617: melj lakó helj vgian az felwl 
megh irt Szentgeorgen az varos piaczon 
felül az orzag víia mellet (8468. i. 
1565-800.). 1634: az torvennek az 
teczik, hogy a lakheliekhol minit hogy 
az attia ki eleghitetíe volt az lak heli 
azoknak az eóczieinek kezeben marad 
(O. 1632-42.). 

Lakó-bolt 1714: Az alsó Ház mel
lette lakó BotM s az konyha (8468. I. 
1565-800). 

Lakóház. 1643: Az maga irt örök
ségén vagion egj lakó haz fvst hazával 
egiwtt (B. M . 1574—699.). 

Lámpás. 1808: Egy roszsz lámpás 
Betsü ár 12 Dr. (Deák). 1810; Egy 
lámpás 50 dénár (740/1810.). L. még 
bádog-, lantorna-, üveg- al. 

Lámpás - ráma . 1758: egy Lámpás 
Ráma (8468. végy.). 

Lánc. 1. 1579/650: Annak felette egi 
niakba veteot es lo niakara való lanczot 



87 

azeo erdeme szerint (Tgy. 1568—608.). 
1616: veoth volt Theorvenyre kezessen 
kj Chuz Mihaltol egy darab lanchoi 
(O. 1613—27.). 1676: Lancz vágjon 
három egjk 39 szem (Don.). 1678: Egy 
Eöregh lanczomnak az felénél nagiobbat 
elvesztette (K. 1678—88.). 1692: Egy 
darab láncz den. 48 (B. M . 1574-696.). 
1808: 60 Szem Lántz dirib darabba 
Befsü Ár 1 R . flór. 20 Dr. (Deák). 
L . még boronáló-, csatló-, erdőlő-, ha
rang-, kötő-, lógó-, lejtő-, öreg-, szán
talpaló-, talpaló- al. 

Lánc. 2 . 1841: a Városnak Törvé
nyes Lántzával megmérvén, Hoszszura 
száztíz, napnyugoti betűjén 46-3 such, 
Közepén hatvan, napkeleti betűjén 77.3 
such németh Ölekre 3 singes öllel ter
jedvén ki (Tgy. 1821—97.). L. még 
földmérő-, kerékkötő- al. 

Lánc-borona. 1832: lántz boronáló, 
vevő neve Makai Istvánná 33 xr. (Gidóf. 
1832-42.). 

Unc-kötőfékszár. 1794: Egy lántz 
kötőfék szár (Tgy. 1781-800.). 

Lánc-nyűg. 1686: házamból veszte
nek el u. m . két fejsze, két láncznyűg, 
fojtó karika négj (K. 1678-88 ) . 

Láncos-békó. 1696: Egy Szegeietes 
lánczos béka (Dámok.). 

Láncos-fék. 1642: lanczios fek (O. 
1642—48.). 1665: egj lanczos fekt\ el
idegenítet (S. 1 6 6 5 - 6 9 ) . 

Láncos-fék-ágy. 1648: egj Lanczos 
fek agy, egy rezes kantar (Tgy. 1626— 
50.) 

Láncos-késefa. I W ! : Egy Ldntzos 
kesefa, aestimaias szerént valo ára48xr. 
(361/801,). 

Láncos-kolomp. 1844: Egy nagy 

ldntzos kolomp. Eladott árrok 1 Rf. 13 xr. 
(175. cs. 12.). 

Láncozó. 1834: három lánizoző 
(B. M . 1821—48.). 

Lantorna. 1763: januarius 15-én a 
város hátulsó házának ablakjára lan-
torná\tú, deszkájért táblának, lécz-
szegert fize(ttem) 15 xr. (Kvh.). 

Lantorna - ablak. 1627: lanterna 
ablak 2 (Ap. A . II.). 1736: ket hitvan 
füstös szakadozott lantorna ablak (Ap. 
IV.). 1755: a' házban vagyon egy so
vénből font kemencze, egy Lantorna 
ablak rajta [t. i. a házon] (Ap. B . X V . ) . 

Lantorna-lámpás. 1845: Egy lám
pás lantornával behúzva (2152/845.). 

Lapát. 1643: egi lapáttal farban ute 
Cziutak Demeternett (0. 1642—48.). 
1722: egy áso fából valo a lapátja 
(Ap. B . XXIV.) . 1637: azt mondotta 
Konda Miklós, hogy eö hevedere, egj 
pokloczia, egj lo vakaroja es egj /opaftja 
vezzett voiít el (O. 1 6 3 2 - 4 2 ) . L . még 
ásó-, búzatiányó-, fa-, félkézszóró-, 
ganéj hányó-, ganéj hányó fa-, kenyér-
vető-, két kézszóró-, lisztmerő-, sütő-, 
szóró-, vasas- al. 

Lapitó. 1681: két lapitto deszka 
(Ap. A . V n . ) . 1808: két lapito Betsü 
ár 8 Dr. (Deák). 1835: Lapitto laska 
seritíöstöl 12xr (1608-835.). 1837: Két 
lapito egy lugzo OiáhJános4! xr. [t. i. 
megvette] (Cseh). L. még párkányos- al. 

Lapocka. 1837: Egy lapotzka és 
Nyárs Demien János 22 xr. [t. i. m e g 
vette} (Cseh). L . még szénszitó-, iűz-
szitó; vas- al. 

Lapocka-fa. 1787: Szakáts László 
Lapotzka fának ött szál bük deszkát 
raeljel adós vagyokazárrával(l 162/787.). 
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Lapos-csákány. 1825: A ' malomba 
lapos tsdkán (10774. 1.). 

Lapos-cserép. 1750 körül: Lapos 
Cserépnek ezeré 6 flór. (Kvh.). 

Laposélű - fejsze. 1798: Fejszék 
kettő, egjik Lapos Élü, egj kisded kes
keny É!ü (11019. 1.). 1817: Egy lapos 
élü fejsze 1 Rf. 30 xr. (1754/825.). 

Lapos szántóvas. 1729: eágy lapos 
szántó vas fél viseltes (11360. I.). 

Lapos-szeg. 1805: 1 lapos szeg 
(Szőts. 1800—96). 

Lapos-táblájú-fejsze. 1829: Egy 
lapos tábláju fejsze (B. M . 1821—48.). 

Lapos-tál. 1818: 7 on tángyér, egy 
Leveses tál, két lapos tál (Cseh). 

Lapos-vas. 1644/1788: egy hosz-
szu szántó vasat két lapos vasat 
(104/788). 1807: egy szántó lóekéjé-
vel lapos és hoszszu vasakkal Talyigá-
val patingal, ahhoz való lo rúddal 
(B. M . 1801—10.). 

Lapos-véső. 1683: egy kez vonó 
egy lapos vesö (11786. l. 1577—847.). 
1723: vesd Kettő egyik lapos, másik 
kupás (Ap. KszíL). 1840: Kováís m ű 
szerek . . . T Í Z lapos és csapot elő vésők 
és egy ár (64/839.). 

Laskanyújtó. 1 ^ 8 : Mt laska nyujto 
Betsü Ar Dr. 4 (Deák). 1836: Laska 
nyujto Deszkástól (858/836.). 

Laska-recéző. 1837: egy Vas lábos, 
két nyárs, egy vas kalány és laska 
retzézö és egy Lámpás 4 Rf. (Tgy. 
1825-97.). 

Laska-siiitö. 1814: Egy laska seriltő 
és egy fazék (Tgy. 1643/821.). 1835:. 
Lapitto laska serittőstöl (1608/1833.). 
1838: Egy laska seríttő, a vásárló neve 
nemes Farkas Lajos 2 xr. (140.cs. 24) . 

Laska-tábla. 1840: Egy laska tábla, 
eladatott 20 xr. (64/839,). 

Laska-vágó. 1847: Egy Laska vágó 
3 xr. (194. cs. 29) . 

Lat. 1708: egj lót (3. cs. 7.). L. még 
kalmár-mérő-, mérő- al. 

Látó-mester. 1842: [a szabóknál] 
(Vad. 1610-919.). 

Leányka 1, fonalvető-. 
Léc. 1637: Demeter Péter az kelt 

lovatt szekerestol kin az leczklt be vitte 
szorin magának kivannia, magatt dijá
val kívánnia, az leczieit búcziüvel (O. 
1632-42.). 1728: Letzet Tek(in)t(etes) 
Nótárius Uram poroncsolattyábol Osdo-
lai és Martonosi szekerek hoztanak 
(1728. M , ) . 1758: jo Fenyő szarufákon 
és Létzeken jo szalma fedél alatt való 
két odru Tsür (Tgy. 1702-99) . 

Léckapu. 1719: Az Udvar lecz kapu 
a kis kapu láb köttött, azon jo kapuczka 
kapu bálványai jol találtattak. Csűrös ker
ten/ecztopydeszkaskískapuvaltalaltatott 
(Lázár). 1801: Egy akolyba nyilo Létz 
kapu tserefa kapu lábakkal (35/10. cs.). 

Léckert. 1761: az belső Udvarra bé 
jövő kapu felett való háznak szegletéig 
vagyon hat szakaszból állo fedél nélkül 
levő romladozott alatsony létz kert (Ap. 
B . X X V . ) . 

Lécszeg. 1728: Nagy Létz szeget 
(3/728.). 1762: aítam Czigány Oyurká-
nak 100 lécz szegért D . 36 (8468. Mih.). 

Lécszeg-eresztöfúró. 1838: két kis 
létz szeg eresztő furu 3 xr, (150. cs. 
75.). 1838: két kis létzszeg eresztő 
fura, megvette 14 xr. Imre István Kál-
nokj Mester (150. cs. 77). 

Lécszeg-fúró. 1729: egy hitván 
téaszeg fúrú (11360. I). 
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Lécezö-fúró. 1796: egy Létzező fura 
<670/796.). 1819: Egy Bokázó és egy 
Léczező faruk mennek Istvánnak (B. 
M 1811-20.) . 

Lecsikózik. XIX. sz. vége: Holló le-
€sikózotí IV. 17. (B. D . ) . 

Légely. 1615: Azzonniom Aniank 
adott énnekem . . . Egi kis legeli (Mikó). 
1618: Emberséges emberek hogy a Ser 
•el fogoth, megh mertek az legelt, zepen 
es igazan kj teolth (O. 1613—27.). 
1632: legeitol, deszkatol, kargytol az 
vamot mind megh vetek (Kvh ). 1692: 
Egy Legel den. 9 (B. M . 1643—700.). 
1730: Mezőre való Legel 3 közrendűek 
(Ap. B . XXIV.) . L. még virics-, viz-
Jiordó-, vizes- al. 

Legelő. 1760: azon Gyepülés által! 
•conserváltáke azon helynek füvit, anyira, 
hogy ottan kaszáltanak és szénát tsi-
náltanak volna valaha, egy szóval azon 
-gyepülés általi a Káinoki marhák lege-
Je'ie azon helyről al fogatotte, vagy 
hasznát azon helynek vettéke a kik le 
gyepülték volt azon gyepülés által (17/ 
760). 

Legeltet. 1727: Szent Györgj naptol 
fogva Szent Mihály napig az tanárok 
kapun belől az Járó marhán kivül semmi 
marhat nem szabad legeltetni. (Tgy. 
1721—30.). 

Legény 1. mester-, vándor-. 
Legyező. 1840: Kováts műszerek... 

egy legyező (64/839.). 
LéheL 1708: Leheli 2 (Ap. A. VI). 

1751: Egy öreg lehel (Ap. J. l). 1839: 
Cjyapott fésű, egy lehelly 3 Rf (B. M . 
1821—48.-). 

Léhelö-léheL 1778: Léhellő lehel 
«ro. 2 (B. M . 177!—m). 

Lejtő-lánc. 1851: Lőilö Lántz 1 H . 
(sz. n.). 1840: Egy Löflő Lántz, el
adatott 1 Rf. 31 xr. (64/839.). 1840: 
facsaros szemű Vójtő lántz, eladatott 1 
Rf. 32 xr. (64/839). 

Lejtő-szíj. 1840: Egy vásott Löjiő 
szij\u. (64/839.). 

Lekötő-szij. 1692: Egj fel kengjel 
SZÍ, egj heveder, egj farmatring, 4 szi, 
egj lekötő szí (Bar. urb.). 1729: egy 
hitván szi] pating, hitván lekötő szif 
(11360. 1.). 1838: Egy hitván lekötő 
szijü. a vásárló neve Vajda Mozesné 7 
xr. (140. cs. 24) . 

Lelemes ,csere vagy vásárlás folytán 
kötött jobbágy- vagy föld-szerzemény'. 
1574: Ösyto! marat sémi jószága, ha
nem leiemese / twgjak Hogy bardl 
Matjas lakjk Ászt asz örökséget Boros-
nyaj Simonne lelte lg Hög masal dirin-
czelte. Kjsz borosniay torapa balas íw 
ember elszw {jizonosag kjsz borosnio-
rol meg eskwek es ászt felele Hög 
twgja Hög mig András Ahol lakjk ászt 
asz Aszón lelte tot Iszíwan Iszak bene-
dek Ahol lakjk Asztjs twgja Hog boros-
njaj Simon lelte vala mint lelte (B. M . 
1574—699). 1614: A z mi lelemesim 
énnekem vadnak azokat fiaimnak es 
leanimnak eggiarant hagiom es vallom 
(Tgy. 1560—626.). 

Lelemes - jobbágy. 1617: A z 
Atthyamtul az nehay Donát Georgtui 
maradót lelemes Jobagy (O. 1613—27). 

Len. 1573: mykor az len es bwza 
ky keolt (Ap. A . I.). 1583: az Bozan 
vetéltek az praszmariak fent (Tgy. 1569 
—«)8). 

LenfonáL 1708: 25 pászma kn fonal 
(3. cs. 7.). 
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Len-héhel. 1696: Egy len héhell 
(Dámok.), 

L e n m a g . 1707: len magnak vékája 
90 p[énz] (Kvh.). 

Lenmag-gyúró teknyő. 1736: Len
mag gyúró tekenyő (kp. O . I.). 

Len mag-rosta. 1801: Egy Lenmag 
rosta, aestimálás szerént való ára 3 xr. 
(361/801.). 

Lencse. 1615: Lenczenk tiegi zeker-
rel (Mikó). 1668: Lencze hullást tálait 
(K. 1661 — 69.). 1707: Z,e/icsenek vékája 
90 p[énzl (Kvh.). 

Lépes-méz. 1648: ket kosár méhe
met loptak el, az meljnek lépes mezx-
ben . . . (K. 1647—52.). 

Lésza. 1755: Egy Szál bornáért 
aUunk a lésza elromolván annak meg
újítására 4 xr. (Kvh.). 

Lészás-kert. 1615: az örökségnek 
io leszas kert&i tartozzanak körös kör-
niul készíteni (Kvh.). 1713: Az Vete
ményes kert, raellyis körüidesen alkalmas 
lészás kerí\s\ van bekerítve (Ap. B . X V . ) . 

Leszakasztó - asztal. 1729: edgy 
leszakasztó szélyes asztal (11360. 1). 

Leszántó-rúd. 1814: Egy Eke Vasai
val, Talyigájával, egy Vasas leszánío 
Rud, 1 pár Hámmal (1642;82l.). 

Leszűrő. 1675: egy öreg lé szűrő 
Réz (Tgy. 1669—81.). 1767: Pléböl 
áilo njeíeíien lév szűrő egy (uo. 1548— 
798). 1821 : egy léh szűrő (B.M. 1821 
- 4 8 ) . 

Levél. 1716: levelekből álló kisded 
kapu (Tgy. 17U—20). L. még hiteles-, 
tekerő-, al. 

Levél-ajtó. 1765: Vagyon cserefa 
tétzektlú tsinált, íellyül vas pánton járó 
haszontalan Levél Ajtol& (Beth. vöi.). 

Levél-kapu. 1755: a kertek leggye-
nek szép faragot léczekböl Sasokba 
deszkával fedve, Zabola Gelencze ker
téit nem tsinál, hanem Cserefábol tisz
tességes galambugos kapukot kis kapuk
kal levélkapukka] együt galambházakot 
nem tsinálva, hanem szépen befessék 
(72/755.). 

Levelesláda. 1689: (Ap. A . VII.). 
Leves. 1732: Turo leveshez puiszká-

hoz költ 9 pénz (Kvh.). 
Levestartó. 1781: Skatulya leves 

tartó (Tgy. 1702—99.). 
Leveseskanál. 1751: kisded leveses 

kalány (Ap. j . I.). 1810: kileniz pléh 
kanalak és egy leveses on kalán 60 
dénár (740/810.). 

Leveses ón-tál. 1817: Egy leveses 
Ontdl fedeüve! (B. M . 1811—20.). 

Levesestál. 1813: két Szejke Tát 
egy Leveses Tál (11786.1.1610-919.). 
1818: 7 on tángyér, egy Leveses tál, 
két Lapos tál (Cseh). L . még cserép- al. 

Levonó - héhel. 1804: két levona 
héhely (866/805). 

Liszt. 1659: (Ap. A . H ) . 1660: az 
A(ctor)nak molnat megh lopta, az kar 
egy sak liszt (S. 1658-65.). L . m é g 
gyakorló-, munf-, rántás-, szalad- al. 

Lisztmerő-lapát 1756: Liszt merő 
Lapát nro. 2 (Ap. B . XXIV.) . 

Líszttartó-teknyő. 1749: egy liszt 
vagy kovásztarto tekenő (Ap. B . I). 

Lisztelo. 1758: egy liszteiö jo egy 
kövü Malom (Tgy. 1702—99.). 1846: 
A felső tisztelő íengelye tiszta uj viz 
kerekével együtt a foIyo kö uj 6 colos, 
az alköve vékony, de hasznavehető, a 
Darékvasa jó állapotba lévén uj per-
penízeivel együt, a Korong ugyan otska,. 
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de karikáji meglehetősek. Mi a tengely 
végin levő karikákot illeti a belső végin 
dufia, a külső végin gyenge, de élhető, 
a csapokra nézve hengergője közepes 
mind küjel, mind belől. A z alsó lisztelőre 
nézve mi a köveket illeti a folyó kő 3 
czolos, alkő vékony, a viz kereke hasz
navehetetlen, a tengelye fenyőfa, de él
hető, mi a csapjait illeti a belkerék felöl 
tiszta uj hengergővel vagyon, a kari
kája gyenge, a viz felől valo csapja 
gyenge hengergőjibe karikájával együtt. 
Különben a belkerék jó. Korongjával, 
Karikájával, darékvasával mind hámoron 
készült lett volna, perpenízéje is é p . . . 
M i pediglen a két liszielő körüli Garat 
és válukat illeti meglévén, mind élhető 
<Tgy. 1825-97.) . 

Lisztes-hám bár. Egy nagy lisztes 
Hámbár, a vásárló neve Farkas Sándor 
33 xr. (140. cs. 24,). 

Lisztes-kád. 1847: Egy lisztes kád 
20 xr. (194. cs. 29.). 

Lisztes-szuszék. 1805: Egy liszfes 
Szuszék egy záros ládával (Szöts. 1800 
- 9 6 . ) . 

Lili. 1664: egi lius liukas Üstöczke 
(Ap. A . in.). 1826: Pálinkafőzőbe két 
Liuk (10774. !.). XIX. sz. e.: Liu vagy 
Tölcsér (Cseh). 1840: Egy Liu két vas 
abroncsai 2 Rf. 30 xr. (64/839.). 

L ó . 1548: egj loval ki megh ert volna 
fi. 20 (Tgy, 1450-686.) . 1554: Hagyok 
towabba nyolcz okrot es három wnot 
Tyzenket disznót es egy towat (Sz. 
1370—7(X).). 1616: 3 /oua vezet el ki
nek Egyke menés lo volt (O. 1613— 
27.). 1618: Egy Darab Zegelet feoldet 
kin tovakath tarthot az En m e g holt 
atthyam Donát János aíta volt Neky 

(uo.). 1625: Ada Borbély georgy az 
fiának Péternek Egy /óvat is, mely min
denek kek szeorü (B. M , 1574—699.). 
L . még fő-, gyermek-, hámos-, herélt-, 
heréletlen-, mag-, mén-, ménes-, met
szetlen-, monyas-, rudas-, szamár mén-, 
szekeres-, vastag-, vert-, vonó- al 

Ló-csikó. 1624: Vagionegi harmadfvir 
lo czikom (Tgy. 1606—25.). 

Ló-eke. 1807: egy szántó/o í̂rejével, 
lapos és hoszszu vasakkal Talyigával 
patingal, ahhoz valo lo rúddal (B. M . 
1801—10.). 

Lóhágató kapocán. 1840: Egy lo 
hágato kapotzán, eladatott 31 xr. 
(64/839.). 

Ló-hajtó. 1645: az lo haiiao is 
kerté, hogi aliion ki (0. 1642—48.). 

Ló-ház. 1585: Hodor Domokosnak 
vagion egy lo haza az Kelemen Deák 
rezereol, de az ugy vagion hogj valami
kor Kelemen Deáknak lo haz kelletik 
íahat zinte egy oliyan lo hazai epyczen 
Kelemen Deák az hátulsó rezzen Hodor 
Domokosnak, mivel hogg az koz lo haz 
el ne bontassek (Tgy. 1565-608.) . 

Ló-iskola. 1765: A Lo Oskolának 
Dél és Nap Nyugot közire néző szege-
letiig, meílynek ujj suppai kötött magos 
ép fedele (Beth. vöi.). 

Lókefe. 1810: Egy csizma kefe és 
egy lo kefe 36 dénár (740/810.). 1840; 
Eg>' ujj lo kefe, eladatott 25xr. (64/839). 

Lókötö-hely. 1617: az hol m y zabád 
lo keóíeó Ac//}'e Osdola falvanak vagion, 
valamint abban valaky elfoglalt akar 
hun Arra tizenkét eoregh embereket 
valaztvan megeskessek es valahun az 
határok az fele keózeónsegcs falu msr-
haia zabád eleóheljnek ky iariak (Tgy. 



92 

1606—25). 1643: adgjanak az orosz
falviak az Zent Katolnaiaknak három 
eolnire valo lokeoteo hellyti (Tgy. 
1626—50,). 

Lókötözö-hely. 1650: fel szabad i-
toták az megh tiltot lo keóteózeó helkt 
(K. 1647—52.). 

Lómarha . 1822: A kihajtás előtt 
mind a Szarvas, mind a Ló Marhdkoi 
felróni és Lajstromba tenni kötelesek 
és minden Marhára a melly felróvatott, 
Íratott és elejékbe adatott szemesen 
ügyelni (1642/822.). 

Lómérfék. 1840: (64/839.). 
Lópásztor. 1787: Ezelőtt néhány 

Esztendőkkel Lisznyóba Ló-Pásztor? ágot 
viselvén Szolgatársammal Molduván 
André nevezetű Oláh emberrel (763/787.). 

Lópatkó. 1692: Hat lo patkó den. 
18 (B. M . 1574—696.). 1707: egypár 
lóra valo patkó felverve szegestől 30 d. 
(Kvh). 1808: két pár vásott lo patkó 
Betsü Ár Dr. 24 (Deák). 

Ló-rud. 1758: Lo tud hoza valo 
vasas karikával (8468. végy.). 1840: 
Egy lórud nyárfából (64/839). 

Ló-saroglya. 1729: Egy fedéi alatt 
két Istáiio edgyikban lo válu és felelte 
lo Sarogíya (11360. I.). 

Ló-sing. 1763: Januarius 30-dik 
napján loo swgekértaítunk 25 xr. (Kvh.). 

Lószán. 1723: Két Ló szán, egyik 
egy Lóra valo (Ap. O . I). 

Lószekér. 1621 : Gal János hilibi 
15 napigh 2 tora valo 2eAe/elh cinalljon 
megh (O. 1613-27.) . 1680: Azaszony-
nak juta egy lo szekér kese fastoI 
(Ap. A . V ) . 1714: Rendes kis lószekér 
ahoz valo készülettel, illendőképen va
sas (B. M . n u — 3 3 ) . 1762: kis Ló

szekér mely betsültetet öt Forintokban 
(Gid. 1603—864.). XVIIL sz. v.: Vagyon 
egy nagy lószekér mellyenis vagyon hat 
vas kapocs, két vas csatlás, egy vasas
lőcs, három fa kávás lőcs, két hordó 
lalytorja és két ganézo lalytorja, egy 
vasas késefa (N. S.). 1840: Edgy Lo 
Szekér Vasas Talpú, Ernyővel edgjut 
(64/839.). 

Lóvakaró. 1637: azt mondotta Konda-
Miklos, hogy eö hevedere, egj poklo-
czia, egj lovakaro'idí es egj lapattia 
vezzett voltt el (O. 1632—42.). 1824: 
Egy ujj lóvakaró kaféval együtt (99. cs.-
84). 

Lóvályú. 1729: Egy fedél alatt két 
Istálló edgyikben lo válu és felette lo 
Sarogíya (11360. 1.). 

Lófő-Örökség. 1578: Kjzdi Zekbe 
Dalnokba valo Lofő öröksegtkbt es-
házba meily ö reaiok anniokro! d a m o -
kos ersebet azzonrol zalot (Tgy. 1569— 
1606.). 

Lógó-lánc. 1840: facsaros szemű-
lógó lántz, eladatott 2 Rf. 18 xr. (64/839.). 

L ó g ó - m a r h a . 1727: A z melly hellyel 
az falu jaro marhájának m e g szabadí
tott ott logo vagy hizo marhái n e m 
szabad legeltetfni, sub poena denar 4 0 
(Tgy. 1 7 2 1 - 3 0 ) . 1784: A kik lúgé 
marhái tsaptak a jármas ökrök legelő 
hellyekre azokra taxát vetett a falu 
(1159/784. S.). 

Lombik . 1757: Égett bor főző üst 
egy Lombik egy jo egy rósz (8479. L). 
1840: l o m W * sisakkal és 1 Csös kád
dal (64/839.). 

Lopó . 1743: Egy lopó hoszszu szárú 
(Ap. j . 1.). 1838: egybádikto/w,30xr. 
(150. cs. 75.). L . m 4 bádog- at. 
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Lopótök. 1810: Három lopó tök 
36 dénár (740/810.). 

Lovacska-csikó, 1615: Myko Péter 
cocenknek Loaczka czitkot nro. egieít 
<Mikó). 

Lőcs. 1681: egi vasas lőcz (Deák). 
1799: Egy fé! vágás vasas tengejü 
szekér vasas lo/sökkel (420/799). 
1818: Egy hordó szekér vasas Lőitsi-
vel felhértzivel négy kupás vasakkal 
Icaptsaiva! (Cseh). L. még fakávás-, 
Jtordó-, vas-, vasas- al. 

Lőcs-fej 1. küpüs-. 
Lőcs-karika. 1695: (Ap. A . V ) . 
Lúd. 1615: Azzoniom Aniank adót 

«nnekem . . . Ludai adót nro. 18 (Mikó). 
1625: az Vrunk eo felsége menyegzoye 
lakodalmába igertek /urfat 300, tsukot 
ezereth (0. 1613-27.). 1643: monda 
Cziusz Istvanne, hogi az henger gier-
ineki töckeölek meg az en torfamoít 
< 0 . 1642—48.). 1648: Szaczvaj János 
vram docealion Benedek András ellen 
liogj 4 /üdgiat verte s megh holtak 
< K . 1647-52). L. még hízott-, tojó-&\. 

Lúg. 1796: Podaschen vagyis lug 
15 mása 60 Rf. [az üveggyártáshoz] 

<653/796.). 1818: egy mása Lugiú 
rizeítek 5. 6 st. egész 10 Rf. (sz. n.). 

Lúgfözés. 1818: k LugfőzésX sohdi 
senki egy időben is nem tilalmazta 
Xsz. n.). 

Lúgos-hordó. 1840: Egy lúgos hordó 
tele hamusirral, másája 7 Rf. (64,839.). 

Lúgzó. I W 5 : két kád, nég>' cseber, 
egy lagzo (Szöls. 1800—96.). 

Lúgzó-cseber. 1806: Három cseéer, 
ketiő tiszta és egy lugzó (B. M . 1801 
—10.). 1811: egy lugzo tstber 25 xr. 
<750/8H.) . 

Lúgzó-dézsa. 1692: egy Lugzo Desa 
es egy cseber den. 12 (B. M . 1674— 
700.). 1729: edgy lugzo Désa (11360.1.). 

Lúgzó-kád. 1708: (3. cs. 7 ) . 
Lúgzó székláb. Egy lugzo székláb, 

a vásárló neve Kitsi Mikiosné 3 xr. 
(140. cs. 24). 

Lúgzó-üst. 1645: Egy lugzo wst 
(Tgy. 1626-50.). 1648: Egy lugzo 
wsíeőt vgian azzoniom hagia Istók 
szamara (Tgy. 1626-50.). 1659: egj 
lugzo vst vaifora] f. 2 (S. 1658/65.). 

Lyukasztó. 1668: holmi Kovacznak 
való miszert egi ülőt, Fogót, likaszioi, 
Fuvot es egi vagot (K, 1661—69.). 
1840: két nagy négyszegű lyukasztó. 
Becsű árrok 40 xr. (64/839.). L. még 
cövek-, mutter-, ráf-, szeszám-, vas- a!. 

Macska 1. vas-. 
Madárfej-gyűjtés. 1790: A Madár 

Fe/eket a Rendelés szerint a Biro fel 
gyűjtvén küldöm az Urnák, akik között 
Egér, Csóka, Varjú s Madár fejek ele
gendőképpen tanáltatnak (832/790.). 

Madár-irtás. 1790: A Madanknsk 
és vadaknak ki irtások iránt meljek kárt 
tesznek, parancsolatyáí az Inclyta Offi-
ciolatusnak, hogy minden Contribuens. 
aki az el műit Esztendőben be nem 
adta volt l(X), aki pedig t>e adta tavaly 
50 ad exüum usque cursum Mensis.. . 
azonnal kiis adtam a porontsolatot 
(832/790.). 1823: Varjak és csókák 
1 7 ^ , Verebek és férgek 2300. Hogy 
ezen fenirt summában foglalt madar&k és 
férgek fejei müelöttünk égetettek egy ra
kásban ei, aztot ezenei tulajdon neveink 
ali Írásával a m ü igaz Hütünk szsrént 
bizonyítsuk (Bereck jkv. 1822—29). 
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Madarász-háló. 1720: két tsomo-
ban kötve madarász hálok (Káin.). 

M a g . 1618: Mjkor az feoldet vethy 
volt Enis oda menthem az magyava), 
Enis vettem noha az I(nctus) is vetette 
es Akkor a magy&va] az kyt aba az 
peres feoldbe vetet mégis kenaltham 
(0. 1613—27.). L. még kender-, kö
mény-, len-, murok-, palánt-, petrezse
lyem-, iök-, vereshagyma-, vetemény- al. 

Mag-ló. 1793: Egy mag lo (10966.1. 
1776-&00.). 1840: barna moá"/o, setét 
pej mag lo (64/839.). 

M a g - m é h . 1592: Egi disznót heted-
magávall, Egj onn kannatt, Egj mag 
mehtW Boczatottam viszsza (Tgy. 1565 
- 6 0 8 . ) . 

Magvető. 1821: egy ponya egy sur-
déiy tgy magvető, Rf. 8 ( B . M . 1821—48.). 

Maglás 1. búza-. 
Magyar-kengyelvas. 1750 körül: 

Egy pár Onnos Magyar Kengyel Vas: 
60 dénár (Kvh.). 

Magyar-kovács. 1720: Asztalosnak 
műhellyére készittetet két hoszszu asz
ta!, azon edgj Furo, magjar Kovátsndk 
való (Káin.). 

Magyar-nyereg, 1581 : eg kozák 
nierget egj magiar niergei ezeket ágiak 
e! (Tgy. XVI-XVII . sz.). 

Mogyoróhagyma. 1614; valamy 
elvezet mogyoró hagymayat íalaltham 
megh nála (0. 1613-27.). 

Majorház. 1583: Zent Margit Azony 
Nap taiba jeottek az eh hazamra Job-
bagiom Heya András ^4ayor hazára 
(Kvh). 1584: Anno 1582. Zent Margit 
Azzony nap tayba valami valo gondol-
Jattiokba az Kjzdjwasarheiyiek egy aka
ratiból eynek weztegsegebe mentenek 

Mayor hazamra, mely Mayor hazam 
vagion az holdosban . . . egy Akarattal 
hatalmas kézzel mykor az mayorhazhoz 
Juttanak maiorymotth es paztorimott 
mynih ollyan Seotet Eyel az Maior 
hazhol ky kergettek, az Mayorhazait 
mynd el vagdaltak (Kvh.). 1840: major
ház, — ennek ajtaja félbérlett — visel
tes — vas sorkakon forgó- retesz fővel — 
vagyon rajta két üveg ablak egyiken 12, 
a másikon 9 üvegtángyérok vágynak 
(Ap. Ksztl.). 

Majorság .gazdaság, vagyon'. 1583 r 
az mi Maiorsagom benne volt Minde
nekbe Sakmant teottenek, teomleombe, 
ordaba es Saytokba Szakmant teótlek 
(Kvh.). 1599: holtom vtan neki haginy 
. . . minden maiorsagunk (Ap. A . 1). 

Majorság ,baromfi'. 1809: A kuíá-
roknak 10 ora előtt GyümöHsött, mo/or-
sd^ot. Tojást vásárolni nem szabad, 
mivel a Vasárhellyi Gazdaszszonyoktol 
külömben elragadozzák (Kvh). 

Majorság kotec ,baromfi-ól'. 1713: 
Majorság kotjes / Majorság tartó ko-
iyes (Ap. B . X V . ) . 

M á k . 1689: egy sákban fél vékáni 
mák (Ap. A . VII.). 

Mákörlö-malom. 1769: Mák őrló 
malom egy, vízhordó kártos kettő. (B. M . 
1761—70.). 

Máktörő-famozsár. 1808: Egy mák 
Törő fa mozsár, Betsü Ár 34 Dr. (Deák). 
XIX, sz, e.: Egy mák törő Mosdri M o -
riiz Moses 34 pénz [í. i. megvett] (B. M . 
hiány.). 1845: Máktörő famazsúr töröi-
vel (2152/845.). 

Makkoltatás. 1583: Erdeynek m a k -
yaval a' Szentielekyek dyaznayt raegl* 
deszmaltak (Kvh.), L. még őszi- al. 



95 

M a k k o s pásztor. 1732: Mikor a 
makkos pásztorok a város sertésit fel
fogatták áldomás 2 kupa bor árra 15 
pénz (Kvh.). 1780: maga is makkos 
pásztor társaival a Pap két makkos 
sertéseit nem tsak eltévesztette 's áro-
kat ugj fizette meg (446/780. s.). 

Makkos-sertés 1. makkospásztor. 
Makkos-sertésnyáj. 1802: 1800-dik 

Esztendőben Őszi Makkolás idején a 
panaszlo Eő kegyelme is mint Káinoki 
possessor 4 serlésseit a Makkos Sertés 
TVya/ban hajtatván . . . (566/802.). 

Malac. 1614; kinek malachat kinek 
djznajat, kynek eokryt loptak el (O. 
1613-27.). 1643: noha ighertt egi 
lehenett... 3 malaczoit (0. 1642—48.). 
1708: egj gölye Disznó negj malattzk-
val (3. cs. 7.). L . még verő- al. 

Máléfözö-üst. 1808: málé főző üst 
Betsü ár 4 R. flór. (Deák). 

M a l o m 1561 : Esmeth chinalíam azon 
patakon eg Molnoth kjben ket k w fut 
<Tgy. 1487-568.). 1568: Az Oitth 
wyzen az hydon alól egy molnoth 
chynaltatotth a falw feolden (uo.). 1609: 
citaltattya az Zent Lelekyek ellen az 
Malom dolgából (Kvh.). 1616: Ezthen-
<ieolul Eoreoltem az Malomba (0.1613— 
27.). 1617: egy Malomnak az Árok 
Torkába zegeket veretet (0.1613—27.). 
1618: az en eó rea bizott Molnembm 
kett loppott Disznott tartott (Dámok. 
1600—44.). 1736: Az felső Malomnak 
minden nemű fa szerszám kett tengely 
vegén való karika csapján korongon 
levő vaskarika derek vassá! edgjütt, 
aiso felső jo kövek benne (Ap. 0 . í.). 
1756: A ' malom jo forma készülettel 
való avadag meglehetős sendellyel meg 

sendelyezve, a' viz felől valo oldala 
vizpaddal együtt erős ruinában, a' külső 
íornáczán le a' padlása megromolva a' 
sílipje is ruinában, egy uj viz kerék, 
a' más kettő is transibiiisek, két uj 
tengej és egy avadag, a' bel kerekek is 
Nro. 3 még transibiiisek, egy uj fel kő 
a' többi úgymint Nro. 5. vásottak. A 
malom vasai úgymint derék vas nro. 3. 
serpenyő nro. 3, csapok Nro. 6. Kari
kák Nro. 12. hegyes csákány Nro. 1 
mind jók, a' kő padnak kiváltképpen a' 
viz felől valo fele ruinában, a' garatok 
Nro. 3 jók. Szuszék Nro, 2, de egyik
nek sincsen fedele, egy rósz rosta, szita 
is Nro. 1. Lisztmerö lapát Nro. 2. Ka -
locza egy pár, kecske Nro. 1. K ő körül 
valo kérgek Nro. 3 (Ap. B . XXIV.). 
L . még alólcsapó-, felülcsapó-, fürész-, 
mákőrlő-, malomgát, malomkő-, papi
ros-, sóőrlő-, száraz- al. 

Malombíró. 1787: mennénk a Malom 
bíró Csulak László G(yalog) k(atona) 
eő kegyelme házához (11786.1. 1610— 
919.). 

Malomfa. 1732: Mikor Erdőre ma-
lomfa vágni mentek, azoknak kenyér, 
égett bor 24 pénz (Kvh.). 

Malomgát . 1647: ugj vetetek fel az 
^aűokot kj mian az en moinom az holt 
vizben iar (K. 1647—52.). 

M a l o m h á z . 1640: hatalommal koicz 
nélkül be menvén az malom házban 
Bogdán gergine, az Butyka Lazlo búzá
ját az garatból ki merte (B. M . 1574— 
699). 1686: megh vágá az malomház 
ajtajának az mellyékét (Tgy. H a r m ) . 

Malomkerék. 1594: az vyz fel ne 
er>'e az (malom) kereket, Az mely ponk 
most otth az vyzben vagion Annál fel-
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lyel az Gatotí ne vetthessek (Tgy. 1569 
—606). 

M a l o m k ő . 1561: Esmeth chinaltam 
ezen patakon eg Molnoth kjben ket k w 
fuíh {Tgy. 1487—568). 1643: akar 
egyik bevett jártassak, a masikatt en, 
ez maloméi keszdett pusztulni (0. 1642 
48.). 1758: Vagyon ezen Malomhoz 
való két Uj heverő Malomkő (Tgy. 
1702—99). 1765: a' mellyen állanak 
négy a!so és négy felső heledfél arasz
nyi szélességű fél viseltes Malom kövek 
körülette levő sendellyböl abrontsba 
apró vas szegetskékkel foglalt kérgével 
(Deák). 1820: Volt egy malompad min
den készségével egy Malom kő is hoza 
(Pólsa. 1816—20). 

Ma lompad . 1820: Volt egy malom
pad minden készségével egy Malom kő 
is hoza (Pótsa. 1816-20.). 

Malompor. 1736: Malom pornak 
való reg} íekenyö ket darab fenyő desz
kából álló polczon áll (Ap. 0 . I.). 

Malomtengely. 1695: Malom ten
gely végiben való csap 2 (Ap. A . V ) . 
1721: Malom iengelyre való vas csap 
egy pár (4692. 1.). 1736: ki faragott 
bíkfa malom tengelynek való 1 (Ap. 
O. 1). 

M a i o m v á m . 1652: Apor Ferencz 
Vraranak az malom vamiahol az rovást 
hozza el az molnár (Ap. A . Ili). 

M a i o m v á m - g a b o n a . 1691: Hason
lóképpen az malom vám Oabonava) s 
Tavasz Oabonarolis [t. i. adjanak szá
mot] (Ap. A . Ili). 

Malom-zápora. 1622/XlX. sz. e.: 
Szőrísei Jánosnak ki egy volt Salamon 
Ferentznéve! szabad be járó uttfa volt 
Malom zdpordm (Don). Malom zá

poráig szabad uttyokat tudom Salamoa 
Ferentznének (uo.). 

Malomba-hordozó-talyiga. 1818: 
Egy malomba hordozó Talliga (Cseh). 

Malomba-járó-szekér. 1778: Ma
lomba járó ló szekér Nr. 1 (B. M . 177t 
80.). 1806: egy vasas talpú szekér, egy 
erdőlö és egy Malomba járó fakó sze-
keJi^. M . 1801—10.). 

Malomra való vaskarika. 1721 r 
Malomra való vas karika nro. 3 (46921.). 

Malotás-cseber ,a szeszfőzés alkal
mával nyert moslék hordására szolgála 
cseber'. 1838: Egy malotás kis cseber^ 
a vásárló neve jani Zsigmond 13 xr. 
(140. cs. 24.). 

Malotás kád. 1688: Malotás kád I 
(Ap. A . IV.). 1838: Egy malotás kád, 
a vásárló neve gyalog katona Balog 
Uszlo 51 xr. (140. cs. 24.). 

Malotás-kártya. 1805: Kétt tiszta 
kártya, kétt mabtds (866/805,). 

Mángorló. 1840: Egy csere man~ 
gollo készületivei 11 Rf.51 xr. (64,839.), 
L. még üveg- al. 

Mángorló fa. 1808: Egy pár mun-
gorlofa. Betsü Ár 6 Dr. (Deák). 

Marha . 1569: az kezesek be jtatak 
Daczo georgy vramnak minden marha-
iat (8468. 1.) 1585: húszon Bot forin
ton maradgion ha lofcosegebe, vágj 
marAayaba vágj jószágába megh há
borítana (B. D ) . 1591: az íopotth. 
marhakev\.\\ vgyan felis Akarta Akasz-
talny, vgy mint nylvan való orroth lo-
poth (Dámok.). I6!7: az Alperes ázzon 
azt mondotta hogy oly marhái Duktam 
el hogy ha Micola Demeternenek hyre 
lenne benne Byzon megb Siúalkodnek 
(0. 1613-27), L még bitang-, böcsü-,. 
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igaz-, ingó-, bingó-, lábas-, ló-, lógó-, 
rideg-, sertés-, szarvas-, vágó-, vidék-> 
vonó- al. 

M a r h a - a k o l . 1713: Marha okol 
mellyis az Udvartol gyalog kertel van 
elrekeszve (Ap. B . X V . ) . 

M a r h a - d ö g . 1755: Tisztán lévö Fa
luban Marha dögi kezdődni tapasztal
tatnék azt mingyárt Falusi Biro, Hűtő
sök . . . jelentsék, külömben ha holl hir 
tétel nélkül az marha dögi észre' vé
tetnék az kemény büntetést el nem ke
rülik (6/755). 1829: Minden helységet 
akár legyen, akár ne legyen marhadög, 
vagy más betegség, tizedekre oszszák 
(2484/829.). 

Marhahajtó-cafrang. 1697: kordo-
vany bőrrel megbörözött fecske farkú 
czafrangot, mellyet ez üdö szerent marha 
hajtó czafrangnak hinak (Tgy. 1693— 
700.). 

Marha-kosár. 1729: Ezen Istálló 
háta megett vagyon edgy marha kosár, 
ebben edgy marha szin lábakon álló 
(11360. 1.). 

Marha-orvos. 1789: Marha orvos 
ember fel hozalására (fizettem) 36 xr. 
(16271789.). 

Marha-pajta. 1758: egy kis Sövény
ből tsinált horgokra fedett Marha Paf-
tála (Tgy. 1702-1799.) . 

Marha-pásztor. 1618: a k(e)g(yel-
me)d zolgaya ky az Marhamk pazt-
hora volt (0. 1613—27.). 

Marha-szfn. 1729: Ezen istálló háta 
megett vagyon edgy marha kosár, eb
ben edgy marha szin lábakon állo 
(11360. 1). 

Marokvas . 1662; adót volt nekem 
ket marok vasat (S. I 6 M — f ö ) . 17(^t 

két hoszszu marok vas kotsi rudgyára 
való (3. cs. 7.). 1713: Találtatott két 
béres fakó szekér, melljeken vágjon hat 
vas karika, nyolcz rud marok vas, 4 
fojtó karika (Ap. B . X V . ) . 1814: Egy 
pár marok Vas, 4 kerék fejire való ka
rika. 1 Ostor fürész 3 fr, (1642/821.). 

Marokvas-hajtó. 1840: (64/839.). 
Marokvesző. 1794: Egy ujj Marok 

vesző (Tgy. 1781-800.) . 1822: A ma
rok veszők és kerék pánt megforasztás 
és fentöre való karika tanálás után m a -
rada adós 6 suslákkal (Kéz. i. F. 13.). 

Mártott-gyertya. 1802: 78 szál 
/ndrí£)«^>'erfyííbol hibázik öt(1013ifc02.). 

Masina 1. cső fúró-, eszterga-, pi
tyóka reszelő-. 

Mázas-csupor. 1689: egy mázas 
csupor Abban zsendely szegh (Ap. A . 
VII.). 

M á z a s - étekmelegltő. 1729: edgy 
mázas étek melegítő (1J360. l.). 

Mázas-fazék. 1689: egy mázas fa
zékban egy kevés Répa magh (Ap. A . 
VII.). 

Mázas -kemence . 1666: Ezen ház
ban egy régi romlott mázas kemencze 
hoszszu vas rúdon allo (Ap. A . IV,). 
1708: A z botban egj mázas kemencze. 
(3. cs. 7.). 1713: egj zöld mázas ke
mencze (Ap. B X V . ) . 

Mázas-korsó. 1729: kilencz mázos 
kicsin rendű korsok (11360. 1.). 1744: 
Zöld mázas korsó numero kettő, há
rom ejíeles aestimáitatott den. 12 (41/ 
744) . 1750: A Pinczében tanáltatott 
Portékák Hét lábas lábos, három mázas 
korsó (Ap. B . XXIV.) . 

M á z s a . 1645: egi mása vasatt adni 
ighirtem'voltt (0. 1 6 4 2 - 4 8 ) . 170T: 
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Egy mása hunyadi vas 9, 1. (Kvh.), 
1736: Négy Masza mészért attunk flo. 
9 d. 12 (Kvh.). 

Mázsáló-kompona. 1840: egy vas 
lántzon függő vas rúddal felkészített, 
gerendán függő másálo kompona. Betsü 
árrok 60 Rf. (64/839.). 

M é c s \. gyertya gyapot-. 
Medence . 1758: egj két medentze 

(8468.1.1565-800.). XIX. sz. e.: Egy 
medentzét Baktsi Gáborné Asz(szony) 
4 pénz, [t. i. megvette] (B. M . hiány.). 
L . még mosogató-, szappanozó- al. 

M e d d ő . 1806: három kitsi borjas 
Tehén, kettő meddü közüllök. (B. M . 
1801—10.). 

M e d d ő - a n y a m é h . 1862: Az Ház 
ablakja mellett lévő kis kertben egy ]o 
kosár meddit anya méj el változtatott. 
(1013/802). 

Meddő-kecske. 1696: Meddü kecske 
Nr. 1 (Dámok.). 

Meddő-pásztor. 1 6 ^ : egi eökrö-
mot loptak voltt mellinek husatt borit 
találtam meg az eo Esztanajokhoz kö
ze! mellien eo' meddú pásztor voltt (O. 
1642—48.). 1730: Kovásznál Bács, Fe
jős és Meddü Pásztorok semmi helly 
és mentséggel és jo ratiokkal magokot 
az számvevő és törvént tevő Gaszdák 
elöt nem mentegethetik (57/748.). 

Meddő-tehén. 1719: egy siöke meddü 
tehent, Egy Rigó Ökröm vagyon és egy 
tanulatlan tulkom azt meg kel ütni az 
toromra (Tgy. 1711—20.). 

Megacéloztat 1732: az Darék Va
sat is megatcéloziatiB. 

Megdagaszt. 1661: mindgjart haza 
viven megh dagasztotia [t i. a malom
ból a liszíetj (S. 1658-65.). 

Megfojik. 1823: a tehenyem meg-
fojatot 1823 esztendőben Augustusnak 
8-ik napján (Ki. F. 13). 1843: Meg
fojt a tehenünk június 30-kán a na-
gyob Bikától (u. o.). 

Meghágat. 1824: Meghdgattam a 
Tündért... Meghágatiam a Csilagot 
(Ki. F. 65.). 

