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a az az mut nm rövidült alakja. 1. az; acéla, 
aceea; (hinw. Fw.) der, die, das; jener, jene, je-
nes. 1568 Clara Rita Luce Nagy... fassa est. 
az Bekenne fogtassa meg immár... az oruos 
Annát hyzem a' meg mongia ozthan ky wote el | 
mond zabo János neky, Nemet part vegy te zoch 
Antal, arra mond szocz Antal vgyanis a vagyok 
en [Kv; TJk 120, 214]. 1585 Gal Kowach val-
lia chak a' vala hatra hogy az Azzontis a' 
feleseget a bekeseghre Vigièk [Kv; TJk IV/1.91]. 
1586: Palastos Istvanne vallia... Azt monda a' 
leány ugimond az keomiwes Istwanne leania vala 
ith tala(m) a' vitte el [Kv; i.h. 574]. 1600 : zápor 
esŏ es zel nagy indult wolt s a nitotta megh a ka-
put [UsztT 15/122]. 1603 hallék valamy Jay-
gatast gondola(m) hogy talam valamy kuldust 
tazitottak ky, a' Jaygat [Kv; TJk VI/1. 674]. 
1687 : Opra Hertsoga Szidgya vala Raduly Hertso-
gat, illyen szókkal,. a' kellene hogy ūsteken 
fognak ne tselekednel mindenkor veszekedest 
[Huréz F ; Szád.]. 1695 Paladi Kata... ahoz a 
szemelyhez... ne mennyen. ., sőt ezzel ne is 
tarsalkodgyek ha pedig a lenne Magistratus keze 
légyen rajta [SzJk 293]. 1718 a bizanyas hogy 
en eleg erotelen es Gyenge egessegel Vágjak [Ha-
rangláb K K ; Ks 96]. 1724 egy Leány (:Susi:) 
lévén, a mindenkor olly Sárga volt mint a Viasz 
[M. királyivá K K ; BK]. 1728 ã kissebb fiam 
volt itt ã Sertessek mellett, s ã beszéllé nékem 
[Hídvég Hsz; Mk I/I]. 1729 : szándékom à volna 
ha Istennek is ugy tettzenék, hogy . . . tennék 
mindenekről jo dispositiokat [Almakerék NK ; 
KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1731 Sokszor a sincs 
mit egyenek [Marossztkirály MT; Berz. 13. 111/15]. 
1732 : van I(ste)n, és nem hagy el M G(róf) Ur(am) 
[Kóród K K ; Ks 99 gr. Komis Ferenc lev.]. 
1733 ha én meg halok a Sem leszen akki meg 
mutassa a határt [Hévíz NK; JHbT]. 1741 akkor 
ugyan tsak az volt a hire, hogy az néhai Aszszony, 
à széli kolikába vágjon [Meggyesfva MT; Ks 184. 
LXXXVI I I ] . 1748 'A mitsoda Köntöse volt 
Ferenczné Aszsz(onyo)m(na)k az előtt, mostis 
tsak ă van [Torda; Borb.]. 1753 Mihály... 
mint őrőkős Jobbágy ugy szolgállya eō Nagát, 
mint hogy minden Nemzetsége is a volt [Szentanna 
MT; IB], 1756: neki eleitől fogva nem a' volt a'szán-
déka, hogy ökör heljibe őkrőt szerezzen az sze-
génység | Valamennyi Iro vágjon itt kőrülbé a' 
mind jo Baráttya Molduván Vonyának [Galac 
BN; WLt]. 1757 magától leszakadót volt egy 
darab Föld, a' verte viszsza a' vizet [Torockó; 
Bosla]. 1761: a bizony mind ugy volt [Koronka 
MT; Told. 26]. 1763: Hid Vámossá voltam az 
Aszszonyom ö Excellentiájának, a' minthogy 
mostis a' vagyak [Gálfva K K ; Mk V. VII/1]. 
1765: Ami pedig az A szeretetlenseget illeti a 
nem elegedendŏ ok az el válásra [GörgJk 198]. 

1766: Székelly Jánost Domokos Ferentz egybe 
szida. .. kezeb(en) levő Fiatal Faval Főbe akar a 
ütni nálam lévén ekkor.. . Lovász Mihally a' 
kapá meg a botott hogy Főbe nem ütötte [Szi-
lágycseh; BfN 101/2]. 1768 ez.. . tsak valami 
Erdő nyilás forma..., de mégis a vallasztya meg a 
Szent Lászlói határt . . . az Oláh Létai határtol 
[Szentlászló T A ; JHb XXXVI/17] | azon Nagy 
szürke kantza. . a volt mellyet Isák Zabolán... 
vett volt [Páké Hsz; SzentkGy]. 1771: Igaz dolog 
hogy az ökörnek az Barbocz Simon idejében lett 
baja..., de hogy az eŏ keze vagy gondviselet-
lensége mián a pedig nem igaz [Mezőmadaras MT; 
BK]. 1772 (A) Sessiok után concernalo szántó 
és kaszáló földeket kŭlŏn inquisitione mediante 
Conscribaltuk, tsak a' hijja hogj a' Commune 
Terrenumokbol distingválljuk a' Ngod részit [Pocs-
fva K K ; Ks 66. 44. 17c]. 1774: Néhai Groff 
Eszterházi Ideitől fogva apadat ezen Jószág 
a pedig attól van, hogy. az Szegény Emberek 
vonnyák az Igát, az kiknek nints annyi Marhá-
jok [Keszü K ; KS Conscr.]. 1776: A vala pedig 
szándékom, hogy... Maga-is meg eskennék Groff 
Lázár, Groff Komis Annával [Szentdemeter U; 
GyL St. Henter (37) vallj. 1777 az Excll(á)d 
parantsolattyának czélja a vólt, hogy az igasság 
Napfényre jöjjön [Bonyha K K ; Ks LVII]. 1778: 
már most a volna jo ha a meleg Házba bővenn 
volna jo Gőmbőcz kolbász és a jo ürmes bor [Dé-
dács H ; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 1779: Mi-
kor az Ádám Csigány Leánya haza jött Csesztvéről 
a volt a hire hogy ōrdőg'butt volna beléje [M.lapád 
AF; Mk Szilvás 5/3]. 1780: A ' mindenkor nehezen 
esett, hogy a' Collegium java dissippálódjék | 
A ' sem igaz, hogy., itt elsŏsegre vágyom [Ne; 
Borb. I I Kováts József rect.-prof. kezével] | mind 
Eletedben mind Haláladbań a teszen boldogá 
[i.h. Bethlen Krisztina lev.] | Cserei Uram hol 
kissebb, hol nagyobb tsomo portékákot küldött 
Kolozsvárrol az emiitett öreg Asszonynak 
keziben a pedig küldötte Sz Andrasra [Bethlen 
SzD; BK] | a . . . Szőlő maradjon Katinak, mint-
hogy pedig a' kissebb, az Annyánal vagyon 20 vonás 
Forint az azal potlogyek [Kv; REkLt VII/26]. 
1781 a mely Bundának. Koronkai János 
praetendállya hogy az árrába 10 vagy 13 márjást 
adott a volt Néhai Almási Mihálynak inneplő 
Bundája [Torockó; Bosla]. 1788 mikor illyen 
Nagy Ember kéri az embert a mindenkor paran-
tsolat [D. 1. 11/23 Dósa Gergely lev.]. 1796: ott 
a' patakba lévén egy fűzfa a' bizonyítaná meg hol 
vagyon* [Pánit Sz; TSb 2/. — aTi. a határvonal] | 
a Communitas Gyűlésébe a végeztetett, hogy... 
az őrző házat... a' Magistratus hanyattassa 
el [Kv; KvLt Prot. oec.-pol. III/3. 360]. 7797: 
hogy én, Duka Márit, erőszakasan... vallomásra 
kénszeritettem volna; a' nem igaz [Mv; Told. 
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42/1]. 1798: tsak a' vagyon hátra hogy ezen a Ta-
vaszon azon földeket ki mérjék [Torda; Borb. I]. 
1799 Nékem mint hites Strásának edgyik főbb 
kötelességem a' volt; hogy ügyelném kik árulnának 
hir nélkül bort [Makfva MT; D. 5]. 1803 a' 
ki menetele a' lett, hogy ŏk ott a' hol tettzett ki 
csováltáka [Szászrégen; Born. XVc. 1/63. — 
aA földet]. 1810: A malombeli és Fogadobeli 
Tiszta Jövedelmeknek fellyebb való kelését a' 
nem engedi, mivel ezen Faluban... sok mal-
mokat és Fogadokot építettek [Doboka; Ks 76 
Conscr. 100]. 1812 (A) Sz Mihálytelki nyil... ne 
tétettessék edgyik negyedik Caput Bonorumnak, 
mert az meg-romlik a' kinek a' fog esni [Dés; 
Bet.] | a' bizonyos, hogy a' nagy Aszszony a' Groff-
néval edgyűtt . ., sok féle szemre való hányások-
kal illették a' Grofot [Héderfája KK ; BI]. 1814 : a 
nagy Sárok miatt éretlen Törokbúzáínkat a Vízből 
és Sárból alig tudtuk ki szedegetni, melynek kö-
vetkezése a lett, hogy.. még Sertéseink sem 
Consummálhatták [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 
1817: (A testimoniumot) hogy el nem küldöttem 
a volt az oka... [Szászzsombor SzD; IB] | a' 
mit a' városnak jovára végeznek a' Szent és ál-
landó légyen [Szu; UszLt VIII. 68]. 1819: 
az a' szolgálo a'ki Rákosinét szolgálta. . a' tud-
ná Rákosinénak minden bibijét és Csinnyait 
[Kv; Pk 2]. 1820 ott a' tagadhatatlan hogy a' 
B áronérol volt minden discursus [Rákos/Keresed 
T A ; JHb 18]. 1823: hadgyuk el mert a' tsak 
fabula beszéd [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
68/827-hez]. 1824 a' már régetskén volt [Szent-
demeter U ; Told. 40]. 1829 : a'ki pedig nem be-
tsületes ember, a mind hunezfut [Kv; MészCLev.] | 
a'mely helyről a' füszfák ki vagdaltattak a' valo-
ságos viz hagyás [Csokfva MT; TSb 24]. 1841 
a pap a maga dolgát a Regiusságot . . . a kántorra, 
és Csűrbirákra bízza .., s a soha sem tiszta 
[Görgény MT; Born. G. XXIVb]. 1844: eddig 
nem volt ellenségem, de ez után a' lesz [Széplak 
K K ; SLt évr.] 1849: Én mondék hiszem a senki-
nek se nem vétet [Héjjasfva NK ; CsZ]. 1850: 
ennek igy is kell menni, mert a meg van tiltva, 
hogy igazat beszéllyünk [Folyfva MT; Born, G. 
XXIVd Csiki Sámuel lev.]. 1857 az egész ház 
még is oly gyenge állapotban vagyon, hogy a' 
merőbe meg építést kíván [Márkosfva Hsz; Bet. 
4]. 1878 a temetéseken kivált férfi nagyon kevés 
jelenik meg, ugy hogy sokszor a sincs ki a sirt 
behúzza [M.bikal K ; RAk 339]. 

2. Elszigetlődött hat-i jeli. szk-ban a tájban 
a. az idő tájt, akkortájt. 1652: akkor a tajba mikor 
Barla miklos(na)k atta az eóreóksege(ne)k felet 
Borbeli Gergeline [Asz; Borb. I]. 1777 tavally 
az Oláhok Husvéttyak előtt egy nappal vagy 
az után egy nappal hányottatott ki. eő Natsága 
Szeledsán nevű Jobbágya az Utrizált hellyről, 
de a tájbon esett a dolog [Burjánosóbuda K ; 
JHbK LVI ad 1]. - b. számn után: akörül. 
1572: Coloswarat Éppel Peternenel vagion egy 
Ladaia, melybe vagion Ezer forint es harmincz 
a vagy a thayba [Fog.; SLt S. 10] a tájáig 
addig a helyig. 1749: az Emberek kender földei-

nek felső széle bé rúgott régen a tájáig az hói 
most a Dominalis Biro által lakott Háznak alsó 
szegelete vagyon [Gyéressztkirály TA ; Ks 89] 

a tájékán a körül a hely körül. 1757: az Réti 
Uram háza... a tájékán volt valahol [Mocs K ; 
JHbK LIII/16.7] * a tájon azon a vidéken. 1723 
Ursullal találkozot... Alsó üsküllőn mivel őis 
ott a tájon lakott [Kisnyíres SzD; Ks]. 

3. Elszigetelődött mn-i jeli. szk-ban; a tévő 
lesz azt cselekvő (amiről szó van). 1718: Ngod to-
váb mit fog paroncsolni a tévő lészek [O. csesztve 
AF ; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1720: Ngod Mel-
tosagos parancsolottyát vévén mindenekben áttevő 
leszek [Alparét SzD; Ks 96 Dombi László lev.]. 
1728 : az mit fogh jovallani az tévő lészen [Mihály-
ivá N K ; Ks 95 Csongrádi Farkas lev.]. 1752: 
Kabos Uram, amit fog porontsólni a tévő lészűnk 
[Mocs K ; Ks 83 Kovács János lev.] | ö kg(ne)k 
meg parontsoltam hogy a' tévő légyen az mint 
az M. Ur demandál [Szentdemeter U; Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. 1762: Damián. . 
azt felelte, jol tselekedte, mászszoris az tévő légyen 
[A. kosály SzD; JHb]. 1763 Tessék... velem 
Parantsalni attévő lészek [Kóród K K ; Ks CII. 18 
Szarka József tt lev.]. 1770 mit fog parancsolni 
iránta a tevők Lészünk [Imecsfva Hsz; KaMiss 
I. Imecs Imre lev.]. 1777: az Exponens Uram Solem-
niter protestálván kigyelmetek ellen az okbol 
következhető kölcsége és fáradsága iránt.. a tévő 
lészen quod Juris est et protestatur [Dés; Borb. I ] 

0 tevős legyen azt cselekvő (amiről szó van). 
1717 minket ollyan instructioval bocsátották el 
hogy amit Pascho János nékünk Parancsol ate-
vős legyünk [Martonos Hsz; Bet. 7]. 1746: amit 
Király Biro Vr(am) mond atevös lészek [Uzon 
Hsz; Kp I. Kováts Miklós fb kezével]. 

a, az I, határozott névelő —1, -a, -i, -le (art 
hot.); der, die, das. a. az -f- msh-s szókezdet-
1507: Az zenteghaz epulessere hagy<om?>. 
[Kv kör.; NylrK VI, 187 Cseh István kezével]. 
1508 az zegen Jobagiok wegenek zabôd (!)a 

[Kv; EM XXIX, 261, 263. - aÉrtsd: zabot]. 
1539: Somboron az vambely rezyeth Sombory 
benedek wetthe zalagon az ew atya fyanak Som-
bory Myhalnak huzon hath forynthba [Zsombor 
K ; MNy XL, 136]. 1545 En Sombory János val-
lom Ez lewelnek zeribe hogy En az en atyam ffya-
nak Sombory Mihalynak Somborbely es az dal-
bely rezt az ky nalam tewle zálogon aloth ket zaz 
forinterth. . meg bochatam azon keth zaz forin-
terth az kiben nalam zálogon volth [uo.; i.h.]. 
1547 : wala My nekwnk Az thawaly ezthendewben 
. . . három Pwztha Tho helywnk, Az Galthewy 
Rezyben az Mohay hatharban, Az legy Alsó 
tho hely malom tho hely wala [Sv; MNy XXXVI , 
52 — 3]. 1553: az mas fel Az keth By<ro>hoz me-
nyen Az megh hagyot napra Es Az tyzen ötöd 
<na> pralewe <let > kyryen es Az vr zekyre Jeoyö(n> 
[Kv; BfN II/VI. 295/1]. 1558 az ewrzeketh 
oda hyttha hogy lassak Az dolgoth [Kv; TJk-
tör.]. 1567 : Keolt az lewel az my varaswnkba 
Meggiesbe [Törzs fej.]. 1570: az ket fel peres... 
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hyttak volt Ewtet Teobekel egetembe Az More 
Janosne hazahoz | egy vasarnap Megen volt ky 
az Malomba es az kapwnal talalta eleol az Rengeo 
Annát kyt eo azkor nem Thwdot ky legen | Bor-
egeteo Martonnak attha volna Ad (!) darab zeo-
lewt | az ket Jnast leh Taglak [Kv; TJk III/2. 
69, 73, 91, 105-6]. 1572 az Retet penig Sak 
falwsia Ember hatta volth lelek valcziagert az 
Romlotti papnak [WLt. - a Zsákfalva Sz]. 1573: 
kezd paxy gasparal az hit dolga feleol zolny Gruz 
peter. Be Indwl az hazba, Mond az Istwan 
Tyzta attwl Az gatiad hogi az Mostany hitnél 
Job volna az eleot való [Kv; TJK III/3. 305]. 
1578: eo kegme Biro vra(m) az tawaly eztendeobe 
az hatar dolgát el Indetotia, az penig a' my az 
Monostor y hat art illet j haladékba vagio(n) [Kv ; 
TanJk V/3. 158a]. 1579-1581 : Baky Ferenchne 
*ot edes fiawal, az mostoha kywl [Kajántó K ; GyU 
1]. 1586: az kik az kvchit es az kachiolakat 
hoztak vala voltak heten [Kv; Szám. 3/XXIV. 
14]. 1588 ith zinte az falw zelen vagyon egy kis 
Erdeo hogy zinte az felwn az vege [Zsákfva Sz; 
WLt]. 1594: Restal az vad kertben Thatar lo 
>îo. 1 Az várbeli Istalloban vagio(n) szarka pa-
ripa No. 1 ugian ah hat szekeres fakó lo. . . Az 
Somlioi feöldeön vágjon az Menesben eoregh 
kaczola lo No. 16 [Somlyó Sz; UC 78/7. 13-14]. 
1596: Kegmed haragiat vegie el rólam mert ku-
lomben vagio(n) az dolog az Mint Nagy Georgj 
iegnek monta [Radnótfája MT; Bál. 1]. 1604: 
.Megh júth az louakkal zekerrel Bor belj Peter s 
ugy vizi fel [Szu; UszT 20/266]. 1609: mw az nagjtok 
paranchiolattjanak engettu(n)k Az peres feöldnek 
zemellere mentünk az melj bizonysagokot eleönkbe 
lüuatot, azokot ereös hituel meg ualatuk [Koz-
más Cs; BLt 3]. 1620: Hoza minekvnk AUgiogjon 
Huniad Varmegeben lakó az Vitezleo Kun Istuan 
Urunk Ispán Urunk peczetet, hogj mi az mi Var-
megiemknek usussa szerint valakiket mi eleonkbe 
hiuanak azzal az peczettel, azoknak vallasokat 
erós hit alat be uennok, mi aszert az peczetnek 
engedelmesek leven, el mentvnk.. Ali Gyogjra. 
es ot az minemw tanukat mi eleonkbe intettenek... 
rend szerint való vallasok igj következnek [H; 
RDL I. 109]. 1621 az veszekedesben en nem 
tudom kj vtte az ohlahot [Csekefva Cs; BLt 
3]. 1631 : az Stomp mellett egy daraboczyka rét 
[Abrudbánya; Törzs] | A másik feold... az ne-
haj Pal Georgj maraduaj feolde, Az Harmadik 
feold... Santa Balasne feolde [Lázárfva Cs; BI]. 
1640: Kwkóló Varmegieben Feólsó Buno(n) alol 
az Kwkólló mellett Ott Falu nem volt... az az 
heli Felsó Bunhoz való [BMúz. 5465]. 1651 az 
szokniát megh beótswlték vala flo 18 [Aranyos-
rákos T A ; Borb.I]. 1654: tartozzam az Samsondi 
hataron levő erdōmbūl elegedendô epūletre való fat 
adni [Mezősámsond MT; Berz. 5. 41. S. 4]. 1660: 
adtuk az mi Városunk (na) k szokott pecseti alatt, 
obligatoriankat [Kv; KvLt I. 176]. 1666/1701 
nem valogatván az dolgokb(an) semmit, vala-
mikor az Colosvári Feò Kapitány... parancsolni 
fogja oda mennenek és azt tselekedgyék tehetségek 
szerént, az mit az szükség kiván [KvLt I. 188 ogy-i 

végzésből] | Az Rethy, Es komolloy feőldeket... 
Eo kegmek oszak Egy mas kőzt aequaliter ket 
reszre [A. torja Hsz; Borb. I]. 1685: megh kaszáitas-
sa azt az Kisseb Vizi Péter jószága kőzőtt való 
kis daraboczka joszagot [uo.; i.h. II]. 1687 
affelettis esett az veszekedés, miért jartatya ma-
gához az Labanczokat [Szilágycseh ; GramTr VIII] . 
1697 az hites Biro Radul Drágus gonviselése 
alát vágjon Dézma Báranj nro 10 [Preszáka AF ; 
Mk Alvinczi Péter inv. 14]. 1709: az kŏzelebik 
el mult Szeredán [Uzon Hsz; BLt]. 1711 Az ku-
ruczok el hajtván. . marhájt innét Besenyőből, 
azokban két ŏkŏr vissza Szálat volt [Buzásbese-
nyő K K ; BfR IV. 30|26]. 1716: ennek az Hoká-
nak marattak fiai, az edgyik Mihály, az többi-
nek neveket nem tudom [Lóna TA ; Borb. IX]. 
1718: Tudgja ë az valló bizonyoson...? [Szent-
mihály Cs; i.h.]. 1730: én haza vűm az sok pénzt 
[Altorja Hsz; i.h. I]. 1733 az széna fű tanorok-
ban az nadban az porongjnál (sz) [Jánosfva U ; 
EH A]. 1734: Ez az valló... Kertsedben lakó 
Nemes szemely [Asz; Borb. II]. 1740: edig ve-
tetem. .. 30 kőből tavasz rosot az jövő csőtőrtőkőn 
szénát fát küldők es egyeb naturalet az mi lehet. . . 
az szegenyseg remenkedet hogj ne kűlgyem hadd 
vessenek... mivel most ideje az tavasz ros ve-
tesnek [TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 
1742: Az Beszterczei Minoriták(na)k... Cub 1. 
Metr. 1 [Szászerked K ; LLt]. 1745 Senki is 
az Betsŭletes Cehbeli Mester Emberek kŏzzŏl. 
az Asztal mellől felne kellyen mig az Asztalon 
Leszen az Czeh Könyvi, mert az ki ez ellen tseleke-
szik, tehát büntetése Lészen flor 3 [Kv; FésűsC Jk 
31]. 1752: Valamely mester Legény., az betsü-
letes Chéhez bé akar álani az tartozik Remmekezni 
. . . , az Remmek pedig e szerint következika.. 
azokot el készítvén, tartozik az Látó Mesterek-
nek bé mutatni... menyi darab Edénynek hi-
baja lészen, minden darabért tartozik az betsű-
letes Chénak égy égy Forintal [Kv; KCJk 16a-b. 
- a Köv. a fels.]. 1765 Sok Főidőt szakasztott el 
az viz [Széplak K K ; SLt ëvr. Transm. 344]. 
1767: az másadik iratvány [Feketelak SzD; 
LLt 6/1767]. 1770: Köpeczi Urammal beszeletem 
az petseli Causa iránt aszt mondgya hogy karacson 
elöt Ele nem vehetik az productios Causak mi-
jan az Mezes iránt Comissio Érkezet hogy be 
vagjak [Somlyó Sz; Borb. II]. 1774 Itten az Motsi 
Piatzon lévő. . Fogadaja hoz minden Esztendő-
ben az négy Sokadalam idein való kortsomáro-
lással egyŭt 800 forintott [Mocs K ; KS Conscr. 
50] | Vagyan ugyan az mi Falunk Határán az Mélt-
gos Groff Exponens Uraságnak Erdeje [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; i.h. 104]. 1780 k. : Ver-
tem az Hármas Lovakra 3. uj patkot magamét... 
az rezes Lora tsínáltam egyet ujjat... az szürke 
Lora vertem két uj patkot.. az paripára ver-
tem egy otskát [Szászváros; BK]. 1782: az a fa 
az Biro Sigmond Uram... kaszálója véginek és az 
Kidéi Nmes Refta Ecla Erdeje szélinek az Határ 
fája [Kide K ; EHA]. 1796: az Fiam az Grofnét 
alázatason tiszteli [Meggyesfva MT; Bál. 1] | 
Itten Jég esŏ volt és az sok kárt tett az gyŭmŏlts 
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fákba... kivált az Cseresznye igen kevés maradott 
tsak edég is [Banyica K ; BI Gombos István lev.]. 
1822: azón Malómkő. az haszonvehetetlenség 
miat le hánt kő volt [Nagyesküllő K ; RLt O. 1]. 
1838: tsokalam kezeit az Grófné Nagyságának 
és instálak az vékonyab Asztal keszkenyőkhez 
mégy (1) egy fél font fonalat mert nem tudam ki 
vetni az Szélessegit az tizen négy keszkenyőnek 
— újra instálok az krajtzáras formákhaz is még 
3. fertálj fonalat [Kv; BI Konetzni Ignátzné 
Dombaji Anna kamuka-takácsné lev.]. 1845 
Rettegi Sándor Urnák 2 Teheneit.. az Pap 
mihent kezest állítottak tŏstént ki adta [Páncél-
cseh SzD ; RLt]. 1849 : égy ajtóról le verte az zárt 
és sorkokat [Héjjasfva NK ; CsZ]. 

b. az ~ a -fmsh-s szókezdet. 1568 adig hagiga-
la az zekerceúel a lowat, a barbel János zolgaya, 
hogy az nywgis el zagada (!), es az hatan vgy 
latam ala kezde a ver meny | lattam hogy az zabo 
balint aytayan ki tolyak az leant es Jaygat vala 
hogy meg zektek a labat | eo hath eztendeyg 
lakot az Kerekes benedek házánál, es az vratol 
hallotta, hogy az zomzegya tartozik chyatornaual, 
es a kys szoros akoris oth volt | Meg ertue(n) az 
keth fel kozot, az feleletet es az bizonsagot az mé-
néből az kotel dolgát nezy, iol lehet, az tiztesseg 
dolgának es a kotel meg zeges dolganak egwth 
kellet volna, Jarny, de myert hogy eotues orban 
o maga, a kerdoth hatra foguan így' alkut volt 
meg az aly p(er)essel... mennyen chyak az kotel 
dolga elo | Nyro Jósa kwldot volt ky 160 ftot, 
Kys Imretol Beke Gergelnelć Debrecenbe, es azt 
a pénzt Kys Jmre pechyet alat oda vitte, 
Az pénzt Mégis olvastak, es fogiatkozas nekwl 
meg volt azerţ oth Kys Jmre, az penzbe kj wot 
az zemelyek eioth, f. 21 [Kv; TJk 178, 191, 198, 
216, 225]. 1572: az kezeep vczan Ala Megie(n) 
volt fayni kezd az Laba, vgy annyra hogy le kell 
wlny... Seres Martonne ky Jeo a haz Eleyben 
[Kv; TJk III/3. 86c]. 1577 az ket ispannak az 
falukat kezekbe aggiak, es be vigiek a tyztibe | 
Az zeredanapi vasar feleol eo kegmek az elobby 
wegezest hagiak helyen . . . kialtassa meg eo 
kegme, hogy a wasar vgia(n) azon zertartassal 
maraggion meg [Kv; TanJk V/3. 150a, 153a]. 
1582: Nag' penteken megien volt a piaczon a' 
lean Angalit... kerdy azt az mellette Allo leant 
ha Esmérné Angalitot | A Dio es az keorthwel 
igen el kel onnat | ez Borbély Tamas zoktata a 
hidelvieket oda hog Bort raknak a pinczeben, 
En Nem tudom ha epetetteye az hazat vaj Nem 
[Kv; TJk 4/1.3,57,65]. 1584: Tawali Eztendeoben 
az leiant Egy legen kereti volt, a leian en hozzam 
iwue Tanach kerdeny [Kv; i.h. 225]. 1585: a 
sendelel az massa hazat be nem ertuk | Mikor a' 
templumokba temetnek, a' pádimentumot a' 
harangozó chinallia zep Egienesen be, melliet 
az Syr Ások fel bontottak volt... Az Zwnieget 
ha kj az koporson akaria hadny zabadsaga legien 
benne [Kv; Szám. 3/XIX. 6, 39]. 1591: vadnak 
az kerdeo eleott teorweny lattatasűnk eleoszer 
az teorweny keozt lattato(m) megh azuta(n) a 
kerdotis eleoado(m) [UszT]. 1595: Az felperesnek 

pedigh neú zerent a’ mit hagiott ki teczik a' testa-
mentombúl [Szu; i.h. 9/50]. 1596: Az hozzú 
<be >ste lelek kuruafiat ha itt kaphattam vol-
n<a> a' hátához yttem volna a karoth [i.h. 11/9]. 
1599 myert itt a' zabad varosban zollok.. Itt 
pedig az zabad varosba(n) tilalmas volt a zablia 
Vonás [i.h. 10/19]. 1600: En woltam Byro az do-
logba^). A keőtele az, hogy az megh nem allo 
fel, hat forinto(n) maraggio(n) [Betlenfva U; i.h. 
15/136]. 1602 czienker Jstuan.. azt a peres 
örökségét az zenafw földet segetötte orotnj fodor 
martonnak falw földeböl [i.h. 17/37]. 1603 
az birak wilagosson mind az bizonysagokal 
Egiwt beossegessen be hozak hogj cziak az 
marha felöl uolt az wegezes az haz es Erökseg 
feleol sémi nem wolt. a törwín a fel pereseknek 
kezekbe Jtelte [i.h. 17/25]. 1606:] ha ă tōrúeni 
mutattia . az hat karónak leuagasae <rt > 
kūlōn kūlōn nagi hatalo(m)nak terhen uagion, 
az 4 zeker zenat bōczūveŭel kiuano(m) meg, 
Es ă czūro(m)nek El bontásáért flo 16tott... ha az 
tōrŭeni meg Engedj [i.h. 20/19]. 1608 a' barom 
a' szina feöben be szaladot nappal, az Paztorok 
ottan ki ŏztek, a' szina feoböl. . de hog' forintra 
zaloglottak wolna az marhas Embert en.. so-
ha nem hallottam [i.h. 20/357J. 1614/1616 az 
mostanj Praedicatornak . attak meg ä savat 
[Kv/Szék SzD; RDL I. 100]. 1676 A Felső for-
dulóban az Gyúlakuta fele való völgjben [Hosz-
szúaszó K K ; Told. 17a Huszár lev.]. 1711 Ver-
ner Antal Ur(am) remekét be mutatván a B. Czéh 
eleiben.. . hibásnak találta, de mivel kérvén ő 
kegyme a B. Czéhet..., el engedvén egy részét, 
az más két részét meg fizetvén. az B. Czéhtől 
is acceptáltatott [Kv; FésűsCLev.]. 1753: hallot-
tam hogy a káros ember.. midőn mulatott volna 
az maga házában. eszt mondotta volna akkor 
hogy a tolvaj aki őtett meg lopta vele iszik [Grohot 
H ; Ks 80.40.5]. 1757 Mlgs Groff Fŏ Tiszt U-
runk ő ng(a).. az Strásállásokott experiállja; 
Kigielmetek(ne)k aztis tudtára adom hogiha... 
az passus kérés Strásállás a ki adott Parantsolatok 
szerént nem Comparialtatik, az olljan Falusi Birok... 
bizonyoson tudgiak meg hogi... a' mlgs Raegius 
(!) Gubernium(na)k által advan... [Szkr; Borb. 
II]. 1776 Csizi Hadnagy-is fel jőve ă Gróffal, 
és engemet kikűlde, Csizi Hadnagy az Házból, 
ott azután mit beszéllettek..., az házban ben 
nem lévén, nem tudom [Egrestő K K ; GyL.]. 
1786: a' szakáts egy hájat az Palata hijjarol el 
lopott [Backamadaras MT; CsS] | Tot István, 
bort kért hitelben az Fogadostol..., de a Fogados 
nem akarván adni hitelben azért osztán őszve 
szitta gazolta az Fogadost [Hídvég MT; GyL]. 
1796: A Dedradi és Batosi born(a)k vedret, 
három Márjás alol nem adják, az Tekei drágább 
| a Csikók egyszersmind meg betegedten(e)k, s 
harmadnap alatt mind az három meg döglött... 
Régenbŏl a Kovácsot ki hoztam Nyulasrol az 
Groff Teleki László Ur Lovász Mesteret de nem 
segíthettek rajta az Torka meg dagadott és meg 
fuladott [Banyica K ; IB Gombos István lev.]. 
1811: Czap Alexa... vette hamarább észre a' 
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Szénák (na) k égését, ő tette hirré a' Mlgs Expo-
nens Groff Vr eō Nga Czoldi Vajdájának, ŏ az 
Hajtokat és a' keze alatt lévő Embereit fel zak-
latván az Tűznek meg oltására ki mentenek [Cold 
K ; JHb]. 1812 minden hir nélkül a' tisztelt nagy 
Asszonytol edj vég Asztalnémüt hozott el az 
Groffné [Héderfája K K ; IB]. 1827 Rád Mihai-
la. a ' verekedés kezdetét éppen ugy vallya, 
mint az Hatodik Tanú [Egerbegy TA ; TLt 
Közig. ir. 1110]. 1845 Mihent az Tehenekért a 
D(omina)lis biro kezest állitot a Pap azonnal Haza 
hajtoni engedte, de az akkori Helység Jegyző. . 
az Falusi Eskŭttekkel jelen lévén... az Papnak 
aklábol kőtélnél fogva az Birákok kezeibe adta.. 
az P Csehi határon tobb kálokot ( ! ) is tettek az 
Papén kivŭl [Páncélcseh SzD; RLt.]. 1849 en-
gemis a' közelebb mult őszen... el fogván vittek 
az n. Cseh Joseff Udvarába erőszakkal | ezek a' 
Hijubol hordották el a veres hagymát [Héjjas-
fva N K ; CsZ]. 1854 Mentünk az Palotára, 
a Fortzimerbe bé nyilo ajtó gyöngy Szin festékű 
. . . innen Balra térülve a Nappali Házba [Sárd 
K K ; Wass 5]. 

c. az ~ a + msh-n kezdődő személynév. 1507 
Az tobyt mynt Ezüst marhamat myndenemet ha-
gyom az peternek, hog tanytassag (!) es az Es-
kolat el ne hagyassak vele [Kv kör.; NylrK VI, 
187]. 7539 az Sombori benedek az Sombor mel-
let walo rythbely rezyeth wettlie zálogon azew 
atya fyanak Sombori mihalnak [Zsombor K ; 
MNy XL, 137]. 1544 Mind ezek ellen az borbála 
ázzon nem zolth semy ellent [MNy XXXVI , 52. 
— Uo. még kétszer így !]. 1568 : monda az kayantay 
ember az zabo gasparnenak | bestye lelek kurwa 
fyaynak zitta, gabor az mihalt | halottuk my az 
Jstvantul az Merhart (! ) Istuen fyatul | Az 
Kodory Gasparnetol o sémit ne(m) hallót [Kv ; 
TJk 101—2, 193, 195, 233]. 1570: az feyerdy Ba-
lint. . hyttak ky az hazbol eoket | Az kyssebyk 
tya az leorinch | Talalja az kapwba alwan hazanal 
Az kaytar leorinchnet | az Jakab Molnár legen 
Bwdosoba eszet volna | hallotta az vtan az Mol-
nár Jakabtwl | az Zabo Janosne harmad Maga-
sai fely Menth az Trombitáshoz | az egyket az 
Pétert megh latyak verny kezdyk | hytta volt 
Ilona az Zeoch gasparne, Keomyes palnehoz 
[Kv; TJk III/2. 32, 68, 72, 102a, 106, 130a, 145, 
203]. 1572 Mond az Caspar. | hallotta az 
lakatos peternetwl [Kv ; TJk III/3. 25, 28]. 1573 
En feir Boldisarne Teszek ilj Testamentomot. 
hagiok En beteg Ágiamban az Margitnak f. 20.. 
az kôssôntiwt es az szokniat hagiom, Esmit 
hagiok az Orsolia aszonnak f 10 Es eg' hŏrchôk 
Gereznat Az kissebbik Le annak az orsiknak ha-
giok f l 30 | az peter Bort Eontet zellel az hazban 
I az Kalmanis Érkezek oda | az gaspar be Nywl 
hogi meg Nysza hogi Nem Nithatia zergetnek 
volt az Ayton [Kv ; i.h. 74a, 202,273, 294, 303-4]. 
1574 : Mond az Kĕwer Marton, A1 hattrab te Az-
zony [ K v ; i.h. 365]. 1584 : Mihelt a' János meg 
Iuta mingiart zidny kezde Daroczi Balint [Kv ; 
TJk 4/1. 336]. 1585: Vgyan az kort az Zegeny Em-
ber az Ferenczh ott az tanaczhy haznal lakyk [Kv ; 

Szám. 3/XXII. 76, 78]. 1586 latam akor az Czi-
zar legent az Petert hogy az Tŏlczeres legent az 
Lörinczet á hona ala fogha. á Czizar legent az 
Lörinczet tazigalta hogy ne üthesse [Kv ; TJk 
IV/1. 546a]. 1587 Az 1586 eztendeoben Szent 
Demeter Napian Zegeottem az Peterrel, az Maior-
ral f 8 d — Az eggik Arwanak az Catanak veot-
tem poztot nekie egj zokniahoz [Kv ; Szám. 3/ 
XXVI . 13, 60, 70]. 1590 : az másik Alperes 
azis tarsa volt az Nemet Mihalnak az homicidium-
nak patralasaban [UszT]. 1591 : Mys Atthia-
phian zolank az Demeter papnak hog ne hadnok 
meg halny az Tamas Jánost [i.h.]. 1593: azth 
mongia az János [i.h.]. 1600 mind az ket fiat 
Razman Jstwant es palt segitgette, seott 
az eoregh azzonys panazolkodot hogy az pal 
chyak kezt keolt, de Jstwan megys mezarlasbol 
segitsegel vagyon [Kv ; TJk VI/1. 450]. 1750/ 
179/ a' Zobor bértzén alól egy darabotska földje 
van a' Mihályék(na)k [NagydobaSz; Borb. I I ] . 
1751 A Gombás familiat nem tudom deducal-
ni, de azt tudom, hogy a Gombasék is Gazdag 
Joszágot birnak it Oláh Vásárhelyen [Szépke-
nyerűsztmárton SzD; i.h. I]. 

Az az-OS adalékok közül sok mintegy átmenetnek látszi 
a mut nm-i haszn-ról a határozott névelői liaszn-ra. 

d. az + msh-n kezdődő településnév. 1570: Bi-
ro vram az vtat chinaltassa megh vellek Az fe-
leken® io móddal [Kv; TanJk V/3. 220b]. 1571 : 
(A dézma búzát) Neh kellenek Innét az feleka 

feleol oda altal hordani az zamoson [Kv; i.h. 45b. 
—aKv-ral tőszomszédos település, a város egy-
kori jobbágyfalu j a]. 

e. a -f msh-s szókezdet. 1567 Ennek nin ( ! ) 
kel a bestye lelek kurva mert latrokkal tarttya 
baratsagath [Kv ; TJk 109]. 1568 : en nem tudom.. 
howa loth el az a testamentom leuel | Ahúl Re-
gen a kőz vala, belyeb czynalta Annál balas koachy 
| ok Jol tugyak azt a földet hogy toth Mathe bir-
ta' [Kv ; TJk 160, 169, 212]. 1569: A haláltol fogwa 
ez Jdeig Jgy tudom [Mezőbánd MT; VLt 7/692]. 
1573: Jm rea(m) hoza az Ányam a Battyamot 
[Kv ; TJk III/3. 198]. 1582: ha annak elótte 
valamit chyelekedet is, ne redundallyon A zegeny 
kóssegre [K v ; TanJk V/3. 250]. 1583: azt monda 
a' leány hog meg bizonithattia a' kapwn Allokkalis 
[Kv ; TJk 4/1. 158]. 1585 : A zoba padimontomat 
hogy bontotuk... attunk ket embernek... d. 
16 | Sipos Mihalnak Attam cub 3 1/2 A Molnon 
mielt erette \ A Juhoknak kettej deőggel meg 
holt, a' Juhaznak zolgalattiaban, attunk 1 [Kv ; 
Szám. 3/XIV. 31, 3/XVI. 41, 44]. 1587: A Semle 
zitalo Sakra való keolcheget megh kel latnűnk 
[Kv ; i.h. 3/XXXIII. 26a]. 1589: A Meray Dezma 
buza tt kai. 90. Summaia a' Buza Kalongiaknak 
993. Ezekből rakattam aztagot a' Major Kertbe 
| Vayat a' xnitt gwteottenek naponkent el keolt 
a' haza szŭksegere es a' zegeniekre [Kv ; i.h. 4/XI. 
2, 11. — aA Szent Erzsébet ispotály]. 1596: E-
zek pedig á úaUok mind Galatziak [Galac BN ; 
WLt] | Benedekfi Jánost be hyuak a' zobaba 
Azzoniomis be mene [UszT 11/54 Gr. Istuanfi 
de Kaidichfalua jb vall]. 1620: Ona Bobes egi 
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hituan molnanak a felet zalogba adak p(ro) f. 
25 Boer Peternek, a mas felet esmet ugi hogi a 
szolgalattol ment ember legien [Récse F ; Szád.]. 
1637: Latam hogi a Cyriak Girorgi kapuia(n) 
küuül uerik vala Hidegh Giörgiot [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3]. 

Az utolsó adalék időpontján túl nincs miért szótörténeti 
^adatolással követni a határozott névelőnek msh-s szókezdet 
•előtt egyre inkább kizárólagosodó a formáját. 

i. a + mgh-s szókezdet. 1573 azt a ados lewelet 
atta Pecine Gergelnek [Kv; T j k III/3. 125]. 