Meglátás. 1634: D e ezeknek megh 
látására mind sernek es húsnak bizo-
nios emberek valaztassanak minden 
helljeken fideliter tartozzanak hivatalok
ban eljárni (0. 1632-42.). 

Meggyfa. XVII. sz. e.: Tudom azt, 
hogi Bogdán Qeorg Czereszniet, meggi-
fa\, almafaí vagdalt azon a ioszagon, 
mellien most lakik (B. M . 1574-699.). 
1713: Veteményes kerttel, meljben feles 
meg] és %z\\vafák vadnak, szakasztja 
meg jo lészás uj kert (Ap. B . IV.). 

Meggyfa-fiatal. 1651: Es ha ker-
teimbeől hogyha Szent Georgy inepigh 
hol mi oly edgyetmasinkolt ki nem 
hordhatnának es ültetni való medgy fa 
fiatalokat Pünköstighis avagy azutanis 
szabadon ki hordhassuk (Ap. A . V Ü L ) . 

Meggyes-kert. 1554: hagyok ket 
tulkot es eg haz helyet az meggyes kert 
helyen (Sz. 1371—700.), 

M é h . 1617: azt monda Silo geor-
nek halgas Bolond mert az mezeket 
zekeren vyttek el (0. 1613—27.). 1656: 
Az aszony reszereis az mefiekhol iutot 
kilenc kasval (9786. !.). 1665: Találtam 
volt az Erdeon egj mehtt fában, az 
mellirt megh mutattam (S. 1665—69.). 
XVni. sz. v.: Április első hetiben Sze
redán vagy Csütörtökön bocsásd ki 
Mézeidet (Ki. F. 22.), L még anya-, 
kas-, kosár-, küpü-, mag-, raj- al 
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Méhkas . 1668: Vice Tiszt Uramék 
mindenik faluban kvleon kvleon c o m -
putalvan az eokreoket, vneo Teheneket, 
Juhokot, Kas MehtktX, lovakot azt is 
connumeralliak eo kegyelmek (S. 1668 
—78.). 1840: A Ház hijján 18 veszszö 
méh kasok öt Deszka felemelővel, el
adatott 3 Rf. 21 xr. (64/839). 

Méhraj. 1727: mivel ki nem ére a 
doss egj raj méhtí is ada helyibe 
(20/727). 

Méhsör. 1632: sert, meseri szabad 
volt árulni (Kvh.). 1682: Kezdi Vásár
helyi piaczon a Csütörtök napi vasáron 
Dunától hozott halat, vasat, meseri 
arultanak volna az sokadalmakon kivül 
(Kvh). 

Méhszín. 1809: Van egy Méh Szin 
(164/62. cs.). 

Méhtisztító-kés. 1840: Egy méh 
tisztitto kés, eladatott 12 xr. (64/839.). 

Méheskert. 1754: A Csűrön tul 
vagyon egy kisded Méhes kert veszszö-
bői font sendely fedél alatt (Ap. B . 
XXIV.). XVIIÍ. sz. v.: Vagyon a nagy 
ház megett egy méh kert (N.S.). 1801 : 
Egy méhes kert körül Sendellyel födve 
(33, cs. 10.). 

Méhkosár. 1695: Üres me' kosár 
(Ap. A. V ) . 

Méhész . 1776: Innen [t. i. mentünk] 
a Száldobos nevű helyre ott egy Faza-
kas Nyáguly n. Ólához, ki Zágoni Vájna 
István Uram Méhészimk valja magát . . . 
(422/776. S ) . 

Melyek. 1678: tizenkét/ne/Z/eAGyap-
jufona!, kender fonal, kilencz melljék 
fésült barany Gyapjú (K. 1678-88.) . 
1758: Fona! megvetve 12 meUyékktl 
(Ap. B . X X I V ) . L.mégűWű*-,ű/ tó-al . 

Ménló. 1585: weottem menj /owath 
fi. 11 (Mikó). 1667: egj men /ovamot 
az karóba szeokfette (S. 1665—69.). 

M é n e s . 1593: a' kalnoky Erdeobenys 
mind menesxk és bármik senky sem 
háborgatta (Tgy.). 1639: az mostani 
tavaz határban veottem volna el 
menéseket (O. 1632—42.). 1642: 
fogattam voltt meg az l(nclust) menés 
pásztornak, eleiben adván menestvazM 
marhaimott (0. 1642—48.). 1678: Egy 
kobol szabót attam Az menéseknek 
(Ap. A .VIL) . 1772: Futásfalván voltam 
az ell múlt télén a Aíenessel telelni 
(Tgy. 1768—80). L. még ménespász
tor al. 

Méneskert. 1754: Az Istállók háta 
meget vagyon egy Ményeskeri (Ap. B . 
XXIV.). 

Ménesló. 1616: 3 loua vezet el 
kinek Egyke menés la volt (O. 1613— 
27.), 1666: hozót Szent Imrehrűl menés 
/ovakot negyet vagy ötöt, egy kek kan
czat, egy deres kanczat, egy feketét 
(Tgy. Harm.). 

Ménespásztor. 1642: fogattam voltt 
meg az i(nctust) menés pásztornak, 
eleiben adván menesemett marhaimott 
(O. 1642-48 ) . 1772: az néhai Ur 
füntája felét Oláh János nevezetű Job
bágy Ménes Pásztor ellszökvén magá
val vitte (Tgy. 1768-80.) . 

Menyezet. 1829: 96 darab geren
dák A Dolgozó és Ebédlő Háznak 
menyezetm, hoszsza4öl 3 láb(2245 829.). 

M é r . 1573: az faiw az feoldeket m e g 
mere (Ap. A . L). 1606: mi az hordót 
ez okon mertük megh, nagiob igazság
nak okaert..,/ az hordót mi megh mer
tük (Miki. 1605-6.) . 



100 

Mérce. 1691: egy merczet den. 9 
[t. i. vettek} (Kvh.). 1736: vámot n e m 
véttt... többet pedig egy Vékáboi egy 
MérczA (kp. B . Ksztl.). L . m é g vám-
vevő- al. 

Meregető 1. réz- víz-. 
Meregetö-kártya. 1837: nagy kár

tyák meregetők (Kvh.). 
Meregető-sajtár. 1688: Egy mere

gető sajtár (Ap. A . IV.). 
Mérés-kert ,a hármas határrendszer 

idején az elvetett határrészt a falu ki
mérette és a tulajdonosokat a birtok 
nagysága szerint kerítés felállítására 
kötelezte, melyen közlekedés céljából 
kapukat tartottak'. 1678: falu hatara 
korul való meres kertol. . . légiek im
múnis (S. ejk. 1668-78. ) . 1727: Falu 
mérés keri'm való résnek kert látáskor, 
először küencz pénz az büntetése (Tgy, 
1721—30.). 

Merítő. 1732: vizet vittenek minden
kor az magok meritöiökd vittenek... 
cdgyik a másik merittőir&l élni szabad 
nem volt (B. D . ) . 

Merő-kantár. 1758: Egy merő kan
tár fi. 1. den. 12 (23/758). 

Merö-késefa, 1809: Merő késefa, 
vevő neve Mihály Josef 12 xr. (154/62. 
cs.). 

Mérö-lat 1677: Egi kalmár mérő lat 
(Ap. A . iV.). 

Mérö-véka . 1755: Merő véka, 1 
(Ap. B . X V . ) . 1808: Két merő véka s 
egy fél véka. Betsü Ár 36 Dr . (Deák). 

Mérték. 1660: A z Birák igaz fontra 
és mértékft gondot visellíenek (S. 1658 
—65.). 1789: hozattam ide az Officio-
laíushoz egy fontot, 5 fontot, 10 fontot 
és 50 fontot nyomó kö vagy vas mér-

tékeket, nem külömben egy vékát, egy 
ejtel, fél ejtelt, egy fertáJ, fél fertáiyos 
mértékeken, egy ölet, egy singet, egy 
refet, mely 5 fertáiyos (126/789.). 1830: 
Egy compona mértékkel 1 Rf. (Cseh. 
1689-871.) . — Különféle terület, ür és 
hosszmértékek: 1846: ál, 1701: bécsi 
font, 1634: bor bejtel, 1634: brassói 
ejtel, 1849: col, 1622: ejtel (1753: fél-), 
1700: erdélyi font, 1595: fél ál, 1753: 
fertály 1608: font, 1542: hold, 1849: 
hüvelyk, 1627: királyi sing, 1554: kö
böl, 1617: kupa, 1841 : lánc. 1708: lat, 
1789: marok, 1645: mázsa. 1841: német 
öl, 1779: oka, 1615: öl, 1789: röf, 1608: 
sing, 1796: sokk, sukk, 1634: sör ejtel, 
1625: veder, 1615: véka, 1849: vonás. 

Mester 1. ács-, asztalos-, atya-, 
csizmadia-, csizmadia atya-, főcéh-, fő-
látó-, faragó-, kiscéh-, kislátó-, kömlves-, 
látó-, öregatya-, üveggyártó-, vicecéh-. 

Mesterember. 1726: Áts, Asztalos 
kömives és egyéb mester embereink 
munkájának megfizetésit absolute m e g 
kívánjuk (Ap, B . Xl ) . 1735: A város 
Csürít, hogy felraktak a mester Emberek
nek 2 Napra kenyeret, turot, sert, eget 
bort Den . 18 (Kvh.). 1785: egy két hit
ványság foldozó varga kivévén minden 
mesteremberekkel fogyatkozik (1717/ 
785) . 

Mesterlegény. 1638/1831: H a vala-
melly Mester legény Czéhokbeli Mester 
Ember gyermekét vagy feleségét veszi 
csak hat forintot adva a Czéhban be
vétessék (1973-831.). 

Mesterség I. képíró-, kézi-. 
M é s z . 1669; igire az eoregh kÖ ház

nak végiben való csonka kö falat, egj 
mása meszei és egi rakás követ (8468.1. 
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Szgy. t. I.). 1736: Négy Masza/neszért 
attunk flo. 9 d. 12 (Kvh.). 1753: Vet
tünk ugyan Meszeit beoitottat (8468. i. 
végy). L . még oltott- al. 

Mészégető. 1830": Mészégető Zöld 
Joseff fogadott fel 700 véka meszei 
(Biál.). 

Mészoltó. 1848: három mészolionak 
54 Kr. fizettünk (Kvh). 

Mészoltó-verem. 1838: Egy Mész
oltó-vermet, meliy mind a földbe egy 
ölnyire bé ásott feneke, mind a' föld 
színitől egy singnyi magosságu Oldala 
négy szegre taposson faragott vastag 
csere boronákbol vagyon ki rakva két 
ölnyi hoszszuságára és ött singnyi szé
lességire (Gidóf. 1820-40.). 

Mészáros. XVII. sz. e.: Az mely 
hozzu szint piatzunkra tsinaltunk, alaia 
vagho székeket zerezven, az mely kwl-
seo mészáros vasár napokon azon húst 
vagh azoktól ket pénzt d. 2 (Kvh.). 
1643: annak marhaja sem voltt, mészá
ros is nem voltt (0. 1642—48). 1682: 
mészáros ieven kertem fel polura sütni 
való peczenyit (0. 1680—88.). L. még 
külső- al. 

Mészáros-céh. 1766: a Mészáros 
Czéh nélkül való emberek (Kvh.). 

Mészárság. 1788: kereskedést avagy 
Mészdrságot magukra válalnak (1^7/ 
788). 

Mészárszék. 1660: Hogj valakik 
marhakot vágnak Meszarszekte pénzre 
emberséges emberek eleot áldomás 
itallal igaz marhat végjének (S. 1658— 
65) . 

Meszelő. 1753: Adtunk Házak fejé-
ritéseért a Meszelőntk I fo. 2 den. 
(8468. 1. végy). 

Meszelő-kefe. 1840: két meszelő 
kefe eladatolt 1 Rf. (64/839.). 

Meszes-cseber. 1840: Egy kis me
szes cseber (64/839.). 

Meszes-kád. 1809: Meszes kád, vevő 
neve MagyarosiSigmond lOxr.(154/62 ). 

Meszes-sajtár. 1814: Egy meszes 
Sétár vette m e Zajzon Beniárané 5 xr. 
(1643/821.). 

Metélő-deszka. 1688: két metélő 
deszka (Ap. A . V . ) . 

Metélő - fűrészdeszka. 1720: Egj 
metéllö fürész Deszka (Káin.). 

Metszeni. 1637: neki egj gabonás 
házra való fatt meccziet éppen minden 
szer szamával (O. 1631—42.). 

Metsző-bárány. 1784: Kétt mettző 
Bárány megöletett (Ap. B . X X V ) . 

Metsző-kés. 1787: egy metző kés 
(1162/787.). 1840: Kováts műszerek... 
Egy mettző kés és tiz vésők (64)839). 

Metsző-vas. 1682: az Feketeügyön 
levő Nyujtodí Fűrészemtől ellopván a 
meczövasat (K. 1678-88) . 1837: Hét 
mettző vas ebből öt vágó kettő tisztittd 
(Cseh) 

Metszett-nyereg. Egy tisztességes 
Csontos és metszet nyereg 7 flor 70 
dénár (Kvh). 

Metszettlen-ló. 1729: egy meczetlen 
pej szörü io (\nm. 1.). 1788: Kitsi 
pej szörü metszetlen /óvatok serénye, 
farka fekete, négy esztendős s még két 
tsiko fog van a szájában (1941/788). 

M é z . 1662: Ghidofalvan pinczemeí 
megh asvan egj czieber mezemet ki 
volté (S. 1658-65 ) . 1740: Sert és 
Méztt azon Executorok számára (vet
tünk) fo. -48 (Tgy. 1731. 40) . L. még 
léiXS', szín- al. 
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Mézes ,mézeskalács-árus'. 1809: A 
kenyeresek, mézesek az Sertés hus vágó 
Pad helyeik az Vertán Bolya háta megé 
szoríttasanak árulás céljából (Kvh.). 

Mézespogácsa. 1764: a Procu-
ratornak, Postamesternek 6 nagy és 4 
kisebb Mézes Pogdtsákéú Brassóba 1-a 
Marty 1764, 1 Rf. 6 xr. (Kvh.). 

Mezei-borsó. 1615: Mezei Borsónk 
negi zekerrell leven zeme ennek lön 
cub. 9 v. 1. (Mikó.). 

Mező. 1583: ászt fuggyuk hogy az 
peres reth Myndeneknek szabad eleo 
feoid volt mynd Kyzdyeknek, Czykyak-
nak mynd Erdeye mezeye . . . (Kvh.). 
L még ősz-, tavasz-, ugar-, vetés-, 
vető- al. 

Mező-bírság. 1647: fizesse meg az 
mezeo bírságot (K. 1647—52.). 

Mező-föld. 1749: a kertek teljesség
gel roszak, ugy hogy mezőföldön is 
gyalázat volna (S. ejk.). 

Mező-kapú ,a falu utcáinak a mező 
felől való végén felállított kapu, h o ^ 
a marha ki ne szabaduljon a vetésre'. 
1701: Az Mező kapu galambugos, An
nak fa Horga és Vas Sorka (B. M . 
1701 — 10). 1802: Imre István Uram 
és fia Lázár Uram a magok mező ka-
pujoknál állának (1057/802.). 

Moldvai-hordó. 1698: Öreg Mold
vai Hordó Üres (Ap. A. VI.). 

Moldvai-kantár. 1708: Egy molda-
vai kantár viseltes nimet zabolával (3. 
cs. 7.). 

Molnár. 1616: az zabád vthon ra 
menth az megh nevezet Molnáromra, 
az zanías, keríheles es kapotzha vlthe-
íes feleol (O. 1613-27.). 1643: az 
molnár nem akar benne lakni (0. 1642 

—48.). 1758: a Molnár számár tsinált 
egy sütő kementze a falu közönséges 
hellyen egy kis Ereszetske alatt (Tgy. 
1606-25.). 

Molnárház. 1758: vagyon egy jo 
Molnár Ház is építve, ex fundamento 
jo Fenyő fákból kész Gerendáju jo 
Padlással a Malommal közönséges jo 
szalma egy fedél alatt, melly Molnár 
házhol a Malomba járnak be (Tgy. 
7/899.). 

Molnár-szán. 1809: Molnár szán, 
a vevő neve Laborfalvi Opra János 
4 Rf. 35 (164/62. cs.). 

Monyas ,ménló'. 1691 : Edgy deres 
kancza meddő, két negjed fii monyas 
gyersrek lovak (K. i. E. 20.). 

Monyas-borjú. 1808: Egy monyas 
borjú Betsü árrok 12 Hflor. (11786. 1. 
1610-919.). 

Monyas-ló. 1791: Könlzei Eleknek... 
egy monyas lovat Pr. 20 (B. M . 1791 
800.). 

Mosdó I. lábas-. 
Mosdó-kanna. 1776: Egy mosdó 

kanna medentzéstöl, más kissebb me-
dentzével (Ap. J. L). 

Mosdó-lábas. 1838: Egy mosdó 
lábos, a vásárló neve gyalog katona 
Csiki Lajos 13 xr. (140. cs. 24.). 

Moslékos-cseber. 1847: Egy Mos-
lékos Cseber 6 xr. (194. cs. 29.). 

Moslékos-hordó. 1719: Moslék iaúó 
Hordok Nr. 2 (B. M . 1765-70). 

Moslékos-kád. 1781: (Tgy. 1702— 
99.). 1847: Egy moslékos kád 10 xr. 
(194. cs. 29). 

Mosíékos-kártya. 1838: Moslékos 
kártya, a vásárló neve H(uszár) László 
János 9 xr. (140. cs. 24.). 
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Moslékos-sajtár. 1758: egj moslé-
kos sajtár (8468. 1. 1565-800.). 

Mosópad. 1794: az ajtó előtt egy 
mosó padon (Tgy. 1702—99.). 1839: 
Vagyon két mosó pad (155. cs. 82). 

Mosogató-medence. 1808: Moso
gató medentze, Betsü Ár 12 Dr. (Deák). 

Mosogató-cseber. 1744: Mosogató 
cseber aestimátioja den. 9 (41/744.). 

Mosogató-teknyő. 1817: Egy moso
gató kerek Tekenyő 18 xr. (B.M. 1811 
—20.). 1831: Vagyon mosogató teke
nyő 26 xr. (123. cs. 19). 

Motola. 1730: Aío/o//űra vetett fonal 
(Ap. B. XXIV.). 1763: Apróság Aío/o/-
tók (B. M . 1761—70.). 1805: Egy 
hoszu motola s rövid (866/805.). 

Motola-óra. 1840: Egy fonal motolla 
ora formájú ütő, eladatott 1 Rf. 41 xr. 
(64/839 ). 

Motoiácska. 1716: A kemencze 
végben egy kis kendő szeg, azon két 
kis czérna /no/o/Zdcska (Tgy. 1711—20). 

Mozsár. 1659: egj rósz mosar, egj 
onnos czierpenieo va!(ora)fl. 10(S. 1658 
—65.). 1758: egj mosü/-törőstől (8468. 
I. 1565-800.). L. még fa-, máktörő-, 
mdktörőfa-, réz-, sótörő-, sóiöröfa- al. 

Munka 1. tenyeres-. 
MunMiszt. 1837: (177/837.). 
Murok. 1716: Murok petreselyem, 

veres hagyma kevés (Tgy. 1711—20). 
1758: A Háznál levö kertben tanáitatik 
Három Ágyás Murok, egy Ágyás Peter-
sejem (8468. 1. végy.). 

Murok-mag, 1696: Murok magot 
vötí den. 24 (Káin). 

Mutter-fogó. 1840: Kováts műsze
rek... két kitsi mutter fogó és czirka-
lom (64/839.), 

Mutter - lyukasztó. 1840: Kováts 
műszerek . . . Mutter lyukasztó négy 
(64/839.). 

Mutter-tekerő-kulcs. 1840: (64/ 
839). 

Műhely 1. asztalos-, kovács-. 
Műszer 1. kovács-, lakatos-, ötvös-. 
Műves 1. apró-, arany-, ón-, réz-. 

Nád. 1720: az Házban [t. i. vágjon} 
edgj Eke vas, nríd rajta (Káin.). 

Nádméz-porzó. XIX. sz. e.: (B. M . 
é. n.). 

Nádmézvágó-szekerce. 1840: Egy 
Nád méz vágó kis Szekertze 25 xr. 
Vevő neve Bálint furir (64/839). 

Nádütő. 1692: négy furu, egy czap 
hanyo, nadiiiő egy, kézvono den. 21 
(B. M . 1674—700). 1743: egy nádütö 
(Ap. B . XXIV.). 

Nádütö-fűró. 1729: edgy nddütő 
furu (11360. !.). 

Nádal. 1736: Mikor a perpentzet 
nadlottak vettünk egy vasat d, 96 (Kvh.), 
1764: a Malom kőnek Darék Vasát 
megna'űfo/taíván és hoszában nyújtatván 
azon kőnek perpentze vasat tsináüatván 
annak dolgozására vettünk kasza vasat 
az árra 1 Rfl. (uo.). 

Nádaló-fúró. 1821: két fura, az 
egyik kerek szeg, a más nádolo, meg
vette Fazakasjűsef 48 xr. (1640/821.). 

Nádas-uveg. 1774: (8468. 1. cs.). 
Nadrágszíj. 1708: (3. cs. 7). 
Nagy-fogó. 1788: Nagy fogó Nr. 9. 

Kovács mihelybe vaio(Tgy. 1702—99.). 
Nagy-fúró. 1840: Egy kerék torkát 

furo nagy furu 3 Rf. 10 xr. megvette 
András Josef (64/839). 

Nagy-ház, 1641: Emlékezem arra. 
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hogi Mikes Benedek Uram az nagi ház
ban felhivaía es Tott Pal biralvan en-
gemett jobbagiul kote magát Mikes 
Benedek Uramnak (O. 1632—42.). 

Nagy-kapu . 1722; A kapun bemen
vén vagyon egy deszkából való nagy 
kapu és más kiskapu vas nélkül való 
paraszt kapu lábakon álló (Ap. B . XXIV.) . 
1758: két hevederre csinált Tserefa 
sorkon forduló két paraszt kapu fél fák 
között való Nagy kapui találtunk (Tgy. 
1702—99.). 1804: Az Udvari Nagy
kapura tsináltatam 12 vas Szegeket 
(866/805.). 

Nagy-verő. 1773: Nagy verő ugyan 
Kovács Mühellybe való Nro. 7 (B. M . 
1781—8(K).). 1840: Kováts műszerek... 
Hat nagy verők (64/839). 

N a p s z á m . 1685: Lakatos Mihalinak 
aítam buzat gr. 1. ugj hogj niarban 
nap számmal le dolgozza (Ki. E . 20.). 

N a p s z á m o s . 1772: Ti(fularis) Jankó 
Ferentz Uramnak nap számossá voltam 
(B. M . 1 7 7 1 - 8 0 ) . 1859: Tenyeres 
munka napszámosok (Gid. 1664—864.). 

Négyiábú-szán. 1808: Egy négy 
Lábú Szán Betsü Árrok 36 xr. (11786.1. 
1610-919. ) . 

Négyszegű-reszelö. 1720: Lakatos
nak requisitumi e szerént: edgy nagy 
pöröly, nagj verő nro 1, Szarvas íillö 
nro 1, Félkéz verő nro 1, Apró szeg 
fejező nro 3, négi Szegü öreg Reszelő 
nro I . . . (Káin.). 

Ne^ed-ffl. 1615: egy negyed fw 
Eokor tinó (O. 1613-27.). 1646: egj 
fekete gjermek lovat neg/'ed füvet tizen
nyolc forintért (Pótsa. 1581—814). 
1642: ÍES egi szürke Negkd fűre keleo 
gieríTiek lowa valóra fi. 20 (O, 1642— 

48) . 1743: negyedfürt menő ökörtino 
(Ap. B . XXIV.). 

N é m a .persely'. 1689: attam egj 
nemat kézihez, hogj abból való pro-
venlust abba güiczen (Ki. E . 20) . 

Német-csap. 1809: Német csap, 
vevő neve Budai Ferencz DuIo 10 xr. 
(154/62. cs.). 

Német-nyereg. 1750 körül: Egy 
kotsis alá való nimet nyereg: 7 flór. 
40 dénár (Kvh.). 

Német-öl. 1815: Készíttessék egy jo 
20 Német öles Gyeplő, melyei fog az 
egész tized béli kaszálió az Imetsfalva 
felől végin kezdve felmérettetni (1451/ 
815). 

Német-rúdas-hám. 1801: Két Német 
Rudas Hám kantárostol, aestimalas sze
rént vaio ára 2 Hf. (361/801.). 

Német-sör. 1806: egy kupa u. ne
vezett Német sernek az árra 2V2 xr. 
(566/806), 

Német-zabola. 1708: Egy molduvai 
kantár viselies nimet zabolával (3. cs. 7.). 

N e m e z . 1596: Szent Ferencz nap 
vtan valo wasarban wasarlottam Bras
sóban weottem ket nemezt egj vakaroth 
d. 15 (Mikó). 1729: egy viseltes nye
reg alá valo nemez (11360. 1.). 

Nőszabő. 1851: Makai Ferencz nő 
szabó Benkö Sámuel házában lakik 
(8468. 1. 1 7 4 9 - 9 0 0 ) . 

Nöstén-bárány. 1637: az karaim 
Negj dizke baranios jo, Negj nosteni 
baram, negj kos (O, 1632—42.). 1678: 
Item adtam diszké nösten bdrdni ki-
lenczet számban (Ap. A . Vlí.). 

Nöstén pujka, 1708: egj kakas 
pujka s egj nőstény (3. cs. 7.). 1732: 
Nőstény Pujka Nro. 5 (Ap. O . 1.). 
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Nyáj. 1645: egi disznott az eo nia/ok 
közül vaiott eok tekoszlottak el, vala
hova iötfek (0. 1642-48.). 1658: egi 
sertés marhámat vitte ei az Niajbol 
<S. 1658-65) . 

Nyak I. vas-. 
Nyakbavető. 1581: A z pej lowat 

íekesteol, Niergesteol az eoregebik 
niakba vefeovel, bonchokal... hagiom 
Zekel roojsesnek (Tgy. XVI—XVÍI.). 

Nyakló. 1729: edgy szántani való 
nyakló szijjas vas karikák rajta (11360.1.). 
1758: Egy szántó Nyakló, meljnek 
«gyik része kenderből, a másik része 
szijubol valo egy páár Vaas karikával 
együtt (8468. 1. végy). 

Nyár-nyomtatórúd. 1716: egy nyár 
nyomtalórud (Tgy. 1711—20.). 

Nyári-ajtó. 1720: A z élés házba 
mennek bé jo záros vas Sorkokon forgó 
toelsö ajtón, külső Ajtaja nyári Ajto-
reteszes lakatos (Káin.). 

Nyári bárány. 1663: huszonhat niari 
öaranyomot [lopták el] (S, 1658—65.). 

Nyári-dolog. 1658: adós volt négy 
forintal, s negj napi niari dologgal 
(S. 1658-65) . 

Nyári-ház. 1594: az felseo haz az 
Iiiiari hazai es pinczevel egietemben 
Sido Balasnenak juta fiával egietembe 
(Tgy.). 1669: az Nyári házban isznak 
vala (Ap. A . IV.). 1761: találtatik egy 
cserefa sasokon állo nyári ház fenyő 
boronákbói kicsinálva (Ap. B . VII). 

Nyári-kaszálás. 1823: A Napszá
mosok dolgozzanak eszerént: Egy ka
szálónak nyári kaszáláskor 18 xr, Őszi 
kaszáláskor 15 xr. (2013 823) . 

Nyári-konyha. 1827: Egy más hat 
•öles hoszszuságu köépöleíet, melyben 

lészen egy Nyári konyha (Gidóf. 1656 
849.), 

Nyárs. I6I8: azt mondotta, hogy 
ocset Egy Nyassal eoklettek(0.1613— 
27.). ua.: oth esset raytha az Nyassal 
valo Gy(a)kas (uo.). 1693: Egy Nyárs 
den. 18 (B. M . 1674-700.) . XIX. sz. 
e.: egy nyárs Becsű árr 15 xr. (B. M . 
1811—20), 1846: Egy n>'ű«, egy vas-
kalán 1 frt. 15 (8468. 1. végy.). L. m é g 
kávépergeló-, pecsenyesütő-, vas- al. 

Nyél 1. fejsze-, kasza-, vasvilla-. 
Nyeles-vágó. 1840: Kováts műsze

rek . , . Nyeles vágó (64/839.). 
Nyelves-békó. 1809: Nyelves béko 

a vevő neve Lisznyói Kese Miklós 15 
xr. (154/62. cs.). 

Nyereg. 1581: Az pej lowat fekes-
teoi, Nierge&teol az niakba veteovel, 
bonchokal . . . hagiom Zekel mojsesnak 
(Tgy. XVI . -XVi l . ) . 1658: egi lovat 
vitte el fekiben niergihen (S. 1658— 
6 5 ) . 1692: Egy hitvan nyereg den 9 
(B. M . 1 6 7 4 - 7 0 0 ) . 1753: egj puszta 
nyereg ket kengyel vassal vaJet den. 
24 (25/753.). 1806: Három nyereg, 
kettő csonfos egy pedig szolga nyereg... 
(B. M . 1 8 0 1 - 1 0 ) . 1818: Egy csóré 
nyereg készség nélkül (Cseh). L . m é g 
borított-, csontos-, fa-^ magyar-, met
szeti-, német-, szolga- al, 

Nyeregfa. 1809: Nyeregfa, vevő 
neve Dancs Ferentz 30 xr. (154/62. cs.). 

Nyeregtakaró. 1808: Egy hiíván 
Medve bőr nyereg takaró Betsü Ár 72 
Dr. (Deák). XIX. sz. e.: Egy nyereg 
takarót Barabás Pál 4 pénz ft. i. m e g 
vett] (B. M. hiány). 

Nyeregvánkos. 1719: egj nyereg 
vánkos Deső Benedek Uramna! ujj (Láz). 
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Nyereség. 1608: kilencz oraigh sem 
városbeli zemelynek sem kwlseo e m 
bernek nem szabad mindent venni haza 
zwksegire, nyereségre annak sem za
bád migh az szazlo fenn all (Kvh.). 

Nyerges. 1719: Vagyon két ládám 
Brassóban az nyergesniit (Tgy. 1711— 
20) . u. a.: A nyergesniit vagyon egy 
Derekai iy, ket vánkos (uo.). 1851: D e -
manoczki Eh'as nyerges a város házában 
lakik (8468. I. 1749-900) . 

Nyíl ,1. sorshúzás; 2 . 12 lépés szé
les kaszáló'. 1628: az nagy Tootis eo 
fogiaia el az teob nemes emberekkel az 
eleot Nylas Thoo vala, az mint az nyl 
hozta kiki oda vetette részére az kürteött 
(Tgy. 1628—50.). 1700: Henter Kele
men nyila teszen 39 cub. 2 m . (54/11. 
cs.). 1801: András Sámuel uram a maga 
nyilán kivül Biro füve helyrölis a Sarjút 
raagaszámáramegkaszáltatta (413/1803.) 

Nyíl-föíd. 1618: egy nyil földet ad
nak (Tgy. 1 6 0 6 - 2 5 ) . 

Nyíl-húzás .sorshúzás' (A XII. sz. 
elején a nyílhúzás már legtöbbnyire 
apró cédulák alapján történt, melyekre 
reá írták az osztozásra került földek, 
állatok, stb. nevét. Ilyen nyficédula szá
zával van a Múzeumban). 1780: kiná-
lám az Urat Geréb Ferentz Urat hogy 
húzzon nyilat, de azt mondta hogy én 
nyilat nem Auzok(10966.1.1776-810). 

Nyíl-vetés. 1675: nyilat vetvm ra 
hun kezdödgyék (S. 1668-79.) . 1680: 
Az Eos jószágot ketté mervén níYat vet
vén rea, az nil hoza Kovacz Péter U r a m 
nak az naptamadat felöl való felit K e 
rekes Mihály vicinumiaban rajta kveo 
rákot kutal es egy küs sendelies feozeo 
kutaczkava! egiut (Ap. A . V ) , 1680: 

Az szallogos Jószágokat penigh meriek 
ketté s vessek ;zi7ra (uo.). 1680: Vagion 
ket kas meh is melyre vessenek nilat 
(uo.). 

Nyíl-vonás. 1794: Juta Bakfsi Mária 
aszszonynak tartására férjhez meneteléig 
Nyil vonás szerint (636/806.). 

Nyírő-oUó. 1755: Nyirőolló l.(Ap. 
J. I). 1779: Egy nyiro olló Dr. 2 4 
(279/779. s.). 

Nyomás-határ. 1576: eoszve is fek
szik az Szent leleki Nyomás határ es-
Canthafalvi niomas (Kvh.). 1814: A fa
luk határai 3 fordulóban lévén felosztva 
azok közül minden esztendőben egyik 
ugarnak, vagy n^-oműsnak maradván-
azon esztendőben nem használtatik. 
Következésképpen mindenik fordulóba-
két esztendőben egymás után u. m . az 
elsőbe ősz, a másodikba tavasz vetés
sel használtatik. A 3-dik esztendöbert 
pedig nyomásban marad, melyért vál-
tolag használhatóknak mondatik (B. D . ) ^ 

N y o m ó 1. sajt', vassajtoló-. 
Nyomtató. 1751: Vas sajtoló nyom-

tato\áva\. (Ap. J. I.). 
Nyomtató-rúd. 1716: Egy nj/o/n/afo 

rud (Tgy. 1711—20.). L. még nydr-al. 
Nyoszolya .csúsztató saroglya, melyre 

szénát raknak'. 1822: Bokor András is 
meghalgattatván egyebet nem felel, ha
nem hogy az édes Attyárol Bokor And
rástol maradott reá és mind udvarát 
birta máig békeségesen, de amikor reája 
maradót tsak egy buglyára való volt 
és aztán szaporította ugy hogy most 5-
Nyoszolya széna teremhet. (1274/822. S.). 

Nyújtó. 1716: a' Szekér szin felett 
3 oldal hordó lejtra, egy nyujio (Tgy.^ 
1 7 1 1 - 2 0 ) . L. még laska- a!. 
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Nyula. 1680: két nyulla s három 
oldal (Ap. A . VII). 1840: 5 nyula per 
32 xr. (64/839.). 

N y ű g 1. IdnC', szőr-. 
N y ű g ö z . 1769: egy gonoszul el

veszet Deres szőrű lovamot a Sepsi 
Ĵ éfyi hidon aloI a' füzesben az falu 
felöl egy pej és egy fejér szörü lovak
kal öszsze kötve és nyűgözve egy szál 
és egy darab istránggal (252/769.). 

Nyüst. 1662: az eleot való nap eo 
teolle nivsteot kert (S. 1658-65.) . 
1721: egj gjolcs szövő nyüst (4692.1). 
1753: Egy fertájos üveg, Egy sikitó 
üveg egy nyüst az egér elrágta (128/ 
753,). 1808: Négy pár nyüst Betsü Ár 
S O Dr. . . . Négy gomolya nyüstnek 
való Betsü Ár 12 Dr. (Deák). 1817: 
Egy nyüsi és egy borda 30 xr. (1631/ 
821.). L . m é g egyszemes-, gyapjú-, 
s:ekeszővő- al. 

Ó b o r . 1806: egy kupa jo Oh bor-
íiak az árra 28 xr. (566/806.). 

Odor . 1722: egy közönséges két 
odrozská.]\x Csűr ajtó nélkül valók (Ap. 
B . XXIV.) . 1758: jo Fenyő szarufákon 
és Létzeken jo szalma fedél alatt való 
két odra Tsür (Tgy. 1702—99). 1789: 
A Lakta jószágon vagyon két odTa jo 
fedéllel (11019. !.). 1814: Egy Csűr 
Ajtóval, egy Odor és egy Istálló mind egy 
fedél alatt (1642-821.). L.mtgiég-&1 

O k a . 1779: Három oka gyapjú Den, 
54 (279/779.). 

ÓI 1. disznó-, sertés-, iörekes-, tyúk-. 
Olaj. 1736: Zsendej szegnek olayat 

vettunk egy fontot d. 14 (Kvh.). 1738; 
Sendely szeg olajozni oto/at (uo.). L . 
jnég fa- a!. 

OlajtSrő. 1736: A z olaj tőrőhöz valo 
romlót lyukas üst (Ap. 0 . I). 

Olaj-üttető. 1736: A z sütő arnyekja 
alatt olaj ütető (Ap. 0 . I.). 

Olajos-korsó. 1708: Olajos korsót 3 
(Ap. A . VI.). 

Olajoz 1. olaj. 
Oldal-föld. 1772: Az Csitkos kan-

tzákot az oldal földek mellé ne Czove-
kellyek, vagy ha Czoveklik Csitkaját 
Pásztorolják a kiké (Különf. id.). 

Oldal-kamrácska. 1758: vagyon egy 
oldal Kamráiska is (Tgy. 1702—99.). 

Oldal pad. 1836: 2-do vagyon egy 
Odalpad. Betsü ára 36 xr. (2180/836). 

Oldalas. 1680: Négyoldalas, nyolcz 
disznó láb (Ap. A . VII.). 1721: sza
lonna idei 3 orjával, oldalasival, lábai
val edgyütt (4692. I.). 

Olló. 1751: egy nagy olló 18 den. 
(3. cs. 7.). 1836: kisded Olló 6 xr. 
(1605/835.). L . még fanyirő-, juhnyíró-, 
kecske-, kertész-, nyirö-, papiros-, sing
szeg kivevő-, vászonmetsző- al. 

Ollózó-kecske. 1698/730: Találtatot 
. . . Fejős vágj ollózó számban levő ketskék 
nro 2, ezeknek két ideji Oilójok (Káin.). 

Oltó-fürész. 1841: egy oltó Fűrész, 
eladott árok 30 xr. megvette Miko 
György (166. cs. 19). 

Oltó-kád. 1691: egy eresztő kádat 
flo. 1., egy oltó kádiX den. 12 (Tgy. 
1693-700.). 1729: három oltó edgy 
eresztő kádak (11360. 1.). 

Oltott-mész. 1753: Vettünk ugyan 
mesztXi beoltottat (8468. végy.). 

Oltovány. 1840: A z Istáio háta m e 
gélt levő és a' házak mellett elnyaló 
kertekbe... egy néhány Oltovúnyok 
(Ap. Ksztl.). 
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Olvasztó-serpenyő. 1838: M á s kis-
sebb olvaszfo serpenyő, a vásárló neve 
n(eme)s Kovács Ferenczné 30 xr, (140. 
cs. 24.). 

Olvasztott-vaj. 1812: Egy kupa 
olvasztóit vaj jó pénzbe 48 xr. (953/812.). 

Ón-kanál. 1781: Gazdálkodó Nagy 
Ónkalány 36 xr. (Tgy. 1781—800). 

Ó n - k a n n a . 1592: Egi disznót heted 
magavall, Egj onti kannáit, Egj m a g 
mehett Boczatottam viszsza (Tgy. 1562 
—608.). 1606: ket on kánai, égik fede
letlen (Dámok. 1600-44.) . 1615: On 
kánai fedeletlent masfel eitelest egiet. On 
kannái fedelest egi viseltest egiet (Mikó). 

Ón-gyertyatartó. 1702: két öreg on 
Gyertya Tartó (Biál.). 

Ó n - m ű v e s . 1750 körül: On Müve-
seknöl: Fejjér on szerszámnak fontya 
munkájával 30 den. (Kvh.). 

Ón-palack. 1661: oda vagion negj 
on pataszkom egj egj ejteles (S. 1658 
—65.). 1676: ket on palaczk {Domth). 

Ón-sótartó. 1712: On Soo Tartó 
edgj (T|y. 1 7 1 1 - 2 0 ) . 1778: Ón So 
Tartó Nro. 2 (B. M . 1 7 7 1 - 8 0 ) . 

Ón-tál, 1 M 6 : 3 ontalat (Dámok. 
1600-44.) . 1615: On ialat kozep ren
det eotoit. On tálat apró rendet nro. 
harmat (Mikó). 

Ó n tányér. 1615: On tangert nro. 
hatot (Mikó). 1675: három on tal, s 
egy ontanger s ket kanna (Tgy. 1669— 
81.). 1817: Hat Levesnek való On 
tdngyér (B. M , 181!—20). 1839: Egy 
Pár óniányér 18 Plé kalányok és 6 kés 
villával 6 Rf. (B. M . 1 8 2 1 - 4 8 ) . 

O n d ó . 1772: a Gátt el szakadása 
mián Brassóból ondóval és az szeke
rekről korpával hizlaltam (507/778 s.). 

Ó n o z ó . 1698: Egj öregh onozo, há
rom vasabronts (Káin.). 

Ontok. 1635: T u d o m azt hogjez ar 
keszkenó Vaina Mihaline-e, maga szőve 
Vaina Mihaline, az ontokott en fontam 
(0. 1632-42). 

Óra . 1818: Egy óra tokostól. (Cseh). 
L . m é g fa-, motola-, ütő- al. 

Órás. 1732: az Órás mesternek 
attam 3 köböl tiszta buzat Biro Urán* 
poroncsolattyábol, ennek árra 6 forint 
24 pénz (Kvh). 1735: Az órásnak ap-
rillisnak 20 Napján attunk 2 köböl tiszta 
buzat (uo.). 

Orda . 1583: az mi Maiorsagon* 
benne volt Mindenekbe Szokmánt teot-
tenek, teomleombe, ordaba es Saytokba 
szokmánt teóttek (Kvh.). 1613: Anno 
1613 die 11 July attam Tegzeo Dániel
nek egj veder ordal Zent Mihalj napigh 
való varasra d. 84. (8468. 1.). 1663 r 
az elmúlt eszíendeobeli hasznok hatod 
fel Temleo, hatodfel sait, hatod fel ve
der orda s az gjapjok (S. 1658—65.). 

Ordafőzö-üst. 1654: egi Orda feQzeo-
wusiemoi tartotta oda, melyben ket ve
der ordat. . . (K. 1 6 5 3 - 5 7 ) . 1667: 
Serfeozeo, lugzo es Orda feozeo vsíeok^ 
rez mosar es aba is teob eszkeozeok-
kel eggjvt maradót osztatlan (S. 1665— 
69) . 1676: Egi orda főző üst (Don.). 

O r d a m e r ő kanál. 1751: Egy orda 
merő kaldn (Ap. J. I.). 

Ordas dézsa. 1818: Egy ordas Désm 
(Cseh), 

Órja. 1680: egy orja fejestől (Ap. 
A . V U ) . 1721: szalonna idei 3 orjasú, 
odalassival, lábaival edgyütt (4692. 1). 
1806: sok sertés lábak, oriák, Oldalo
gok és sodarok (B. M . 1801—10.). 
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Orot ,1, irt; 2. arat'. 1592: iol tu
d o m , hogy Bola Gaspar orota. vala, mint 
hogy feltörök is ot valek, mert en akor 
Bola Gaspar czimboraia valek (Tgy. 
Harm.) . 1615: . . . az Atthya az nehaj 
Mihalcz Georgy Oroftatta volt az feoldet 
€s Byrta. 1616: Ennek a Búzának egy 
rezet meg Orottak volt. (0. 1613—27.). 

Orsó. XIX. sz. e.: Egy vetöllőt, fa 
í?rsokat, puska tsö darabot Mihálly Jo-
sef 6 pénz [t. i. megvette](B. M . hiány). 
L . még gyapotfonó-, vas- al. 

Qrsó-fa. 1764: 46 Bokor korongbeii 
•Orsónak való /ákért adtunk egy véka 
Tiszta Búzát és 1 véka Elegy Búzát 
1. R. 12 xr. [a malomhoz] (Kvh.). 1764: 

Korong karikáért a melly áll tsögből 
12 bokor Orsd/űval fizettünk egy kö
böl búzát és 2 véka Elegy búzát (uo.). 

Ostor. 1692: Egy darab hárs kötél, 
€gy gyeplő és osior den. 5 (B. M . 1674 
—700.). L. még béres-, kerek-, kocsis-, 
szíj-, vadász; vizhuzó- al. 

Ostorfürész. 1713: osztor fürész 
nro. 1 (Ap. B . X V . ) . 1838: Egy ostor 

Jürész, a vásárló neve Kotsis Sámuel 6 xr, 
<140. cs. 24.). 

Oszkotár .pásztor'. 1723: Gyurka 
János oszkotár (Aöi.). 

Oszlás. 1579: hogy m y el mennénk 
az Wytezlo Apor Imréhez, Apor M y k -
loshoz es Apor Ferenczhez felső Tor-
yara es w tollok kalnoky Balyntnak 
ozlast kérnek (Ap. A . I.). 1606: Pyl-
bart georke, ki megh holt annak az 
reze az mi volt Osfasban, aequaliter 
az Atiafiakra maradót (Miki. 1605—6). 

Osztováta. J645: egi osztovaiaXi 
kertt ki tollem (0. 1632-42.). 1662: 
<gj nagy szuszekot, egi edgies széket, 

os2fovo/atedgiet(Tgy.l651—68.). 1681: 
Egi osztováta minden szerszámával 
(10908. 1.). 1710: egj osztovátá\a, egj 
vető, egj héhely (B. M . 1701—10). 
1758: egj eszteváta (8468. !. 1565— 
800.) 1808: Egy Széles osztováta Betsü 
Ár 3 Rflor. M á s keskeny osztováta Betsü 
Ár 2 Fflor 50 Dr. (Deák). 

Ökör. 1544: Hagyok tow^abba nyolcz 
okroi es három venot Tyzenket diznot 
egy lowat (Tgy. 1427—569.). 1575: 
adót Syko Ghjörgy ket ökröi, kynek az 
Arra fi. 6 (Káin.). 1676: juta hat ökör 
becsültek ad fi. 66 hatvanhat (8468. I. 
1565—800.). L . még derék-, járó-, far
mos-, rudas, tézsolds-, vonó- al. 

Ökörcsorda-pásztor. 1660: Ugian 
Bod Mihaljnak kezességire Adtam az 
ökör csorda pásztornak matenak három 
véka buzat pro flo 2 den. 50 (?). 

Ökörfésfl. 1809: ÖMr/iísü, a vevő 
neve Kováts Antal 1 xr. (154/62. cs.). 

Ökörharang. 1616: Alsó cherna-
tony Kezdy Zeky Zabo István hozoth 
egy Eokeor nyakra való harangoth. (O. 
1613-27.). 1794: (B. M . 1781-800.). 
1843: egy harang ökörre való Lánfzos-
tol 2 Rf. (B. M . 1821—48.). 

ökörjászoly. 1807: az istálo ökör 
fdszoka vagyon készítve jo hidiással 
11410. I.). 

Ökör-örzés. 1656: Szántottam bak 
Mihálynak ket hold paragot pro denare 
kilencven (!) de az hatvan penzit hal
tam az ökrök őrzésben, az harminc pen-
zivel adós (9786. 1.). 

ökörszekér. 1676: adgyon edgy 
négy ökör uíaán való szekeret... ki
nek aUya vasas legyen, járommal, si-
koíyu teslyastol, Az Lánczokbol a Oyer-



110 

mekek részére fi. 3 három forint (8468. 
1. 1565—800.). 1680: Az eokor szekér 
éppen marada Kovács Péter Uramnak 
(Ap. A , V . ) . 1691: Egy Ökör szekeret 
böczülötunk egy bokor rajtolyaval es 
löcsivel edgyut ad flór. 6 azaz hat fo
rintra (Tgy. 1682—92.). 1801 : Egy 
egész vágás fatalpu ökörszekér 6 Rfrt. 
20 xr. (35. cs. 10.). 

Ökörtehén. 1581: eokeor tehent, 
meli meg Er í. 2 d. 50. (Pótsa. 1581 
—824). 1587: eokeor tehent meli meg 
Er fi. 2 (uo. 1561-814) . 1618: Egy 
Eokeor tehenemet kellett Th(örvény)re 
kyvennem (O. 1613—27). 1625: Ada 
Borbély Georgy az fiának Péternek... 
kett Eokeor tehenet, Annak az Egyike 
Barna, az másik szeöke (B. M . 1574— 
699.). 

Ökörtinó. 1615: Egy Neged fw 
Eokeoi tinoiO. 1613—27.). 1615: M y k o 
Mihalj Vramnak Eokor tinót nro egietí 
(Mikó.). 

Ökörtulok. 1806: két Ökör tulok 
edgyik egy, a más pedig két esztendős 
(B. M . 1801—10.). 