II. Elszigetelődött szk-ban: a(z) minap, a(z) 
minapiban, a közelmúlt napokban. 1634: az mina-
piban hallottam, hogy Farkas Kadar Istva(n) 
az pinczeieb(en) edgiut talalta volt Zoczy Jánost 
Szabó Peternevel [Mv; MvLt 291. 14a]. 1635 
Ennek az Acz mihalynak hazahoz menek az mi-
napiban [Mv; i.h. 50a]. 1655: Az minapiban 
menven ala Magyar Utzában, elől találám iffiab-
bik Philep Mártont [Kv; CartTr II, 890]. 1708: 
a' minapiban mikoron Sz(e)b(en)b(e) mentem bé 
vittem [Fog.; KJMiss Fogarasi János lev.]. 1718 
Hunjadi szükségre a minap el küldette(m) az Há-
jat és Dohottat [Fog. KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 
1 722: A minap irt volt nékem az Bodoni Ud-
varbíró [uo.; i.h., ua.]. 1752: a' minapis a' borbol 
elfojt, mert egy donga fa bé hajolván mellette ki 
.szivárgott [Szentdemeter U ; Ks 83]. 1756 : még a' 
minapiban, az ide való Falusiak oda mentenek 
hozzá, hogy irjon edj Jnstantiát, de ő nem irt 
[Galac BN; WLt]. 1760: Merk Luka a' minapi-
ban igen rutul meg verte Kotsis Pétert [Kóród 
K K ; Ks 17. XXXI] . 1768: A minapiban hallám 
ide való Falusiaktol... [Mezőmadaras MT; BK]. 
XVIII. sz. vége: Esmet az minap az Aszszony 
-ő Natstsaga vasaztatott egy Arnyek szeket melly 
tenne egy német forintat [Kv; BK, Gyarmati 
Sámuel lakatos]. 

aál kakil; a (se) căca; Aa machen. 1847: 
Édes anyám.. bajoskodik Rózával, ki mióta 
Piri el ment erősen belé csipeszkedett, annyira, 
hogy Mama nélkül egy kőtőt sem lehet ki vagy 
békőtni, — enni, íenl aálni, sat. [Kv; Pk 7 Pákei 
Krisztina férj éhez]. 

aba (török) posztófajta; aba; türkisches Tuch, 
Flausch. 1584: Ioannes Kalmar Makay vallia... 
az Geóreógtwl, leorincz deák veotte volt az egy 
Bal Abat es eó Ados velle [Kv; TJk 4/1. 202]. 
1590: Zolganak Matyasnak. . Nadragnak veot-
tem. 4 sing Abat [Kv; Szám. 4/XVII. 13]. 
1605 az arwak Zamara Eztendő Zamra egi egy 
weg abat ágion [UszT 20/315]. 1628: Egy vegh 
Aba. Ket feier darab Aba [Gyalu/Kv; JHbK 
XII . 44.10]. 1672: Die 19. July vetetv(en) Aszszo-
nyunk két uég ábat Radnothon, edgyik vegbōl 
szabattam Nadragot az haro(m) peczernek... 5. 
8 br. Fejéruari sokadalomb(an) vōtt Abábúl 
ezeknek szabattam... Nadragot [UtI 10]. 1673: négy 
vég, fejér abat is [AUt 233]. 1674 : Sidó Judá-
tol uōttem két uég ueres abat heted fel forinton 
fl. 6.50 [UtI 19]. 1677 : Nemes, vitézlő Tornya 

Péter zalkáni, volkáni harminczadosunk admi-
nistrált tárházunkban öt vég veres abát és öt fe-
jér abát [AUt 248]. 1678: Egy veg abát három 
forinton vōttem f 3 [UtI 19]. 1681: Adat... Egj 
vegh abat flo 3||18 [D. 2]. 1685: Hat veg 
fejer aba [Gyf; UtI 25]. 1708: Két vég Fejér 
Aba [Ap. 5 néh. Apor István lelt.]. 1717 : Egj szok-
njára való Aba Bagaziaval [TSb 5]. 1722: Rette-
netes baj itt most cséledett szerezni fizetést sokat 
kivánnak ez nem kiván egjebet hanem Aba köntöst, 
a nadrág legye(n) kéttzer vanyolt edgy salavarit 
abábol [Fog; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1723 
Egy aba süveg . . . Három sing -s- egy fertály 
fejér aba. .. Dirib darab fejér aba [Koronka MT; 
Told. 29/2]. 1745: Egj kŏppenjegnek való egj 
vég 4. Sing Abáért fizettem [KGy]. 1756: Veres, 
Kék, Zöld Posztot, és Abát küldött Gernyeszegre, 
a' végre hogy ha oda mégyen a' Cselédeknek 
köntöst tsináltassan belŏllek [Sáromberke MT ; 
TSb 21]. 

aba dolmány (török) posztó-dolmány ; dolman de 
aba (turcească), dolman de dimie albă (turcească) ; 
Dolman aus (türkischem) Flausch. 1635: Aszo-
njom ò Naga eztendeigh igirt volt nekja. . . egj 
Aba Dolmant, egj Szúrt, egy Aba Nadragot [Dras-
só AF ; Wass 19. —a A kertésznek]. 1654 : igirtem 
fiszetesben egy aba dolmant, egy aba nagydragot 
(!) . . ., egy inget, egy labra valót [Kv; AsztCJk 
68a]. 1679: Gyermek (ne) k való viseltes fejer aba 
dolmány nro 1 hitván aba mente nro 1. félszer 
[Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János lelt. 34]. 

abajdoc elegybúza, kétszeres (rozzsal kevert 
búza) ; triticum mixtum; grîu amestecat cu se-
cară; Mischkorn. 1727 abajdocz a földre töltve 
[Gyalu K ; GyU 239]. 

abajdocbŭza rozzsal kevert búza, kétszeres, 
elegybúza; triticum mixtum; grîu amestecat 
cu secară; Mischkorn. 1682 it inkáb abajdoc 
Buza vagyon mint Tiszta mellyet Sŭtetésre for-
dítanak . . ., az abajdocz Búzát aprón Szokták 
meg ŏrleni hogy a 60/60 [czipo ki tellyék belőle, 
s, igy egy véka korpa ja nem esik [Mármarosszi-
get; Törzs]. 

abajdocbŭzavetés kétszeresvetés, elegybúza-
vetés, (rozzsal kevert búzavetés) ; semănătură de 
grîu amestecat cu secară; Saat mit Mischkorn. 
1647 Vetesek: Vagion az Drassai Udúarhoz 
Tizta buza vetes Cúb minor No 98. / — Abaidocz 
buza vetes Cub. Min No. 109/ - Alakor, Cub. 
Min. 50/ [Drassó AF; BK 48/16], 

abaköntös (török) posztóöltözet; contăş de aba 
(turcească), contăş de dimie albă (turcească); 
Art Kleid aus (türkischem) Flausch. 1722: rette-
netes baj itt most cséledett szerezni fizetést sokat 
kivánnak ez nem kiván egjebet hanem Aba kön-
töst, a nadrag legye(n) kéttzer vanyolt ędgy sa-
lavarit abábol [Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 

abaköpenyeg (török) posztóköpenyeg; manta de 
postav (turcesc) ; Mantel aus (türkischem) Flausch. 
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1629 : Egy kék Aba keopeonyegh ér tt f 6 d- [Kv ; 
RDL I. 143]. 1655 : Egy fel viselt ueres aba keŏ-
peõnegh [Told. 26]. 1763 tartozom nékíe tsi-
náltatni... egy fejer Aba köpönyeget [Nagyercse 
MT; Told. 22]. 1769: Csik Sz. Simoni Endes Jo-
sef ur(am) PaludgyaPJosef nevű Szakácsa kolos-
vári Fi cir(citer) 21. vagy 22 esztendős, .fejér 
aba kōppōnyege [UszLt XII I . 97]. 

abalienáció elidegenítés; alienare; Abalinea-
tion. 1629 ; Azért az haznak abalienatiojat nem 
engedem, hane(m) az Atyamnak az eó reszet le 
teue(n) az hazai kezemhez kewanom, miuel enge-
metis illet [Kv; TJk VII/13. 140]. 1715 Néhai 
Török Pal Uram ugjan az Néhaj Nagy Ur Rhedej 
Ferentz Ur(am) élletében s idejében engedelmi-
bŏl birta s usuálta az említtet Rhedej Ur ré-
szire jutót {Patzolaj reszt, tehát az ŏ kglme Succes-
sori tudhattyák jobban azon résznek abalienatiojat 
[Szászfülpös K ; WH P. Musnai (58) ns vall.]. 
1747 az Exponens Asz(o)nt illető... egész rész 
portioját cum universis appertinentiis abalienalta 
Törvénytelenül és azon abalienatio mellett Nsgod 
devolvalodott [BSz; KLt 14/XXXVII. 17]. 1780 : 
az utrumban vicinalt Szigetet Jaksi Gábor birta... 
Olosz Ur Zállog jusson apprehendalta Jaksitol, de 
contractust, vagy egyéb akármi ^Levelet azon 
Sziget abalienatiojáról nem láttam [Algyógy H ; 
BK ad nro 450]. 

abaUenál 1. elidegenít (személyt, vagyontár-
gyat), idegen kézbe ad; a aliena; entwenden, 
(ab)alienieren. 1615 ha masszwksege mjat kin-
szeritetnekis tob pinzt ez Iozagra fel uennj egieb-
nek idegennek ne(m) abalienallia, hanem Zi-
gethy Istua(n)t talallia meg felőle [Dés; SLt 
29. Y. 12]. 1636 ennek eleotte ualo wdeokben 
bizonios melto okokért conditiokert ez szwksegekert 
kelletet uolt az Kozmasi. . resz portiokot ma-
goktol abalienalni [Cssz ; Bál. 53]. 1650 ha ualamit 
az Incta el disipalt uolna az uagh abalienalt vol-
na akar mi neuel neuezendo bonumokban azt ki-
uanom hogi reziben maradgion es mindenekben 
equalis diuisiot kiuanok [UszT 8/64. 78]. 1711 
azon marhák kiknél lõttenek volna nevezetesen, 
abalienaltae, adtae valaki valakinek ? [Gysz ; WLt 
vk]. 1720: azon Joszágokbol... Lázár Ferencz 
Uram miket abalienált mitsoda uton, hol es kik-
(ne)k.. ? [Kük; Ks T. 20]. 1726 Miháila Jovan 
felesege Dobra. Földes Urát és Aszszonyát s 
posteritássit jámborul szolgállya s a Tehenit Sem 
abálienalya.. ha penig Casu quo el szöknék s a 
Tehenit is ab aliénalna s elŏ nem tudnák állít-
tatni külön külön negyven Magyar forintban 
incurralya(na)ka [Nyén Hsz; BLt 1. - aTi. a 
kezesek]. 1747 az Exponens Asz(o)nt illető, 
egész rész portioját cum universis Appertinen-
tiis... abalienalta Törvénytelenül [BSz; Ks 14 
XXXVI I . 17]. 1756 ez a Tagjeri György irat-
vanya mind edgj volt régen, csak hogj diribba 
darabba abalienaltak s nevezetesen énís birok 
pénzem után azon földekből [Borgó BN; BK]. 
1759: a mely Joszágot itt Dersén Bánffi részre 

birnak... ki abalienálta nem tudom [M. derzse 
SzD; Bet. 5 G. Varsányi (71) ns vall.]. 1760: 
halagatjuk hogy ezen Retecsket. .. az Viasz 
Ilia Praedecessora ab alienalta volna Alsó Fülei 
Vojmirek(ne)k [Aranyosrákos TA ; JHbK LIV/33.2]. 
1763: vagyon... Dobokán két antiqua sessiojok 
abalienalva. . mi formán abalienaltattak nem 
tudom [Doboka SzD; Bet. 1 Koszté Togyer (60) 
jb vall.]. 1773: Most ezen Portio kitől biratik 

akár mint birassák kitől apprehendáltatott, 
ki abalienalta az abalienánsnak most ki az imme-
diatus Successora hasanloképpen az Apprehendens-
nek ki a Successora? [K; Bet. 7 vk]. 1784: Né-
hai Újfalvi Sámuel Uram... azon tserélt Joszá-
gotis abalienalta [Süketfva MT; Kp II . 11]. 
1793 Belső Joszágott és Külső birodalmakot 
attanak el, és Abalienáltanak [Makfva MT; D. 
3. XXXV. 2]. 1814: Makai Miklós Törvény szerint 
nem tehette volna, hogy Tutorság alatt lévő árva, 
és minorannis (l ) Testvér őtsének Makai Mi-
hálynak azon meg nevezett Jokbol sorté Divi-
sionis obvenialando részétis abalienálja [Dés; 
Borb. I]. 

2. elhidegít/idegenít; a înstrăina; entfremden. 
1656 : A partialis nem engedi Széki Miklós (na) k 
Siboi prédikátor (na) k B. Varallyara való mene-
telet. . . Mert Szomosujvari szamtarto volt ad-
jutora abba, hogy oda híják, ki a' kōsseg(ne)k 
animussat abalienalta Raczkovi uramtol [SzJk 80]. 

abalienálhat elidegeníthet (vagyontárgyat); a pu-
tea aliena ; entwenden können, abalienieren können. 
1606 : az feoldet az verre meg kewanom magamnak, 
mert en ehez illyen ver vagyok hogy... az en Anyám 
Ersebet azzony egi volt Gaspar myklossal az ver 
ellen ne(m) abalyenalhatta az en Attiamfia ha 
atta volnais [UszT 20/35]. 1623: eoreoksegel Ke-
getek senkit ne contentallio(n) mert az orszagh 
fundusa ne(m) Abalienalhatnj [SzeredaCs; Törzs]. 
1629 az teorueny szabadsagot ad rea hogy az 
Tizenhat forintban abalienalhassa az Peres 
zeoleot [Kv ; TJk VII/3. 167]..1650 : az en Anyám 
en ellene(m) ne(m) abalienalhatta volnaa [UszT 
6b. — aTi. a peres telket]. 1711 Nehay Mihálcz 
Mihály Uramtól az Testamentom Szerént maradott 
jók az Fiaknak redundálnak, tali conditione hogy 
ő kglmek, abból is praejudiciu(m) Filiarum prae-
declarataru(m) senkinek ne abalienalhassanak, ha-
nem ha deficiálna az egész Ferfiuj Ag, maradhasson 
viszszá az Leányokra [Altorja Hsz; Borb I]. 

abalienálódik elidegenedik, idegen kézre kerül 
(személy, vagyontárgy); a se instrăina; sich ent-
fremden, (ab)alieniert werden. 1677jXVIII. sz. 
Török Kata.. . Hunyadot birta, miképpen aba-
lienalodott tőlle nem tudom [H; Born. 3/7]. 1683: 
Szász Mateh relictaja Santz Ersebett... fat(etur) 
. . . nem emlekezik ra hogy mikor tajba(n) abaliena-
lodotta [Gysz; L L t . - aTi. Santa János, Lázár 
Istvánnak gyszm-i jb-a]. 1699: enis fogok inqviral-
tatni es utat követni az Attyafiai* iránt is, mert 
Constal Vilagoso(n) szegény Atyám ur(am) ide-
jében mint abalienalodtak [Palatka K ; SLt AY. 

4 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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17 Palatkai István P. Horváth Mihályhoz — aTi. 
egy szökött jb-nak]. 1714: Kornis István Vr-
(amna)k vagyon. Gledenb(en)a egy abalienalo-
dat házhelye az mellyen most lakat... Márts 
Hlye nevű Jobbágya; az mellyis deficiálván. 
abalienalodat a Specificalt Jobbagy haz helly | 
a Kornis familianak. . Udvarház hellye, jobbágy 
sessioi... miképpen abalienalodtak ? [Ks S. 7.— 
aBN]. 1720 ezen két Jobbágjokott az Annyok 
Gyermek korokb(an) vitte volt el magával, s ugj 
abalienalodtanak [Szentbenedek SzD; Ks 40. 
XXVI I Ic ] . 1721 Boros István a revolutio alatt 
abalienálódott, az Er mellett Diószeg s Bagamér 
táján hol együtt, hol másutt lakik [Somlyó Sz; 
BNB]. 1722 hallott(am) hogj az mely széna fŭ 
az Kádár haza után van foglalva, az az én széna 
füvemhez való volna, de abalienalodott ilyen for-
mán . . az en Nagy Anyamnak az Ura... atta az 
Vass Uraknak négj veka kŏlesertt [Göc SzD; 
Wass 25 Vig György (26) jb vall.] 1725 : (A sessiok) 
hol voltak s abalienalodtak, kik által és mi formá-
ban) abalienalod(na)k ( ! ) és de p(rae)senti kik 
és mitsoda praetextus alatt manuteneallják [Msz; 
BK vk]. 1735: (Egy földjét) minél hamaréb ki 
valtsa az Eccla hogy ne abalianalodjek azon szántó 
föld [Illyefva Hsz; SVJk]. 1745: A régi időben 
egj Szilágyi, vagy Gáli Márton nevű is, abaliena-
lodott volt innen, s Debretzenben telepedvén, 
ott meg gazdagodott, s ugj hallyuk, hogj már oda 
való Senator [Szér Sz; WLt]. 1755 k. Mint hogj 
az Ebeni Família in virili sexu régen deficialt, 

. azon részre biratott földek annyira abalienalod-
tanak, hogy az hol praedecessorim mint Fō em-
berek bŏvŏn oeconomizaltanak most én szeginj 
leginj igen gjengén folytathatom vekonj oecono-
miámat [Kecset SzD; TK1 Váradi Zsigmond Te-
leki Ádámhoz]. 1762: az utrumban... Specifi-
calt Árkos Hellyetske . égy darab idŏtŏl fogva 
senki nem curálván ugy abalienalodott hol edgyik, 
hol másik kaszálván meg [Cege SzD; Wass]. 
7765 : Nem ugj Perlettem mint a földes uram ré-
sziért, hanem a Horváth Rebeka jussát forgattam, 
hogj a jus ne abalienalódgyek [M. gyerőmonostor 
K ; SLt LII . 2]. 1774: (A telek és a föld) mi-
képpen abalienalodtak nem tudom [Kettősmező 
SzD; JHbK LIV/3. 5]. 1777 az édés Anyám adta 
által, és a nagj Anyám a Joszágot, mind az 
által a Levelek ne abalienálodgyanak a Contrac-
tustis a Jószágról meg kivánom hogy lássam [Dés; 
Borb. I]. 

abalienálódott elidegenedett, idegen kézre ke-
rült ; alienat; entfremdet, (ab)alieniert. 1714 
Tudgyuk. bizanyasan, hogy Kornis István 
Vr(amna)k... vagyon Glédenb(en)a egy aba-
lienalodat házhelye az mellyen most lakat. 
Márts Illye nevű Jobbágya [Ks T . l l . - aBN; 
1. még abalienálódik al.]. 1737: Az Daliaka Háza 
után való örökös de már abaliénálodott Földek 
[Disznajó MT; Ks 14/XXVI. 10.-aA Dali vn.] 
| az abalienalodott Szántó vagj kaszáló hellyek, 
vagy Szőlők, kik(ne)k ab alienalodtanak?[Kük.; Ks 
1 8/XXXVIII. 2 vk]. 

aballenált elidegenített, idegen kézre került; 
alienat; entfremdet, (ab)alieniert. 1703: ă Bene-
dekfi Familiatol abalienalt kŭlsŏ belső, bonumok-
(na)k Memorialissa [Ádámos K K ; Pk 7]. 1731 
A specificált Sessio után vannak abalienált és 
titulo pignoris masoktol biratott földek [Kászon-
újfalu; BCs]. 1773 néhai Mlgs Groff Bethleni 
Bethlen Farkas Ur ő Nga a Domokos Tamás Jó-
szágát azon Nótán meg kérvén, aval együtt azon 
rész Joszágotis... occupálta : mellyel annyira el 
idegenedett, hogy annak ki keresésire Kigyelme-
tek magokat insufficienseknek declarálták, és igy 
kigyelmetek azon abalienalt Joszaghoz való Jusso-
kat. Iure perpetuo et irrevocabiliter által adták 
[Dés; Borb. I]. 

aballenáltatlk elidegeníttetik; a fi alienat; ent-
fremdet/abalieniert werden. 1635 ha Szegedi 
Gergelyne Bontziday Katha Aszony deficialna 
az Hasznak propri^tassagat nem engedik idegen 
keszre hogy teőleők abalienaltassek [Kv ; RDL 
1/23]. 1677 : Látván azért én hogj illye(n) szin és 
p(rae)textus alat az Fiscus Jussa... abalienal-
tatot, es naponkent abalienaltatik kelletet az D(omi-
nu)s Jt a fen specificalt haz helyek(ne)k es p(rae)-
tentiojak(na)k viszsza eresztéserol admonealtatnom 
.. ., ugj mint Fiscalitás alol non bono modo aba-
lienaltatot házhelyeket es just kezembe(n) kevanom 
Donatiomnak es pure emanaltatot statutiom(na)k 
tenora szerént adjudicaltatni [Szád. Joh. Sárosi 
ítélőmester kezével]. 1683: Mivel az Egerhati 
Eccla Tellyesseggel elpusztult, ugy hogy már csak 
vadak lakiak s lakói is el fogytanak... à Sacra-
mentumi eszkőzőkis es harangjokis abalienal-
tatott volt [Szilágycseh Sz; SzVJk 117]. 1759] 
1786: A tőbb Őrdőg rész Joszágot mostan Bánffi 
részre birják ugy hallottam, . mikeppen abali-
enaltatott, s mi formán biratik nem tudom [Bet. 
Benedictus Varsanyi (80) ns vall.]. — L. még 
abalienál al. 

aballenáltatott elidegeníttetett; alienat; ent-
fremdet, abalieniert. 1630: Bojér Georgynek... 
Bojér Thamás, vér szerint való battyáŭal es.. 
Eőczeŭel egywtt Eő<seik>teől legitime reájok 
deuolualando Reczye nev<ő> ennek elótte nemi 
neme képpen Attyoktol abalienal<tartott fa-
luiokat, feiedelmi kge(lmessegü)nkbŏl, nekiek 
uyonna(n) remittaltuk, es donaltuk [Gyf; Szád. 
fej.]. — L. még abalienáltatik al. 

abalienáns elidegenítő, idegen kézre juttató; 
cel care alienează; Veräußerer. 1773 (A részjó-
szágot) ki abalienalta az abalienánsnak most ki 
az immediatus Successora ? [K ; Bet 7 vk].— 
L. még abulienál al. 

abamente (török) posztómente; manta de aba 
(turcească), manta de dimie albă (turcească); 
Jacke aus (türkischem) Flausch. 1622 Vagion 
egy baranj beorrel bellet fejer Aba Vy mente za-
lagba(n) f. 2 d . - [ K v ; RDL I. 15], 1712: Bekő 
András hagjot egj aba mentét [Krasznahorváti 
Sz; SzVJk 38]. - L . még abadolmány al. 
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abamentés abamentébe öltözött; cu manta de 
aba (turcească), cu manta de dimie albă (tur-
cească) ; in Jacke aus (türkischem) Flausch ge-
kleidet. 1629 latam az falabu János kertinel, 
liatt fa labu Janosnett Aba mentes kett felöl 
kopaz homloko iffiu legeni az magok szeőuenie 
teőuebe le nio(m)ta vala es az legeni az azzoni 
laba keőzőtt vala [Mv; MvLt 290. 32b]. 

abanadrág (török)posztónadrág; pantaloni de 
aba (turcească), pantaloni de dimie albă (tur-
cească) ; Hose aus (türkischem) Flausch. 1587 
Zegeottem. az lowak melle egj fellaitartt. 
2 Ingbe 2 gathiaba, 1 aba nadragba. . | Zegeottem 
esmegh egj Iro Deakott, kinek Mihalj neve... 2 
Ingbe, 2 gathiaba, 1 aba nadragba [Kv ; Szám. 
3/XXVI. 12]. 1588 Az Lovak melle Zegeottem 1 
Legentt 2 Inghbe, 2 gathiaba, aba Naddragh 
[Kv; i.h. 4/V. 38]. 1595: Az falaitarnak egi Aba 
nadragot p(ro) f d 10 [Kv ; i.h. XV/6. 41]. 1610: 
Fogatta(m) megh Bálintot flo. 8. két szwrrel, 
egi aba nadraggal [KP]. 1629: Dolmanj karazja, 
aba nadragh [UtI]. 1634: megh ennekemis az sze-
kere (n) vala haro(m) Aba nadragom aztis el uit-
tek azok az laktrok [Mv; MvLt 291]. 1635 Fiam 
Lovásszá szegőtsége Brassai Poszto dolmant men-
tet. Abanadragot No 1. [i.h.]. 1663: Egy aba 
nadrag [Fog; UtI]. 1670: Csűr Bironak... Aba 
nadragya [A. komána F ; UtI]. 1702 : Kell adni 
egy Aba Nadrágot [Dés; Jk]. 1722: A ' Szakátsnak: 
Egj aba nadrágra f l 1//20" [TK1]. L. még 
abadolmdny al. 

abaposztó (török)posztófajta; aba, dimie albă 
(turcească) (türkisches) Tuch, Flausch. 1590 
Byro vram Akaratyabol veotem az Trimbanak 
Aba poztot nagydragnak (!) f — d. 93 | Vi-
zontagh ueöttem Gelljen Imreh Vramtol az lé-
gén iek zwksegere egi Vegh aba poztoth fl. 2 d-
[Kv; Szám. 4/XIX. 11, 4/XXI.3]. 1672: Tar-
tozzék az Inasnak is. a' Gazdaja adni... egy 
dolmannak való Aba posztot avagy Brassait 
[Dés; Jkl. 1682/1687 Attam egi kek Angliai 
Szokniat. , Ennek az allian három Sing aba 
Poszto uolt [Fog.; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 
1769 Az Aba nevū Poszto(na)k ez országbaa 

való be hozatatasa éppen megtiltatott [UszLt 
XI I I . 97 "Erdélybe]. 

abarceál eltávolít; a îndepărta; entfernen. 
1602 Vagion sok panazolkodas. az kwldus 
gyermekek myat való rusniasaghrol ky miat varosul 
inficialtatunk ezeknek megh circalasara es megh 
valogatasara valaztottak ket vraimat Merten 
Crauzt es Rettegy Mihalt Eo kgmek zorgalmato-
san vigyázzanak es megh valogassak eoket a' 
kyk varosy zegeniek azokat az Ispotályban hely-
heztessek es az Idegeneket Abarcealiak [Kv ; 
TanJk T/l. 422]. 

abarceáltat eltávolíttat; a dispune să fie în-
depărtat; entfernen,) lassen. 1604: az Idegen Ju-
hokat abarcealtassak az it valoknakis az regy 

hatart mútassak ky, ha kik azt transgredialnak 
tehát az elebby mòd Zerenth b\vnte(tte)sse(ne)k 
[Kv ; TanJk 1/1. 472]. 

abárló abáló/kövesztő fazék ; oală de opărit; 
Brühtopf. 1679: Égetett, két fülü abarlo nro 1 | 
Olvasztót fadgyu, egi abarloban occ. 1 | Paraszt, 
égetet abarlo nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi 
János lelt. 28, 60]. 1716: Makfalvi föld édénye-
ket e szérént hoszta a Fazakas. öreg aballo, 
vagy porsolo Mazas No 5 Lábas 6, lábatlan por-
solo Mazas N 10 [Szentdemeter U ; Ks 96]. 

abárló-asztal abáló asztal; masă pentru opă-
rit; Brühtisch. 1741 egj hitvány abálló asztal 
[Mezőbánd MT; LLt. 146. B]. 

abárló-cseber abáló cseber; ciubăr de opărit; 
Brühzuber. 1724: Egy abárló tseber [Koronka 
MT; Told. 29/12}. 1729: Abárló cseber 2 [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb]. 

abárló-szita abáló szita; sită de opărit; Brüh-
sieb. 1822: Egy abállo, vagy is Lé szűrő Szita 
[Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 

abárló-tál abáló tál; blid de opărit; Brühschiis-
sel. 1816: Egy nagy Abállo, és két kissebb Cse-
rép Tálak [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Borne-
misza Krisztina összeír.]. 1836 2. nagy Abarlo 
Tál [Dés; DLt 905]. 

abárló-tekenõ abáló teknő ; covată. de opărit; 
Brühtrog. 1687 2 abarlo Tekenō [Kál MT Berz. 
2. 41/95]. 

abárló-vas villa (nagy) abáló-vasvilla; furcă 
de opărit; (große) Brühgabel. 1849: Két abárló 
vas villák [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

abárló-vasvlllácska kis abáló-vasvilla; furcu-
liţă de opărit; kleine Brühgabel. 1656: Egy kis 
Abarlo vas villatska [Doboka; Mk Inv. 3]. 1832: 
Egy ab4rlo vas villátska és egy nagy kalán [Sá-
romberke MT ; TSb 26]. 

abárló-villa (nagy) abáló-villa; furcă de opă-
rit; (große) Brühgabel. 1733: Abárló Villa [Ma-
rossztkirály AF ; Told. 2]. 1751 Abállo villa [Kv ; 
Pk 6]. 1763: 1 Réz abárló 1.80... 1 Abállo vil-
la -6 [Kv TJk XVII/1. 14, 16]. 1782/1795 
egy abárló villa [Sorostély AF ; Ks 80]. 1788 
Két nagyobb és két kissebb abárló villa [Mv; 
TSb 47]. 1795: Pléh abálló 1. Abálló villa 1 
[Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 1809 2. Abállo Villa 
[Mv; MvLev.]. 1831 Egy abárló villa [Mv; 
i.h.]. 1836 Egy abárló villa [Dés; DLt 905]. 
1841: Egy aborló ( ! ) Villa [Kv ; SL]. 1848 Egy 
két águ Abárló villa [Szászerked K ; LLt]. 

abárol abál, köveszt; a opări; abbrühen, kochen. 
1592: Weòttem 4. fwrez dezkat à konihara kireòl 
abarlottak f O d 40 [Kv ; Szám. X1V/5. 167] 
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abásfalvi az Abosfalva (KK) tn -í képzős alakja; 
din Aldea; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form 
des ON Abosfalva. 1590: Kouaczy János... Abosd-
fali... Abosdfaly Gal János. 1592: Veres Thamas 
Csik szekj val Prokatorokat Abasd falj Petenie 
Ferenchet [UszT]. 

Szn. 1604: Abastfalui András [i.h. 18/102]. 

abasflveg (török) posztósüveg; cäciulă de aba 
(turcească) ; Miitze aus (türkischem) Flausch. 
1723: Egy aba süveg. Dirib darab fejér aba 
[Koronka MT; Told. 29/2]. 

abba az az mut nm hasonult -ba ragos alakja. 
I. jelzői haszn-ban ín acela/aceea; in dem (der). 
1606: En nem hallottam, hogy zöke lukacziot 
azba az eoreöksegbe bele vallotta volnaa [UszT 
20/310. — aZöke Lörinczne]. 1635: Tudom aztis 
hogy azba az iozagba az Szabadsagh tayban 
költ Fazakas Lörincze [Menaság/Űjfalu Cs; 
BLt 3]. 

II. hsz bele; ín acela/aceea; in den (die, das), 
in jenem (jener, jene). 1597 ahol az mihelywala 
ot wolt egy chiatorna abba is chiak az chepegeoreol 
húllot ala az viz [Kv; TJk VI/1. 80]. 1783 : Na-
nya Makavéj. . gődrőtt tsinál a vetésse szélé-
ben, s abban belé fekszik [Faragó K ; GyL]. 1843: 
suttamba abba introductiotis tétettek bizanyas 
feltételek alatt [Torda; HG]. 

abbahagy félbehagy; a conteni/intrerupe; un-
terbrechen, aufhören. 1719: meg probálék ugjan 
vagy két port, de ã Szemem vilagais majd el veszett, 

abban hagjám, csak ă N. Sinki Chyrurgus 
Curalt [Ebesfalva; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1723: 
Veselényi ur(am) eleget mesterkedek micsoda 
uton csalhassa ki az Joszagot kezemből..., de 
amikor kaczagva meg montam volna, hogy nem 
vagyok sült bolond, abba hagyá [Ap. Apor Pé-
ter feleségéhez]. 1789 mint hogy a régi gátotis 
meg nem borították más helljt megint el szakasz-
totta más árviz, azután eo Noga abba hagytaa 

[Abosfva K K ; GyL. - aA malomépítést]. 

abbahagyódik félbehagyódik; a se întrerupe; 
unterbrochen, aufgehört werden. 1683 Ezen 
Inventálas Fog(a)r(a)sb(an) veghez menven s 
Jedzése exstalván abba hagjodott Aszsz(onyun)k 
akarattjábol [UtI]. 

abbamarad félbemarad, megszakad; a conteni, 
a se întrerupe; unterbrochen werden. 1777: Triful... 
hol banya Számára, hol tűzifának vagdalta az 
erdőtt... meg halván Trifúl megint abban maradt, 
s bé nőtte az Erdő [Dupapiátra H ; GyK].; 

abban az az mut nm hasonult -ban ragos alakja. 
I . Jelzői haszn-ban: ín acel(a)/ace(e)a; in dem 
(der), in jenem (jener). 1593: zantani azba(n) 
az feoldben bele Mentetek [UszT]. 1594: meny 
zamu embert es vono marhat azban az portioban 
talaltam [Mákó K ; GyU 25]. 1596; Kozärwãry 

Gergellj oda engedeh az my az w Rezeh volna 
azban az Thoh hellyben [Melegföldvár SzD; SLt 
DE 8]. 1598: ott azba(n) az lokerbe(n) mind adik 
tartotta az lova<it> mik az bogár ky wzte onnat 
[Pálfva Cs; Bál. 81]. 1600 k.: azban az peres 
feoldben soha birodalmat Semjen Janosnak nem 
tudo(m) [UszT 15/96]. 1610: Az hol peniet (!) 
Damokos Albert Lakyk azban az heljben az Regi 
zabadsag kor Szaj ambrus Lakot [Alfalu Cs; 
Törzs]. 1613: paraznay János Vram... minden 
Teorwinj szerint ualo haborgatok ellen megh 
Akaria oltalmazny azban a felieŏl meghyrt Jo-
zagjban mind magat mind maradikait [Kv; JHb]. 
1617 En soha az Lazaroknak sem petkine Az-
zonyomnak semmi birodalmokot nem tudom 
azban az földben [Csicsó Cs; Bál. 41]. 1621 Be-
nedek Istuannak es Czezer Istuannak en semmj 
igassagakott nem tudo(m) azban az Jozagban 
[Cssz; BLt 3]. 1625 En aba az kerdesekben se-
myt nem twdok [UszT 178]. 1628 : azban Az riz 
jozagban vagion [Szentegyed SzD; Wass 25]. 
1635: azban az ioszagban Szalay Bernad Szalay 
Balas laknak uala [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1722: 
abban az esztendőben akar hány halottya essek 
azon gazda embernek ajandekon tartozzék a Prae-
dicator el praedicallani [Körtvélyfája MT; GörgJk 
121]. 1777: Irina... abban az ido táj(ban) az 
melyben Vaszilikat kapta volt igen jártos vol bé 
az Udvarban [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 
1803: abba az gyanúba vagyak, hogy Lupsa 
felől a Mokányak ere szüntelen járnak, s azak kap-
tak meg [Nagyikland TA ; TLt Közig. ir. 64/803]. 

II. hsz 1. benne; ín acel(a)/ace(e)a; in dem/der, 
in jenem/jener. 1568 : o neky sem hire sem tanachya 
nynchen aban | Hazucz bestye verűl te Zoch mi-
haly abba mert vagiok en ollyan ember mynt, 
the s meg Jobbis [Kv; TJk 186, 219]. 1570: Eo 
azban Semmyt Nem Thwd ha penzen veotte vagy 
Mint zallot beleh Zeoch Myhal | eo ne(m) 
Thwd semmyt azban mynt leot Kowach Kalara-
nak Laba Theorese | Heltay Gaspar vra(m), hithy 
zerent vallya hogi Áz melj testamentum Lewelet 
eo Irt, valamy azban vagion Irwa Segeswary Da-
makos Beteg agiaban Elew nyelwewel ep elmeye-
wel zamialta azokat Mind eleh, kyleomben Nem 
volt | az en palastomba vjgenek eskenny es azba 
hozzanak Ide [Kv; TJk III/2. 54, 56, 131, 136c-
d]. 1571 abbannis ket zantho feold [Mv; Bál. 
78]. 1574 az feier ladaba egy veg zobatlan obroz, 
azokba az három Leannak Saranak Katanak 
Borkanak zobianak három három abrozt [Gyf; 
JHbK XXI/12. 4]. 1582: azon kippen twggia 
mynt abba vágjon meg Irwa [Torda; DLt 212]. 
1585 en nem tudok abba semmith [Dés; DLt 
215]. 1590 aban meg nem fogiatkozol [UszT]. 
1592: engemet azban meg nem haboritaz [i.h.]. 
1593: Hazucz abba bestie lelek kuruaúl [Kv; 
TJk V/l. 356]. 1595: en azonban artatlan es wet-
tetlen vagjok [UszT]. 1600 nem igazat Zolaz 
aba az mit mondaz [Kv; TJk VI/1. 391a]. 
1603: Az mj az... kérdési nezy azban semmit 
nem túd [UszT 17/90]. 1606 : Abban lett volna 
hyre Galfi Istvanne Janosy Ersebet Aszo(n)nak 
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[i.h. 20/112. 267]. 1612 varosunk prjüilegiuma, 
es meg rögzöt töruenye elle(n), azban my ne(m) 
procedalhatunk [Kv ; PLPr 1612-15. 1/3]. 1627: 
Egj sahos Abrosz feyer kotes benne f i d — Item 
mas Abrosz Giolcz, feier kotes abbannis f 1 d-
[Kv; RDL I. 134]. 1629 ha adotté pénzt haz 
rezt uagy egyebett, en ebben semmit sem tudok 
[Kv; TJk VII/3. 98]. 1668 mindgyarast szor-
galmatoskodtam abban mint tudhassak job móddal 
az aránt való Ngod keglmes parancsolattja sze-
rint cselekedni [Drinápoly; KJMiss. Székely Moyses 
portai követ a fej-hez]. 1764: Tudé valamit ab-
ban a Tanu.. .? [Usz; IB vk]. 1779 semmit 
abban nem tudok [LLt 79/3]. 1794: abban semmit 
sem tudunk [Marosjára MT; PfM]. 1795: Ne bíz-
zék abba [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

2. Part-i szerepben: a. abból (valamennyit); 
din acel(a)/ace(e)a; daraus, davon. 1594 Akki 
abbana vit hat attul ell veottik az Varos eorszeok 
[Dés; DLt 246. - a T i . borból]. 1606 : Adott 
volt batiam Zent Király Georgy ez Mattias Mik-
lós attianak f 3 arra az eŏreksegre, abban a mit 
megh ne(m) enged az J. aszony az eóreksigh haz-
nara, megh adom [UszT 20/29]. 1610 Ha azon 
kwwl meg marad az erdőben azbann Keresztes 
mihaljnak reze legen [i.h. 47b]. 1629 az kinél 
kalacz volt abban oztogattak szellel azt eotek 
[Kv; TJk VII/3. 104]. 1632 : ha czak ket penzel 
vala houa vagi piaczra vagi korczoma (! ) kül-
döttelek, megh abbanis el loptál [Mv; MvLt 
290. 86a]. 1708 az Ado pénz melljel marhajok 
uta(n) Tartoznak, ezüst és hal, Eles baranj és 
káposzta pénz... mind hátra vagyon Semmit 
abb(an) ne(m) adtanak [Fog; KJMiss. Fogarasi 
János lev.]. 1716 a szálást bár né halasza Ngod 
az Polgár Méster uram emberségére, mert abban 
sém(m)i nem télik [Szentdemeter U; Ks 96 Fo-
dor Márton lev.]. 1727 az Falunak leven kö-
zönséges bőv Széna füvei, mikor abban osztanak, 
nemellyek a' Szegényebbek kŏzzŭl, kettő, három 
áll egy rúdra [Mezőcsán T A ; Ks 15. XL IX . 5]. 

b. Ugyanilyen szerepben tbsz-ban is azokból 
(valamennyit). 1606: az mely marhakat... az eò ke-
zekhez adott Azokban nemelljeket egy teòlle el 
vett louayert adott [UszT 19/19]. 1673 En Apa-
czay Cheri Tamás nemes Hunyod Zaránd (így!) 
vármegyéknek hitŏs nótáriussá, recognoscaloin. 
hogy.. . Keresztes Pál vram hajdoni felesége, 
az melly ŏ keglme jovait elvitte volt, azokban 
adot meg az alább meg irt szám szerinta 

[JHb — aKöv. a fels.]. 1711: Az kuruczok el hajt-
ván az Ur eō Naga majorság marhájt innét Be-
senyőből, azokban két ökör vissza Szálat volt | 
az Szél le rontuan az eö maga gyümölcsös kerti-
ben álló gyümölcsfákat azokban az Széltől le 
rontott fákban uitt el Márton Mihalis [Buzás-
besenyő K K ; BfR IV. 30/20]. 

3. úgy ; aşa; so. 1573: ha eleg nekyk Maradgion 
azba, ha Ne(m). . . teobet zakassanak. [Kv ; 
TanJk V/3. 90b-91a]. 1605: Az temetesre penig 
az mit hagyot aztis azba haggya az teórueny 
[UszT 20/135]. 1722: én nem sietek. az kevés 
buzácskámnak bé adásával, csak maradgjan 

Uram abban, kimenetelit várván az idō(ne)k [Fog; 
KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 

4. annyiban ; aşa ; dabei. 1708 azonn penczenek 
kezünkbenn való bucsatotasat fogottá is ő kglme 
meg Cselekszi de meg edig Csak abban vagyon 
[Fog.; KJ Fogarasi János lev.]. 1732 mikoron 

ladajaban volt pénzét és egjet mássát meg 
tekintette eszében vette hogj pénzében el vett 
Radics Borbára Aszszonj de az Aszszonj eö nga 
abban hadta nem akarvan véle izetlenkedni [Kv ; 
MvRK]. 

5. amiatt; de aceea; deshalb, darum. 1720: 
hogy en(n)yi űdőtől fogva Levelit nem véhettem, 
egyebre ném veltem hanem sok Dolgai lévén az 
Ur(na)k talán abba mult el [Szentlélek Hsz; Ks 
96 Káinoki Borbára Haller Jánoshoz]. 

6. ~hajt kb. azon a címen ad. 1625: Nem ta-
gadgiuk hogj marhat nekwnk ne(m) atta uolna, 
de azt nekwnk Condonalta az attia, myuel az atiam-
nak tutora uolt az Actorok attia s abba hajtotta 
per hoc nem keresheti [UszT 81]. 

III. Fm-ban a mm-ra utaló msz. 1573 Nem 
mondás abban Igazat hogi oda Nem Mernek 
Menni [Kv ; TJk III/3. 261]. 1603 miczioda 
modgia vagion kegdnek azban hogy kegd az 
varas zerin való hazat maganak akarja foglalni 
[Dés; DLt 312]. 1606: Semmit ne(m) tudok 
abba mellik szállót oda [UszT 20/112. 267]. 

abbé abate; Abbé. 1837 A Frantzia Abbé 
négy festett Landschaftya [Szentbenedek SzD; 
Ks 88 Oszt. 27]. 

abbeli acel(a), ace(e)a; diesbezüglich, darauf 
bezüglich. 1564: En Berendben abbaly Reszben 
Jo igassagal vagjok [Zutor K ; Ks 42. B. 25]. 
1570: eo felsege azbely zabadsagokba megh Nem 
Banthya az varost [Kv ; TanJk V/3. 18a]. 1576\ 
1577 Forro Miklós. fogatta hogy megy fizety 
Ertek es abbali Birtokba(n) Nyúltak Az Jozaghoz 
eo Engedelemebeol [Thor. VI/4 Em. Sulyok can-
cell. kezével]. 1579: holtig való abbely meg Mara-
dassat Igirt az keonyeorgeo zemelyek Által [Kv ; 
TanJk V/3. 183a]. 1587 u.: Az helyen az yles 
helj heljen vgj adta Abbalj reszem heljen en ne-
kem Antalffi Tamas [UszT]. 1591: En eo neki 
abbalj keresetemre eleg valazt ne(m) tehettem 
[i.h.]. 1592: eok ne(m) chelekedik, mert nem tuggiak 
abbali vetket [ K v ; TanJk V/l. 216]. 1593: az 
mit lattath azbalj lattatasa ereötelen es keseö 
[UszT 9. 47]. 1606: az buza feleol is azt monda 
hogi... abbeli rezzit is megj adom | Hazatis che-
naltunk òttògio(n) abbali rezemetis megh keuano(m) 
az teóruenyteól [i.h. 20/142, 178]. 1607 Az nagi 
Dosa Mihali feolde ki volt Szemlingben, abali 
rezet Kis Dosa András atta Nagj Dosa Andr(as)-
nak [Makfva M T ; D. 2. XVI. B. 1]. 1617: abbali 
zandekat hatra hagia [Szentrontás MT; Sár]. 1624: 
az felseo molmon alol az melj tô uagion az bali 
rezzetis es igassagat eo kenek ada [Bikfva Hsz; 
BLt]. 1628: Az melj darab széna fweôk uagion 
Czyk szekben az Lazarfalui hatarban. abbeli 
rezyt ada Santa Peter Apor Lazar uramnak tiz 
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forintért kesz pénzért [Cssz; IB]. 1637: Mikor az 
summakat le teszik azbeli keoltsigeket el igazittiak 
[Kv ; REkLt IV. 28]. 1640: abbali reszetis a 
iobagjnak... eoroksegh nelkwl adok [Gernyeszeg 
MT; SLt 15. B. 3]. 1641: Emberseges em-
bereknek Intercessioiokra abbali juris processust... 
ez maj napra differaltak volt Vzonba [Uzon Hsz; 
Kp I. 53]. 1650: abbali igassagat Peterffy Mihalyis, 
eorökösön az J felesegenek kötötte [UszT 8/64. 
54]. 1651 mindennemű abbali igassagokat ju-
sokat es successioiokat. transferalok [Mv; 
Berz. 41. S. 3] | abbali rézét ada az Eoczyenek 
[Csíkfva MT; Bál. 49]. 1655 bizony abbéli pe-
rit, az Fiscusnak conferàllya [Kv/Gyf; CartTr 
II, 893 — 4]. 1665 manifestalodvan abbeli artat-
lansagha, Szamveveo Ur(ain)k annak idejében 
relaxallyak ez bwntetest eo Kegenek [Kv; ÖJk], 
1668: adá. .. a' beli a' földbeli részét... egj az el 
mult nyári kancza czitkóért [Csíkfva MT ; Bál. 50]. 
1668: abbelj Dolgát megh szerzete [M. Köblös 
SzD; RLt 1]. 1669: abéli kívánságára io akarattal 
való tekintetem lévén; Kérek minden rendbeli 
io akaró vraimat, baratimat igaz járásbeli em-
bernek ismerjek, boczássák és boczátassak min-
denüt békével [Kv; i.h.]. 1670: el varjuk, ha ve-
lificaltatik (!) az Inctanak abbeli dolga,. con-
vincaltassek [Kv; TJk VIII/11. 20] | Volt hat 
daraboczka Erdeje abbalj rezet ada Giergelj 
Borka Palfi Ferencz uramnak [Tarcsafva U; Pf]. 
1675 ha valakitől kaphatok a'-beli szűksegemre. 
egy kis retecsket néha néha egyūttis masuttis 
[Fog.; Törzs]. 1695 A leány pedigh abbili (!) tsele-
kedetiert egy forinton convincaltassek [SzJk 
289]. 1710: Annak utána penig ha szūnik Isten 
Kglmébŏl a Pestis, minden hellyek abéli Privi-
liumokbola élhetnek de addig semmiképen nem 
[Nsz; KvLt 1/198 gub. - aTi. vásárt tarthat-
nak]. 1736: Néhai Magyar Bikali Vitéz György 
Ura(m) eŏ Nga.. sokáig perlekedett a Faluval, 
de abbéli intentumab(an) nem secundalodván 
eŏ Nga, abbéli boszszúságáb(an) által adta Néhai 
Jósika Imreh Uramnak nálunk való egész por-
tioját [F. detrehem TA ; Bora. XI. 7]. 1761: 
Molnár János kertit, és Sertés pajtáját iffiab 
Ferentz Lőrintz gyújtotta volna fel, talán a'béli 
boszszúságából hogy a' Feleségivei Molnár János-
nak nem kurváikadhatott [Szászsztiván K K ; 
BK]. 1791 abbéli résziért másutt a Lea(n)y Ágnak 
más joszágot nem adtanak [Szenterzsébet U; 
Borb. II]. 1795 Sintzki János... Czéh Mester 
ŏ Kglme.. a'béli Hivataljátol elbutsuzott [Kv ; 
FCJk 80]. 1799: talám egyéb okozta volt a'béli 
változását [Marossztkirály MT; Berz. 9 Fasc. 
74]. 1823: abbéli féltembe a minapig senkinek nem 
is mondottam [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/827]. 1840: a Bosla Ferentz Uram abbéli kára 
[Torockó TA ; NylrK XII , 313 felkelhető javak 
al.]. 

abból az az mut nm hasonult -bál ragos alakja; 
din acel(a)/ace(e)a; aus dem (der), aus jenem (je-
ner). I. Jelzői haszn-ban. 1585: Nem león honnét 
Daroczy Peternek meg fizetny hane(m) abol 

A' Marhabol [Kv ; TJk 4/1. 394]. 1592: te azbol 
az ladabol az pénzt mas ladaba raktad [UszT]. 
1606: Antal vra(m)nak volt 125. penze az hazban, 
megh adok my abbúl az penzbúl [i.h. 20/192]. 
1610: Ha kj akartak abbul az Birodalombul tar-
tani nem igj hatalmasul kellett uolna ha nem teőr-
wenniel [i.h. 36a] | mikor beòge Peter ki kele 
onnét azbol az heljbeól az hol most Damokos 
Albert lakjk az az Regj zabadsagba uala [Al-
falu Cs. Törzs]. 1625: mikor fayert mentem az 
Erdeobe cziak egy szal fatis ne(m) mertem abból 
az Erdeobeol hozny [UszT 143a]. 1629: ne ad-
gia Isten ezt neke(m), hogi az en atyamfiayt ki 
tagadgiam en abol az jozagbol [Msz; Borb. I]. 
1635: Zálog Bernad azbol az helyből. az Nagy 
Beldi Jannost Szolgalta [Szentgyörgy Cs; BLt]. 
1656: Mohaj András vramat citaltatam volt ezen 
riz porcioknak ocupatiojaert az mint azbúl az 
citaciobul. vüagoson meg lacek [Légen K ; 
Borb. I]. 1722: Abból az kis eoconomizatiobol à 
mit Házamnál vitetek, bizony nem sok erszenjt 
tŏltŏk [Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 

II. hsz. 1. belőle; din acel(a)/ace(e)a; daraus, 
davon. 1573: hogi ky jeone vgy lat Az 
pithwarba egi Zakót tahat az eo zakya 
vgi fogia az Azzonra hogi howa teotte azbol az 
Buzat [Kv ; TJk III/3. 212]. 1584 en azért hy-
teom szerent az feleleteket be adom. kyken az 
hyteos Nótárius keze Irasa wagyon, abból meg 
lachyk mytkereseth bagyt Pal balasfy gergelynç 
[Kv; TJk 4/1. 300a] | az kiknél teobbet Itelteonk 
lennj hogy nem mint Illet volna, tehát abbul el veot-
teonk s annak attwk az kinek kewessebet Itel-
teonk [UszT]. 1585 lm vgmond perelnek ve-
lem es egiebkeppen Nem Akarnak velem Megh 
egienesedny, De eók valliak az karat Mert en Az-
bol keolteok es kezembe vágjon Az en Attiam Mar-
haia [Kv ; TJk 4/1. 395]. 1592 Jhol az milialj 
marhaia vegietek abbwl Jgazat [UszTj. 1596: 
az rethnek faiat Demeter Deák birosagaba vágok 
le Abbúl mindeneknek kiadok reszet | Hozzon 
testamentu(m) leuelet az J tessek ki abbúl ha ota-
lom tars volt Antalfy Mihalj [i.h. 11/38]. 1598: 
asz mi abbwl megh Maradót wala azt widtern wala 
Somborra | lewel keolt ackor rolla azbol ki teczik 
nylwaba(n) ha fel keresik [Kv ; TJk V/l. 
168, Szám. 7/XVIII. 19]. 1605: Az kwsseb po-
hár feleòl azt mo(n)da hogy... abbúl temessek 
takarlak el [Szu; UszT 20/134]. 1606: Az eostõl ma-
ratbúl pedigh hat forint jegy rúhaia vagion az 
Jnek, tegie le azt az A. s vegie ki kezet abbúl 
[i.h. 20/240]. 1610: chak en adtam vala kezebe az 
Jnek azt az szenaféúet, de abbúl en Reuocaltam 
s megh ellenzettem hogj ne biria [i.h. 12a]. 1615: 
az mely nemes üles helliet uŏttek Peselneki Kö-
uer Mihaltol. abbul uötte [Szentimre Cs; LLt]. 
1620: az 9ententia leuellel ra mennyenek az J. 
Joszagra, es ha leszen marhaia elsőben, azbol, 
ha nem leszen, vetesseböl auagy öröksegbeli igas-
sagabolis satisfactiot impedallyanak az Actornak 
[Zsögőd Cs; BLt]. 1631: Az mikeppen az Annjok 
testamentomot tett ot vagjo(n) az testamentom 
leuelben,... hozzak ele 9 abból ki teczik [Mv; 
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MvLt 290. 49b]. 1634; Dezma Asztagh 1 aszt 
el uertűk leot abból Cub 12... Moyorsagh Asz-
tagot el vertü(n)k eggiett azbol leot Cub 25 [UtI]. 
1659: kglteket kegh(elme)sse(n) intyük... hoz-
zánk tartózó hitinek kötelességének meg felel-
ve (n), abbul senki mirges beszidire, intisire ki ne 
tantorodgyek [UszLt 22 fej.]. 1679: az mi abbul 
jő abbul kél építenünk [Dés; Jk]. 1701: Páter 
Kapi uram levelit.. Kégyelmednek el küldöttem, 
abbul ki tanulhat kegjelmed minden dolgokat [Ks 
96 Kornis István GyerőfiJ Borbálához]. 1722: Tör-
vényes székem nincse(n) hogy abból bár csak fŭ 
szerszámra valót, és konjhácskámat tarthatnám 
[Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1774: Vágjon 
ugyan az mi Falunk Határán az Méltgs Groff 
Exponens Uraságnak Erdeje..., de abból Semmi 
kereset Sintsen [Szépkenyerűsztmárton SzD; KS 
Conscr. 104]. 1806: õ Excellentiája Tisztyeinek 
a. . . Groff né Aszszony ō Nagysága hellyére való 
bé harapózásak abból következett hogy az akkori 
Tiszt nem Tudta, hogy miben légyen azon helly 
állapottya [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1817 az 
abból kōvettkezheto kár [Dés; DLt az 1825. 
évi iratok közt]. 

2. abban (a dologban, ügyben) ; ín acel(a)/ 
ace(e)a; in dem (der), in jenem (jener). 1569: ezt 
twdom hogy az mely lewewlekert Botos Bodysar 
kys wasy (! ) Jánost feyerwara hyta wala abwl 
megy bekelenek ely hagya kys was Jánost [Tor-
da; Wass 16]. 1571: akkor ozthon (l) Lazar János... 
az derek dologra zoliion es Abból legien teorweny 
[Mv; Bál. 79]. 1585: Albert Deák vallia hallottam 
Mays Nag' Ianostul hogy a' buza dolgából Tars 
volt Bota Janossal Tudom hog' Barmok is eggywt 
Iart, a Nagy Ianoseual de Nem tudom ha Abból 
tarsok voltanak [Kv; TJk IV/1. 514]. 1607: 
abban Biro volta(m) egy emberúl, mely feleól 
fejedelem paranchiolattyaual meges vallatott va-
la Benedek Istua(n), hogy Biro voltam abbúl 
[Kobátfva U; UszT 20/63]. 

3. amiatt, affelől; pentru acel(a)/ace(e)a; des-
lialb, darum, deswegen. 1570: Eoneky volt ez 
Eleot Zygarto Gergel gyermekek myat való hábor-
gások es egybe való zolalkodasok, De eo azbol 
Bekesseges Teole [Kv; TJk III/2. 75]. 1580: 
eo Naga is Assecuralt hogy regy Zabadsagunkba 
megh maradunk, es az Jesuitak myat ne(m) 
leze(n) abból bantasunk [Kv; TanJk V/3. 129a]. 
1592: Az hol azt mongia az A hogy hazatth es 
egyéb marhat neky hagiotth wolna, en azbol nem 
perlettem, sem adossag felöl sem az haz felöl 
sem egyebek felöl [UszT]. 1606: azt monda hogj 
ha az a tizt abból haborgat... abból kez lezek az mi 
az modia el menteni hogi eouek [i.h. 20/321]. 
1638: mikor rekezt akarunk vala Czenalni az fe-
jedelem eökrejnek, hogi nem engedi vala Szabó 
Matias... abból leön az veszekedes [Mv; MvLt 
291. 157b]. 1650: En abból* Ecclesiat követtem, 
ennekem nem obycialhattad volna [UszT 14.— 
aFattyú-szülés miatt]. 

III. Fm-ban a mm-ra utaló msz: de acolo; 
daraus, aus dem(der). 1577: Az Ewhaznos Indust -
riaya es gondwiselese zerent... meg lewen fy-

zetese zemelyere..., abból az my ezektewl meg 
marad yde az feyerwary házhoz zolgaltasson az 
my zykseges Myndeneketh [Ks Báthory Kristóf 
lev.]. 1590: ky techik azbolis hog el nem végez-
hettek tellyessegel [Szu; Kis]. 1646: Mas szoual 
penigh hogi tagadgia obligatioianak fel bontassat 
abbulis elucescal hogi mellem, s Actiom melle 
erezkedett [SzJk 63]. 1650: azokat eoszue vetue(n), 
ki laczik abból hogy az két Relatoria ellengezik 
edgyik az masikkal [UszT 13b]. 

ábécé a betűsor; alfabet; Alphabet. Sz, 1737: 
Anjjt tud pongracz vra(m) az reghi szŭkseges 
Erdellyj dolgokhoz in judicio mint a bagoly az 
Abecehez [O. fenes K ; Ks 99 Mikola László lev.]. 

abécédárlus ábécéző, ábécé-tanuló; care în-
vaţă alfabetul; Abc-Schüler. XVII. sz. vége: A-
becedarius gyermekekthől Adgyanak d. 25 ez 
Szilagyb(an) akar melly hellyekb(en). Jo olva-
só gyermekektől d. 40 Delinista (!) et Graminatis-
tathol Flór 1 [Zilah; SzVJk 29-30]. 

ábécéskönyv olvasókönyv (kezdő ábécé-ta-
nulóknak) ; abecedar; Abc-Buch. 1683: (Vettem) 
Egy ábécés könyvet f — //12 Egy alom könyvet 
f - II12 Egy soltaros könyvet f — //80 [UtI]. 
1803: Vittem a Leánkának egy Abétzes könyvet 
[Dés; DLt]. 

ábécé-tanuló írás-olvasást tanuló (gyermek) ; 
care învaţă scrisul şi cititul; Abc-Lernender, (-e, 
-es). 1571: Mint regtwl fogwa volt.. . az abece 
tanuló es sillabizalo germektwl Eztendeigh d 25, 
olwasotul d 50 ky locusba ul fl 1, Ezenkywl plé-
bános wram zabad aztalal Tartozik az mesternek, 
Melliet Tyztessegesen megh zolgaltasso(n) [Kv; 
TanJk V/3. 52b]. 

ábéci9ta ábécé-tanuló, írás-olvasást tanuló (gyer-
mek) ; copilul care învaţă alfabetul sau scrisul 
şi cititul; bucher; Abc-Lernender (-e, -es). 1801: 
A Bálványos Váralyai Reff. Ekkla Oskola Rec-
torának Esztendőnként való fizetése... A Gyer-
mekekre' nézve Az Abetzistátol, Declinistatol 
fizetnek 34 Drt. a Comparistatol, Conjugistatol 
68-t A Léányoktol 36-t [SzJk mell.]. 

ábéelsta-írás gyakorlatlan, gyerekes írás; scris 
copilăresc; Anfänger- (kindliche) Schrift. 1751: 
most is ollyan mocskos, gaz iras, Abecista iras 
jött Kézdibŏl hogy irtózunk be adni [Nsz; Ap. 3 
Dombi János Apor Péterhez], 

aberrálhatlk eltévelyedhetik; a putea greşi; 
aberrieren können. 1747: (A) Compulsorium man-
dátumok szolgabiráinknál állván, az oltátol fogva 
aberralhattanakis, kiváltképpen hogj Tavaji azon 
szolgabiránk... decedálván, változott azon hiva-
tal [Szilágyfökeresztúr; Ks 96]. 

abigál behajt (tilalmasból állatot); a lua de pri-
pas; eintreiben (aus der Hegeweide). 7727/7757: 



abigáltat 56 

Hogy pedig a' Marhákot bé hajtották az I(nctu-
so)k... nem legitimus, hanem inkább illegitimus 
. . . a' mennyiben illegitimëis birták, és à Legi-
timus Possessoroknakis insuper Marhájokot a' 
magokérol abigálták, és Száz kilencz Juhokot 
absummaltak [CartTr II. XXX . 6a határmegálla-
pító ítéletből]. 

abigáltat behajtat; a dispune să fie luat de pri-
pas; (aus der Hegeweide) eingetrieben werden. 
1752: ã falu hotárárol, és az hói az Maga emberei 
ökröi is. . . pascuallottak sok szegény lakasok-
(na)k, és azak közül az M Ur Sellerej ökreys abi-
galtottak 28. darabig valót Sardra... ha . . . cons-
talna hogy tilalmosbol hajtották az hajtópinzt 
had adgyák mutossák az inferált kárt betsültes-
sék meg [Borbánd AF ; Ks 83]. 

abjudikáltatik el/odaítéltetik; a adjudeca; ge-
richtlich zuerkennen. 1752: abból az okbol ab-
judicaltatanok azon Ökrök és Szekereka post E-
vocationem: hogy ez előtt valami Marhák Csa-
báról gonoszul el veszvén... akkor a Szent Már-
toniak adták volna a' Vitzeieknek azon hellyet 
hogy az ők Hatarok légyen [Vice SzD;MvRK.— 
aA tilalmasban favágáson ért ökrök és szekerek]. 

?ablacska ablakocska; ferestruică; Fensterchen. 
1692: Ló Istálló... ennek két kis ablacskai (!)a 

[Mezőbodon T A ; BK 4.— aNem merő elírás 
ablakocska h. ?] 

ablak 1. fereastră; Fenster. 1573: Anna Henchy 
Gergelne hity vtan vallia, hogy... Megien egi 
legeny az Eo hazok ablaka ala [Kv ; TJk III/3. 
57]. 1585: Telcheres Janossal Chinaltatta(m) 
megh az ferödo haz Ablakait B Vra(m) hagia-
sabol [Kv ; Szám. 3/XVIII. 28b]. 1589: Ablak 
foldozni a deákok (így!) az Auditóriumokba, 
attunk papirosra f — d. 5 [ K v ; Szám. 4/IX. 18]. 
1589jXVIJ. sz. eleje: Az mi nézi penigh az Faragot 
kŏueket, ugi mint: Aitot, ablakat, twzhelt:... 
az keómiues mester . . . helyhesztesse helliere [Kv; 
KvLt Céhir. II . KmCArt. 18-9]. 1597 az Es-
potal hazual obiokot foldaztatam [Kv; Szám. 
7/X. 8], 1598: A p(ro)bat hogy az I az eò hazara 
me(n)t... Aitaiat be uagta, Ablakat azonkeppen 
[UszT 13/31]. 1635: Cziszmazia Peter pana-
zolkodat erre az Zoczy Petjre, hogy az ablakja 
ala megye(n) is ott buzuságára jár es enekel [Mv; 
MvLt 291. 41a]. 1636: fel menek az Tomleczy 
ablakjara [Mv; i.h. 71a]. 1647: az öreg Bóltban 
be menven . . . Ablakjai jok [Marosillye H ; VLt 
55/5415]. 1706: az Várbeli Ablakokot, ablakokon 
lévő Rostélyokot, Ajtokot, Padokot, többire az 
Barontis (!)a Hada ronta ell [Fehéregyháza N K ; 
KvAKt Mss 261.- »Baron Tige]. 1751 az ab-
lakamon ki nézek [Csapó K K ; Berz. 12, 92/203]. 
1752: Margucza... az Ablakan bé butt [Abrud-
bánya; Ks]. 1772: Mind ezen két Ablakaknak... 
külső Táblái vadnak, égy égy akasztó horgots-
kákkal edgyűtt [Szászfenes K ; BKt Mikes ősz-
szeír.] | a' Kő boltnak egy fiokas jo uj ablakja 

[Mv; D. 5. XVII/3]. 1774: ablakak... Ouban fog-
laltatott jo és ép üveg karikákból ki rakattatak 
[T; CU]. 1777: vagyon ött Ház és egy Bólt, mind 
Szép Cserefa ajtókkal, ablakakkal [LLt 28/531]. 
1783: Az üvegeket az ablakakra, az hány karika lé-
szen onastol egyŭt, annyi garas lészen ára [Drassó 
AF ; TSb 24]. 1785: az ablakat bé tette|maga nyit-
ván ki az ablakakot [Mv; D. 4. XXXVI ] . 1791 
Az asztalos.. már az ablakakot és ajtokot kez-
detteis szabagatni [Bencenc H ; BK]. 1793: Az 
Ablakakat még az Hutáb(a) el nem küldhettük 
[Szilágycseh; IB Fogarasi István lev.]. 1797 
ne hogy valaki az ablakan bé rontson [Mv; Told. 
42/1]. 1801: vagyon a Kamorának bé dugott ab-
lakjai ( l ) [Nagynyulas K ; D. 5]. 1817: Kortsma... 
az ablakaknak fenyő Táblái vadnak [Ördöngös-
füzes SzD; örmMúz]. 1831: két ablakamat ki 
törte [Dés; DLt 209]. 1841 az ablakaman ki 
néztem [Dés; DLt 1516]. 1849: Altán igen 
szép nagy ablakakkal [Szentbenedek SzD; Ks 
73. 55]. 

2. zsilipnyílás zárószerkezete; dispozitiv de în-
chidere a ecluzei, poartă; Verschlußvorrichtung 
des Schleusentors. 1599: Az varas Touan az Si-
lipen az ablakiat rakta fel Bordi Mihály mester 
attam Az Deskaiat [Kv ; Szám. 8/XIII 7]. 

Sz: nem teszi ~ (á)ba nem büszkélkedik/hivalko-
dik vele. 1764 maga Se gondolya Bátyám Ur(ani), 
hogy az Otsem sem tészi ablakába nékie irt Le-
velemet [Középlak K ; BfR]. 1772: Apjanak 
irtam egj levelet ugj gondolom hogj nem teszi 
az ablakba [Héderfája K K ; Pf Bentser Anna 
Pálffy Ferenchez]. 

ablakatlan ablaktalan, ablak nélküli; fără fe-
reastră ; fensterlos. 1636: uagyon egy Teytarto 
Ablaktalan keő Kamaraczkara nylo ayto [Símén-
falva U ; JHb Inv.]. 

ablakbélés az ablaktok belső deszkázata; căp-
tuşeala ferestrei; Fensterfüllung. 1810: (Az ajtó) 
ablakjai ablak bérlessel, párkánnyal, vas sorkokkal,, 
két vas horgolokkal, Szegelet szorító vasakkal 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 24]. 

ablakcsináló ablakos, üvegező; geamgiu; Glaser. 
1688: Juon Szpetárj, alias Feresztárj. Ablak 
csináló [F. porumbák F; ÁLt Urb. 13]. 

ablakfa ablaktok; tocul ferestrei; Fensterstock. 
1591 Az feredeo haz Ablak fayatol, fyzetem aztalos 
Lukach(nak) f 1 d 5 . . . Zechy Janosnak 52 Jweg 
Tanertol f 1 d 0 [Kv ; Szám. 1/5. 112-3]. 1647: 
Uy ajtó melljek fa, két Ajtóra. Ittem két Ablakfa 
[Marosillye H ; VLt 55/5415]. 1679: Három ol-
dalán levő ablaka... Ramainak tokja, es az ab-
lakfakis kivül belől festet deszkavai boríttattak 
[Uzdisztpéter K ;TL Bajomi János lelt. 19]. 1685 e.: 
Kesz ablak fa Nrő 1 [Borberek AF; MvRK Urb. 
9]. 

ablakfamellék ablaktok oldalrésze; pervazul 
ferestrei; Seitenbrett des Fensterstocks. 1685 
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előtt: Ablak ráma tok Nrō 1 Uj ablak fa mellyék 
Nro 1 [Borberek AF ; MvRK Urb. 8]. 

ablakfedõ-tábla ablakvédő-deszka, ablaktábla; 
obion; Fensterladen. 1796: 16 ó deszka ablak 
fődő Táblák [Déva; Ks 76. IX. 26]. 

ablakfél (kő)ablakkeret oldalrésze/melléke; par-
tea laterală, de piatră a ferestrei; Stein des Fen-
sterstocks. 1629: az Var Arkozattia mellet bárdolat-
lan Ajtó vagy Ablakfelnek való nagy darab egye-
nes szép hosszú Kövek is vad (na) k [Kővár; JHb 
Inv.]. 

ablakfćlfa az ablaktok oldalrésze/melléke; per-
vaz ; Seintenstück des Fensterstocks. 1679: Ebédlő 
Palota. . ablak fel fai kivül belől festet dészkaval 
borítottak [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János 
lelt.]. 

ablakfćlkő (faragott) ablakkeretkő; cadru de 
piatră al ferestrei; Stein-Fensterrahmen. 1756: 
Ablakfél kövek 2 [Nagyrápolt H ; JHb XXXV/35. 
21]. 

ablakfia 1. ablaktábla (MTsz) ; obion; Fenster-
laden. 2. ablakszárny; canat; Fensterflügel. 1697 
Jnnen mennek garadicson fel az házok hejjara 
. . . Itt vágjon ... Vas rudas ablak melyék nro 1. 
Ronilodozott Ablak fiak nro 2 [Alvinc AF ; Mk 
Alvinczi Péter lelt. 9]. 

3. üvegtábla/tányér (üvegesszekrényen); geam(ul 
dulapului) ; Glasscheibe. 1697: Itt vagyon Egj 
két fele nyilo tabláju falb(a) csinált három reteszes 
pohár szék, ebb(en) vad (na) k Ablak fiak nro 12 
[Alvinc A F ; i.h. 7]. 

ablakfiók 1. ablaktábla [MTsz]; obion; Fen-
sterladen. 2. ? ablakszárny; canat; Fensterflügel. 
1715: Üveges Ablak Fiokok nr. 4 [Pálos N K ; 
LLt Fasc. 140]. 1834 Az első Hazához két ab-
lakfiokot tsináltatott 1 R. 30 xr [Dés; Törzs. 
Dési taxalisták 12]. 

ablakfllgli ablakszárny; canat; Fensterflügel. 
1852: A konyha külső Ajtóját meg vasaltam újon-
nan a kinyilo Ablakfliglikkel együt 14 Rf. [Kv ; 
SLt Vegyes perir. Geng Ádám lakatosmester ke-
zével] . 

ablakgáter ablakrács; gratii la fereasträ; Fen-
stergitter. 1827: Ablak Gater magam vasából... 
84 ft 16 x r . . . 2 Otska Gater levétel... 3 ft [Kv ; 
KmULev. 3]. 

ablakhorog ablakhorgoló; cîrlig de fereasträ ; 
Fensterhaken. 1838)1839: A ' vendég szobába... 
egy ablak horog hibázik [M. péterlaka MT; TGsz 
18]. 

ablakkereszt az ablakszárny keresztfája; cercevea; 
Fensterkreuz. 1570: az ayton Beh nem Mehetnek, 

hane(m) az ablak kereztyt Teoryk be [Kv ; TJk 
III/2. 57a]. 1603 Chizar Istwan vallia: (A 
német) az zabliat. . fel ragada s vgy vaga az ablak 
tablaiat, vagdala be az ablak keresztitis [Kv ; 
TJk VI/1. 708]. 1632: Az mikor az Berej János 
ablakat s ablak kereztit be vagtak en nem lattam 
[Mv; MvLt 290. 83b]. 1637 ez az Szekely Istók... 
evei az Bogatj János fiával, sok eggjet masat k j 
szedek Padocz Istvannenak az ablakon azután 
magatis ki vonak az ablakon, ablak kereztit ki 
ütek [Mv; i.h. 291. 106b-107a]. 1668:az uvegh 
ablakokat, és az ablak keresztitis... rontotta 
el [Kissármás K ; BfR 57/51]. 1757: el bontott 
Házaknak Ablak kereszti [Nagyercse MT; Told. 
18]. 1761 (A palotának vannak) egj formájú csere-
fábol való ablak keresztek között négy négy czi-
kelyŭ ónban foglalt hol nagjobb, hol pedig kis-
sebb Üveg tángyérokbol való nemetes ablakjai 
[Szászvessződ N K ; JHbK LXVIII/1.203]. 

ablakkõ kő-ablakkeret, kő-ablakbélés; cadru de 
piatră al ferestrei; Stein-Fensterrahmen. 1598: 
Nagi Istwan az keomiuessektol mind az ajto 
keoweket s mind az ablak keoweket el hozta 
[Kv ; Szám. 7/XVI. 33]. 1774: haram faragatt 
ablak kövek kőzziben vágatatt ablakai vadnak 
[T; CU]. 

ablakkönyöklö ablak-keresztpárkány; reazem de 
fereasträ; Fensterbank. 1732: 2. Ablak könyök-
lőre való Zöld poszto [Ks Kornis Zsigmond lelt.. 
26]. 

ablakmellék ablaktok; tocul ferėstrei; Fen-
sterstock. 1697: Jnnen... mennek garadicson 
fel az házok hejjara... Itt vágjon. Vas rudas 
ablak melyék nro 1 [Alvinc AF; Mk Alvinczi 
Péter lelt. 9]. 

ablakmellékía ablaktok; tocul ferestrei; Brett 
des Fensterstocks. 1806: A ' szék Ház Hijjába... 
Egy Ajto szémõdōk Fa. Egy Ablak meljék 
fa [Szu; UszLt XII/87]. 

ablakmQ ablakos/üvegező-munka; lucru de geam-
giu; Glaserarbeit. 1593: Teolcheres Leorincz: 
zaiabol hallottam, hogi egi Nemes emberteol ket 
zaz forint ereo ablak miuet fogadot [Kv ; TJk 
V/l. 316]. 

ablaknyitás ablak-kinyitás; deschidere de fe-
reasträ; öffnen des Fensters. 1749: az hátulsó-
kis ajtót bé zártam a mellet bé is Czövekeltem es. 
egy vastag fával meg is támasztottam..., és mi-
dőn meg jöttem v o l n a . . a z hátulsó ajtót is . . . 
bé zárva jol meg czövekelve és Támasztva tanáltam 
se ablak rontás vagj nyitás vagj Talp alatt vala 
bé ásás nem volt, de mind azon által két Szalonna, 
el veszett [Kövesd N K ; Ap. 1]. 

ablakocska ferestruică; Fensterchen. 1636: az: 
kamoraczkan egy ablakoczka, Abból viszont 
nylik mas egy fejer fel szer vas sarkos pántos. 
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ayto, az kamora szekre, azon ket ablakoczka [Si-
ménfva U; JHb Inv.]. 1679: Pincze. oldalai 
faragot, temerdek tolgi fa deszkaval borított... 
Puszta ablakocskaja nro 2 | Ónban foglalt, kivűl 
vas keresztes, paraszt üveges ablakocskaja nro. 
2 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János lelt. 26, 
108]. 1694: van egy Boronabol fel rótt Hazacska... 
az felső Hazacskajab(an) nemet lakik, üveg Ab-
lakocska rajta [Kővár; JHb Inv.]. 1744: vagyon 
kisded 4 szegű kamarátska két ablakocskái [Szent-
demeter U ; LLt Fasc. 67]. 1759: Egy ablakocska 
eleibe való tarka Sellyem superlátot [Nsz; TSb 7]. 
1763: ablakotskái dészkával bé tsinálva vadnak 
[Hortobágyfva Szb; Born. XX IXa 19]. 1772: 
egy négy szegeletŭ Ablakatska.. Ezen Ajtó 
felett égy szakadozott Ablakatska láttatik [Kv 
BKt Mikes conscr.]. 1790: Ezen Kamarának, 
vagyon egy kisdég kerek ablakotskája [MNy 
XXXV I I I , 208]. 1827: a' Kert felöl való ablakots-
kának két Táblátskái ki vágynák törve [Koron-
ka MT; Told. 34]. 1842: van égy kis kamara, 
van rajta égy kis fa kereszt rostélyos ablakotska, 
minden fligel és üveg nélkül [Oprakercisora F ; 
TSb 51]. 

ablakos (népi) szőtt/hímzett mintás; ţesătură 
sau broderie cu motive populare; volkstümliche 
Webe- od. Stickmuster. 1849: Ablakos és rózsás 
formájú Lenn Abrosz Kettő [Körtvélyfája MT; 
LLt]. 

ablakráma ablakkeret; cadru de fereastră; 
Fensterrahmen. 1582 Attam aztalos Janosnak 
hog az firideo házhoz eott ablak ramatt Chinaltt 
eggikett p(er) d. 25... András kowach... Va-
sazta meg az eott ablak Ramatt... f 1 d. 20 [Kv ; 
Szám. 3/VIII. 62]. 1593: Margit Azzoni Keomiues 
Esaiasne vallia... Bamffy Cristophak egi embere 
hoza valami ablak ramakat hozzánk es monda 
nekem, ezeket az ramakat vram kwldeotte ide 
be [Kv ; TJk V/l. 321]. 1594 \ Azon bastia ablakiara 
ualo ablakramak No. 9 [Somlyó Sz; MNy LXI,110]. 
1599 Hogi az Lector ablak ramait meg boritotak 
fizetúnk Mezaros Balintnenak teolle fl — d 35 
[ K v ; Szám. 8/XVI. 39]. 1654: csináltam ket 
ōregh ablak ramat lantornahoz [Kv ; AsztJk 48a]. 
1725 : Az ablak rámákhoz is . . . elég üveget adot 
R. Rector Uram [O. fenes K ; Ks Mikola László 
lev.]. 1746: Asztalos Juhos János, alkudt meg. . . 
Egy ablak rámáért tokostol à maga fájából H : 
f : 2,,04 d [Torda; T J k I I I . 59]. 1756 Ablok 
Rámákhoz való vas horgok Nro 3 [Somkerék 
SzD; Ks Bethlen Imre lelt.]. 

ablakrámatok ab l ak tok ; toc de fereastră; Fen-
sterstock. 1685 előtt: Ablak ráma tok Nro 1 
Uj ablak fa mellyék Nro 1 [Borberek AF ; MvRK 
Urb. 8]. 

ablakrontás ablakrongálás; stricarea ferestrei; 
Fensterbeschädigung. 1749: se ablak rontás vagj 
nyitás vagj Talp alatt való bé ásás nem volt [Kö-
vesd N K ; Ap. 1]. — L. még ablaknyitás al. 

ablakrostély ablakrács; gratii la fereastră; 
Fenstergitter. 1755: eŏ Keglmek házára ki ment, 

. ablak rostéllyát ki feszitette ki hellyéből ? 
[Déva; Ks 101]. 1848: Ablak drot rostély egy 1 
rft 12 xr [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

ablaksarok ablakszárnysarok; tîţînă; Fenster-
haspe. 1598: Az wj kamaraknak Épületire 
ajtó sarknak. Az ablak sarknak heuedernek 
es Zegezeonek es egieb egiet mas ahoz zwksegere 
(!) vettünk Razman Istuannetol 233 aproŭasot. .. 
f 23/30 [Kv ; Szám. 7/XVI. 34]. 1777/1780 To-
vábbra, hasonlován Avatig Ablak Sorok leven 
Nro 120. Ennek mostani Statussában meginté-
zett Arra megyen ad Hf 6 [Alparét SzD; JHbK 
LII/3. 15]. 

ablakszemöldök az ablaktok felső vízszintes 
része; pragul de sus al ferestrei; Fenstersturz. 
1804: Köteles Mihály... a fenn irt epitendo Uj 
Házat. . Ajtó felekkel Ablak Szemöldökökkel, 
fel épitti [Szásznyíres SzD ; Ks 34 Szásznyíres I. 
14]. 

ablaktábla ablakvédő deszkatábla; obion; Feu-
sterladen. 1655 Szegöttem Radicius Mathevsne 
Azonyomtol. ket tokos ablak ramat f. 4. d 50 

4 ablak tablat f 1 d 80 [Kv ; AsztJk 55a]. 

ablaktányér ablakszem/iiveg; ochi de geam; 
Fensterscheibe. 1593: Teolcheres János vallia... 
egi nemes Bezterczen kerdezkedik volt ablak tal-
nerok feleol, es Teolcheres Leorincz mingiart Igir-
te magat hogi eo neki elegh vagion, es kez megh 
chinalni [ K v ; TJk V/l. 316]. 1869: nézegettem a 
tojást minden oldalrol de nem láttam semmit, 
mig ugy nem állottam, hogy szemem, a tojás, az 
ablak-tányér s a nap egyenes irányban nem vol-
tak [Mk Balog Simon székely zs vall.]. 

ablaktartó vasrudacska vas ablakrácsozat-ru-
dacska; gratie; Eisenstäbchen des Fenstergitters. 
1731 . rámában ablak tartó vas rudotska [Gálfva 
MT; Sár.]. 

ablaktok az ablaknak falba beépített faszerkeszt-
ménye; toc de fereastră; Fensterstock. 1588: Az 
felyol meg Mondot Ablaknak az feredo hazban. 
Chinalta Aztalos János meg az Ablak Tokát attam 
f. - d 25 [ K v ; Szám. 4/III. 35]. 1762: Négy Tölgy 
fa tőket maga Udvararol, embereivel vonotta a 
Fürész Malomhoz, egyikeböl deszkát vágtom... 
Ablak tokot nem fürészeltem [Roskány H ; Ks 
113 Vegyes ir.]. 

ablaktokos ráma ablakkeret tokjával; cadru 
de fereastră cu toc; Fensterrahmen mit Stock. 
1601: Chinaltattam ket ablak tokos ramat Zabo 
Jakab hazahoz, es egyebewie (!) is az templomhoz... 
Aztalos Istuannak fizettem teolle f 3 d 50 [Kv ; 
Szám. 9/XV. 17]. 

abodi az Abod (MT) tn -i képzős alakja; din 
Abud; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des 
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ON Abod.: Aboder. Szn. 1653/1805: Abadi István 
[Makfva MT KelM]. 