Öl. 1615: Donát Pa! Thamassalcon-
vyncalanak 12 zal farol, ennek 9 zala 
Gerenda 4 Eol, az ketthey kozorufa 5 
Eot, Egy Eol Talp 3 Eol. Ezeket 12 
napon aggyá megh (0. 1613—27.). 
1788: 3'/i öli fának Brassóba vaio 
viteliért 6 rf. 18 xr. (Don. 1760-93.). 
1816: az egész jószág 289 D öl, mely 
teszen egy vékát és 7 ejtelt (Deák), ua.: 
Napkelet felöl való szelje l3-rom öli és 
egy sing (uo.). L . még német- al. 

öntő l gyertya-, üveggyertya-. 
Öntöző kártya. 1818: Egy öntöző 

kántya badug csőivel (Cseh). 1840: 

öntöző kártya, eladatott 15 xr. (64/ 
839.). 

Öreg-atyamester. 1770 k.: Kiss D á 
niel öreg Atya Mester [csizmadia] (Kvh.)> 

Öreg-fúró, 1688: A z asztal ládájá
ban vágjon egj őregh furu, ket tölgjer,. 
ket kerek szegh furo, egi folio furo, az 
másik elveszet (K. i. E . 20.). 1669: ket 
eoregh kerekké] volt adós, megh Érte
nek volna íl. 2 (K. 1669—74.). 16781 
Egy Eöregh kötelemet js ellopatta (K. 
1678-88.). 1678: Egy Eöregh Lan~ 
czomnak a felénél negiobbat elvesztette 
(K. 1678-88.). 1688: Az asztal ládájá
ban vágjon . . . Egj öregh vesö, egj kez-
vono (K. i. E . 20.). 

Őrlő. 1736: Az őrlőkkel pedig jol és 
emberségesen él, s ki nem tanittya őket 
a' Malomból sőt a' kit lehet be tanit 
(Ap, B . Ksztl.). L. még hús-, torma- al. 

Örök. 1569: En az Nagy Martont 
tellyesseghvel ky fyzettem az örökből 
pénz vei es egyéb Bötyw Marhavai 
(8468. 1.). 

Örök-fal ,a falunak a mező felé ké
szített védőkerítése, hogy a marhák ki 
ne mehessenek a határba'. 1635: aat 
falu gondviselettlenseghe az, hogy azra 
az eozhatarunkra az függő örök fala
kat es hitvan tanorokot meg nem czie-
naltattanak mostis Nemei! eöreók falon 
6 eokru szekér saivum sít kitérne oly 
res vagion (0. 1632-42.). 1737: Er
dőről, Haíárkertekröl, Öro*/ű/akrol és 
Szénafű etetésről és annak hordásáról 
tartozzék a Biro minden Esztendőben, 
háromszor esketni (587/802). 

örökség. 1549/1573: az Pelbart 
Eoreoksegenek kyt hynak zent gyer-
gion, mely Eoreokseg Sepsy zekbera 
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wagyon (Tgy. 1487—568). 1572: Eo-
reokseghe vagy Benne lakol (uo. 1569 
—608.). L. még lófő- al. 

Őröl. 1616: zabád légien oth foreo/ni 
< 0 . 1613-27.). 1616: Ezthendeotul 
Eoreoliem az Malomba (uo). 1678: 
A z tiszta buzabol őrlettek megh cubuli 3 
<Ap. A . VIL). 

Őr-szeg 1. fűrész-. 
Őrzés 1. erdő-, falu-, ökör-. 
Ös-föld. 1604: Eosfeoldemlíiknem 

zallogosok Padon Apor András feolde 
mellett egy hold feold... Az Anyámtól 
maradott eos feoldem Oszláson kiveul 
(Ap. A ) . 

Őszbúza-vetés. 1617: egj fel! all 
€sz búza vetést, ky mostan az földben 
vagion (Ap. A . II.). 

Őszgabona. 1738: Ősz gabonák: 
Búza, a rogya érvén, mediocris termés 
reniélhetvén . . . (2283/788 ). 

Öszhatár. 1635: az falu gondvise-
lettlenseghe az, hogy azra az eozhaia-
runkra az fuggo örök falakott es hitVan 
tanorokat meg nem czienaitattanak, 
mostis Nemeli eöreók falon 6 eokru 
szekér salvum sit kitérne oly res vagion 
r£ita(0. 1632—42). 1643: marhajokott 
illeltlenul benne jartatak az tilalmas 
eosz határban (0. 1632-42.). 1752: 
kivi vén az Dalnok felöl való hegybéli 
ész Hatdrokra azt velünk Oculáltaták 
<105/752.). 

Ősz-mező . 1620: Ismét Cziki Antal
nak egj czegely földe nálam zálogon 
p . denar 80 az elö lábba az pokahalma 
felöl ez most az ősz mezeőbm (Tgy. 
1606-25.) . 

Őszi kaszálás. 1823: A Napszámo
sok dolgozzanak eszerént: Egy kaszá

lónak nyári kaszálláskor 18 xr, Őszi 
kaszálláskor 15 xr. (2043/823.). 

Őszi makkolás. 1802: 1800-dik 
Esztendőben Őszi Makkolás idején a 
panaszlo Eő kegyelme is mint Káinoki 
possessor 4 sertésseit a Makkos Sertés 
Nyájban hajtatván . . . (566/802.). 

Őszi vetés. 1816: A közelebbről 
múlt őszi vetéskor mely földeket bé 
vettem (B. M . 1811—20.). 

Ősztöke. 1778: Észteké Nro. 2 
(B. M . 1771/80.). 1805: egy Észteké 
(Szőts. 1800-896.). L. még fűrész-, 
vas- al. 

Ösztöketok I. fűrészmalom. 
Ösztövér hús. 1634: Az jo es szép 

keover húsnak fontia d. 2, az eozteover 
hasnak fontia d. 1 (0. 1632—42.). 

Ötödfű. 1743: ötöd fűre menő ökör 
(Ap. B . XXIV.). 

Ötvös. 1640: tudom, hogj eó kegiel-
m e egj tálat hoza eoihves Jánoshoz 
Keszdi Vasarhelire, nem tudom mitt 
beszelle eo kegielme az eottvessd (0. 
1632-42.). 1686: Egy Öfvesnek való 
furo den. 50 (Tgy. 1669—81.). 1751: 
Szőts István ötves (Kvh.). 

Ötvös-műszer. 1686: Az Ötves 
miszerekhől jutottanak külömb külömb 
féle dib dáb rosdás miszerek Nr. 23 
darabok, kik mind edgiut aestimalíatta-
nak ad fi. 2 (Tgy. 1669-81.). 

Pácoló-héhel. 1758: két héhel egyik 
pdczollo den. 66 (21/66). 1838: Pdtzolio 
Héhel 27 xr, megvette Nagy András ur 
(150. cs. 77) . 

Packona - kakas. 1832: Paszkona 
kakas, vagyis kappan (Ap, M . VIIL). 

Pad. 1592: ot rautata az padon egt 
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w y fazékban égi zöld bekat (Ap. VIII.). 
1659: egy padoiis [t. i. kértem meg] 
azertis potentian (S. 1658—65.). L . m é g 
bélelt', borított-, csíptető-, falazó-, fen-
iöző-, furdaló-, fürész-, gyapjufésülő-, 
gyaluló-, húsvágó-, juhnyúzó-, karjos-, 
kártya-, kerékfalazó-, kerékkötő-, kéz-
vonó-, kolbászvagdaló-, kötött-, ládás-, 
malom-, mosó-, oldal-, srófos-, szíj
gyártó-, ülő-, vályús-, víz- al. 

Padfedél. 1679: Egy pad fedelet, 
Egy káposztás kádat... elveölt (K. 
1678-88.) . 

Padláb. Egy asztalosnak való Pad 
láb (64/839.). 

Pád imen tum. 1765: Éléskamra, 
meüynek Padlása négy csere kereszt 
gerendára csere deszkákkal borított. 
Alsó Pádimentuma csak föld (Bethl.). 

Padlás. 1613: . . . az zobanak pad
lása vagion (Tgy. 1606—25.). 1686: 
padlása, házam körül való kérteimet 
elégette (0. 1 6 8 0 - 8 8 ) . 1758: padlás 
nélkül való Füst Ház . . . Háznak vagyon 
négy jó Fenyő Gerendáju jo Padlása. 
(Tgy. 1702-99.) . 

Padol. 1758: egy kis szinetske 
Fenyő Deszkákból bé padoNa (Tgy. 
1702-99.) . 

Pajta. 1713: A z pajta háta megett 
vagyon egy marha akoly (Ap. B . IV.). 
1758: Ezen házat már számos eszten
dőtől fogva, marhákat teleltetvén benne, 
Pajtának tartották, vagyon két Jászoly 
benne (Tgy. 1702—99.). L . m é g disznó-, 
hizlaló-, marha-, ridegdisznó-, sertés-, 
sertéshizlaló-, sövény marha-, sövény 
ser lés- al. 

Pakulár ,oláh Juhászlegény'. 1783: 
H a Báts és F^kutdrok idegenek lesz

nek, azoknak saját aprob és nagyobb 
marhájok elszenvedtetik, mig Szolgálat
ban lesznek (Tgy. 1702—99.). 1787: 
Kurta nevű Pakulárok közül kettő 
u. m . Miklós és János kévánsága sze
rént elfogattatott (1265(787.). 

Palack 1, fa-, ón-. 
Palacsinta-sütő. 1698: Palacsinta 

Sütő (Ap. A . VI.). XIX. sz. e.: három 
vas serpenyő, egy lábos, másik pala-
tsinta sütő, harmadik nyeles (B. M , 
k. n.). 1808: Egy vas platsinta sütő 
Betsü Ár 1 Rílor. (Deák). 

Palacsinta-sütő-kő. 1759: bemenénk 
Kezdi Vásárhelljre edgjüt, de engem ot 
hagjván kijőve, s az alat töllem a Pala
csinta sütő kövti megához vitette volt, 
s én is haza érkezvén palacsintát akar
ván sütni után menék, s hát éppen akkor 
sült edgj palacsinta a kövön (Ap. J. I.). 

Palacsinta-sOtö-serpenyö. 1714: 
Egj palacsinta sütő serpenjő. (Ml. 
1714. k.). 

Palánt. 1663: Nagy Thamas, mint 
A(ctor) per Stephanum Baczio procla-
maltata Száraz Oiergjeot Szolyorit Egy 
kertemben palantamoi etette m e g . . , 
A z palant megért volna den. 60 (S. 
1658-65) . 

Palánta-mag. 1696: Palant magot 
is vött den. 12 (Káin.). 

Palántál. 1627: Egj plántálni való 
szeoleo (Ap. A . 11.). 

Pálca. 1610: A z mely pakha az 
zolgamna! akkor volt azt az I(nctus)nal 
talaltham m e g (O. 1608-711.) , 1617: 
Oth az tűzhelyen talalek Egy Darab 
Pakha zabassu fat (0. 1613—27). 
1643: ighen veri vala egi Nagi paczia-
val (O. 1642-48.) , L . m é g járom- aL 
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Pálinka. 1755: Kömiveseknek hogy 
jobb szivei és serényebben dolgozzanak 
pálinkára 4 Rfl. (Kvh.). 1805: Tiz kupa 
pálinkát elküldvén a szedőben eladta 
(B. M . 1801 — 10.). 1806: Egy kupa 
Pálinkának az árra 32 xr. (566—806 ). 
L. még szilva- al. 

Pálinkafőző. 1826: Pálinka főző
ben két Liuk (10774. 1.). Pálinka főzőhe 
Keverő kádak (uo). 

Pálinkafőző - ház. 1789: Pálinka 
Főző ház kettős sendelj fedéllel, ajtók
kal (11019. 1), 

Pálinkafőző-űst. 1808: PÍÍ//7JA:Ű/ÓZO 
üst Sisakkal s csöjivel. Betsü Ár 40 R . 
flór. (Deák). 1828: Vagyon 1 pálinka
főző üst, 1 Cselekedő Uj Üstök 40 Rf. 
(B. M . 1821—48). 1837: egy 5 kár
tyás Pálinkafőző üst, csőscseberrel, há
rom kádal, csebrekei és Kártyákkal 
együtt 45 Rft. (Tgy. 1825—97.). 1839: 
alattomoson több féle portékákot e! 
rekkentett u. m . Pálinka főző üstöt 
(Cseh). 

Páíinka-jártató-korsó. 1801: egy 
pálinka /ártaío korsó 4 xr. (35. cs. 10,). 

Pálinkás-általag. 1763: (B. M . 
1761-70.). 1823: Egy vedres pálinka 
átallag (U98/824.). 

PáJinkás-fazék. 1788: Pálinkás nagy 
fazék Nro. 2 (Tgy. 1702-99.) . 

Pallér. 1737: Az Pű//eroknak serre 
d. 3 (Kv.). L . még ács-, kőműves- al. 

Palló 1. zab-. 
Palota 1. ebédlő-. 
Pánkó-vágó. 1838: egy pánko vágó 

badik, megvette 7 xr. Köröspataki uni
tárius pap (150. cs. 77.). 

Pánt 1. kerék-, vas-. 
Pánt-fogó. 1840: Egy pánt fogó. 

nagy harapófogó (64/839). Kováts m ű 
szerek . . . Pántfogo egy (uo.). 

Papiros - ablak. 1740: Pappiros 
Ablak rósz, kivül fél tábláju két vas 
sorkon (28/870). 

Papiros-malom. 1731: a' Papplros 
malomban lakó Molnár (11786.1. 1610 
—919.). 

Papirosnyirö-olló. 1720: két öreg 
Papiros nyirö Olló (Káin.). 1822: 
(1597/822.). 

Paraszt - ablakkeret. 1764: Egy 
paraszt ablak keret rámájával együtt 
30 xr. [t. i. a munkadíj] (147/764.). 

Paraszt-asztal. 1794: négy lábú 
Paraszt Asztal (Tgy. 1781—800.). 

Paraszt-csempe. 1744: . . . melyben 
tüzelő kemencze negyven veres, avagy 
paraszt csempével fel rakva... (46/744.). 
1753: Paraszt Csempét vettünk száz 
hatvant egynek az árra denar Vjt 
(8468. I. végy.). 

Paraszt - csempekemence. 1755: 
A házban egy Paraszt Csempe kemencze 
és két lantorna Ablak (Ap. B . X V . ) . 

Paraszt-fazék. 1689: U y Paraszt 
fazék 4 (Ap. A . VII.). 

Paraszt-fék. 1751: két paraszt fékek 
72 den. (1750—52. k. M ) . 

Paraszt-fogas. 1744: Ezen házban 
találtatott egy hoszu és nagy fogas 
kendő szeg és kétt igen paraszt foga
sok... (46/744.). 1758: Az első Ház
ban találtatot napnyugot felöl egj pohár 
Szék, a falra felszegezve három paraszt 
fogas (8468. 1. 1565-800) . 

Paraszt-gyertyatartó. 1716: a' ke
mencze előtt egy íog&s egy paraszt gyer-
tyaiarto rajta (Tgy. 1711—20.). 1794: 
Paraszt Gyertya tartó 1 (Ap. B . X X V . ) . 
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Paraszt-hám. 1122-.két paraszt hám 
fotós (Ap. B . XXIV.). 

Paraszt - kályha. 1698: Füttönek 
avagy kemenczének való paraszt kályha 
tetejére való szép ött lapos kő, selye 
formán csinált két küsdeg ládácska tele 
üvegei (Ap. A . V . ) . egy paraszt 
kályhás kemencze sütő kemenczéjével 
edgyűtt (uo.). 1713: egj paraszt kály
hákból rakott kemencze (Ap, B . X V . ) . 
1758: Fenyőfa lábakra rakatott négy 
sor paraszt kái'hákhol álio tüzelő ke-
mentze (Tgy. 1702-99.). 

Paraszt-kapu. 1722: paraszt kapu, 
lábakon álló (Ap. B . XXIV.). 1729: En 
nek csűr kert kapuja fenyő deszkából 
valo paraszt kapu, edgy béjáro kis ajtó 
rajta (11360. 1.). 

Paraszt-kapufélf a. 1758: két heve
derre csinált Tserefa sorkon forduló két 
paraszt kapu fél fák között valo Nagy 
kaput találtunk (Tgy. 1702—99,). 

Paraszt-kemence. 1761: melj nyilik 
egy jo nagy palotára, meljben van veres 
kájhákbol valo paraszt kemencze kö-
lábakra véve (Ap. A . Vll). 

Paraszt-láda. 1708: Egj fejér pá
rasa/ láda (3, cs. 7.). 

Paraszt-padszék. XVII. sz. v.: egy 
hoszszu paraszt pad szék (Ap. A. VII.). 

Paraszt-szekér. 1750 körül: A pa
raszt szekersk készületeit s eszközeit a 
helység Tisztei limitálják (Kvh.), 

Paraszt-táltartó. 1817: Egy paraszt 
Táltaito (B. M . 1 8 H - 2 0 . ) . 

Paraszt-tornác. 1627: egj paraszt 
iornacz (Ap. A . 11). 

Paraszt-vaskengyel. 1729: egy pár 
paraszt vas kengyel viseltes Szijjával 
(11360. l). 

Paraszti szolgálat. 1626: Igire m a 
gát arra m y eleöttwnk, hogj Elelygh 
lova hatan zolgallia Jankó Boldisar 
Vramot, mikor lova lezen, s mikor lova 
nem lenne eö kegelme is vdvarbeli 
zolgalattal, s nem paraszti zolgalattal 
zolgaltassa (8468. 1.). 

Paripa. 1581: Az roh paripa fekes-
teol niergesteol . . . hagiom Jánosnak 
(Tgy. X V I - X V I l ) . 1617: 2 lovamot 
loptak el az Eggyk Egy Barna vak 
paripa, az massyk egy pey zeoru kan-
cha (O. 1613-27.). 1643: beszzegh 
ighen kellene énnekem egi jo erős 
paripaa (0. 1642-48.). XIX. sz. e.: 
ebből is tartotta eleitől fogva famíliám 
a Paripalovat (Pótsa. 1581—814). L. 
még hámos-, hátas- al. 

Párkány. 1753: Füttökre és kemen-
tzére vettünk /JarMn3/okot, srofokot, 
könyökit, Csipkéket és Qombokot nro. 
252 (8468. 1.). L. még kemence- al. 

Párkányos-fogas. 1713: egj pár-
kánjos és egj katona/o^űs(Ap.B. X V . ) . 

Párkányos-lapító. 1834: Párkányos 
lapito 1 darab (43/834.). 

Párkányozó-gyalu. 1696: két pdr-
kdnyozogyalu (Jizmok). 1798: Gyaluk: 
egj Eresztő, három simító, egj párká
nyos (11019. 1.). 1837: Úi pdrkányozo 
gyalu, négy simpla vassal, egy négy 
vassal (Cseh). 1838: Egy poros és egy 
párkányozo gyalu, megvette 20 xr. 
Bálint Mihály (150. cs. 77.). 

Parlag. 1632: ha valaki az maga 
parlagim avagy széna fúviben marhajat 
kótelen tartya, avagy szabadon, ha az 
mellette valo Vicinomjaban kaszáló 
széna fúvere avagy portogjaban kart 
tenne, az karos ember, hútós emberek-
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kel látassa megh (Tgy. 117/886.). 1636: 
meli fold sokáig parlagul leven szeget
tem volt fel (0. 1632—42.). 1700: egy 
Hold Parragot zálogon ötven magyar 
forintokért (Kvh.). 

Párna 1. alsó-, felső-. 
Párna-gerenda. 1817: (65. cs. 71.). 
Párnás-hám. XIX. e két párnás hám 

(B M . k. n.). 
Pászma. 1708: 25 pászma len fo

nal / . . . Egj sakban szösz fonal 64 
pászma (3, cs. 7.). 

Pásztor. 1608: Az oláh pazioroknak 
kik az juhot eorzik chedula adassék. 
(0. 1608—711.). 1609: az m y pazio-
runk f eniglen Péter neveo 01a (u. o.). 
1642: pásztornak fogattuk voltt meg tób 
gazdákkal eggiútt (0.1642—48.). 1659: 
az mely Juhot az Pásztor az uyaval 
megh mutatót tudom hogj szabad volt 
niuzni (S. 1658—65.J. L. még disznó-, 
erdő-, fejős-, határ-, juh-, kecske-, ló-, 
makkos-, marha-, meddő-, ménes-, ökör
csorda-, tehén-, tehéncsorda-, török
búza al. 

Pásztoroltat.: 1727: H a valaki 
szánt- szándékkal marháját gabonában 
hajtattya, avagy pásztoroltattya forinton 
marad, minden keg>'elem nélkül toties 
quoties. (Tgy. 1702—99). 

Pásztorkodás. 1822: A kihajtásnak 
ideje kezdődik miként az Üdő annyira 
kedvez, hogy a' fü Nőni kezd és tart a 
Pásztorkodás ideje mindadig a raig el-
leled (1642/822). 

Patikás skatulya. 1708: Egy pati-
kas Skatulya (3. cs. 7.). 

Pating. 1750: Egy pating 60 dénár 
(Kvh) 1807: egy szántó loekéjével la
pos és hoszszu vasakkal Talyigával 

patingal, ahhoz valo loruddal (B. M . 
1801-10.) . 1840: Húsz darab patin-
gok, darabja per 9 xr. (64/839). 1861: 
Egy vasastalpu szántó taliga patingal 2 
f. (Cseh). L . még szij- al. 

Patkó. 1623: Donát János öt Patkó 
nekul valo lovakat vitte volna maga 
golgaban el (Kvh.). 1707: Egy par 
lóra valo patkó felütés szegesiöl 30 p . 
(Kvh). 1850: két ujj patkó 1 fr. 12 
kr. (8468. 1. végy.). L. még ló- al. 

Patkószeg. 1823: A Kovátsok dol
gozzanak eszerént: Egy ló patkoszegti 
1 xr. [t. i. készítsenek] (2043/823.). 

Patkoló-kalapács. 1753: egy kis 
patkoló kalapáts, vallet den. 6. (25/753.). 

Patkoló-verő. 1658: egi patkoló 
verő harapó fogóval egiut (8468. L 
1500-880.). 1692: Egy patkó verő ha
rapófogóval den. 36 (B. M . 1574—699.). 
1708: egj patkoló verő (3. cs. 7.). 

Patkoló-zacskó. 1708: Egy bör 
patkoló zatsko (3. cs. 7.). 

Patkoltat. 1692: Az arvak Lovait 
patkoltattam, az ket lovat 6 sustakkal 
(B. M . 1674-700.). 

Pázsit. 1592: Az viszen íull az 
mienk mellett Egi darab pasintott veöt-
Iwnk szalogon Donatt Qeörgyteö! f. 
XI fTgy. 1569-608.). 1666: ászt m o n 
dotta hogy bocziasd k| az pasintra (S. 
1658-65.). 

Pecsenye. 1681: mészáros leven 
kertem ket potura sütni valo peczenyit 
(O. 1680—88). 1758: egj vas pecsenye 
alá való (8468. 1. 1565-800.). 1808: 
Vas petsenye alá valo, Betsü Ár 50 Dr. 
(Deák). L még hőrös-, hoszszu- al. 

Pecsenyesütő-kerék. 1765: Föld
ben ásott két vékony cserefa lábak kd-

8« 
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zött forgó megavult rongyorlott petsenye 
sütő kerék, mellyel kutya-czenk szokott 
forgatni (Bethl.). 

Pecsenyesütő-nyárs. 1808: Három 
petsenye sütő nyárs Betsü Ár i R . flór. 
32 Dr. (Deák). 

Penecilus. 1807: Egy penitzillus 
bitsak (K. i. F. 65.). 

Pénz 1. ványoló-, vásár-. 
Pénzes-csupor. 1723; A z kendő 

szegen találtatnak hat ivó edén és pén
zes csaporis vagy 6, egy tötö korsó 
(Ap. O . I.). 

Perec. 1861: Vas hámtö perecze] 
öszvekötve. 10 kr. (Cseh), L . még 
vakaró- al. 

Pergő-szekér, 1830: egy viseltes 
pergő szekér 45 fr. (Cseh. 1689—871.). 

Perje. 1839: Vagyon egy Csűr szalma 
fedéllei fedve, alatta levő Istáloval és 
odorral rajta levő perjével és Csürkapu-
val (155. cs. 82 ) . 

Perpence. 1732: a czigánnak per-
pentze csinálás és a Darék vasat m e g -
atzélotta, költ étire és itára 15 pénz 
(Kvh.). 1736: Mikor a perpentzét nád-
lotfák vettünk egy vasat d. 96 (uo.). 
1738: A felső köre perpencsei Darek 
vasat csináltattunk (uo.). 1820: Egy ko
rong darék vasával perpentzével {Pótsa. 
1816—20.). L még lisztelő-, malom- a!. 

Persely. 1794: Vasas talpu egész 
Hordó Vágás Szekér, melynek a' negye
dik kereke megromlott, de a' vasa jo, 
ketteje kereke Persejts, a' más kettő 
Persej nélkül való (Ap. B . X X V . ) . L . 
m é g vas- al. 

Persely-véső. 1840: Kováís műsze
rek . . . Két ptísej vésíi. Becs árrok 
^ xr. (64/839.). 

Petrezselyem. 1643: vasarhelre vi-
tem retket vagi petre'seliemti (Kvh.). 
1758: A Háznál levő kertben tanáltatik 
Három Ágyás Murok, egy Ágyás Peter-
sejem (8468. 1. végy). 1805: Murok 
kétt véka, Hagyma kétt véka, petresel-
Jem fél véka (866/805.). 

Petrezselyem - m a g . 1696: Veres 
hagyma es peterselyem magot d. 24 
[t. i. vett] (Kvh.). 

Piac. 1588: minden heljeken, p/oczo-
kon, sokadalmakon . . . (Kvh ). XVII. sz. 
eleje: A z mely hozzu szint p/űteunkra 
tsinaltunk alaia vagho székeket zerez-
ven . . . (uo.). L . még barom- al. 

Pikkely 1. réz-. 
Pilóta. 1836: a nevezet Hid hellyre 

állítására 11 P/7otók 4 Támaszok 2 Jég
törők, 15 külömbféle kötőfák és ezek
nek megtámasztására . . . 11 faragó mes
ter emberek és 60 napszámosok kíván
tatnak (527/836.). 

Pince, az pinczen való zobanak sem 
ajtaja, sem padlása az zobanak, az bel-
seo pinczenekis vágjon ajtaja (Tgy. 
1606—25). 1617: pyncheyrvrl a Retez 
feyet le vonattam (0.1613—27.), 1627: 
Egj gabonás haz, annak alatta egj küs 
pincze (Ap. A . II.). 1714: Az ház alat 
való Pincze, ugj hogj az Filagoria alat 
légyen (8468. 1. 1565—800.). 1803: 
pintze, az felett árnyék (B. M . 1801 — 
10,). 1830: Egy köböl rakott boltozat-
lan Pinize (112. cs. 93.), L . még A-ó-, 
zöldséges- al. 

Pincetok. 1672: egj inas az kit 
Vajdának hinak egj pinczetokot hoza 
be az vallan borostol (Ap. A . Vll). 1708: 
Egj vasas pincze tolá>an vagyon hét üveg 
(3. cs, 7.). 1767: egy küs pincze tok 
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négy üveg palaczk benne, ki tele, ki 
félig éget borral (Tgy. 1548—798.). 

Pincetorok. 1738: k Vaxo% pincze 
torkában csináltattunk egy küszöblabat 
(Kvh.). 

Pincés-kád. 1692: Ket káposztás 
kad es egy pinczés had den. 20 (B. M . 
1674—700.). 

Pipe. 1627: pipe 18 (Ap. A . 11.). 
1640: en az ludatt meg pipe korában 
meg jegjzettem (0. 1632—42.). 1643: 
monda Cziusz Istvanne hogi az pisién 
labu töczkeole meg az en pipemeXi (O. 
1 6 4 2 - 4 8 ) . 1696: Székely Boldisár 
Uram Udvarában pipéi őrisztettek (8468. 
1. 1565—800.). 

Pirító 1. kenyér-. 
Pisién .csirke'. 1658: Attam az fel 

czernatoni Szaniszlo tamasnenak flo. 3 
kolczon Szent marton napig varom, 
pisleni adót az interessire (9756. 1.) 
1758: két lud, a mellynek egyike ül 
nyoltz tojáson, kakas három, pisién 8. 
(8468. I. 1565-800.). 

Pisztráng. 1682: Oláh Miklós nevű 
molnáromnak vötte el veder pisztrang-
ját az országh utlyán (0. 1680 -88 ) . 

Pitvar. 1666: a' piivarha nyiiik egy 
vaspantokon sorkokon forgó bérlet Ajtó 
(Ap. A . ÍV.). 1840: A ' Hijjuba feljáró 
Pitvar fa sorkas ajtaja reteszel és re
tesz fővel, a' Pitvar egyik oldala s a' 
külső világa deszkára vagyon, a' hij
juba egy feljáró grádits. (Ap. Ksztl). 

Pityóka. 1812: egy köböl pityóka 
jó pénzbe 3 Rf. 12 (953/812.). XIX. 
sz. e.: Va véka pityóka (B. M . k. n.). 

Pttyókareszelö masina. 1843: Egy 
pifyoka reszelő masina 2 Rf. (B. M . 
821148). 

Pléh !. borító: 
Pléh-ejtel. 1708: P/éböl csinált két 

efttel egj fél (3. cs. 7.). 
Pléh-fedő. 1708: két Misi pléh fedő 

(3. cs. 7.). 
Pléh-fütö. 1848: 1 Pléh fütiő csö

vekkel 6 f. (N. S.). 
Pléh-kanál. 1810: kilentz pléh ka

nalak és egy leveses on kalán 60 dé
nár (740/810.). 1851: Egy kalántarto 
nyoltz plé kannál (N. S ) . 

Pléh-kanál-tartó. XIX. sz. e.: Két 
plé kalántarto kanalastol (Cseh). Két 
plé kalán tartó kalányokkal (uo.). 

Pléh-kanna. XIX. sz. e.: Egy pléh 
kanna becsű árr 6 xr. (Cseh) 

Pléh-kupa. Egy Pléh kupa {107U 1.). 
Pléh-lészürö. 1730: egy ple' hit

van lev szűrő (Ap. B . XXIV.). 
Pléh-SZÍVÓ. 1840: Egy Pléh szipó 

(Tgy. 99/846). 
Pléh-szűrö-szita. 1841: Plé szűrő 

Szita 40 xr. (Kvh.). 
Pléh-tormareszelö. 1730: egi ple 

Torma reszelő (Ap. B . XXIV.) . 
Pléh-tölcsér. 1730: egj ple Töltser. 

(Ap. B . XXÍV.). 1810: Egy pléh tölcsér 
36 xr. (740/810.). 

Pléh-zsír-alá-való. 1823: (1198/ 
824.). 

Plubog. 1739: ar kementze feji
nél egy tölgyfából álló circiter négy 
ejteles plubog tele bor etzettel... (Ap. 
B . XXIV.). 

Podasen. 1796: Tizenöt Mása Po-
dássen, vagyis Hammusirba 60 Rf. [t. i. 
fizeíetí] (653/796 ). ua. Podaschen vagyis 
Lug 15 mása 60 Rf. [üveggyártáshoz] uo. 

Pofa-vas. 1813: Vagyon tgy G a n 
gos, egy Csap, három nagy karika, a 
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retzés Vas, Pofa Vasak szoritto kariká
val együtt... (431. 1. 1777—857.). 

Pogácsa !. mézes-. 
Pohár. 1617: poharth, kupát az 

feoldhez verte (0. 1613-27.). 1637: 
azt mondgja hogy el loptak tölle az 
pohartt, seott azt is mondgja, hogj 
ladajatt es Hazalis felvertek volna 
(0. 1632—42.). 1838: Két borivó s egy 
fertályos pohár, a vásárló neve nemes 
Betzö Sándor, 15 xr. (140. cs. 24.). 
L . még borivó-, fedeles- al. 

Pohárszék. 1613: az zobanak es 
háznak ajtaja vagion, kemenczeis az 
zobaban, ket pad, egj poharzek. . . 
(Tgy. 1606—25.). 1681: Egi fás pohár 
szekeczke (10908. l). 1713: találttatot 
egj ajtós Pohárszék (Ap. B . X V . ) . 1716: 
egy festett pohár szék ládás vas sorko
kon vas záros, benne 2 hólyagos tsu-
por, két hólyagos fazék, egy rósz com-
pona, egy mázas zergös korsó (Tgy. 
1711-20.). 1758: találtatott egj pohár 
Szék a faira fel szegezve (8468. 1. 
1565—800.). 1843: Egy pohárszék hs-
tett 7 Rf. (B. M . 1821-48) . 1846: 
Egy Pohárszék Üveg ajtókkal 15 frt. 
(8468. 1. végy.). L. még felakasztó- al. 

Pokróc. 1635: hogy Gatt agat vit
tem vala kegyelmednek az Fazakassal 
el íopta vala egy poklocziomt es te 
adatad meg vele (0. 1632-42.) 1637: 
azt mondotta Konda Miklós, hogy eö 
hevedere, egj pokloczia, egj lovakaroja 
es egj lapatíia vezzett voltt el (uo.). 
1667: pokroczabol kalibat js czeníalt 
(K. 1661-69.). 

Pokróc-heveder- 1692: Negj pok-
rocz heveder (Barab). 

Pokrócszövö-nyflst 1770: Pok-

rocz vagy Csujtár sz'óvö Nyüst pár 2 
(Tgy. 1548-798.). 

Polc. 1729: edgy gyümölcsnek 
való szélyes deszkákból csinált pólcz 
(11360. 1.). 1736: az monar házban az 
gerendán feli szegzet fenyő deszkából 
allo pocz ket hitvan füstös szakadozott 
lantorna ablak az házon egj regj Süveg-
íarto az asztali felett (Ap .O. I). L. még 
almatartó-, alsó- al. 

Polyva. 1645: ket Sagh arpat po//vas
tól az malomban el vitt volt (O. 1642 
- 4 8 . ) . 

Polyvahordó - kas. 1638: poUva 
hordó kassá köz vala tele vala füvei 
(8468. 1. 1500—880.). 

Polyvatartó. 1840: ApoUyva tartoha 
egy Szatska vágó készületivei 25 Rf. 
(64/839.). 

Polyvás-kas. 1548: lopta valamj 
vassas kerekeimet el, kiknek az vasait 
Nála találtam vala megh egj poljvas 
kashm (Tgy. 1548—686.). 

Polozsnyak. 1832: Pólósnak, mel
lyel a fészekbe hagyunk, hogy megint 
oda járjon a tyúk tojni (Ap. M . VllL). 

Ponyva. 1810: Vagyon 10 uj zsák 
Ponya 12 fi. (Deák). 1821: egy ponya, 
egy surdéiy, egy magvető, Rf. 8 (B. M . 
1921—48). 1838: egy ponya, a vásárló 
neve nemes Benkö Lajos 2 f. 40 xr 
(140. cs. 24) . 

Por 1. malom-. 
Porcellán-korsó. 1821:5 portzellány 

és 10 Cserép torsok 5 Rf. 30 (B. M . 
1821-48) . 

Porgalát-kapu ,a falu végén lévő 
vetéskapu, mely arra szolgál, hogy a 
marhák ne mehessenek ki a bevetett 
határba'. 1757: a falukból kijáró uítzák 
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bekerteltessenek és porkoláb kapukkal 
láttassanak el (118/757.). 1758: Por-
kolat kapui tegyenek vagy tétessenek 
(B. M , 1751-60.). 

Porong ,a szövéskor használt vászon-
feszítő fa'. 1808: Négy porong Betsü 
Ár 8 Dr. (Deák). 1810: két porong, 
két vetőllö, öt kasornya (836/810.). 
1838: Egy porong, a vásárló neve 
gy(alog) k(atonáné) Balog Trésia 15 xr. 
(140. cs. 24.). 

Porozó-gyalu. 1819: Egy Eresztő, 
egy Porozó és simitto Gyaluk (B. M 
1811—20.). 1838: Egy porozó és egy 
párkányozo gyalu, megvette 20 xr. 
Bálint Mihály (150. cs. 77.). 

Porzd 1. nádméz-. 
Porzsoló. 1713: Porsolo nro. 7 

(Ap. B . X V . ) . 1716: (Tgy. 1711-20.) . 
Pozdorjáz. 1737: Senki Faiu között 

Derék orszagh uttjan Kendert ne tsinal-
jon se ne pozdorjazzon, hanem ki ki 
maga életin (10906/160). 

Pöröly !. körontó', vas-. 
Pulyka. 1627: puíka 7 ketíeje kakas 

(Ap. A . II.). 1713: Puljka aprostol 
nr. 11 (Ap. B . X V . ) . 1848: 8 kappan, 
8 Pujka, 10 Rétze, 12 csürke 16 fr. 
(N. S.). L . m é g bak-, kakas-, nőstény-, 
tojó- al. 

Pulyka-fiók. 1763: (B. M . 1761— 
70). 

Puliszka .tengeri-, ritkábban árpa
lisztből készült étel'. 1782: Turo leves
hez pmsífóhoz költ 9 pénz (Kvh). 

Puliszkátözö - lábas. 1804: Egy 
pmszka főző Lábasom (866/805.). 

Puliszkafőző-ust. 1781: (Tgy. 1702 
—99.). 1838: egy puíhzka főző üst 
1 Rf. 40 xr. (150. cs. 75) . 

Puska 1. vadász-. 
Puszta. 1616: az eleoth vaio vdeokbe 

az helj pazthayaha allolh (O. 1613— 
27). 

Puttony. 1758: Egy pu/onka káposz
tának valo valóra den. 36 (21/758.). 
1781: Egy nagy putony (Tgy. 1702— 
99.). 1840: Egy rósz pufíon 7 xr. 
(64/839.). L. még gabonatartó- al. 

Ráf. 1850: Négy ujj kerékre négy 
avadag ráfot húztam 4 frt. (8468. 1. 
1565-800.). L. még kerék-, vas- al. 

Ráf-húzó. 1840: Kováts műszerek... 
Két Ráf huzo (64/839.). 

Ráf-Iyukasztó. 1840: Kováts m ű 
szerek . . . Ráff lyukasztó (64/839 ). 

Ragya. 1788: Ősz gabonák: Búza 
a rogya érvén, mediocris termés remél
hetni (2283/788.). 

Raj 1. méh-. 
R a j - m é h . 1703: Egy Pay méhemet 

szaporodásával kertem ki Mathe András
tól (8468. l végy.). 

Rajzoló-vas. 1710: Rajzoláshoz valo 
edgj csumo kepéket, 3-rom legyezőt, 
edj rajzoló vasat (Ap. A . Vll). 

R á k . 1811: 25 közönséges Rák 15 xr. 
(430/811.). 

Rakó-szán. 1758: (Ap. B . X X V . ) . 
1767: (Tgy. 1548—798.). 

Rakott-láda. 1606: egi szép rákot 
ladat (Dámok. 1600-44.) . 

R á m a 1. ablak-, fűrész-, tajtorja-, 
lámpás-, recekötő-, szita-, tokos-, varró-. 

R á m a - t o k 1. fűrész-. 
Rámás-fűrész, 1752: Lántz erdölni 

valo kettő, Rámás fiirész egy (Ap. B . 
Kszti). 1797: egy hitván faragó fejsze, 
rámás farész hitván (B. M . 1791—aX).). 
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1829: egy hoszu szaru furu eltörve, 
egy rámás fürész (B. M . 1821—48.). 

Rántás-liszt. 1837: (177/837.). 
Rántó 1. vas-. 
Ráspoly. 1729: (11360. 1.). 1781: 

Ráspor (Tgy. 1702—99.). 1838: egy 
ráspor, megvette 25 xr. Kerlány Mihály 
(150.es. 77.). 1840: kováts műszerek... 
Három közönséges és két ráspor. Betsü 
Árrok 2 Rf. 40 xr. (64/839.). 

Réce. 1713: Récze nro. 34 (Ap. B 
X V . ) . 1806: volt négy lud, kilentz 
rélze (B. M . 1801—10.). 1812: Egy 
Rétze 12 xr. (953/812.). L . még bak-, 
tojó- al. 

Réce-fiú. 1636: Kis Mihali eczier 
€gj Nehani réce fiatt fogott vala az 
vizben (O. 1632—42.). 

Recekötö - ráma . 1716: egy réce 
kőtő ráma (Tgy. 1711—20.). 

Recés-kankó. 1840: Egy szatska 
vago reczés kankó (64/839.). 

Recés-vas 1. fűrész-. 
Recéző 1. laska-. 
Rekesz 1. tyúk-. 
Rengő-b51csőláb. 1716: egy rengő 

böltső lab egy horgával (Tgy. 1711 —20.). 
Répa 1. gyökér-. 
Reszelő. 1644: egi reszeleoit enimett 

találtára meg az kemenczie meghett 
(O. 1642-48) 1787: két reszelő, egy 
harapó fogó, egy vágó véső, négy kő
vágó csákány (1162|787.). 1838: kitsin 
reszelő. Betsü ár 6 xr. Nagyobb rendű 
reszelő. Betsü ár 12 xr. (177. cs. 60.). 
L . még fűrész-, négyszegű-, pléh 
torma-, simító-, torma- al. 

Rész-jószág. 1591: Az eo rez jo-
zofatth eoreoksegeth kyk volnának 
íJtyefaivan (Dámok) . 

Rét. 1583: ászt tuggyuk hogy az 
peres reth Myndeneknek szabad eleo 
feold volt mynd Kezdyeknek, Czykyak-
nak, mynd Erdeye mezeye (Kvh). 
L . még széna- al. 

Retek. 1642: Mikor FerenczAndras-
neval egi eletén lakom vala, az en 
udvaromon vetette Peterselymet, Retket, 
Fokhagimat... (Ap. A . ül.). 1642: 
valami kertiben való retek el lopása 
felöl vádlottak volt (0 .1642-48) . 1643 : 
vasarhelire vitem retket vagi petre'seli-
met (Kvh). 

Retesz. XVII. sz. v.: reteszts retesz
fejes félszer Aito (Ap. A . VII.). 1758: 
fa sorkon forduló reteszt?, és reteszfös 
Fenyő Deszkákból való Ajtója (Tgy. 
1702—99.). L . még vas- al. 

Reteszfő. 1617: pyncheyrv?! az Reiez 
feyti le vonattam (0.1613—27-). 1666: 
festet Ajtó zar szegtza (!!) rajta mind 
ütközőivel együtt, fogantyú, retesz retoz/ő 
rajta (Ap. A . IV.). 1713: bellett ajtó vas 
sorkokon járó vas rántó és retesz fő 
rajta (Ap. B . X V . ) 1758: fa sorkon 
fordulós reteszes és reteszfős Fenyő 
Deszkákból való Ajtója (Tgy. 1702—99.). 

Réz 1. téglázó-. 
Réz-boglár OS-kantár. 1808: Egy 

réz bogláros kantár, ahoz való Szügyellö 
s farmatring. Betsü ár 2 Rflor. (Deák). 

Réz-csengettyű. 1819: Vagyon két 
Réz Tsentyü Egyik Josefé, az másik 
Istváné (B. M . 1811—20.). 

Réz-fazék. 1676: Egj rez fazék 7 
ejteles (Donálh). 

Réz-gyertyatartö. 1648: egy réz 
gyertiia tartó (Tgy. 1616-50.). 1758: 
Egy pár Réz Gyertyatartó hozá való 
koppantokkal együt (Ap, j . 1,). 

http://150.es
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•Réz-kompona. 1800: (711/800.). 
Réz-kandér. 1703: Réz kondér szeg

letes nr. 4 (Ap. A . VII). 1807: Egy 
kupás Réz kondér (B. M . 1801—10.). 

Réz-mozsár. 1606: egi rez mossart 
<Damok. 1600-44.). 1661: egj Rez 
jnosaromot teoreoivel edgiut elvette (S. 
1658—65.). 18C8: Egy réz mozsár tö
mőjével Betsü Ár 2 Rflor. 40 Dr. (Deák). 

Réz-műves. 1720: Vajda Kakas János 
Pézmives (Káin.). 1750: Réz Művesek
ről : A Rézből való Edényeknek fontya 
rezivel onozással s munkájával együtt 
« 0 den. (Kvh.). 

Rézpikkely. 1708: egy kantár zabo
látlan réz pikekkkd (3. cs. 7.). 

Réztál. 1676: Egj rez tal (Donáth). 
Réz-tepsia. 1708: Egj öreg rez íepsia 

<3. cs. 7.). 
Rézüst. 1837: Egy Réz üst gyalog 

katona Páll János 2 Rf. 18 xr. [t. i. 
megvette] (Cseh). 

Réz-vizmeregető. 1772: Az Avadag 
Réz VÍZ meregetőböl a Biro két Haran
got veretett meg a Marhákra (Ap. B . 
X V . ) . 

Rezes - szerszám. 1619: egi lóra 
J'ezes szerszám (11360. I.). 

Ridegdisznő. 1729: vagyon edgy 
rideg disznó pajta szalmás, edgy kas 
kert előtte kereken kertelve (11360. 1.). 

Ridegmarha. 1691: Az Olt Szemi 
Udvarháztól el hajtott rideg marhák
ban . . . az mely marhák tudniuk dög
gel megh nem holtának, azoknak fele 
részit megh igiré (Káin.). 

Ridegsertés. 1755: Rideg sertés 
•aprostol nro. 19 (Ap. B . X V . ) . 1766: 
két kövér Sertés, kéi rideg Sertés ÍQ Rl 
<460/768.). 

Ritka-szita. 1788: Ritka Szita Nro. 1 
(Tgy. 1702-99.). 

Rosta. 1615: Adott Azzoniom Aniam 
. . . ket rostát (Mikó). 1692: Két rosta 
den. 12 (B. M . 1674-700) . 1744: 
Rosta öt kérgesek aestimáltatott den. 66 
(41/744.). 1838: kilentz i?oíto megvette 
1 Fr. 31 xr. Nagy András ur (150. cs. 
77.). L . még bőr-, búza-, búzapaüó-, 
fa-, fövény-, kása-, lenmag-, rostáló-, 
vas- al. 

Rosta-csináló. 1720: Kukulj Samu 
Rosta Csináló [cigány!] (Káin.). 

Rostáló-rosta. 1794: rostáló rosta 
nro. 1 (Tgy. 1702-99.). 

Rostély, 1708: (Ap. A . VI.). L . m é g 
drót-, halsütő; hússütő-, vas- al. 

Rostély-ablak. 1765: . . . fenyőfából 
csinált rostélly Ablak (Bethl.). 

Rostélyos-ágy. 1847: Egy festett 
Rostélyos Ágy 3 Rf. (194. cs. 29.). 

Rovás. 1790: Negyedfü, sárga és 
hódos kantza Lovam ^ovűsok és gond
viselések alá lévén adva, elkárosodott 
(833/790.). 1797: /'óvásra vágván a' 
Petsenyét a' Mester Embereknek s más 
munkásoknak, annak utánna azoknak 
fizetésekből lehúzván (511/797.). 

Rozs. 1707: A z szép rosnak vékája 
30 pénz (Kvh). 1766: Ros szalmájába 
17kalongya(460/768). L . még tavasz- al. 

Rozsos-búza. 1723: egy edémben 
Tosos búza kenyérnek való két véka 
(Ap. B . Ksztl.). 

Rúd . 1643: ugi veott racfatt es ugi 
verte ki (0. 1642—48.). 1730: Tor-
raáné Aszszonyom Földe Hoszsza 73 
rad, Szélyessége 3 rud s fél (Af,. B . 
XXIV.). 1748: Hogy a' két öles mrfak-
kal meg mérettetvén az helly (12424. l). 
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L. mégcseber-, cséza-, egyes-, feszítő-, 
kétkéz-, kocsi-, kőtél-, leszántó-, ló-, 
nydrnyomtató-, nyomtató-, szán-, szántó; 
száraztó-, üst-, vas-, vasüst- al. 

Rúdvas. 1755: Hét Rud vaséú Rud-
gyát per 54 facit 6 Rf. 18 xr. (33/755.). 

R u d a s - h á m . 1806: két racíűs és két 
elő parasztMm (B. M . 1801—10.). 

Rudas-ió. 1807: vagyon négy lóra 
való hám egy pár rudas /ovakra való 
farhám (B. M , 1801—10.). 

Rudas-német-zabota. 1750 körül : 
Egy rudas Nimet zabola:&8 dénár (Kvh.). 

í?udas-8kör. XiX. sz, e.: két nagy 
rudas ökör (Lázár). 

Rudas-zabola. 1729: viseltes kantár 
rudas zabolával (11360. 1.). 

Ruhaszáraztó-kötél. XIX. sz. eleje : 
Ruha szárasztó kötél 12 xr. (különf.). 

Sajgó-hold [?1. 1585: ket saligo 
holgia. feoldet ada (Lázár). 