aboleáltatik eltöröltetik; a se desfiinţa; aufge-
hoben/abgeschaffen werden. 1623.ŝ Az egez Ze-
kelyseget kegtek chiak haro(m) rend<be> es 
karb(an) allasza ug<imi)nt Nemes ember; Lo-
<u)as Lófeó es drabant rend legien az <G>ialogh 
lófeó es szabad szekely rend in perpetuum abó-
lealtassek [Szereda Cs; Törzs]. 

abonament-szuszpenda bérletszünet; suspen-
dare de abonament; Aufhebung des Abonnements. 
1829 k. : Ezen Pensionis Cassa fundussa lehetne 
egy felől minden esztendőben egy vagy két Abona-
ment Suspendaval adott játék jŏvedeleme [Kv ; 
KvSzLt]. 

aborciál elvetél, idétlent (idő előtt) szül, abortál; 
a avorta; abortieren. 1701: Jenei Balint Ur(am)... 
mint tiszteseges ferj szokta hazos társat tartani, 
becsülni, akképpen becsülli, rendeletlenül, házos 
társával ne(m) ell, a' melly miat abortialna, ha-
nem magatis felesegevel való társolkodásb(an) 
mérsékli [SzJk 330]. 

abortus (el)vetélés; avort; Abortus. 1597 Miért 
hogi az vetket eomaga az azzony sem tagadgia.. ., 
amint eo maga megh wallia p(rae)tendallya chiak 
hogy betegsege miat keowetkezet be az abortús 

az Incta betegseget allegallya ki miat imma-
turus partust edalt [Kv ; TJk V/l. 134]. 1739: 
szegeny feleségem abortust patiiílt, mely miat 
ugyan Istennek dicsőség igen rosszul nem volna, 
hanem az Massaval, megint ugy vagyon mind az 
első Gyermekivel [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

abrak 1. (szemes) lótakarmány; abrac, nutreţ; 
Pferdefutter. 1668: Három lovara széna abrak 
küencz forint fl 9 [D. 3. XXXII/1]. 1681 Vicze 
kápitány Csula Gáspár Ur(amna)k három ho-
penzt f. 90// Ittem esztendei Abrakjáért f 10.// 
[UtI 2]. 1750: bár tsak két lora való Szénát és 
obrokat méltóztassék designalni [Borbánd A F ; 
Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

2. élelem, táplálék; aliment; Nahrung. 1600: 
Boytos Boldisar bolondos volt . . . Kadar János 
megh fogta be vytthe az eomaga hazaba kybe 
Boytos lakot be rekeztette etellel ytallal mind eo 
taplalta beosegessen megh ewdeo keozbeys meg 
iart az eo abraka [Kv ; TJk VI/1. 462]. XVIII. 
sz. eleje: Az melly Iffiu legény Koros Aszszonyt 
vészen, test táplálására bar ne legyen gondgya, 
mert ha csak lesz miből meg jár az abrakja gondot 
viselnek reája [JHb 17/10 lótartási ut.]. 
_ Sz. XVIII. sz. eleje : ( ã mint Szokták mondani, 
a Kancza vemhezi ä Lovat s az Abrak az Annya:) 
héjába van valakinek jó féle Menesse, ha roszul 
tartya[i.h. ua.]. 

abrakbor a (szolga)személyzet járandóság-bora; 
vin pentru slugi; Wein-Bezüge der Dienerschaft. 
7585: 26 octob.: Az Tōmōsvary Bassa Chyauzza 

Jòue Feyedelemhez... Eō maganak 4 penzes 
borta hozattunk, mert Nem Ittak az abrak bort 7 
Ej telt hozatta (m) teze(n) d 28.. . Masnap esmet. 
Elsőbe hozattam Neky Eget bort d. 6 . . . Ezen 
kywwl abrak bort kenyeret az Imre vram haza-
tol attak eleget. . Abrak bort a varossebol attunk 
[Kv ; Szám. 3/XXII. 67-80, 70. - aE tájt a 
küldetésben lévő városi emberek 3 d-ban számol-
ják el a bort]. 1592: Byro Vram Seres Istwanra 
Byzta volt vizontagh az vrak Zamara való Egy 
Bor vetelet, vizontagh aztis hogy Quartas lewen 
Abrak bort a q(uar)ta Boraybol Ádasson [Kv ; 
Szám. XI/5. 11]. 1594: veottem .. . Nyreo David-
tul az Espotaly mesterteol egi hordo abrak Borth 
58 Vi vedrest. . . az Arra f 26/16 [Kv ; Szám. X/6. 
19]. 1596: Biro Wram egez Tanaczbeli Wraim 
ackarattyabol, hogy Wrúnk ö fge be jöŭetelere, ez 
Sz. György Napi gyülesre fő Bort keresnek, es 
az mellet Abrak bortis vennek meg hagya [Kv ; 
i.h. XVIa/6. 17 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1600: Az Szekel Mihály kuczissanak attam 3 
kenieret d 12. Az Legenieknek attam abrak 
bort 38 ej telt fl. 1. d 14. . . Abrak bort az kuczi-
soknak es Louazoknak attam 35 ejtelt fl. 1. d. 
5 | Az kuczisoknak es egyeb rendebelieknek abrak 
bort.. . 35 eytelt fl. 1 d 56 [Kv ; i.h. 9/III. 3 - 5 , 
39]. 1625 Az Gubernátor eő naga be erkezve(n) 
attam Ebedre az konihara. Wrmeős Bort Eytt: 
6 . . . Fenessj Bort Eytt : 6 . . . Abrak bort Eytt : 16 
[Kv ; i.h. 16/XXXIV. 124]. 

abrakcipó a (szolga)személyzet (süány) járandó-
ság-cipófajtája, ? zabcipó; pîinişoară, ţipău pen-
tru slugi; Brotlaib-Bezüge der Dienerschaft. 1625: 
Gŭzatj Mathiasnak... gazdalkottam vacziora-
ra.. Fejer Czijpot... d 4 Abrak Czipot 6 . . . 
d 3 | Attam.. . Azoknak az Drabantoknak, à 
kik az Dezma Cziwrnél eőriztenek Attam Abrak 
Czipot nro 24. . Az szekereseknek à kik az szenat 
hordottak Atta(m) Abrak Czipott nro 12 [Kv ; 
Szám. 16/XXXIV. 27, 248]. 1731: Apor Péterné 
Aszonyom melleje űlt ugy kérte, hogy adja néki 
a jószágát és ugy tartja mint édes Apját, de már 
egy abrak tzipojátis sallynállya tőlle [Kézdisztlé-
lek Hsz; EMLt]. 

abrakmérce abrakmérő edényféle; mierţă pentru 
abrac, pentru nutreţ; Futtermaß (Gefäß). 1717: 
Abrak mércze 1 [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 

abrakmérö-sisak ? az abrak kimérésére szolgáló 
sisakszerű edény; vas ce se folosea la măsu-
rarea abracului/nutreţului; Helm oder helmar-
tiges Gefäß zum Messen des Futters. 1647: 
Egy abrak mereo Sisak [M. királyivá K K ; 
BK 48/16]. 

abrakol abrakkal etet; a da nutreţ; füttern. 
1717: Ez űdŏn zab, Árpa ném térémvén buzánkot 
kezdetti ( l ) abrakolni, a masirozo Militia [Cs9z, 
Gysz, Ksz; EMLt]. 1824: Paskutz Samunak meg 
parantsolám, hogy szépen takarítsa ki, Abrak-
ollia, tanítsa azt a' Kantzát rudas Nyergesnek A ' 
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Nagyságod Czugjába [Perecsen Sz; IB Tamás 
Mózes lev.]. 

abrakolás szemes takarmánnyal, abrakkal való 
etetés; hrănirea animalelor cu nutreţ; Fütterung. 
1731 : a Lovász Mester házába(n) lakjék az Istálló 
mellêtt es jelen légyen itatása, abraklása és tisz-
tításakor a lovaknak [JF lovászmesteri instrj. 
1765: Az Urak(na)k itt létekben Lavak szamarakra 
Abraklásra Erog(álodott) Árpa Cub. 3 Metr. 3 
[Nagybarcsa H ; Ks 71. 52 Szám.]. 1784: Szalmá-
val fedett Nyoltz Lora való Istálló vagyon, mely-
ben abraklásra tölgyfából jo vállú vagyon keszitve 
[Burjánosóbuda K ; JHbK LX/18.8]. 

abrakoló-jászol abrakoló-vályú ; iesle (pentru 
nutreţ); Futterkrippe. 1844: vagyon ezen Istálo-
ban. .. egy két oszlopokon állo, és felette két fa 
horgokkal fenn tartoztatott saroglyával el látott 
abrakolo jászoly, vagyis vállú fenyő deszkából 
[Km; KmULev. 2]. 

abrakoló-vályŭ abrakoló-tekenőféle; jgheab pen-
tru nutreţ; Futtertrog. 1732: egj tapaszos ló is-
tálló . . . hidlási és állás oszlopiis cserefábol valók, 
abrakló vállujaval edgyűtt [Kóród K K ; Ks 12. 
I]. 1736: abraklo vállú [CU]. 1761: Az harmadik 
Istálo. . . állás nélkül csak két Lóra való abrakló 
Válujávai [Szászvessződ N K ; JHbK LXVIII/1. 
199] | Istállóba való abraklo régi vállú Nro 3 
[Siménfva U; JHb XXIII/31. 19]. 1833: Egy 
abraklo bikfa vállú lábokon [Katona K ; Ks 73. 
55]. — L. még abrakoló jászol al. 

abrakos kb. élelem-béres/élelmezett alkalmazott; 
argat cu raţie alimentară; der Verköstigte. 1582: 
mynd abrakosokwal eszw (! ) attam kenyerett 
45 [ K v ; Szám. 3/VIII. 36]. 1587 Az sok abra-
kosoknak kenieret oztottunk. Giortiat az sok 
abrakosoknak — /25 120 die Noemb. Itt(em) 
vgian akkor taiban veottunk vala Kakas Istuan-
tol három bort abrakosoknak valót... 42/... 
Vrunk eó Naga konjhaiara az abrakosokkal eozue 
Gubernátor vramerais abrakosiwal eozue Bathorj 
Istuanerais abrakosiual peszerekel [Kv ; i.h. 3/XXX. 
26, 35 — 6]. 1589 Az olah keouetekre ualo keolt-
seg. . . Az feo keouet aztalara keolt három pinzes 
bor. . f 25/68. Az abrakosokra masfel pinzes 
bor . . . f 1/64 [Kv ; i.h. 4/X. 45, 52]. 1591 21 die 
July. Battory Boldysar eo Nadsaga Jwtot 
Byro vram akaratyabol attam... Az Konyha 
Mesternek Saffarnak Zakachyoknak Trombytta-
soknak 12 Eytelt f — d 36 Az obrokosok(na)k 
18 Eyttelt f — d 36 Az obrokosok(n)ak es 
pratskoknak 7 kenyeret [Kv ; i.h. 1/5. 30-1]. 
1594: Az Várbeli hazakban ualo Inventarium. 
Abrakosnak ualo zytha No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 27-8]. 1598: Az Vrak konjhaiara Azzon-
junk koczyssinak es minden Rendbely abrakos-
sinak.. kit idestoua attam tezen. f 13 d 57 
Va [Kv ; Szám. 8/V. 33]. 1625: Vrunk eo fel. 
Erkezuen attam eo felsege utan való Vraknak, 
es Abrakossjnak Ebed Vaczorara... [Kv ; i.h. 

16/XXXV. 88]. 1634 k. Kezdettem egy öregh 
bort Abrakosok Szamara [UtI]. 

abrakos-szõrtarisznya abrakoló posztótarisznya; 
traistă de postav pentru nutreţ; Hafersack aus 
Tuch. 1798 2 Abrakos szőr tarisnya 16 Rft 
[Déva; Ks 73, 74. 137 i/J. 

abrakos-tarisznya abrakolótarisznya; traistă 
pentru nutreţ ; Hafersack. 1696: Abrakos Tarisznya 
nó 1 [Bethlen SzD; BK]. XVIII. sz. eleje: Vettem. . . 
4 Abrakos tarisznyát polt. 32 [Kutyfva AF ; Törzs]. 
1768: Abrakos uj tarisnyák 6 [Mezősztgyörgy K ; 
Ks 23/XXIIb]. 1798: Abrakos Tarisnya 14 xr 
[Déva; Ks 73, 74, 137 i/J. 

abrakosztás abrakkiadás; distribuirea nutre-
ţului; Futterausgabe, Futterverteilung. 1587 az 
korchiolias volt az abrak oztason Eoteod magaual 
etele Itala volt varosebwl eo maga nap zamara 
attam - / 60 [Kv ; Szám. 3/XXX. 41]. 

abrakosztó abrakkiadó; distribuitor de nutreţ; 
Futterausgeber/verteiler. 1599: Linczi Georgy uitie 
ket louan az Abrak ozto szolgayat Tordara d 50 
[Kv ; Szám. 8/XIII. 57]. 

abrakpárló-farosta abrakpároláshoz való fa-
kérgű rosta; ciur de dires ovăz; Schwinge aus 
Bőrke zum Futterdünsten. 1726 Abrak parlo 
Fa Rosta [JHb LXX . 1]. 

abrakpénz pénzbeli abrakváltság; bani pentru 
nutreţ; Futterablösgeld. 1680 k.: ennek előtte 
való időkben is az Tŏb Borsolok(na)k három lo-
vakra járt abrak pénzek. Ezokaert enis igenl ( ! ) 
alazatoson remenkedem Nagodnak, méltóztassék 
Nagod azon abrak pénzt három lovamra ki adat-
ni [UtI 28]. 1685: Fō Hophmester Naláczi Vram-
nak ŏ Kglmenek egy Kántorát fizetesében úgymint 
f 125// — . . . meg fizettük... Simon Gábornak 
is három Kántorát f 45// — Abrak pénzét f 9// 
- [UtI 7]. 

abrakvéka abrakosztó faedény; mierţä pentru 
nutreţ; Futterscheffel. 1595: Hogy Biro Wram 
az Abrakot osztatnj akarta Czynaltatot ö kme 
Kadar Jakabnak ( ! ) 3. Abrak vekat... d 15. 
It(em) Pitter Göbel czinalt 2 Abrak vekat p(er) 
d 10 [Kv ; Szám. XVIa/6 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

ábránfalvi az Ábránfalva (U) tn -í képzős alakja; 
din Obrăneşti; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Ábránfalva. 1590: Ábrámfally 
Boldisar ugia(n) abra(m)fally [UszT 19/29]. 1606: 
en azt nem tudom ha thelekfalj hatar vagy ab-
ranfalj [i.h. P. Sándor de Kenős ppix. kezével]. 

Szn. 1606: minket se Abranfalua, se Thelek-
falua az peres helynek hatarozasara nem hiút ha-
nem Abranfalj boldisarne hiút vala minket az 
peres heljre [i.h. 19/32]. 
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ábrázat arc; obraz, faţă; Gesicht, Wange. 1600: 
Gyeörgyffi Marton ki fia legye (n) en ne(m) tudom, 
en mindenkor Gyeörgyffi Balintnak hallottam, 
latom, hogy mi(n)d abrazattia, zawa, erkölche, 
termete, mi(n)t Gyeörgyffy Balintnak wolt (így !) 
[Uszt 15/37 János Gergelyne Zetelaki Marta 
azzony vall.]. 1617: magas ember kerekded abra-
zattia vala [Szövérd MT; BfN Cath. Császár 
relicta Joannis Czibi de Bordos (65) vall.]. 1747: 
Pap Mihály. . . abrázattyában fejerszeg [Csicsó-
poján SzD; Ks 27. XVII]. 1748: Kukály 
Czigány... ugy esek a' Lajtorjára fővel hogj 
mind öszve ront a az abrázáttyát [Gyeke K ; 
Ks 5. 11]. 1755: hitvándőg testemet amint sokan, 
Szokták feresztéssel ne mocskolodgyanak, hanem 
Abrázatomat, kezeimet meg mosogatván, tegye-
nek tiszta inget labravalot reá [Ks 14. XLIIIb 
Haller János végr.]. 1757: Pakular Vaszil... de-
rekasan meg vala verve, egészen ŏszve volt ro-
molva, abrázotyát, fejét... meg festete volt 
vérével [O. kocsárd K K ; Ks 8. XXV. 14]. 1776: 
Egy űdő vártatva ki jőve Groff né Aszszonyom ŏ 
Nga ă Segestyéből egész el változott abrázattal 
[GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfalva 
nunc residens in Pago Csokfalva]. 1779: Láték egy 
Czigant az kiis Stephan nevű beressit az Expo-
n(ens) Urnák ugy meg ŭti homlokba, hogy mingyárt 
meg az egesz abrazotyat is el lepi a vér [Záh TA ; 
Mk V. VII/12]. 1802: Koha György Ngod Ko-
tsissa... köpenyege aloll ki ragadott egy Csákány 
forma nagy Kalapátsot Főben, Ábrázatban addig 
verte mig a' földre le agyolta [Mv; Born. XXXIX . 
53]. 1825: ábrázattya foltas szeplős [DLt 736 
nyomt. kl]. 1844: (Meghalt) Jákotelki 'Sebe Má-
téné Vas Kata. . . Fóró nyavaja után, a Fene ab-
rázatjába esvén [Damos K ; RAk 119]. 

ábrázatú arcú; cu obraz, cu faţă; mit (solchem) 
Gesicht. 1583: Be Jeowe eg feyerbély kathona 
egy kerek Abrazatu es teorseokeos zakalw temer-
dek Bajzos [ K v ; T J k 4/1. 99]. 1584: tekintek az 
hazban zellel, hat Zakaztot ollia(n) testw es Abra-
zatw Azzony mint ez Lakatosne az tuzhelien wl, 
es az Kemenczebe a' haműba(n) piszkai [Kv; i.h. 
262-3]. 1747 Luka Jónucz két kék béli katonát 
ide hoza es szálita az mi házunkhoz, és egyik fe-
kete bajuszu barnaszeg ábrázatú, az másik pedig-
len szőkw szeg ábrázatú sárga bajuszu ember 
vala [Alparét SzD; Ks 27. XVIIb]. 1769: egj 
Kozma Antal nevū Nemes ember... barna szeg 
ábrázatú [UszLt XIII/97a]. 1784: Sárpatakról 
elszökött Jobbágy Sütőnek le írása... 18 Eszten-
dős barna Szeg... kopár ábrázatú, bajusztalan 
[TK1. — aMT]. 1805: Felvintzi iffiabb Kolosvári 
Mihállj... barnátska, kerék Ábrázatú [DLt nyomt. 
kl]. 1812: Hamar István... barna vereses 
ábrázatú [DLt 157 ua.]. 1815: Buttuzán Illie... 
fejér ábrázatú bajuszatlan [DLt 149 ua.]. 1846: 
Forgáts Lázár. barnácska ábrázatú [DLt 279 ua.] 

ábrázat vonás arcvonás; trăsătură a feţei; Gesicht-
szug. 1832: Abrázat-vonásai, és ismertető je-
lek ezeka [DLt 776 nyomt. kl.—a Köv. a fels.]. 

ábrázoló care reprezintă; darstellend. 1837: 
két kis aranyos rámájú hajó törést abrázolo ké-
pek [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 12]. 

abrogál eltöröl; a desfiinţa; abrogieren, aufheben, 
abschaffen. 1602: Eo kgmek azért ëgy voxal tel-
lyessegel ez may naptol fogwa tollalyak az Templo-
mokban való teme(te)sta... mindazatal az priuata 
sepultrat nem Abrogaliak [Kv; TanJk 1/1. 408. 
— aAz eredetiben az itt zárójelbe tett szótag 
helyett — teljesen szokatlanul — a szó fölé tett 
rövidítésjelféle]. 1605: Az kuldus biraknak való 
fizetestis Abrogaliak [Kv; i.h. 531]. 1769: Fel-
séges Aszszonjunk a Mixtum Forumot, mellyvolt 
a f egj vert viselő Hazafiai kőzött abrogalta és ki-
nek kinek törvenyes bajanak el igazittasat maga 
rendes Forumara igazittani méltóztatott [UszLt 
XIII . 97]. 

abrogálódik eltörlődik; a se desfiinţa; abrogiert/ 
abgeschafft/aufgehoben werden. 1701: Hogy a 
Fiscus proventussábol járandó fizetés Eclesianktol 
abrogalodot, ennek oka eŏ kgme..., mert eö Kgme 
Curator lévén..., tempestive ne(m) p(ro)curalta, 
a hol illett volna [Born. XXXIX. 6.]. 

abrogált kb. aláértékelt, csökött értékű; deva-
lorizat; unterwertet. 1628: egy kis terpe ladaban 
Jo eöt penzes mostani garas flor. 50. d. 60 Ab-
rogált garas akkori computus szerent f. 5. d. 66 | 
Abrogalt kórmóczi pénz floreni circit(er) Niolcz... 
Potura Nro. 5 . . . Dutka Nro 13 [Gyalu K ; 
JHbK XII/44. 6 -7 ] . 

abrogáltatik 1. eltöröltetik; a se desfiinţa; abro-
giert/aufgehoben werden. 1687 Concludaltuk kö-
zönséges megh edgyezésből, hogy a' halotti contiok 
után való búcsúztatások, kivalkeppen köz rendek 
felett, a' Canon szerint abrogaltassa(na)k, se Prae-
dicator, se Mester meg ne merészeÚye cselekedni 
secus társaságunkból eliminaltatik [SzJk 218], 

2. megszüntetik; a se anula; abgeschafft wer-
den. 1755: meghagyatik... az mester asztalra 
való költség is, csak hogy... ezért tartozik a céh 
esztendeig elvárakozni, az ezen várakozásért ed-
dig abusive practizáltatott interesezésre való 
erőétetés in perpetuum abrogáltatván [Dés; 
DFaz. 16]. 1769: a' Muszka birodalombol valo... 
Tallérok... találtatnak ugy vigyázzanak hogj azon 
tulla follyások azoknak abrogaltatik [UszLt XI I I . 
97 gub. —a1770. január 1-én túl]. 

abroncs hordó v. más faedény dongáit össze-
tartó fa- v. vaspánt; cerc; Reif, Faßreif. 1582: 
A.z hidelvej Kadar Gergel keoteozte meg az firideo 
kadakatt adott abronchokatis hozza [Kv; Szám. 
3/VIII. 62]. 1585: Az arkossokhoz vettunk Kadar 
Gergeljtol Abronchat p(ro) f O d. 5 [Kv; i.h. 3/XIV. 
31]. 1587: Veottem kadra valo Abronchiot 15... 
tezen d. 30 [Kv ; i.h. 3/XXXIV. 15]. 1595: Az 
nagi mustos kadra vettem 7 nagy Abranchot... 
d 22 [Kv; i.h. XIII/6. 5]. 1598: Az templum boray-
nak keotezessere hat abranchtol fizetünk kadar Ist-
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wannak f - d 28 [Kv; i.h. 7/XVI. 46]. 1599 Hogy 
az scolaban való kwtrol az Veder le zakadot, es 
az égik abrancha el vezet, vettünk az abranch-
nak egi apro vasot de 12 [Kv; i.h. 8/XV. 41] | 
ha Abronch affele hordorol le zakad, fel nem A-
karyak keotny [Kv; TanJk. 1/1. 347]. 1600: 
Zwret Eleott hozattam Merabol száz Abronczot 
[Kv ; i.h. 9/XII. 75]. 1666: az égyik uy borra ve-
rettünk 8 abronczyot [Kv; SzC lev.]. 1682: ó 
ment volna az Bói erdőre, az tilalmasb(a) abroncz 
vaghni [Jobbágyivá MT; Bál. 50]. 1701 Abran-
csoknak való veszōket is. juxta accordam a 
sáfárokkal p(rae)stáltásson [H; UtI Hunyad]. 
1722: Kűldótte(m) Almakerékreis elég Abrancsat... 
A Fa lapátokat. . kgd Abrancsaival elkűldem 
[Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1752: ne méré-
szelyen égy mester Emberis sem Hordonak, sem 
Legelynek való Abrontsat árulni, hanem tsak 
az Abrontsaknai [Kv; KCJk 19 németből ford.]. 
1768: Borza György... az Abrantsakot meg ad-
ta | az szokott abrantsamat megadtam Abrants 
Taxát három poltrát vont rajtoma [Bukuresd 
H ; Ks 113 Vegyes ir. — aA dominális bíró]. 
1780: egy vékára két abrantsat... xr. 6 [Szász-
város; BK] | Abrantsat... mihent hoznak mind-
járt vészek [Kv; SLt XXXIX] . 1790: abrantsat 
és kadarakat [Magyaró MT; MvLev. Vegyes anyag 
6]. 1793: az alsó Pintzében... a' fa Abrantsos 
hordokatt, mivelhogy régik voltak az Abrontsai 
és tsak szakadoztak a' mult héten többire majd 
mind ujj abrantsokba vétettük | az a bajunk, hogy 
jo Abrantsunk nintsen, hanem tsak tölgyfa és 
tserefa abrontsai kell vesződnünk [Hadad Sz; 
JF 36 LevK 232]. 1798: ezen erdőbe lehet találni 
töbnyire Magyarofákot, mellyek most apro abran-
csok(na)k és gát kötni jok [Hagymásbodon MT; 
EHA]. 1803: (Az erdőben) Abrantsnak való 
fák találtatnak [KHn 313]. 1837: hoztam, hir 
nélkül, egy néhány abrantsnak való fát [Kakasd 
MT; D. 1. 1/28]. Két abrantsat huzo kapots 
[Szentbenedek/Dés; Ks 73. 55]. 1852: Abrants-
nak való vessző [Dés; DLt 57]. 

Szk: ~ot vet. 1585: 7 Juny Kendy Sandor-
nak es Somborj Vramnak hozanak waraddol (!) 
Borokat. . Kadar Barttos 2 Abronchot wetet 
Rea d. 4 [Kv; Szám. 3/XVIII. 23b]. 

abroncsatlan abroncstalan, abroncs nélküli; fără 
cercuri; ohne Reifen, reifenlos. 1637/1739: egj Eoregh 
szeoleos kad abroncsatlan regi [Kv; RDL I. 
111]. 

abroncsfa abroncskészítésre való vessző; lemn 
bun pentru cercuire; Reifrute. 7598: Eordeogh 
Istwan... vallja... egy hajdwja... Zeoreos 
Andrasnak hozot oda valami Abroncz fat 
mas erdejebeol vagta [Kv; TJk V/l. 256]. 1783: 
a Takács. és a Kúltsár a Kalota Szegbe voltak, 
edgyik Deszkáért, a másik pedig abroncs fáért 
udvar szükségere [Perecsen Sz; IB.]. 

abroncs-felvetés abroncs-feltétel, abroncsozas; 
cercuire; Bereifung. 1591: Az Mayor házhoz, 

bochykat wedret, es Ciebret köttenek f — d 12 
1 Eöreg Ciöbret es 3 Abronczj féli wetestöll 

az Pincebb(en) f d 24 [Kv; Szám. VII/5. 9]. 

abroncsfogó-vas abroncsoló vaseszköz; cleştar, 
cleşte de cercuit; Reifen (ab) heber, Zange. 
1765 Abrants fogo vas. 1. Abrants vono vas 1 
[Kóród K K ; Ks 19/1. 6-hoz kádárszerszámok 
közt]. 

abroncs-fülbevaló fülönfüggőfajta; cercel ín formă 
de inel; Art Ohrring. 1816: Egj sor apro gyöngy 
hozzá való egy pár abrants fülbe valóval, és fileg-
rány arany szemekkel 25 Rf [Kv; Born. IV/41]. 

abroncshúzó-vas abroncsszorításhoz való vas-
eszköz ; cleştar, cleşte de cercuit; Reifenzieher. 
1816: Egy abront3 huzo vas.. Két Segittő vas 
[Varsolc Sz; Born. IV/41]. 

abroncsoló-vasfogó abroncsozásra való vasesz-
köz; cleştar, cleşte de cercuit; Reifenzieher. 1837: 
Egy abrontsolo vas Fogo [Dés; DLt 526/1838]. 

abroncsos 1. abronccsal ellátott; cercuit, le-
gát cu cercuri; bereift, mit Reifen versehen. 1652: 
ket mereőueka Abronczos [Türe K ; GyU 97]. 

Szk: ~ átalagocska. 1697: Egj abronczos On 
srofos tamariscus fa általagacska [Borberek AF; 
Mk Urb. 3] ~ hústartó veder. 1688: Egy ab-
roncsos hus tartó veder [Kozmás Cs; Törzs Inv. 
4] ~kárt. 1685 e. Szász sebesen. vadnak. 
Abroncsos kartok, egj tele apro orsoval [Borbe-
rek AF; MvRK Urb. 18-9] * ~liu. 1688: Egy 
abroncsos Liu [Kozmás Cs;Törzs Inv. 4] * ~ 
mérővéka. 1697: Ott lévén egj sendelyes gabonás 
ház is... vágjon... Egy abroncsos merő véka 
[Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter lelt.]* ~ put-
tón. 1698: egy abroncsos Puttón [MNy XXXVI I I , 
305] ~ veder. 1636: Edgy abrontsos Veder, 
vaspallojávai [MNy XXXVII I , 304] * ~véka. 1685 
e.: Abrancsos veka Nro 1 [Borberek AF; MvRK 
Urb. 6]. 

2. ún. abroncsos (csíkos?) mintával szőtt; ţe-
sut cu motive in formă de cerc; mit Reifen-
mustern gewoben. 1728: Hat kendők, edgyiknek 
a két vege abroncsos mas három veres fejtŏvel, 
es egy kek fejtŏvel vetegetet [Nagyborosnyó Hsz ; 
SVJk]. 1837 Sütő abrosz abrontsos [Szentbene-
dek SzD; Ks 88 Oszt. 6]. 

Szk: ~ abrosz. 1849: Baratz (!) magos elé 
járó abrasz 4 Viseltes Cseléd abrantsos ab-
rosz 6 [Wass] ~ sütőabrosz. 1848: magos kender-
ből szőtt abrantsos sütő abrosz [KLev. 17] 
~ tányértör IS. 1823: Abrontos Tángyér törlők 
[LLt Csáky-per 601. L. 1] * ~ vászonabrosz. 1809: 
Két viseltes Abrantsos vászon Abrosz [Mv; Mv-
Lev.] * ~ végű kendő. 1809: egy Abrantsos vé-
gű viseltes Kendő [Mv; i.h.]. 

3. ~ bélés vmilyen béléskelme; un soi de căp-
tuşeală; reifenartig abgemustertes Futter. 1579: 
Az 10 July hoztanak onnét kywol waradrol ö 
Naganak azonŭnknak gereznat barsont kamu-
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kat atlaczot es zoknanak valo abronchos belest es 
egyéb draga marha ( ! ) [ K v ; Szám. 1/XVIII. 23. 
— A szószerkezet első tagja talán az abroncsos 2. 
jelentése alá is vonható]. 

4. ? pánttal díszített; împodobit cu cercuri; 
mit Reifenmustern verziert. 1624: Egj nagj kanna 
Abronchos [ K v ; RDL I. 123]. 

Szk: ~ ezüstpohár. 7628: Egy kis abronczios 
Ezwst Pohár [Gyalu/Kv; JHbK XII/44. 6 ] * 
~ kanna. 1633: Egy eoregh 3 Ejteles labas ab-
ro(n)czios kanna [ K v ; RDL I. 103]. 1657 Va-
gio(n) egy Eoreg abronczios kanna egy karika 
vagio(n) rayta [ K v ; SzCLev.] ~ ónkanna. 1630: 
Két Eyteles Abronczios gombos on kanna [Kv ; 
i.h. 147]. 163711639: Egj sellegh pohár abroncsos 
[ K v ; i.h. 114]. 

ahroncsosan un. abroncsos mintásán; cu motive 
ín formă de cerc; reifenartig abgemustert. 1823: 
A' Szál Szöszböl szötessen tangyer törlöt abront-
soson [Mv ; TGsz 17]. 1848: abrantsoson szőtt 
wászon tángyér törlő [KLev. 17]. 

abroncsoz (faedényt) vessző- v. vaspánttal ellát; 
a cercui; bereifen, Reifen binden. 1808: hallat-
tom egy Szásztul akiis abban az időben a Groff 
udvarab(an) abrantsazatt [Szászerked K ; LLt]. 

abronesozás (faedénynek) vessző- v. vaspánttal 
való ellátása; cercuire; Bereifung. 1597 Az ve-
dernek abranchozássanak vettúnk 2 apro vasat 
p(er) f — /20 [ K v ; Szám. 7/III. 25]. 1755: a 
szebeni Gazdám (na) k hordok abroncsozására xri 
49 [TL Teleki Ádám költségnaplója 38a]. 

abronesoztat abronccsal elláttat; a cercui; be-
reifen lassen. 1755: kelletett az hordokot ujolag 
abronesoztatnom s az el rökőnyödőtt abroncsok 
heljen másokot üttetni [Kiskend. K K ; Ks 71. 
52 Szám.]. 

abroncs-taxa az abroncsadás váltságdíja; taxă 
cercuire; Bereifungstaxe. 1768: az szokott 

abrantsamat megadtam Abrants Taxát haroni 
poltrát vonta rajtom [Bukuresd H ; Ks 113 Ve-
gyes ir. a Az udvarbíró]. 

abroncsú abroncsos; cu cercuri; bereift. 1595* 
Hannes Stenheúserneual köttek. 5. fekete ab-
ronczu tzubrot ( I ) örög Czöbret 4 vedrüt vöttem 
az kochnyara [ K v ; Szám. XVIIa/6. 134 if j . Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 1629: Egj három Abroncziu 
kanna Nagiob Eytelesnçl [ K v ; RDL I. 146]. 

abroncs vonó abroncsszorító eszköz; cleştar/cleş-
te de cercuit; Reifentreiber. 1737: Egj abroncs 
vonó [Brassó; Ap. 5 Apor Péter lelt.]. 

abroncs vonó-kapocs abroncsszorító kapocs; cleş-
tar/cleşte de cercuit; Reifenbandklammer. 1778: 
adtam altal. . . Abrants vono kapcsot egyet [Agárd 
A M ; Told. 8]. 

abroncsvonó-szék vesszőpánt készítésére szol-
gáló faragószék; scaun de făcut cercuri de nuiele; 

Schneidbank zur Verfertigung von Rutenreifen. 
1679: Kadar mesterseégehez valo abroncz vono 
szek nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János 
lelt. 92-3]. 

abroncs vonó-vas abroncsszorító vaseszköz ; cleş-
tar/cleşte de cercuit; Reifentreiber. 1765 Ab-
rants fogo vas 1. Abrants vono vas 1 [Kóród K K ; 
Ks 19/1. 6 kádárszerszámok között]. 

abrosz asztalterítő (étkezéshez); faţă de masă; 
Tischtuch. 1574: Az fekete ladaban vadnak Én-
nekem zobot obrozim es Lepedóim Ismét az feier 
1 ad aba egy veg zobatlan obroz, azokba az három 
Leannak Saranak Katanak Borkanak zobianak 
három három abrozt [Gyf; JHbK XXI/12. 4]. 
1586: 4 Zöz Abbröz (!) | Egy Sahos Abröz. 
1 weresses Abrōz [Kv Szám. IV/6. 47]. 1593: egi 
wy parazt zeoz abraz. Mas kekes zeoz abraz. Egi 
lengeteok zóz abraz. Egi igen hitwan kekes abraz 
[Kv ; i.h. XX/5. 167]. 1595 Abruznak es fewaly-
heynak kek fanolot ( ! ) d 25 [Kv; i.h. XIII/6. 
5]. 1608 Egy Merő kekes abross, négy forma [Kv ; 
RDL I. 83]. 1628/1635: Feier ruhák, Abrozok. 
egy ket aztalra valo uazon abroz. Egj uiseltes 
egj aztalra ualo gallos gjolez abroz [Bodola Hsz; 
BLt 5 néh. Béldi Kel. inv.]. 1635 attam neki. . 
abrozokot, lepedeokot. nyozolat [Mv; MvLt 
291. 54a]. 1640: Egi kender szál sahos Abroz 
[Kv ; RDL I. 123]. 1648: Selymes Aranios Ab-
raszok Nro 10. Aztalra valo vékony becsi kamoka 
abroszok Nr. 22 [Mk Kapi Kata kel. 3]. 1674 
Egy kis abroszb(an), hét uj tarkán szeőtt párna 
hej: egy nagy végh abroz [SzvLev Halics Mi-
hály lelt.]. 1677 Két vereses abrasz es egy Pa-
raszt abrasz [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1708/ 
1719: adá. Segesvárt levő ŏrőg fejér fekŭvŏ 
ladajat, egész benne tele levő fejer nemű bonu-
mokkal abraszakkal, kendőkkel, lepedőkkel [Tar-
csafva U ; Pf]. 1709: Küencz darab abrasz... Egy 
viseltes abrasz [Wass 11 Árva Matskási 
Erzsébet inv.]. 1732 edgj oltáf takaró csipkés 
gyólcs, egy abrasz [Kóród K K ; Ks 12. I.]. 1739 
1 vég S£jos himbe szőtt Abroszsz darabba Nro 
1 [Szászerked K ; LL t Fasc. 96]. 1742: semmit sem 
engedék ki adni, se abraszt, se asztalkeszkenót 
[Szárhegy Cs; LL t Fasc. 33]. 1747 egy Abrasz. 
egy Szalanának a két szélye [Homoród H ; BK]. 
1748: Sáhos szép abroszokot láttam [Torda; 
Borb.]. 1754: Asztalhaz kívántató Abraszok [Me-
zőszengyel T ; TGsz 33]. 1759: Haykul Farkas 
. . . a' Tehén-Pásztornak hat sing vásznot adott, 
és egy asztalra való abraszt is tsináltatott belőle 
[Marosludas T A ; TKl] . 1765: vit el Egy Ab-
raszt [Ilencfva M T ; D. 2 IXB/13]. 1768: Tizen-
két personára valo Abrasz Sütő Abrasz négy. 
Lengyel Abrasz egy [Császári SzD; Wass 12 Wass 
Ágnes asztalneműje közt]. 1778: Adtam altal . . . 
Abraszt ketőt [Agárd MT; Told. 8]. 1787: Vr 
Asztalára valo elegyes Sejemmel arannyal Ezüs-
téi Táblatska formákra varrott Abrasz [M. fodor-
háza K ; RLt ] | két viseltes bors himes paraszt 
abrasz [Mv; MvLev.]. 1795: Edgy Abrasz Hat 
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Asztalkeszkenyŏvel [Monostorszeg SzD; Bet. 5]. 
1803: Vékony Abrasz 6. Vastag Abrasz 6 [Veres-
egyháza AF ; Told. 43]. 1811: 2 vastag abrasz . . . 
1 Kávezo abrasz [Uzdisztpéter K ; CU] | Egy 
fejér fáin Sáhos, kotzkás abrasz, igen finum kö-
tött [A. ilosva SzD; EMLt]. 1820: Küentz sáhos 
abraszok, külön külön mindenik abraszhoz ugyan 
tsak 12 . . . Sahos asztal Keszkenyők [Felőr SzD; 
Bet. 5]. 1826; 27 sing vastag bors himes abrasz-
nak való [Koronka MT; Told. 19]. 1829: Egy 
jotska abrasz [Mv; i.h.]. 1829)1830: Egy Takáts 
szőtte abrasz Rf 2 [Zabola Hsz/M. régen MT; 
TL]. 1836: küldekis . . . egy egy kezkenőt hogy 
az Abrasznak is a formáit s bordűrjét épen ugy 
szője | az 7 hét vékany Abraszakat nem kel po-
tolni [IB gr. Bethlen Sámuelné ut.]. 1842: Abrasz 
két kamuka . . . Cseléd abrasz 2 [Dés; Újf. Új-
falvi György hagy.]. 1843: instálam Nagyságát, 
én az fonalról egyebet nem irhatak hogy 
hat font kívántatik egy tutzet keszkenyőnek és 
hat font egy Abraszhaz... ha Suszter garennel 
( ! ) kel leverni akkor az vékony Asztalkeszkenyő-
hez tizenkettőhez és egy Abraszhaz kívántatik 
két darab az durvab garniturhaz hat darab az 
hoszu Matringakbol [IB Konetzni Ignác takács 
lev.]. 1849: Két nagy abrasz [Dés; DLt]. 

Szk: felkel az ~ kb. felbomlik az asztal. 1595: 
hogy az Abraz fel kelt és utanis mind estweig 
mulatanak őkm(ek) hozottam ö km(e)k hagya-
sabol ismeg 4 pfont Gesztenyet p(ro) d 24. Es 
attam ö km(e)k eleiben, az három Aztalra [Kv; 
Szám, XVIIa/6 22-3. ifj. Heltai Gáspársp. kezével]. 