Sajt. 1583: Kezdj zekén az eztenát 
elvagdalták az teomleomben Say/ban 
scik kart íóttek . . . az mi Maiorsagom 
benne volt Mindenekbe Szakmánt teol-
tenek, leomleombe, ordaba es Saylokha 
Szakmánt íeóttek (Kvh.). 1663: az el 
niuit eszíendeobeli hasznok hatod fel 
Temleo, hatodfel sait, hatod fel veder 
orda, s az gjapiok (S. 1658—65.). 
1678: 10. M a y in anno 1678. Küldöt
tem szalad lisztet köb. 2 , szalonnát 
kettőt, sajtói kettőt, Tömlőt, szalonnát 
(Ap. A V H . ) . 

Sajt-nyomó. 1840; Egy saft nyomó 
hitvány krinta (64/839.). 

Sajtár. 1649: kéziben véve az Sű/to/t, 
hogj az vizre menne (Tgy, 1647—50.). 
lSi8: Öt Légelly és egy sétdr (Cseh). 

L . még félkéz-, meregető-, meszes-, mos-
lékos-, tehénfejő- al. 

Sajtó. 1765: Vagyon benne Alma 
töréshez való külyü, ki sajíolishoz min
den accidentiaival edgyütt elkészített, de 
más hellyin-hellyin gyengülni kezdett 
Sajtó (Bethl.). L. még alma-, csigád 
alma-, vadalma-, vas-, viasz- al. 

Sajtoló-krinta. 1716: egy sajtoló 
krinta (Tgy. 1711-20.) . 

Saláta. 1737: Salatata den. 3 [t. i. 
adtunk] (Kvh.). 

Salétrom-főzés. 1705: Fát Salétrom
főzéshez vettünk, erdőnk magunknak 
nem lévén, curris Nr. 215 cum den, 30-
facit 64.50 (Kvh.). 1770: Salétrom főzés
sé] szolgálta Felséges koronás király
nénkat (161/1770.). 

Salétrom-főző, 1728: Osváí Mihály 
salétrom-főző (1728. Adó öi.). 

Sámfa. XVI11. sz. v.: két sámfa ka-
pocsal (S). XVIIl. sz. v.: egy sámfára. 
való kapocs (N. S.). 1840: Egy sámfa^ 
eladatolt 32 xr. (64/839.). 

Sárhordó. 1763: novembernek 12-
dik napján Tiszt Uramnak poroncso-
lattyábol a város Jstalaját tapasztván a 
Sár hordóknak számára vettünk vala 
egy házi kenyeret, egy ejtel éget bort 
atunk 16 Va xr. (Kvh.). 

Sarjú. 1710: Mikor a &2f;at egyező 
akaratból a határ birák felfogják senki 
lovát, tehenit, barmát odabocsátani ne"̂  
merészeilyen mig m e g szabadittya az 
határ biro sub poena flo. 11 den. 50 
(Tgy. 29/882). 1801: Andrád Sámuel 
Uram a maga nyilán kivüi a Birofüve 
heüyröi a Sarjút maga számára kaszál-
talta (413/803). 1848: 18 szekér sar/ít 
180 írt. (N. S ) . 
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Sarkantyú. 1776: 2 pár fány Sor-
kantyut 71 d. (Ap. J. L). 

Sarló. 1632: sarlót, kapat kúisó e m 
bernek szabad volt árulni. (Kvh.). 1692; 
ket SüTlo den, 6. (B. M . 1674-700.X 
1808: 6 Sorlo betsü Ár 30 dr. (Deák). 
1829: Egy Sallo. (B. M . 1821—48.). 

Saroglya. 1755: Istállóban vagyon 
egy felöl alkalmas jászolly és sarogja 
ik^. B . X V . ) - 1810: Egy vasas talpú 
és hiba nélkül való lo szekér al, első 
ládával és sarogjdval 135. Rfl. (740/ 
1810.). 1828: én a szekér farkánál a 
sarogja alá bé húztam m a g a m (1270/ 
828.). 1838: Egy sarogja, megvette 15 
xr. Bodor Farkas ur (150. cs. 77.). L . 
m é g elő-, hátulsó-, ló- al. 

Sarok. 1666: a' pitvarba nyílik egy 
vas pántokon sortokon forgó bérlet Ajtó 
<Ap. A . IV.). 1758: két heverederre csi
nált Tserefa sorton forduló két paraszt 
kapu fél fák között való Nagy kaput 
találtuk (Tgy. 1 7 0 2 - 9 ) . L. még ajtó-, 
fa-, fordító-, hosszú-, szegletes-, vas-, 
virágos- al. 

Saru. 1591: ket kys Sarara az gier-
mekeknek d. 24 (Mikó.). 1617: zinte 
olljan Njom vala mynth az Donát Bor-
bara Saruynak az N y o m a , mert az Saru 
foltos volt mynt zinte az Donát Bor-
bara Saruya (0. 1613-27,) . . . . az 
Sarwya Talpa foltos volt (uo.). 

Sas .deszkakerítéshez felhasznált 
földbeásoít oszlop'. 1713: Sósokban 
foglalt Sendel] fedél alatt levő deszkás 
kert (Ap. B . X V . ) . 1758: az Kapunál 
a kissebb kert körül vag>'on 16 Csere 
Saas (8468. !. végy.). Í761: találtatik 
«gy cserefa sósokon álfo nyári ház fe
nyő boronákbo! kicsinálva . . . / A ne

mes curiára bé járó kapu igyenessen 
áll északra a falu közzé, melj három 
cserefa sósokon van, már megrothad-
tanak (Ap. B . VII.). 

Sáska. 1692: Istennek kemény Íté
leti szerint rettenetes temérdek soka
ságú Sűstok érkezvén határunkra az 
tavaszi vetést m e g emésztették (K. i. 
E . 10.). 

Sátor. 1546: En mikor vasarhelt 
árultam en ugian sátorban árultam. 
(Kvh.). 1790: A Vásár Bírák pedig 
m e g Hiteltetvén mindenkor hitek után 
vették a Vásárpénzt az árulóktól egy 
egy krajczárjával a Botos, vagy Sátor
ban áruio Emberektől (817/790.). L . 
m é g kufárkodó- al. 

Sátoros-kert .ágakból, vesszőből 
font kerítés, melyet szúrós ágakkal, 
vagy szalmával fednek be'. 1688: Ezen 
Csűrös kertbőt nyílik be a Veteményes 
kertben (mely is sátoros kerttel van kö
rül véve) egy fel szer fenyő fa deszka 
ajtó (Ap. A . V . ) . 

Satu. 1788: Fülöp Moses azelőtt cir-
ctter négy esztendőkkel adót el a 13 
Pátensnek egy Sutut flór. hung. 6. egy 
ülőt fío. R . 1 (2236/788.). 1788: Satuly 
Nro. 1 (Tgy. 1702-99.) . 1840: Kováts 
műszerek . . . Egy sutu, eladatott 12 
Rf. (64/839,). L . m é g szorító-, vas- al. 

Selyem-bogár. 1787: Itten a Sze
derfák plantalása nem usualtatik, se 
pedig selyem eresztő Bogarak nem ta
náltatnak (1186/787.). 1789: a' Lakosok 
selyem Eresztő Bogarak tenyésztésiben 
sohult nem foglalatoskodtanak (J623/ 
789,). 1789: Selyem Eresztő Bogarak 
is a' Lakosoktol nem tartanak (uo.). 
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Seprő. 1737: Seprű d. 3 (Kvh.). L . 
még bor-. Jelző-, köntös-, tisztító- al. 

Serpenyő. 1615: Azzoniom Aniank 
adott. . . Serpenioi egiet (Mikó). 1659: 
egj rósz mosar, egj onnos czierpenio 
vaJ(ora) fi. 10 (O. 1658-65.). 1708: 
Egj öreg serpenyő vas fülivei (3. cs. 7.). 
1808: két kis Serpenyő, Betsü Ár 36 
Dr. (K. K o v ) . 1843: Egy pár Héhelj 
1 {serpenyő 1 kasza, 1 Saüo 1 for. 42 
(B. M . 1821—48). L. még lábas-, ol
vasztó-, palacsintasütő-, vas- al. 

Serpenyö-lábas. 1698: Egj nagj 
serpenyő lábas (Ap. A . VI.). 

Sertés. 1723: Két öreg Sertés, egyik 
árián, másik gölye (Ap. O . I.). L. még 
félhúsú-, hízó-, kövér-, makkos-, rideg-al 

Sertés-aprólék. 1767: Szalonna, 
Sertés aprólék, tejverő désák, M é h ka
sok (4a)/768.). 

Sertéshiziaió-pajta. 1736: egj Ser
tés hizlaló hitván pajta, fedetlen m ó 
don (Ap. O . l). 

Sertéshűsvágó-pad. 1809: A ke
nyeresek, mézesek az Sertés has vágó 
Pad helyeikre az Vertán Botya háta 
megé (Kvh.). 

Sertés-láb. 1K)6: sok sertés lábaik, 
oriák, Oldalosok és sodarok (B. M . 
1801—10.). 

Sertés-marha. 1645: egi sertés mar-
tojaU rekesztette voltt megh (0. 1642 
—48.). 1658: egi ser/es mar/iamot vitte 
el az Niajbot (S. 1658-65.). 

Sertés-ól, 1840: A Sertés ol fenyő 
boronábol-Zsendely alatt- négy szaka
szokba (Ap. Ksztl). 

Sertés pajta. 1766: Egy bornábo! 
rakott Sertés pajta (460/768.). 1789: 

Sertés pajta a lakó jószágon ketös hiz
laló, rideg 1 (11019. 1.). 

Sertés-vályú. 1821: Egy hitván ser
tés Eleiben való más válu 20 xr. (sz. n.), 

Sikárol. 1837: Megs/Adro/tattam a 
Házat. (F. I.). 

Sikitó-gyalu, 1809: Sikitó gyalu, a 
vevő neve Gazda Josef 18 xr, (154/62. 
cs.). 

Sikító-üveg. 1753: Egy fertájos 
üveg. Egy Sikito üveg egy nyüst az 
egér elrágta (128/753.). 

Sikoltyú. 1648: Alsotorian három 
sikoliiut, mely sikoltiuk ugian akor ejel 
veztenek el (K. 1647-52.). 1676: Csi-
kültju nro. 3 (Don.). 1758: egj tésolya 
vas sikolyával (8468. 1. 1565-800.). 
1829: Egy Sikolytyu 5 szemből áll6 
(B. M . 1821—48.). L. még vas- al. 

Sikolty ús - tézsolya. 1836: Egy 
sikojtyus Tésolya 1 Rf. 10 xr. (1032/ 
836). 

Simely-karika. 1723: két simely 
karika (Ap. B . XXIV.). 1743: kelteje a" 
Szekereknek erdölö, mellyben is talál
tatnak jo kerekek, a' tengelyei ezen 
Szekereknek vasatlanok, Simely karika 
pedig 9 találtatik rajtok vasból álló 
három (Ap. B . XXIV.) . . . mind az első 
és hátsó tengejeken vasból áilo simelly 
karikák (uo). 

Simító. 1755: két vakolonak avagy 
Simitonak 4 xr. (Kvh.). 

Simitó gyalu. 1798: Gyaluk: egj 
Eresztő, három simitto, egj párkányozo 
(11019. 1). 1819: Egy Eresztő, egy 
Porozó és simitto Gyaluk (B. M . 1811 
—20,). 

Simító reszelő. 1 7 ^ : Lakatosnak 
requisitumi e szerént: edgy nagy pö -
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Töly... Simitto reszelő nro 1, tellyes 
vas reszelő nro 3 (Káin.). 

Sing. 1608: minden embernek igaz 
singy es fonítia légien . . . / az ky oly 
marhat aruI, az kelt singé] kell merni, 
mindennek egy egy singet kel váltani 
az polgártól... / ha kinek hamis singit 
vagy fontíjat talalljak, velle árult, az 
mely marhat velle arult azt az polgár 
mind elveszy (Kvh.). 1765: a föld szi-
nitöl egy singnyi magasságú (Bethl.). 
1817: Napkelet felől valo szelje 13-rom 
<öll és egy sing (B. M . 1811—20.). 
L. még királyi-, ló- al. 

Sitigfa .állatmérték, mellyel a vásár-
toiró a baromvásárra vitt állatot m e g 
mérte'. 1755: Sing fáért a Mester 
Embernek adtunk 25 xr. (Kvh). 

Sing-fejező. 1720: edgj kis pinczébe 
mellyben is találtattak... Sing fejező 
<Káln.). 

Singszeg-fejező. 1840: Kováts m ű 
szerek . . . Egy sing szeg fejező (64/839). 

Singszeg-kivevö-olló. 1840: Kováts 
műszerek.. . egy sing szeg kivevő-olló 
<64/839.). 

Singvas. 1585: negjsw^vűsra d. 26 
<Mikó). 

Slritö t. laska-. 
Sirítö-fa. 1808: Egy serifíő fa 

< 1761/807). 
Sisak. 1808: Pálinka főző üst Sisak

kal s csöjivel, Beísü Árr 40 R . flór. 
<Deák). L. még hidegiíö- al. 

Skatulya. 1708: egj fűszerszám tartó, 
plehböl csinált öt sakatu/áv&l (3. cs. 7.). 
L- m é g patikus- al. 

Skatulya-leves-tartó. 1781: (Tgy. 
3702—99.). 

Só , 1632: az soíol varos szamara 

megh vetek az varaoth (Kvh.). XVÍII. 
sz. e.: Soert atíam ismett / /24 (Ap. A . 
VII.). 

Sóörlö-malom. 1716: egy so őtlő 
(Tgy. 1 7 1 1 - 2 0 ) . 1801; Egy só őrlő 
malom (226/801.). 

Sóőrlö-resnyice. 17Í9:Egj So öllő 
resnyicze (Lázár). 

Sótartó. 1676: Egj Soo tofto(Donáth). 
1688: Egi,^o tartó (uo.). 1835: egy 
sootarto és egy Bors törő, egy torma 
őrlő, 10 xr. (1608/835). L. még bras
sói-, fa-, föld- al. 

Sótörö-famozsár. 1664: egi so törő 
fa mosár (Ap. A . 111). 

Sótörö-favályucska. 1688: egy so-
íörő fa vátyucska (Ap. A . V . ) . 

Sótörö-mozsár. 1729: a tapasztatlan 
házban két jo So törő /nosdr (11360. L). 
1789: Mosár So törő (11019. 1.). 

Sós-káposzta. 1740: Sös káposztát 
kerti vetement vettem flo. 1.34 (Tgy. 
1731—40). 

Sóstej. 1681: két sosiefmk valo 
Deberke (Ap. A . V.) , 

Sóstejes-dézsa. 1703; Désa sostej-
nek valo egj (3. cs. 7.). 1808; Négy 
Sóstejes Dézsa Betsü Ár 24 Dr. (Deák). 
1814: Egy kitsi Sostej Désa (Tgy. 
1643-821.). 

Sód. 1744: . . . ezen kemenczének az 
elején Cserefa vagyon, a lába köt)öl 
valo, az sodgyát köböl és sárbo! rakták 
ki (461744.). 1803: haza jőve és beült 
a sod alá (632/803.). 

Sódar. 1 ^ 6 : sok sertés lábak, oriák, 
Oldalosok és sodarok (B. M . 1801— 
10). 1840: sodar per 8 xr. (64/839). 

Sok. 1796: kell vala Administralni 
22 Hetek állati 2640 Sok üveget, de 
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tsak 1990 Sokoi administraltak (653— 
796). 

Sokadaiotn. 1588: minden heljeken, 
piaczokcn, sokadalmakon . . . / bizonios 
szabad sokadalmac napjait bagfiuc 
Reminiscere valo vasárnapra . . . / 1623 : 
szalad sert is sokadalom napian kwweol 
nem szabad varosunkban árulni (Kvh ). 
1646: egj Sokadalom hetjn egj falka 
marhat kj úrit vala (Tgy. 1626—50), 
1662: megh elleneztettem az Zent 
gjorgy beojtj sokadalomkor, hogj nem 
engedem megh (S. 1658-65.) . 1680: 
Eöszi sokadalomigh halasztotta volt 
(K. 1669-74.), 

Sokadalom - beharangozás. 1755: 
hogy a Sokadalmat beharangoztatiuk a 
harangozónak adtunk 3 xr. • . . . az őszi 
Sokadalom kiáltónak és Aűm«^02onak 
attunk 4'/a xr. (Kvh.), 

Sokadalotn-kiáitó. 1755: Hogy meg
kiáltottuk, hogy senki Szarvas marhával 
ide ne jöjön a Vásárra a kiáltónak 
attunk i Ví kr. / . . . az őszi Sokadalom 
kiáltónak és harangozónak attunk 4 ' / * 
xft. (Kvh.). 

Sokadalmi-vásár. 1623: Sokadalmi 
vosarkor penigh generaliter mindenekteol 
ket ket pénz (Kvh). 

Sonka. 1840: sonto tavalyi 11 darab 
2 Rf. 12 xr. (64/830.). 

Sóra-járó-szán. 1806: Három derék 
szán, két erdölö és egy sóra járó / . . , egy 
Sora járó szán (B. M . 1801 — 10). 

Sóra-menő-szán. 1767: (Tgy. 1548 
—798), 

Sdr. 1615: Az mely serVn az Gal 
János zolgay az eo hazánál megh Jtíak 
eo nem tuíta Mychoda ser volt {O. 1613 
— 27) . 1618: Emberséges emberek, 

hogy az Ser elfogoih megh mertek az 
legelt zepen es igazan kj teolt (uo.)> 
1622: az Sernek ejtele mas fel penztb 
eryen (uo,), 1645: égik ültiben három 
kupa sertí. megiszik (0. 1642—48.). 
L. még korcsma-, méh-, német-, sza
lad- al. 

Sör-ejtel. 1634: Az bor es ser ejtelek. 
feleol végeztetik, hogi minden korczma-
rosok az Brassaj ejtelhez szabjanak 
ejtelt (O. 1632—42.). 

Sör-élesztő. 1806: fertály Ser Élesztő 
4 xr. (566/806). 

Sörfőzés. 1665: Veszteglet el eg 
napot itala mia Tavaszai, akor mate 
miklos szántót, szaladi seri /őzött, 6 
alut az paitaban (9786. 1.). 

Sörfőzö-ház. 1613: Az serfeozeo 
Aaznakis kel kevés foldozás (Tgy. 1606 
—25). 

Sörfözö-kád. 1759: Gabona tárta 
hat edényei Ser/ozőés káposztás három 
tódgyai tsak könnyen meg értek volna 
Rh. flór. 5 (B. M . 1751-60.). 1838: 
Serfőző kád, megvette 18 xr. gyalog 
katona Sebestyén Sámuel (150. cs, 
77) . 

Sörfözö-öst. 1618: maradoth volt 
egy Serfeozeo vst, mely az J(ncíuso)k 
kézinél vagyon, megkívánom az Ser
feozeo vstbely rezemet (O. 1613—27.).. 
1667 : Az serfeőző üst pedig rósz leven 
eladtam (K. 1661-69.) . 1708: Az pin-
czeben vágjon egj Öreg jo serfőző üst 
circiler 6 öreg csebres (3. cs. 7 ) , 

Sörfözö-verem. 1614: Egy Ereok-
segerúl az kerthet el hanta es Serfeo
zeo vermeth assoth, es oth Serth feo-
zeoth (O. 1613-27.) . 

Sör-korcsmárolás. 1634: Az Ser 
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koTCziomalas es hus adás feleól delibe-
ralok az jo sernek ejtele d. 2, az alab 
valo ser d. 1 (0. 1632-42.) . 

Sör-látás. 1727: Sert azki korcso
mára akar adni, serlátás után adhassa 
<Tgy. 1721-30.) . 

Söröshordó. 1648: egj káposztás, 
egj seres hordó (Tgy. 1626-50.). 1750 : 
^' néhai Tekintetes Nemes Tamás Uram 
seres hordo\it Szekerestől ezen Barom-
piatzrol behajtván Bakó György udva
rára, az 6 kegyelme Emberei megijed
vén az érkező városiaktol, oda a' váro
siak utánna futának s a' fenekét be
vágták (8468. Sztgy. t.). 

Sötétes-ház. 1720: Az Ur Házában 
levő Erkeljböl Délre vágjon az Sötétes 
Ház [köntös tartó Kamara] (Káin). 

Sövény. 1666: Ez mellett vagyon 
egy küs kertesznek való sövényből fonti 
4iaz (Ap. A . W.). ni9: A Sütő sövény
ből font arnyekjaval egjüt (Láz.). 1722: 
A kis házban egy hitván söi'rá>'b51 való 
kemencze (Ap. B . XXIV.). 1755: a' ház
ban vagyonegy sovénből font kemencze 
egy Lantorna ablak rajta (Ap. B X V . ) . 
1758: Sövényből készült tüzelő K e -
mentze (Tgy. 1702-99.) . 1758: egy kis 
^Sövényből tsinált horgokra fedett Marha 
Pajtája (Tgy. 1702—99.). 1766: Egy 
-sövényből font Sertés pajta (460/766.). 
1800: Két sövényből kötőt kasok, 
eg)'ik két szakaszu, a másik egy (1711 
- 8 0 0 . ) . 

Sövény-istálló. 1633: egy cziv̂ rt az 
vegeben seoveny istállóval egjwt (Pótsa. 
1581—814.). 

Sövénykert .vesszőből, ágakból font 
kerités'. 1730: Söpenből font fedeles 
íégi támaszos kert (Ap. B . XXIV.) . 

1766: Jószág körül való Sövény kertek 
(4601768.). 

Spárga. 1788: Spárga Nro. 3 (Tgy. 
1702—99.) L . még száraztó- al. 

Sfóf. 1736: vámnak való Egy nagy 
öreg Szuszek három részben szakasz
tott, melyben találtatott egy öreg lakatt 
Sorofos (Ap. O . I.). L . még almá
sa jtoló- al. 

Sróf-kulcs. 1840: Egy srof kuHs. 
Betsü árok 15 xr. (64/839.). 

Sróftekerő. 1844: Egy sorof tekerő. 
Eladott árra 13 xr. (175. cs. 13). 

Sróftekerő-kulcs. 1810: Egy sroff 
tekerő kolís (1198—1824.). 1840: két 
srofos szeg. egy srof Tekerő koUs 
(64/839.). 

Srófvágó. 1840: egy nagy srof vágó 
(64/839.). 

Srófos-lakat. 1729: edgy jo Sorofos 
lakat (11360. 1). 1736: M a s Szuszek 
az melyben Szombati vamott szoktanak 
eöszel tartattny ket részből álló Sorofos 
Lakat van rajta (Ap. O . I). 

Srófos-pad. 1807: A Strofos pad 
2 Rf. 37V2 (1761/807.). 

Srófos-szeg. 1840: két srofos szeg, 
egy srof Tekerő kolls (64/839.). 

Stakatura. 1859: Nád Siakaiurának 
15 Rf. (G;dof. 1604-864.). 

Stekll-kés. 1837: (Cseh). 
Stempely 1. fürész-. 
Stempelyeztet. 1769: meg voltak 

romolva a Palota felső Gerendái, m e 
lyeket megkelletí Stömpőjősztetni (1740/ 
796). 

StráJ-fa (Választó rúd, mely az is
tállóban az egyik lovat a másiktól el-
válaszlja'. 1823: Lévén benne (t i. az 
istállóban) négy Stráifák (99. cs. 44 ) . 
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Sulyok. 1640: a sulikoit meg bú-
cziullia bátor az ládájában tarczia (0. 
1632-42.). 1810: két szoro lapátok és 
egy sulfok 8 dénár (740/810.). 

Súrdé. 1821: egy ponya egy sardély 
egy magvető Rf. 8 (B. M . 1821—48). 
1838: Három surdé, a vásárló neve 
Bagoly János 2 f. 12 xr. (140. cs. 24.). 
L . még szalma- al, 

Surló 1. torma-. 
Suta. 1847: Suta, Dézsi Mihály sol-

vit Rf. 8. 4 (Kvh.). 
Suvikszos-csupor. 1825: Egy Sa-

vixos Csupor (8468. 1. Séra k.). 
Süldő. Myko Mihály Vramnak Sul-

dokoi nro hatot (Mikó). 1620: neki 
hag}o(k) három eöreg disznót ket sül
dőt (Tgy. 1606—25.). 1692: Három 
süldöcske f!o. 1. den. 50 (B. M . 1674 
—700). 1716: Találtunk a' Szekér 
Színben 6 tarka süldői, 3 veres süldőt 
és veres disznót (Tgy. 1711—20,). 

Sütő. 1686: hogjazmely S"/ő arra-
ert keresi Székel Mojsesne azt a sütőt 
az öcsitől [kapta] (8468. I. 1500-800.). 
1686: Haromszeki Lemhenyi János az 
Úrfi eo lí(egye)!me söíoje (uo). L, még 
kolbász-, palacsinta-, vas palacsinta- al. 

Sütőház. 1627: Egj Süfeó haz ahba 
suíeo kemencze egy (Ap. A . ü ) . 1640: 
az Siiteó hazAtt becziúitesse meg e m 
berséges emberekkel (0. 1632—42.). 
1663: az eoreoksegen vadnak Istállók, 
Czjvr, S^teohaz, Tyukol, ket Disznó ol 
(S. 1658-65.). 1713: Sütő házban egj 
czipo szakasztó tábla (Ap. B . X V . ) . 
1758: Fenyő Gerendája jo Fenyő szaru
fákon és Létzeken közönséges szalma 
fedél alatt való Sütőház, melynek kdze-
péü kőböi rakott Sütökcmentze vagyon 

(Tgy. 1702—99). 1768: Vatsora után 
elő álomkor akkor égett el fen meg 
irt Magyarosi Benedek ö kegyelminek 
egj bornábol való Sütő házinak szar-
vazattya s a hátulsó fara és ágasokra 
csinált Szekér árnyéka szán állaival egj 
pár szekér ágassaival sok eszköz fáival 
együtt (167/768). 1789: Sütő Ház a> 
kapu előtt Sendelj fedéllel ajtóval 1 
(11019. 1). 

Sütőkemence. 1627: Egj Süte6 
haz abba suteo kemencze egy (Ap. A . II.). 
1722: A Sütő házban Sütő kemencze 
és éget bor főző katlanocska (Ap. B . 
XXI\^). 1803: egy csempe kementze, 
egy sütő kementze (B. M , 1801—10.). 

Sutölapát. 1716: két sütő lapát 
(Tgy. 1711—20.). 1744: Sütő lapát 
numero kettő aestimáitaíott den. 6-
(41/744.). 

Sütöteknyö. 1692: Egy gyuro es 
Sütő Tekenő den. 30 (B. M . 1674— 
700). 1808: Egy nagy sütő teknő. 
Betsü Ár 36 Dr. (Deák). 

Szabad-erdő. 1787: Különös tilal
mas erdő nem lévén, itten is a' Szabad 
Erdőnek gondviselője a' falus Biro-
(775/787). 

Szabadítás I. határ-. 
Szabó. 1764: Ezenkívül mikor le

hoztak Szabói, Csizmadiát, Mészárost, 
niellynek adós volt, feles pénzemmel 
fizettem ki (Tgy. 1763-854.). L. m é g 
nő- al. 

Szabó-asztal. 184!: Szabó asztat 
avult 4 xr. (Kvh.). 

Szabó-céh. 1830: Városunkban Lakó 
minden rendű Szabó mestereknek Czého& 
Társaság felállítása arání beadott Leve
lekre Vállasz... (8468. 1. cs). 1842: 
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Szabó Czéhunk a maga öröm Innepe 
megülése napjára... (11786. 1.). 

Szabó-társaság. 1830: Az idevaló 
Szabó Társaságnak céhale privileginum 
heüybe hagyására beadott instantjára 
Válasz... (8468. 1. cs.). 

Szakács. 1623: Az melj nemesem
bernek lovas legenie, zakacza, béressé 
es molnára vagion az lofeo emberekis 
az mellyk rend vagion supplication 
hogj azok ne connumeraitassanak (Tgy. 
1606—25.). 1713: Tordai Márton sza
kács. Fizetés 13 fr. 1 pár kordovány 
csizma, két ing, lábravaló, öt véka árpa 
vetés (K. Székely félj.). 

Szakács-kés. 1806: négy nagy 
Szakáts kés (B. M . 1801—10.). 
Szakács-tűzhely. 1755 kirakot egy 

Szakáts Tazhelly (Ap. B . 15.). 
Szakácsné. 1732: Generális it járá

sakor a Szakáts aszszonn&k vit másfél 
poltrára égeít bort (Kvh.). 

Szakaszos-kas. 1788: (Tgy, 17Ó2 
—99.). L . még egy- a!. 

Szakasztó-deszka. Egy uy szakasztó 
deszka (Ap. A . VII.). Egj szakasztó 
deszka (uo. V L ) . 

Szakasztó-tábla. 1 8 1 7 : ( B . M . 1811 
—20.). 

Szakasztó-teknö. 1713: Szakasztó 
Tekenö nro. 1 (Ap. B . X V . ) . 1719: 
Szakasztó Tekenyő (Ap. O . I.). 

Szál. 1560: az prasmary erdeobe, 
ki az fekete wyz mellett wagyon ott 
wagthanak zylffat es teolgyfat ket zaaz 
2ü/at négy hean hatalmaswi (Tgy. 1427 
—1565). 1786: Szál Gyertyát adót a 
a Falusi Biro (1221/787.). 

Szalad .sör főzésre csiráztaíotí árpa'. 
J628: három kóból szűtorfoít három fo

rintba (Ap. A . II.). 1628: egi keöbeöl 
arpas zaladot es komlót den. 50 (Kvh.). 
1617: az azalast elvegheztem vgyan 
eontheozthemis a tüzet az Azalo tor
kába vgy indultam a zalad levenny (O. 
1613-27.) . 

Szálad-aszaló. 1750: Sepsi Szent 
Györgynek két Szalad aszalo'ia. volt, 
edgyik volt a' Debren kapujánál, másik 
volt Szemerja fele . . . Az emlékezetben 
forgó Szaladaszalonak torkát és köveit 
láttam (8468. I. Sztgy. t.). 

Szalad-liszt. 1678: 10 May in anno 
1678. Küldöttem szalad lisztet köb. 2. , 
szalonnát kettőt, sajtot kettői. Tömlőt, 
szalonnát (Ap. A . VII.). 1691: Az sza
lad lisztemből maga jobbágya házánál 
főzetet sert Dósa Uram (Ap. A . IV,). 

Szalad-sor. 1623: szalad sert is so
kadalom napian kwweol nem szabad 
varosunkban árulni (Kvh). 

Szalafa .sörfőzésre csiráztatolt árpa'. 
1666: Szűto/űtt egy egy köblöt... az ki 
szalafati nem czinal egy egy köböl zabot 
ad (Tgy. 1 6 5 2 - 8 2 ) . L. még szalad- al. 

Szaladás. 1678: Eökreomet, szörj-
röl protestálok, haytotta be az Futás
falvi tilalmas határból, az szaladássaH 
megkínáltam nem levaita (K. 1678— 
88) . 1712; H a mely gazdának marhái 
nappal kárba szaladnak és a határ 
pásztor megkapja, büntetése dénár 6. 
Éjszaka pedig azon szaladastrt dénár 
12 (1. cs.). 1727: Az szű/űí/dsnak bün
tetése Két pénzt, s a kárt fizesse m e g 
(Tgy. 1702—99). 1772: Valamely Marha 
mellett Pásztor lészen, ha Gabonában 
tapaszíaltatik Szaladásnzk nem lehet 
nevezni, hanem mint szánszándékos 
kártékony ugy bűntettessék (különf.). 
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Szá!-fa. 1615: Donát Pal Teleky 
Mayos Thamassal convyncalanak 12 
zal farol... (O. 1613-27.). 1803: 
Csere avassábol hogy szál fát, vagy 
koszorufát szokot vinni (B. M . 1801— 
10.). 

Szalma. 1616: az Goch geörgy 
hazatul hozoth volt zalmat (0. 1613— 
27.). 1617: Az Zalmaha aiuznak (uo.). 
1766: Búza szalmá\áha 70 kalongya. 
Ros szalmá'iáha 17 kalongya (460/768.). 

Szalmafedél. 1713: Disznó okol, 
melyben találtatott fenyő bornábol való 
két rekeszü két ajtajú s egy lábon álló 
szalma fedél alatt levő Disznó oU (Ap. 
B . X V . ) , 1755: három szakaszból álló 
és fenyő bornábol rakott alkalmas szal
mafedél alatt egy Disznó 0 1 1 . . . szalma 
fedél alat egy jégverem (uo.). 

Szalmakosár. 1695: (Káin). 
Szalmás-épület 1703—5: Szalmás 

épüleien, ha ki a ház hijján bocsáttya 
kementze kürtejit az Tiszt c u m poena 
fi. 3 bontassa el, ha ugj sem szaba-
dosson le üttethesse (Kvh.). 

Szalmasurdé ,sza!mazsák'. 1831 : 
Vagyon egy Szalma Surgyé (23. cs. 99.). 

Szalmatartó. 1807: A Csüröskert 
kapuján kivíil levő veteményes kert azon 
hátul levő Szalmaiarto helyek (B. M . 
1801-10) . 

Szalmazsák. 1740: tanáltatott egy 
rósz szalma Sdk egy szalmából való 
vánkos (11786. 1. 1577-847.). XIX. sz. 
eleje: Egy Szalma Sak (B. M . hiány). 

Szalmazsúp. 1817: A Oyümöltsös 
kertben egy Bikfa Boronákbol rakott 
szalma Sappii szépen bé fedett Csűr 
(B. M. 1811—m). 

Szalonna, 1627: ̂ j egész szalonna 

(Ap. A . 11.). 1643: szegben legeni le
ven cziepleim leven menten egi asz-
szonihoz, valami szallanat ighert (0. 
1642—48.). 1646: oly szalannat adót 
hogi az giermeki meg dühottek (uo.). 
1808: Másfél kisdég Szalonna u. m . 
59 font, két Háj u. m . 10 font s egy 
7 fontos Orjos Betsü Ar 35 R . flór. 
(Deák). L. még avas- al. 

Szalu. 1681: három Salu (10908.1.). 
XIX. sz. e.: egy nagy darék szallu (Lá
zár). 1840: egy szallu és kézvono 2 
Rf. (B. M . 1821—48.). L . még falazó-uh 

Számadás . 1642: az marhám mellől 
el állott hivattam szaamadasra nem 
jeott (0. 1642—48). 

Szamár-kanca. 1819: Egy szamár 
kantza adatott el 5 Rf. 7 xr. (72. cs. 61.). 

Szamár-ménló. 1819: Egy 4 Esz
tendős Szamár Ménló adatott e! 3 Rf. 
8 xr. (72. cs. 61.). 

Számtartó. 1711: Terh hordo
zásban számtartoi is tartottunk (Kvh). 
1711: Mind a' két város tarcson egy 
egy számtartoi (uo). 

Számvevő . 1730: Kovásznai Bács, 
Fejős és Meddő Pásztorok semmi heliy 
és mentséggel és jo ratiokkal magokot 
az számvevő és törvént tevő Gazdák 
élőt nem mentegethetik (57/748.). 

Szán. 1593: M i falustol hatunk vala 
egimasnak Ily hagiomant egy forinthig, 
hogy valamely Kalnoky ember vidék 
faluból való szonokoth latna meg íar-
tosztassa es az Kalnoky Érben Erdeolí 
volna megh tartosztassak (Tgy. 1569— 
606.). 1645: szánomon jarvan ugi ütöt
tem volna kett lovat, hogi fel dőltének 
volna, eggikben az szán rudgía bele 
ment (0. 1 6 4 2 - 4 8 ) . L. még béres-. 
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darék-, derék-, deszkás-, erdölö-, futó-, 
ganézó-, korcsolya-, lajtorjás-, ló-, 
molnár-, négylábú-, rakó-, sórajáró-, 
sóramenő- a!. 

Szán-áll. 1809: Ujj szán áll, a vevő 
neve Budai Ferentz Dúló 1 Rf. 1 
(164/62. cs.). L. mé^ szekér-, ágas- al. 

Szán-rúd. 1645: szánomon jarvan 
ugi ütöttem volna kelt lovat, hogi fel 
dőltének volna, egyikben az szán rudgia 
bele ment (0. 1642—48.). 

Szántalpaló-lánc. 1683: Egy szán 
talpára va!o lanczoit hármait jokott 
(11786.1. 1577-847.). 1794: Egy szán-
talpalo kurta Lántz (Tgy. 1781-800) . 
1797: két Erdölő szán és egy szán-
talpába való kis Lántz (B. M , 1791— 
800.). 1807: Egy szán talpaló Lántz is 
vagyon (B. M . 1801—10.). 

Szánt. 1616: vgyan azon megh 
zantoih feoldet az had alat bevethette 
kapoztaval es bekertelte (0.1613—27). 
1617: Mikor zanihot volna kj tiltatta 
pechettel az Indust Thorvenyre kellet 
fel Bochuznom (uo.). 1642: Seot kett 
Ekewrel m y szántottunk vala benne 
(8468. végy.). 

Szántás. 1605: ebbe az eztendeoben 
tavaz vetéskor az megh zantasert az 
maior poteníian hiúk (Miki. 1605 — 6 ) . 
1616: az zabád víhon ra menth az 
megh nevezet Molnáromra, az zanfas, 
kertheles es kapoztha vithetes feleoi 
(O. 1613—27.). 1622: Mjert hogy ezen 
feold zaníhastú Tarchy Georgy Tör
vényben hytta az ki megh zanfhoWa 
azt (uo). 

Szántóföld. 1569: az en tulaydon 
Örökseghemhez vaio zanto főldti attam 
vala zálogon (8468. l). 1576: vagion 

az határban is szanio / e o W w n k , szena-
fwvwnk (Kvh.). 1596: volnának valamy 
szanío földek Teolgyes Pa! Eoreokse-
geben (Tgy. 1569—1606.). 

Szántó-rúd. XIX. sz. e.: Egy szántó 
rudat Gidofalvi Sámuel ur 4 pénz [t. L 
megvett] (B. M . k. n.). 1814: Egy 
Szántó Lo rud, vette meg Oláh Tódor 
19 xr. (1643/821.). 

Szántó-taliga. 1756: szanto taliga 
vasas 1 (Tgy. 1702-99.). 1808: két 
Szántó talyiga egyik vasas, Betsíi Ár 
4 R. flór. (Deák). 1861: Egy vasas talpú 
szántó taliga patingal 2 f. (Cseh). 

Szántó-tézsolya. 1716: az ekén egy 
köldök vas, gerendely karika, két szánta 
Tésola (Tgy. 1711—20). 1723: Egy 
Eke Talyigájával és vasaival, szántó 
tésolyával és járommal (Ap. 0 . l,). 1758: 
egj szántó tésolya vas karika rajta 
(8468. f. 1565-800.). 

Szántó-vas. 1632: szanto vasat es 
egyéb apró vassat arultanak (Kvh.). 
1659 1681: egj bokor szanto vas (S. 
1 6 5 8 - 6 5 ) . 1691: Az edgy bokor szanto 
vűsat es szuszekot m e g igire Nemes 
Tamás Uram (Káin.). 

Szappan. 1763: Deczembernek 15-ik 
Napján Tiszt Urunk poron(cso!attyábol) 
egy rud Szappant vetünk (Kvh). 

Szappanfőző. 1750 k.: Szappan Fő-
zőkröl: A legvastagabb úgymint négy 
ujjni vastagságú szokott rud szappan 
kiben három font vagyon 24 den. (Kvh.). 

Szappanfőző-üst. 1840: a katlanba 
rakott érez Szappan főző Üst (64/839.). 

Szappanos. 1734: Szappanyos{Kvh.}. 
1781: Kezdi Vásárhellyi Szapfmnos 
Szöts Jánosnál hálván egy köJö Lintzát 
ellopta (658/782.). 
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Szappanozó-cseber. 1836: Hosszú 
szapanozó cseber (988/836). 

Szappanozó fazék. 1698: Egj szap
panozó Fazék (Ap. A . VI.). 

Szappanozó-medence. 1788: (Tgy. 
1702—99.), 

Szappanozó-teknő. 1713: Szappan-
jozo fekenő nr. 1 (Ap. B . X V . ) . 1808: 
Egy Szappanozó lekenő, Betsü Ár 8 Dr 
(Deák). 1817: Egy szapanyozo Tekenyö 
(B. M . 1811—20). 

Szapuló-cseber. 1740: Szapullo 
Cseber nro. 1 (28/740.). 

Szapuló-dézsa. 1808: két Szapullo 
Dézsa, Betsü Ár 48 Dr. (Deák). 

Szapuló-kád. 1840: (64/839). 
Szapuló-szék. 1688: (Ap. A . V . ) . 
Szapuló-üst. 1664: egi io szapuló 

üst (Ap. A . IV.). 1808: Egy hiíván 
Szapullo üst, Betsü Ár 3 R . flór. (Deák). 

Szárazmalom. 1755: A Száraz 
malomnak romlót falai helljébe, hogy 
üj falakat csináltunk SVi xr. (Kvh.). 

Száraztó 1, gabona-, szilva-. 
Száraztó-gyeplö. 1838: egy szá

raztó gyeplő, megvette 17 xr. Tiszte-
teletes Boérné (150. cs. 77.). 1840: 
Három vásott szárasztó Gyeplő (64/ 
839). 

Száraztó-rúd. 1664: keft szárasztó 
rud (Ap. A . III). 

Száraztó-spárga. 1835: 1608/835.). 
Szarufa. 1613: Az zeker Istálló 

sémire nem io, az agasiban vauk io 
kevés, az zarw/aiaba, de a kozorwfaja, 
leczj es sendelje sémire nem io (Tgy. 
1606—25.), 1635: En pedig Tegzeo 
Péternek cziak jo akaratomból igerek 
10 szál szaru fait hogy el égtek vala 
(O. 1632—42.). 1729: ezen Sütöházon 

eszterhaja alatt gabonás Ház szarufá
jának való apró bornak nro. 11 (11360. 
I.). 1758: jo Fenyő zarufákon és Lét-
zeken jo szalma fedél alatt való két 
odru Tsür . . . Fenyő Gerendája jo 
Fenyő szarufákon és Létzeken közön
séges szalmafedél alatt való Sütőház, 
melynek közepén kőből rakott Sütő ke-
mentze vagyon (Tgy. 1702—99.). L. 
még fattyú-, fiók- al. 

Szarvasmarha. 1755: Hogy meg
kiáltattuk, hogy senki Szarvas marhá
val ide ne jőjön a Vásárra a kiáltónak 
attunk 1 Va kr. (Kvh.). 

Szarvas-teknő. 1698: Egj szarvas 
tekenyö. Fenyő magh benne / . . . Egj 
szarvas tekenőben len (Ap. A . VI.). 
1763: Szarmsos nagy Tekenő / . . . 
kisebb kenyérsütő szarvasos Tekenő 
(B. M . 1761—70.). 

Szarvas-dagasztóteknö. 1681: há
rom szarvas dagasztó tekenyö (Ap. A . v.). 
1698: Egj szarvas dagasztó Tekenő 
(Ap. A . VI.). 

Szarvas - üllő. 1720: Lakatosnak 
requisitumi e szerént: edgy nagy pö-
röly, nagj verő nro 1, Szarvas ülő nro 1, 
Félkéz verő... (Káin.). 1780: . . . el lop
tak egj nagj Szarvas Ülőt, három nagj 
öreg Fogokot, egj nagj fél kéz Verőt, 
egj nagj Fogzo Vasat (356/780. s.). 
1840: Kováts műszerek... Egy hasz
nálható Töke Ülö és egy szarvas Ülő 
(64/839.). 

Szarvaz. 1646: bornat hozank ide, 
fel sem szarvazhatok, hanem az Varos 
nekj s kj hania a piaczra(Kvh). 1775: 
A Templomot újra szarvazzik (S. ejk, 
1775-97.). 1804: az 1802-ben 26-ik 
Oktobris a rettenetes földindulás álfal 
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megromladozoít tornyát újra szarvazván 
(S. ejk. 1801—6.). 

Szarvazat. XVII. sz. v . : szarvazúsit 
az essö VÍZ igen megvesztegette (Ap. A . 
VII.). 1777: Fenyőfa szarvazatrai és 
állásra 80 száll, szálát xr. 12 (Kvh.). 

Szavatos 1. zavatos-. 
Szecskavágó. 1795: Egy Szatska 

vágó (542/796). 1840: A pollyva tar
tóba egy Szatska vágó készületivei 25 f. 
(64/839.). 

Szecskavágó - kasza. 1840: Egy 
Szatska vágó kasza, eladatott 50 xr. 
(64/839.). 

Szecskavágó-láda. 1740: Szatska 
vágó Láda kaszájával edgyüt nro. 1 
(28/740.). 

Szecskavágó-vas. 1840: EgySzacska 
vágó darab vas (64/839.). 

Szeg 1. ,kaszáló'. 1628: tudom hogj 
az Geörgy Ghereb uram szegéhez sza-
kada (Tgy. 1628—50.). 

Szeg 2 . 1617: egy Malomnak az 
Árok Torkába Ze^^eket vereíet és agakatis 
rakata oda, az mely Ágnak O d a rakása 
az Malom vyzenek Ártalmas (0. 1613 
—27.). L . m é g derék-, ék-, festett 
kendő-, gombolyag-, hátló-, kendő-, 
kerék-, kerékfej-, lapos-, léc-, őr-, patkó-, 
srófos-, vas-, vas derék-, vető-, zsin
dely- ai. 

Szegtejezö. 1788: Szeg fejező Nro. 9 
(Tgy. 1702-99 . ) . 1840: Egy nagy ket
tős szeg fejező. Becsű árok 20 xr. 
(64/839.). 

Szegfej-gombolyitó. 1840: Egyszeg^ 
/^/et gombolyitto. Becsű ártok 5 xr. 
(64/839.). 

Szegtartó-börzacskó. 1861: szeg-
tartó bőr acsko 10 kr. (Cseh). 

Szeges-asztal. 1681: ket szeges 
asztal (Deák). 

Szegelet. 1618: attam volt Egy 
Darab Zegelet feoldet kin lovakath 
tarthot az En megh holt atthyam Donát 
János atta volt Neky (0. 1613—27.). 
1675: Balog István része szerint való 
egy darab szegeletet (Tgy. 1669—81.). 
1806: mely is neveztetik Páll Miklós 
szegeleüyinek, mely megnevezett Sze-
geleti vagyon a Zabolai halom mezejé
ben (B. M . 1801 — 10.). 

Szegődik. 1616: az Vra meg zege-
deoth volt vele azt megh tartozyk adni 
(O. 1613-27.). 

Szeglet-mérték. 1809: Szeglet mér
ték a vevő neve Szabó Sigmond 2 xr. 
[ácsszerszám] (164/62. cs.). 

Szegletes-sarok. 1764: Egy ablak 
rámákra szegeletes Sarkokért áita! fog
laló veszszökért kivonó gombocskákkal 
és bezáró fordítókkal 1 Rfl. 8 xr. 
(147/764.), 

Szegödség. 1606: m e g h kivanomaz 
szegeoczeget es ell varja ezten Napigh 
(Miki. 1 6 0 5 - 6 ) . 1615: 3. Zegodsegre 
marazthottam volt megh(0 .1613—27) . 
1616: az zegocfieg penig volt f. 4 egy 
zűr, Egy keobeol zab vetés, ket keo-
beol Búza veíes (uo.). 1635: ha az 
szegeczieg melle jeo jo (1614—35.). 

Szegödött-szolga. 1611 : Goczmany 
Istvánnak ugj mint szegeodeot szolgaia-
nak berere (B. M . 1 5 7 4 - 6 9 9 ) . 1618: 
Ez Jelen való ezthendeore zeg-edeoí 2»í-
gaya volt es elhagyoih oknelkul (O. 
1613—27.). 

Szegődött - szolgálóleány. 1618 : 
Egy zegedeoíh zolgalo leanyomöX Talál
tam m e g h nála, mely zolgalo leanyoraot 
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kertem ky pechettel az felesegető! (0. 
1613-27.) . 

Szejke-tál. 1813: két Szejke Tál 
egy Leveses Tál (11786. 1. 1 6 1 0 - 1 9 ) . 

Szék. 1808: Öt festett, két fejér vi
seltes Székek Belsü Ár 84 Dr. (Deák). 
L . még árnyék-, csíptető-, egyes-, fa-
rogó; felakasztó-, festett-, guzsaly-, 
gyalog-, húsvágó-, karjos-, karjos egyes-, 
kerékfalazó-, kézvonó-, kis-, köszörű-, 
paraszípad-, pohár-, szapuló-, ülő-, 
vágó- al. 