Ha. 1687: Abraszak [Kisszőlős K K ; Sár.] | ab-
Tasz [Beszt. ; JHb L/35]. 1764: Abroszokot, Asz-
tal keszkenyőköt [AF; Kath.]. 1782: abrasz 
[Nalác H ; CsS]. 1786: Abraszokbol. Abraszakot 
[Kv ; HG gr. Wass lev.]. 1793: Abrasz [M. köb-
lös SzD RLt]. 1817: abraszok [Mv; MvLev.]. 
1820: abrasz [Mv; i.h.]. 1821 Abraszak [Mv; 
i.h.]. 1853: Abrasz [Kv; Pk 5]. 

abroszlepedő asztalterítő, abrosz ; faţă de masă; 
Tischdecke. 1653: A leianioknak az kik marad-
nak tólem mindeniknek czinaltason fiam egi egi 
szokniat . . . ágion az ennimbōl ket ket abrosz 
lepedōtis kendő keszkenōtis mindeniknek ketót 
ketót [JHbK XLII/3 Kovacsóczy Zsuzsánna végr.]. 

abroszpénz 1. a jobbágyfaluk pénzbeli szolgál-
tatásneme; un fel de obligaţii băneşti ale satelor 
de iobagi; Art Geldleistung der Fronbauern-
dörfer. 1585: Zenth Mihály napy dizno váltság 
in vniuersu(m) mind a haro(m) falubola f 4. d.76 
Ado kit karachion Adaianak hinak facit f. 24 
Cherge pénz. Zent Georgy wneye es abrosz pénz 
mind aggiwt facit f 9 [Kv; Szám. 3/XVI. 32. -
a Kv város három jobbágyfaluja: Asszonyfalva, 
A. és F.-füle TA]. 1587: Az ado be Zolgaltatasa 
az három faluból Azzony falwarol ado pinzt tezen 
fl. 8 Abroz pinz es Zent Georgy tehene valtsaga 
fl. 2 Felseo file zent Georgy tehene es 
Abroz pinz valchaga facit fl. 2 [Kv; Szám. 
3/XXXII. 6]. 1589: Azonyfaluy (I) Adaya tezen 
•egez Estendeyg f. 8. Abroz pénz tezen valchiaga 

Tezen (így l) f. 2 [Kv; Szám. 4/XII.l.]. 1591 
Azonifaluj Ado pénz f. 8. Abroz pénz f. 1 [Kv ; 
Szám. IV/5. 2]. 1592: Felseo filej Zenth Marthon 
adoia, Abroz penzell, Tehen, dizno es meh váltság-
gal Egietómben, tezen egj summában f. 12/42 
[Kv; Szám. XIII/5. 2]. 1595: Abroz pinznek kit 
hinak Hagymassi f — d 35 Czyakaiak f — d 24. 
Hozzumezeiek f — d 40. Wechykiek f — d 40. 
Gurkapatakiak f - d 22. Lakiak f - d 6 [Kv 
Szám. XV/6. 91-2. - Az itt felsorolt faluk Kv-
nak a XVI. sz. végén szerzett Gorbó-vidéki (SzD) 
jobbágyfalui]. 1597: Az Vy Jozagbelya faluknak 
Adoya . . . Vagion Esmeg három keònez (I). 
Ezek Tartoznak obroz penzel 1 p(er) f 1 tt f 3 
[Kv; i.h. 7/VIII. 15. - aA Gorbó-vidéki jószág-
beli]. 1599: abroz pinzbeol, negy kenezteola p(er)-
cipialtam f 1//28 [Kv; i.h. 8/IX. 13. - aA Gorbó-vi-
déki jószágból]. 

2. kb. étkezési átalány/térítmény; sumă glo-
bală pentru alimentare; Kostvergütung. 1669: 
Adott eo Nsga kezemben Uraimek fizetesekre 
f. 500// . . . Reszeczki Uramnak atta(m) Canto-
rara posztojara f. 123// Baksa Istvannak egy Can-
tort f. 37//50. Abraszpenzt attam f. 12 [UtI 2]. 

abrosz-szabású abrosz formájú, abrosszerű; ca 
o faţă de masă; in Form einer Tischdecke, tisch-
deckenförmig. 1576: Egy darab Abroz zabasw 
<col>thara walo roytos Mynd ket feleol [Szamos-
fva K ; JHbK XVIII/7. 9.]. ^ 

abrosztartó almárium asztalneműs szekrény; 
dulap pentru lenjerie; Schrank für Tischleinen. 
1637/1639: Vagyon az első nagy szobaban az agy 
feoteol nagj fenn allo abroz tartó aitos almariuma 
[Kv; RDL I. 111]. 

abrudány gyalui havasi (román) jobbágy v. 
zsellér; iobag (román) din părţile Mţilor Gilăului; 
(rumänischer) Fronbauer oder Inquilin aus dem 
Gyaluer Gebirge. 1737: Mind az Falubéli Job-
bágyok (na) k és Selléreknek, mind p(eni)g az ha-
vasi Sellérek(ne)k, vagy Abrudányok(na)k az ő 
szolgálattyok, az Hév Szamosi Jobbágyok és 
Sellérek szolgálattyával megedgyez | Ittis benn a 
Falub(an), mind Jobbágy s mind Sellér, minden 
Gazda Ember egy egy Karácson tyúkjával tar-
tozik annuatim, de a Topányok, Abrudányok, 
avagy Havasi Sellérek azt nem ad(na)k [Hideg-
szamos, K; GyU 406]. 1739: (Magyarvalkó Szirb nevű 
havasán) Abrudányokat, az az zalathnai Felső 
Dominiumbeli Nagy-Aranyosi jobbágyokat talál-
tam lakni [Egerbegy K ; GyU 379]. 1747 Mi mind 
a négjena Abrudá(nyo)k vagyunk Fiscalis Jobbág-
jok [Sztolna K ; JHb 74. - f t Kulda Gligor (60), 
Makszim Juon (65), Bus Flóra (60), Bus Andreka 
(46)]. 1762: a több Abrudányok . . . rossz hirü 
nevü férges emberek voltanak [uo.; MNy XXXVI I I , 
131]. 

abrudányné gyalui havasi (román) asszony; 
româncä din părţile Mţilor Gilăului; rumänische 
Frau aus dem Gyaluer Gebirge. 1769: az régi 
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jo időben egy abrudányné ide származván hozott 
magával egy kis fattyú gyermeket s ez mostani 
Gogák azon fattyú gyermektől szaporodtak [Bocs 
K ; EMLt]. 

abrudány-zsellér gyalui havasi pásztorkodó-
földmívelő (román) zsellér; jeler román din păr-
ţile Mţüor Gilăului, care se ocupă cu păstoritul şi 
agricultura; rumänischer Hirten- und Bauer-
Inquilin aus dem Gyaluer Gebirge. 1737: Eger-
begyis Totális és integra Possessio, melly mind 
Oláhból áll, kik Jobbágyok; és a Havason lakó 
Abrudánya Sellérek (így 1) | Az Jobbágyok ittis 
ugy szóigálnak mint másutt . . . , az Sellér minden 
héten egy egy napot; De az Abrudány Sellérek 
nyáron áttal, esztendőben négy héti szolgálattal 
tartóz (na) k [Egerbegy K ; GyU 379. - aA kiadó 
jegyzete : Abrudbánya vidékéről való havasi zsellé-
rek (i.h. 378)]. 

abrudbányai az Abrudbánya tn -i képzős alakja; 
din Abrud; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Abrudbánya. 1619: Abrugybaniai 
feò Biro [Kv ; RDL I. 108] | Abrugibaniaj Feier-
uarmegiebeli Adamosi Tamas Deák birosagá-
ba(n) [Abrudbánya AF; Törzs]. 1647: az Abruk-
banyai hataron Veres Patakban [uo.; Berz. 17]. 
1655: Abrugy Banyaj Fodor György [CartTr 
I I P. Szavaj kv-i ötvös vall.]. 1720: az Abrug-
bányai porkoláb Kapunál [EHA]. 1738: hallot-
tam edgj Abruk Banjai embertol . [Ádámos 
K K ; Ks 17/LXXXII.2]. 1795 ŝ- Egy Abrukbányai 
Ats Istvá(n) nevezetű Ember [Gyalu K ; 
RAk 137]. 

abrudfalvl I. mn az Abrudfalva tn -í képzős 
alakja; din Abrud-sat; mit -í Ableitungssuffix 
gebüdete Form des ON Abrudfalva. 1615/1700: 
Abrugyfalvi határon [EHA]. 1635/1700: Abrugy-
falvi határ [i.h.]. 

II. Fn-i jeli. haszn-ban: Abrudfalvárói való lakos. 
1610: engedte Pal deák Kosa Mathias deak(na)k 
az Ieovedelmeket, melliekkel . . az Abrugifal-
wiak . tartoztak volna [Abrudbánya AF ; 
Berz. 17]. 1673: Tudod e Fodor Gjorgj Uram(na)k 
Veres Torok patakban levő stompja(na)k. Árka-
tol, gátjától jarte valaha Urbárium pénz az Abrugy-
falviaknak ? | ván mar húszon eŏt esztendeje mióta 
nem adtak azt magok mondák az Abrugjfalviak 
[Abrudbánya; EMLt Mart. Bodor fej-i íródeák 
kezével]. 

abrudi kosár Abrudbánya vidékén készült 
vesszőkosár; paner (coş) din părţüe Abrudului; 
Weidenkorb aus der Gegend von Abrud. 1768: el 
küldöttem égy Abrudi Kosárb(an) durantzai 
baratzkot [TLMiss.]. 

abszcindál kb. megszüntet, eltöröl; a desfiinţa/ 
aboli; aufheben, abschaffen. 1650: Az Ar(ticu)lus 
abscindalta az száz forint zalagos bonumokb(an) 
az exceptiot, azért nem remoralhattia az Inctus 
az A(cto)rt [UszT lc]. 

abszclndálhat elszakaszthat; a putea lua; 
wegnehmen/entreißen können. 1727/1751: a Hargita 
Havassa ... az A(ctoro)ké volt, és mostis oda 
adjudicaltatott . . . ipsa Loci positura et rei natura 
azt az A(ctorok)nak attribuallya, és semmi Ratio 
az aktoroktól nem abscindalhattya [CartTr 
II. XXX. 5b határmegállapító ítéletből]. 

abszcindáltatik elszakíttatik; a fi luat; abge-
nommen/entrissen werden. 1727/1751 contra om-
nem Rationem et antiquitatem lett volna: hogy 
Azon kápolnás oláhfalviak határa â Fenyéd fejé-
nél abscindaltatot volna [CartTr II. XXX. 5b 
határmegállapító ítéletből]. 

abszencia távollét; absenţă; Abwesenheit. 1581 
A ky penigh vgya(n) absentallya magat es be 
ne(m) Jeo az gywlekezetbe Az olliano(n) 25 pinzt 
vegienek ha Absentiaianak elegh okat nem adhat-
tya [Kv; TanJk V/3. 246b]. 1676: dolgok in sus-
penso maradott, az Actornak egyéb arántis ez 
Házatói kéntelenség alatt való absentiaja lévén 
[Kv; RDL I. 155a]. 1690: Az hadak(na)k penig 
mennyi Excessussi estanek és esnek minde(n) 
nap azt lehetetlen ki mondani . . . Mellyeket mi 
nagy reszent az General ŏ kglme absentiajanak 
tulajdonítunk [Ebesfva; Törzs, Bethlen Sámuel 
instr-ja a fej-tői]. 1722: Itt már absentiamban az 
Spargaltatott hogj . . . az Compossessor meg Aren-
dalta a' Fogarasi Dominiumot 18.000 forintban 
Annuatim [Fog; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1746: 
Az Posta azért késet mivel Secretarius és Regest-
ratorok absentiájáb(an) máig Sessio nem celeb-
ráltathatot [Nsz; Ap. 1]. 1761 Az I. Férje . . . 
absentiajaban esett volt azon dolog* [Torda; TJk 
V. 58. — aTi. a szökött zsellér kiadásának megta-
gadása]. 

abszens távollévő, hiányzó; absent; abwesend. 
1670: Az Absensek kik az Partialisbol absentaltak 
magokat Sombor Fekete Lak Both haza Frata 
Szent Egyed Szova Néma Füzes Szent Mihály 
Borsa [SzJk 112]. 1722: a' Catalogüs meg olvos-
tatván, valaki absens(ne)k tapasztaltatik az Arti-
cularis poena irremissibiliter exigaltatik rajta 
[Kv; WLt 19 gub.] | ezen Tractusbéli Papokb(an) 
absensek is vannak [Kecsed SzD; TL]. 

abszentál 1. kb. távollétével, meg nem jelené-
sével késleltet; prin neprezentare întîrzie pro-
cesul; durch Abwesenheit verzögern/hindein. 
1670/1740: Tőrvény remediumokkal való fel 
álittásroll. Végezék asztis hogy ha valaki perit 
absentálná, peressivel Szembe nem mehetne három 
rémediummal állithassa fel perit, ugy mint űdő 
vétséggel, ujjabb felelettel és Prokator hivatallal 
ezen kívül tőbb remedium nem engedtetik [Ho-
moródsztpál U; Wass]. 

2. ~ja magát távol marad, nem jelenik 
meg; a nu se prezenta; fernbleiben, absentie-
ren. 1563/1577: Tehát az Torozkay wraym 
ez Jeouendeo megh mondot Terminuson, 
Semmi okon. Magokot nem absentallyak (I). 

5 Erdélyi m a g y a r szótörténeti tár 
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hanem az keresetről Exhibealnak [Kv ; Thor. 
VII/2]. 1578: az felpóres . . . ha nem c(om)pareal 
es contumaciter absentallya magat thehagh 
pronunciallion eo keg'a es exequaltassa az teor-
went [Kv ; TanJk V/3. 173b. - a A bíró]. 1596: 
az I(nctus) Absentallja magat [UszT 11/50]. 
1598: Thordatfalui Dyos Janosne Cathalin Aszony 
szolitattia Tarchafalua(n) lakó Orbán Petert 
Kadachj Albert Mihalt, kik Absentalliak magokat 
[i. h. 12/116]. 1600: Borbély Gergely miért 
hogy absentallia magat, in acquisitione conwin-
citur [i.h. 15/32]. 1614: Miuel hogy Somogy 
Georgy az mostani mi Expeditionkbol magat 
absentalta mindgiarast . Szász Lona neveö 
faluiat mi szamunkra el foglaluan per manus boczi-
assa Mikola János Uram beoczületes hiuünk 
Tanacziunk arra rendeltetet emberenek kezeben 
[JHbK XII/18 fej.]. 1646: harmadik Instantia 
következik hogi magat Fazakas Istua(n) absen-
tallia [SzJk 64]. 1650: Az kik pedig illyen Tisz-
tességes Collatiokor absentallyak magokat, ad-
gianak büntetésben, mint az halottol valo Absen-
tesek, egy egy nehezek Ezústeot . . . Hasonlókép-
pen az kik az beczûletes Ceh giúlesekor magokat 
Absentallyak az Ceh leuele szerent ket lott Ezústón 
marad, ha vakmerósegból czyelekszi [Kv ; ÖJk]. 
1664: Nylván vagion Keglmeteknel bizonyos szá-
mú lovasok állitasára engedtük volt Keglmeteket, 
de . . . azoknak igen sok héja vagio(n), mellyet 
semmikeppen megh nem engedünk hogy magok-
is hon űllyenek, es reajok vetet soldosokis magokat 
absentallyak [UszT IX/75. 69 fej.]. 1670: az A . . . 
absentallya magat holott az Procuratoris in facie 
Sedriae fateallya, hogy hivatta, s mégis nem 
comparealva(n) Causajat halni hadgya [Kv ; 
TanJk II/l. 727]. 1683: semmi némŭ respectusra 
Szombati szóigaság (na) k szine alatt magát senkys 
ne absentállya [UszT IX/76. 19 fej.]. - L. 
még abszencia, abszens al. 

abszentálás távollét, meg nem jelenés; absenţä; 
Absentismus, Abwesenheit. 1756 k.: A Permester 
hivatallyara az Assessorok ha nem compareálnak 
egy forintal büntettessenek, ha meritalis ratiójat 
absentalasoknak nem adhattyák [Born. XXXVI I I . 
8 abrudbányai bányászok törv.-ből]. 

abszentes távollévő, hiányzó, meg nem jelenő; 
absent, care nu se prezintă; absent, abwesend. 
1650: Az kik pedig illyen Tiszteseges Collatiokor 
absentallyak magokat, miuel hogy affele alla-
patis az Cehnek beczületiben jar, adgianak bún-
tetesben, mint az halottol valo Absentesek egy egy 
nehezek Ezústeot [Kv ; ÖJk]. 1670: Az Absen-
tesekteol percipialtunk f - d 18 [Kv ; SzCLev.]. 
1674: Az el mult héten három napok alatt fenn 
lévén az B Céh házánál â B Céh dolgában fá-
radozván az absenteseket és az Eozvegyeket 
járván el héjában teobbire, de mégis kellet keol-
tenűnk f 2 d - [Kv ; i.h.]. 

abszentus mentes vmitől; scutit de ceva; frei, 
ledig. 1590: Ez feliül megh Irt szemelieket . . . 

hitekben(n) tiztessegekbe(n) mint Jámbor es tiz-
tessegh beli szemelyeket az szek megh szabadí-
totta es telliesseggel az dologbul eok absentu-
sokka leottenek vgy hogy senky eoket ez uta(n) 
ez dologért megh ne háborgathassa [Szu; UszT]. 

abszolúció 1. elválasztás, föloldás; dezlegare; 
Auflösung, Absolution. 1642: Veleo Jstuan 
nemi nemu okok mia, az eleobeli Felesegeteol 
Diuortialtatott, meljreol az Zsent (!) Zinattol is 
absolutioiarol emanaltatott leuele uagion [Kv ; 
RDL I, 128]. 1657: Magyar Nemeg'en a lakó Bor-
bély Georgy jelenti hogy felesege Vas Kata mos-
tan szinten esztendeje hogy hŭtōtlenŭl el hagyta. 
Azért abszolutiot kivan [SzJk 82. - aBN]. 1680: 
Zöldi Annok Böjthi alias Molnár Peterne Parázna 
és infidelis desertor Uratol absolutiot kiván 
[i.h. 143]. 

2. fölmentés; descărcare; Lossprechung, Ent-
hebung. 1649 Az J azt allegalva(n) hogi 
ne(m) novizalta(m) es ne(m) novizalva(n) absolu-
tiot keva(n) [Kv ; TJk VIII/4. 377]. 1650 Tór-
ventis kerek mind levelemmel s bizonisagokalis, 
ha comprobalhatom Absolutiot varok [UszT 
8/64. 54]. 1783: Absolutio Tiszteletes Pré-
dikátor Uraimék Béreket pro Annis 1779/80 item 
pro 1780/81 Collectalo Detsei György eökegyelme 
. . . midőn maga hivatalát és Administratioit 
igen Ditséretessen follytatta 's véghezis vitte volna 
Számot adván . . . ( : Semmi restantia rajta nem 
maradván :) . . Méltónak Ítélte a Nemes Eklé-
sia, hogy illy Ditséretes magaviselésiért innenis 
absolutiot végyen a mint hogy ezennel absol-
váltatik is [Zilah; Borb. II]. — L. még kicsapat-
tatik, terhes al. 

abszolucionális nyugta, nyugtatvány; chitanţă; 
Quittung. 1698 után: Az Ur Mikes Mihály Ur(am) 
eö Nsga Absolutionalissa az 800 forintrol [Borb. 
I egykorú rájegyzés egy adósság-megadásról 
szóló 1698-i bizonyságlevél hátlapján]. 

abszolutórium felmentés; descărcare; Enthe-
bung, Absolution. 1825: Mellj számadásomot 
azzal az Alazatos kérésemmel nyújtom bé a Fel-
söbségnek hogy visgáltatása után nyerhessek 
Obsolutoriumott Kováts Imre az 1825 béli Allo-
diális Perceptor [Szkr; Borb. I]. 

abszolúte egyáltalán; deloc; überhaupt, durch-
aus. 1732: én absolute a testamentom melōl 
egy hajszálnit sem távozam [Kóród K K ; Ks 
99 Kornis Ferenc lev.]. 1733: magat resolvalja 
s declárálja azt absolute nem cselekszi maga 
holtig valo bestelensegere [Szentdemeter U ; 
i. h. Nagy Boldizsár lev.]. 

abszolutus ment(es) vmitől; scutit de ceva ; 
frei, bar, ledig. 1579: minden egieb fyzetestòl 
absolutossok es Mentek legienek az Arwak [Kv 
TanJk V/3. 196a]. 1593: tartozik mindenik har-
mad magaual magat megh menteni, hogi eok 
semmi faitalansagot, es Istennek teoruenie ellen 
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valo dolgot nem chelekettenek Es igi absolu-
tusok lesznek [Kv ; TJk V/l. 355]. 1651: eö kigme 
szegini wduezült vas Georgi uram (na) k adot 
adossagit az Aruak(na)k megh engedi . . . 
Telliessegel ennek megh fizetessetŏl absolu-
tusok legienek [Wass 18]. 

abszolvál 1. felment; a achita; entheben, ab-
solvieren, freisprechen. 1593: mierthogi nemeli 
tanuknak vallasokbol meg teccik, hogi az 
kouach legini nem zinte Innocens heted ma-
gaual menche magat, hogi eo abba telliessegel 
ártatlan a vetekben, ha megh eskezik absoluallia 
az teorueni [Kv ; TJk V/l. 380]. 1600 A mi nézi 
Hegy Balint es Lazlo Pal dolgát az teorueny 
absoluallia eöket [UszT 15/18]. 

2. felmentést ad ; a descărca; Entlastung/Enthe-
bung erteilen. 1716: adott számot Cze Mester-
ségéről Fűsűs Mattjás vr(am), az B. Czénak, az 
mellyet jol meg visgálván a B. Czéh, Cum honore 
absolvált [K ; FCLev.]. 1814: a szám adást appro-
báltuk és volt Czéh Mester eő kegyelmeket absol-
váltuk [Kv ; AsztCSzám. 30]. 

3. mentesít; a scuti; befreien. 1592: Az Monos-
tor y hegien valo zeoleink . . . dezma kyweol valo 
zedes Wewesek miatt pusztulni kezdettenek, ezt 
lattvan a' fejedelem az puztulast, Absolualt oztan 
minden bantasoktul [Kv; KvLt Diosylnd. 43]. 
1745: Instálok azért . . . azon hidat közönséges 
Falu kezébe adni, mint ország uttjában valo 
hidat; és nyavalyás Jobbágjomot uti privata 
personát tartásától absolvalni [Tordátfva U; 
EHA]. 

4. ~ja magát mentesíti magát; a se descărca; 
sich befreien/entlasten. 1670: Az mas két személy-
i e k .. kezessegeket tagadva(n) absolvaltaki <s > 
es eliberaltak magokat kezessegh alol hiteles 
képpe(n) [Kv ; TanJk II/l. 840]. 

5. mentté tesz; a dezlega; frei/ledig machen. 
1639 Szikszai Sigmond neminemw czelekedetiert 
teőrweny szerint conuincaltatuan Fiscusunk-
teől(I) pro capitis et bonorum redemptione 
adott az Compositio szerént kész pénzűi mi ne-
künk ezer forintot Melyreől eőtet ez leuelűnk 
altal quietallyuk és absoluallyuk [Ks. 14. XLV. 
7 fej.]. 1840: méltóztatik .. Fiamat a feltiltás 
alol absolválni [Dés; DLt 972]. 

6. felold/oldoz; a absolvi; absolvieren, Absolu-
tion erteilen. 1640 Nouajba lakó Nagy Adam 
parazna matkaiatol melliet tudatlan talalt volt el 
jedzeni; Annak kötelessége alol az Ecclesia 
absolvalta [SzJk 52]. 1727/1751 Müis a' 
Controversiaban forgo hellyeket .. az Actorok-
nak adjudicaltuk, és igy az egész Controversiaban 
forgo helységeket az Inctusoknak illegitima Posses-
siojoktol absolváltuk [CarthTr II. XXX . 5b 
határ-megállapító ítéletből]. 1742: tartozzanak . . . 
Kifor Iliát és Kifor Juont az Mlgs Királyi Tábla 
eleiben elŏ állittani vagj Sistalni, és ha a' Mlgs 
Királyi Tabla absolvallya és Nemessé teszi őket, 
ugj absolvaltassanak Gyermekeikkel édgjütt 
[Boncnyíres SzD; TL 42]. 1817 Nagyságod ha 
még nem absol válta Veres Jánost Itélett nélkül 

ne ís Absolvalya, Hiszem az az ámito ravasz 
ember amennyivel ki akarná Nagyságodat elé-
gíteni, azzal az ellene tett Esketés, és Authenti-
catío is alig fizetődik meg [Szászzsombor SzD; 
IB Szentmiklósi István ref. pap lev.l. 

7. felszabadít, szabaddá tesz; a elibera; be-
freien, frei machen. 1748 Tudgja é a' Tanú hogj 
Mltosagos Groff Ur ezzel Concludalta feleletit, 
hogj ha a' tŭzhellj pénznek fel vételével a' két 
Sellérinek utat nem adot, s nem absolvalta volna, 
igen is fel adná, de azt eo Kegyelme bizonjos 
hogj fel vŏtte es az altal a' maga jurisdictioja 
s Sellérsege alol absolvalta. . ? [Dob; Wass vk]. 

8. elválaszt; a divorţa; scheiden. 1640: Som-
borod lakó Kis Haidu Istuanne talalta megh az 
Eccliat hogi hitótlen tőlle el szókót parazna ferie-
től absoluallia [SzJk 48, 52. aSzászzsombor 
SzD]. 

abszolválhat 1. kiszabadíthat; a putea eli-
bera; befreien können. 1645 az fogolnak szabad-
saga vagyon az maga ki hozatasara, es ha az 
foghäto vei contumaciter vei vero ex negligen-
tia absentallya magat, ã Biro absolvalhattya ä 
fogsaghbol à Captivust [Kv ; TJk VIII/4. 13]. 

2. elvégezhet; a putea executa; aus/durch-
führen können. 1731: Ngod porontsollya hogy az 
borokat specificallyam az szerént az mint Kortso-
mákra ki vetették, azon ūgjekeze(m), de az 
Tisztarto(na) k ighen sok dolgaj lévé(n) eghesz-
sze(n) ne(m) absoluálhattam [Abosfva K K ; Ks 
99 Némaj István lev.]. 

abszolválódik 1. felmentődik ; a se achita ; absol-
viert/entlastet werden. 1660: megh kevanom si 
juris az teőrventeől, hogy az ellenem deciarait 
poena retorquealtassek et cum refusione expensa-
r(um) absolvalodgjam [Kv ; TJk VII/3. 284]. 1670: 
az Incta penes testes juráilyon juralvan absol-
valodik [Kv; TanJk II/lŝ 729]. 1673: Tetzet mű 
nekünk hogy iuxta actionem Do(mi)ni Actoris 
azon tilalmas széna fúból be fcaytot marhak 
adiudicaltatnak az Do(mi)nus A(ctor)nak az 
Jobbagia cum homagio absolvalodik [Záh TA ; 
WLt 2]. 1-683: az Incta pedigh az kezessegh alol 
absolvalodik [Dés; Jk]. 1742: Bukur Kriszte 
. . . a pénzt . . . megfizetvén ezen szolgálat alól 
absolválodgyék [Pálos N K ; Ks 10/XL. 19]. 

2. kivétetődik; a f i scutit; ausgenommen wer-
den, Ausnahme gemacht werden. 1681 az Fis-
caltas alol absolvalodot volt Szent Jakaba [Ks 
21. XVII . aSzD]. 

abszolváltathatja magát mentesíttethetődik, 
mentesíttetheti magát; a se putea absolvi; ab-
solviert werden können. 1728: Mihaila . . . Sze-
benb(en) vágjon . . . , hogj magát azon p(rae)ten-
sio alóli absólváltathassa [Légen K ; TLMiss.]. 

abszolváltatik 1. mentesíttetik; a fi scutit; 
absolviert/enthoben werden. 1590: az I az Zek 
Zinen harmad magaual el mentse magat absol-
valtatik az Anak keresetiteol [UszT]. 1598: az 
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I(nctusna)k . . . azon Juráinj kell, hogy eo zan-
zandekkal az Ara az puskából nem leoit, kin ha 
Jural absolualtatik igy az A keresetiteol [Kv ; 
TJk V/l. 234]. 1600: az I(n)ctus . . . simpliciter 
absolualtassek az Actornak keresetiteol [Kv; 
i.h. VI/1. 541]. 

2. mentté tétetik; a fi absolvit; frei gemacht, 
absolviert werden. 1648: az felesegeddel juraly 
hogy nem atta(m) . . s absolvaltatol [Kv; TJk 
VIII/4. 310]. 1807j1808: ha . . a Praetensus 
Feleségeis hitét leteszi az iránt, hogy Néhai Szé-
kely Mihálynak azon 10. forintokat által adta, 
absolváltatik [Asz; Borb. II]. 

3. felmentés adatik; a se da dispensă; eine 
Enthebung/Absolution erteilt werden. 1599: Ha 
megh eskezik a<bs>olvaltassék, Ha pedig nem 
Júral Si Juris, feyhez Zolok eó kegminek [Dés; 
Eszt-Mk], 1625: hogy ez giwmolcziot eretlen 
koraba(n) le uertek karomra. gianakodom hogy 
eö mia eset azis . . . , mint hogy az giumolcz le 
ueres felöl czak gianoual keresem ha az giano 
ellen menti magat absolualtassek abol a rezbol | 
miért az A : nem Via Juris procedalt dolgában 
az J. az A Actioiatol Absolualtatik [UszT 64a, 
67]. 1803: (A) Betsületes Czéhnek Számadása 
revidealtassék, és a' volt Czéh Mesterek absol-
valtassanak [Kv; FCJk 22]. 

4. feloldoztatik; a fi dezlegat; freigesprochen 
-werden. 1640: Szeken lakó Sebe János Haiadon 
leaniat az Eccla el futot eszeleős matkajanak 
Molnár Mihalinak keótelessege alol absolualta 

az Ecclanak egyiező ertelmebol mátkájától 
Absolualtatot [SzJk 48]. 1654: Buzaban lakó 
Czeker István aszt kivannya hogy avagy az 
leány felesegul nekie meg adattassek vagy tŭle 
absolvaltassek [i.h. 72 — 3]. 1766: e tsalárd mát-
kasági kötelesség alol Magyari Mihálly absol-
váltatik [GörgJk 208]. 

5. elválasztatik; a divorţa; geschieden werden. 
1643: Szent Margithaj Suteŏ Janoss az eő el 
futot hiteotlen felesegetől Absolualtatott, holot 
hatodfel esztendőben fordult hogi el hatta [SzJk 
61]. 1680: tetzet az Sz: Partialisnak hogy absol-
valtassek Sŭtŏ Matyias hŭtetlen parazna felese-
gitŏl, et ad 2das nuptias admittaltassek [i.h. 147]. 

6. (ki) bocsáttatik; a da drumul; hinausge-
lassen/entlassen werden. 1812: a'panaszlo elé nem 
álván hitek meg halgatására absolváltattak [Pet-
xilla H ; JF 36 Prot. 28]. — L. még abszolució és 
abszolvál al. 

abszorbeál felemészt; a consuma/absorbi; ver-
zehren, verschlingen. 1739: Ezen Inquartizalt hat 
Compágniák(na)k csak rendes Consumatiojais 
accedálván az Bórgónál tett Novemberi Consump-
tiois . . . ezen Alsó Járás(na)k egész Quantumát 
az eddig tett Marschualis Expensákkal edgyűtt, 
nem csak absorbeályák, sôtt Superállyak is [Nagy-
sajó BN; Ks 99 Kemény Sámuel aláírásával]. 
1756: Minthogj pedig ezen kertésznek fizetése, és 
az instrumentumok procuratioji sokat absorbeal-
nak a' kertnek proventusa nem exponaltatik 
[Déva; Ks 101]. 

absztlneál tartózkodik, óvakodik ; a se abţine/fe-
ri; sich enthalten, sich hüten. 1714: intimállyuk 
Kgltek(ne)k; omni modo abstineállyon Kgltek 
ezután, azon határnak részire való reductiojától és 
az emiitett Kolosmonostoriakot, azok (na) k pacifi-
cum Dominiumjában ne impediállya [Nsz; KvLt 
1/211 gub.]. 

absztrahálja magát 1. kivonja magát; a se 
sustrage de ceva; sich entziehen. 1687: A Viz 
szilvasiak rendellyenek egy bizonyos napot, a' 
melyben Tiszt: Esperest Uramat harmad magával 
hijják ki, ó kglme mennyen végére, mi okon abs-
trahálták magokat a' visitatio elŏll [SzJk 217]. 

2. távol tartja magát; a se abţine; sich fern-
halten. 1731 Az Ik repulsiojok(na)k nem hogy 
méltó ratioját kévánnák assiguálni, sőtt inkáb à 
facie p(rae)sentis sedriae, jóllehet hogj itt a' 
falub(an) légje(ne)k, magokat abstrahaltak [Szász-
lóna K ; Somb. I]. 1737 Áldom pedigh az Felsig-
hes Istent, es magasztalom hogy megh elemedet 
ŭdŏmre nezve . abstrahaltam magamat minden-
tŭl [O. fenes K ; Ks 99 Mikola László lev.]. 1750: 
Benczenczi Dinksorán Szimedru nevű Jobbágy 

Paráznaságtol egyéb Isten ellen való czé-
géres vétkektől magat abstrahalya [Bencenc H ; 
BK ad nro. 1105]. 

absztrahálta tik kb. elvitetik, kitelepíttetik; a 
fi mutat/dus; abgeliefert/ausgesiedelt werden. 
1731/1770: A Buzai Jószág többire a Gorbai és 
Almás Vidéki Joszágokból telepittetet, és népe-
sítetett meg . ., a' kik . . actu most ott laknak, 
Semmi praetextus alatt ne abstrahaltassauak 
[Buza SzD; EHA]. 

absztrakció elfoglaltság; preocupare; Beschäf-
tigung, Inanspruchnahme. 1786: Sajnálom hogy 
abstractioim lévén ithon nem lehettem [A. bol-
dogasszonyfva U ; SLev. 17]. 

abszummál elveszteget; a risipi; verschwenden, 
vertun. 1727/1751 Hogy pedig a' Marhákot bé 
hajtották az Ik . . . nem legitimus... és à Le-
gitimus Possessoroknakis insuper Marháj okot a' 
magokérol abigálták, és Száz kilencz Juhokot absum-
maltak [CartTr I I . XXX. 6a határ-megállapító 
ítéletből]. — L. még abigál al. 

abszummálódik felemésztődik, elfogyasztódik; a 
seconsuma; verzehrt/verschlungen werden. 1739: az 
útra vitt kevés kóstyok absummálodik és conseque-
ter Marhájók penitŭs el veszedelmezik és romlik 
[Nagysajó BN ; Ks 99 Kemény Sámuel aláírásával]. 

abszurdum képtelenség; absurditate; Absurdität. 
1850: a meg van tiltva, hogy igazat beszéllyünk 
tehát a dolgot travesztalni kell, s abbul utolyára 
absurdum kerül ki [Folyfva MT; Born. G. 
XXIVd Csiki Sámuel lev.]. 

abutál 1. visszaél; a abuza de; mißbrauchen. 
1638: nemely napokban Uaradi hazunkhoz in-
dultunkban szemteől szembe paranchiolua(n) 
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hwsegednek kglsen hogj uelünk eljeőne, mint 
accomodalta ahoz magat, és mint fogatta azt megh 
s abban nem abutálté abbeli kglmessegwnkel, 
aztis maga lattja [JHbK VII/22 fej.]. 7653: ha 
akartuk volna idejen meg bolygattuk volna, de 
emberseg volt bennünk s bőcsűltűk tiszteitűk 
mint Nagyubbik Atyánkfiát s nem kellet volna 
abutalni az mi Atyafisagunkal es patientiankal 
[Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 7678 eö kgmek sok 
helyeken diffamalnak hogy Tiszt leve(n) ott, autho-
ritasotskammal abutaltam, nyilván való károm-
mal, mind tűrtem, s szenvedtem [Törzs, Osdolai 
Kun István a fejedelemhez]. 7690: az minapi 
Fejervari Articulust az General ŏ kglme tekinte-
tiert Írattuk, ugy mégis igyekezzűk tartatni és 
tartani: noha ollyan igen abutaltak és insoles-
caltak máris velle, hogj arra méltatlanoknak 
tartatthatnak de jure [Ebesfva; Törzs, Bethlen 
Sámuel instr.-ja a fej-tői]. 1692: Én Homorod 
Szent Mártoni Biro Sámuel... az Erdélyi Guber-
niu(m) mellé literaru(m) et Archivari Conservátora 
rendeltetvén, Esküszöm az egj igaz Istenre hogy. . . 
az kezembe forgo pecséttell semmiképpen ne(m) 
abutálok, sem maga(m) törvénytelen dolgokat... 
nem expediálok, sem ã Deákokkal expediáltatni 
és pecsételtetni nem engedek [Bonchida K ; Törzs]. 
1728: erdő vágjon. melyből ha a Praedicator 
fa iránt fogj átkozik, mertekletese(n) tŭzit tarhatt-
ja, de maga joszagab(an) altal ne hordhassa se ne 
abutallycn [Réty Hsz; SVJk] | Szentegjhaz er-
deje vágjon egy darab a nyirben. A Praedicator 
mertekletessen hordhat maga tŭzire, csak ne 
abutallyon [Komolló Hsz; i.h.]. 1734 Az egész 
Communitasban observáltassék es observaltattas-
sek hogj az harangokkal ne abutallya(na)k az 
helységbéliek hogj minden dib dáb dolcgra csen-
gesse(ne)k vagj harang felen verest tegjenek 
[i.h.]. 1752 egj Lapustya Veszty nevü Jobbágy, 
abutala jo akaratammal az Bedetsi fogsagcmbol 
etzaka elabált |Mocs K ; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 1765: Borbándcn lakós Sárdi Szabó 
Samuka nevezetű Executor Commissarius. fe-
lettébb abutált kőtelességivel, mert pogány mó-
don kötözvén, sattzolván, minden uton modon 
kénozván a szegénységet, és Birákot... halat, 
vajat, bárányt, szép drága edényeket. . . adta-
nak [Vajasd A F ; Eszt-Mk Vall. 202]. 1788: én a 
Hugóm grátiájabol igen kedvesen vészem ha Com-
misiot küld. nem abutalok en a Grátiával és 
atyafisággal [Szászalmás N K ; IB gr. Toldi Zsig-
mond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

2. túlzásba esik/megy, túlzásba visz vmit; a 
folosi in mod excesiv, a abuza de ceva; übertrei-
ben. 1746 Máris a' Mlgos Vrak mind az Csesztvéi 
Joszágb(an) mind Sz. Demeteriben abutaltak az 
Kortsomák follytatásáb(an) [Gagy U; Ks 83 
Péterffi Sándor lev.]. 1790: A szŏtsi Tisztarto. 
felette indulatos, nem bir az Mérgivel, s' . . . olly-
kor az itallal is abutál [Sztrézakercsesora H ; TL 
Wessćhyi Dániel gr. Teleki Józsefhez]. 

abutńlás visszaélés; abuz; Übertreibung. 1646: 
Miuel ezeket posthabealua(n) cziak studio se 

akaria à mint laczik haladoztatnj az Causat... 
Az törvény penig nem arra való hogy annak 
abutalasaval egymást faraszak à peresek, hanem 
hogy debito tempore kiki igassagat altala nap-
fenre hozhassa ha vagyon [Kv ; TJk VIII/4.72]. 

abúzus visszaélés ; abuz ; Übertreibung. 1584: 
Érthettek eo kgmek warosul az be Adoth Níreok 
priuilegiűmat, Melybe(n) elegh Abusust tapaztal-
tanak megh [Kv ; TanJk V/3. 281a]. 1593 . latnak 
az varos zabadsagabannis feokeppe(n) a' Bor be 
hozás miat Nagj Abusust [Kv; i.h. 1/1. 224.]. 1599 ; 
myerthogj feletteb sok panazolkodasok vadnak, 
és abususok... Matol fogwan annakokaert Inter-
dicalnak mindeneket eo kgmek az vasnak keres-
kedeseteol [Kv ; i.h. 332]. 1602: eo kgmek va-
rosul felette izonyw Abusust latnak az Praeda 
marhaknak meg veteleben [Kv ; i.h. 406]. 1621: 
Miuelhogy az Vristen az Aratast eleő hozta, eő 
kglmek az kewek keőtesebe(n), es az kalongiatol 
való fizetesbe(n) sok fele abusŭsokat hallanak 
[Kv ; i.h. II/l. 236]. 1747 az Mlgs Ur Csapai 
Kun Sigmond vram. Balavásárán... a' Fa-
lusi paraszt Lakosok(na)k abusussokot, sŏt 
nagj tsalárdságokot ki tanulván s találván, mi-
vel némely Falu földeit Ecclesia Földének nevezték, 
és Ecclesia földének változtatván szinelvén ez 
utonnis a Possessorokot belŏllŏk ki rekeztették 
[KK ; Ks 17/LXXXII. 8]. 1750: Az Valkai Ke-
let zeli és Újfalvi Havasok elesében illyen abusus 
observaltatott [Born. II/31]. 1832: rendeltetett 
hogy a' K. Gubernium a' Tekei abususokot tö-
rölje el [Borb. II]. 

acél 1. oţel; Stahl. 1585: vettem... kett To-
rozkay vasatt eoregett d. 50. Vettem Aczeltt d. 
24 [Kv ; Szám. 3/XVI. 36]. 1587 Fayt Mesther 
wōt volt Feyer Thamastol 3 darab Aczelt... d 
60 [Kv; i.h. 3/XXXIII. 12]. 1599: Keouetkeznek 
az Atzeloknak Czoroszliaknak es czykultiu lant-
zoknak szama, kiket az Varosiaktol el ueottem, 
Feier Antaltol hoztam Rud aczelt... d 50 Zabo 
Giergiteol hoztam 3 Darabotska Torozkai atceltt. 
d 45 . . . 3.Masa 25 lb Horgas atzelt..., f 30 d 
37 1/2 [Kv; i.h. 8/XI. 18]. 1629: Egy pecziet 
nyomó Arani giwrw, Aczelba meczet bele foglalua 
[Kv ; RDL I. 132]. 1675: Vottem egy darab 
aczelt az Malomhoz csákányok Nadolni... d 45 
[Kv; Szám. 35/1. 27]. 1765: Az Lapos Vasnak 
Nádalására Vettem két óka aczéllat d 34 [Nagy-
barcsa H ; Ks 71.57. szám]. 1780 k: egy ekevasat 
megatzélottam a magam atzélambol Rf 1 | egy eke 
Lapas vasat meg atzéllattam a magam atzél-
lambol xr 42 [Szászváros; BK]. 

2. lakatrész; resort; Teil des Schlosses. 1589 
Az tanacz haz vduaranal az meli eoregh Iákat 
vagion, hogi megh bomlot vala, czinaltattam 
megh acelliat es kulczat d. 12 [Kv ; Szám. 4/X 
31]. 1595 Lakatos Benedek. egy három szegú 
lakatnak, atzelyat, zaryat czjnalta [Kv i.h. 
XVIIa/6.136]. 

3. puskarész; oţele ; Teil des Gewehrs. 1629: hoza 
hagjtek s az puskaia Aczelyat talalam [Kv; TJk 
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VII/3. 63]. 1808 A ' Nagyobbik golybisos Stutzb(a) 
uj Far Sutu Rfr. 3 . . . Az Atzélra Nád Rf. 1 | 
Azon Puska árra Rfr. 63... Az Atzélyát 
meg nádolni Rfr. 1 [Kv ; TKhf puskaműves szám-
lából]. 

<5. (varga)szerszámfajta; sulă; Pfrieme. 1627 
Varganak valo Achel nro 6 Egj horgos varga kes, 
Tuz ueteö Achellal Eggiut [Kv ; RDL I. 134]. 

5. csiholó acél; amnar; Feuerzeug. 1843: a' 
Legénytől elvettűnk két garast és égy atzélott 
[Bágyon T A ; KLev.]. 

acélcsat cataramă de oţel; Stahlspange. 1789 
Atzel tsat | Egy atzel tsad (! ) [WLt Cserei Heléna 
jk 23b, 25b]. 1801 egy Gyapot Gyolts Nimet 
Gagya Atzél tsattyával [Vargyas U CsS]. 

acélfejü cu cap de oţel; mit Stahlkopf, stahl-
köpfig. 1756: Groff Kemény László Úrnak meg más 
atzél fejű arany gyűrűjét, tudom hogy el lopta 
volt. Németi István [Kv ; Mk I X Vall. 83]. 

acél gálakoszperd acél-díszkard; sabie de ga-
lă din oţel; Galadegen aus Stahl. 1805 Egy 
brilliantirozott aczél gála koszperd Schwarz csi-
nálta fekete tokban [Mv; TGsz 52]. 

acélgomb nasture de oţel; Stahlknopf. 1778: 
1 Tucett aczél gomb - 45 [Ks 32. XXXI I I ] . 
1785 22 atzel gomb 1/66 [WLt Cserei He-
léna jk 5b]. 1793 egy viola szin ször matéria 
szoknya Lajbel és Kaput hozza atzél gombok-
kal [TL Conscr.]. 

acélkard sabie de oţel; Stahldegen. 1807 (Vá-
sárolt) 1 Aczél kardat [Mv; Berz. 7. Fasc. 69]. 

acéll (meg)acéloz; a oţeli; stählen. 1675: A Merai 
Malomhoz, hogy három Czakant megh Nadlottak, 
Korong Vasat, perpenczetis aczellottak, fizettem 
a' Kovacz(na)k f — d 45. Azon szerszamok-
(na)k megh aczellasara, vōttem aczellat. d 36 
[ K v ; Szám. 35/1. 32]. 1798: Acéltam egy ko-
rong Vasat és Serpenyőt az Malomhoz [Déva; Ks 
72. 54 kovács-számlából]. 

acélláncocska lănţişor de oţel; Stahlkettchen. 
1668: Egy kis gyenge Arany Lanczoczka, öt 
Arany benne. Egy kis fekete Aczel Lanczoczka 
[Mk Kapi György lelt. 10]. 

acéllárva ? acélálarc ; mască de oţel; Stahlmaske. 
XIX. sz. eleje Fegyveresház Inventáriuma.. . 
Fekete vas, aranyos szélű Pántzél. Fekete ara-
nyozott Sisak. Fekete aranyozott atzél Lárva 
[BK Inv. — Számolhatni az 'acél-sisakrostély' je-
lentéssel is]. 

aeéllás acélozás; oţelire; Stählen. 1599 vettem 
egy apro uasat az csakannak aczellasara d 12 [Kv 
Szám. 8/XII. 2]. 

aeélltatás acéloztatás ; oţelire; Ver stählen. 1731 
Egy Rud aczel tanaitatot, fejszek aczeltatására 
[Szentbenedek SzD ; Ks 70. 51 Szám.]. 

acélol acéloz; a oţeli; stählen. 1812: Egy kőtő 
féjszének tsalasáért ( ! ) ujbol 42 xr. Kőtő fejszét 
nadolni és atzelalni 30 xr. Ha tsak Atzélazza 9 
xr [F. rákos U ; Falujk 72 — 3 Sebe János pap-
nőt. kezével]. 

acélóra ceas de oţel; Stahluhr. 1790 Házba 
valo Atzel ora uj Tokkal 1 [Sv; Ks]. 1813: Egy 
Atzél falra valo ora Tokostol [Kosesd H ; Ks 111 
Vegyes ir.] 

acélos 1. acélozott; oţelit; gestählt, stählern. 
1637/1639: Egj mereo csontos agju puska kocsi-
ban ualo Aczelos es Gemes, aestimaltuk. f 8 d. 
— [Kv ; RDL I. 111]. 1714: Ló szerszám barsony-
nyal buritott es atzéljos halhéval rezes szegetskék-
kel... fl. Hung. 120. [Nsz/Fog. REkLt II. Apafi 
Mihály hagy.]. 

Szk: ~ páncél. 1714: Rezes Pantzér, melljnek 
nyakra valo külömb féle fénlő üveges követskékkel 
ki rakott.. atzéljos Pantzér, melljnek nyakra 
valója meg aranjozott ezüst gombotskákkal éke-
sített s hasonló kesztyökkel. Atzéljos Pantzér 
bő Magjar nyakravalóval [REkLt II. Apafi Mi-
hály hagy.] Mr ~ patkó. 1587 Balias kowachy. 
8 wj Acellos patkot vert fel. d. 48. [Kv ; Szám. 
3/XXXIII. 22] * ~ puska. 1594 Algju ala 
valo oregh vas derek zegh No. 1. Aczelos Pus-
ka chjontos agjw vágjon No 1 [Somlyó Sz; MNy 
LXI, 110]. 1611 Egj io Acélos hozu Puska 
gemes. Egj jo zamzery [Kv ; RDL I. 88]. 1614: 
egj acélos puska [Kv ; i.h. 96a]. 1629: uagion 
tizen ket eoregh Aczelos puska [Szentdemeter 
U ; LLt]. 1647: Varadi Istvánnál az Hadnagj-
nal egj őreg Aczelos puska [Marosillye H ; VLt 
55/5415]. 

2. ~ bot ?acélfejű bot, acélbunkós bot; o bî-
tă cu măciucă de oţel; Stock mit stählernem Kopf. 
1681 Egy aczélios Bot, és egy Balta [Beszt. 
LLt]. 

3. ~ sisak acélsisak; coif de oţel; Stahlhelm. 
1714: Három Atzéljos Sisak részerint Lantzos 
[Nsz/Fog. REkLt II . Apafi Mihály hagy.]. 

acéloz edz; a căli; stählen. 1812: Kőtő fejszét 
nadolni és atzelalni 30 xr. Ha tsak Atzélazza 9 
xr [F. rákos U ; Falujk 72 -3 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

acélozás edzés, megacélozás; călire; Stählen. 
1758: Aczél, fejszék és szántó vasak aczélozására 
valo in frustris Nro 6 [Déva; Ks 76. IX. 8]. 

acélpecsétnyomó stampilă de oţel; Stahlsiegel. 
1791 atzél Petsét nyomó Fa tokotskájával egyŭt 
[DLt hiv. nyomt.]. 

acélpénz (szerződött kovácsnak) acélozásért já-
ró pénzátalány; plata globală a fierarului pentru 
oţelire; Gehalt des Vetragsschmiedes für Ver-
stählen. 1750: Conventios Kovácsok(na)k aczel 
pénzel edgyüt fizetések HFlor 17 [Kv ; Szám. 70. 
VII I . 17]. 
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acélprés presä de oţel; Stahlpresse. 1752 : 5 olló, 
egy aczél prés [Kv ; Ks Kornis Zsigmond lelt.]. 

acél-spanyolspádé spadă (spaniolă) de oţel; 
(spanischer) Stahldegen. 1805: Egy virágosonn 
mettzett aczél Spanyol Spadé, négy mordály 
csövei [Mv; TGsz 52]. 

acéltükör oglindă de oţel; Stahlspiegel. 1732: 
az Ebédlő palotába. találtunk... egj nagj 
aranyos rámájú aczél tűkőrt [Kóród K K ; Ks 12/1 
Kornis Zsigmond lelt.]. 

acélvas oţel; Stahleisen. 1780 Egy darab 
atzél vas [Bethlen SzD ; BK]. 1797 Vétetett 1/4 
atzél vas R f l 1 xr 52 1/2 [Déva; Ks 96]. 

acélzabola zăbalä de oţel; Stahlgebiß. 1862: 
2 drb atzél szabola [Kv ; SLt Vegyes perir. 22]. 

acélzöld verde de plumb; stahlgrau, graugrün. 
1800: Egy atzél zöld Creditor rózsa-Szin pántli-
kával ki tzifrázott Szultán [LLt]. 

achátpixis agátszelence; casetă de agat; Acha-
tenbüchse. 1795: 16 Rforintos Islandiai Band 
Achát pixisért az Elek Úrfi számára adtam 4 
Stufát [ETF 182. 73 Gyarmathi Sámuel napló-
ja]. 

ács dulgher; Zimmermann. 1571 : az Alchok es 
egyéb fa myvesek [Kv ; TanJk V/3. 36a]. 1573: 
azt Monta az zellyer... chiak hion achot eo meg 
fyzety az haz Berbeol | Zekel gěrgy alch | meg 
heaztatta az hazat, Alchnakis eok fyzettek az 
haz Berbe Twdwan az keolceget [Kv ; TJk III/3. 
238, 250]. 1579: fyzettem az alchoknak hog az 
plébános hazat mek hyazottok Elseoben alch 
antalnak. d. 25 [Kv ; Szám. 1/XVIII. 37]. 1581 
Az Alchynak Tartotta (m) egy legent hogy segitet | 
Ket Legennek hogy Sendelt hordottanak Az Al-
chyoknak attunk, nekyek d. 24 [Kv ; i.h. 3/IV. 6, 
15]. 1584: Esmeg 4 napra egy legennek hogy segitett 
az Alchoknak f - d 24 [Kv ; i.h. 3/XV. 9]. 
1585: Jōwe ket molnár ket Aczhy feyedelem lewele 
vala nallok [Kv ; i.h. 3/XXII. 17]. 1586: az er-
kelj teteiere fabol egi gombot faragtatam vala a 
Nemet acchal attam - /16 [Kv ; i.h. 3/XXIV. 
40]. 1587: Ket Alchynak.. f. 2 [Kv ; i.h. 3/ 
XXXI I I . 14.]. 1590: az Achoknak. fizette(m) 
fl - d. 60 [ K v ; i.h. 4/XIX. 17] | Az Alchy-
nak... d. 40 [Kv ; i.h. 4/XVII. 8, 14]. 1623: 
Ágion (így!) melleye az fogarassy Aczíokott 
[Törzs, Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1627 Achnak 
való szekerche, ketteo [Kv ; RDL I. 134]. 1699: az 
tŏb Aczok, képekben, Dési György Ur(am), kéz 
bé adással meg szegődvén [Kv; BLt 7]. 1846 : 
Azon hibának nem mŭk Atsokul vagyunk okai 
hanem a Kőmivesek [Dés; DLt 78]. 

Szn: 1505: Johannes alch [Dés; DLt 82]. 
1526: Ambrosius Alch [uo.; i.h. 125]. 1554: 
Alch balynth [Kv ; Szám. 1/IV. 21]. 1562: Ach 
Balynt [ K v ; i.h. 1/VII. 15]. 1563: Alch balinth 

[Kv ; i.h. 79]. 1568: ach Georg' [Abrudbánya; 
Törzs] | Ursula R(elict)a Emerici Alch [Kv ; 
TJk 226-7]. 1570: Orsolia Alcz Imrehne [Kv ; 
i.h. III/2. 49]. 1574 Alch Lwkach [Kv ; i.h. 
III/3. 394]. 1583 Alchy András [Kv ; Szám. 
3/XI. 27]. 1584: alchy Thamas [Kv ; i.h. 3/XV. 
13]. 1588 Alchy Gergelnekis hogy az tengelt 
az hydnak megh Chinalta fyzettem f. 1 [Kv ; i.h. 
IV/III. 32-3]. 1589 Alcz Lukacz | Alczy Lukach 
[Kv ; i.h. 4/VI. 21, 4/X. 24]. 1590: Alchy Lukachy 
[Kv ; i.h. 4/XXI. 39]. 1679 Stephani Acz de Dess 
[Dés; Jk]. 

ácsbárd bardă de dulgher; Breitbeil. 1780: Áts 
bárd [Bethlen SzD; BK]. 

ácsbeli mü ácsmunka; lucru de dulgher, dul-
gherie; Zimmermannsarbeit. 1595: adatanak ve-
lem. Acz Janosnak, hogy az Cziga kötelet oda 
adta, és az mellet valamj Aczelbelj mü kellet 
meg czjnalta [Kv ; Szám. XVIIa/6. 242 ifj. Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 

ácsfürész ferestrău de dulgher; Zimmermannssäge. 
1744: Edgy nagy áts fürész [Szentdemeter U ; 
LLt Fasc. 67]. 

ácslegény ácssegéd ; calfă de dulgher; Zimmer-
mannsgeselle. 1582: Az hyd felet való heazatot. . . 
be foldoztattam attam az Achy legenyeknek d. 
25 [Kv. Szám. 3/V. 27]. 1585: Az Ach legeneknek 
hogy a sendelt le segittetek rakny... d. 12 [Kv; 
i.h. 3/XVII. 15]. 1587: Ket Totorzagy Alchy 
Legenijek Segitettenek. Mywelny 6 Nap. f. 
1 d. 92 [Kv ; i.h. 3/XXXIII. 16]. 1592: Az Achy 
Legegyeknek ( ! ) fyzettem 1 Napra d 20 [Kv ; 
i.h. XIV/5. 260]. 1597: Az Achy legenieknek. .. 
fizete(m) d 12 [ K v ; i.h. 7/XIII. 8]. 

ácsmájszter ácsmester ; dulgher; Zimmermeister. 
1842: Ats Máiszternek 50 Rf [Görgény kör. 
MT; Born. F. If]. 1852: Iffiab Losontzi János 
inp átts maiszt(er) [Km; KmULev. 2]. 

ácsmester dulgher; Zimmermeister. 1570: az 
Bereztelky wdwarhazath Alch Mesterekel Meg 
Beochwltettwk kyk hoza lathwan weleonk Eg-
hetembe 600 forintra Beochywltek [Bh; Eszt-Mk 
Magyarói cs.]. 1640: Dragoie Medue. Acs mes-
ter [Herszény F ; UC 14/48. 54]. 

ácsmunka lucru de dulgher, dulgherie; Zim-
mermannsarbeit. 1850: meg fogadtam Molná-
romnak a Náznánfalvi malmamba Bágya Juont 
kinek is lészen kötölössége .. Mikor szüksegem lé-
szen udvaromba dolgozni, áts, vagy asztalasi 
munkát kötotös ( ! ) tenni [Náznánfva MT; Berz. 
20]. 

ácsmü ácsmunka; lucru de dulgher, dulgherie; 
Zimmermannsarbeit. 1642: Balogh Istuan... Acz 
Mieuel zolgal [Gyalu K ; GyU 78] | Fazakas Bol-
disar... Acz miuel szolgai [Km; GyU 94]. 1652: 
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Czeőb Peter... Ats mweuel szolgai [Szászfenes 
K ; GyU 119]. 

ácsnapszám plată cu ziua pentru dulgherie; 
Tagelohn für Zimmermann. 1840: Egy áts nap-
szám [Dés, DLt 166]. 

ácsorgó ?szájtátó v. tétlenül lebzselő; pier-
de-vară; Gaffer, Eckensteher. 1739: ez a Nem-
zecséga tsak ollyan ácsorgo, szájongo, hogy ha 
valamit rajok biz az ember keveset szokott 
benne nyerni [Nagysomkút Szt; TL. — aA ser-
téshaj tók]. 

ácspallér ácsmester; dulgher; Zimmermeister. 
1774: Áts Paliérak [T; CU]. 1780: Szász-Vá-
rosi Áts Pallér, Vild András... midőn maga, 
vagy Mesterlegénye jelen lészen, az Udvar tar-
tozik naponként hat Fejszés Embert adni min-
denkor [Déva; Ks 78.20.10]. 1816: Az Átspallér-
nak 30 Rft [Mezőmadaras MT; Born. XVb]. 
1831: az áts pallér, az egész Hidat 7. Hetek alatt 
felállitthattya [Torda; TLT Praes. ad. nro 340/ 
831]. 1837: Az Áts pallérnak fizettem 22 Rf 45 
xr [Budatelke K ; Born. F. Ih]. 1846: Ats pallér 
Tatár Simon [Dés; DLt 78]. 

ad 1. a da; geben. 1507: Az menesbol Agya-
nak neky eg germek louat, mert En Neky eleget 
attam meg Ellegedyek uele | annak vtanna attam 
vala. . . Buzat mel buzanak koblet Attam más-
fél forynton < . . . ag >ya meg az Adossagot [Kv 
kör.; NylrK VI, 187 Cheh István keze írása]. 
1544: Jztrigy Symon.. . fel haz helleth attha 

az mayor hazheleth [Szászzsombor kör. SzD; MNy 
X X X V I , 52]. 1546: Banffy Bernaldnak adya-
nak, nyolcz, hordo, Borth [Radnót MT; JHbK 
XXXVIII/19]. 1547: Es ha walaky Ez zewrzesth 
megy Bonthana, keth Annyn Maragion Mynth 
Az Kyth hozzaya Adnanak [Sv; MNy XXVI , 
53], 1567: Bezzeg ne(m) adom s nem akarom 
adno(m) meg aztis bánom az mit adtam semmit per-
nelkwl [Kv ; TJk 74]. 1568: Ezt lattam hogy. 
danchy orban pénzt ada, Temeswary Mihalnak 
[ K v ; i.h. 187]. 1570: Eo neky Iliién Modon volt, 
Am az Te veodnek adwk az zeolet j Az vrah ezt 
Monta, hogi zabad legy vagj ach valamyt neky vagy 
ne(m) | az feyer vázon Ingekben agy az oczemnek 
| fuzessy peter pénzt adot egy Embernek hogy 
valiion Mellette [Kv ; TJk III/2. 39, 174, 178, 
190]. 1579: Enni kellet adnom [Kv; Szám. 1/XVIII. 
15]. 1582: Azért engemet Ne hagy, hanem Jo 
Akaratod zerent Ag, Amit adhacz. ., ha penig 
nem Acz . . . tehát bizony megh bantatom véled 
[ K v ; TJk 4/lě 47]. 1583: Hogy zenafwet el ka-
zalta, karaert Aad az Bogathy weolgybe feél 
wygh zenat Myngyarast [JHb IX/21]. 1584: Az 
Nagy Máténál chakany vala de Nekem Ada tar-
tany. . . , oztan hogy en eleget Ivam egj Azonnak 
Adam [Kv ; TJk IV/1 283]. 1589: az en Atiam 
fianak nem acz [Dés; DLt 226]. 1590: Attanak 
esmeg eo keglmek dyznokat | az en zenamot az 
meljet en velem az en zena fiue(m) munkaiaba 

kellet volna adnia el uitte potentia mediante [Kv ; 
Szám. 4/XVII. 14, 4/XX. 99, UszT]. 1591 Berek-
zazi Mathe ada valami Jegzest kezemben [Kv ; 
KvLt Fasc. 1/60] | En teollem ker vala haroni 
czapot de en nem adok [UszT]. 1592: Nagy Já-
nos adot volt Kendi ferencz vramnak fl. 16 fo-
rintot [Dés; DLt 234]. 1593: ha pedegh né(m) 
oltalmazhatna(m) tariozza(m) hasonlot Érette 
adno(m) [Perecsen Sz; WLt]. 1597: Az en megh 
holt Atiam adott uala az I Aszony Vranak. . . 
harminch forintoth vgy hogy kereskedgyek velle 
[UszT 12/55] | Aha ugimond be hagtal wolt az 
Chizar Peterne kertibe(n) almat loptál de ha nem 
acz nekwnkis rezt beleolle bizonj megh monguk 
[Kv ; TJk V/l. 106]. 1598: az Isten mast Aad 
Kigteknek erette warossul [Kv; Szám. 7/XVI. 
96]. 1602: mégis hatta neky hogy mikor neke(m) 
zwksege(m) lezen ket pénzt, harmat, keriek teolle, 
feőm mosatni mire, de megh sem ad [Kv ; TJk 
VI/1. 639]. 1614/1617: Az mely reth penigh kö-
zelb volt annal tiszenhet penszt Attanak [Torda; 
RDL I. 100]. 1617 Monda Istua(n) Hozza a pinzt, 
Monda Borbei Janosne hogy Nem ád [Mv; MvLt 
290. 25a]. 1632: Tehen lopás f 6, az kiteől el 
lopia, ketteőt ád erette [Persány F ; UC 14/38 Urb. 
10]. 1654: házatis ád, uagy epittett eö kegme-
nek [Alfalu Cs; LLt Fasc. 71]. 1687: A Tiszta 
Zab 97 io czipokat nem az idegen mester embe-
rekre... Erogalta. Hanem ...nyarat Szaka Szé-
na Sarjú kaszásokra, gyűjtőkre, buglyálokra, 
Buza zab aratokra s, egyéb efele munkasokra kik-
nek Tiszta Zab czipot Szoktanak adnia [Márama-
rossziget; Törzs]. 1688: eo tiz forintot ád Bátyám-
(na)k kalács penzbe az kivel keresse az eokrét 
[Nagykájon SzD; BK]. 1690: adat voltt Szegeny 
Atyánk bizonyas Szamu pénzt [Fog; Szád.] 
1694: mindé(n) hazas emb(e)r ád egj egj Karatson 
Tyúkját [Láz A F ; BfR]. 1698: attálé Búzát Szé-
kolai Vancsa Simonnak..., vermes Búzát attálé 
nemé? [Gyulatelke K ; Ks]. 1700: Vas Dániel 
Urnák adgjan [Mv; Wass 19]. 1705: Apro major-
s(ágna)k attanak metr 2 1/2 [Holtmaros MT; Told. 
27]. 1721 Czegei Vas Dániel Ur(am) Eo Kgyel-
me az Karalyi ura(m) Eō Nagysga Penzeben 
adat kezemben 20 idest husz M(a)gyar Forinta-
kat az melyről quietalam Eõ K(e)gyelmet [Wass 
19 Veres Ferenc Dob. hites szb keze írása]. 1722: 
adgjan edgj ōkŏr Bivalyt | adgjan odais más Ton-
nácskában Pisztrángot 116 [Fog.; KJMiss. Rétyi 
Péter lev.]. 1724: Talám Etsedi Ur(am) enni sem 
ád kgmetek a Cselédnek, h(ogy) ollyan Sárgák és 
vajuttak [M. királyfva K K ; BK]. 1730: A hiz-
laló Serteseket... tiz forintért is oda adnám ha 
valaki meg adná ertek de senki nem ád [Noszoly 
SzD; Ap. 4]. 1742: egj falat kenyeret sem ád ő-
kglme [Méra K ; Aggm.C. 12] | Kétt darab Ré-
teketis adak mostan [Szentháromság MT; Berz. 
8. 72/8]. 1758: adtanak... mindenik Leanja-
nak egj egj tehent [Aranyosrákos TA ; Borb. II ] . 
7763: ide ád koltsár egy palatzkbort hogy vigyem 
bé a házba [Betlensztmiklós K K ; BK Gazd. 
Ir.]. 1766: jo szivei ád [Ákosfva MT; Told. 23]. 
1769: az Melgos Ur egj pénzt Sem ád érette [Kv ; 
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SLt XL Henter János Suki Jánoshoz]. 1773: 
igyirte vala Ngod hogy vagy 10 juhot ád [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 149]. 1774: Laszlo Maljses (I) 
felelt adak s.v. Hétt szart [Szőkefva K K ; Ks 66. 
44. 17c.] | Praefectus Uram. parantsolt hogy 
agyan penszt [Mocs K ; KS Conscr. 43]. 1783: Asz-
talas Mihalj Uram adatt, 15 veder mustat adósság-
ba nékem [Kv ; Pk 2]. 1786 attza nékem bort... 
osztán Bort is adott az Fogados [Hídvég Msz; 
GyL]. 1789 adat. . 1 rendbili dalmán gambat 
[Mv; Berz. 7 F. 69]. 1790: egy szál fát se adgyan 
senkinek [Drassó AF; TSb 24] | quietantiát ád 
Nattsagad rollak [Babuc K ; Pk 2]. 1791 abbéli 
résziért másutt. más joszágot nem adtanak 
[Szenterzsébet U ; Borb. II]. 1797: adak én., 
mert nékem is vagyon borom [Náznánfva MT; 
Berz. 3. 3/21]. 1801 Negyven font Szalanát a-
datt a Számtarto [Gernyeszeg MT; TL]. 1802: a 
Tehenyit ki botsátván enni adatt [Udvarfva 
MT; Told. 42]. 1805: Teleki egyszeriben pénzt 
ád [Dés; Ks 94]. 1809: ha az Apám pénzt fogna 
kérni ne adjan [Dés; DLt]. 1813: 500 véka ga-
banát ád [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1816: a 
felesége ís sok ízben panaszolta nékem hogy ennie 
nem ád, és őtet is nem engedi hogy adjon [M. köb-
lös SzD; RLt]. 1817 Adam Ezen Kezem Íráso-
mat. Maras Vasarhellyi Burger Kerekes Já-
nos [Mv Ks 72. 53]. 1829 adat volt 2 
f. 50 xr [Kv Pk 6]. 1838 még adak néki 
10 R ftokát [Tötör SzD; RLt Ketzeli János 
Rettegi Sándorhoz]. 1840 fizetést sem ád 
ennem sem [Dés; DLt 344]. 1842: adatt volt hat 
garast [Dés ; DLT 759]. 1846: ti nem adtak nekem 
vámot [Dés; DLt 315]. 

Sz: adsza s ne adjad és vegyed. 1631 eö maga 
jöue oda hozza(m) s monda hogj miért nem ad-
ta(m) ki az Csizmát s en monda(m) hogj azért 
hogj acza s ne s monda hogi Isten engem ugj 
segülien hogj holnap megh adom, de ugjan nem 
ada [Mv; MvLt 290. 255b] egyik a másiknak 

háza ajtaját, egyik a másiknak adja a kilin-
cset. 1597 Kadas Janosnak zaiabol hallotta(m) 

., hogi Egi bestie lelek kwrwanak sinchen semmi 
gongia rea ha zinte eggy lator az masiknak aggiais 
az ew hazanak aytayát [Kv; TJk] sokat igér, 
keveset 1673—1683 Azért, ez vilagh alhotot-
lonsaga minniajunk előt világos, sokat igir ke-
veset ad, elő samlalhatatlan s akar melj elmeiű 
embertőlis ennek mivolta s, valtozossaga, nem csak 
le irhatatlan, magiarazothatatlan (!), de ki gon-
dolhatatlanis, soksor ha iot mutatis csalardul 
rossal fizet, s, sep sin alat, merget, s, szerencse 
alat, vezedelmet niuit [Ks; Kornis Gáspár ke-
zével] kalácsot ~ a kezébe átv sípot ad a szá-
jába, lovat ad alá. 1687: Udvarbíró Vr(am). 
azt parancsollya vala, ha ez után akar Lovas, akar 
Gyalog az én hirem nélkül, az eő Ngok Joszágáb(a) 
mégyen akar miért, mindgyárt meg őllyetek. Mely-
lyet én halván mondék: Miért ád kgd Vram ka-
lácsot az kezekb(e), mert igy edgyenként minket 
kgd, mind meg őlegethet; arra is azt feleié eő 
kglme, Csak meg őllyétek [Szilágycseh; GramTr 

2. vall 1570: ha. isten Búzzanak termeset 
aggyá azzal is megh fyzetek [Kv ; TJk III/2. 
160a]. 7629: ne adgia Isten azt neke(m), hogi az 
en atyamfiayt ki tagadgiam [Msz; Borb. I]. 1638: 
Eleget forgolodik asz szeginségh az Bani (!) műue-
léseben de ha Isten nem aad, mit tehetünk rolla 
[Torockó; Thor. XVI/1]. 7677 ez utan tálam Is-
ten többet ád [Balázsivá; UtI]. 7687 Isten eő 
Felsége magzattyakatis kiket Isten nekik adat 
volt töllek bölcs itiletibōl el kivánta [Alvinc 
AF ; Incz]. 7696: Megh látom mitt ád I(ste)n 
érnem [Mv; Berz. 17. XII/36]. 1758: nem ugj 
vagyon a termés mint mászor ugyan csak itt tŏb-
bécskét ád Isten Ngdnak, jócska lészen [Boroskrakkó 
AF ; TL]. 1781: Adgyan Isten minden jot kegyel-
mednek [Jobbágyivá MT; Bál. 1]. 1806: Adgyan 
Isten minden jókot Baka István [Csapó K K ; 
LLt]. 1815: Bort agyan az Isten Eö szent felsége 
[Sárd AF; KmULev 3]. 1830: agyan az jo Is-
ten néktek jo egéséget hoszu életet 's minden 
egyéb boldogságot,. az Isten álgyan meg kedves 
Miklosam [Kv Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

3. juttat; a da; zuteil werden lassen, geben. 
1591 Az falw teobbet talala nallaa mely eotet 
nem Illeti az meniwel teobet talalank azt Ke-
reztes Janosnak adwk [UszT. aÉrtsd: föl-
det]. 1820 ha a' Jósika Vagyonnyát kezekre 
káphattyák részt ád belőlle [Aranyosrákos TA ; 
JHb Fasc. 48]. 

4. ajándékoz; a dărui; schenken. 1573: hal-
lotta az Annyatwl azt Monta hogy lm Annye 
ruhazatot parta Eowet adak Neky hogi Ember 
Niomot Er vele [Kv ; TJk III/3. 193]. 1585: Ba-
lasy Janosnak Adanak egy Zònieget az Vraini 
Menigzeiek Napia(n) wöttem f. 4 d 50 [Kv 
Szám. 3/XVIII. 25b]. 1598: zegeòdett zolgaia ua-
la Gegeò Balint vra(m)nak Simo János, megh 
egj deres louat adott uala neky [UszT 13/37J. 
1605: viseltesse gongyat. Isten vizza hozwa 
minden rea való keolcheget megh fordittia, an-
nak felette gonduiseleseert egy Altalagh boroch-
kat Aad [Kv; TJk VI/1. 709]. 1729: igazán czi-
gány vásár az, hogy a mit edgyszer ád az ember 
másszor yagy viszsza végye, vagy az árát 
meg végye [Ap. 1 gr. Haller János gr. Káinoki 
Borbárához]. 1764: az Udvari Biro... adatt Ve-
res Dávid Uramnak egy buglya szénát [Kóród 
KK; Ks 19/11.6]. 1774: az ide való Fogadosnak. . 
Szájából hallottuk beszélleni, hogy ŏtett Senki 
Sem vetheti ki ajandé(k)kal a Fogadobul, mert 
ha más egy aranyat ád, eo kettőt ad Tiszteknek 
[Mocs K ; KS]. 1781 drága sellyem öltözeteket 
adat és csináltatat [Kv ; D. 4. XXVI. 1]. 1799. 
Sellyem keszkenyőt ád [Dés; DLt]. 

5. adományoz; a dona; schenken, spénden. 
1608: my Kendi Istuan vram Tanachiunk es 
Cancellariusunknak megh tekintuen hwseges, es 
alhatatos zolgalattiat, Zamos Uyuarat minden 
hozza tartózandó iok es Jozagokkal bizonios sum-
maigh eo keg(ne)k inscribaltuk es attuk, az mint 
Inscriptionalis leuelebeolis megh teczik [Törzs 
fej.]. 1613: Mikor Donatioval az Czeke faluat 
Becz Palnak attak vala az előtt tudo(m) hogi 
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Veres ambrus Varga Lőrincz oda szolgálták Becz 
Palnak [Kotormány Cs; BLt 3]. 1615: az Comialy 
( ! )a rez iozagoth mezaros Peter vramnak feiede-
le(m) atta feiedelem leueleuelis iktatta magat bele 
[Törzs. — aComiaty; olv. Komjáti?]. 1639: Olah 
Vásárhely neuw falut, ugy atta uolt Bathori 
Istuan az Lengéi Király Kerey Albertnak [Vaj-
dasztiván MT; Borb. I]. 

6. rendel; a puné la dispoziţie; zur Verfügung 
stellen. 1585: Jöwe vyzza Kalnassy György pos-
ta attunk Tordayg 3 louat alaya Kadas Albertot 
fyzet(e)m neky haro(m) lora d. 75 [Kv ; Szám. 
3/XXII. 2]. 1589/XVII. sz. eleje: Ez Inas. Annál 
penigh az Mesternel az hova ment, vagi inkab 
az houa az Ceh Mesterek adgiak, az igaz osztas-
nak igaz rendi szerent tizen ŏteod napigh valo 
próba engettessék, hogi ha. . a z Inas az eő Vrát 
megh kedueli, Jo ; ha penigh Nem, az Ceh Mesterek 
az Inasnak mas mestert tartozzanak adni [Kv; 
KvLt Céhir. I I KőmCArt. 4]. 1590: Az feo feo 
vrainknak kelletet Hust adnia Cohnaiayokra. 
veottem. . fel Eokrot p(ro) f 1 d. 90 [Kv ; Szám. 
4/XX. 23]. 1593: vram azt izente hogy Jwieon ki, 
mert miuet ad nekj es vgian rea bizunk hogi el 
Jeoieon [Kv; TJk V/l. 32l]. 1606: Veres Imreh 
tudom hogi az Jobbajsagnak Idejen velwnk egiwt 
zolgal vala az vára meg echer Kendi ferencznek 
hogi aratott attak vala Radnotra odajs el Jött 
vala velwnk aratnj [Oklánd U; UszT 20/113]. 
1724: Meg látom mit ád a Törvény a mellé állok 
[Marossztkirály MT; BK]. 1757 adgjan a' szék 
minekünk mindkét félnek Oculatorokat kik (ne) k 
had mutassuk meg az mi igassagunkat [Torockó; 
Bosla]. 1782 Nékém más Dolgot adot volt az 
Tiszt azért nem mehettem el [Mocs K ; JHbK 
LI I I ] . 1829 a' mig az idő fel nem melegszik nem 
ád a' Doctor vér tisztitot [Kv Pk 6 Pákei Krisz-
tina lev.]. 

7. bocsát; a da; zur Verfügung stellen. 1590: 
Ez ide ala megh irt limitatiorol wgy teczet ew keg-
meknek hogy mikor Isten draga es zewk ydeot 
bochiat reánk chiak ackor obserualtassek, ha pe-
nigh Isten olchiosagot adand ackor ew kegmeknek 
kewleomb gondwiselesek tractusok lezen feleolle 
[Kv ; KvLt Vegyes III . 13]. 1598: miérth pedigh 
hazos tarsom dolgát bĕtegseget hosza eleó. 
en Arrúl ne(m) tehettem Isten niaúaliat adot 
rah [UszT 13/3]. 1602: ha az Vristen oly chendes-
seget Aad tehát legien kezen [Kv ; TanJk 1/1. 422]. 
1753: ha Isten valami akadályt nem ád az innep u-
tán Savanyó vizre el mennyek [ JHbT Árva Bethlen 
Kata lev.]. 1768: már most szűk a' viz de mihelyt 
Essőt ád az I(ste)n ismét meg indula [Esztény 
SzD; Told. 5a. — aTi. a malom]. 1843: ha ke-
zembe ád az Isten meg tanitlak [Dés; DLt 410]. 

8. ereszt; a produce/face; (das Getreide) tragen 
(gut). 1740: efele gabonais epen nincsen mert 
negj kalongja is elig ád 1 veka gazt [A.árpás 
F ; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1842: 
A Ros jobban ereszt, az ád kalangjája három vékát 
[Görgény MT; Born. F/IX Csíki Sámuel lev.]. 

9. enged, hagy ; a lăsa; lassen. 1556: az en gyer-
mekymnek terhet fel wewen attham Petherffal-

wabaly Rezemeth. az wytezlo Glesan Janos-
nak [Mikefva K K ; BfR VI. 283/3]. 1569: En 
gwthy Imre. .. beke Imre hazat atham gurka 
Janosnak kyrwl engemeth megh elygythet örökbe 
fyurul fyura [Szécs Sz; WLt]. 1574: Zeoch gergy... 
Mongia volt ad fogwa Magadat, Mond Bwday 
gergy Myert adnam my gondod en velem [Kv ; 
TJk III/3. 357]. 1577: my meg kerök csiakan 
balas wramtol hogi valahol adna egi keues széna 
fwvet minekwnk nekwnk ot mutata az szen egetö 
pataka mellet [UszT]. 1591: à melj feoldet en 
eonekj Attam volt azt akaria Veres Thamas eo 
teolle el keresni [i.h.]. 1592: lm ertem hol adnala de 
Igen taűűl vagio(n) ha kezem Jgieben adnal el 
venne(m) Zeretheo atiamffia Mihály.. az te 
feolded vagio(n) közel az enimhez ha azt Ide ha-
giod ez egj eztendeore ottam maradgion | 
ennekemis az en Orotasombol áttanak es hattanak 
uala ket holdot [i.h.]. 1598; en attam uala az 
zegeni leanio(m)nak valami fejeós yneoket io 
akaratomigh hogj fejesse [Szu; i.h.]. 1599; Az 
Egez falu kepeben . . . Adanak Bornemisza Ist-
va(n) vramnak Egy Erdőt. kett zaz forint keo-
tel alatt [Inakfva/Mezőörményes MT; EH A]. 
1602: Cybere Balint. mo(n)da adgiatok nekem 
az eórekseget ha eók meg ne(m) veszjk az Atia-
fiak kerde min hadnok, mo(n)dom hogy 55. fo-
rintod) [UszT 16/72]. 1606 Énnekem atta wala 
az peöreös feöldet az Nagj Patakba Bogartfalj 
vram en keczeör meg Zantattam beis vettem 
buzaual Engem senky nem ellenzett [i.h. 20/284], 
1608: Kowaczoczi Vram Ada kis Orbot éppen Zyl-
waasy Vramnak [Kisorbó AF ; EHA]. 1609 az 
erdeö Sulester hellit, hat forintért atta(m) uolt 
bech palnenak az mig elle eő bira [Kozmás Cs; 
BLt 1]. 1617/1628: adott vala. Az fejer Patak 
vta mellett. egy kis széna Fuuet [Ditró Cs; 
EHA]. 1641 Ez dolognak nagy ab erősséghire az 
két fél maghok kezek be adasaual adák es uallák... 
ez. . hazokat per Concámbium egy másnak 
[Dés; Hr 1/2]. 1685 az Sándor János uramék 
gondviselőjők Gáspár Benkő Sámuel Uramnak 
adta vólt hogy megh kaszáitassa azt az . . . kis 
daraboczka joszágot [Altorja Hsz; Borb. II]. 
1698: kérni kezdé töllem az Pallast, hogj adgjam 
néki, eo énnékem Búzát ád érette [Szekolaj SzD ; 
Ks]. 1702: egy daraboczka veteményezni valo 
földet, mindenkor életéig ád, és enged [Kv Pk 
7]. 1724: Fejér Márton mondá, hogy egyszeri baszást 
(:nobis ignosce L. Benevole:) nem anna Száz 
forintért [M. királyfva K K ; BK]. 1752: akkor 
a Szent Mártoniak adták volna a' Vitzeieknek 
azon hellyet hogy az ők Hatarok légyen [Vice 
SzD; MvRK]. 1758: Vettem egy tehenet az Fe-
leségem (ne) k az Attya mellet valo sok Sanyarusá-
gáért adat volt néki az Attya egy darab vetést 
[Asz; Borb. I]. 1762: Az mi erdőnkből Krajnik 
Uram tawally Némelly Dobraiaknak adat volt 
tüzelő erdőt [Roskány H ; Ks 193 Vegyes ir.]. 
1768: Szakács György adat Horváth László Uram-
nak, egy más Szántó földet [Csapó K K ; Berz. 3. 
7. C.7]. 1774: adtam Titt. Praefectus Botskor 
Elek Uramnak két Bárány Bőrt... azért hogy 
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Keszŭben egy fen hagyot Zsellér házat adgyan. . 
Máttyás Szimion adot.. òt forintot azért hogy 
Házat adgyan Néki [Mocs K ; KS Conscr. 86]. 
1781 A pedig, hogj őrőkős Vásár vágjon némely 
Belső Epületekről. több Just a Jobbagjnak nem 
ád s többel nem is élt soha, hogy mivel az Epü-
letekhez pénzével jutott. . azt pénzen másnak 
el is adhatta [Torockó, Thor. XX/5. 53-4]. 1792: 
volt... 38 darabb nagy Sertések, . . . ezekből 
10 párt. adott el Popa Josziv hogy ezek-
nek árrábol mennyit adtak lesz Péternek nem 
tudom [F.lapugy H; Ks XLVIII/7.15]. 1806: 
Végeztetett. . ., hogy senki is kantáros legént 
ne hozasson magánok, műhelyt annak ne ad-
jan [Dés; DFaz. 34]. 1819: Nsgdnak nem volna 
szüksége Kolosvárhoz közeleb égy Selére 
hogy ök adnánok Ágostonért mást [Kv GyL]. 
1843: Nagy Dani kortsmarosnak adatt eő Nsá-
ga. egy két Szekér Szénás. Rétet [SárdAF; 
Wass 5], 

10. szolgáltat; a produce/face; liefern, geben. 
1775: Ezen Vas Hámor. oly rosz vasat ád mely-
nek hasznát nehezen lehet venni [Lövéte U; Mk]. 
1794: La Kopotsél erdőtske nem hogy épületre 
való Fákkal ékeskedne de még a' Kertelésre sem 
ád alkalmatos vesszőket [Nagyercse MT; EHA]. 