Székely-fogas. 1758: két közönsé
ges Székely fogas, egyik hoszszabb, 
rövidebb a másik (Tgy. 7/899.). 

Székely-jószág. 10)1/1801: az eü 
Zékely Jozaghtri és eőrösksegekertniást 
Ígértünk (Ap. H . I.). 

Szekér., 1574: mikor az szekertih 
veottwk vala (Dámok) . 1584/XfX. sz. 
e,; mind barmokat s mind szeArerekkel 
eljárhassanak rajta (Ap. B . X V . ) . 1616: 
veottem volt Boronát, mely megh veoth 
Brassóban hozok volt egy zekerxe\. Hogy 
az boronát el nem hozhattam 4 Eok-
reomot zekermitol zenastol vytte be 
(O. 1613—27.). 1617: azt monda Siló 
geornek halgas Bolond, mert az méhe-
ket zekeren vyttek el (uo.). 1713: Sze
kér szin, mellj alatt is találtattak egy 
hoszszu karos pad, három szán, két 
fakó szekér (Ap. B . X V . ) . L. még bé
res-, egészvágás-, erdőlő-, ernyős-, fa-, 
faíatpu; félvágás-, futó-, gabonahordó-, 
gyékényes-, hintó-, hordó; ide s tova 
járó-, járó-, kasos-, ló-, malomba/áró-, 
ökör-, paraszt-, pergő-, szénás-, tár-, 
trágyahordó-, vasas-, vasastalpú- al. 

Szekér-ágas. 1768: Valsora után 
elö álomkor akkor égett cl fen m e g irt 

Magyarosi Benedek eö kegyelminek eg 
bornábol való Sütő házának szarvazattya 
s a hátulsó fara és ágasokra csinált 
Szekér árnyéka szán állaival egj pár 
szekér ágaseavdX sok eszköz fáival együtt 
(167/768). 

Szekér-alj. 1664: egi öregh szekér 
Aly, 3 marok vas rajta (Ap. A . III.). 
1676: adgyon edgy négy ökör után való 
szekerei. . . kinek az ű//ya vasas legyen, 
Járommal, sikotyu, teslyastol (8468. I. 
1565-800.). 1808: Egy hilván Szekér 
aly két roszsz kerékkel. Betsü Ár 50 
Dr. (Deák). XIX. sz. e.: Egy nagy sze
kér aj\sA két elö kerék nélkül Forró 
Károly, ur 2 m , f. 74 pénz [t. i. m e g 
vett] (B. M . k. n ). 

Szekér-árnyék 1. szekérágas-. 
Szekér-elö. 1843: Egy hordó szekér 

minden vasával, s egy kiss szekér elő 
minden vasával /, . . Két kiss szekér elő 
kerék vass talpú (B. M . 1821-48) . 

Szekér-istálló. 1613: Az zeker Is
tálló sémire nem io, az agasiban válik 
io kevés, s az zarwfajaba, de az kozorw 
faja, leczj es sendelje sémire nem io 
(Tgy. 1606-25.) . 

Szekér-kas. 1810: Egy vasas talpú 
minden hiba nélkül való Io szekér kas
sal, első ládával és sarogjával együtt 
135 Hfl. (740/810.). 

Szekér-kenőcs. ISS9: Szekér kenőcs 
1 f. 6 xr. (Imreh D . ) . 

Szekér-kerék. 1691: ket Io szekér 
kereket böcsültünk den. 96 (Tgy. 1682 
—92.). 

Szekér-láda. 1805; Egy szekérláda 
és egy kis lekenő (Szöts. 1806—96). 
1821: Egy szekér láda 2 Rf. (sz. n ) . 

Szekér-szfn. 1713: Szekér szin, meiiy 



135 

alattis találtattak egy hoszszu karos pad, 
három szán, két fakó szekér (Ap. B . 
X V . ) . 1722: Istálo végiben Szekér szin 
ágosokon álló (Ap. B . XXIV.) . 1760: 
a mellyeket épített költséges kamarát, 
szekér szint, mind deszkából, azon 
deszkákot mind maga pénzivei vásár-
lotta (381/750. s.). 1788: jo Istálló 
szekérszinivtl volt ászt mind elégette 
(B. M . 1781-90.) . 1817: Bikfábol 
rakott két Istálló és közbül egy szekér 
szin (B. M . 1811-20.) . 1839: lábakra 
kötött Szekér szin (155. cs. 82.). 

Szekér-taliga. 1686: szekér talyigá-
val, kötéllel, fejszével (K. 1678-88.) . 

Szekér-tartó. 1801: Egy Szekértarto 
és 8 Sallo, aestimalas szerint való ára 
66 xr. (361/801). 

Szekér-vezető. 1592: Balyka Istwan 
az eo feolden hazasodot vaJa meg es 
en valek az Násznagyának bot palnak 
szekér vezete'ie (Dámok) . 

Szekeres. XVIi sz. e.: Vagion eott-
wen eztendeye hogy en az Altiammal 
szekeresktütm, most is szekereskeáem 
(Kvh.). 1708: Egy Szekeresnek való vas 
hever (3. cs. 7.). 1711: szekerest is 
fogadván az közös Marhánk és árrunk 
alá (Kvh.). 1728: Fedni való Cserepet 
Tekintetes Nótárius Uram poroncsolat-
tyábol fel Csernátoni Szekeres admi-
nistralt (M. 1728.). 

Szekeres-fék. 1708: Két hitván 
szekeres fék (3. cs. 7 ) . 1729: egy visel
tes Szekeres fék (11360. l). 

Szekeres-ló. 1581: Vagion neg 
zekeres / o w a m mind zekeresteol (Tgy. 
X \ n - X V I ! . ) . 1726: Négy szekeres tovat 
hagyok Gyárfás Pál fiamnak (Tgy. 
i 10/891). 

Szekérkenő-csiga. 1840: Egy sze
kér kenő csiga, eladatott 3 Rf. 31 xr. 
(64/839.). 

Szekereskedik. XVII. sz. e.: Vagion 
eottwen eztendeye hogy en az Attiara-
mal szekereskettem most is szekereskeáem 
(Kvh.). 

Szekeresség. 1660: szekeressegre 
igirle volt magát az I(nctus) (S. 1658— 
65.). 

Szekerce. 1616: Ez alat találtam 
megh az I(nctus) kezénél egy Topan-
falvi zekerchet, mely zekerchet az Theor-
veny eleyben hoztam í . . . az Zekercheys 
Chorbas, Az fanis az mellyet vágtak Jele 
vagyon, hogy Corbas zekerclievel vág
tak (O. 1613—27.). 1834: Szekertze 
1 darab (43/834.). L . m é g nádméz-
vágó-, zsendelyezö- al. 

Szekerce-fejsze. 1824: egy szekertze 
feszi 15 xr. (91. cs. 1825.). 

Szekrény. 1681: (Deák). 1692: Egy 
szekrény den. 36 (B. M . 1674-700.). 

Szél-deszka. 1758: szél, vagy szin 
Deszkákból karok közé csinált nem igen 
jo kert (Tgy. 7/899). 

Szemétmerő-kas. 1838: két szemet 
merő kas (150. cs. 75.). 

Szemöldök. 1688: Ezen pitvarlwl 
nyiük be a' konyhára avagy kémény 
allyára egy fel szer fenyő deszka ajtó 
minden vas nélkül, tölgy fa ajtó mel
lyékivel, szemöldökivei edgyütt / . . . 
tölgyfa ajtó mellyékível, szemőldökivel 
(Ap. A . V . ) . 1765: Kapu zábéllyi jo 
kemény vastag cserefákbol valok ugy 
szemöldöke és kötéssei is cserefábol 
sendellyet fedett ép Oalarabug alatt 
/ . . . És mind a' kapu zábéllyi szemöl
döke és kötéssei, mind pedig a' iűs 
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kapunak mellyékei, szemöldöke és talpai 
(cserefábol lévén) belső részekkel ed-
gyüít az Uttza felöl igen szép formájú 
figurákkal virágokkal ki vagyon mettz-
ve és azon mettzés is veres, sárga 
. . . fejér és fekete színekkel m e g 
festve / . . . Vagyon egy Galambugos 
sendellyel fedett jo vastag cserefa lába
kon álló kapu, ezen kapunak zabéi, 
szemöldöke az udvar felőli Napnyugot-
rol formás mettzésekkel vadnak m e g -
czifrázva (Bethl.). 

Szén. 1732: Vettünk 6 köböl szenet 
város számára 9 pénzivei, árra 54 pénz, 
[a városi cigánykovács számára] (Kvh.). 
L m é g bükkfa-, kovács- al. 

Szénégetés. 1788: a' régi le vágott 
Cserefáknak töveiből égettek a' Ková
csok eleitől fogva szentt / . . . a' Szent 
Györgyi cigány kovácsokot kitiltottam 
volna szetiQí égetésre való nézve tilal
mas Csere Erdeinkből (1793—788). 

Szénfogó. 1847: két szén fogó 10 xr-
(194. cs. 29.). 

Szénszitó-vaslapocka. 1795: Egy 
Szén Szittó Vas Lapotzka (Ap. B . X V . ) . 

Széna. 1555/XíX, sz. e.: Hütünk 
szerint irjuk akkoron pedig az Iktatás-
koron az fellyel megirí Jószágoknak 
ellene senki nem szollá. Továbbá akko
ron Iktatásnak idejin egy kert széna 
vala ottogyon, azt aztán Apor János és 
Apor Péter elhordatía (Ap. B . Ksztl.). 
1562: az Mely kazalth zenaih ott talál
tuk (Sz. 1374—700.). 1616: veottem 
volt Boronát, mely megh veoth, Bras
sóban hozok volt egy zekerrel. Hogy 
az boronát el nem hozhattam 4 Eokreo-
mot zekeresteol ^enűstol vytte be (O. 

1613—27.). 1605: 12 szekér szenat 
keres az falu (0. 1642—48.). 

Szénaboglya. 1614: az mely Zena 
Buglyath megh tyltoth volt hogy Mezey 
István el ne vige, azt eo myngyarast 
felrakta es elvytte (O. 1613—27.). 

Szénafű. 1562: zena fywet az en 
attyam Bekeseges wrasagaban Byrta 
mynd halalayglan (Sz. 1371—700.). 
1565: el foglalta toUem az zena fjweth 
(uo.). 1676: vagion az határban is 
szanto feoldwnk szenafwuwnk (Kvh.). 
1613: Egh zeker zena fuemet meg ka
zallá es elvytte (0. 1608—711 ) 1617: 
Csya Petemé Teórek Anna aszszony 
szenafwe (Dámok. 1600—44.). 

Szénamérő-kompona . 1757: A V a 
ros széna mérőkomponaiaia. csináltat
tunk egy Vas tengelyt (Kvh.). 

Szénarend. 1634: pecziettei kertem 
voitt meg széna rendemett, melliett eo 
kaszaítatott voltt meg (0. 1632-42.) . 

Szénarét. 1591: hoza tartozokal 
zantho feoidekei zena reteké] erdeyvel 
(Dámok.). 

Szénaság. 1631: attunk falustol egy 
darab szenasagot (Ap. A , II.). 

Széna-szekér. 1575: ahol ket zena 
zekere.gy M a s melletel mehet (Ap. A . I). 

Szerszám. 1616: Marháinkat zerza-
mostol Barmainkath mellyekben megh 
40 lovaink es kacholaink oda vadnak 
es 8 eoregh 12 negivenes 2 Althalag 
(O. 1613—27.). 1637: egj gabonás 
házra való fatt meccziet éppen minden 
szerszámával (O. 1632—42.). L , még 
rezes-, vas- al. 

Szerszám-lyukasztó. 1840: Kováts 
műszerek. . . Két szerszám lyukasztó, 
egy nagy, egy kissebb (64/839.). 
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Szer-tartó. 1808: Egy Szertartó 6 
xr. (1761/807.). 

Szérű. 1758: A Csűrben a szérű 
Jcörül vagyon 11 Csere Deszka hozá tar
tozandó Csere lábakkal együtt. (8468 1.). 

Szerző-bíró. 1574/1687: az dolog-
szerzö birák Pál János és Tamás B e 
nedek (Ap A . I.). 

Szigony 1. békafogó-. 
Szíj. 1657: vöttem ket szál sz//at 

ket poturaval (9786. 1.). L . m é g fara
gott-, kengyel-, kerülő-, kocsitartó-, le
kötő-, leftő; nadrág-, terhelő-, vonó- al. 

Szíj-farhám. 1774: Szi/fa farfiám 1 
pár (8468. 1. cs. i.). 

Szíjgyártó. 1599: Zigyarto János 
vgian Kjzdy Vásárhely (Barab). 1773: 
Nagy Mihály szijjárío Jantso Simon 
szijjárto (Kvh.). 

Szíjgyártó-pad. 1840: Egy Szigyarto 
rósz pad (64/839.). 

Szíj-gyeplő. 1708: Szijj gjeplővel 
kotsis ostorral (3. cs. 7.). 1805: két 
lóra való farhám minden hoza tartozó 
varásos fékekel és Szif Gyeplővel (866/ 
1805.). 

Szíj-ostor. 1810: Egy kitsin szia 
mtor 24 dénár (740/810.). 

Szíj-pating. 1729: edgy hitván szij 
pating . . . edgy roszsz sziJ pating 
(11360. 1.). 

Szilfa 1. szál. 
Szilva-aszaló. 1730: találtatik egj 

el veszet földből ásott Szylva Aszaló 
haszontalan (Ap. B . XXIV.) . 1840: szép 
jövedelmű Gyümölcsös és benne egy 
gazdaságos Szilva aszaló jo állapotba 
megkívántató Lészáival edgyütt (Ap. 
Kszt!.). 

Szilvafa. 1713: Veteményes kerttel, 

meljben feles megj és szilva fák vad
nak, szakasztja meg jó lészás uj kert 
(Ap. B . X V . ) . 

Szilvapálinka. 1848: 20 kupa 2 
éves szilva pálinka 12 fr. (NS.). 

Szilvaszáraztó. 1840: Hat Szilva 
Szárosztok tsere kötéssel kihuzoiával 
(64/839.). 

Szilvaszárasztó - üst 1840: Egy 
Szilva Szárasztó Érez Üst (64/839.). 

Szilvatörö. 1834: Szilva törő 9 xr. 
(Különf. k.). 

Szilvás-kert. 1561: mely kys zylwas 
kertet dolos györgy éreztet volt (Tgy. 
1487-568) . 

Szín. XVIL sz. e.: a mely hozzu 
S2/nt piatzunkra tsinaltunk, alaia vagho 
székeket zerezven az mely kwiseő m é 
száros vasár napokon azon húst vagh 
azoktól ket pénzt d. 2 (Kvh.). 1758: 
egy kis szmetske Fenyő Deszkákból bé 
padolva (Tgy. 1702—99.). 1789: Azon 
jószágon istálo Szinnel (11019. 1.). 
L. m é g árnyék-, csizmadia-, marha-, 
méh-, szekér-, íimár-, ülő- al. 

Szín-alj. 1794: A Szin áj mellynek 
egyik fele sövényből vagyon 4 fior. 
(Gidóf. X V I ! - X Í X . ) . 

Szín-deszka. 1753: Szin doszkát 
Gelentzeit vettünk száz szálat Istálo 
padlani, 3 fo. 58 dr. (8468. 1. végy). 
L, még széldeszka- al. 

Szín-méz. 1840: Egy cseberben szin 
méz. Becsült ár 70 Rf. (190. cs. 99.). 

Szín-vaj. 1759: ket ejtel szin vaj 
48 xr. (B. M , 1751-60). XiX. sz. e.: 
Szin vaj 5 ejtel f. 2 xr. 40 (B. M . k. n.). 

Szita. 1636: megkérdezte az Actrix 
az Inctatol, hogj vagione itt Quruzda 
Oeorgjnenek sz/toja az Inctanak, azt 
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mondtak hogj vágjon, Kovacz Istvanne 
e! vitte az S-?/tot (0 .1632-42.) . 1692: 
ket szita dm. 21 (B. M . 1674-700.). 
XIX. sz. e.: Két Szita Becsű árr 30 xr. 
(Cseh). 1839: kétt Rosta, két Szitta 2 Rf. 
(B. M . 1821—48.). L . még abdrló-, 
borsszitáló-, fátyol-, gyakor-, gyér-, 
pléh szűrő-, ritka-, szitáló-, szűrő-, 
tejszűrő- al. 

Szita-ráma. 1840: (64/839.). 
Szitál. 1754: Sütök lako Háza, mely

ben szitálnak és dagasztanak (Ap. B -
XXIV.) . 

Szitáló-szita. 1853: Kéi szitáló szita, 
két rosta. Bet$ü ár váltóban 3 Rfrt. 40 
(117/1043). 

Szító I. szén-, tűz-. 
Szí tó-vas. 1676: Egj szítta vas 

(Don) . 
Szivárvány. 1 7 ^ : Innen ismét m e n 

nek az belső Pínczében job kéz felöl, 
ebben vágjon... Egj Szivárvány, bor 
tisztiíto etset, Báldog hordó töltő 
(Káin). L . m é g bádog-, boltozat- al. 

Szívó I. pléh: 
Szoba. 1614: A z felesegem peniglen 

az zobahm fekút merth Eyel volt (0-
1613—27.). 1619: megh engede eo 
kegyelme hogj el hordgjak az zobat az 
eoreokségreol (11360. 1.). 1662: az mj 
epvieteket epitettvnk szobai, Istállót, 
Czjvrt (S. 1658-65.) . 

Szoba-ár. 1670: adós az Inctanak 
az Vra néhai Szász Péter az szoba orrá
ból ff. neggiel (K. 1669—74,). 

Szolga. l&M: fogattam volt m e g 
zoiganak vgian ezen eztendeoben vgy-
mint az Aratás elót Zent János Napp 
fayaba Karaczonigh (Miki. 1^5—6.). 
1634: Jarai Istvanne Asiszoniom mene

dékre foga az Ghelencziej Birora hogy 
az eo kegyelme szolgála az Birotol 
kertté volt az harangolt hogi az mar
hára kösse Esztennap eo kegyelme az 
menedéket producalja az harangot is 
(0. 1632-42.). L . még béres-, kenyér
evő-, konvenciós-, szegődött- al. 

Szolga-nyereg. 1806: Három nye
reg, kettő csontos egy pedig szolga 
nyereg, az edgyik csontos nyereg min
den szerszám nélkül (B. M . 1801 —10.)-
1807: Egy szolga nyereg szerszámos
tol (uo). 

Szolgál. 1637: N e m szolgain oly 
állapottal, mint jobbagynak kellett volna 
szolgaim, mertt az Nőtelen legeni, haza 
tíizeis Ninczien kiről szolgalíatthaftam 
volna (O. 1632-42 ) . 

Szolgáló,leány'. 1618: Egy zegedeotb 
zolgalo leanyomot Találtam megh nála, 
melj zogalo leanyomot kerthem k | 
pechetíel az felesegető! (0.1613—27.). 
1644: szegedott szolgalo\a volt (O. 
16432-48) . L még szegődött- al. 

Szombati-vám. 1736: Az Szombati 
vámot Pénteken Éjfeletol fogva Szom
baton Éjfeléig minden féléből Búzából, 
Rosbol etc. külön vészen az Udvar 
számára igaz hűti szerent / . . . M a s 
Szuszek az melyben Szombati Vömott 
szoktanak eöszel tartattny ketreszböl 
allo Sorofos Lakat van rajta (Ap. O . I). 

Szopó-borjú. 1635: kett ania szopat 
borjmt el iktattatott 12 duíkaig (O. 
1632-42 ) . 1840: (64/839.). 

Szopornicás. 1680: egy lovat cse
reltem volt íölle két ökrökkel, feleit 
felöle, hogy nincs semmi nyavayaia, 
szopatniczás voH (S. 1679—91.). 

Szórás. 1792: Most az őszi vetéskor 
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mulék el két esztendeje ottan az udvar
ban szolgáltam, a mikor is ottan Csép
lettek Tasaj János és Gothár András ' 
€ő kegyelmek, akkor szórásnak idején 
megfogadá Gothár András Zöldé Antalt 
maga helyett szórni (1057/792.). 

Szorító-satú. 1720: Lakatosnak requi-
situmi e szerént: edgy nagy pöröly, nagj 
verő nro 1, Szarvas üllő nro 1, F élkéz verő 

nro 1, Apró szeg fejező nro 3, négj 
Szegü öreg Reszelő nro 1, öreg sutu 
horgával edgjüt nro 1, Szoritto Sutu 
küsded nro 2 . . . (Káin.). 

Szóró-lapát. 1806: két szoro lapát 
< B . M . 1801 —JO.). 1810: két szoro 
lapátok és egy suijok 8 dénár (740/1810.). 
1825: Szoro lapát és Gabona merő 
líalány (10774. 1.). 1838: szoro lapát 
megvette 1 xr. KertsujJános(150.cs.T7.)-

Szotyor. 1727: Havalaki hüvelykes 
gabonát lopna tarisnyával, szoíyorral 
pusztítana 33 pénzig megbüntessék 
<Tgy. 1721—30.). 1810: Négy szatyrok 
egyikbe holmi orvosságok 36 dénár 
<740/810,). 1835: Szotyor viseltesek 6 xr. 
<1608/835). L még ablakos- al. 

Szőcs. 1640: az szöcz monda T o m a -
nenak, Annaazzony engemett az bóriertt 
íórvenihez hittak raenciietek m e g ; az 
monda műis mastol veottuk es m e g kel 
mentenünk (0. 1632-42.) . 1733: Benkö 
Pál Uram is igire Szőcs Jánosnak házat 
^s az lengyel szőcsnek mesterségihez 
való portékáját (Ap. B . XXiV.) . 

Szöcs céh. 1761: A ' Betsületes Szöts 
Czéft elten ex eo, hogy heted szakos 
Vásáros Napokon külső embereknek 
akármi renl>eHek legyenek szabados 
adást anyival is inkább semmiféle bá
rány és alávaló egyébféle bőröket venni 

nem engednének (Kvh.). 1757: Pro 
Anno 1757 a nemes Szöts Czéhiől V á 
rosnak járandó Róka vagy Nest bőr 
árrát a Conventio szerint pénzre for
dította 2 rhf. (Kvh.). 1766: a Szöcs Czéh 
Mesterembereknek szabad bárányt és 
berbécset minden Csütörtök nap és nem 
máskor vágni (Kvh.). 

Szőlő 1. gerezdes-. 
Szőr-általvető. 1808: két szőr ál-

talvetö Betsü Ár 36 Dr. (Deák.). 
Szőr-nyűg. 1692: Egy vakaró, két 

szőr nyűg (Barab.). 1836: Egy szőr 
nyűg (1036/836.). 

Ször-zabló. 1840: Egy hitvány szőr 
zablo 29 xr. (64/839.). 

Szösz. 1708: Húsz gusalj szösz (Ap. 
A . VI.). 1755: szöszstl öltöt ványolat-
lan záknak való posztó (Ap. j . L) . 

Szösz fonál. 1758: egj darab fejér 
szösz fonal (8468. 1. 1565—80).). 

Szösz-gomoly a. 1708: Három mel-
lyékből álló szösz gomolya (3. cs. 7 ) . 

Szösz-vászon. 1758: 17 sing szösz 
vászon egj pár kereken (8468. 1. 1565 
- 8 0 0 ) . 

Szövés. 1738: holmi gyolcsának 
szövésit velem az Actrixal szötetvén 
meg (M. 1738). 

Szulák l karó felverő-. 
Szuszék. 1627: szaszek kettő (Ap. 

A . II.). 1650: az mely szivszeiben gyuiti 
az molnár az szwszetoek kuicziat 
nem az compositio szerent tette (K. 
1647—50). 1652: mely malombeij szw-
szeknek kulczia feleol az Composiíiokor 
vgj alkuítunk volt, hogj egj bizonios 
embernél tarcziuk (uo.). 162: egj nagy 
szüszekot. egi edgies széket, oszíovatat 
edgiet (K. 1678-88. ) . 1721: A G a b o -
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nás házban vágjon egj kis Szuszék 
(4692. 1.). L . még gabonatartó-, tisz
telő al. 

Szögyelő. 1644: egy áliazo féket 
egy szügyellői (104/788.). 1794: Egy 
rósz kötőfék s egy szügyeílő 12 xr. 
(Tgy. 1781—800.). 1808: Egy réz bog
láros kantár, ahoz való Szügyellő s far-
matring. Betsü Ár 2 R . ílor, (Deák). 

Szüret. 1661 : ha az jövő közeibik 
szüreten meg nem adhatnak a Mustot, 
hogy ha nem lenne must ugy az bú
zának meghirt arrat tartozzanak mind-
gyarast megh fizetni (Ap. A . VII). 
1703: a jövő szüretkor adgjanak har
mad fél veder bort (uo. A . V L ) . 

Szürö 1. komló; lé-, pléh-lé-, vas-lé-. 
Szürö-kanál. 1781: Szűrő kaldny s 

hozza való Villa (Tgy. 1781—800.> 
Szűrő-szita. 1723: Szűrő Szíta egi 

(Ap. B . XXIV.) . 1730: egy szörö szita 
(Ap. Ksztl.). 1838: egy kitsiny kerek 
szűrő szita, a vásárló neve nemes Far
kas Lajos 30 xr. (140. cs. 24.). 

Tábla. 1615: Azzoniom aniam adott 
. . . Vagdalni való tablat egiett (Mtkó). 
L. még ablak-, cipószakasztó-, laska-, 
szakasztó-, üveg- al. 

Táblás. 1840: Egy kis Fürész táb-
lásiól, eladatott 1 Rf. 15 xr. (64/839). 

Tacskó. 1639: teis olian iaczfko 
komondor legj mint amaz nagj hasú 
bestie kurva fia (Tgy. 1626—59.). 

Tajték, 1686: az mig veres taytek-
kal a száján ki nem túrja (0. 1680— 
88). 

Tajtékszedö-kanál. 1840: egy íaiték 
szedő kalány (64/839.). 

Takács-vetélő. 1769: Takdts vetöllá 
3 (B. M . 1761—70.). 

Takar. 1732: Mikor fűtertatni m e n 
tek tiszt Uramnak a kantai határra, 
vettünk 6 pénz árra kenyeret (Kvh.). 

Takarmány. 1614: Az mezon valo 
Gabonának es takarmányoknak akar m y 
Nevel neveztessenek equalis djvisioyat 
kivanom (0. 1613. 27.). 

Takaró. 1772: és jol esik neki, ha 
adok vagy egy fazakacskát, vagy egy 
takarodzot (B. M . 1771—80.). L . még. 
nyereg- al. 

Takarodás. 1624: most a takarodás 
idején megállnak [t, i. a perek a nyári 
gabona betakarítás idején] (O. 1614— 
35.). 1635: Az Szék az takarodasnak 
idein az a jeovendő Kis Aszszony N a 
pig dilatiot teőn minden törveniekböl 
(1632—42.). 1691 : menyit vetettének: 
el az Aszszony földeibe benne és ia-
karodásáéú mennyi kelhetett el (Káin). 

Tál. 1627: tal 3 (Ap. A . IL). 1692: 
Nyolcz Tal Tangyer is 8 den. 11 (B, 
M . 1674-700.). 1819: Vagyon 6 Tál 
és 12 Tángyér 3 fr. (B. M . 1811—20.). 
L. még bécsi-, cserép-, cserép-leveses-, 
fa-, lapos-, leveses-, leveses-ón-, réz-, 
szejke- al. 

Tál-tartó. 1664: egi tal tartó (Ap. 
A . I.). 1666: az Ajtó meget Egy Eoreg 
tal tartó (Ap. A . IV.). 1681 : egi öreg 
taltarto ajtós. (10908. 1.). 1699 : néhai 
Jáno Mátéiul maratt házat minden benne 
levő appertinentiakkal, kemenczekkel, 
fogassal, kivévén egy fogasocskát és 
az Táltartot, mivel hogy a háznak fe-
deiiben vagyon defectus (8468.1. ideg.>. 
1808: Egy nagy ídltarto Betsü Ár l 
R. flór. (Deák). XÍX. sz. e.: Egy Tál-
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tartó rea való Tálakkal (Cseh). L . még 
paraszt- al. 

Talabor. 1840: Egy hitvány Talabor 
darab, eladatott 20 xr. (64/839.). L . 
még vas- al. 

Tálas. 1744: Egy jo készlettel való 
iálas, aestimáltatott fio. 1. de. 8. (41/ 
744). 1835: egy Tálos 50 xr. (1608/ 
835.). L . még faparaszt-, paraszt- al. 

Tálca 1. fa-. 
Taliga. 1630: hozoth volt meg ialoga 

veseolh (O. 1608-711.). 1640: kett 
eokreött ialigastol 20 forintban adta be 
< 0 . 1642—48). 1664: egi eke taligas-
toI(Ap. A . 111.). 1818: Két eke edgyik 
vas nélkül Tajigával (Cseh). L . még 
^ke-, erdőtö-, faialpú-, malombahordozó-, 
szántó; szekér-, vasas-, vontató- al. 

Taliga-kerék. 1681: Egi tafyiga 
kereken ket vas karika (10908. !.). 

Talp. 1613: Donát Pal Teleky Mayos 
Thamassal convyncalanak !2 zal faro! 
annak 9 zala Gerenda 4 Eol az ketlhey 
kozorufa 5 Eol, Egy za! Talp 3 Eol. 
Ezeket 12 Napon aggyá raegh (0.1613 
— 27.). 1660: egj szál gerenda, s ket 
s.'aí talp, azt is cum dupio [kevanom 
megh](S. 1658-65.) . 1730: ezen Istál
lónak régi rothadot TalpidÁ és igen régi 
bornái igen veszedelemben (Ap. B . 
XXIV.) . L. még fenyő-, kerék- al. 

Talp-alj. 1615: teob tarsayval ege-
thembe az Cwrynek az Talp allysAh 
megh astha es oth be Buth az Czvrbe 
(0. 1613-27.). 

Talpfa. 1613: . . . a z erezjnek talp 
fa\ es keoniókkej ninczenek... (Tgy. 
1606—25.). 

Talpaló-lánc. 1793: 2 Talpaló lántz 
2 Rf. 90 (8468. l I565~8(X)). 1819: 

egy vásot Talpaló Láncz, három tán-
gyér karika, egy kerék főre való vas
karika jutott Istvánnak (B. M . 1811 —20.). 

T á m a s z . 1613: Az kapv lab el deolt 
czak tamazők tartiak (Tgy. 1606—25.). 
1836; a nevezet Hid hellyre állítására 
11 Pilóták 4 Támaszok 2 Jégtörök. 
15 küiömbféle kötőfák és ezeknek meg
támasztására 11 faragó mester emberek 
és 60 napszámosok kívántatnak (527/ 
836). L. még kapa-, kert- al. 

Támasz-cövek. 1817: támasz tzövek 
[hídépítéshez] (67/71. cs.). 

Támaszos - kert. 1730: Sovénből 
font fedeles régi támaszos kert (Ap. B . 
XXIV.). 

T a n k . 1845: Vagyon három Iánk 
dohány (182. cs. 45). 

Tanorok. 1591: az ket chernaíon 
keozt való tanorokoxh elozíak, hogy 
kwleon kwleon kazalliak / . . . azt tudom, 
hogy az Nadbelj tanorokot ell intiitettek 
vala eokeozteok / . . . az tanorokot keoz-
teok el intileok (Dámok.). 1618: Egy 
Eroksegemen . . . meiy Tanároknak m o n 
datik (0. 1608—711.). L . még tanorok-, 
kapu- al. 

Tanorok-kapu. 1632: ha valaki 
tizenkét napra tanorokot vagy tanorok 
kaput fel nem czinalna az tizenkét 12 
napra flo. 1 büntethesse meg az falu 
(Tgy. 117/886). 1643: az tonora Aropufis 
segheczie tartani (0.1642—48.). 1643 : 
4 tanóra kapukott kel fettónni (uo.). 
1712: H a valamely ember a tanorok 
kaput nyitva hagyná, legyen a büntetése 
flo. 1 és ha a tanorokkapu rósz talál 
lenni és kár esik a kapuról, azon kápu-
tarto emberek tartoznak a kapuról telt 
kárt megfizetni (l. cs). 
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Tanof Ok-kert. 1616: Eokreomet ze-
kerstúl zenastúl vytte be egy Tanorok 
Ae/fhembeúl (O. 1613—27.). 

Tányér. 1627: tanner 14 (Ap. A . 
ÍI.). 1635: egj tangeral arcziul haitot 
(O. 1632—42.). 1636: Lengiel János ne 
bizoniczia meg azt sufficienter, hogj 
mikor nagy Tamás az peres tangierü 
eövenek mondota, azt kérdette az Incta 
jegiese az te tangeroá, amaz azt m o n 
dotta Ninczien jegie az en tongerom-
nak (O. 1632-42.). 1677: Tál fából 
N o . 27, Tanier 20 (Ap. A . IV.). 1692: 
Nyolcz Tal, Tangyer is 8 den. 11 (B. 
M . 1674—700.). 1819: Vagyon 6 Tál 
és 12 Tdngyér 3 fr. (B. M . 1 8 1 1 - 2 0 ) . 
L, még bécsi-, bokdly-, cserép-, fa-, 
fenyőfa-, kaláka-fa-, kapás-, ón-, tá
nyértok-, üveg- al. 

Tányér-karika. 1688: házamból 
vesztenek el . . . nyolcz iángyérkaríka 
(K. 1678-88). 1808: Két Tdngyér 
karika, Betsü Ár 24 Dr. (Deák). 1818: 
Egy Tdngyér karika, egy tartó karika 
(Cseh). 1819: Egy vásot Talpaló Láncz, 
három tdngyér karika. Egy kerék főre 
V3Ío vaskarika jutott Istvánnak (B. M . 
1811—20). 

Tányér-tok. 1689: egy Tdngyér Tők 
abban Tángyér 12 (Ap. A. Vü.). 1708: 
Egj tang/er tok 9 fa tangjer benne (3. 
cs. 7). 

Tapasz, 1650: Szabó Andrásnak is 
tartozzanak hasonló épületeket épitteni 
az micsodásokat Szabó Jánosnak épí
tettek s edgytitt ennek utánna is épití-
nek, 8 8Z házat az hajazattyáigh mind 
íű/MMíszával földelésivel együtt segél-
lyék (Tgy. 1669-81). 

Tapaszos-búzás-kas. 1664: regi io 
tapaszos buzas kas (Ap, A . IV.). 

Tapaszos-ház. 1768: Isten haragja 
le szálván egy Csere bornábol rakott, 
tapaszos, jo fedéllel való készült üveg-
ablakos Házára, és kamarára, mely lán
got vetvén aztott megemésztette, ért 
volna Rf. 18 (460/768.). 

.Tapasztatlan. 1729: Vagyon edgy 
Udvarház Supos azon fedél alatt 
hamu tüzes Ház es edgy tapasztatlan. 
és készületlen Ház (11360. I.). 

Tapasztó-cigány. XIX. sz. e.: Ta
pasztó Czigányoknak a Vájog készifé-
sinél 14 Rf. 36 xr. (11786. 1.). 

Tapló. 1648: kovát taplói probaita-
tot, hogj fel wgiekezet hazat giujtani 
(K. 1647-52.). 

Targonca 1. hordó-. 
Targonca-kerék. 1825: Egy kiŝ  

Targontza kerékre való vas ráf (! 07741.). 
Tarisznya 1661: veczernie harang 

tájban ment el onnét, egj féket hor
dozván titkon az tariszniaiahan (S. 1658-
—65). 1843: Vagyon Sák 6, tarisnya: 
3-rom 6 fr. 32 xr. (B. M . 1821. 4 9 ) . 
L . még abrakos-, bőr-, csikőbőr-, ke^ 
nyerés-, vadász- al. 

Tarló. 1592: elvete az torloba (Ap. A . 
Vili.). 1685: ket lovamot elviite az 
Törlőről (K. 1678—88). 

Társaság 1. szabó-. 
Társzekér. 1645: tartoznak Bogio 

István es Ferencz az tar szekerbdi 
marháért reszszek szerent fizetni (O. 
1642—48). 1659: egy kancza lovat 
adtam volt nekik Tarszekerbc (S. 1658 
—65.). Í6TO: egy kancza lovat adtam 
volt közönséges társzekeiünkbm ( O . 
1680-88). 
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Tartó l. cső-, fűszerszám-, ganéj-, 
garat-, gyertya-, kanál-, kés-, korpa-, 
leves-, ón só-, paraszt tál-, pléhkanál-, 
polyva-, skatulya leves-, só-, szalma-, 
szekér-, szer-, tál-, üveg-. 

Tartó-karika. 1818: Egy Tángyér 
karika, egy tartó karika (Cseh). 

Tavaszárpa. 1680: Tavasz árpa 
vagyon cub. 2//I (Ap. A . VII,). 

Tavaszbúza. 1667: Tavasz búza 
cub. 2 met. 2 (Ap. A . VII.). 

Tavaszbúza-vetés. 1617: hogy mi 
kor Báthory Gábor fejedelmwnk havas-
elfeoldebe ment volt haddal, hogy Tavaz 
Büzavetes bevesse az kis Vgarat (0. 
1613 -27 . ) . 

Tavaszgabona . 1691: Hasonló
képpen az malom vam Gabonáról es 
Tavasz GabonaroWs [t. i. adjanak szá
mot] (Káin.). 1723: Tavasz gabonája. 
othon nem tanaitatot m e g a* Mezőn 
vagyon (Ap. B . Ksztl.). 

Tavaszhatár. 1639: az mostani 
iavaz határban veottem voina el m e n é 
sekéit (0. 1632—42.). 1667: az Killieni 
iavasz határt hiremnelkvl m e g szabadi-
toltak (S. 1665—69.). 

T a v a s z m e z ő . 1620: az Thamasfalvi 
határba mostany Tavaz mezeobe (0. 
1613 -27 . ) . 

Tavaszrozs. 1758: Tavasz Ros 30 
kalongya (Ap, B . X V . ) . 

Tavasz vetés. 1 ^ 5 : ebbe az ezten-
deoben tavaz vetéskor az m e g h zan-
tasert az maior potentian hiúk (Mik!. 
1 6 0 5 - 6 . ) . 1709 : Tavasz vetesse! ugyan 
az isten m e g h vigasztalt vala, de a' 
lakarodaskor való hallatian essdzés 
JTiiaít ezért |ob részt kárba ment (11 /709.). 

Tégla. 1728: Téglát n(emes) Bakísi 

Gábor U r a m küldött ( M . Í728.). L . m é g 
borító-, katlan- al. 

Tégla-kemence . 1840: ezen Oldal 
szobába vagyon egy tégla kemenize, 
lakik most ezen szobába Hoszu Mihály 
zsellér (Ap. Ksztl.). 

Téglázó-réz ,vasalóeszköz, melybe 
hevített téglát tettek; az felmelegítette 
a rezet, ezzel aztán a ruhát téglázták*. 
1808: Téglázó réz vdiS?,dX túgyOii Betsü 
Ár 2 R . flór. 40 Dr. (Deák.). 1817: 
Egy kis Téglázó réz vasával (B. M . 
1811—20.). 1838: egy réz téglázó két 
vasával 2 Rf. 50 xr. (150. cs. 75 ) . 

Téglázó-vas. 1833: téglázó vas két 
vasával együtt (162. cs. 58.). 1841: 
Egy nagy Téglázó vas (Kvh.), 

Tehén . 1609: Egh thenemet hayt-
hatía volt el melljet potentiose vet volt el 
(0.1608—711.). 1614: az tehénnek az 
zeore zeoke tehén (0.1613—27.). 1616: 
A z Eo feyos tehenének teyet meghoz
hassam (uo.). 1681: A z tulyoknak arra 
flór. 5. A z tehénnek az arra fíor. 2 
(B. M . 1674—700). L . m é g bor/ús-, 
borjúzó-, diszké-, fejős-, gyermek-, far
mos-, meddő-, ökör-, ünő- al. 

Tehén-bél. 1774: Te^en fre/et vettem 
24 den. (1774. k. s.). 

Tehén-bivaly. 1722: Tehén Bialok 
4. n. b. az edgyiket de praesenti fejik 
(Tgy. 1702-99 . ) . 

Tehéncsorda-pásztor. 1662: Szent 
janos napian mikor az teheuczorda 
pasztorok&\ szamot vetünk fizettem en 
neki penszt negyén negi penszít(9786.1.). 

Tehénfejö-sajtár. 1713: Tehén feiő 
sajtár nro. 1 ( A p . B . X \ ' . ) . 1730: Tehén 
fejő Sétár egj (uo. XXIV. ) , 

T e h é n - h ú s . 1622: A z tehea húsnak 
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fonthja mas fel pénzt... érjen (0.1613 
—27.). 1740: Tehén hasra és disznó 
húsra költöttem fio. 2.34 (Tgy. 1731— 
40). 

Tehénpásztor. 1691: Oláh János 
Tehén Pásztor (Káin.). 1702: kz tehén 
Pásztornak az kenyeret megadtam 
(11786. J. 1610-919.). 1780: Tehény 
pásztor fogadáskor áldomásra 16 xr. 
(Végy.). 

Tej. 1616: az Qoch geörgy hazaiul 
hozoth volt zalmat, forgachot es fekete 
egér levelet az végre hogy az eo feyos 
tehenének teyci meghozhassa (O. 1613 
—27.). 1813: Egy kupa jó édesít//jó 
pénzbe 4 xr. (953/812.). L. még sós-s\. 

Tejoltó-cseber. 1758: Három Tej 
Ottó Csebrek den. 36 (23/758). 

Tejszürő-szita. 1740: Tej szűrő 
szita Nro. 2 (28/740.). 1844: Egy téj 
szűrő szita. Eladási árrok 3 xr. (175. 
cs. 12). 

Tejverö-dézsa. 1708: Tejverő désa 1 
(Ap. A . Ví.). XVIII. sz. v.: egy télyverő 
désa (8468. 1. cs. i.). 1814: Egy Tej 
Verő Désa (Tgy. 1643/821.). 

Tejesjúh. 1687: Attam Oláh Kele
men elejben öreg tejes iuhot Nr. 47 
(K. j. E . 20.), 

Tejeslábas. 1836: (988/836.). 
Tejfel. XIX. sz. e.: Tejfel két ejtel 

35 xr. (B. M . é. n.). 1812: 1 kupa jó 
tejfel 18 xr, (953/812.). 

Tejke ,a malomban a garat alatt 
levő válIu; ezen keresztüi folyik le a 
gabona a forgó köre*. 1765: . . .körü
lette levő sendeilyböl abrontsba apró 
vas szegetskékkel foglalt kérgével Garat 
tartójával Garattyával és rc/Mjévef 
cdgyűtí <Dfiák). 

Téka. 1750: Deszkáért Tékának-
valoért d. 11 (Szőts). 

Tekercs-vasdrót. 1720: négj Karika 
tekerts vas drót (Káin.). 

Tekerő I. fonál-, kecskés-, sróf-. 
Tekerő-fúró. 1836: Vagyon egy 

tekerő fura 30 xr. (2020/836.). 
Tekerő-kecske. 1804: kétt pár te

kerő Ketske azon Csöllö szerszám 8 
Szegei (866/805.). 

Tekerö-levél. 1758: eg\ tekerő levét 
lábával együtt (8468. 1. 1565-800.). 
1808: Egy Tekerő leveleivé], Beísü Á r 
10 Dr. (Deák). 

Teknő. 1615: Azzoniom Aniank 
adott énnekem . . . Egi eoregh tekenoit 
kenier sufni / . . . Egy kis tekenot czipo 
sutnj (Mikó). 1681: egy kis tekenia 
(Deák). 1837: 4 Tekenyö Héi\a La'psné 
1 Rf. 32 xr. [t. i. megvette] (Cseh). 
L. még cipósütő-, dagasztó-, fürösztö-^ 
gyúró-, kenyérleszakasztó-, kenyérsüfö-, 
kenyérszakasztó; kovásztartó-, lenmag
gyúró-, liszttartó-, mosogató-, sütő-^ 
szakasztó-, szappanozó-, szarvas-, szar
vas dagasztó-, vagdaló-, virics- al. 

Teknő áilásfa. 1840: Egy iekeny^ 
állás fa (64/839.). 

Teknő-vakaró. 1838: Egy tekenyő 
vakaró, a vásárló neve n(eme)s Kováts 
Juliánná 2 xr (140. cs. 24.). 1839 : Egy 
Vas Lapotzka és egy Teknyő vakaró 
(B. M . 1821—48.). 

Teleltet. 1646: az peres citkott 
egi telén Kovasznai Balint teleltette 
(O. 1642—48.). 1758: Ezen házat már 
számos Esztendőktől fogva marhákat 
teleltetvén benne Pajtának tartották, 
vagyon Rét jászoly benne (Tgy. 1702— 
99). 
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Tengely. 1743: mind az első és 
hátulsó tengejéktn vasból álló simelly 
karikák (Ap. B . XXIV.). 1756: ...két 
uj tengef és egy avadag . . . (uo.). 1846: 
Mi a tengely végin levő karikákot illeti 
a belső végin dufla, a külső végin 
gyenge, de élhető... a viz kereke 
hasznavehetetlen, a tengelye fenyőfa, de 
élhető... (Tgy. 1825-97.). L . még 
malom-, utó-, vas-, vizderék- al. 

Tengely-fa. 1729: tengely fák három 
(11360. 1). 1840: Tizenöt Tengelyfák 
3 Rf. 45 xr. (64/839). 

Tenyeres-munka. 1859: Tenyeres 
munka napszámosok (Gidóf. 1664— 
864.). 

Tepsi. 1703: Ónos Tepszi nro. 4 
(Ap. A . VII.). L . még réz- al. 

Terhelő-szíj. 1664: egi io terhelő 
szia (Ap. A . III.). 1708: Egj fejér ter
helő szijj igen jo (3. cs. 7.), 

Termés . 1788: a bolha a zabokat 
nagyon megévén vékony lehet remélleni 
termést (2283/788.). 

Teherhordó-cövek. 1817: terh hordó 
ízövek [hídépítéshez] (67. cs. 71.). 

Tésztametszö-vas. 1708: Vanedgy 
Tészta mecző vas (Ap. A . V L ) , 

Tézsolya. 1664: egi sikoltius fesoia 
(Ap, A . III.). 1758: egj tésotya vas 
sikotyuval (8468.1. 1565—800.). 1769: 
Tesla végire valo vas sikoltyu (B. M . 
1761—70). 1838: egy tésolya, a vásárló 
neve n(eme)s Kozma István 80 xr. 
(140. cs. 24) . L . mégsikoltyus-,szántó-, 
vasas- al. 

Tézsolyás-ök5r. 1714: Két Téslds 
Ökrök (Ap. B . XXÍV.) . 

Tik 1. tyúk. 
Tilalmas. 1577: egy darab zena 

rett, kit ez newei neveznek, az kantha 
retyn fellywl, mely az mi barmunktol is 
tilelmasnnk volt / . . . egy darab széna 
ret tilalmas volt, melybeöl az mi bar-
maynkat behaytoltatok volna / 1583: 
mynd nemes embereketh es mynd keoz 
ember barmát az mellyel az eo tylal-
műsokba találtak behaytottak (Kvh.). 
1618: Mathis Thamas Barmaih be 
haytotta volt az Tilalmas helyreol, akkor 
az teob Emberek marhajat be haythotta 
volt (O. 1613—27). 1678: Eökreömet 
szörjrol protestálok haytotta be az 
Futásfalvi tilalmas határból (K. 1678— 
88.). L . még falu- al. 

Tilalmas-erdő. 1560: tylalmas er-
deonkben le v̂ agatjak zanzandekkel 
(Tgy. 1427-565.). 1591: az Bodoiara 
czüggeo erdwnek tulso oldalánál teob 
tilalmat nem tud, hanem innegseo ol
dala mindenwt zabád volt (Tgy. 1569 
608.). 

Tiló. 1805: Egy kender törő s két 
tiloló, Betsü Ár 1 R . flór. 48 Dr. (Deák). 
1831: Három tilo megvette gyalog ka
tona Szinte Lajos (150. cs. 77.). L. még 
kender-, kenderszépitő-, kettős- al. 

Tímár. 1729: Egy Ló bőr lévén a 
Tímárnál, ha kikészül oszszák ad trés 
coeqvales partes (11360. 1). 1830: 
mesterséget nem értő emberek Tímárok
nak adván ki magokot (111. cs. 84.). 

Tímár-céh. 1830: a Tímár Czéhoz 
Inspectoroknak rendeltetnek Senator 
Császár Sámuel és Gyárfás Imreh 
atyánkfiai (8468. 1. cs. i.). 1761: Á m 
bár még eddig halasztotta a Tímár 
Czéhmk Evocaltatását (Kvh.). 

Timár-szín. iK)9: A Gyüroölts 
Árulok az Utak széüyeinél és ismét 

10 
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amot való árulásoktol szoríttassanak a 
Timdr Szin napkeleti oldala mellé végig 
(Kvh.). 

Tinó i. ökör-, ünös~, vonó-. 
Tiszt I. udvari-. 
Tiszta-ház. 1833: Tiszta házba zár, 

ablak, keraentze vagyis kályha (9225.1.). 
Tiszttartó. 1587/1818: Bernád János 

tisztarto\a. Nagy Péter (Dámok. 1505— 
89.). 1583: MatysGeorgy Annorum 60 
Tarnochy Peterne Tysztarto'ia (Kvh.). 
1642: Bethlen Ferenc Uram íiszttarta'ia 
leven akkor (O. 1642—48.). 

Tisztáló-víz. 1788: amely elöruhát 
megszappanozva a tisztáto vízben hagy
tam sehult sints (Tgy. 571/787.). 

Tisztító-seprö. 1716: Egy uy tisz-
titto seprű (Ap. J. I.). 

Tized. 1727: A z falu tizenkét hütöst 
falu törvényének folytatására tartozzék 
a három iizböl két két series szerént 
kiállítani (Tgy. 1702—99.). 1755: de-
íerminaltaíotí, hogy minden Faluk Ti-
eedekre osztassanak az Faluknak álla-
pottyához képest két, három, négy, vagy 
töb Tizedekre is, minden Tizednek egj 
egj jo értelmes Tizedes rendeltessék, a' 
kik kötelesek legyenek minden estve, 
reggel magok Ttzecfségek alá bizatta-
tott házakot el járni és megh visgálni. 
(9/755.). 1758: Éjszakára minden fa
lunak 3 tízre kell szakadni, kik a falut 
mind utzánkint, mind küljei is a falun 
egész éjjel szorgalmason strasalják 
(Tgy. 1702—99.). 1829: Minden hely
séget akár l^yen, akár ne legyen marha
dög feeűfekre oszszák... Minden tízed 
külön tízedest, ki ügyes m é g pedig 
marhás gazda és a czélra alkalmatos 
ember legyen, nevezzenek (2484/829.). 

Tizedes 1. tized-. 
Tojás. 1736: Fejér Sámuel uram 

Biro uramnit Lévén költöttünk kenyere, 
Csemere, Bora Szalonara, Bosra To
jásra flo. 1 de. 65 (Kvh.) 1804: Hét 
tolyo tyúk, a Nyoltzadik 16 tojáson ül 
(866/805.). 1812: 10 tojás jó pénzbe 
3 xr (953/812.). L . még tyúk- al. 

Tojás-szik. 1759: a' tavasz búza 
liszttel tyúk tojás székit lenmag olajjal 
gyúrja meg , aszalván és tőrvén az égést 
hintik vélle (Ap. J. I.). 

Tojó-lúd. 1778: Tojó Lud Nro. 6 
(B, M . 1771-80.) . 

Tojó-pulyka. 1795: Öt Tojó egy 
Kakas Pujkát, ugy két Tojó és egy 
Bak Rétzét vitíenek által a Torjai U d 
varban (Ap. B . X V . ) . 

Tojó-réce 1. tojó-palyka. 
Tojó-tyúk. 1804: Hét tolyo tyúk, a 

Nyoltzadik 16 tojáson ü! (866/805.). 
T o k !. ablak-, beretva-, fenőkő-, fésű-, 

ösztöke-, pince-, ráma-, tányér-. 
Tokos-ablakkereszt. 1839: Abla

kokra Tokos Ablakok kereszteket belső 
és téli Flingereket Dufláson firnátzal 
jo móddal behúzva (Gidóf. XVI!—XIX.). 

Tokos -ráma . 1764: Egy ablak rá
máért, mely tokos és nagy rámá\n le
szen toliójáva! és ablak kereteivel 
edgyütt 1 Rf. 8 xr. [t. i. a munkadij] 
(847/764.). 

ToHas-vas, 1823: Egy régi ablak
kereszt három tollas vas rajta (99. cs. 
44.). 

Tollatían-fúró. 1744: egy kis Tol-
lattan furu, más kissebb nyél nélkül 
való aestimáitatott ad den. 3. (45/744 ) , 

Toló-zár. 1698: Mely udvarházon 
Északról nyilik tölgyfából faragott bál-
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ványu állo vas kávás két fele nyüo 
fenyő deszka kapu bejáró kis kapucs-
kával vas be tolyo zát\ási&\ edgyütí (Ap. 
A . VI.). 

Tologatós-láda. 1695: egy küs To-
jogaios Ldcfdban Egj Gomkötö kerek 
(Káin.). 

Tolvaj-kiáltás. \662: kjaltoitam tol
vajt hogj kelljenek fel, az harangot is 
felen verettem (S. 1650—65). 1717: 
Minthogy az Ország Articulussa szerint 
Tolvaj kiáltásra, s harang felénverésére 
tartozik a falu felkelni 's támadni egy 
mást bestelenségre az affélével a' falut 
akármi időben fellázasztya ^o facto 
megzálogoltassék (Tgy. 7/719.). 1750: 
Tolvai kiáltásért valósággal megdulatot 
Király Ferentz és 12 forintig Marhája 
el is adatott (8468. I. Sztgy t.). 

T o r m a . 1667: mikor az biro tormát 
kert volna azt mondotta, hogj adok en 
most vágjon nálam Veres gjuker (S. 
1665-69.). 

Torma-őrlö. 1688: Eágy torma őrlő 
(Ap. A . IV.). 1708: Egy torma őrlő 
(3. cs. 7.). 

Torma-reszelö. 1808: Egy torma 
reszelő. Betsü Ár 1 R . flór. (Deák). 
1843: vagyon egy Torma reszelő és 
bádok Gyertyatartó 1 Rf. 10 xr. (B. M . 
1821-48.). 

Torma-súrló. 1846: Egy serpenyő 
egy Torma sarló 1 Frt. 5 (8468. 1. 
végy.). 

Tornác. 1627: egj dazkas tornacz 
abban egj bel lett pad, egj niozoüa 
(Ap. A . II.). 1756: . . . a külső tornádán 
le a padlása megromolva.. . (Ap. B . 
X X I V ) . L. még paraszt- at. 

Tornácos-hái. 1613: az tomaczos 

háznak ajtaia vagion s egj hilvan ke-
mencze benne. . . (Tgy. 1606—25.). 

TorockóJ-vas. 1632: az Thoroczkai 
vasat megh vasarlotak varos szamara 
(Kvh.). 1700: A Toroczkoi singvas—60 
(uo.). 1814: 10 szál Torotzkai Smg Vas, 
két kis darab pedig Hunyadi és Egy ka-
pots 13 fr. 6 xr. (1642/821,). 

Torok 1. pince-, vas-. 
Torok-gerenda. 1829: 26 darab 

Torok gerendák hoszsz 4 öl 3 láb 
(2245/829.). 

T ö k . 1627: egj teök vaj (O. 1613— 
27.). 1795/7: 200 TciArért 2 fr. 40 xr. 
(591/797.). L . m é g borvonő-, lopó- al. 

T ö k m a g . 1844: Tökmag egy véka, 
vékája per egy frt 12 xr. (175/12.). 

Tőke . 1641: Vaina István az tőké
ket le hanta (O. 1632—42). 1758: 
Négy darab Bikfa Tőke (8468.1. végy.). 

Tökemetélö-ffirész. 1688: Egy öreg 
tőke metélő fűrész is volt Pap Marton 
vitte el sindely hornyoló vassal edgyütt 
(Ap. A . V ). 

Töke-üUö. 1840: Kováts műszerek... 
Egy használható Tőke Ülő és ^ y 
szarvas Ülő (64/839.). 

Tökevívö-kerék. 1758: vagyon egy 
jo szalma fedél alatt uj Fürész vassal 
és a Tőkét elébb vivő kereken valo 
hasonló uj fogas vasakkal és más min
den eszközökkel fel készült jo Fütész 
Malom (Tgy. 7/899.). 

Tőke-zár. 1714: vagyon egy Gaíam-
bugos kapu faragott fa, meilyeken desz
kából csinált kapu Tőke zárjával Sen-
delyezés alatt (Ap. B . V U L ) . 

Tölcsér. 1758: két hordó tötsér 
egyiken vas káva (8468.1. 1565-800.). 
XIX. sz. e.: Egy tötsér becsű árr 3 xr. 

10* 
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/ . . .Liu vagy Tölcsér (Cseh). L . m é g 
bádog-, pléh', üveg- al. 

Tölcséres. 1720: Egy skatulyában 
Tölcséres szerszám, vagy eszköz nro. 23 
aprostol edgyütt. M á s Ládátskában H á 
mokra való öregh czifra Csattok nro. 20. 
Kisseb nro. 20. Tötséresnek való O n 
olvasztó kalánok nro 5, egj vas zár 
költs nélkül való, egy hasat réz tsen-
gettyu, egy pléh kalán, két nagy fogó, 
egy kohó nyárs, egy küs vas lapotzka, 
egj kisded Sorofos Vas Cziga, külömb 
külömb forma kalapáts nro. 7. Ajtóra 
való virágos íogontju nro. 3, ütköző 1, 
ajtó pánt nro. 2 . Kendő tartó Sorofos 
Szeg ajtóra való nro. 3. Szeg alá vaio 
pléh nro 12 (Káin.). 1750 k. : A Től-
cséresek fejjér munkájok pro limitatione 
a helységben Magisíratusoknak subjudi-
cialtatnak (Kvh.). 

Töltő 1. bádog kolbász-, hordó-, kol
bász-. 

Töltő-korsó. 1723: A z kendő sze
gen találtaínak hat ivo edén és pénzes 
csuporis vagy 6, egy tőtő korsó, Cserép 
tál Hét. aprócska Tál ött (Ap. O . I.). 

T ö m l ő . 1583: az mi Maiorsagom 
benne volt Mindenekbe Szokmánt teotte-
nek, teomteombe, ordaba es Saytokba 
Szokraaní teoítek (Kvh.). 1583: Kezdj 
zekben az eztenat elvagdaltak, az teom-
leobe Saytban sok kartt tóttek (uo.) 
1678: 10 M a y in anno 1678 Küldöttem 
szalad lisztet köb. 2 , szalonnát kettőt, 
sajtot kettőt, Tömlőt, szalonnát (Ap. 
A . Vil. 7.). 1682: Eöt fem/onkot es 15 
veder ordankot es egy fejszét tílíot 
meg (0. 1680-88,) . 

Tömlő-táró. 1688: adós fél Tömlő Tú
róval es egj veder ordava! (0.1 ^ í - -88 . ) . 

T ö n k . 1616: Vayna Thamas az mynth 
az Bogdán Antal teonkit zolgaia el hozta 
volt, Azerth Vayna Thamas az zálogot 
eleo tartozyk ide allithny az Zekbe (O. 
1613—27.). 1641: Vaina Jánost arra 
tiltotta, hogi a peres heliról az teónkö-
kött el hordgia (0. 1632-42.). 1646: 
az kett tónk felöl megfizetett (uo.). 
1679: Nehani szamu íönkeim es bor-
naim vesztek volt el Niaros nevw bé
liből (K. 1678-88.) . 

Tönkmetszö-fűrész. 1688: Edgy 
tönk metszeni való fürész, (Ap. A . IV.). 

Tönköly. 1707: Tönköly vékája 30 
pénz (Kvh.). 1709: zab, tönköly, alakor 
vékája 30 d. (uo). 

Törekes-ól. 1765: Suppal és Szal
mával fedett alkalmasint ép Törekes ól 
(Bethl). 

Törő 1. bors-, festék-, fokhagyma-, 
jég-, kender-, kettős-, kő-, olaj-, szilva-. 

Törökbúza. 1688: Török búza edgy 
rakás (Ap. A . IV.). 1692: az varosban 
vötem 2 véka törők búzát hét 7 sustákon 
(B. M . 1674—700). 1707: Tőrök bú
zának vékája 90 p. (Kvh.). XIX. sz. e.: 
Gazdag reményű Törökbazás és fekete 
borsos termő helyett el pusztította (B. 
M . k. n.). L , m é g esős- al. 

Törökbúzacsépi ö-kas. 1844: Egy 
török búza tséplö kas. Eladási árrok 7 
xr. (175. cs. 12.). 

Törökbúzakapáló-eke. 1840: Egy 
Törökbuza kapáló Eke 5 Rf. 2 xr-
(64/839.). 

Törökbúza-kas. Vagyon egy török
buza kas, abban valami kevés Török
buza is vagyon (541/796.). 1814: V a 
gyon Egy Törökbuzás kas, amelybe 
tsös Török Búza vagyon, a felső koszorú-
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fáján egy fél Singnivel alól (642/281.). 
1817: Öt pár Csere Oszlopokon négy 
szakaszba bikfa gerendákkal kötött csi
golya Veszszővel font, Szalma Suppal 
fedett és alól bikfa Deszkákkal padolt 
Törökbuza kas. (B. M . 1811—20.). 

Törökbúza-kocsány. 1820 k.: Tö
rökbuza kotsán, a vevő neve Kobritza 
András 6 f. 33 kr (Gidóf. 1822—59.). 

Törökbúza-pásztor. 1763: A B ö -
löni Törökbuza pásztorok panaszolnak 
(100/763). 

Törökbúza-torzsa. 1719: iörők-
buzának tórsdjával, berkenyefának gyü-
mölcsiből sült máléval . . . kételenittet-
nek magokat tartani (Tgy. 1/719.). 

Török-kantár. 1708: eg] török kan
tár zabolátlanul (3/7. cs.). 

Török-kengyel. 1698: két Török 
kengyel vas (Káin.). 

Török-túrba. 1744: egy fél viseltes 
Török Tarba aestimaltatott ad flo. 1.20 
(45/744.). 

Törzsök. X V L sz. v.: Tudora hogi 
el kertelt Bedé peter benne. Aztis tudom 
hogi egi törsök vala az hatara Bedé 
peter elkérte Azt az törsököt (Tgy. 1567 
—605.). 

Trágya. 1816: a muIt Télen rrtfeya 
egj'ütt Fele része mennyen Nagy Uram 
részére (B. M . 1811—20). 

Trágyahordó - szekér. 1840: Egy 
félvágás Trágya hordó szekér vasas 
ajakkal (sz, n.). 

Tubák-fOrösztö. 1808: egy Tubák 
förrösztő (1761/807.). 

Tulok. 1554: hagyok ket tulkot es 
eg haz helyet az meggyes kert helyen 
(Sz. 1371--700.). 1581: Lázárnak hat-
tam tiz /ü/itoí(Tgy.XVI—XVll). 1617: 

megh aggyá azokoth az tulkokoúi az 
kyket az lo arraba Igirth volt eo neky 
(O. 1613—27.). 1643: A z béres inas
nak Poliani Istóknak az meli ket tulikot 
es egy üneő tinót megh attam aztis el 
ne végiek teöle (Ap. A . H L ) . L. még 
ökör- al. 

Túrba. 1745: egy túrba egy forint 
húsz pénz (41|744.). 1768: 1 Rongyos 
tarba más Iszalékkal 2 xr. (Ap. J. I.). 
L. még bőr-, török- al. 

Túró. 1662: Egj darab Taromot 
meli lehetet ket vider [t. i. elvitte] 
(S. 1658-65.). 1713: egj deberkében 
egj kis turo (Ap. B . X V . ) . 1732: két 
font turo ugjan az útra árra 18 pénz 
(Kvh). L . még tömlő- al. 

Túró-borító. 1758: Egy Nagy Turo 
Boritto (8468. végy.). 

Túró-bőr. 1808: Hét tóro M f , Betsü 
Ár 14 Dr. (Deák). 

Túrómerő-veder. 1758: Két Turo 
merő Veder den. 24 (23/758.). 

Túrós-dézsa. 1664: egi taros desa 
(Ap. A . III.). 1810: két taros désák 
24 dénár (740/810.). 

Tutaj. XIX. sz. e.: Egy puszta fe
nyőfa Tutaj 15 Rf. 30 / Négy Tutaj 
Gerenda per 1 Rf. 30 xr. (11786. I.). 

T ű 1. csizmadia-, kötő-, varró-. 
Tükör. 1808: Egy falra való tükör, 

Betsü Ár 3 R-flor. / M á s asztalra való 
kis tűkor Betsü Ár 18 Dr. (Deák). 
L . még acél fali- al. 

Türedék ,végvászon'. 1685: Kese 
Lászloné mikor megholt, akkor házától 
titkon türedék vásznat ki vitte volna el ? 
(Láz). 

Tüzelö-ház. 1736: Az monar Tüzelö-
tesaban belepvén az ajtaját tanaltuk 
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jofofmaban vas szegekkel megverve vas 
Sorkokon jaro vas Kilincs es fordítóval. 
A z házban jo kemencze van Csempéből 
allo vas nelkült. Három kis szegezett 
fogasok az falloldalan egy Száraztó rud. 
Egy asztali egy agy m a s kisseb agyalí 
edgyütt. Asztal körül való pad kettő-
Tüzhellyen allo padocska, egy kis üst 
rudacska (Ap. 0 . I.). 1744: Ezen jo-. 
szagon levő Tüzelő ház Szalmás jo 
fedéllel és jo tapaszoson el van készítve, 
kinek a padlása fenyögerendákbol, fenyő 
deszkákkal vagyon megpadolva párká
nyokkal, mellyben tüzelő kemencze 
negyven veres, avagy paraszt csempé
vel fel rakva, mellynek az teteje ugyan 
veres csipkével vagyon megrakva 3-rora 
Csipke híjával; ezen kemenczének az 
elején Cserefa vagyon, a lába köböl 
való,, az sodgyát köböl és sárból rakták 
ki. Ezen házban találtatott egy hoszu 
és nagy fogas kendő szeg és kétt igen 
paraszt fogasok, négy rud tartofa geren
dákhoz fel szegezve; vagyon egy tál-
tarío ött szakaszával. A házban találta
tott két fenyő deszkából késztlett pad, 
fal mellett való ülö padok, egyik hoszab 
az m á s rövideb r ezen háznak két ablakja 
keresztben, kik is fenyő deszkával körül 
az belső részin béllettek, ezeken semmi 
ablak nintsen, melly háznak az ajtaja 
béliés nélkül való vas sorkokon járó, a 
bé húzója az ajtónak egy kis vas karika. 
Ezen háznak egy kis kamarája, melyen 
bélietlen aJto vas sorkokon forgó vass 
retesz rajta, mely is fenyő deszkával 
vagyon padolva parasztoson; vagyon 
két fenyő füst deszkából való poicz 
benne; ezen fedél alatt vagyon tgy föst 
ház is, roelytwn vagyon egy sövényből 

font kemencze tapaszos, mely is padolva 
darék és szín deszkával m e g vagyon 
padolva, mellynek bélietlen paraszt fa 
sorkokon forgó ajtaja vagyon, 3-rom 
lyuk ezen házban ablak helyett valók. 
Ezen háznak eresze deszkával m e g -
deszkázva parasztoson, mellynek is felső 
részin fenyő deszka találtatik nro 10 
szál, az egyike szín deszka, mellynek 
be járó ajtaja vass sorkokon forog, 
koltsolo tartó van eszkába rajta; ezen 
eresznek a végiben fenyő deszkából 
épitetet nyári kamara parasztul vagyon 
elkészítve, padlásán hat fenyő deszka 
tapasztatlan és le szegezetlen állanak, 
közönségesen épittetet fa sorkokon fe
nyő deszkából állo ajtaja, az küszöb 
lábon egy vas reteszfö (46|744). 

Tüzelő-kemence. 1758: Fenyő fa 
lábakra rakatott négy sor paraszt káj-
hákbol állo iüzelő kementze (Tgy. 1702 
—99.). 1798: Kementze tüzelő a nagy 
házban veres tsempéböl (11019. 1.). 
L . m é g tüzelő-ház al. 

Tűzhely. 1617: Oth az tűzhelyen 
talalek Egy Darab Palcha zabasu fat 
(O. 1613-27. ) . 1639: Hallom az ha
zamba, hogj az tüz hellim ülök vala 
az el multt vasárnap estve keseon, hogj 
tolvait kiállt vala Gheczie Istvanne Mar -
ghitt (0. 1632-42 . ) 1640: jo akarattia 
szerint jeott /£/sz/íe//íünkre mint egy 1! 
esztendeig tartottuk tuszhelliünkon (uo.). 
XVII. sz. v. : vágjon ez házban téglából 
jo fel rakott tűzhely, nyúl fel ez alatt 
nagy kő lábakon állo kémény (Ap. A . 
VIl.). 1762: 3 Tüszhej Csinálásáért s 
Fal kivágásáért és Iwboltozásáért (Ap. 
0 . I), L m é g szakács- al. 

Tözszitó. 1695: hitOz Szittomkés 
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favágóknak, béreseknek is attak fi. 23//90 
[a zalánpataki üvegcsürnél] (Ap. A. VII.). 

Tüzszító-Iapocka. XIX. sz. k. : Tű
zet szitío Lapoizka és egy nyárs (8468. 
1. Incze k.). 

Tüzes-ház. 1701: Egy Udvar haz, 
azokban hat tüzes haz. Ezeken mind 
io ajtó vas sarkaj, Hevederjvel Eresz
szelj, Egy kéménes abban le szakasztó 
Deszka, Három három, Het üveg ablak. 
A z Aszszony eo kegyelme hazában az 
falon 3 kárpit, Egy asztal, ket pad, egy 
Agy, Egy Pohárszék. Az pohár széken 
vagyon nyolcz Ejtel vay 3 fazékban, 
ket fogós, Egy Pinczeben bejaro ajtó 
vas sorkon, Egy egygyes szék (B. M . 
1701—10.). 

Tűzzel-házzal tart 1637: hogj 
azt az peres földeket se vetésre es za-
logonis el ne adhassam énnekem ke-
íelenseg tartotta, hogy e! adgiam oka 
ez voltt illien szónk ugj mintt Janó Fe-
rencel hogj engemett meleg tűzzel es 
házzal el tartoii (0. 1632-42.). 

Tyúk . 1615: Tykoi adót eo k(e-
gye)!me nro kilenczet (Mikó). 1625: 
Vrunk eo felsége menyegzoye lakodal
mába Ígértek . . . ludat 3<X>, tsukoí eze-
reth (0. 1613—27). 1639: kett elve
szett tiakomoi Kovacz Petemé eggiütt 
cotte meg az Urával az maga hazánál 
(0. 1632-42.). 1645: docealüa hogi 
azok a peres iiukok eove voltt (0.1642 
—48). 1713: Tyak, galamb megszám
lálhatatlan (Ap. B . X V . ) . 1759: Hét 
tyúkok á xr. 3 és 13 tyuklxzk a x. '/s 
facit X. 46 »/2 (B. M . 1751—60.). 1812; 
Egy tyúk jó pénzbe 9 xr. (953812). 
L. még tojó- aL 

Tyúkboritó. 1716: két veszszöböl 
font Tyak boritio (Tgy. 1711—20.). 
1840: két veszszö Tyúk borító. Becsű 
ár 2 xr. (64/839.). 

Tyúkfi. 1759: Hét tyúkok a xr. 3 
és 13 tyukflak a x. Va facit x. 46 V * 
(B. M . 1751-60.). 1794: Tyakfi7{kp. 
B . X X V . ) . 

Tyúk-kakas ,olyan tyúk, amely úgy 
kukorékol mint a kakas'. 1770: Tyuk-
kak'as 2 (Tgy. 1548-798.). 

Tyúkól. 1663: az eoreoksegen vad
nak Istállók, Czjür, Svteohaz, T/akol, 
ket Disznó ol (S. 1658-65.). 1666: 
Innen kijőve az kiskapu előít vagyon 
Egy iyuk Oll (Ap. A . IV.). 1794: Egy K o -
tiátza vagy Tyak oll (Gidóf. XVIL— 
XIX.). 

Tyúkrekesz. 1716: Az konyhán 
egy hoszszu kötött pad, két romladozott 
Tyak rekesz (Tgy. 1711—20.). 

Tyúktojás. 1735: Mikor Biro Uram 
Brassóban a Gyeneraüs ö Exc(ellentiá-
já)hoz Csürkekel bement ö kegyelme s 
Csuk tojással attunk az útra Jövetére 
mentére kenyeret, pecsenyét, bort den. 
30 (Kvh.). 

Tyúk-ültetés. 1649: Nagj Paine... 
fiüÁ'otis wltete Donát Matias vrani sza
mara (K. 1647—52). 

T y ú k m o n y ,tojás'. 1625: Vrunk eo 
felsége menyegzoye lakodalmába ígér
tek . . . tiakmony&t az menninek zeryt 
teheti (0. 1613-27) . 

Udvar. 1616: Santa Anna neveo 
Jobbagyom ázzon, ky vagyon vd-
wfomba (O. 1613-27.). 1623: az 
Aytho eleoth az vdvaron zida (uo.). 
1649: Soraodi Péter az verekedéskor 
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beieove az Georczeon Benedek odvarara 
(K. 1647—52). 

Udvarbiró, 1659: Vdvarbiro leszen, 
s az Ura személyt viseli (S. 1658—65.). 

Udvarház. 1613: In praesenti 1613 
anno, die 29 mensis Juny, Ide jeottunk 
kys Borosniora az Udvarházhoz es az 
epületeket ugj revideáltuk: 1.) az derek 
Vdvarhazhan kemencze vágjon, s ajtó 
mind az zoban s mind az kamarán egj 
keoteot pad, az zobanak padlása vagion, 
az tornaczos háznak ajtaia vagion s egj 
hitvan kemencze benne, de az zoba 
mellet való háznak es az pinczen való 
zobanak sem ajtaja, sem padlása az 
zobanak, az belseo pinczenekis vágjon 
ajtaja, sendeljezetlenek, kevés hea va
gion, de az czatorna nem joo hanem 
az belliben mas kel. 2.) A z második 
háznak sendeljezese igen el tavult, de 
feokepen az erez felet es hatul az sen-
delj sémire nem joo, az erezjnek taíp 
faj es keoniókkej ninczenek, az zobanak 
es háznak ajtaja vagion, kemenczeis az 
zobaban, ket pad, egj poharzek, egj 
kendeozegh, az kamarajanakis ajtaia 
vagion. 3.) A z melj Istalio T h o m p a 
Gaspar zamara volt, azon ket aito va
gion, sendeljezéseis iol vagion, egjeb 
ninczen benne. 4.) A z czwrnekis kel 
foldozás mert hullot el az sendeltben 
helliel hellie! egj áiíalfa raegteoreot, kj 
az odor felet iar ele, kj aia ágast vittek. 
5.) A z regW Istállónak felinél teobj az 
utt feleol el tavult az sendelje epitetlen 
nem io ezután ahol iobban vagion ottts 
kel foldozás nekj, eg| aito vagion rajta, 
de azis hitvan. 6 ) A z zeker Istálló 
sémire nem io, az agasiban válik io 
kevés, s az zarwfajaba, de az kozorw 

faja, leczj es sendelje sémire nem io. 
7.) A z serfeozeo haznakis kel kevés 
foldozás. 8.) az gjwmeolcz kertnek lob 
rezze uj fedeles kertben vagion czak 
egj darab vagion, o kert benne. Az czwr 
kert s mind az vdvarkert o kertek. 
9.) A z kapv lab el deolt czak tamazok 
tartiak s az sendeljezéseis hitvan n e m 
io sémire. Ezeken kwwl sémi hazj 
ezkeozeok ninczenek sem k w n sem ben 
(Tgy. 1606—25. 110—1891. sz.). 1621 : 
az killyeni Vdvar hazat pacifice [t. i. 
birta] (Dámok. 1600-44. ) . 1729: V a 
gyon edgy Udvarház Supos, azon fedél 
alatt hamu tüzes Ház és edgy tapasz-
tatlan és készületlen Ház és ezen Ház 
nak pitvara ajtaja fa Sorkon járó, hogy 
bé mennek jobb kéz felöl vagyon edgy 
nagy Ház ennek ajtaja fa sorkokon járó, 
hárma ablak üvegesek ónba foglaltattak, 
ennek edgyikét a falu készítette, edgy 
rövid Asztal két kötött pad mellette, s 
mindenik ládás, két hoszszu kendöszeg, 
edgy pohárszék, edgy rövid ládás pad, 
egy rövid szerű karjos pad, edgy edgyes 
szék, edgy ágy, egy tüz eleiben való 
kis asztal, a kemencze mellett edgy kis 
kendő szeg, edgy fa rud, edgy tisztes
séges veres csempe kemencze (11360.1.). 

Udvar-kapu. 1627: egj eoregh dez
kas udvar kapu / . . , egj kis udvarkapu 
dezkas (Ap. A . II,). 1823: A z udvar 
kapu két felé nyilo ujj fáin bérléssel, 
Cserefa rámával, vas sorkokkal jármok
kal, alól vas bé záróval hasonlóképpen 
a' rajta levő kitsi kapu is bérlett vas 
sorkokkal zár néikült vas horgoloval 
(99. cs. 44. 8Z.). 

Udvari-tiszt. 1736: A z Udvary Tisz-
fekeí m e g becsülH Vélek nem koczodik. 
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n e m veszekedik, hanem mindenekben 
engedelmeskedik (Ap. B . Ksztl.). 

Ugar. 1814: A faluk halárai 3 
fordulóban lévén felosztva, azok közül 
minden esztendőben egyik ugarnak, 
vagy nyomásnak maradván azon esz
tendőben nem használtatik. Következés
képpen mindenik fordulóba két eszten
dőben egymás után u. m . az elsőbe 
ősz, a másodikba tavasz vetéssel hasz
náltatik. A 3-ik esztendőben pedig nyo
másban marad (B. D . gy.). 

Ugar-hát. 1717: Az Forgatást Nagj 
Boldogh Aszony nap utánra kell hadny 
hogjha az után isten jo essöt ad be 
kell vetni Ugar haha boronaljak el. 
<Ap. O . I. KszIL). 

Ugar-mező. 1617: Mikor Báthory 
öabor feyedelmünk havasalfeoldebe 
ment volt haddal, hogy Tavaz Búzával 
bevesse az kis Ugarát j. . . mosíany 
vgarlo mezeohe mely Telek fele vagion 
< 0 . 1613-27.). 1619: Zagon feleo! 
vaio mostany Ugar mezeonkhen ozfho-
zának megh (uo.). 1694: Az melly két 
fél áll föld vagyon az mostani Ugarlo 
Mezőben (1574—699.). 

Ugar-szer. 1596: Az mei mostan 
vgar szerbe vágjon ászt nem valtya 
meg egy vgar szeryg (Tgy. 1568— 
1605.). 16(K3: Szent Maria Magdolna 
Aszony nap ellot való zeredan vizza 
tartozék boczjatanj de akkor mikoron 
vgar zerhe fordul (8468. 1. 1565-8ÍX).). 
1647: Damokos Petemé fcolde Szeles 
Lászlónál marad ez egj ugar szerre (K. 
1647—52.). 

Ugarol. 1617: Egy hold feoldet vgar-
ioUi megh most az Sz. János nap ta-
yaban (0. 1613-27 ) . 1642: egi föl

deméit mellielt ugian magam Ugarlat
iam meg (0. 1642—48). 

Ugorka. 1640: Bizoniczia meg aztt 
Vaida Mihali hogi eo azt az szőtt hogi 
cziak gianosagbol mondotta Jakocz Lö-
rincznek az Ugorka elveszese felöl az 
dolgott (0. 1632—42). 1805: Ugorka 
termet 1 véka (866/805.). 

Ugorkás cserépkanta. 1769: Ugor
kás cserép kanta (B. M . 1761—70.). 

Új-bor. 1806: egy kupa ujj ftornak 
az árra 32 xr. (566/806.). 

Úri-hám. 1806: volt hat párnás Urí 
hám kantárokkal és Gyeplökkel edgyüít 
(B. M . 1801 — 10.). 

Utó-ágasfa. 1809: Utóágasfa, a 
vevő neve Kováts Sámuel (164/62. cs.). 

Utó-árpa. 1840: uto árpa 10 véka 
15 kupa elütve a' vékát (Ap. B . Ksztl.). 

Utó-tengely. 1719: Egj elő tengeij 
agassaval egjüt uto tengely agassaval 
egjüt vasatlan ket vasas löts aestima-
tioja kei forint huszonnyolcz pénz ket 
kerekkel egjüt (Lázár). 1758: egj uio 
tengely ágasostol vas nélkül (8468. 1. 
1565-800) . 

O d O H ö 1. felfog-. 
Ül. 1758: két iud, a raelfynek egyike 

ül nyoitz tojáson, kakas három, pisién 
8 (8468. 1. 1565-800.). 1804: Hét 
tolyo tyúk a Nyoltzadig 16 tojáson ül 
(866/805.). 

ülés-hely. 1561: Hogy az mely wies 
helkken laknak Zabo János, Zabo papp, 
Péter György es az Zabo Benedek Bes-
senyeyek, a kys Zylwas kert kynek 
határa az seppedek es az o haza raelet 
az wermyzthe a!a, mely kys Zylwas 
kertet dobos györgy éreztet volt.. . 
(Tgy. 1487—568.). 1610; azraeljztio-
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gos Vleshelt énnekem muthatot volt 
(0. 1608—17U.). 1618: Nemes Vles 
helytn Egj puzta keohazzal egészben az 
i(nctuso)k Byrnak (0.1613—27.). 1666: 
ada Barabás Péter Uram egy ülés hellyt 
itt Albisban, mely ülés hely Páncél Já
nos haz es eoröksege mellet vagyon 
(Tgy. 1651-68.). 

Ülő-szék. 1.) 1839: Feíállitottam há
rom kapu lábot a Ház belső szegiben, 
áztat Zsendellyel megfedettem a kapu 
eleibe egy Ülő széktt fedezővel együt 
csináltattam (F. l). — 2.) 1666: egy 
árnyék szék köböt rakott, ülő szék nél
kül való (Ap. A . IV.). 

Ülö-szín. 1758: a kapu előtt egy 
ülő szin régi Sendelj födéléi (8468. 1. 
végy.). 

Üllő. 1668: holmi Kovacznak való 
miszert egj ülői, Fogót, íikasztot, Fuvot 
es egi vagot (K. 1661-69.). 1778: 
Vas ülő Kováts Mihellybc való Nr. I 
(B. M . 1781-80.). 1789: Kasza verő 
kalapáts és ahoz való Olő (11019. 1.), 
1TO8: kasza verő kalapáts ü/í?jévef, 
Betsü Ár 36 DV. (Deák). 1819: Egy 
kasza karikájával, nyelével és Üle\évt\ 
jutót Joseffnek (B. M . 1811—20.). L . még 
kasza-, kovács-, szarvas-, tőke-, vas 
kovács- al. 

Olő-pad. 1744: ...fal mellett való 
ű/í5 pűűfok, egyik hoszab, az más rövi-
deb (46/744.). 

Ültetés 1. káposzta-, tyúk-. 
O n ö . 1554: Hagyok towabba nyolcz 

okrot es három wnot Tyzenket diznot 
es egy lovsat (Sz. 1371—700). 1620: 
neki hagjom az karika szarvú szóké 
únói is mind tínostol (Tgy. l®)6—25.). 
L . még borjúS', borlúzó- al 

Ünőbivaly-borjú. 1816: Egy tavaljS 
üno blhal borja befsültetett 25 Rf. 
(61. cs. 37) . 

Ünöborjú. 1723: Vagyon két Tehene 
egyiknek vagyon Kis üno Borja, az. 
Tehenek szőrire egyik barna másik 
Sárga (Ap. Ksztl.). 

Ünőtehéti. 1614: Egy fekete vneo-
tehén vagyon az I(nctus) kezénél (O. 
1613—27.). 1618: Egy vneo tehen&t 
vgyan Baralhoson Orbay Zekben az 
zekére melleol elvytte . . . az tehénnek a 
zeore zeoke tehén (uo.). 1816: Egy fejér 
két esztendős ünő tehénke becsültetett 
20 Rf. (61. cs. 37.). 

Ünő(s)tinó. 1625: Ada Borbély Georgy 
az fiának Péternek . . . Egy tavaü szeoke 
Wnes tinót (B: M . 1574—699.). 1763-
Tarkaszörü esztendős ünő Tinó (uo. 1761 
—70.). 

Üst. 1592: Adót Azzoniom Aniam. . ̂  
Wstot egiett (Mikó). 1649; Egj n'síeot 
veöt kj teorvenire, s annak beocwiti 
val(ora) f. 3 (K. 1647—52.). 1676: E g | 
onnos üst, ket küs üst (Don). 1681 : 
egj konter forma üsí (Deák), 1692: Egy 
üst H. l den. 50 (B. M . 1674-700.). 
1753: egj rósz 4 ejteles üst valet den. 2 4 
(Cseh). 1789: Üstök hitvánok egyik 
kissebb más nagyob és egj bor Fözö 
üst, más féi viseltes (11019. 1.). 1818: 
Három tűzre való üst (Cseh). L . még 
borfőzó-, cselekedő-, égettbor főző-, érc-, 
eszközlő-, esztena-, faggyúfőző; fet-
akaszíó-, félkéz-, lúgzó-, máléfőző-,. 
ordajőző-, pálinkafőző; puiiszkafőző; 
réz-, sörfőző; szappanfőző-, szapuló-, 
szitvaszdraztó; ványoió-, vas- al. 

Ostláb. 1758: a Kementze alattvaló 
fában vagyon egy vaskarika csinálva. 
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melyben az Üst láb szokott állani (Tgy. 
7/899.). 1808: két hitvány üst Láb, 
Betsü Ár 18 Dr. (Deák). 

Üstgyártó. 1780: Virág Bukur a 
•S(epsi)Sz(ent)Qyörgyi sokadalomba a 
Brassai Üsíjártoidl egj üstöt ellopván, 
azért elfogattatott (446/780. S.). 1851 : 
Láng Josef üstgydrto Zajzon Moses 
iiázában lakik (8468. 1. 1749-900.). 

Üstrúd. 1758: egy Vass nélküli 
való Üst rud (8468. végy.). 1808: Egy 
vasas üst rud Betsü Ár 24 Dr. (Deák). 

Üstös-hordó. 1664: egj két Üstös 
hordó (Ap. A . Hl.). 

Üszögös. 1788: Árpa: Egyarasznyi 
aprók és üszögesek (2283/1788). 

Ütköző. 1666: festet Ajtó zár rajta 
mind ütközöivtl együtt, fogantyú, retesz, 
reíeszíö rajta (Ap. A . IV.). 

Ütö-óra. 1708: Egy falra való ütő 
éra (3, cs. 7 ) . 

Üttető 1. egér-, olaj-. 
Üttető-vas. 1837: (Cseh). 
Üveg . 1708: öt üveg négy szegűek 

ejtelesnel valamivel nagjobbak (3. cs. 7,). 
L . még ablak-, borvizes-, bugyogós-, 
ecetes-, égettboros-, nádas-, sikító-, 
vizes- al. 

Oveg-abiak. 1619: En is Ovegh 
Ablakot czinaltam ott (Ap. A . í.). 1681 : 
az néhai Urával az eoveg ablakok ke
zeben devenialtak (0.1680—88). 1722: 
két hitván fába rakott üveg ablak, har
madára papirosból valo (Ap. B . XXiV,). 
1763: a balog Sámuel hazának egy 
eveg ablakot cináltattunk, azért fizetünk 
51 xr. (Kvh.). 1793: három Éveg Ab-
toAt)t fában vétettem (12424. 1). 

Üvegcsináló-kemence. 1772: Tud-
gyae a íanu Nyilván és bizonyoson. 

láttae szemeivel l-m, hogy az mostan 
fenállo Üveg Csináló Kemenczét, vagy 
katlant kik és micsoda móddal csinál
ták az elmúlt 1771-dik Esztendőben? 
(1772. k. S.). 

Üveg-csupor. 1689: Üveg Czupor //1 
(Ap. A. vn). 

Üveg-csűr ,üveghuta'. 1697: eo az 
eveg czurn^i senkire nem feniegetozodik, 
sem penig maga senkinek kart nem 
teszen sem utón iára ellen sem az eveg 
czurn&\ valóknak (Káin.). 1790: A M á ! -
nási Üveg Csűrből Kurucz Jánosnak 
50 forintos szürke lovát éjjel eüopía 
(8468. 1. Kiss k ) . 1818: Üveg Csűrt 
ennél kivül még csak edgyet birnak 
t. i. Bükszáditt (sz. n ) . 

Üveg-edény. 1817: az Üveg Csűr
ben találtatott üveg Edényeket m e g 
számláltatván találtunk egészsz sum
mába 1106 schok üvegedénytket (190/ 
817) . 

Üveggyártó-mester. 1817: az Üveg 
gyártó Mesterek az 1-sö kérdésre ezt 
felelék: . . . (sz. n.). 

Üveg-gyertyaöntő. 1808: (1761/ 
807.). 

Üveg-huta, 1828: a Zaíánypataki 
Üveg Hattá mostani arendatora Vermes 
János ur / . . . H a m u sirt más Hutiák 
számára fordította, nem pedig a maga 
Huftája számára (1280 828.). 

Üveg-kancsó. 1758: egy fél ejteles 
üveg kaniso, más üveg kaniso egj fer-
tályos (8468. 1. 1565-^)0.). 

Üveg-lámpás. 1708: Egj üveg lám
pás (3. cs. 7.). 1743: felső polczon 
valami hitván ablakrámák és egy üveg-
lámpás (Ap. J. I.). 1795: egy üveg 
lámpás H . flór, 1 (Tgy. 312/797.). 



156 

Üveg-mángorló. 1838: Egy üveg 
mangollo megvette 5 xr. Szabó Josefné 
Aszszony (150. cs. 77.). 

Üveg-tábla. 1840: Három ablaka 
mintegyikbe hat hat nagy tángyér üveg
tábla (Ap. Ksztl.). 

Üveg-tányér. 1666: Az Ablakok 
mind jok tsak ket eöveg tangyer hija 
(Ap. A . IV.). XVII. sz. v . : ónban fog
lalt üveg tángyéros ablak, mellynek két 
üvegtángjér héja (Ap. A . VII). 1762: 
80 Üveg Tángyéréxi 1 Rf. 20 xr. 
(8468. I. Mih. 11.). 

Üveg-tartó. 1837: Egy üveg tartó 
Szántó Ferentzné (t. i. megvette] (Cseh). 

Üveges. 1763: Az Üveges i%\x\k\\ egy 
uj ablakot a kamarán, melyben vagyon 
13 üveg tángyér, melyért adtam 40 xr. 
(M. 1763. k.) 1764: Az Üvegesnek, 
hogy a Hanko Miklós házára a Had-
nagj számára ablakot rákot a Tángyé-
rok summája 140, 6 Rf. 42 (Kvh). 

Üveg-tölcsér. 1810: Egy üvegtőtsér 
(1198/824.). 

Vackor-körte. 1688: Két véka hit-
ván vaczkor körtvély (Ap. A . IV.). 

Vacsora. 1639: az el múlt Vasár
nap estve kesön vacz/orakor Konia Ist
ván fustely bestie lelek kurva fiának 
szida meg Gheczie Istvánt (0. 1632— 
42.). 1671 : E5 tudgia miért keseo va
ckomkor riogatván ki üzöt (K. 1669— 
74.). 

Vadalma-sajtoló. 1756: Egy vad 
alma saftoto (Ap. B . XXIV.). 

Vadászik. 1753: Kováts János 
vadászni Puskát nem tartott, mi tud
tunkra sohasem vadászol (49/753). 

Vadász-háló. 1779: Koíer Mihály

nak juta egy Vadász háló (Tgy. 1781 
—800,). 

Vadász-ostor. 1779: Egy vadászni 
járó uj Ostor 30 xr. (553/796.). 

Vadász-tarisznya. 1809: Egy kis
ded vadász íarisnya, a vevő neve M a 
gyarosi Mihály 32 xr. (164/62. cs.). 

Vad-irtás. 1790: A Madaraknak és 
vűGíaknak ki irtások iránt meljek kárt 
tesznek, parantsolatyát az Inclyta Offi-
ciolatusnak, hogy minden Contribuens,. 
aki az el múlt Esztendőben be nem 
adta volt 100, aki pedig^ be adta ta
valy 50 ad exifum usque cursum M e n -
sis . . . azonnal kiis adtam a porontso-
latot (832/790.). 

Vagdaló-asztal. 1716: A konyhá
ban . . . egy vagdaló asztal (Tgy. 1711 
—20.). 

Vagda!ó-kés. 1708: Vagdaló kés 
(3. cs. 7.). 1744: tgy vagdaló kés ats-
timaltatott ad den. 12 (45/744.). 

Vagdaló-tekenő. 1805: Egy Nagjr 
dagasztó tekenő és egy kis vagdaló le
kenő (Szöts. 1800-96.). 

V á g ó . 1668: holmi Kovacznak való 
miszert egj ülőt, Fogót, likasztot, Fuvot 
és egi vű^ot (K. 1661—69.). 1840: H á 
rom Üllőbe álló vágó (64/839.). L. m é g 
fa-, fürész-, hideg-, kereszt-, köröm-, 
laska-, nyeles-,pánkó-.sróf-, szecska- al. 

Vágó-fűrész. 1809: Vágó fürész, a 
vevő neve nemes Mihály Josef 30 xr-
(164/62. cs.). 

Vágó-kés. 1615: Azzoniom aniank 
adott . . . vago kési egi felet (Mikő). 
1758: egj vágó kés (8468.1. 1565-800.). 

Vágó-marha . 1740: Egyszer Vag0 
Marhat az Markosfalvi Stabalis hazhor 
vasarloti 1 fo. 20 (Tgy. 1731—40,). 
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Vágó-szék. XVII. sz. e.: Az mely 
hozzu szint piatzunkon tsinaltunk alaia 
vagho szektkti zerezven, az mely kwl-
seó mészáros vásár napokon azon húst 
vagh azoktól ket pénzt [t. i. szedjen] 
<Kvh.). 

Vágó-vésö. 1714: jutott nekem 42 
szem lántz, egy bokázó furu, egy vágó 
véső, egy üst (B. M . 1711—33.). 1805: 
1 Vágó vésü (Szöts. 1800-96.). 1819: 
Egy Csapozo és két kis furuk. Egy fa 
nyelű vágó Véső (B. M . 1811—20.). 

Vaj. 1625: Vrunk eo felsége m e -
nyegzoye lakadalmaba igertek . . . Az 
víhan megh teobitetek 200 berbechel 
€S 200 eythel vűĵ al (0. 1613—27.). L. 
még írós-, olvasztóit-, szín- al. 

Vaj verő-dézsa. 1692: Egy Vaf Verő 
éésa mas boritoczkaval den. 9 (B. M . 
1674—70.). 

Vájó 1. kanál. 
Vájó-vésö. 1720: négf vésö, edgjik 

füles, ketíeje vájó, a negyedik kupás 
<Káln.). 

Vak-ablak. 1720: egj vak ablakhm 
egj öreg hordotska (Kál.). 

Vakaró. 1692: Egj vakaró, két szőr 
nyűg (Barab.). 1840: Egy kefe és wi-
karo (64/839). L. még tó-, teknő- al. 

Vakaró-perec. 1686: egy vakara 
pereczet tet az helyire (0. 1680-88.). 

Vakoló. 1755: a két vakolonak avagy 
Simitonak 4 kr. (Kvh.). 

Vakoló-kanái. 1838: Vakoló kanál 
Betsü ára 8 xr. (!77. cs. 60.). 

Vakoló-kömöves. 1755. Az Vakoló 
köm íveseknek a Házak vakolásáért és 
egy sütő kemenczének rakásáért facit 
22 X 40 (33/755.). 

Váltó-eke. 1770: A Felső Hintó 

színben Váltó Eke kormányai 1. (Tgy. 
1548—798,), 

Váltó-gerenda. 1829: 6 darab Váltó 
gerenda hoszsza 5 öl (2245/829.). 

Váltó-határ 1. nyomáshatár. 
Vályú. 1642: Istálló 2, abban eggik-

ben valu (Ap. A . ÍI.). 1642: az Indus
nak eletin az IstaUoiaban valaia elot 
(K. 1647—52.). 1758: Cserefa Valu Sa-
rogjával együtt (8468. 1. végy.). L. még 
almatörő-, fa-, kásatörő-, ló-, sertés-, 
sótörő-fa- al. 

Vályús-pad. 1758: egj vállas pad 
(8468. 1. 1565—800.). 

Vályog. XIX. sz. e.:. Tapasztó Czi-
gányoknak a Vájog készítésénél 14 Rf. 
36 xr. / . , . Vájogmk valo valu hordo
zásáért, 9 Rf. (11786. 1.). 