11. (be)szolgáltat; a préda; einliefern, abgeben. 
1594: Semmi fele Adott az varhoz soha nem atta-
nak, hanem Barani, buza es bor dezmat adnak 
[Somlyó Sz; UC 113/5]. 1632: az ki egez telkett 
bir az ollian Eotoen pénzt ad, az ki pedigh fel 
uduart bir, az ollian 25 pénzt ád, az meli penigh 
harmad reszt bir egy Telekben, az ollian semmit 
nem ad [Fog.; UC 14/38]. 1647: Karaczonban 
minden ember ket veka zabot ád; Egj szeker fat ; 
Egy Tyúkot [Spring AF ; BK 48/161]. 1683 k. : Sam-
sonban minden Házas ember. ha buzaia 
nem termene ád erette egy egy veka buzat. ha 
bora nem termene ad d. 12 [Sámson Sz; SzVJk 
167]. 1702 A kinek tiz kereszt búzája vagyon, 
három kereszt búzát ád 14 kévéjivel. minden 
bérfizető. . ád egy egy véka zabot [M. valkó Sz; 
i.h. 44]. 1729: Valálb(an) egy Személly mit ád 
főre, mit ad nyilfőldre, mit ad egy Marhára.. ? 
[Hsz; Ap. 3 vk]. 1777: máttsor esmét pénzt s 
mezet adatt [O. léta TA ; JHb II/21]. 1847: 
Tized dézmát ád a' Szalmás Életből és Tsős Tö-
rök Búzából [Cege SzD; Wass 12]. 

12. kiad/állít; a emite/elibera; ausstellen, aus-
fertigen. 1552: ha az isten feyedelmet adond, 
tahat az ew pechetty alat, adian leuelet ez leuel-
nek Rendy zerjnth es Engedelmet, kireol mi attuk 
ez Jelen való leuelet, mynd az keth feel Byzon-
sagara es otalmara [Mezőszengyei TA ; BfR]. 
XVI. sz. köz. En Barabasy Farkas.. ezt 
ez lewelet anak bizonsagara atam pecjetemnek 
alata [Héderfája vid. K K ; BfN VI. 125/126]. 
1600: Zaz tizen eot forintiarol Masas Thamas 
aad Ados lewelet zamweweo vraimnak [Kv; Szám. 
8/XV. 34]. 1687-1688: Nemett Furierek osz-
tottak ki búzát az Várból Sax Cub 183// Quie-
tantiat sem attanak [Törzs]. 1746: adam ezen 
obligatoriamat [Mv; Told. 17/3]. 1793: adam 

ezen le kőtelező Levelemet arról, hogy . . által 
adtam. szőlőmet [Szőkefva KK; Kp II. 44]. 1814: 
adam ezen irásamat [Szentháromság MT; Sár.]. 
1822: adam ezen Pátens Relatoriamat [Asz; 
Borb.]. 1826: adam ezen Bizonság tévő Irásamat 
arul. [Mocs K ; Told. 36]. 

13. kiad/oszt; a distribui; aus/verteilen. 1585 
Attanak Gialūban három Quarta bortt, meljnek 
eitelet Árultak ki kett d. [Kv; Szám. 3/XVI. 
29]. 1694: Az itt való, minde(n) rendbéli lakosok-
(na)k, ugj az Urak jobbagji(na)k is, a' szüntelen 
korcsoma tartás szabados, ha az Urok korcsoma 
bort nem adánd reájjoka; ha pedig mikor ád, 
akkor a' jobbágjok(na)k ne(m) szabados Urak 
boranak p(rae)judiciu(m)ara korcsomát kezdeni, és 
tartani [Sebesel AF ; BfR Néh. if j. Bálpataki Já-
nos urb. — aA jobbágyok egyik szolgáltatása 
volt a nekik kiosztott földesúri bor kikorcsmárlá-
sa]. 

14. elad ; a vinde ; verkaufen. 1570 kerdy Ze-
kely petert ha howa teotte Az zallonnakat, Azt 
Montha neky, hogy Am Zabo Vinche komamnak 
adam chyak kewes hazonnal, De Megh adossaMa-
rada, ne(m) adhata megh az arrath [Kv; TJk 
III/2. 8b]. 1590: az praedicator inîngiarast rea 
kérde, hogy mert adat volna eo neki ollian marhat 
kith oly gonozul kereset [Kv; TJk V/l. 53]. 
1595: két eókret adot uala Bertalan kouácz Se-
bestyen Demeternek [Telekfva U; UszT]. 1607: 
Dicii A . . Az hul azt mo(n)dgia hogy az en Atia(m) 
atta nekiek. en azt mondo(m) ne(m) adhatta 
azt el az en Atia(m) mert az ne(m) eò rah jaro 
eóreksigh, hanem az Anjamra is Jaro nem adha-
tó jat adta ha attais, ha zinte az en ver Atiamfiaj 
attak volnais [i.h. 20/62]. 1806: itten Vajában 

.adánok egy Darab Erdőt örökösön Méltoságos 
Maurer Sándor Urnák... Száznyolcvan négy 
Magyar Forintokért [Vaja MT; SLt 12. V. 20]. 

15. árul; a desface/vinde; verkaufen, feilbie-
ten. 1696: az Disznók husanak javat az mint Co-
losvarat ugy ittis negy negy penzen.adgyak, az alab 
való jat három penzen [Dés; Jk]. 1699: a mészá-
rosok az húsnak Erdélyi fontyát két Pénznél felyőbb 
(!) adni sehol ne mereszellyék, mert a Militia is 
többet érte nem ád [UszLt IX. 76. 69 gub]. 

16. fizet; a plăti; zahlen. 1545 k. rakostaha 
kewlen akarja megh valtani adyon keth zaz fo-
rintoth [MNy XL, 138. — aAlmásrákos Sz]. 1568: 
ordog Dánielnek ket forintot adek adossagba [Kv; 
TJlć 191]. 1585: Az Adon Jaro Zolgaknak futo-
sasokert hogy a' Sellereknek fel kereseseben zorgal-
matosok voltanak, Attanak f 10/40 | Az Iskola 
Mesternek... kellene fyzetny 25 foryntot de taualy 
atta(m) vala többet 10 foryntal Zolgalattyaban. 
ezt az 10 foryntot ky wewen az 25 forintbol ma-
rad hatra 15 forynt megatta(m) neky f. 15 | ot 
leok az Áruba is, hogy megh Arulanak en 
írek lewelet az fizetes Napiarrol, de 
Akor egyj pénzt sem Ada [Kv; Szám. 3/ 
XXII . 81, 3/XXIII. 8, TJk IV/1. 513]. 1601 Az 
kapus darabantoknak. haro(m) ho penzekbe 
attam az adobol f. 37 [Lécfva Hsz; Törzs]. 1633: 
beszeli beszelia, ne(m) adnék ket pénzt hvteôdert 
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[Mv; MvLt 290. 135. - «Olv. beszélj]. 1687 
(Az szalonnát) Szigeten ha ki fontoltatta volna 
ŏ kglme egy egy poturát is alig adtak volna [Má-
ramarossziget; Törzs]. 1768: a Dnalis Biro... 5 
Véka Szilvát potentiose el vett s Dévára küldette 
semmit sem adat erette [Bukuresd H ; Ks 113 
Vegyes ir.]. 1769: az Mlgos Ur egy pénzt Sem 
ád erette [Kv ; SLt Henter János Suki János-
hoz]. 1789: három száz forint árendát ád az 
Arendátor Groff Urnák azon Malomért [Abosfva 
K K ; GyL]. 1855: Bozsla Ferentz... most elŏ 
pénzbe ád 10 Valto Rnes forintot [Torockó; Bos-
la]. 

17. rendsz. tagadó alakban (nem) rá ügyet 
(sem) vet rá; a (nu)-i da atenţie; (nicht) darauf 
geben/halten, (nicht) achten. 1591: azt mondád 
szeme(m)be(n) hogy en teneked biràd nem vagiok 
te en rayta(m) semmit nem adczj . ki ennekem 
tiztessegemet nezy holt diómért fel nem veottem 
volna [UszT]. 1649: az Legényé semmitt nem ád 
az Urán tudni illik Thőmősvari Mártonon, s . . . 
egyre szidalmazza [Kv ; MészCLev.]. 1658: Le-
velere penegh avagy imez amaz izenetire János 
deaknak sem(m)it ne adgyanak, hanem ha sze-
melye szerent ithon maga Comparial [Mv; Nagy 
Szabó Feienc végr.]. 

18. ~ja magát. Szk: bujdosásra 1699: ègy 
el bujdosott Biro Balas nevű jobbagjok... az 
szolgalatra nem akart sem(m)ikeppen redealni 
hanem az buidosásra adta magát [Hsz; Borb. 
I I ] jk céhbe 1570: hallotta az Zamos mellet az 
fwzesnel az Posgay Tamas leányátwl, hogi azt 
Mont a Zygarto Tamas leanyanak, azis Jmmar az 
kwiwak chehybe attha magath [Kv ; TJk III/2. 
47] & házasságra 1606: Swkeósd Miklós vram... 
mikor hazassagra Isten toruenie szerent atta volna 
magat szwkwlt szegien Arúa leúe(n) ne(m) leúe(n) 
mihċz niolni, azon Neuezeot Jozagra... kenzeritte-
tót vennj f. 1C0. meljet az meniegzeo lakodalmara 
keolteot [Köpec Hsz; Ks 90]. 1713: Nagy Nyúlá-
sán lakó Popa Mihaila nevü ember .. első fele-
sege megholt, annakutánna ujj ab házasságra 
adván magát Papi hivatallya az ö rendek szerént 
meg csoibásadatt [Nagynyulas K ; TK1] iga-
zításába ~ rábízza vkire ügye eligazítását. 1591 
Mikoron. . eozwe gjwte az ket fel Bennünket 
Mindenik fel kezeket be Aawa(n) amy (! ) Igazí-
tásunkba Adak magokat... ez utolso oraigh valo 
dolgokat mind eleonkbe Adák, mind Adossagokat, 
adossag chinalast Mind restantiat hozza Niulwa(n) 
dolgokhoz, keozteok el Igazítottuk, minden Re-
gesUunck s minden Cédulák eleo forgottak [Kv ; 
TJk V/l. 117] * italnak 1819: Ezenn Sűrűnn 
valo iddogalását a Néhai Urnák az ez előtti Esz-
tendőkben . . . nem tapasztaltam, 's valósággal 
nemis ivutt, hanem inkább a Tavallyi Esztendő 
közepe tájékán kezdette magát jobban jobban az 
italnak sdni [Kv ; Fk 2] -X- jobbágyul / jobbágynak / 
jclbágyságra ~ .1576: Kuty peter ky Vrunk feiedel-
i r iwrk 2íir.£ia walo jetbegy ltwen atta volt 
njfigat Icbagiul Beldi Kelemennekis [Uzon Hsz; 
Kp 1]. 1597 my eleötečnk, zabad Akarattya 
zerinth es kezytis bi (1) ada mi Nekeónk. adá 
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eòreók Jobbagyull magat fiurull fiúra megh hy-
hatatlanul. tudny Jllik Keötelenden lakozo Ozuay 
Istuan, Mely vgian ozuay fi. . A z vitezleo Baad 
Istuannak Álias vajda, panczelcsehena lakó Nemes 
Zemylnek [RLt 0.5. — aPáncélcseh SzD]. 1632: 
mondota Kayczia Benedek, Kayczia Mihalinak, 
Mihali fel kellene teged akaztani hogy iobagisagh-
ra attad magadot [Kozmás Cs; BLt 3]. 1663 
Szuez Laszlo Néhai Rettegi Istua(n) Uram (na)k 
iobbagjul atta volt magat s az eo kglmek földö-
kön lakot... az uta(n) ugrek el keze alol [Retteg 
SzD; RLt 1] lotyć ságra 1637 Padocz 
Istua(n). megh Ismerte az felesege kuruasagat: 
en magamnakis mondotta Padocz Istua(n), hogj 
mi olta az Lotiosagra atta magat az felesege azulta 
semmi szaporaja dolganak [Mv ; MvLt 291. 106b] •)(• 
vki kegyelmessége alá 1603: az Romaj Császár 
ő fge az mi kegyelmes Wrunknak kegyelmesse-
ge ala aianlyúk és adgyuk magúnkat, Könyereguen 
ő Nganak hogy meg kegyelmezzen, feiünknek, 
marhanknak; religionkban meg hagyúan, és priui-
legiominkat rendtartásinkat ereieben meg tartuan 
[Kv ; TanJk 1/1. 452] vkihez ~ (nő férfihez és 
viszont). 1654: Szent Margitana lakó Banyai 
Ferencz jelenti, hogy felesege Birtalan Ilona, 
hŭtŏtlenŭl el hagyta volna mas legenyhez advan 
magat. Paraznasaggalis vadollya [SzJk 74. — 
aSzD]. 1680: Feleseget el hagyvan atta magat 
egy Fodor Ersok nevű Menecskehez [Dés; Jk]. 
1692: Puskás Istva(n) Felesegetől Bartalyus Ju-
dittol divortiumot kivan, illye(n) okokra nezve.. 
Az el mult esztendőbe(n) az Horvátokhoz adta 
volna magat mellyek (így!) tisztasaga felőlis 
gyanakodik [SzJk 267]. 1796: az Exponenst egy 
tiszta eletű józan és jámbor embernek esmertem, 
akiről kepzelni sem lehet hogy egy olyan feslet 
erkölcsű Szemelyhez adta volna magát [Déva; 
Ks 101] # vkikhez ~ vkikhez csatlakozik. 1614: 
Talaltatnak sokan kik ez orzagban, Teoreokhez, 
Tatarhoz és Kurtanokhoz aduan magokat, velek 
egyiwt Nemest, es Nemtelent egettek es puzti-
tottak.. ahol talaltatnak Zabadon detinealtas-
sanak, es mégis bwntessenek (így!) [Kv 87 ogy-i 
végzésből] * vkinek ~ (szolgálatra). 1659: Palla-
ghi György es Szabó Nagy Imreh... magakkal 
szabad idegen Emberek liuen Joakarattyok szerent 
szallottok, és atták magakat néhaj Putnaki Já-
nos Vr(amna)k, hogy szabadossok liue(n) lovok 
hátán, es nem jobbagy sztib(en) szolgallyák [Kv ; 
SLt A. Q. 17] vmilyen állapotba ~ ? vmilyen 
lelkiállapotba kerül. 1631 Valaszutj Ferencz 
monta: Megh varo(m) apam vram eo kegyelme 
mi ezieda valaszal jeo megh Kolosuarrol hoz e 
penszt vagy nem, ha r.em hoz oly allapatra kell 
magtmat adnem, az mely netalam keresztyen-
ségwnk(ne)k meg árt [Abrudbánya; Törzs St. 
Arkcsi (21) rect. scholae vall.]. 

19. /v/ lenne (nőre von) részeltet rejtett bá-
jaiban; (despre femei) : a se da; sich hergeben,. zu-
teil werden lassen (ven einer Frau). 1631 monda 
Pal Uram... Nem tartanék olia(n) feleseget az 
ki masnakis adna benne [Mv; MvLt 290. 258b]. 
1634: lattsm hogy Caspar hozza az Leányt;, es 



77 ad 

. kerdezi, hogy mondgia megh ki dolga hogy 
nehezkes. Es monda az Leány : Az Borbély Georgy 
Inassadolga; ismét kerdeznikezde Caspar, mond-
ua(n); Hányszor adal neki benne; egy néhány úttal 
kerde. kire monda az Leány, en czak harozor 
(!) attam neki, nem tobszor [Mv; i.h. 391. 31b]. 

Szkî ajándékon 1585 Az Komornyk Ba-
lint deák menyekzeyekort byro Vram akarattya-
bol attunk Egy zōnyeget feyert ayandeko(n) fy-
zette(m) erte f. 5 [Kv; Szám. 3/XXII. 58], 1605: 
Mostannis eo kgmek megh tekintúen illyen sullios 
es terhes wdeobely zolgalattjokat Attanak ayan-
dekon az Colosy Aknán. . ki vagatot sôbol ket szaz 
keo sőt [Kv; TanJk 1/1. 541], 1646/1752: idvezűlt 
Bethlen Gábor Fejedelem bizonyos summa pénzt 
adván ajándékon Néhai Székel Ilona Aszszony-
nak. ., az többi kőzőtt ezen Summa pénzelis 
vévék meg. azon Faluknak egi részét az 
Bartsaiaktol [LLt] áron 1573: Eo maga 
Mwtatta Mate Kowach Jhol vgimond az Nemetth 
orzagy Kasat Minth chinaltam Mint ha Itwalo 
Myw volna, belyeget Rea wteotte haytotta Ett-
zette, Azon aron atta Mynt az kyt Eomaga chinalt 
[Kv; TJk III/3. 178]. 1585: Ne(m) tudom ha Ar-
ron Attaye vagy chere zerent [Kv; TJk IV/1. 
414]. 1629: az három jobbik Tehenet Nagy Mik-
lósnak atta volt arron [Kv; TJk VII/3. 81] 
(mester)asztalt ~ (céh)lakomát rendez. XVIII. sz. 
eleje: ha egy Esztendőt az becsületes Czébe el 
tőit volna (így !)a, az becsületes Czének Mester 
Asztalt ad, ha pedig az betsületes Czé Mester Asz-
talt nem kivána, pénzből az betsületes Czének 
adja meg, ugy mind tízen két forintot i.e. fl. 12 
[Kv; KvLt Céhir. Posztócsináló céh art. 5. — aA 
legény]. 1796: adván egy Asztalt Néhai Udvari 
biro Balog Lupuj holta után, es Nekem Kereszt 
Apam lévén énis ottan voltam [Fodorháza K; RLt] 

bált ~. 1814: Grof Teleki ÁdámUr. .az Enyedi 
Bál-háznál Bált adván, már akkor ellenzette a 
Grófné a' Vajna Rosi ott létét [Ne; TSb 12]. 1830: 
meg kért szegény Lajos hogy ha a' Vármegye 
Bált ád a szokás szerint Vitesd ki ötetis [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez] bátorságot 1580: 
ewel ygen nagy zywet es bátorságot adónk az 
Theöreknek, hogy az utanis a mit akarnak min-
dent megh chelekeznek [Báthory ErdLev. 284] 

becsű alá 1784: Se Szénáját, se Tōrōk bú-
záját el venni, és betsŭ alá adni nem akarják [AF; 
EsztMk vk] * becsüt ~ '?' 1625: az J. Hitôsse 
megh mit adot erte Ha pénzt adot enis pénzt adok 
de ha bivczvt adot enis azzal akarom megh ele-
gitteni [UszT 113a] bemenetelt ~ 1756: Ezen 
konyhárol ád bé menetelt egy régi jó vasas zára 
ajtó [Déva; Ks 92. I. 32]. 1816: Ezen Jobbágy-
falvi udvarházra ád be menetelt... két felé nyilo 
nagy kapu [Jobbágyfva MT; Bál. 67] * bérbe ~. 
1608: Az Szabó Lenart Arway hazat ada Berben 
my eleottunk Szabó Mathiasnak 14 ftban Ezten-
deygh [Kv ; RDL I. 83] * búcsút ~ kb. (szép-
szerével) meneszt. 7570: Feyerdy Kato hity zerent 
vallya hogy Jartanak az ew hazahoz zabo Janosne 
es Trobitas Demeter... azt Montha Zabo Janos-
ne.. . hogy zep Jngeket kezkeneot parnat es le-

pedeoket adot az Trombitásnak hogy akar Mely 
Emberis megh Erneh vele, Mykor ez fele dolgayt 
latta volna, Eo Bwchut adot nekyk hazatwl Es 
Az azzonnak atthiafyainak hyrre Theotte hogy 
Megh fenychek rola, Mert kissebsegh esyk rayta 
[Kv; TJk III/2. 26]. 1573: Az vtan oztan grwz 
peter Bwchut ad onnat Mind vranak az teobi-
nekis hogi haza Mennyenek Mert Nem hagy teob 
Bort ky adny [Kv ; TJk III/3. 306]. 1574: Mondot 
Istwan halam Imar buchwt ach. oztan eo ely 
Ment onnat haza [Kv ; i.h. 281]. 1582: az ania(m) 
pedigh bochwt ada nëkj, hogi hazanal ne legien, 
mert eo ne(m) akar kart wallanj [Kv; TJk 4/1. 
59g], 1600: Boithos adot buchút hogy el ieoiünk 
onnat merth eo el attha az hazat Kadar Janosnak 
[Kv; TJk VI/1. 418]. 1711/1891 attam búcsút 
Almásinaka sok maga viseletlenségeért [TT 1891. 
290 SzZsN. — aBujdosó unitárius pap] -X- cenzúrát 
~ . végvizsgát tesz. 1815 az Enyedi Kolégyomban 

végzett ifjú Körösi Sándor ezen kolégyomban 
Censurát adván, nállam magát az aránt hogy a' 
Papi Sz. Hivatalra készül, és Hazájában vissza 
jön reversalta [Ne; NylrK XII, 139] * egyezsé-
get ~ egyetértést szerez. 1600 az Vristen megh 
keoniereole rajtunk es az Nemessegh keozyben 
eggyesseget adwan. . . budosasra Iutata [Kv; 
TanJk I/l. 364] elébb ~ túlad vmin. 1775: Szuts 
alias Papuk Mihálly . . külōmb féle lovakat tart és 
hamar rajtak elébb ád [Fintoág H; Ks 113 Vegyes 
ir.] elejébe/elébe ~ a. eléje terjeszt. 1571 Aggyak 
eleybe eo Nagak Menye fogiatkozassunk vagion 
az Bwzanak kessen való Behordasaban [Kv; 
TanJk V/3. 45a]. 1573: Bachy Tamas deák Azt 
vallia hogi Eo welle íratta <az levelet) Barabas, 
Az mynt Irta az zerent atta Eleybe. ely olwas-
ta Eleotte [Kv; TJk III/3. 210b]. 1625 ez a Gro-
binus Paraszt ember az gonoszságra pronus, amit 
az adversariusok kŏzzŭl valaki eleiben ád, könnyen 
imprimalodik affélére docilis [Fog; KJMiss. Ré-
tyi Péter lev.]. 1628: mi Dinisorok leue(n) Az ki 
mi Eleonkbe valamit ád, Az mi tişztwnk szerent, 
az mire keotelesek vagiunk, tartozunk varas teor-
uinie szerent diuidalni [Kv; RDL I. 18]. 1.635: 
az dolgot. bizonyos irasban foglallyuk, és ugy 
adgyuk Nagod eleiben [Kv; KvLt Céhir. I. 15]. 
1652: az mit akkor mi elónkb(e) attanak ket felül 
aszt igazítottuk [Asz; Borb. I]. 1801 Az elönkbe 
adatt kérdések ezek valanak.. .[Komjátszeg TA ; 
Komjátszegi lev.]. — b. elébe szab. 1570: Byro 
vra(m) Be hywassa az ceh Mestert es Eleybe aggyá 
hogy ugi Arwllyak Myweket. hogi panaz Reaiok 
Neh Jeoien [Kv ; TanJk V/3. 11b]. 1571 Es 
ha oly dolog alland eleotte ky myat az zolgalatban 
melliet Byro vra(m) Eleybe adandó volna, leien 
ne(m) lehetne Tartozék byro vramnak eleosser 
megh Ielenteny [Kv ; TJk V/3. 54b]. 1631: va-
lamit nevw(n)kel eleiekbe ád magát ahoz alkol-
maztassa mindé (n) engedelmesseggel [Törzs; 
fej.] * elméjét vmire ~ja. XVIII. sz. eleje: Az ki 
azért ä Ménes tartásra adgya elméjét, nem kel ă 
Sok Számban győnyőrkedni [JHb 17/10 lótartási 
ut] # emlékezetre/emlékezetül 1507: Ezt my 
Emlekezettre adywk vg mynth, fogoth Byrak... az 
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Zwky Istwan az ew hwgayual egetembe, az Ew 
Mwsthoha Annokot meg elegytette | Anna 
Ázzon Ada my elewtunk myndenekrul Az Zwky 
Isthwannak menedekedt ezt my az my pechetewkel 
(!) ezt meg erewssytotwk, es emlekezetre adyuk 
[Kv ; EM XXIX, 261, 263 Cheh István keze 
írása]. 1539 My Syroky Ferennch (!) es estwan 
deák zwthory attwk emlekezethre ez lewelnek ze-
ryben, hogy. . [Zsombor K ; MNy XL, 136]. 1550: 
My Zekel myclos. Es dolcy miclos manykroly 
agywk Emlekezetwly myndeneknek twttara. . 
[Mányik SzD; BfR Reg. VI.]. 1559: Aggiűk 
mindeneknek Emlekezetere es tuttara hog ez 
witezleo Rakosy Antal Rakosy János es Rakosy 
Ferencz keotek my eleottunk magokat Iliién 
modon . . . [Mezőszengyei TA ; BfR VI/304. 39]. 
1573: Adom Emlekezetre Myndeneknek az kyk-
nek Illyk az en Lewelemnek Rendyben. .. [Fog; 
Törzs, Bekes Gáspár aláírásával]. 1590: Aggywk 
Emlekezetre mindeneknek az kiknek illik az my 
leweleonknak rendiben. [Bőnye Sz; WLt]. 
1643 Agjuk Emlekezetire mindeneknek az kiknek 
illik. [Dés; Hr 1/4] * erőt ~ a. felhatalmazást 
ad. 1580: keryk eo kegmeket hogy. . . vegyek fel 
az tyztet es az adozedesnek terhet, es Iárion el 
eo kegmek az Instructionak tartasa zerent zor-
galmatosson, eo kegmek is eróth adanak az elóbby 
instructio zerent [Kv; TanJk V/3. 207b]. - b. (meg)-
erősít. 1781: kurták lévén az ágasok alá ereszked-
tenek Mely két ágasok hellyet a Jószág más két 
ágasokat tett amazoknak elejekbe, de azon ágasok 
most is ben vadnak, és erőt adnak az előtte állo 
ágasoknak [Mihályfva AF ; Eszt-Mk] értésére 

1580: megh mah penigh aggya ertessekre hogy 
Reggel Ideyen be gywlhessen eo kegmek [Kv; 
TanJk V/3. 223a]. 1581 Adgiuk az my leuelônk-
nek rendiben Mindeneknek ertessere es tudassara, 
Hogj egj felől Marhatt Peter Mas felöl 
Teolgyes pal darabant teōnek mi eleòtteonk 
yllyen zerzest es uegezest [Bikfva Hsz; Törzs]. 
1597 eztt Akar ám ti kegymeteoknek Ertesekre 
Adnom hogy wezteottenek wolltt walami marhat 
El Kerezttwr ffalwabol [UszT 12/63]. 1604: (A 
lovas szolgák) az hatarokban forgolodgyanak es 
vigiazuan amith erthetnek biro Vramnak es Tanach-
nak ertesere adgyak [Kv; TanJk 1/2. 492]. 
1608: Itt Feyer varat lakó Zabo Mesterek adgiak 
keónieōrgiseknek altala erteseonkre, hogy az w 
Priuilegiumok, ellen, ez helyben, sok kulòmb 
kūlōmb zalok zallananak [Törzs. fej.]. 1615: 
akarok kegteknek ertesere adnŭnk hogy Hiua-
nak minkett ugy myntt vayda emberinek Derze-
re [Derzse SzD/Kide K ; Törzs]. 1676: Akaram 
vram kgtek(ne)k értésire adni [Sóvárad MT; LLt 
Fasc. 140]. 1833: (A szántófölddel) az irt Atyafia-
kat kénalnám meg, s adnám értésekre, ogy ha mos-
tann meg nem Vásárolják, kéntelenn lészen ide-
gennek is el adni [Sinfva TA; Borb. I. Fogarasi 
Huszti István, a falu hites jegyzője kezével] &exi-
tust ~ elszámol. 1596: Ment ezen kywwl kezehez 
Zab arra, puska por arra es egiebewnnen f 258// 
66 1/2 Erreöl ád illjen Exitust . . [Kv ; Szám. 
XIX/6. 11] & fakultást ~ fel/meghatalmaz. 

1727 minthogy pedig most actu Geréb István 
uram nem Sokat Sôtt igen keveset ád vagy bocsát 
által tehát ád Plenaria facultást arra hogy 
mindeneket az ur ô kigyelme, vagy Successori 
magak(na)k kiválthassák és appropiálhassák [Csá-
szári SzD; Wass] * férjhezIférjnek 1586 
Azonkeozbe fernek Adok a leant [Kv TJk IV/1. 
587]. 1659 (Felesegem) gyermekimet tisztessege-
sen kezicse ki hazasitasra mintt fō ember gyer-
mekit szoktak keziteni; ha penig . szerencse ta-
lalna őket tizen hat eztendonek előtte atkozot az 
ki ferhez adgya akar melljketis [Törcsvár; Bor-
nemisza 7Pál végr.] grátiát ~ kegyelmet ad, 
megkegyelmez. 1687 magát el szalasztottuk az 
Tolvajt, holmijét el hoztuk, el kótyavetyéltük. ., 
maga(na)k is Hadnagy Ur(amna)k egi Tallért 
küldöttünk belőlle, de mig haza érkeztünk addig 
Gratiat adott néki [Szilágycseh; GramTr VI I I ] 
•X- hatalmat ~ fel/meghatalmaz. 1571: Minden 
Tyzedes az eo Tyzede alat valo nepnek hirre tegye 
hogy ky my adowal tartozik. megh adya, Mert 
ha addegh Meg nem adya. az adon Iaro polgár 
vraim Megh fogjak es vgis megh veszyk, Erre eo ke-
gek varoswl Tellyes hatalmot adnak [Kv; TanJk 
V/3. 36a]. 1583: (Az adószedőknek) eo kgmek hatal-
mot Adnak minden (en) az Adot Meg venny [Kv 
TanJk V/3. 271a]. 1591 Az korbely Zakmar vár-
megebelj Vice Ispanoknak is hatalmat adok es adt-
tam Cziak az en Leuelemnek ereyekkel ki meny es 
ez feleol megh neuezet rez Jozagomath ell foglalni 
[Perecsen Sz; WLt] * határt ~ határt kijelöl. 
1592: (Az alperes) Nem tudo(m) honatt walo 
Jndulattboly ment Rea egy Irtás feoldemre.. 
mely feoldet ennekem osztás zerent attak wala 
az oszto birok határt attak benne, aznak az megh 
allasara hwzeon (! ) eot forinth keotellet wetek 
vala keozink [UszT] házastársul 7598: en 
atta(m) volt az Actornak egy leanyomat Katat 
hazas társul [UszT 13/2] * helyt ~ a. helyet 
enged. 1628: Haborusagos ideokben tartozzék 
Ura(m) eo kgle az en fiamnak, mind szemelyenek„ 
es minden Jauainak minde(n) bantasnekwl helt 
adnj az Mogioroj kastélyban [Bonyha K K ; Eszt-Mk 
Cserei lev. Bánfi Mária végr.]. 1639: Mészáros 
Imreh Minden latornak helt ad, s minden or, tol-
uaj ot talalia heliet, az kik az eö lovat el loptakis 
ot voltak szálláson [Mv; MvLt 291. 203a]. - b. 
elfogad. 1573 Ad eleh Bestercey georgy Nemy 
Regestumokat azrol my teole Markos János ke-
res, De Nem akart Markos János helt adny neky, 
hanem oly Regestumot kewan volt, ky varos-
nak pechety alat vagi egeb meg hyendeo zemeliek 
pecety alat [Kv ; TJk 111/13. 104, 218]. - c. 
helyet ad (vádnak, panasznak). 1573: az felperes 
Byzonsagy Nem Elegek az kezessegnek meg by-
zonitasara Mert Mind hallomast vallanak. ., De 
annak helt eo K a nem ad [Kv ; TJk III/3. 104, 218. 
— aA város bírája]. 1800 A ' Nemes Ember... 
Arulkodo parasztya hellytelen vadgyának Szen-
tül helyt ád [Csapó K K ; Berz. 11 Fasc. 75] * 
hírré 1591 ha.. . valaki engedetlennek ta-
laltatik, az Lato vraim biro vramnak hirre aggyiak 
es megh bwntetessek [Kv; TanJk 1/1. 169]. 7597.-
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az ki bort hozot korczomara, addigh ky nem keszte 
az bort migh nem az porkolabnak hirre atta [UszT]. 
1699 A igj felel halad e ha lattod hogj ez ember 
nem ide valo s nem ismered adtad volna hire az 
Biro(na)k hogj illjen s illjen Ember ket johot 
hajtot hozzam [Lóna TA ; Törzs]. 1729: mind-
gjárt be menek az udvarban es hire adom Tisztarto 
Uramnak [Nagyiklód SzD; Born. VII. 13]. 1753: 
én el mentem Romanyestyekhez es hirré adtam 
nékiek hogj mit beszél patrutz Ignát [Grohot H ; 
KS 80. 40. 5] * hirt 1745: hirt nem ád [Bánk-
ivá Cs; LLt Fasc. 78]. 1757 Nékünk nemis ad-
tak hirt elsőbben, hanem a Fŭstel edjüt jött a' 
követ [Torockó; Bosla] hitelbe 1844: Sen-
kinek ki részegítő italt hitelben ád, — illyetén 
hitel pénze fel vételére, a Tiszt Segedelemmel, 
's rendelkezéssel ne légyen [Usz; UszLt XI. 85/1. 
100] * hitelt 1575: Meg Értettek eo K. varoswl 
az feyedelemnek leweleit Elseoben az Credentiat 
kyben parancholia az feiedelem hogi Gábriel deak-
nak hitelt aggyanak es meg chelekediek az myt 
Mond [Kv ; TanJk V/3. 121]. 1612: Az mi beoczwle-
tes hiwwnket, az Nemzetes Zentlazlaj Kamuthy 
Balas vramat bocziatottuk kegielmetekhez. ., 
ez lewelwnk lattwan az mitt mi szonkal mond 
kegielmeteknek, annak mindenben hitelt adwan, 
az szerent cziellekedgyek kegielmetek [Kv; PLPr 
40a]. 1669: szoval boveben izentem ez level Vivő 
Beresztelki Gondviselomtūl. ked ágion hitelt 
beszedenek bizvast tudósíthat ked atala Edes 
batiam Ura(m) [Beresztelke MT; Ks 101] * hi-
tet ~. 1585: Monta a fogoly Azt (is) hogy eoneky 
Mihály hwtit Atta volna hogy el vezy [Kv; TJk 
IV/1. 448]. 1655: mondotta. csak bocsátannák 
el, megh mondannà hol az a pénz. hütöt adván 
neki Korpos István, megh mondá hol a pénz [Kv; 
CartTr II]. 1747: erős hitinek formális letetelevel 
hitet ada [Bh; Told. 22] instrukciót ~ gazdasági 
utasításokat írásba foglal. 1776: A Tiszteknek ma-
ga adgyan Instructiot. . és maga számadaltassa is 
[Mv; Berz. 20] •)(• jegybe ~ jegyajándékként ad. 
1644: Az Kis gyémántos Arany Giŭrŭmet es az 
turkesestis az én kis húgom (na) k Veres Juditnak 
hagio(m) aghia Jegybe az mátkájának [Kv; JHb 
III/6]. 1758 hallottam Szekej Mihájtol hogj egj 
aranjott adtanak Ferencz(ne)k mejetis jegybe 
adott az felesegenek midőn egjbe költe(ne)k [Asz; 
Borb. I I ] jegyzést 1589j 1590: azért keozteok 
mint agitaltatott es determinaltatott volt ã dologh 
Azokrol kezwnk Iarasa alat Iedczest attunk volt 
[T; Wass 26] kezébe ~ a. tulajdonába bocsát. 
1574 Lassak meg My allapatba vagion az espotal 
Es valamj otth leszen Inuentariumot Irianak 
rola Es vgj aggyak Zam zerent kezebe [Kv; TanJk 
V/3. 101a]. 1628: az kezesek az pap keotese zerent rea 
menuen az feōldre, az feöldet ennekem kezemben 
adak [UszT] | Azt keuanua(n) Seres János hogy 
az mely kertet eő neki Eleteben keöteot volt Kosa 
Miklós hogy mi azt eő nekie keziben adnok [Kv; 
RDL 1/18]. — b. átad, kezébe bocsát. 1552: az en 
ángyom melyth annazony, ennekem kezembe 
agya az tutorsagoth [Berectelke MT; JHbK 
XVI/31]. 1589: Kalnai Bornemiza János Ieowe 

hadadban Es vesseleni ferencz eo naga kepeben 
Sarmasagi Miklóssal Es felesegewel Rewai Anna-
wal sokat tractalanak mint hogy az varath vessele-
ni ferencz eo naga kezeben Adnak [Hadad Sz; 
WLt]. 1598 ha pedig az teorueny feieket kezembe 
nem adna kwleon kwleon mindenikhez diók zerinth 
valo hatalmot mondok [Alparét SzD ; Ks]. 1607 
Ozdj ferencznek egj Atthiafja valamy vetekben 
talaltatoth vala kjert Hogjai lukachinak ugj mint 
Kiralj bironak az en vram volt Kezes, myert hogj 
az tizt az en vramtul vgj mint kezestwl ele keuana, 
az Atthiafjat nem akara kezbe adnj vgjan nem 
adais hanem azt monda hogj nem adom kezbe az 
Atthiamfjat hanem el uegezem Az tiztel dolgát 
[Ozdfva U; UsztT 20/354]. 1644: Mi ki viueók 
Zekereon Zent Annara Georffy Georgíeót, oth 
Jsmegh annak az bironak az kjteol ki veottwk Va-
la, kezebe adok s az kezessegót le teŭeók [Mv; 
MvLt 291. 424b]. 1664: méltóztassék parancsolni 
felölle Udvarbiro Vr(amna)k, hogy azon az Ngod 
földen lakó őrőkős jobbagyomat felesegevel es 
gyermekevei adgya kezembe [Gyf; Szád]. v. 
rábíz. XVIII. sz. közepe Valamit az Urad a mű-
hely kűrül réád biz vagy az munka, az mellyet 
kezedben ád hozzá láss munkálkodgyál siess [Kv; 
FésűsCJk 54]. — d. gondviselésére bíz. 1577 
Kerjk ezenis byro vramat hogy valazzo(n) keteot 
az vraim kezzeol kik az ket ispannak az falukat 
kezekbe aggiak es be vigiek a tyztibe [Kv; TanJk 
V/3. 150a] kezéhez ~ a. tulajdonába bocsát. 
1628: Kouaczi Zeoczi Martonne Éppel Orsolia... 
Éppel János vrammal... keuanak azt hogy azt az 
portiot az Constitutionak tartasa szerent Excin-
dálnok es kezekhez adnok [Kv ; RDL I. 137]. 1629 : 
Szabó Ferencz . . . azt keuana mi teollwnk, hogy 

azokat az keues iokat, az melliek az Edes 
Attiatol, es Battiatol Andrástól rea szállottak 
uolna, azokról számot veuen kezeihez adnok, 
es az ház dolgatis keozteok el Jgazitanok [Kv; 
i.h. 141]. — b. átad, kezéhez szolgáltat. 1570: 
Arról walo memóriái Ferenc deák kezehöz mit 
attonk Zabo János Hagiomasat fl 200 kez pénzt 
[Kv; TJk III/2. 8b]. 1695: ujjab Comendans jő-
vén ide, az,Basttjákát járván aszt kéványa hogj 
mind vár es Czet haz kolcsait kezeihez adjom, 
mert ŏ más keppen az Comendanságot fel ne(m) 
vészi ha minden Várbéli kolcsok kéznél ne(m) 
lésznek... ura(m) engem ige(n) kénszerit az kol-
csak(na)k keziben valo meg adasáért [Fog.; BK 
Boer Gáspár Bethlen Gergelyhez] * kezest ~ 
kezest állít. 1732: csak adgyan kezest kibocsattya 
[Kv; MvRK] & kezet 1641 Mohaj András 
nemes szemely leőt kezes erette, kezet adua(n) 
ily Conditioval... [SzJk 57] * kollációt ~ céh-
lakomát rendez. XVIII. sz. eleje: Az Inas szegéd-
jek be négy Esztendőre és az becsületes Czének 
fizessen negy forintot, azon kűvűl az becsületes 
Czének egy tisztéséges Collátiot adjon, annak az 
Collationak az mester felét adjon (!) az Inas is 
felét [Kv; KvLt Céhir. II. Posztócsináló céh art.] 