V á m . 1640: Compositionk voltt hogj 
az masink (!) hiri nélkül oztasig az 
vdwhoz ne niullion (O. 1632—42.). 
1736: mindenféle vámoi ványoló pénzt 
megveszen s kiadgya (Ap. B , Ksztl). 
L. még malom-, szombati- al. 

Vám-búza . 1640: az osztattlan vam 
buzahol az mit es menit akartak el vit
tek hírem nélkül osztatlan (O. 1632— 
42.). 1736: Tiszta vambuza Cub-//3 
(Ap. O . L). 

Vámoló-kupa. 1770: Vámlo kapa 
(Tgy. 1548—798.). 

Vámvevő-véka. 1736: uyab kavabol 
allo vam vevő véka (Ap. O . 1). 

Vámvevö-mérce. 173S: egy vam 
vevő mercze (Ap. O . L). 

Vándorló mesterlegény. 1851: 
Zajzon Antal vándorló mester legény hol
léte nem tudatík (8468. I. 1788—9ÍX).). 

Ványol. 1645: Brassai posztolt ke-
czter vanMtaí (O. 1642—48.). 
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Ványoló. 1736: A z SíHbek megh 
lehetősek, az vanyolo Silibinek hogy 
revonatio kevantatik . . . (Ap. O . I.). 
1758: két bottal járó jo Ványolo (Tgy. 
1702—99). 1786: Gelentzen sok malom 
főrész, ványolo és egres füzes helyek 
vadnak. (C. Táb. 1786.). 

Ványoló-bot. 1736: Ványolo boti 
kettő meglehetősek (Ap. 0 . I.). 

Ványoló-pénz. 1736: minden féle 
vámot ványolo pénzt megveszen s ki-
adgya (Ap. B . Ksztl.). 

Ványoló-üst. 1758: három vedres 
Ványolo Üst (Tgy. 1702-99) . 

Varga. XVII. sz. k.: János batyam 
uram is ütőt egy Vűr^űt, hogj a vére 
kijőve az fejéből (Tgy. X V H - X I X ) . 
1751 : Szabó János varga (Kvh.). L . 
még foltozó- al. 

Varr, 1823: A Szabok dolgozza
nak eszerént: egy Nagy férfj bérlet köp-
penyeget varjának meg 2 Rf. Egy Uj-
jos Lajbií bérléssel 1 Rf. Egy Haris
nyát 13 xr. Egy Zeke 24 xr. (2043/ 
823), 

Varró-ládácska. 1708: Egjküs fes
tett varró ladacska (3. cs. 7.). 

Varró-ráma. 1740: Varró ráma nro. 
2. (28;740.). 

Varrótű. 1814: 2 papiros Varo Tő 
Csizmadia Tővel elegy 18 xr. (2565/ 
824.). 

Varsa 1. cérna-, halász-. 
Vas. 1616: Egy Malomnak az vas-

sayba egy Darek vasat talalíham (O. 
1613—27). 1623: mindenfele vasat 
szabad volt vasárkor árulni mindenkor 
(Kvh.). L. még bélyegző-, cánkotó-, 
csatlós-, csiki-, csőtartó-, darék-, desz-
kametsití fürész-, félmarok-, fogzó-. 

fűrész-, fűrészmeisző; gyalu-, hosszú-, 
jegelő-, jégtörő-, hunyadi-, karikás ma
rok-, kasza-, kengyel-, korong-, köldök-,, 
kulcs-, kupás-, kupás-maiok-, lapos-, 
lapos-szántó-, magyar kengyel-, marok-, 
metsző-, pecsenye alá való-, pofa-, raj
zoló-, rúd-, sing-, szántó-, szecskavágó-, 
szító-, téglázó-, tésztametsző-, tollas-, 
torockói-, üttető-, vessző-, zsendelyhor
nyoló-, zsír alá való- al. 

Vas-abroncs. 1703: Vas abronts 
kettő (3. cs. 7 ) . 1840: Egy vasas véka 
három vas űöron/sokkal két vas füllel. 
Eladatott 3 Rf. 30 xr. (64/839). 1840: 
egy Veder két vas abrontsái, vas fülek
kel, vas Oszlopokkal (Ap. Ksztl.). 1848: 
4 darab kád vasabrontsal, 10 sajtár̂  
4 darab vas, 6 darab fa abrontsa) 36 fr, 
48 (N. S.). 

Vasáruló-bolt 18CK): 5 darab T o -
rotzkai kasza Vasamat és 6 lapossat 
elvétette és a maga vast áruló boltyá-
ban bé tétette (440/8(X).). 

•Vas-ásó. 1689: Bak Judith kéziben 
attam negj kapat, egj asot közönségeset 
es egj vas asot (K. i. E . 20). 1744: 
egy aso vass jo aestimaltatott den. & 
(45/744.). 1850: 4 darab vasásó 3 fr. 12 
(N. S.). 

Vas abárló-viüa. 1744: egy vass 
abarlo villa aesíimaltatott den, 3 (45/ 
744.). 

Vas-békó. 1763: vasbékobsn veret
tek, tsufolkodtak véle (34/763 ). 

Vas-csákány. 1825: Vas Tsákánr 
nro. 2 (10774. I.). 

Vas csap. 1708: egj vas csap (3. cs. 
7.). 

Vas-csatlás. XVIII sz. v.: Vagyon 
«iy nagy loszeker, mellyenis vagyon 



159 

hat vas kapocs, két vas csatlds . . . 
(N. S.). 1835: egy pár vas ÍSŰÍ/ŰS 50 xr. 

(1608/835.). 
Vas-csatt. 1752: Uj hámok Vas 

csattokkal (Ap. B . Ksztl.). 
Vas-derék. 1719: Egj vas kalán 

tepsiához való, edgj vas Derék, edgj 
^as tábla kürtőre való (Káin.). 

Vas - derékszeg. 1644/1788: egy 
vas derek szedet (104/788.). 1814: Egy 
Kut Ágassáva! és Gémjivel, Vas Derék 
szeggel 25 frt. (1642/821.). 1838: Egy 
vas derék szeg a vásárló neve n(eme)s 
Farkas Lajos 15 xr. (104/788.). 

Vas-drót. 1708: Vas ároi kettő 11 
karikában (3. cs, 7.). 1720: egy rom-
ladozot nagy Láda párkány zár nélkül 
való (ebben edgj kevés rosda ötté vas 
drót) (Káin.). 

Vasegyenesitő-vasverö. 1840: Egy 
pár vas egyenesittő vas verő. Becsű 
•árok 36 xr. (64/839.). 

Vasfazék. 1774: (8468. 1. Mih.). 
Vasfedő. 1696: (Dámok.). 1781: 

(Tgy. 1702—99.), 1818: Egy vas fedő. 
Betsü Ár 24 Dr. (Deák). 

Vas-felfogó. 1683: Egy vas felfogó 
jo, egy vas Serpenó (11786, I. 1577— 
847.). 

Vas-fogantyú. 1758: vas kilints és 
vas fogantyú (8468. 1. 1565—800.). 

Vasfogú-gereblye. 1825: Egy fa 
vasfoga gereblye {10714.1). 1840: Egy 
kisebb és nagyobb vasfoga gereblye. 
Eladatott 1 Rf. (64/833.). 

Vas-fül. 1840: egy Veder két vas 
abrontsal, vas fülekkel, vas Oszlopok-
ka! (Ap. Ksztl.). 

Vas-fűrésí. 1 7 ^ : Lakatosnak requi-
«i!umi e szerént: edgy nagy pöröfy. 

nagj verő nro 1, Szarvas üllő nro 1, 
Félkéz verő nro 1, Apró szeg fejező 
nro 3, négj szegü öreg Reszelő nro 1, 
öreg sutu horgával edgjüt nro 1, Szo-
ritto Sutu küsded nro 2, Vas fürészelő 
fürész nro 1 . . . (Káin.). 

Vas-gereblye. 1825: Egy kis vas 
gereblye (10774. 1.). 

Vas-hajtó. 1758: Egy Qyapott fonó 
és egy Csöllö kerék Vaas hajlovai 
együtt (8468. 1. végy). 

Vas-héver. 1708: Egy Szekeresnek 
való vas hever (3. cs. 7.), 

Vashorog. 1825: Égés ellen való 
vas horog (10774. ].). 

Vas járom. 1824: Egy vas veder 
vas jármával (99. cs. 84.). 

Vaskanál. 1696: Egy Vűs toM/i Tűz 
szittani való (Donáth), 1753: egj kis
ded vaskaldny, valet den. 4 (25/753). 
1846: Egy nyárs, egy vas kalán 1 frt. 15 
(8468. L végy,). 

Vaskankó. 1783: Három vaskankóixi 
2 Hf. 52 (sz. n. végy.). 

Vaskapa. 1696: (Daraok.). 
Vaskapocs. XVIII. sz. v . : Vagyon 

egy nagy loszekér, mellyenis vagyon 
hat vas kapocs... (N. S.). 1808: Három 
nagy vas kapots, Betsü ár 1 R . flór. 
(Deák). 1837: Egy foglaló vas kapots 
(Cseh). 

Vaskarika. 1681: (10908.1,). 1695: 
Kerék íöre valo vas karika 8 (Ap. A . V ) . 
1708: Az udvaron vágjon vasas talpú 
negJ kerek mindenik kereken negj negj 
vas karika (3. cs. 7.). 1713: Találtatott 
két béres fakó szekér, raeiljeken vágjon 
hat vas karika, nyolcz rud marok vas, 
4 fojtó karika (Ap. B . X V ) . 1789: 
Fürész vas végibe való vaskarikék 
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(11019. 1.). 1819: egy vásot Talpaló 
Láncz, három tángyér karika. Egy kerek 
főre való vaskarika jutott Istvánnak 
(B. M . 1811—20.). 1829: Egy Hordó 
Szekér minden készségével 11 vas ka
rikával, 4 kapotsal, 1 vas veszövel. 
Ezeken kivül két vas lőts (8. M . 1821 
—48.). 

Vaskáva. 1698. Mely udvarházon 
Északról nyílik tölgyfából faragott bál-
ványu allo vas kavas két fele nyilo 
fenyő deszka kapu bejaro kis kapucska-
val vas be tolyo zárjával edgyütt (Ap-
A . VI.). 

Vaskemence. 1840: egy viseltes 
Vas kemeníze álló Sípjával együtt (Ap. 
Ksztl.). 

Vaskflincs. 1713; Vas pántos, vas 
kilincsQS ajtó (Ap. B . X V . ) . 1758: a 
ház ajtaján két vas sorok, vas kiiints 
és vas fogantyú (8468. 1. 1565—800). 

Vas-koppantó. 1838: Egy vas kop
panta, a vásárló neve n(eme)s Farkas 
Sigmond 11 xr. (140. cs. 24.). 

Vas-kovácsüllö. 1776: Alsó Cser-
natonban lakó Nobilis Farkas István
nak egy nagy Vas Kováts Üllö\t hozza 
való nagy Vas verőkkel, a melyek is 
32 forintokat megértek volna, gonoszul 
az míheljéből el károsodtak (539/1778 ). 

Vas-láb. 1836: 988/836.). 1838: 
egy vas láb, a vásárló neve gyalog ka-
tonáné Kovács Ferenczné 6 xr. (140-
Cs. 24.). 

Vas-lábos. 1837: egy Vas lábos, két 
nyárs, egy vaskalány, egy laska retzézö 
és egy lámpás 4 Rf. (Tgy. 1825-97.). 
1841: Egy kis vas lábos 5 xr. (Kvh). 

Vas-lapocka. 1723: egy hitván vas 
lapoczka (Ap. B . Ksztl.). 1806: volt 

még két vas lapotzka (B. M . 1801— 
10.). 1808: Tűzhelyre való vas lapotzka 
Betsü Ár 30 Dr. (Deák). 

Vas-lészűrő. 1720: Eg\ vas lev szűrő 
(Káin.). 

Vas-lőcs. 1663: találtam megh az 
I(nctus)nal ket vas leoczieoi (S. 165S 
—65). 1829: Egy Hordó Szekér min
den készségével II vas karikával, 4 
kapotsal, 11 vas veszövel. Ezeken kivtít 
két vas lőts (B. M . 1821—48). 

Vas-löcskarika. 1695: (Ap. A . V . ) . 
Vas-lőcskáva. 1805: Egy Béko és 

egy vastőts káva (Szöts, 1808—96.). 
1838: Egy pár vas lőts káva, a vásárló-
neve providus Székely Moses 50 xr. 
(140. cs. 24) . 

Vas-lyukasztó. 1841: egy vas fa-
kaszto (Kvh.). 

Vasmacska. 1744: egy vas macska 
négy lábú aestimaltatott den. 30 (45/ 
744,). 1830: Egy Tüz alá való Va^ 
Matska 3 Rf.(Cseh. 1689-871.). 1840: 
Egy tüz helyre való vas matska. Elada
tott 1 Rf. 12 xr. (64(839.). 

Vas-nyak. 1735: A Cziganyal a darek 
vas nyakat meg Csinaltatuk attunk ke
nyeret, turot Den. 6 (Kvh.). 

Vas-nyárs. 1615: Azzoniom aníanfc 
adott... Vas niarsai egiet (Mikó). 
1676: Vas njars (Donáth). 

Vas-orsó. 1808: Csörlő kerék Vas 
orsóval, Betsü ár I Hfior. (Deák). 1835: 
egy tsűlö kerék vosorsojával 10 xr. 
(1608/835.). 

Vas-ösztöke. 1729: edgy vas £sz-
teke (11360. I.). 

Vas-palacsintasütő. 1817: Egy vas 
palacsinta sütő rósz 12 xr. ( B . M . 1811 
- 2 0 . ) . 
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Vaspánt. 1666: a pitvarba nyílik 
egy vaspaníokon sorkokon forgó bérlet 
Ajtó (Ap. A . II). 1765: Vagyon cserefa 
Létzekböl tsinált, fellyül vas pánton 
járó haszontalan kisded Levél Ajtaja 
(BethI,). 

Vaspántos-ajtó. 1713: vas pántos, 
vas kilincses ajtó (Ap. B . X V . ) . 

Vas-persely. 1765: A kapu négy 
ujjabb, tiz viseltesebb fellyül csipkéssen 
Fenyő deszkákból, cserefa Hevederekre 
ölt rend Létz szegekkel öszve szegezve, 
vas persellyhe eresztett vas karikás vas 
csapon . . . (Bethl). 

Vas-pöröly 1. körontó-. 
Vas-ráf. 1825: Egy kis Targontza 

kerékre való vas ráf (10774. 1.). 
Vas-rántó. 1755: belktt ajtó vas 

sorkokon járó vas rántó és retesz f5 
rajta (Ap. B . X V . ) . 

Vas-retesz. 1666: bellet Ajtó vas 
níesz retesz fö rajta (Ap. A . IV.). 1713: 
Gabonásház melyben nyílik be fenyő 
deszkából való fa Sorkokon forgó vas 
reteszts ajtó (Ap. B . X V . ) . 

Vas-rosta. 1703: (Ap. A . VII.). 1721 : 
(4692. 1.). 

Vas-rostély. XVII. sz, k. : az ablaka 
azon háznak kivül vas rostélyos (Ap. 
A . Vll.). 

Vasrúd. 1666: Ezen házban egy regi 
romlott mázas kemencze hoszszu vas 
Tudon allo (Ap. A . IV). 

Vas-sajtoló. 1751 : Vűs sa/to/o nyom
tatójával (Ap. j . ].). 

Vas-sarok, 1627: ket záros ayto 
vassorkmval edgiut (Ap. A . 11). 1708: 
A z boton egj ajtó vas sorkon forgó 
(3. cs. 7.). 1722: ajtaja vas sorkokon 
jaro fa kilincsü (Ap. B . X X I V ) . 1755: 

bellett ajtó V Ű S sorkokon járó vas rántó 
és retesz fö rajta (Ap. B . X V . ) . 

Vas-satú. 1838: Vas Satu, Betsü ár 
30 xr. (Ap. B . XXIV.). 

Vas-serpenyő. 1681: egj vas ser
penyő (Deák). 1683: Egy vas felfogó 
jo, egy vas Serpenó (11786. I. 1577— 
847.). XIX. sz. e.: Egy vas cserpenyő. 
Becsű árr 35 xr. (Cseh). L. még lábas- al. 

Vas-sikoltyú. 1769: Tesla végire 
való vas sikoltyu (B. M . 1761—70.). 

Vas-szeg. 1621: vas veszszeoth, vas 
szegtktX es czigakereket ki vitt volna 
füreszireol el? (0. 1613-27.) . 1736: 
Kasa tdrö vanyolo kamarán fenyő desz
kából allo ajío vas ŝ e^ekel megsze
gezve . . . (Ap. 0 . I). 

Vas-talabor. 1840: Egy vas Talabor. 
Eladatott 2 Rf. 25 xr. (64/839.). 

Vas-tengely. 1757: A Város széna 
mező komponájára csináltattunk egy 
Vas tengelyi (Kvh). 

Vas-tisztító-vésö. 1840: Egy vas 
tisztiitó véső nyél nélkül. Becsű árrok 
18 xr. (64/839.). 

Vas-torok. 1837: Bernád Ferentz 
csinált egy Ajtott a' Hijura vass torkok
kal edgyüít (F. I.). 

Vas-üst. 1681: egi kis w s üst 
(Deák). 

Vas-Ostláb. 1756: (S. 1755—60.) 
Vas-üstrúd. 1818: Egy tiszta vas 

üst rud (Cseh). 
Vasvágó-kalapács. 1840: Egy vas 

vágó kalapáts. Becsű árrok 20 xr, 
(64/839.). 

Vas-veder. 1814: Egy kut ágassal 
és G é m m e l Vasas Vedertíl 30 fr. 
(1642/821.). 1824: Egy vas veder vas 
jármával (97. cs. 84.). 
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Vas-verő. 1776: AIso Csernátonban 
lakó Nobilis Farkas Istvánnak egy nagy 
Vas Kováts ÜHöje hozza való nagy 
Vas verőkkél, a melyek is 32 forintokat 
megértek volna, gonoszul a miheljéböl 
el károsodtak (539/1776). 1837 : Egy 
nagy vas verő tiz fontos (Cseh). 

Vasvessző. 1621: vas veszszeoih, 
vas szegeket es czigakereket ki vitt 
volna el fűreszireol el? (0.1613—27.). 
1808: fonal vető Leányka két vas 
veszszővel, Betsü Ár 24 Dr. (Deák)-
1829: Egy Hordó Szekér minden kész
ségével 11 vas karikával, 4 kapotsal, 
11 vas veszővel. Ezeken kivül két vas 
lőts (B. M . 1821—48). 

Vasvessz6-gy erty atartó. 1722: egy 
hitván vas veszszőkből való gyertya 
tartó (Ap. B . XXIV.) . 

Vasvilla. 1756: (Tgy. 1702—99.). 
1811: Három ágas vas villa 3 rf. 
(750/811.). 1808: két három águs egy 
két águ vasvilla. Betsü Ár 2 R . flór. 
50 Dr. (Deák). 

VasvUia-nyél. 1794: egy vasvilla 
nyélnél nagyobb rendű tsere bolyát is 
vékonba jol meg huzá (Tgy. 312/797.). 

Vasas-kerék. 1548: lopta vaiamy 
vasas kerekeimet el, kiknek az vasait 
Nála találtam vala megh egj poljvas 
kasban (Tgy. 1548-686.). 

Vasas-késefa. 1675: három vasas 
kesefa (Tgy. 1669-81.) . 1723: egy 
vasas késefa (Ap. B . Kszt!,), 

Vasas-lapát. 1663: egj vasas lapa
tom is gonoszul veszet el (S. 1658— 
65.). 1755: vasas lapát 1. (Ap. J. I,). 

Vasas-lőcs. XVIIl. sz. v. : Vagyon 
esy "3gy loszekér, mellyenis vagyon 
haí vas kapocs, két vas csatiás, egy 

vasas lőcs (N. S.). 1808: Egy vasas 
Lőts, Betsü Ár 36 Dr. (Deák). 

Vasas-szekér. 1723: Találtatott az 
Udvarán eg jo vasas szekér, tengelye, 
kerékfeje, lőcse, Ferhelycze és kerék
szege is vas (Ap. O . I.). 1758: egj 
egész vasas szekér (8468. 1. 1565— 
800.). 

Vasas-taliga. 1840: Egy vasas Ta-
lyiga ekével és vasával 14 fi. 1 xr. 
(64/839.). 

Vasas-veder. 1837: Egy vasas vider 
(Cseh). 

Vasas-véka. 1840: Egy vasas véka 
három vas abrontsokkal, két vas füllel. 
Eladatott 3 Rf. 30 xr. (64/839.). 

Vasas-talpú kerék. 1708: Az ud
varon vágjon vasas talpa négj kerek, 
mindenik kereken negj negj vas karika 
(3. cs. 7.). 1806: volt még ezen kivül 
három avadag vasas talpa kerék letéve 
(B. M . 1801—10.). 1830: Egy rósz 
szekér vasas tatpu kerek&kktl és még egy 
gáraílan kerék 25 Rf. (Cseh. 1689— 
871.). 

Vasas-talpú szekér. 1794: Vasasíalpu 
egész Hordó Szekér, melynek a' negyedik 
kereke megromlott, de a' vasa jo, ketteje 
kereke Persejes, a' más keítö Persej 
nélkül való (Ap. B . X X V . ) . 1795: egj 
loszekér vasatalpu legalább is Hfl. 50 
(312/797.). 1806: egy vasas talpa sze
kér, egy erdölö és egy Malomba járó 
fakó szekér (B. M . 1801—10.). 

Vasas-tézsolya. 1801: Egy vasas 
Tésolya jármostol, aestimalás szerént 
való ára 60 xr. (361/801.). 

Vásár. X V H . sz. e.: Az mely hozzu szint 
piaízunkra tsinaltunk, alaia vagho szé
keket zerezven, az mely kwiseo m e -
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szaros vasár napokon azon húst vagh 
azoktól ket pénzt d. 2. [t. i. kell szedni] 
(Kvh) ; 1606: Jeoveo Wisű/igh varion 
el! (Miki. 1605—6.). L még abrak-, 
barom-, sokadalom- al. 

Vásárbíró. 1608: keovetkezedó nap 
penigh az kett vasár biro ismeth ky 
tezy ugyan azon pléh zasziott, meiy 
zaszlo kilentz oraigh ott all (Kvh.). 
1643: ugi végeztem az vasár birakal 
hogf ne ióienek minden Czófórtókón 
élőmben (uo.). 

Vásárpénz. 1790: A Vásár Birák 
pedig meg Hiteltetvén mindenkor hitek 
után vették a Vásárpénzt az árulóktól 
egy egy krajcárjával a Botos, vagy Sá
torban áruló Emberektől (817/790.). 

Vásárlás. 1623: Az mj az vásárlás 
dolgát illeti mind a kulseo orzagbelik 
és nijnd ezen három zekbeliek, ha mit 
kereskedésnek es vásárlásnak okaert 
behoztak zabadosan árulhattak, kj az 
zeknek nem kes haznara volt (Tgy. 
1608-25.) . 

Vastag ,jól táplált'. 1625: mindgia-
rast is vastagh hat lovat, kik az ufra 
eiegsegessek lehessenek kesedelem nel-
kwl adgiatok (Kvh). 

Vászon 1. szösz-. 
Vászon-általvetö. 1692 : Egy vászon 

aUalveiő den. 12 (B. M . 1674-700.) . 
Vászonmetsző-oUó. 1708: egj 

vászon metíző olló (3. cs. 7.). 
Veder. 1625: veott száz huszonketí 

veder borit (Kvh ). 1645 : egi vider ser
rel volt adós (0. 1642-48.) . 1654: 
Orda feozeo wrsteomót tartotta oda 
melyben ket veder orda volt az iutalma, 
mivel meg nem atta a ket veder ordat,,. 
(K. 1653—57.). 1660; János az ola 

adós en nekem negi vider túróval, s 
egh Saytval az niaron meg adgia (9786. 
1.). 1682: Oláh Miklós nevű molná
romnak vötte el egy veder pisztrángját 
az országh uttyán (0. 1680—88.). 1775: 
Székely Julianna Aszszony küldött 7 
vider turot, három köböl elvegy búzát 
szépet, három fekete Diszké gyapjút. 
(B. M . 1 7 7 1 - 8 0 ) . 1840: egy Veder 
két vas abrontsal, vas fülekkel vas osz
lopokkal (Ap. Ksztl.). L . még fa-, kút-, 
túró-, merő-, vas-, vasas- al. 

Vedres-cseber. 1740: Vedres Cseber 
nro. 1 (28/174.). 

Véka . 1615: Azzoniom aniank adott 
Egi vekalt (Mikó). 1678: . . . vittek há
rom veA'űt az malomba (Ap. A . Vll). 
1692: az varosban vötem 2 véka török-
buzat (B. M . 1674—700.). 1758: egj 
rósz véka vas kapcsokkal (8468. 1. 
1565—800.). 1816: az egész jószág 
289 O öl, mely tészen egy vékát és 7 
ejtelt (B. M . 1811—20.). L. még ab
roncsos-, füles-, igaz-, küpü-, mérő-, 
vdmvevö-, vasas- al. 

V e m h e s . 1625: Ada Borbély Georgy 
az fiának Péternek egy vtmhes kanczat 
czitkostol (B. M . 1574-600.) . 1642: 
Egi eoreg szürke kabalám az idey lo-
vaczka vemhivel (O. 1642—48) 1646: 
egy szürke kek vemhes io kanczat 
(Pótsa. 1581—814.). 

Vencsel. 1720: Kisseb apró és öreg 
Bordák nro 30. Nyüst nro három pár, 
Gjapot fonó nro 2, egj Venczel (Káin.). 
1808: Ventsel, Betsü Ár 36 Dr. / . . . E g y 
Ventsel leveleivel, Betsű Ár 16Dr. / . . . 
Egy kitsiny Ventsel, Betsü Ár 6 Dr. 
(Deák). L, még fonalvető- al. 

Vencsel-láb. 1840: Egy Ventsel láb 
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4 xr, vevő neve Szakáts Ferenlz (64/ 
839.). 

Vendégfogadó. 1758: Dobollo ne
vezetű Hellyben levő Méltóságos Qroff 
Mikes István Ur eő Nagysága Vendég 
fogadóikban (S. 1755—60.). 

Vendel. 1730: egj vendéi] (Ap. B . 
XXIV.). 1750: Egy vendéi, más ugyan 
kisseb vendéi (uo.), 1808: Egy Vendel 
Befsü Ár 12 Dr. (Deák). 

Ve rem. 1659: Egj vermemet bon
totta fel (S. 1658-65.). L . még fég-, 
mészoltó-, sörfőző-, al. 

Veresgyökér. 1667: mikor az biro 
tormát kert volna azt mondotta, hogj 
adok en mert vágjon naiam Veres gju-
ker (S. 1665-9.) . 

Vereshagyma. 1716: Murok, pefre-
selyetn veres hagyma kevés (Tgy. 1711 
- 2 0 . ) . 

Vereshagyma - m a g . 1696: Veres 
hagyma es peterselyem magot d. 24 
[t. i. vett] (Káin.). 

Verő I. cövek-, félkéz-, fonál-, hamu-, 
kötél; nagy-, patkoló-, vas-, vasegye-
nesifő-vas-. 

Verőmalac, 1704: Azt is haliam az 
én magam házamnál Vitkainé Aszszo-
nyomtol, hogy vadgynak hizot ludaim 
verő Malaczaim (Tgy. 1 7 0 2 - 9 ) , 1704: 
vadnak hizot ludaim verő malaczaim s 
bizony Graffeusnak viszem ajándékba 
s Németet hozok reája (uo.). 

Vert-ló. 1754: Vert lo nro. 3 (Ap. 
B . XXIV.). 

Vésett-ajtó. 1839: Véset ajtót m m -
gos fuíer béléssel (Gidóf. X V I - X I X . ) . 

Véső. 1691: egy hifván vésőútn, 12 
(Tgy. 1682—92.). L . még általfoglaló-, 
asztalos-, cifrázó-, cifrázó kupás-, csa

pott elő-, taíró-, kőfaragó-, kupás-, 
lapos-, lapos cifrázó-, öreg-, persely-, 
vágó-, vájó-, vastisztitó- al. 

Véső-fejsze. 1793: hírem s akara
tom ellen az én javatskáim közül el
vitt: A kamarából egy jó Vésőfejszét 
(1056-812.). 

Vessző. 1716: veszszőb6\ font já-
szoly a' marhák elölt (Káin.). 1817 : Egy 
veszszöhbl font kas (B. M . 1811—20.). 
L . még általfoglaló-, marok-, vas- al. 

Vessző-kas. 1838: egy kis csigolya 
veszsző kas, 6 xr. (150. cs. 75) . 

Vessző-kert. 1831: Galambugos 
kaputol kezdve balra találtatik 170 öl 
veszsző kert (Tgy. 79/888.). 1834: 
Tanáltatolt a jószág körül 82 öl rom
ladozott veszszőkert (uo.). 

Vesszővágó-feJsze. 1794: Veszsző 
vágó fésze 2 (Ap. B . X X V . ) . 1810: Egy 
veszsző vágó fejsze (1198/824,). 1819: 
egy Veszsző vágó fejszi jutót Istvánnak 
(B. M . 1811—20.). 

Vessző-vas. 1808: 4 vásott veszsző 
Vűsak Betsü árrok 12 xr. (Tgy. 1610— 
919.). 

Vet. 1696: Ennek vtannays búzawai 
zabbal be vííhesse Teolgyes Qaspar 
(Tgy. 1693—700.). 1691: menyit vettt-
tenek el az Aszszony földeibe benne és 
takarodásáért menyi kelletett el (Káin,). 

Vetélő. XIX. sz. e.: Egy vetöllőx, 
fa orsokot, puska tsö darabot Mihálly 
Josef 6 pénz |t. i. megvett] (B. M . k. n.). 
1810: két porong, két Vífö//o, öt kasor-
nya (836/836.). L . még takács- al. 

Vetemény. 1646: Varosokon arullia 
vetemenytkboX való kufar árut (Kvh.). 
1740: Sos káposztát vetemeni vettem 
flo. 1.34 (Tgy, 1731-40.). 
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Vetemény - m a g . 1844: Vetemény 
magok. Eladott árrok 32 xr. (175. cs. 
82). 

Veteményes-kert 1627: Egj vete-
menies kert azon deszkás aito (Ap. A . 
H . ) . 1713: Veteményes kertté), meijben 
feles megj és szilva fák vadnak az 
akasztja m e g jo lészás uj kert / Az 
Veteményes kert, mellyis körüldesen 
alkalmas lészás kertel van bekerítve 
(Ap. B X V . ) . 1817: A z Uttzán fellyül 
levő Veteményes és Gyílmőlts nagy kert 
(B. M . 1811-20). 

Vetés. 1599: holtom vtan neki 
haginy Bwzank, aztagunk es veteswnk... 
(Ap. A . I.). 1727: Azki a vetésen ke
resztül megyén, vagy az utat kiszántja, 
büntetése 20 pénz (Tgy. 1 7 2 1 - 3 0 ) . 
L . m é g árpa-, búza-, gát-, nyií-, ősz
búza-, őszi-, tavasz-, tavaszhúza-, zab- al. 

Vetés-kert. 1628: veteskertnek idején 
ne legyen szabad ot járnia (Tgy. H . I.). 

Ve tés -mező . 1648: az mezőnek 
veteó es niomas szerentt való allapottia 
szerent biratott (O. 1642-48 ) . 

Vetetlen. 1617: az feold is vetetlen 
maradoth melyen leothvolnaGeli(nae)25 
(O. 1613—27.). 

Vető. 1710: egj osztovátája, egj ve/J, 
egj héhely (B. M . 1701—10,). L. még 
fonál-, mag-, nyakba-, víz- al. 

V e t ő - m e z ő . 1640: Néhai Donát 
Gergeli azt ez peres íöldett birta, be 
vetette es meg aratalta az mikor veió 
mező voltt mindenkor (0. 1632—42.). 

Vetöszeg. 1838: egy vető szeg meg
vette 25 xr. Bodor Farkas (150 cs.77.). 

Vevő !. hamu-. 
Viaszgyertya. 1743: Az a!so pol-

czon egy ládában száz szál viasz gyer

tya (Ap. J. I.). 1744 : két viasz Gyertyái 
tsináltanak 6 de. (1774. k. s.). 

Viasz-sajtoló. 1826: (10774. 1.). 
Viaszos-palack. 1719: Egj viasz-

szas palaczk majd semmire kellő (Láz.). 
Vice-céhmester 1, csizmadiamester. 
Vidék-marha .idegen falu marhája'. 

1727: Vidék marhát senkinek hir nél
kül nem szabad tartani az faluban sub 
poena fi. 1 (Tgy. 1702—90.). 

Vindok 1. konyha-. 
Villa. 1781: Szuro kalany s hozza 

való Villa 8 xr. (Tgy. 1781—800.). 
1839: Egy Pár ontányér, 18 Plé kaiá-
nyok és 6 kés villával, 6 Rf. (B. M . 
1821—48.). 1841 : Négy evő villa és 
2 kés 36 xr. (Kvh). L. még abárlá fa-, 
ganéhányó-, vas-, vas abárló- al. 

Vinye ,cigánykovács műhelye'. 1800: 
két hűtőseimmel a Czigány vm>'eiben 
jövénk ki Lázár Sigmond urat, az irt 
Czigány Vinyéihen tanálára, haragosan 
oda érkezni (629|800.). 

Virágos-kender. 1723: Az virágos 
kender most tőben vagyon egy kalon-
gya (Ap. O . l). 1732: Virágos kender 
gelinae Nr. 8 (uo). 

Virágos-kert. 1713: Kis virágos kert 
az gjümölcsös kerttel fenyő veszszökkel 
elrekesztve (Ap. B . X V . ) . 

Virágos-sarok. 1764: Eoy pár virá
gos Sorokért (ajtóra] 1 Rfl. (147/764.). 

Virics-kád. 1645 és 1648: kttvirícz 
kad (Tgy. 1626-50.). 1682: hon nem lé
temben egy viricz kádam veszet el, mely 
kádat vizzel töltöttek volt meg (0.1680 
—88) . 1692: Egy viriczes kad (B. M . 
1674—700.). 1698: Viricskdd 4 (Ap. 
A . V . ) . 

Virics-teknyő. 1729: edgy nagy 
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Virics fogó íekenyő (11360.1.). XIX. sz. e.: 
mint tulajdon örökséget ugy bírták itten 
jobb kéz felöl Viríts tekenő nevű hel-
lyet (Sz. ].). 

Víz I. halász-, tisztáló-. 
Víz-deréktengely 1. fűrész-. 
Vízhordó-cseber. 1778: Víz Hordo-

csebet Nr. 2 (B. M . 1781-800.). 
Vízhordó-kártya. 1688: ( A p . A . V . ) . 

1769: M á k őrlő malom egy, vízhordó 
kártos kettő (B. M . 1761—70.). 1808: 
Nagy víz hordó kártya, Betsü Ár 24 Dr. 
(Deák). 1810: Három víz hordó kártyák 
48 dénár (740/810.). 

Vízhordó-korcsolya. 1708: Egy víz 
hordó korcsolya de(nár) 30 (11786. 1. 
1582—843.). 1794: Egy víz hordó ki
csin korísoja (Tgy. 1781—800.). 

Vízhordó-légely. XIX. sz. e.: Egy 
vízhordó Légeit Elekes Imre 8 pénz 
ft. i. megvett] (B. M . k. n.). 

Vízhúzó-ostor. 1840: Egy köböl 
kirakott fenyőfa gárdáju és G é m ű kővel 
kirakott kut, melynek vízhuzo ostora 
végén egy vastag horog vagyon Ágossa 
fenyőfa (Ap. B . Ksztl.). 

Vízkerék. 1735: a Mester Emberek 
a víz kerekeknek való fat kifaragtak 
(Kvh). 1736: A z Silibek megh lehető
sek, az vanyolo Silibinek hogy reno-
vatio kevaníatik, az alsó es felső víz 
kerekek jok, az középsőknek renovatio 
kevantatik, az Silibfö jo (Ap. O . J.). 
1787: Az Á U o Vizkerék penig öszszel 
mihent a viz szajlani kezdett, mingyár 
beromlott (1162/787.), L még lisztelő-, 
malom- aL 

Vízvetö. 1829: Ellent ál lo gerendák 
a' vizvetők mellé a' flügelre, hoszsza 2 
öl 2 láb (2245/829.). 

Vízvontató-kád. 1751: Egy viz 
vontató kád viseltes 24 d. 1750—52 k.). 

Vizes-légely. 1817: két Vizes té
gely (Tgy. 1811-20.) . 

Vizes-üveg. 1714: Egj néhány Vi
zes Üvegek (Ap. B . XXIV.) . 

Vízi-pad I. malom-. 
V o n ó I. abroncs-, fog-, kéz-. 
Vonó-háló. 1698/1720: Egj vonó 

háló közép szerű (Káin.). 
Vonó-kötél. 1758: egj nagj vonó 

kötél, 3-rom szál istrángok valóra 18 
dénár (21/758) 1794: Hordó szekérre 
való vonó és Elö kötél 2 (Ap. B . X X V . ) . 
1759: Egj hoszszu vonó kötél xr. 17 
(B. M . 1751—60.). 

Vonó-ló. 1683: Az vonó lovakott 
azt is Osztak három részre (11786. 1. 
1577—847.). 

Vonó-marha. 1683: Az vonó marha-
kott, ugy mint az ökrökött azt is osz
tak meg négy részre (11786.1. 1577— 
842.). 1792: vagyon fizetetten egy egész 
Statiora 88 vonó marha (425/782.). 

Vonó-ökör. 1668: Minden vonó 
eoAreorteol adgjanak az Orszagh adoiaba 
denar 30 (S. 1668—78.). 1725: Yono 
ökör Nro. 5 (Tgy. 1720—30.). 

Vonó-szíj. 1719: Vonó szij nro. 1 
(Ap. O . l). 1755: Vonó sziJlü Nr. 2 
(Ap. J. 1.). 

Vonó-tinó. 1615: Azonniom Aniank 
adót énnekem . . . Vonó Tinó nro. kettő 
(Mikó). 

Vontató-talyiga. 1846: Ein Wald-
wagen vontató taliga (Tgy. 155/846.) 

Zab . 1596: ennek vtannays buzawal 
zabhal be vethesse Teolgyes Gaspar 
(Tgy. 1568-605.), 1615: Zabnaknegi 
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zaz negiven kalongia leven (Mikó). 
1707: Zűönak vékája 30 p. (Kvh.). L . 
még fekete- al. 

Zab-kéve. 1642: zab kevee el lo-
pasertt es valami kerttben való retek el 
lopása felől vádlottak volt (0.1642—48.). 

Zab-palló. 1794: zab palló (Ap. B . 
X X V . ) . 

Zab-vetés. 1616: az zegochegh pe-
nigh volt f. 4 egy zúr, egy keobeol 
zabvetes, ket keobeol Búza vetés (O. 
1613-27.). 1616: Az W r a megh ze-
gedeoth volt vele azt megh tartozyk 
adni, vgy minth fi. 8 masfel keobeol 
búza, 1 keobeol zab vetés, 1 keobeol 
árpa vetés (uo.). 

Zabált-kanca .rokkant elejű, lerom
lott ló'. 1823: Egy 12 Esztendős fél
szemű zabált kantza /. . . Egy zabált 
elejü pej kantza (sz. n.). 

Zabáltat. 1640: egy veres szorú 
lovamott szabaltatia meg (0.1632—4Z). 

Zabé 1. kapu-. 
Zabló. 1840: két gyapotías Sákbol 

Zablok 16 xr. (64/830). L. még szőr- al. 
Zabola. 1708: Egy kantar zabolát

lan rez pikelekek (3. cs. 7.). 1810: Egy 
kantár szárával és kantár zabolával 
együtt állazo nélkül 4 Hfl. (740/810.). 
L . még fehérvári forma-, fehérvári hó
lyagos rudas-, kantár-, német-, rudas-, 
rudasnémet- al. 

Zacskó. 1708: Egj zaM'oba gjapott 
(3. cs. 7.). 1743: az asztalon egy véka 
fenyömag, egy ládában veteménymag 
egy zacskóban (Ap. j . I.) L. még bőr-, 
patkoló-, szegtartó-, bór- al. 

Zahána. 1840: Az Udvar alatt levő 
Malom hijjába Egy csö Furo masina 
. . . Ezen belöii van a Zahána, meliy-

nek ereszszébe találtattak Egy Fenyő 
kád . , . Belől 1 a Zahdnáha 3 réz üst 
3 kádjával 9 vas abrontsal (63/839.). 

Zahána-kád. 1840: Egy Zahána kád 
3 vas abrontsal (64/839.). 

Zálog. 1548: ezek mynd en nálam 
zalogha vadnak. Ezeket senky addig 
meg ne válthassa Myglen az en fyara 
fel no (Láz.). 1569: Adok egy zanto 
földet Neky zálogon ket foryntherth 
(8468. 1. 1565—800). 1603: ada zá
logban ket helien valo szanto feoldet 
(Dámok.). 1632: az Falusi Biro ha va
lakit kózúllúnk Falu elot vagy Falu ké
piben tórveny szerent megh nyerne az 
falu elót dolgát mingyarast zálogot kel 
küldeni rea es szalog']at vagy marhajat 
kel el hozatni (Tgy. 157/885.). 

Zálogló. 1727: Ha valakihez zálaglo 
megjen és zálagot nem adna az Biro 
zd/űg'/ojának a zálag nem adásért fi. 1 
büntettetik (Tgy. 1721—30.). 

Zápor 1. malom-. 
Záportartó. 1833: A Malomba Zd-

portario (9225.). 
Zár. 1666: festett Ajtó zár rajta mind 

ütközöivelegyúttjfogontyu, retesz reteszfö 
rajta (Ap, A . IV.). 1763. januarius 15-én 
a város tsürire zárért fize(ttem) 4 xr. 
(Kvh). L . még ajtó-, láda-, toló- al. 

Záros-ajtó. 1627: ket záros ayto 
sorkaival edgiut (Ap. A . II.). 

Záros-láda. 1615: Egi feier lada\ 
zárost (Mikó). 1648: ket eoregh záros 
láda (Tgy. 1626-50) . 

Závor. 1661: Vagion mas Brassai 
ladais zűvor nélkül %'alo (Dámok.). 

Závora deszka. 1844: kertnek valo 
zdvora Deszka Eladási árrok 5 Rf. 5 
xr. (175. cs. 12.). 
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Zekeszövő-nyüst. 1801: Egy Zeke 
szövő nyüst 6 xr. (361/801.)-

Zeller. 1720: koszorú veres hágj m a 
nro 39, koszorú Foghagjma nro 1 0 . . . 
Zeller, Retek, Fekete Káposzta (Káin.). 

Zergös-korsó. 1716: egy festett po
hár szék ládás vas sorkokon vas záros, 
benne 2 hólyagos tsupor két hólyagos 
fazék, egy rósz kompona, egy mázas 
zergös korsó (Tgy. 1711—20. 

Zöld-korsó. 1835: zöld korsó 3 xr, 
(1608/835). 1838: Egy két kupás zöld 
korsó, a vásárló neve Huszár kapitány 
Szveíenay 20 xr. (140. cs. 24.). 

Zöldséges-pince. 1840: a' gabonás
tol a' zöldséges pintzéig hasonlolag 
kertelés hellyett szolgáló kőrakás jó 
állapotban (Ap. Ksztl.). 

Zsuvatyos. 1793: Nagy Ajíán lakó 
Udvari Joseff mint utolsó züvűíyos ellen 
elég tételt kivan (506/797.). 

Zsák. 1582: Azzoniom Aniank adott 
énnekem . . . Sakot harmatt (Mikó). 
1584: Egj kis ladat bezárolva es peche
telve egj sakot kibe egmas marha vagion 
(Tgy. XVI—XVII.). 1642: az sakott 
cziak ugi hozta el, hogi az eovett el 
vettek volt (0. 1642-48) . 1692: Egy 
Sák den. 6 (B. M . 1674—700). L. még 
gabonás-, lisztes-, szalma- al. • 

Zsalú. 1819: Vagyon egy Bárd, egy 
Sala, egy kézvono (B. M . 1811—20.). 

Zsaíugáter. 1839: Az Ablakra az 
Uttza felöl Duflás Salugatereket (Oidóf. 
1656-849) . 

Zsellér. 1704: László Péter Benkö 
János uram sellére (1704. öi,). 1727: 
A sellérek vagy szabadok, vagy jobbá
gyok, ha olyanok találtatnak azkik nem 
szántanak s vetnek, s marhájok vagyon 

tartozzanak azokis hat hat öl kertet tar
tani marha ellen (Tgy. 1721—30.). 

Zsemlekása. 1837: (177/837,), 
Zsilip. 1617: megh foytottak es ha

zából ky vonván az Molnon felül az 
Silibe vyzba bevontak hogy Jegh ala 
Rekkenhessek (0. 1613—27). 1736: 
Az Silibek megh lehetősek, az vanyolo 
Silibinek, hogy renovatio kevantatik az 
alsó es felső viz kerekek jok, az közép
sőnek renovatio kevantatik, az Silibíö jo 
(Ap. O . I.). L. még alólcsapó-, malom- al. 

Zsilip-fa. 1736: Az Monár az erdőre 
menvén zilibfa vágatni (Kvh.). 

Zsilip-fő 1. zsilip-. 
Zsilip-padló 1. fűrész-. 
Zsindely. 1613: Az czwrnekis kel 

foldozás, mert hullot el az sendelihen 
helliel helliel... (Tgy. 1606 -25 ) . 1633: 
1 Testis Czje Maíhe juratus fatetur haliam 
hogi monda Lazlo Pal Donát Pálnak hogi 
vitesse el az Sendelt (O. 1632—42). 
1721: Egj ujj gabonás Ház jo Se/?£/e//y 
alatt (4692. 1.). 1762: 8000 Sendefmk 
az árra 16 Rf. (8468. 1. Mih. H ) . 

Zsindelyfedél. 1713: Czifra faragot 
tölgyfa oszlopokon álló galambugos jo 
sendelj fedél alatt levő deszkából való 
Csűrös kert kapuja / Sasokban foglalt 
Sendelj fedél alatt lévő deszkás kert 
(Ap. B . X V . ) . 1789: Pálinka Főző ház 
kettős sendelj fedem ajtókkal (11019.1.). 

ZsíndelyhornyoJó-vas.' 1688: Egy 
öreg töke metélő fürész is volt Pap 
Márton vitte el két síndely hornyoló vas
sal edgyüít (Ap. A . V . ) . 1844: Egy 
zsendefy hornyoló. Eladott árrok 8 xr. 
(175. cs. 12.). 

Zsindelyszeg. 1708: Egj fedeletlen 
vasas küs pincze tokban sendely szeg. 
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elcgyesleg három ejtelnyi (3. cs. 7.). 
1728: Sindely Szeget Batzoni György 
Uram küldött (M. 1728.). 

Zsindelyező. 1735: Első Nap hogy 
zsindelyeztenek a zsindelyezökmk ke-
nyert, sert, turot, bort Den. 12[t.i. vet
lek] (Kvh). 1736: Szeredan az zende-
iV^oknek vettem kasát Szalonnát Cze-
mert Borsot Sert eget Bort d. 95 (uo.). 

Zsindelyezö-szekerce. 1740: Sen-
delyező szekertze Nro. 1 (24/740.). 
1789: Szekertze Sendejező (11019. 1.). 
1840: Egy kis zsendeltyező szekertze 
Eladatott 33 xr. (64/839.). 

Zsinór I. csapiaió-. 
Zsír 1. háj: 
Zsír-alá-való 1. pléh-. 

Zsír-alá-való-vas. 1810: Két vas 
zsír alá valók 3 Hfl. (740/810.), 1835: 
egy Vas sir alá való 20 xr. (1608/ 
1835.). 

Zsírfogó. 1708: Egj öreg sir fogó 
onnos (3. cs. 7.). 1756: Sirfogo vas 
(Tgy. 1702—99.). 1838: két zsírfogók 
3 xr. (150. cs. 75.). 

Zsombori - korsó. 1744: Sombori 
korsó kettő, egyik egy ejteies, a másik 
fél, aestimaltatott den. 6 (41/744). 

Zsúp. 1765: Süppa! és Szalmával 
fedett alkalmasint ép Törekes ól (Bethl.). 
L. még szalma- al. 

Zsúpozó. 1827: A ' Supozokmk Nap 
Szám és Intertentiojokra 15 fr. (98/37. 
cs.). 

ÁLLATSZÍNEK, TULAJDONSÁGOK ÉS NEVEK 

LOVAK 
Almásszürke. 1836: Almás szürke 

ló, 14 markos (504/836.). 1849: Almás 
szürke paripa (370. I.). 

Almás-sötétszürke. 1791: 14 m a 
roknyi s két hüvelyknyi magosságu, 10 
esztendős Almás setét szürke szőrű, az 
első jobb és hátulsó bal lábán holt 
tetem vagyon és kevéssé kehes egyéb
ként apró lépésű ló (Ml. 1791. cs.). 

AranypeJ. 1836: Arany pej ló, 14 
markos (504—836.). 

Aranyszörű-sárga. 1849: Aranyszőrű 
sárga paripa, homlokán kis csillag 
<370. 1.). 

Babos. 1797: egy feidos vén kantza, 
egy 3 esztendős babos csikójával együtt 
<673/797.). 

Barna. 1617: ket lovamot loptak el 
az Eggyk Egy Barna vak paripa, a 
massyk egy pey zeorw kancha (Miki. 
1605—6.). 1624: barna zeorw iramo 
paripa 32 for, ereo (O. 1613—27.). 
1803: Barnás szőrű Lo, meilynek H á 
tulsó Ballába a Siklója alatt fejéres 
(607/803.). 

Barna egéfszőrű. 1857: barna egér 
szőrű kantza (Kvh.). 

Bamafakó . 1828: Meghágattani 
Czerjék Antalnak a' barna-fakot (Ki. 
F. 65). 

B a m a p e j . 1840: Lusta név alatt levö 
barna pej kantza 4 esztendős 70 Rf. 
(94/839.). 

Barnaszorát. 1837: Barna szőrét 
jegy nélkül 14 markos (i789|832.). 
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Békaszájú. 1849: szeg sárga paripa 
homlokán csiiag, orrán balfelöl fehér 
vonal, béka szája és hátulsó ballába 
szár (370. L). 

Csapott-fülű. 1857: job füle tsapot, 
3 lába fejér hoka pej lo (Kvh.). 

Csikosbarna. 1857: csikós barna 
kantza (Kvh.). 

Csillaghomlokú I. tarkáidba-. 
Csillagos. 1849: Homlokán csilla

gos nyári barna kantza / . . . Aranyszőrű 
sárga paripa homlokán kis csillag (370. 
1.). 1857—8: tarka lábú csiiag homlokú 
barna lo (Kvh.). 

Csókaszemű. 1849: Csóka szemű 
nyári barna paripa, az első két lábába 
keveset fehér, hátulsó két lába szár, 
homlokán csillag, az orra balfelöl fe
hér (370. 1.). 1849: piros pej hódos, 
balszeme csóka (Sztk). L . még hóka-
orrú- al. 

Csókaszfirke. 1849: Csóka szürke 
paripa (370. 1.). 

Csukaszürke. 1849: Jegy nélküli 
csuka szürke paripa, 4 éves, 14 mar
kos, 2 hüvelykes, 2 vonásos (Szt,). 

Deres. 1 6 ^ : Egi deres paripa (Mikó). 
1637: loptak el deres szorú Hereit lo-
vamott t6b lovakkal eggiútt (O. 1632 
—42.). 1643: deres szeorü lo. (Ap. A . 
1.). 1666: hozót Szent Imréről menés 
lovakot negyet, vagy ötöt, egy kek 
kanczaí, egy deres kanczat, egy feketét 
(2724. !.). 

Deresszürke. 1809: Deres Szürke 
Lo (Ap. M ) . 

Egérszörű. 1778: atta m egy egér szőrű 
kantza Lovat (329/778. s). 1789: Egér 
szőrű lo, mintegy 7 esztendős, 14 mar
kos, homlokán lejér csiilag és orrán 

fejérfolt (1649/789. s.). 1849: Egér 
szőrű barna lo jegy nélkül 7 éves 15 
markos (Sztk.). L. még mocskos- al. 

Egérszőrű-barna. 1849: Egérszőrit 
barna lo jegy nélkül 7 éves 15 markos 
(Sztk.). 1857: egérszörű barna ló (Kvh.). 

Egérhátú. 1654: egy lovat egher 
hatat veotte (K. 1653—57.). 

Fáklyásbarna. 1791: eladtunk Egy 
fákjds barna kantzát Fábiánnak ötsém-
nek 1791-be Rflo. 10 (B. M . 1791 — 
800.). 

Fakó. 1618: egy fakó zevru lovat 
veott volt (0. 1613—27.). 1752: Sze
keres lovai mellyeken maga az Ur járt 
maradtak négy fakó szörüek, vén lo 
kettő, edgyik Setét, a másik világos 
pej szörüek (35/10. cs). 1849; Egy 
fakó kantza fekete serény és farka 
(Sztk.). 1857: fakó csődör béjege (Kvh.). 

Fakócsillagos. 1837 : Fakó csillagos 
14 markos (1781/837.). 

Fecskeorrú. 1799: A ' másik pedig 
Kantza Tsiko fetske orra, barna szörü,, 
szár lábú (660/799.). 

Fehér. 1627: Egy feier lovon Hor-
dozak vala az Király singií (Ap. A . ! ! . ) • 

Fehérkék. 1608: Egy feyer kek ztorü 
ío vot pro flo. 34 (0. 1608—711.). 
1645: az egyik loo hereltt, az másik 
kanczia mindenek feJer kek (O. 1642: 
—52). 

Fehérszürke. 1794: Egy Vass szörü 
kancza, más Fe/éres szürke (B. M . 
1791-800.). 1836: fejér szürke lo 
15 markos (504/836.). 

Fekete. 1646: fekete gjermek lo 
negjed füvet tizennyolcz forintért (Pótsa. 
XVll—XIX). 1670: Moldvay kanfza 
iovakot menteol szálasabbakat Fekete-
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ket es egy igen seotet peyeket küld
tem (uo.). 

Feketésszürke. 1849: Feketés szürke 
kancza, homlokán fejérség (Sztk.). 

Fülevágott. 1857: füle vágót barna 
lo (Kvh.), 

Félcsipöjö. 1840: fél csipejü !o 
<64/839.). 1857: fél tsipejü pej lo / 
. . . fél csipeü sárig kantza (Kvh.). 

Félfarcsokú. 1617: ket kacholamat 
loptak el, eggyik feyer kek, az raassyk 
fel farchyoku volt (O. 1613—27.). 

Gesztenyeszőrű. 1620: Egi geskene 
20TT0 paripa (Mikó). 

Gesztenyepej. 1836: Gesztenye pej 
lo, 14 markos (504/836.). 1849: Gesz
tenye pej kancza, homlokán csillag / 
Gesztenye pej paripa orrán egy vonás 
<370. I.). 

Hasítottorrú. 1857: az ara hasitot 
pej 7 éves pej lo (Kvh.). 

Hermelinszínű. 1836: Hermelin 
színű lo 15 markos (504/836,). 

H ó k a . 1857: höka kantza (Kvh.) 
Hókahomlokú. 1857|8: hoka hom

lokú pej lo (Kvh.). 
Hókalábú. 1840: egy pe] hóka lábú 

iiodos paripa (64/839.). 
Hókaorru. 1857: hoka aru és csóka 

szemű barna lo (Kvh.). 
Hókapej. 1857: hoka pej kancza / 

. . . job füle tsapüt 3 lába fejér hoka pej 
(Kvh.). 

Holdasbarna. 1801: Egy AOÍ/OS szál 
lábú barna lo (35/10. cs.). 1857/8: 
hódos barna csődör (Kvh.). 

Holdasfakó. 1729: Gyermek lo hó
dos fakó szőrű hatodfü (11360. 1.). 

Holdashomlokú. 1857: hódos hom-
ioku setét pej kantza (Kvh.). 

Holdaspej. 1656: edgh pey szoru 
holdos lo (9786. I.). 1809: Hódos pej 
(Ap. M . ) . 

Holdassötétpej. 1809: Hódos Setét 
Pej (Ap. M . ) . 

Húzottcsillagú. 1849: Világos Sárga 
kancza húzott csillaggal I... Piros Sárga 
kantza huzot Csillaggal 9 Éves 14 mar
kos 2 zollos (Sztk.). 

Kajlafülű. 1857: Kajla fülű pej 
kantza (Kvh.). 

Kékszőrű. 1614:egyA:eA:2sorwkachola 
(0. 1613—27.). 1617: Az nehay Makó 
georgy kuldeoth volt be Egy kek zeorw 
lovat (uo.). 162! : kek zeorw feo lovat 
attunk volt az meg nevezet Makó Georgy-
nek 200 magyar forintba (uo.). 

Kerekesszürke. 1184: kerekes szürke 
lo (1022/784.). 

Lámpás . 1849: Szeg sárga kancza 
homlokán lámpa, hátulsó bal lába csuk
lójába fehér (378. I.). 

Lámpásorrú. 1849: Lámpás orrú 
szeg sárga paripa, hátulsó jobb lába 
csuklóján fehér (378. 1.). 

Legyes. 1837: Legyes légy nélkül 
15 markos (1789/837.). 

Legyesszürke. 1837: Legyes szürke 
jegy nélkül 14 markos (1789/837.). 

Meggyszínpej. 1849: Medgy szín 
pej paripa, homlokán csillag, hátulsó 
Jobb lába fehér / . . . Medgy szín pej 
kancza, homlokán virág s fehér szájju 
(370. !.). 

Mocskos. 1793: egyik lovat, mellyen 
Vásárhelyre mentenek Barnának mondja, 
a másik egérszörönek, most eztett Plu-
gor Tamás is vallya, hogy motskos 
szörü Lo volt, hogy pedig az edgyik 
Inctus detentus Kis Miklós Barnának 
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mondja nem ísuda, mert ő minthogy 
gyalog volt a Lovak szőrire kevés gondja 
volt, mikor vagy egyszer rá nézett és 
izzadva látván feketétt mutatott, de tsak 
világosabban el lehet hinni, hogy egér 
szörü volt, hogy sem barna (731/798.). 

Mogyorópej. 1849: Magyaro pej 
kantza / Magyaro pej ló (Sztk.), 

M ú r g a . 1788: a Lunguly lova volt 
szürke szőrű, melyet cserélt barna, 
vagyis Murga, a Csitko volt sárga szörü 
(226/788.). 

Nyáribama. 1836: nyári barna lo 
15 markos (504/836.). 1849: jegy nél
küli nyári barna kancza / Homlokán 
csillagos nyári barna kancza (370. 1). 

Nyergeshátú. 1789: Egy sárga szörü 
kantza Lo, mintegy 13 markos circiter 
8 Esztendős a' háta kisség hajtásos, 
mint egy nyerges háta, szügyes, szélyes 
nyakú és temérdek derekú, vemhező, 
a' marján hátul két fejérség vagyon, 
mintegy lyuk tolyás helye (1649/789.). 

Pej. 1581: Az pej lovat fekesteol, 
Niergesteol (Tgy. XVÍ—XVII.). 1617: 
2 lovamot loptak el az Eggyk Egy 
Barna vak paripa, a massyk egy pey 
zerw kancha (Mik!. 1605—6). 1788: 
Kitsi pej szörü metzetlen lovatska, seré
nye, farka fekete, négy esztendős, még 
két tsitko fog van a szájába (1957/788). 
L. még piros- al. 

Pej csillagos. 1840: Mokány név 
alatt levő 10 Esztendős pej csillagos 
kantza 50 Rf. (64/839.). 

Pej-tarka. 1809: pe/ tarka lo (Ap. M . ) . 
Pettyes. 1837: Pettyes szörü jegy 

nélkül 15 markfts (1789/837.). 
Piroshajnal. 1828: A piros hajnal 

kantzát meghágattam (Ki. F. 65.). 

Piros. 1783: láttae ismerie ezen 
Piros pej szörü lovat (B. M . 1781—95.). 
1849: Piros pej paripa homlokán csil
lag / Piros pej paripa hátulsó két lába 
szár, homlokán csillag / P/ros pej paripa^ 
homlokán virág (370. 1.). 

Pirossárga. 1849: P/ros sd/'á'a kan
cza csillaggal, négy lába kesely / Pirosa 
Sárga kantza 9 éves 14 markos 2zoü 
(Sztk). 

Pókos. 1857: pókos pej ló (Kvh.). 
Rózsaszürke. 1849: rózsa szürke 

paripa (370. I,). 
Sárga. 1691: Vettem Sepsi széki 

Ettfalvi Gidofalvi Gábor Uramtol egy 
sárga szörü Lovat pro fi. 15 (Ki. E . 20.). 

Sárgaderes. 1836: sárga Deres lo 
14 markos (504/836.). 

Sárgaholdas. 1789: Hódos sárga 
kantza (1649/789.). 1790: Negyedfü 
sárga és hódos kantza Lovam Rovások 
és gondviselések alá lévén adva, el-
károsvdott (833/790.). 

Sárig. 1857: sárig kantza / sárig^ 
koros lo (Kvh). 

Seregélyszürke. 1776: Seregé szürke 
lo (460/776. s.). 1836: Serege szürke 
14 markos (504/836.). 1849: seregély 
szürke kantza (370. 1.). 1849: Serege 
szürke ló csillaggal (Sztk.). 

S5tétbarna-pej. 1836: Setét Barna 
pej ló 15 markos (504/836). 1840r 
egy setét barnás pej 9 tszisndös 100 Rf. 
(64/839). 

Sötétfakó. 1794: Egy sötét fakó lo 
(Tgy. 1781-800.). 

Sötétfekete. 1849: 7 éves sötét fekete 
mén (Sztk). 

Sötétpej 1670: Motdvay kantza 
lovakot menteol szálasabbakat Fekete-
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ket és egy igen seóiet peyekei küldtem 
<Pótsa. XVII-XIX.) . 1849: Jegy nélküli 
sötit pej paripa szőre elegy fehérrel, 
különösen a homlokán (370. 1.). 

Sötétsárga. 1764: Az elvitt sötét 
^árga kantza (B. M . 1761—70.). 

Sötétsárga-csillagos. 1837: Setét 
sárga csillagos, 14 markos (1789/837,). 

Sötetsárga-pej 1849: Sötét sárga 
pej paripa (370. 1.). 

Sötétszürke. 1784: setét szürice lo 
14 markos (1022/784.). 1836: Setét 
szürke lo 15 markos (504836). 1849: 
Setéét szürke ló kitsi csillaggal / . . . Se-
teét szürke nagy Tsillaggal (Sztk,). 

Setétveres. 1784: setét veres ló 
14 markos (1022/784. s,). 

Száriábú. 1801: Egy hodas szál 
iába barna lo (35/10. cs.). 1840 :S2dr 
lába csikó (64/839.). 1849: Csóka szemű 
nyári barna, az első két lábába keve
set fehér, hátulsó két lába szár, h o m 
lokán csillag és arra balfelöl fehér 
<370. 1.). 

Szárcsa. 1791: a Szártsi kantzát 
Esztoján Berszánnak [eladtam] Rfh. 21 
<8. M . 1791—800.). 1840: Tündér név 
alatt levő setét pej kantza 6 Esztendős^ 
féllába szárcsa 100 Rf. (64/839.). 

Szeg. 1620: Egi szegh paripa (Mikó). 
1639: az loo szegg szorü voltt (0. 
1632-42.). 

Szegsárga. 1849: Szegsárgakanizdi, 
homlokán lámpa, hátulsó bal lába csuk
lójába fehér (370. 1.). 

Szénszín ü barna. 1849: Szénszinü 
éarna paripa homlokán virágos (370.1.). 

Szepeszürke. 1849: Ssiépe szürke 
kamcza, az első bal és két hátulsó Iába 

kesej / . . . Jegy nélküli szépe szürke 
kancza, 7 éves (370. 1.). 

Szeplős. 1789: egy fejér kancza 
szeplős (126/789,). 

Szeplösszürke. 1849: Szeplős szürke 
kantza az első bal és a két uto lába 
kesej, 6 éves 14 markos 1 zollos (Sztk.). 

Szügyes. 1769: Egy sárga szőrű 
kantza Lo, mintegy 13 markos circiter 
8 Esztendős, a háta kisség hajlásos, 
mint egy nyerges hátú, szügyes, szé-
lyes nyakú és temérdek derekú . . . 
(1649/789.). 

Szürke. 1642: Egi eoreg szwrke 
kabalám /. . . Egi szarke Negied fwrre 
keleo giermek lowa valóra fi. 20 (0. 
1642-48.). 

Szűrkederes. 1764: szürke Deres 
Gyermek kantza (B. M . 1761—70.). 

Szürkekék. 1646: egy szürke kek 
vemhes io kanczat (Pótsa 1581—814.), 

Tarka, 1809: tarka lo (Ap. M . ) . 
1857: tarka kantza (Kvh.). 

Tarkalábú. 1857—8: tarka lába 
csillag homlokú barna lo (Kvh.). 

Tarkánvilágos-pej. 1809 (Ap. M . ) . 
Temérdekderekú 1. szügyes. 
Vasszőrü, 1794: Egy Vass szaru 

kancza, hámas, más Fejéres Szürke 
(Tgy. 1781—800.). L . még fehér
szürke al. 

Vasderes. 1794: vas szoru deres 
kancza (Tgy. 1781—800.). 1809: vas 
deres ló (Ap. M . ) . 

Vasderes-szürke. 1837: Vas deres 
szürke jegy nélkül 14 markos (1784/ 
837,). 

Vasszörke. 1837: Vas szürke jegy 
nélkül (1784-837,). 

Vércse, 1644: egi verczie szorűu 
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lovának rea ülesemertt es elviteliért (0. 
1642—48). 1799: edgy vércse szína 
kancza, más egy fakó harmad vagy 
negyed fü (11360. 1.). 

Vércseszürke. 1849: vércse szürke 
paripa (370. 1.). 1849: Vércsés szürke 
ló, homlokán fejérebb 4 Éves 14 mar
kos 1 zollos (Sztk.). 

Veres. 1620: az veres kaczolaczkat 
is neki hagyom (Tgy. 1606—25). 

Veresderes. 1764: veres deres kantza 
lo barna gyermek loval aeslimáltatoít 
9 fhr. (B. M . 1761-70) . 

Veresholdas. 1615: melj lo veres 
fioldos vala (0. 1613—27.). 1615: az lo 
felól ki veres holdos gyermek lo (uo.). 

Verespej-holdas. 1639: loptak el 
egj veres pey holdos szörü lovamoft (0. 
1632—42.). 

Veres-sárga. 1837: Veres sárga \egy 
nélkül 15 markos (1789/837.). 

Veresszeplős. 1788: Fejér feje ve
res szép ős kancza (1058/789.). 

Veresszflrke. 1849: Veres szürke lő 
homlokán fejérebb (Sztk.). 

Világosbarna. 1789: Világos barna 
4 Esztendős ennek mintegy Tallér ak
kora hod vagyon a homlokán (1557/ 
789). 

Vílágosfakó. 1849: Hóka világos 
fakó kantza (Sztk.). 

Vílágospej. 1752: Szekeres lovai 
melyeken maga az Ur járt, maradtak 
négy fakó szörüek vén lo kettő, edgyik 
Setét, a másik világos pej szörüek 
(35/10. cs). 

Világossárga. 1836: világos sárga 
lo 15 markos (504/836). 

Vjfágossárga-szár. 1837: világos 
sárga szár 14 markos (1789/837.). 

Világosszeg. 1809 (Ap. M . ) . 
Virágoshomlokú. 1849: Piros pej 

paripa, homlokán virág j... Szénszinti 
barna paripa homloka virágos (370.1.)' 

Virágosszemű. \8M: virágos szemii 
barna lo (Kvh.). 

Vörhenyespej. 1795: két lo egyik 
piros pej, a más verhenyős Pej szörüek, 
14 markosok (411/795.). 

Vörhenyesszürke. 1794: egy öt 
esztendős Verhenyes szürke lova ello
patott (655/794.). 

SZARVASMARHÁK 

Barna. 1606: az elvezett barmok 
egyike egy eoregh zeoke salvo honore 
dictum sit, az barna germekdebbek 
(Miki. 1605—6.). 1614: talaHham meg 
vgy raynth egy barna zeorw Eökreö-
met (0. 1613—27.). 1614: Egy Vzos 
Barna zeoru Eokreomet loptak el, mely 
megh Eríh volna fi. 18 (uo.). 

Barnáskék. 1801: Egy 3 Esztendős^ 
barnás kék Tehén aestimatio szerént 
6 Rf. (35/10. cs.). 

Bogárszarvú. 1750: Feér szörü, 
Bogárszarvu ökör (107/750). 1797: 
Egy Bogár szarva kék tehén 8 hfl. 
(5911797.). 

Buta. 1769: Kováts Birtalannak 
és feleségének juta ökör 2, egyik kék, 
szörü, a más fejér buta kék szarvú, egy 
kese teheny (B. M . 1761—70.) 1857: 
bufa kék tinó (Kvh.). 

Butaszarvú. 1788: Szürke kék buta 
szarvú tulok (10581789.). 

Cerneszörű (?). 1624: egy cerne 
zeorw tehenet lopoth (0. 1613—27.). 
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Csábeli ökör. 1729: A csah béli kék 
ökör juta Kover Gábris részére, azerí 
Annisnak része a hajszbeli ókor, az 
édes Annyoknak juta edgy szürke szoru 
Hámos avagy Szekeres lo (11360. 1.). 

Csákószarvü. 1813: két esztendős 
ökörfinó csákó szarvú / A tehén kisded 
szőke a nyakán kékes szőrű tsáko 
szarva (Kvh.). 

Csobánszőrö. 1643: choban szeoru 
eokeor tehén (0. 1642—48.). 1661: czio-
éanszeorw eokrejmett mikorh aza haj
tottak volna (S. 1653-65.). 1669: egy 
czioban szőrű tehenit vytte volna el (S. 
1665—681.). 

Csókaszemü. \%\%-.Egy csóka szemű 
széles farku Bihal 150 Rf. (6I.cs.37.), 

Csonkaszarvú. 1764: az nagy Sugár 
ökör s az Sárga ökör, az fejér tsonka 
szarvú aesfimalíatoít 30 Rf. (B.M. 1761 
—70). 

Darúszőrű. 1764: Daru szőrű ökör 
( B . M . 1761—70.). 

Fakó. 1764: Az fakó s az Hegjes 
ökrök aestimaltattak 32 Rf. (B. M . 1761 
—70,). 1808: Egy kisdég/űAro tehén, 
Betsü árrok 17 R. flór. (Tgy. 1610—919). 

Fakószörke. 1801: 2 fakó szürke 
ökör aestimatio szerént való ára 50 Rf. 
<35/10. cs.). 

Fehérszőrű. 1750: Feérszőrű, Bogár-
szarvu ökör (107/750.). 1763: két esz
tendős Fejér szőrű Ünös Tinó (B. M . 
1761—70.). 

Fehérfoltos, fehér foltos tehén 
(Kvh.). 

Fehérszürke. 1857: fehér szürke 
tehenyek (Kvh). 

Fehérszöke. 1813: Fejér szőke he
gyes szarvú tehén (Kvh,). 

Felállószarvú, 1788: kékszőrü fel 
álló szarva tulok (1058/789.). 

Fekete. 1614: fekete vnos tehén 
(0. 1613). 

Fintaszarvú. 1832: Hníű szarva, kajla 
szarvú ökör (Ap. M . VIÍL). 

Foltos. 1857: fotós ökör (Kvh.). 
Hajszbeli. 1729: A Csah béli kék 

ökör juta Kövér Gábris részire, azért 
Annisnak méné a hajszbeli ökör, az 
édes Annyoknak juta edgy szürke szőrű 
H á m o s avagy Szekeres lo (11360. I.). 

Hátraállószarvű. 1788: Sárga hátra 
álla szarvú ünö tinó (1058/789). 

Hegyesszarvú. 1764: az fakó s az 
Hegjes ökrök aestimaltattak 32 Rf. 
(B. M . 1761—70.). 1769: Kékszőrü 
hegjes szarvú Tehén (B. M . 1761 — 
70.). 

Kajlaszarvú. 1757: vett ugyan egj 
fakó szörü forma kajla szarva sánta 
lábu ökröt (S. 1755-60.). L. még finta
szarvú- al. 

Karikaszarvú. 1620: az karika szarva 
szóké únót is mind tinostol neki hagyom 
(Tgy. 1606-20.). 

Kék. 1723: edgy borjúzó hasú tehén 
*aszőrü (11360. 1.). 1788: kék Tehén 
a bal szarva kisuvadván a csugájábol 
egy kevés kitörött a hegyiből (1058/789.). 
1840: kék bika (54/839.). 

Kesely. 1763: Kesselj szőrű nagy 
M e d ü Tehén (B. M . 1761—70). 1769: 
Kováts Birtalannak és feleségének juta 
ökör 2, egyik kék szőrű, a más fejér 
buta kék szarvú, egy kese teheny (uo). 
1775: elkárosodván egy keselly szörü 
Borjúzó tehenem (620/775.). 

Keselyfarkú. 1840: kesej farku bihaj 
(64/839.). 

http://6I.cs.37
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Kormos. 1769: Kormos szörü Meddü 
Tehén (B. M . 1761—70.). 

Ordasszőrű. 1605: eg eokrwmeot 
Ordas zwtwt, meli megh ert volna 
azkory ideoben tiz forintot (Miki. 1605 
- 6 . ) . 

Piros. 1847: Egy piros tehény, 45 Rf. 
(194/29. cs.). 

Rigó. 1719: Egy Rigó ökröm vagyon 
s egy tanulatlan tulkom (Tgy. 1711— 
20.). 

Röt. 1643: reotzeoTü tehén (O. 1642 
—48). 1686: egy harmadfű rőt szőrű 
tulkot (Tgy. XVI—XVII.). 1719: Egy 
Rótt ökrött hagyok Bakcsi Uramnak 
(Tgy. 1711-20.). 

Sárga. 1653; az Marhákból jutákét 
ökör, edgik egy Sárga tarsavai egy 
szarvas szőkével egjül (11786.1.). 1656: 
edgh sárga ünö tuliok, edgh Sárga 
ökör tinó (9786. l). 1769: Sdr̂ â szörü 
ket esztendős Ünö linó (B. M . 1761— 
70.). 

Sárgaholdas. 1768: Sárga szörü 
hódos ad 14 esztendős Rf. 4 . . . Kele
men Lukácsnak 2 ökre mindakettö 
sárga (457/768). 

Sárigszörű. 1656: eg] sarigh szeoru 
eokor (K. 1653-57.). 

Sugár, 1764: az nagy Sugár ökör 
s az Sárga ökör az fejér tsonka szarvú 
acstimaltaftak 30 Rf.(B. M . 1761—70). 

Szőke. 1606: az el vezet barmok 
eggike egy eoregh zecke (Miki. 1605— 
6). 1622: egy zeoke zeorw eoregh 
Byka (O. 1613-27.). 

SzQrke. 1622: egy zwrke zeorw 
eoreg Bikát Haromzek veghzese zerent 
az Tatároknak rendelteíven (O. 1613— 
27.). 1857: szürke tehén (Kvh). 

Szürkekék. 1788: Szürke kék buta 
szarvú tulok (1058/789.). 

Tarka. 1641: mely marháknak a 
szeöre edgik szeoke az másik Tarcka 
(Tgy. 1626—50). 1769: Tarkaszüm 
esztendős Ünö Tinó (B. M . 1761—70.). 

Törökholdasfejü. 1840: Török hó
dos fejű bihal (64/839.). 

Vakszarvű. 1813: Az ökrök mintegy 
küenfz esztendősek vak szarvai felálló̂  
hátrahajtottak, a másiknak szarvai ki 
tekeredve hátrahajlanak (Kvh,). 

Veres. 1857: weres tinó (Kvh.). 
Veresszürke. 1857: veres szürke 

tehén (Kvh). 
Zsemle. XIX. sz, v.: Zsemle tehénke 

bikázott (B. D.) . 

S E R T É S E K . 

Farkasszőrű. 1824: 3 veress szőrű̂  
edgyik kam, a másketlő göje, 3 Tarka 
ezek közül egyik kam, kettő ártány, a 
7-dik gője farkas szőrű (Ki. a. 2). 

Fekete. 1752: Süldők 22 darab ezek 
mind veresek és feketék (B. M . 1751 
—60.). 1847: Fekete szörü Gője, 22 
Rf. (194/29. cs.). 

Feketéstarka. 1840: feketés tarka 
Ártány (64/839). 

Fodorszörű. 1847: Egy hizo Fodor 
szörü ártán 20 Rf. (29/847.). 

Kesely. 1840: két fese/y ártány (64/ 
839,). 

Ölyves. 1925: az Ölyves disznó-
megbugoít (B. D.). 

Tarka. 1685: sertés marhák: három 
tarka, két gölye, edgyik tiszta fekete, 
a másik tarka (Ap. B ) . 1794: Tarka 
Maiaízok (B. M . 1791—800,). 
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Veres. 1752: Süldők 22 darab ezek 
pedig mind veresek és feketék (B, M 
1651—60.). 1824: 3 veress szőrű, ed-
gyik kam, a máskettő gője.., (Ki. A . 2.). 

JUHOK ÉS KECSKÉK 

Fehér. 1684: egy Feyér szőrű bá
rány (9786. 1.). 1841 : A /e/erek kö
vetkezendő formájúak: suta nagy fülű 
(Imreh). L. még csíki- al. 

Csíki. 1841: a fejérek közt Nagy 
szarvú csiki (Imreh). 

Fekete. 1659: az jekete juhoczkanak 
meghalt az barania (9786. I.). 

Fodor. 1841: egy nagy fodor Ber
bécs (Imreh). 

ÁLLATNEVEK. 
Rövidítések: 6.=bika, /.==Ió, ö.=ökör, 

í.=tehén, *i'.=bivaiy. 

Árva. 1914: Árva nevű csikó, anyja 
meghalt (B. D . ) . 

Annuska. 1840: ^nnusto öt eszten
dős borjúzó biha! 50 for. (64|839,). 

Babán (1.) 1925: (B. D ) , 
Banda. 1840: Egy féi csipejü öanc/a 

név alatt levő 4 esztendős kantza (64/ 
839). 

Bársony. 1869: A Bársont csíkozta 
a D á m a 29 September 1869. éjjel 
(4714. 1.). 

Bátor. 1835:fíd/or világos pej 1-szőr 
Április 6-án a Gidrán császári setét 
maglóval (Imreh). 1840: Bútor név 
alatt tevő pej 6 Esztendős tsHcozó kantza 
60 Rf. (64/839). 1925: Bdior, kora 
1922 (B. D . ) . 

Bendő. 1840: Bendő név alatt levő 
5 Esztendős barna tsikozó kantza 70 
Rf. (64/839.). 

Betyár. 1864: A Betyárt tsikozta a 
D á m a 2 Mártius 1864 esfve 7 órakor 
(4714. 1.) 1925: Betyár mvü ló (B.D.) . 

Bimbó (ö.). 1925: (B. D . ) . 
Binda (ö.). 1925: (B. D . ) . 
Bodor (ö). 1925: (B. D . ) . 
Bogár (ö.). 1925: (B. D . ) . 
Bolygó. 1925: Bolygó ló, kora 1910 

(B. D ). 
Borcsa. 1853: A Sári borjuzta a 

Borisát 1853 December 1-ső napján, 
ünőt (4714. 1.). 1857: A Borisa bor
juzta a Martsát 1857. 30. August (uo ). 

Boris (t.). 1925: (B. D . ) . 
Boriska, (t.). 1925: (B. D ) . 
Bötlen. 1805: die 5-a Április meg-

hágattam Zabolán Csillag nevű kantzát 
a' Darnotzi János uram Böihlen nevű 
méniovával (Ki. A . 0.). 

Brútusz. 1872: A Braíust csíkozta 
a Hajnal 23 Február 1872 (4714. 1.). 
1887: A Brutas meg csíkozott, kanczát, 
neve D á m a (uo.). 

Bujdos. 1816: Egy bajdos nevezetű 
barna ló 50 rf. (61/37. cs.). 1837. 6-a 
Junii rúgattam meg a Tündért a 5a / -
ííossal (Imreh). 

Burungosz. 1877: Mártsa borjuszta 
Burungoszt 7. 7-ber 1877. estve 9 
órakor (4714. 1.). 

Büszke (1.). 1925: (B. D ) . 
Cafra. 1849: A Czafrát tseréltem 

volt 1849 Januáriusba Gidófalvi Lász
lótól (4714. 1.). 1855: A Czafra tsikozta 
a Hánnit 1855. 13 Ápril délután /̂a 7 
órakor (uo.). 

Cézár. 1837; 8-a Junii rupttam meg 
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Albisban a Czézánal a Fetske kantzát 
(Imreh.). 

Cigány (1.). 1925: (B. D. ) . 
Csákó (ö.). 1925: (B. D.) . 
Csárdás (1.). 1925: (B. D . ) . 
Csendes. 1899: Márczius 6-ikán 

raegborjuzott a Debella tehén délelőtt 
tizenegy órakor, a neve Csendes (4714. 
1.). 1925: Csendes ökör (B. D.) . 

Csillag. 1. 1824: Meghágattam a 
Csillagot (Ki. F. 65.). 1925: Csillag 
pej ló (B. D. ) . 2. 1840: Csillag három 
Esztendős borjus Bihal 60 Rf. (64/839.). 
L. még Bötlen, Hóka, Kedves, Turcsi al. 

Csinos. 1. 1824: Meghágattam a 
Csinosi (Ki. F, 65.). 1841: A Csinos 
kantzát 30-a Maji hágattam meg az ifiju 
Noniussal (Imreh.). 1925: (B. D.) . 
2. (ö.) 1925: (B.D.). L. még Rontó &\. 

Csörgő (1.). 1925: (B. D . ) . 
Csuliga. 1899: megborjuzott a Csu-

liga tehén, bikát borjúzott április 4-én 
(4714. l). 

Dacos (1.). 1925: (B. D ) . 
Dajka. 1791: Dajka kantzát a kiseb 

Almási Barta Antalnak [t. i, eladtam] 
(B. M . 1791-800.). 1840: Dajka név 
alatt levő csíkozó kantza 7 Esztendős 
100 Rf. (641839.). 1925: Dajka nevű 
!ó (B. D.) . 

D á m a . 1851: k Dáméi vettem Csík
szeredában Mindszenti Huszár Benedek 
Antaltól 65 forinttal 20 Február 1851 
(4714. ].). 1859: A Hajnalt ísikozta a 
Dáma 20 Február 1859 (uo.). 1866: 
A Pajkost tsikozta a Dáma 20. 1866. 
éjjé! 12 órakor (uo.). L. még Bársony, 
Brutász aU 

Dani. 1840: egy borjus Bial Dani 
név alatt (64/839.). 

Dánó. 1851: A Dánoi vettem Csík-
Mindszenti Huszár Benedek Antaltól, 
65 p. f. 20 Február 1851 (4714. 1.). 

Debella. 1852: a Debella nevű tehén 
megborjuzott este 11 órakor, tehénkét 
(4714. l). 1876: A Sári megborjuzott 
l-s6 Augustus, ntve Debella, d. e. 7—8 
(uo.). L. még Csendes al. 

Debora. 1840: Egy Deöora név alatt 
levő pej kantza hat Esztendős 70 Rf. 
(64/839). 

Dunván. 1867: A Da/ivant csíkozta 
a Dáma 13 Áprill 1867 (4714. 1,). 

Fáni. 1864: A Fánit tsikozta a Haj
nal 5-ik Február 1864 reggel 7 órakor 
(4714. 1.). 

Fecske. 1837: 6-a Junii rúgattam 
meg a Fetskét (Imreh). 1925: Fecske 
nevű ló (B. D.) . L. még Szennyes- al 

Felhő (1,). 1925: (B. D , ) . 
Feri (i.). 1925: (B. D.) . 
Fickó (l, ö.). 1925: (B. D.) , 
Fina. 1840; Fina 10 Esztendős bor

júzó Bihal (64/839). 
Forgó. 1808: 25-ta Április hágoítam 

meg a Csillag kantzámot a Tit(u!aris) 
Thuri László Ur Forgó ménlovával 
(Ki. A. II). 

Frida (!.). 1925: (B. D. ) . 
Fukszi (l.). 1925: (B. D.) . 
Oallopade 1. Kényes-. 
Oeci. 1861: Getzit borjuzta Rebus 

18 Ápril 1868 (4714. 1,). 
Gidrán. 1835: Bátor világos pej 

1-szőr Április 6-án a Gidrán császári 
setétpej maglóval (Imreh). 1845: Gidrán 
2 éves 13 markos (Imreh). 1887: Május 
12-én megcsikozott a Hoka a neve 
gidrán (4714. 1.). L. még Rózsi- al. 

Gólya. 1805: die 7 Május hágattam 
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m e g a' Gója kantzámat d. u. 4 órakor 
Zabolán a Darnótzi János Uram Turtsí 
ménlovával (Ki. A . II.). L . m é g Turcsi- al. 

Gyöngyi (t.). 1925: (B. D . ) . 
Gyöngyös (ö.). 1925: (B. D . ) . 
Gyuri (I., ö., b.). 1925: (B. D . ) . 
Hajas. 1850: A Hajast vettem volt 

ide való László Sigmondtól (Szotyor) 
140 V. Rf. 1850-be, ekkor volt 6 Esz
tendős (4714. 1.). 

Hajnal. 1859: A Hajnali tsikozfa a 
D á m a 20 Február 1850 (4714, !.)• 
A Hectort tsikozta a Hajnal 25 Mártius 
1865 (uo.). L . még Lámpás-, Priador- al. 

H á n L 1855: A Czafra tsikozta a 
HánniX 1855. 13 Ápril délután V2 7 
órakor (4714. 1.). 1865: A Tatárt tsi
kozta a Háni 4 Áprill, reggel 6 órakor 
(uo). 

Hector. 1865: A Heciori tsikozta a 
Hajnal 25 Mártius 1865 (4714. h). 

Heléna. 1857: A Heléna és Lutza 
jött Ányosomtól / Ruzát borjuzta a 
Heléna 19 August 1861 (4714. 1.). 

Hóka. 1878: Csilagot csíkozta a 
Hóka 3-ik Május 1878 éjfél után 2 óra
kor (4714. I.). 1886: A Hoka meg-
csikozott estve 7 órakor mén lovat, 
neve Noniusz (uo). 

Holló. 1925: //o/tó lecsikózotí IV. 17 
(B. D.) . 

Jámbor (ö). 1925: (B. D. ) . 
Jóska. 1925: Jóska nevű szürke ló 

(B. D) . 
Juci 1. 1855: A Jnizi borjuzta a Jus-

tinát n - a 7-ber 1855 ünöt (4714. I.). 
2. Juci (kanca). 1925: (B. D . ) . 

Julis (bv.). 1866: A Julisi borjuzta 
a Mártsa 16 Február 1866 (4714. I.). 

Jusztina. 1855: A Jutzi borjuzta a 

Justinái 11-a 7-ber 1855, űn5t (4714.1.). 
1860: Zsuzsát borjuzta a Justina, 3. 
9-ber 1860 (uo.). 

Kakaska (1.). 1925: (B. D . ) . 
Kedves. 1835: Kedves világos pej 

április 14-én a Csillaggal (Imreh). 
Kényes. 1835: /í'en>'e5 5 éves Április 

24-én Gallopade sárga császári ménnel 
(Imreh). 

Kicsi-Márls. 1840: Kiisi Máris há
rom esztendős borjúzó Bihal 40 Rf. 
(64/839.). 

Kic6i-Szárcsa. 1840: Kitsi Szárcsa 
név alatt levő 7 Esztendős pej kanlza 
60 rf. (64/839.). 

Kondor (ö.). 1925: (B. D ) . 
Kürti. 1840: Kürti név alatt levő 

borjúzó Bihal 50 Rf. (64/839.). 
Kurva. 1840: Kurva név alatt levő 

négy Esztendős pej kantza 50 Rf. 
(64/839.). 

Laci. 1816: Egy barna lo Latzi ne
vezetű 66 Rf. (61/37. cs.). 

L á m p á s . 1867: A Lámpást tsikozta 
a Hajna! 22 Mártzius 1867 (4714. ! .) . 

Lidérc (1.). 1925: (B. D . ) . 
Lina. 1875: A Linát vettem 1873 

Fekete Gábortól 60 frí. (4714. I.). 
Lizi. 1840: Lizi név alatt levő pej 

kantza 90 Rf. (64/839.). 
Luca. 1857: A Lutza borjuzta a 

Rebust 1857 Június / A Heléna és 
Lutza jött Anyósomtői (4714.1.). 1858: 
A Lutza most 6-ik Esztendőben jár 
(uo.). 

Luci. 1816: Lutzi nevezetű barna 
kantza 50 Rf. (61/37. cs.). 

Lusta. 1840: Lusta név alatt levő 
barna pej kantza 4 Esztendős 70 Rf» 
(64/839.). 
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Manci. 1816: Egy Manizi nevezetű 
pej lo 70 Rf. (61/37. cs.). 

M a n ó (l). 1925: (B. D . ) . ' 
Marcsa. 1857: A Bortsa borjuzta a 

Marisai 1857. 30 August (4714. 1.). 
1882: 15 April Marisát borjuzta a 
Mártsa 15 Ápril 1882 (uo.). L. még 
Julis al. 

Máris. 1840: Máris név alatti bihal 
nyoltz Esztendős borjúzó 60 Rf, (64/ 
839.). L. még Kicsi-Máris- al. 

Miska. 1858: A Sári borjuzta a 
Miskái 26 july 1858. bikát (4714. 1.). 
1925: Miska ökör (B. D . ) . 

Mokány . 1816: Egy Mókán nevezetű 
pej lo 50 Rf. (61/37. cs.). 1840: Mokány 
név alatt levő 10 Esztendős pej csilla
gos kancza 50 Rf. (64/839.). 

Mozsár (Ö). 1925: (B. D . ) . 
Muszka. 1840: Muszka név alatt 

ievö 7 Esztendős pej kantza 60 Rf. 
(64/839.). 1845: 8 éves Muszka 14 
markos (Imreti). 

Nagy-Szárcsa. 1840: í^agy Szárcsa 
név alatt Ievö kantza 8 Esztendős 100 Rf. 
(64/839.). 

Náni. 1840: Náni kantza 6 Eszten
dős csillagos pej 60 Rf. (64/839.). 

Nóniusz. 1886: A Hoka megcsiko-
zott estve 7 órakor mén lovat, neve 
Noniusz (4714. 1.). 

Ö r m é n y (1.). 1683: (Ap. A . líl.). 
Pacsirta (1.). 1925: (B. D . ) . 
Pajkos. 1816: Egy pajkos nevezetű 

barna lo 100 Rf. (61/37. cs.). 1866: 
A Pajkost tsikozta a D á m a (4714. 1.). 

Pali (1., Ö.). 1925: (B. D ) . 
Pengő (I.). 1925: (B. D . ) . 
Pista. 1914: Pista nevű ló (B. D . ) . 

Priador. 1875: Priadoá tsikozta a 
Hajnal 25 Mártzius 1875 (4714. 1.-) 

Rangos. 1840: Egy hat Esztendős 
rangos név alatt levő pej kantza 50 
Rf. (64/849.). 

Rebi. 1873: A Rebi megborjuzott 
13. 8-ber hajnalban 1873 (4714. 1.). 

Rebus. 1857: A Lutza borjuzta a 
Rebüsi 1857 Június (4714. 1.). 1861: 
Rebüst borjuzta a Sári 6 Ápril (uo.). 

Rezeda (t.). 1925: (B. D . ) . 
Rigó. 1840: Rigó öt Esztendős csí

kozó barna kantza 60 Rf. (64/839.). 
Rojtos (1.). 1925: (B. D ) . 
Rontó. 1840: A Csinos kantzát Á p -

rillis rugaltattam gróf Nemes Rontó 
nevű mag loval (Imreh). 

Rózsi 1. 1857: A Sári borjuzta a 
Rózsit 1857 September 3-án (4714. 1.). 
1925: Rózsi tehén megbikázott (B. D . ) . 
2. 1835: Rózsi piros pej Április 30 
Gidrán császári ménnel (Imreh), 1925: 
Rózsi ló, kora 1918. (B. D , ) . 

Ruza. 1861: Ruzát borjuzta a He
léna 19 August 1861 (4714. 1.). 

Sárga. 1845: 14 éves Sárga 14 
markos (Imreh). 

Sári. 1845: Sári bivaiat borjúztak 
1845 nyárba (4714. 1.). 1858: Sárit 
borjúztak 1845 nyárba. A Lutza most 
6-ik Esztendőben jár (4714. 1.). 1925: 
Sári tehén (B. D . ) . L. még Borcsa, 
Miska, Rebus al. 

Sugár (I. és ö.). 1925: (B. D . ) . 
Sulló. 1840: Sullo név alatt levő 3 

Esztendős pej kantza 60 Rf. (64/839). 
[Esetleg Salla alakúnak is olvasható.) 

Szajha. 1840: Sza/ha név alatt Ievö 
3 Esztendős pej kantza 60Rf. (64/839). 
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Szárcsa 1. Kicsi-Szárcsa, Nagy-
Szárcsa. 

Szellő. 1845: 4 éves Szellő 14 mar
kos (Imreh). 1935: A Szeto'fedeztetett 
<B. D . ) . 

Szennyes 1. 1840: A Fetskét 28-a 
Ápnlis a Szennyessel rugattattam(Imrreh) 
2 . 1925: Az uzoni vásárban vettem a 
Szennyes ökröt (B. D . ) . 

Szilaj (]., ö. és t.). 1884 április 20-án 
a Szilaf megborjuzott, a neve Virág, 
tehénkét (4714. 1.). 1925: (8. D . ) . 

Szőke. 1925: Az uzoni vásárban 
vettem a Szőke ökröt (B. D . ) . 

Sziglávi. 1845: 1 éves Sziglávi 13 
markos (Imreh). 

Tatár. 1865: A Tatárt tsikozta a 
Wáni 4 Áprill, reggel 6 órakor (4714.1.). 

Toldi (I.). 1925: (B. D . ) . 
Turcsi. 1810: A Csillag kantzát há-

gattam meg a' Turtsi Csikómmal a' 
Medve által megölt Qoja kantzám tsit-
Mjával (Ki. A . II.). L . még Oólya al. 

Tündér. 1824: Meghágattam a run

dért (Ki, F. 65.). 1840: Tündér név 
alatt levő setét pej kantza 6 Esztendős 
fél lába szárcsa 100 Rf. (64/839.). 
L . még Bujdos al. 

V i d á m . 1805: nagy sárga Vidám 
kantza (Pótsa X V ü . — X I X . ) . 

Vihar (1.). 1925: (B. D . ) . 
Viola (t). 1925: (B. D . ) . 
Violka (t.). 1925: (B. D . ) . 
Virág 1. 1840: Tehén bival Virág . 

név alatt: 65 Rf. (64/839.). 1884. áp
rilis 20-án a Szilaj megborjuzott, a 
neve l/írdá', tehénkét (4714.1.). 2 . 1840: 
Virág név alatt levő 6 Esztendős sárga 
kantza fél szemű 50 Rf. (64/839.). 

Vitéz (1.). 1925: (B. D . ) . 
Zárif. 1914: Z a n / n e v ű ló (B. D . ) . 
Zsemlye. 1925: Zsemle tehénke bi-

kázott, V |25 (B. D . ) . 
Zsuska. 1840: Suska öt Esztendős 

borjúzó Bihal 50 Rf. (64|839.). 
Zsuzsa. 1860: Zsuzsát borjuzta a 

Justina 3. 9-ber 1850 (4714. 1.). 
Zsuzsi (I. és t). 1925 (B. D . ) . 
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a. fel után a , törlendő és a z ide után teendő. 
a feí után törlendő. 
a fokhajma h. fokhagjma. 
aztottottan h . azfoíí offan. 
orrfo h . Hordó. 
zombeton h. zombaton. 

fegta h . /ogfa. 
Sertéz h . sertés. 
darób h. t/araé. 
Kerékfejü h. Kerekfejű. 
borno h. öor/iű. 
Marokveszö h. Maro^vessző. 
öor öe/fe/ h. ftor e / M 
m e h. meg'. 
Gy(a)kas h. Gykas. 
XII. h. X W / . 
a fiy törlendő. 
kántya h. kártya. 
Öreg-fúró h. Öreg-. 
zakács-tűzhely h. Szakács-tűzhely. 
Bosra h. Borra. 
vasatalpu h. vasastalpú. 
úgy n h. ugyan. 
vid r h . Wí/er. 
*• pcsokkal h . kapcsokkal. 
pikelekek h . pikelekel. 
Herei h . Hereit. 
károsvdott h . károsodott. 
a maradtak szó törlendő. 
Z W H'í ZllTH^. 