kurázsit 1806 az ő alkudozásának egyéb 
czélja nem volt, hanem hogy ezen mézes remény-
ség alatt. Nagyságodnak kurázsit adion a' több 



ad 80 

vásárlásra [Mv; KsMiss. I. Thuroczy Károly lev.] 
•X" leányt ~ vkinek. 1570: Mykor Lĕrinch deak-
nak attak volna egj leant, Mellyet Zabo János 
hazahoz vyttek volt, Es onnat ^ mykor az azzo-
nyok kerestek volna Mynth Erem Anyát, eo 
Ennyek es Innyok hozot volt [Kv; TJk III/2. 
21] leveletjírástjtestimonialist ~ bizonyságle-
velet állit ki. 1551: Eznek bizon'sagara attwk my 
az my lewelunket peczietunk alat [Mezőszengyei 
T A ; BfR 304/108]. 1569: az menemw vegezest 
teōtt uolt zabo fere(n)ch feyerwarat arrrol (! ) 
ad lewelet Annos aszony [Néma SzD; JHbK 
XXXVIII/6]. 1596: mj aszt az velwnk valo Jo 
chelekedetet megh tekintuen az ket Jámbor 
nemes szemeliek elöt, vgi attűnk leuelet w keglme-
nek [Szovát K ; JHbK XVII/31]. 1673: az mi 
nemŏ egj dezma Asztaghot akarna eo kglme csé-
peltetni, azt néznénk meg minemŏ, es arol hi-
tünk szerint adnánkis Testimoniálisunkat [Déva; 
Törzs]. 1774: attom ezen Levelemet [Aranyos-
rákos TA ; Borb.]. 1796: En alább subscribált 
adam ezen kőtelező levelemet tulaj dan subscrip-
tiom es petsetem alatt [Mv; TSb 24] •)(• mag-
zatot 1558: Ha az ur Isten Énnekem leyany 
Magzathot adand, . . . hagyom Mynden rwhay-
mat es Egyéb eltezetymet, ennek ez gyermekem-
nek az kyt az Istentul varando wagyok [JHbK 
XLIII/21 Mikola Ferencné Melih Anna végr.]. 
1628 ha az Ur Isten en teollem magzatot ad eo 
kegl(ne)k, vagy fiu vagy leány leszen, tehát igy 
mind ket ago(n) valo maradékinak hagiom [Bony-
ha K K ; Eszt-Mk Cserei lev. Bánfi Mária végr.] 
•X- menedéket ~ nyugtatványt ad. 1508: Anna 
Ázzon Ada my elewtunk myndenekrul. Az Zwky 
Istwannak menedekedtţ!) [Kv; EM XXIX, 261, 263 
Cheh István keze írása]. 1545: En az en atyamffya-
nak Sombory Mihalynak Somborbely es az dalbely 
rezt . . . meg bochatam azon keth zaz forinterth 
az kiben nalam zálogon volth kyrewl menedeketh 
ez en lewelemel adok pechetemel meg erewsset-
wen [Zsombor K ; MNy XL, 137] módot 1792: 
az ur Isten modot ad azon pénznek le tételire 
[Szőkefva K K ; Bál. 1] mulatságot 1792: 
a midőn az Exponensre jött a sor maga is szép 
Mulatságot adott [Laszó H ; Ks 80. XLVII I . 
5] napot ~ (tárgyalási) napot tűz ki. 1592: en 
napot adok nékj es hia eleo Pal doctort, az teorueni 
megh mutattia mibe maraggion dolgok [Kv; TJk 
V/l. 193] * nevet ~ elnevez. 1637 Teōreōk 
Janosne valtigh nevezgete Nagi Miklosnet potura 
szeműnek vak Czafornenak (I) hegedű toknak, 
mert ugia(n) egj emberseges ember sinczen az 
uczaba(n) keöztunk a kinek nevet nem ad [Mv; 
MvLt 291. 83b.] * nyilat ~ a falu közös föld-
jéből részt juttat. 1625 Az Galfi János ōs Nemes 
heliehez ne(m) tartozik az falu ugj mint puztahoz 
nylat adni [UszT 101b]. 1735: a Sellerek illyen 
rendet tartanak... a Hatarok sincs fel osztva, 
hanem a ki mint Porczioz a szerint adnak Nyilat 
nekiek [Tóhát TA ; JHb XI/9. 30-1]. * ok 
ni. 1566/1576: rea inteok porkoláb ferenczynet 
henge anna azzonyt felseged eleybe ok adny az 
felseged leuele tartasa zerint tizeneoted Napra 

[Kisszőlős K K ; SLt XY. 21]. 1614: mostani Meggye-
sen szerzet articulusoknak tartasa zerint, ok adni 

el mentwnk [T; Törzs] okát ~ hatja. 
1625: Azt kewanom Agya okat myerth nem veotte 
el az zalagos eoreoksegnek az zalagiat ha lo okat 
nem Adhatya penig twdomanth tezek Azt mon-
do(m), hogy pynzet el vezteotte es meg any pjnzel 
tartozyk myerth el nem veotte pynzet [UszT 138]* 
okát ~ja. 1571 Chyany ferencz ez okat aggya az 
contradictionak... [Bál. 78]. 1578: Nagod eleybe 
inteok eoketh okadasra, hogy ez Jelen valo rezbely 
Contradictionak adnayak bizonyos okatth [Job-
bágyivá MT; i.h. 79]. 1850: ha ismetelt hibájának 
semmi okát nem adándja, Esperessi hivatalából 
fügesze fel [Nagykapus K ; RAk 3 hiv. rend.] * 
okot 1596: Az hol azt mo(n)dgía az J Hogy 
. . . en attam volna okot rea, en sem(m)i okot 
ne(m) atta(m) mert en alutta(m) [UszT 11/52]. 
7600: En nem thwdom mellyk Adott az habo-
rusagra okot azth thwdom. .. egymassal kezde-
nek pantolodnj. . zydak egj mást, eggyk sem ma-
radott Adossa masiknak [Kv; TJk VI/l. 504]. 
1610: eleg okot nem tudok ellene adni ha nem ugian 
el kwlde [UszT 4, 9a]. 1625: Inczie Istuanne. . 
Ital keozbe az kit ne(m) illet volna megh cziokol-
taa eóreomeőst okot adott volna az szerelmes-
kedesre [Bözöd U; UszT 89a. aTi. Oklandy 
Mihaljt]. 1739: nem tudom hogy az el fogatatásra 
okot adat volna a Molnár [Cege SzD ; Wass 19]. 
1801 vajha ne adgyan méltó kedvetlenségre 
okot [Kv; BfN] * örökére ~ örökbe ad. 1607: 
Hallotta(m) Benedek Istua(n) vra(m)is mon -
dotta hogjy ne(m) ado(m) eorekere, hogy adna(m), 
ha en nekem sok agham bogam vagion [Gagy 
U; UszT 20/63] potentiát ~ felhatalmaz/jo-
gosít. 1593: Az vonás ighazitoknak azért Ilién po-
tentiát Attanak, es keowetkezendeo Wdeokbennis 
Adnak, hogy, Akiket latnak hogy vagy eo maga 
vagy feleseghe gyermeke hozzaiok Allapatiokhoz 
zegensegekheoz kepest Ne(m) illendeo feo es draga 
Ruhazatokat. . . vissel vagy visseltet, haat Amenyi 
Adoot erdemlene ket Anny Adóra írathassak vet-
hessek, kit az Ado zedeok ereossen meg vegienek 
raytok [Kv ; TanJk I. 206] reverzálist ~ kö-
telezvényt ad. 1709: Magat ŏ kglme resolvalta 
Reversalist nem ad, a' Conventioval sem Conten-
tus [Fog; KJMiss Fogarasi János lev.] segít-
séget 1774: meg fordultam hogy Segítséget 
adgyan... Tisztarto Uram [Keszü K; KS Conscr.] 
* szabadságot ~ engedélyt ad, megenged. 1591: 
Mihály Vra(m) szabadsagoth Adott volna vala-
menyre hogy meg yegessek az legenth [UszT 
13/70]. 1600: Marthon András Almassi azt bi-
zonicha hogy Petenie Ferencz adot zabadsagot 
rea rea mennie(n) az Juhra [i.h. 15/204]. 1629: 
(A házat) Szantai Uram epitete megh az leány 
adot volt szabadsagat rea hogi meg epicze [Mv; 
MvLt 290. 163b]. 1769: Csáki Ferentz is mint 
Határ pásztor nem ellenkezett az emberekel 
hogy nem ád szabadságot elhajtásakraa [Bögöz 
U; IB. - aTi. az ökrökéire] * szállást 1650: 
az szekelj peter be hajtott kancza lovajnak szál-
lást ada Hegi Mihalj [UszT 8/64. 66b] számba 
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7708: ebül atták számb(an) itt a marhakat 
[Fog.; KJMiss. Fogarasi János lev.]. 7820: (A) 
Kender fonalat. . Készen fel matolálva Szám-
ba kel adni [Bogártelke K ; KmULev. 2] * szá-
mot ~. 7570: az mely f 1 40 d 50 Az malom Mester 
Barath esthwan Byro vramnak fyzetet adossagba, 
beh vegyek, De az Safar polgár zamot aggyon 
róla howa Theotte [Kv; TanJk V/3. 2a]. 7586 
Peter az mynemeo regestrumal szamot akar wala 
adny eo kegyelmek meg tapaztaluan hog nem Io 
regestum meg hagyak nekj hog regestomat meg 
Igazytana [Kv ; Szám. 3/XXV 7]. 1600: vagion 
Eoregh Joh. . . 289 .. az mint az major szamot 
ád rolla [Kv ; i.h. 9/XII. 100]. 1612: szabadon 
megh lehent (l ) az Arestúm mind addegh mègh sza-
mott aad [Kv ; PrLPr 1/3]. 1662: Mi Kis Buni Beth-
len János Szigeti Mihály es Seraphin Balint, 
dam(us) pro memória Per praesentes, hogy Boer 
Sigmond. . . àda szamot két rendbeli adókról 
[Szád.]. 1723: Luka Vaszüy . egy tehent el 
adott szlmot ãd rõlla [Hodák MT; VGy]. 7724/ 
1779: a jo dajka., tsak az babot tudja vetni 
bizony számot ãd rolla talám engemetis ŏ babo-
nált meg az bab vetéssel azért voltam ollyan rosz-
szul [Gerend TA ; KS Bethlen Ágnes lev.]. 1740: 
kutya menkŏ születte nem adok én nektek számot 
[Szentbenedek SzD; Ks 54. 72]. 1791: Fogad-
tam meg Bungardi Tatár Praecupot Birámnok 
ily formán hogy . mindenekről Számot ád [BI] 
•X- szavatosát ~ja kb. szavatolóját megnevezi. 
1573: miért hogi az bizonsagok be hoztak hogi 
az orwal tarsasagba volt tartozzék 15 Napra za-
watoszat allatni kitwl veotte az kapchot, Mert 
ha zawatossat Nem adia, Az orsaguak Bwnte-
tese Rayta Marad [Kv; Tk III/3. 282b] * s^-
rencséjét ~ja (Isten). 1570: lm Erte(m) hogy az 
Thaborba megy, kerlek ugy aggya Isten zeren-
chedet, hogy Mond megh ha voltai Az Rengeo 
Annawal kyt ki vereneka [Kv; TJk III/2. 102.— 
aTi a városból] szert ~ (őrlési) sorrendbe ik-
tat. 1639: Az mikor Czikor Giörgjne oda iött 
vala az malomban,., monda. no mindgjart 
adgjátok szert ennekem [Mv; MvLt 291. 205a] * 
(nagy) szívet ~ felbátorít. 1585: hat ewel ygen 
nagy zywet es bátorságot adónk az Theöreknek, 
hogy ez utanis a mit akarnak mindent megh che-
lekeznek [BáthoryErdLev. 284] * szokást ~ 
szokásba hoz. 1583: Nilwan vagion.. . az keosseg 
panazolkodasabol hog Noha el nem veszik az Ado 
Zedeó vraim a keossegteol Adóba a' lengiel pénzt, 
De mikor eó nekiek zekerezesert vag egieb zolgala-
tert az safar vraim meg fizetnek Garassal fizet-
nek Azért ennek sem Akarnak eo kgmek zokast 
Adny, hanem az Safar polgár vraim Az zegen-
segnek mikor fizetnek tehagh Apro penzel fizesse-
nek Amint hogy eokís Apro penzwl tartoznak megh 
Adny Adaiokat [Kv; TanJk V/3. 274b] * ta-
nácsot ~. 1582: engemet arra kere Kalman vram 
hog Io tanachot Aggiak Nekie, Mondek Neki ze-
reteó Kalman Vra(m), Nam en hozzam Nem Ieottel 
tanach kerdeny, es hog' tuggiak en Neked tanachot 
Adny[Kv; TJk IV/1. 34]. 1644: Jámbor ezes Ember 
Borsos Thamas, Mert cziak ket zouolis Jo tanaczot 

tud Anny [Mv; MvLt 291. 428a] * táncot 
1826: est ve későn mint egy vatsora táját oda 
talált jőni Szász Sigmond, Henter Gáspárral s 
ott nékiek tántzot adtanak [Somosd MT; CsS] 
taxát 1740: Fáur Szávuly(na)k két fia, Togjer 
és Njikula Taxát szokta(na)k vólt adni annua-
tim [Ks 89 Inv. 57] törvény ~ja a törvény 
engedi/megítéli. 1570: Menny el az Torombaa 

Mond megh az gonoz azzonnak hogy ha my Nala 
vagion az Marhaba aggya eleh, Merth Jsthen En-
gem el vezesen ha megh Nem chepegettetem ha 
Theoruen Aggya | Nm (I) kel Nekem az Belger 
Peterne keowetese, hanem Nyelwehez zol ha thor-
weny aggya [Kv ; TJk III/2. 67. 158. —aA vá-
rosi börtönbe] •)(• törvényt ~ ítéletet mond. 1591: 
lm erte(m) mit mondaz de en teneked azért ne(m) 
atta(m) teorwent hogy azt mondád szeme (m)-
b(e) hogy en teneked biràd nem vagíòk te en ray-
ta(m) semmit nem adczy, meg bizonito(m) hogy 
azt montad, ky ennekem tiztességemet nezyholt 
diómért fel nem veottem volna mikor vtol-
szor teorwent kertel attam neked teorwent megh 
bizonitom [UszT] tudására 1608: En Ko-
losuarat lakó Szemez Balas adam mindenekhek 
tudasara az kiknek illik az En leuelemnek ren-
diben. .. [Kv; RDL I. 84] tudnia ~ja (Isten). 
1629: harma(n) bizony megh vereők az mint 
Isten tununk ada [Mv; MvLt 290. 184b] * tud-
tára ~. 1570: Kegdnek azt akaram tuttara adnom, 

Kegtek kett darabanttia... eg' Jobagiomatth 
megh fogtak [Nagysajó BN; BesztLt 72] urát 
~ja megnevezi. 1771 kénszeritete az őrment, 
hogy agya Urát hogy kitül vette azon tehenet 
[LLt]. 1780: közönséges hirből hallottam (:de 
Urát nem tudom adni kitől:) hogy még a Néhai 
Nagy Aszszony eő Nagysága portékái félék lettek 
volna [Bethlen SzD; BK], 7823; Eklésia gyűlési-
be hallottam,. de ki s ki nem beszéllette urát 
nem tudom adni, azt hogy Vass Ágnes terhes 
volna a Sogorátol [Radnótfája MT; TLt Praes. 
ir. 65/827-hez] utat ~ útnak ereszt, elbocsát. 
1694: Luczai János Ur(am)... -az tőmlőczben 
dugatot negy hétig volta(m) fogva, hogy Karaczon 
Kőzelgetet... ki eresztet Kgls Ur(am) az tőmlőcz-
bol, utat adot hogy mennyek el el kellet asztan 
hadno(m), mégis oda vagion fizetesem [Törzs; 
Moldvai • Karaczon majoshegyi jb suplicatio-ja 
a fej-hez]. 1766: Valóé az bizonyosan, hogy az 
említett Gondviselő maga keze alatt lévő szolgáló-
jának mikoron utat adott volna, rakott Szekérrel 
ment ki az. udvarbúl? [Kv; Ks 8. XXV] * 
utát ~ja igazolja járását-kelését. 1574: Zeoch 
Georgy ky hia volt Bwday Georgieot..., Mond az 
Zeoch azt akarom hogi ky Jeoy es utat aggyad 
Iarasodnak [Kv; TJk III/3. 57b]. 1577 Az eyely 
Iaras felöl, es Nappaly zankazas feleol eo kegmek 
egez warosul wegeztek hogy a Iamborat... ky 
utat aggya az harangozo uta(n) se haborichyak 
megh vtaba... aky penig oly lezegeo vta wez-
tet ember talaltatyk azt Regy zokas zerent eo 
kegme Biro vram bwntesse megh [Kv; TanJk 
V/9. 141b-142a] választ 1662: Boer Sigmond 
Vra(m) eö keglme Iliién Válozt ada cziak Roui-

6 Erdélyi magyar szótörténpti tár 
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deden, Hogy Töruenj nelkwl eő keglme Sem(m)it 
Nem ád [Fog.; Szád.]. 1680: eŏ kglmek adánok 
illyen választ | eo kglmek nem adánok egyeb 
váloszt mint az elöt [Fejér m.; Törzs. Érsek Új-
vári Mihály mp. hites szb kezével] & válaszul ~. 
1585: Nagy Caspar azért Azt ada valazul, hogy 
Nem tagatta hogy keriteo Bestie Curwafianak 
Ne(m) zitta volna Azt Aky az ebet meg haytotta 
[Kv ; TJk IV/1. 419] * voksot ~ szavaz. 7575: 
eo K. voxot adwan Rea Nagiob Resre Tecczet 
eo kgnek hogy Nem az Safar vraim zediek az adot 
[K v ; TJk V/3. 109a]. 1586: Giulay János vallia, 
valtigh keonyeorgek a' leghenyert a' czeba(n) 
voxot sem Attam megh veretesere [Kv ; i.h. 555] 
•fc zálogba 1620: Ona Bobes egi hituan mol-
nanak a felet Zalogba adak p(ro) f. 25 [Récsa 
F ; Szád.]. 1651 ada mi elóttúnk Zalagba [Dés; 
Hr 1/7]. 

Sz. 1656: Az török malmát csak az adom hajtja 
[RákDiplö 307 Jac. Harsányi Konstantinápolyból 
a fej-hez]. 

adakozás adományozás; donaţie; Spende, Schen-
kung. 1643: Az Halmas Vr Isten pediglen czele-
kwdgie megh hogi az Nagod io keduebwl valo ada-
kozasnak hazna àldasal terjen Nagodra hogi 
mindenkor mindenekből mind(en) io titeminniel 
Nagod bwveolkeodhessik [Dés; DLt 408]. 1829 k.: 
Nagy ösztön lészen az a Hazafiak előtt az ada-
kozásra, ha látják hogy adományok nem tévelye-
dik el [Kv ; KvSzLt]. 

ádámosi az Ádámos (KK) tn- -i képzős alakja; 
din Adămuş; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Ádámos: Ádámoser. 1681: Ádá-
masi Nemzetes Kőpeczi Mihály [Kisenyed AF ; 
Kath.]. 1848: Jakab Ábrahám., kis Küküllő-
megyei Ádámasi [Kv ; DLt nyomt. kl]. 

adandó 1. va da; wird geben. 1584: Forma iu-
ramenti Exactor(um) Rationum Colosuarien(si-
um) . . . amy kis repositumot az vristen ez varos-
nak Adot es Adandó, azt senkinek megh Nem 
Jelentytek [Kv ; Szám. 3/XIV. 1]. 

2. bocsátandó; se va da; was (einem) gegeben 
wird. 1791 Fogadtama meg Szakáts Josefet M 
Sz Gyorgyib magam mellé Sütőnek és Egyéb 
meg kivántato szolgálatra... minden keze alá 
adandó portékákra ugy vigyáz Hogy Semibe kár 
ne legyen [IB. — aKorda Susánna. bMarosszt-
györgy MT]. 

adanimál buzdít, ösztökél; a îndemna; ani-
mieren, aneifern. 1716: enis mint jo barátomat 
nem untattam az házasságtol, hanem inkáb ada-
nimáltam, csak rajta bizony, ha talál ollyat, az ki 
hozzá mennyen [Nagyida K; Told. 22]. 1782: Bá-
lás Peter. soha el nem szokik (!), ugy másokatis 
az el szökésre nem adanimál az eŏ Nsga Jobbágyai 
kőzűl, sőt az el szökőket revelállya [Göc SzD; 
Wass 8]. 

adás 1. átadás; predare; Übergabe. 1600: Az 
pénz adasaban ott ne(m) wolta(m) [UszT 15/4]. 

1683: Borsolónk Kabós László kezében adattunk 
Fél Cantorra valo Fűszer számot ez szer (int)a. 
Következik adása ad diem 16. Decembris [UtI. 
— aKöv. a fels.]. 

2. eladás; vînzare; Verkauf. 1654: Eze(n) ve-
telbe(n) jele(n) leve(n) Fileky Istvannak 
annyarol valo testver Attyafia Olasz Pal„ 
nem Contradicala, hanem mind az adast, s mind 
az vetelt helybe(n) hagia [Déva; JHb Fasc. 53m]. 
1669: Désen lakó Nemzetes Makai Mihálj és 
Enjeden Fejer Vármegjeb(en) lakó Nagj Enjedi 
Marto(n) Ur(am). .. tőnek illjen adást és vevést 
[Borb. I]. 1682: Tudode... azt, hogj . . . Nyirő 
János Ur(am) ennek előtte Boncziday Gergely 
Urammal, tött Contractussa ellen, azon Hid 
utzay háznak más (na) k adásáb(an)... másokkal 
alattomb(an) Colludált [Kv ; RDL I. 162]. 

3. kb. engedelem; îngăduire, voie; Erlaubnis. 
1606: Ver ben(n)ea az Euictor, az Euictor Ada-
sabūl ment az Alperesis bele, az Euictor pedig 
az Arua attiafiay adomanyokbŭl [UszT 20/193. 
— aTi. az örökségben, jószágban]. 1650: En vetet-
tem volt affele fóldet egi kiczin darabot be lennel 

de nem Egiedfi Gergeli adasabol, hane(m) 
en czak ugi vettem be latua(n) hogi vetetlen 
maradót [Csekefva U ; i.h. 8/64. 187]. 

adás-vevés adásvétel; vînzare-cumpărare; Kauf 
und Verkauf. 1690: Tudom aztis hogy ezen ház 
örökség annak untannaisa , az adásban vevésben 
csak maga foglaltatott, 3 adatott, a' Mezőben 
levő szanto földek, es széna füveken kivül [Makfva 
MT; D.3. XXXIA/25. — aTi. a zálogba adás után]. 

adat a face să dea; jemandem etwas geben/rei-
chen lassen. 1573: az ebnek adatta Kerestury az 
tykfiat.. senkinek Nem hatta megh Enny [Kv ; 
TJk III/3. 53 — 4]. 1576: Byro vram eo K. Az Malom-
hoz lato vraimnak adasson Mostan egy Ewl zenat 
kywel az Taligas Lovakat Taplalyak [Kv ; TanJk 
V/3. 113a]. 1581 (Báthory István a sóaknát) 
En kezembeòl el vewen rendelte es adatta vala 
Istwan wram eo Nga kezében [Törzs. Szentpáli 
Kornis Mihály kezével]. 1585: Adata byro vra(m) 
. . . aztalos János ala ket louat Somborra Sos 
Janosset fyzettem d. 75 | Vrúnk paronchola B. 
Vramnak hogy ött komiesz legenieket kulgio(n) 
Waradda Kolchegekre Adatanak az Vraim Ta-
naczúl el wegezwe(n) f. 2 d [Kv ; Szám. 3/XXII. 
7, 3/XVIII. 25b]. 1589: Egy zegheny Budoso 
Jambornak. hog' Magiar orzagba mehessen 
hazaiaba Adattak f. 2 [Kv ; i.h. 4/X. 37a]. 1590: 
mykoron hogy az zegeny Jobagiok eo keglmek 
eleybe Iottenek volna könyörgenek az vrainknak 
hogy Adatnanak minden falúkra egy egy weder 
Bort Adatanak ere vellem Dauit kenezel 3 weder 
Bort Tezen. . d. 72 [Kv ; i.h. 4/XVII. 12]. 
1598 B. V. adata az cziganoknak f — //60 [Kv ; 
i.h. 8/V. 44]. 1625: eo kemek adattanak Ado 
zedeo Vrajmal. Negy szaz forintot [Kv ; i.h. 16/XXV. 
147]. 1650: monda az Ázzonj Szaz forintért nem 
adom, hanem teobbet adasson keld [UszT 8/64. 
35a]. 1680: Kapnik bánya szükségere kívántatván 
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parancsollyuk kegyelmesen Hűsegednek adasson 
egy tonna ágyú port oda [Szád. Bornemisza 
Anna fej. assz. rend.]. 7687; adatat Kamara 
Ispán vr(am).. . két alávaló marhákat [Márama-
rossziget; Törzs]. 7688: die 31. januvari Adatat 
az mi Kegyelmes Aszanyunk it fagarasban 43 
forintot. 20 pinzst (!) [UtI 10]. 7829 egy, egy 
szekér búzát adatatt [Kv ; Aggm.]. 

Szk: fertályt ~ fertályt (városnegyedet) rendel 
(valamilyen közérdekű munka elvégzése céljá-
ból). 7587 Az my az vtokat nezy, vegeztek eo 
kegmek hogy mykor arra Alkolmatos wdó leze(n) 
Byro vra(m) lattassa megh es ha fertály kel fer-
talt adasson eo kegmek, ha penig Az zomzedsagnak 
kel chinalny chinaltassa azokkal [Kv; TanJk 
V/3. 238b] * hitté ~ hírré tétet. 1629: ha azt 
nem gon(n)doltam uolna az teöruenth enis nem 
adottam uolna az ifiuual az anjanak hirre hanem 
megh ueötteni uolna az Zeölleöt [Kv; TJk VII/3. 
71] * kézhez ~ kézbe szolgáltat. 1837 Alsó Szőtsi 
Jószágról Szollo eredeti ok Levelekett.. . tsak 
Inventariumban valo iktatás, és hiteles bizonyság 
jegyzet mellett kéri kézhez adattni [Dés; Bet. 
5] -fc szekérre ~ szekérre rakat. 1582 : Égkor 
feyerwarrol Ieowe meg Ide Coloswarra Eothweos 
Orbanne ., az boltból Marhaiat ki hordata es 
zekerre Adata el Indita feyerwar fele [Kv; TJk 
4/1. 116] * szert ~ sort keríttet. 1770: Egy 
bérés Székéremet küldöttem az Ur Málmában, 
kérém bizadalmason az Urat, oda érkezvén adas-
son Szert hogy Hétfűn éstvére jöhessenek haza 
[Mocs K ; SLt XL Henter János Suki Jánoshoz]. 

adat adalék; document, act; Beleg. 1849: 
Borozda kijártato Biztosoknak ki rendeltetvén, 
a tétetett kötelességünké, hogy mind a panaszlo, 
mind pedig a panasz alatti lehető adataikat ve-
gyük bé, ’s bizonyságaikot halgassuk ki [Szu; 
Borb. I I vSimó Pál városi jegyző kezével]. 

adatik 1. a se da; gegeben werden. 1568: Ez 
Leuel adassik az my <keg)yelmes vrunknak Máso-
dik János kyralynak [Gyf ; RLt O] | E lewel adassik 
vitézlő nemes vurunknak zentmihalj lorinchjnek 
az feyerwawarj (!) wdwarbironak [Abrudbánya; 
Törzs]. 1583 Az Zentleleky Espotalba Adassanak 
keth eól Zenath [Kv; TanJk V/3. 271a]. 1593: 
Ez Leúel Adassék Hogiaba(n) Hogjay Georgnek 
vichje Kiralj Bironak [UszT]. 7626 az haz keoz 
partekanak. hasonfele neki adassék [Kv; RDL 
I. 129], 1651 Adassék az Nemes es vitézlő Vas 
Istuan vramnak Aranjas szeknek kapjtanjanak 
[Torda; Borb.]. 1765: Vettem Székely pálinkát... 
adatatt kupaja a d 36 | Adatatt dalag fejében 
123 Kalangya Buza szalma [Nagybarcsa H ; Ks 
71. 52 Szám.]. 1774: kinek mennyi része adatatt 
[Kük; BI 47. F. 8] | mikor kivántatatt mindenkor 
a Berekből fát adatatt, melyet mik Falustol hor-
dattunk el [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17f]. 

Szk; a törvénynek haladék ~ az ítélet elhalasz-
tatik. 1647 vgy uisellien gondot magára, hogj 
touab az teorueninek haladék ne adassék [Kv; 
TJk VIII/4. 198] tudtára 1839: adassan 

tudtokra ezen szerencsetlennek halála [DLt 786 
nyomt.]. 

2. 1768: régi Konyha, mellyben bé járó helly 
adatik egy paraszt párkányos fenyő fa deszkából 
valo vas sorkokon forgo avadék ajtón [O. Kocsárd 
K K ; KS 74. 55]. 

adatódhatik adattathatik; a putea fi dat; ge-
geben werden können. 1727 azokra nyill nem 
adatódhatik [Dés; Jk]. 

adatódik adattatik; a se da; gegeben werden. 
1729: Ha kinek Tiszta Reth avagy Csak igen keves 
bokrocskákbul állo Tövissesis adatodott volna.. 
[Dés; Jk]. 1757 A ' Tollutepönek adatodott 
xr. 34 [TL Teleki Ádám költségnaplója 107b]. 
1776: a quaerulans Aszszony kéri azért hogy. 
Vrarésze adatodgyék kezíbe [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 
1777: az vővőnek mindenkor szemesnek kel'leni, 
s tudni kitől vásárol, annalis inkább ne hogy 
ut adatodgyék a lopot jóknak eladatására | tőr-
tént akkoron Bede Juonnakis, egy fekete Szőrű 
kantzájánakis gonoszul valo azon Határol el té-
veljedése. meg tanálván annak modgya Szerént... 
el eskütte s kezéhez is adatodott [H; i.h.]. 

adatott adott; dat; gegeben. 1615: Romai 
Chiazar Vurunk eo felgenek mind magatul, s' 
mind Commissariussi altal adatot kett auagj 
három rendbeli Assecuratioia nallunk uagion 
[Törzs, fej]. 1629: az elébbi nékiek adatott indul-
tumunkban meg fogiuk eõket tartani [KvLt 
Céhir. I. fej.]. 1683: Ország adojaert adaţat borak 
Vadnak in vasis nro 32. Szent Martan adojaert 
adatat borak vadnak is Vasis nr 9 [Küküllõvár 
K K ; UtI 13], 1689: Néhmétek (!)a adajaert ada-
tat borokrol valo Generális Extractus, melj iratat 
Die 25 octobris 1689 [Küküllővár K K ; UtI. -
aOlv. németek]. 1752: Én az Exponens kérésére 
ell mente(m). és — az előmben adatatt Instructio 
szerént p(ro)cedáltam [Asz; Borb. I]. 1812 
Dumitru Njág az apossátol adatott 5 vftokat 
Denyán Reszkolántól tartozzék 8ad nap alatt 
felvenni [Petrilla H ; JHb 36 Prot. 9]. 1830: vettem 
volt 2 üstét 440 v(á)lto Rforintokan akkor áran-
dában is adatatt Contractus szerint [Kv; Aggm.]. 

adattat adat; a face să dea, a da prin cineva; geben 
lassen. 1586: az varadj Directornak... adattata 
biro vram velem - / 26 [Kv; Szám. 3/XXIV. 14]. 
1587: az ado szedeo vraimmal adattatot az Tha-
nachi egi rabnak kit nekem be zamlaltak f. 1 
[Kv; i.h. 3/XXX. 20]. 1653 egy hetet el töltvén 
az én szolgalatomon, mint annakelŏtte, ez utánnis, 
enniek adattotni igirem [Cege; SzD; Wass 18J. 

adattatás adás; dare; Geben, Zuteilung. 1600 
Az zeolo myweseknek etel Adatatasa(na)k, es 
korchyoma(n) valo gazdalkotatasnak tüalmat biro 
vram kialtassa megh [Kv; TanJk 1/1. 361]. 

adattathatik a se putea da ; gegeben werden kön-
nen. Szk: hely ~ vminek. 1796: ez az állatás Sem-
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mivel meg nem bizonyittatván, annak helly nem 
adattathatik [Kv ; Ks 74. 56. 58]. 

adattatik 1. adatik; a s e d a ; gegeben/zugeteilt 
werden. 1589/XVII. sz. eleje: az az igassagh, hogi 
az szegeny rendű mesternekis, az ki az Céhet 
edgi arant tartia, iussanak, adattassanak szemely 
valogatas nelkŭl Legenyek es Jnasok [Kv ; Céhir. 
II. KőmCArt. 20]. 1617 vyob haborusagra az 
orzagok keózeott ok ne adattatnék [KJ]. 1781: 
a' Leányaknak a' mi némű Jok, és Portékák 
adatattanak, azak mind osztálly szerint részekben 
Jutottanaké. ? [Mv; D. XXXVI . 1]. 1791 
(Az osztozó-levél) haza adattassék mjnékűnk 
[Várfva T A ; Borb. II]. 1802: Maras Székben 
Wadasdan bizonyas Toldalagiana Portiom. 
adatatott volt Zallogba. . . Száz ötven két Magyar 
forintakba [Vadasd MT ; Told. 42]. 1822: nemessé-
gemről . . . nékem hiteles Testimonium adatasson,... 
'a Városi Hajdúság fiamrol le vétessen, magam 
pedig a' Servitorok Sorába tétessem [Zilah; Borb. 
I I Décsey György ns kérv.]. 

Szk. : hely 1834: ezeknél fogva alázatoson 
meg kivánnya a' Felperes, hogy az Appella(ti)onak 
helly ne adatassék [Asz ; Borb I ] ^ ok ~. 1679: 
teöbszöri busitásunkra ok ne adattassék [LLt 
2. A]. 

2. engedtetik ; a se acorda/da; gelassen werden. 
1802: a' Vak Czigánnéra. tsak egy Tanú valja a 
Paráznaságot o protestál es excipial azon 
Fatensek ellen, mig eddig ō Nékie nemis adattatott 
idō a maga vádoltatása alol valo ki tisztításra, 
azért a maga būneből valo ki tisztításra 15 napokbol 
állo idŏ adattassék [M. bikal K ; RAk 85]. 

adattatott adatott; dat, pus; vorgegeben, vor-
gelėgt. 1775: Mü azért el menvén procedaltunk 
az előnkb(e) adattatott, Instructio szerent [Usz; 
Borb. II]. 

adaugeál 1. szaporít; a spori ; vermehren. 1593: 
latnak az varos zabadsagabannis feokeppe(n) a' 
Bor be hozás miat Nagy Abusust, vadnak kik a' 
hegy Alat ideghe(n) bort mustot veottek be hoztak, 
.. . Adaugealtak borral hordoiokat. az varos 
zabadsag anak Nilva(n) valo romlasara [Kv; 
TanJk 1/1. 224]. 

2. emel, növel; a majora; erhöhen. 1755: Néhai 
kegjelmes Uram eō Ex ja Meltoztatott Annuatim 
fizetésemet adaugealni kóntösre valo posztora 
resolválván kegjelmesen flo 14 [Kiskend K K ; 
Ks 71. 52 Szám.]. 

a d d á l 1 . hozzátesz/ad; a adăuga; hinzufügen, 
beitragen. 1583: Barbara Vas Georgne vallia az 
keóz h í r t . . Ezt Addalia. [ K v ; TJk 4/1. 152]. 
158.5: Catalin varga Antalne Addalia, Zi t tak az 
vta(n) egy mast [ K v ; i.h. 448]. 1586: Az en kezem 
Irasat Azért a' feleleten mas keez Ala transsu-
mal tak volt, de ugia(n) Azon tenoron, Amint en 
vele(m) í rat tak vala, Jóllehet Adaltanakis vala 
Azért hozza | Chetnekj Christoph vallia Addalia 
hQgy mikor megh monta volna Imreh Mester 

hogy teorwentele(n) vertek megh, esmegh le Akar-
tak a' zoert vonatny [Kv ; i.h. 543, 598]. 1641: Bu-
kura, Radul Vasz i l . . . Felesege. ugy val minde-
nekbe (n) m in t a 9dik valló Euel addallya hogy 
nem Át ia f i Gyermek Jûūn Lapadattal, ennek az 
Moga Lapadatnak az Attyaval [Fejér m; Ks 67. 
46. 24a]. 1666/1701 Privilégiumok (na) k háborga-
tásához nyúlni nem akarunk. eo kgek(ne)k 
maradgyon helyb(en), addálván ezt hozzá, hogy 
Száz forintigh való dolog decidaltassek az eŏ 
kgek Fórumán [KvLt 1/188 ogy-i végzés]. 1668: 
Kilucz Simon (44)... az lovak el viteli felől 
semmit sem tud, aztis addálván hogy hallotta Kala-
czonak (! ) száyábol hogy Szentpáli Vram el hay-
totta az Ura Betlen János Uram iuhait [Nagy-
sármás K ; BfR 57/51]. 1729: (A tanú) ezt adálván 
hogy bögöt mind a Màrha [Sövényfva K K ; TSb 
51]. 1756/1797: Vig István az If jú egyedül ezt ad-
dállya, . . . a' Fűz tó fojamján fellyül a' rétben 
tudok három rud Kaszállót [Nagydoba Sz; Borb. 
II]. 1757: helyben hagjván... componált Bé-
kességeket cum omnibus Punctis meg edjet addal-
ván. [Torockó T A ; Nylrk XI I , 112]. 

2. hozzászámol/ad; a adăuga la; hinzurechnen. 
1669: marad... adóssá az d(omi)na Relicta... 
Ágoston Katha Asz(onyna)k f. 8//: 71 1/2 mellyet 
addalva(n) a felső kész pénzbeli negy forint het-
ven hat pénz summához teszen edgyütt az d(omi)-
na Relicta adósságba... f. 13// : 47 1/2 [Kv ; RDL 
I. 142]. 1749: (Az összeget) addálván a' fellyeb 
valo summához tészen Flr. 148, 32 [Oltszem Hsz; 
SVJk]. 

3. összead; a aduna; zusammenrechnen, addieren. 
1762: a' Commensusuratiokban minden darab 
földnek individualiter széllét hoszszát fel mérvén, 
ne sajnállyák a' földek szélességét annak hosz-
szuságával multiplicalni, nem pedig addálni a' két 
numerust, mert igy Felette igen meg kárasadunk 
[Szava K ; RLt 0.1]. 

addáltatik 1. hozzáadatik; a se adăuga; hinzu-
gegeben werden. 1703/XVIII. sz. közepe A Dio-
siné kertihez addáltatott még egy rud 's ket öl 
Föld [M. köblös SzD; RLt]. 1730: Pop Grozár 
3 fiaival. lakó sessiojaval appertinentiaival, 
ehhez adaltatik kisseb fia Juon, hogy maga öreg 
ember [Háporton AF ; Wass 25]. 

2. hozzászámoltatik/adatik; a se socoti/adău-
ga; hinzugerechnet werden. 1761: Ezen Jármos 
ŏkrek árrához addaltatik az Vdvarban találtatott, 
és ottan hagyatott ket Sertések árra [Mezőcsán 
TA ; Ks 15/LXXIX. 3]. 1781: A ' Szegedi Istvának... 
adott zálog talaltatik 82 ~ nyolczvankét Mforin-
tok(na)k és 99 pénzek(ne)k, melyhez ismét addal-
tatván a Régi zalognak harmad része. facit in 
Summa 91 ~ kilenczvenegy Mforintokat és 37 
pénzeket [Asz; Borb. I]. 

addig 1. vmely időpontig; pînă; bis (temp.). 
1568: adig hagigala ez zekerceúel a lowat, a 
barbel János zolgaya, hogy az nywgis el zagada (! ) 
[Kv ; TJk 186, 191]. 1570: More János. . azt 
Bezelly volt hogy vas tamassal es Teobekel, Addegh 
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Itatak az Rengeo Anna Vrat hogy el alwt az ágion 
[Kv; TJk III/2. 21, 106, 112, 151. - L. még 
addegh alakban ugyanez évben i.h. 22, 31, 79—80, 
89, 164-5, 166e, 199]. 1572: az Istwan vayda fya 

panazolkodyk volt Ecneky. Im Mint Jarek 
aztalos Ilonawal Addeg Jara hozzam az toromba 
Ettelt Italt hordot ugj kert hogy hozzaya Jeoiek 
[Kv TJk III/3. 7-8 ] . 1573: Nagi szokaig fws-
teoleg volt az zena az Darochy Maioraba addeg 
fwsteol hogy vegre fely lobban [Kv; i.h. 190. — 
L. még addeg alakban ugyanez évben i.h. 122, 
186, 282]. 1574: Addegh Eszedezet eo neky 
hogi Eo ſyzettet meg Érte az mezarosoknak | De 
addeg Meg ne(m) Bekellem vele vagi eo vagi en 
Meg hal €giúnk az fcoldert [Kv i.h. 325, 375]. 
1584 Addeg viweok a' dolgot. . hogj ig' Árult 
meg eleottewnk Olaios Georgiel [Kv; TJk 4/1 
291]. 1585 Adig Nyeowekednek eg' massal hogy 
a' felperes a feoldeon vala miatta [Kv; i.h. 438]. 
1592: az pénzt addegh fel ne vegye Nagy János 
[Dés; DLt 234]. 1597 Ez Grof Sigmond reggel 
addeg el nem ment, kellet fleosteokeomre 
neki adnom Czipot [Kv; Szám. 7/XII. 140]. 1598 
ha kinek Ados volnék addegh senkinek semmit 
ne Aggianak hane(m) az keozbeol megh fizes-
se(ne)k [Gerend TA ; Törzs]. 1600: az Nótárius 
es az Birak addegh oda ne (!) Jeoúenek [UszT 
15/18]. 1632: azdigh alkunak (!) hogy Beldi Kelle-

men egj iambor eösteöl maratt jobbagjat Marton 
Matet ada Lazar Istuanne Azzonjomnak Czierebe 
Kayczia Mihaliert [Cssz; BLt 3 Petrus marton de 
Kozmás (60) pp vall.]. 1650: Mw Feiervári Bene-
dek Colosvári feő Biro es Linczegh János Király 
Biro hwteős Polgartarsainkal és az egész Centum 
Páterekkel edgjűtt... (a kölcsönt) ad diem 25 
Decembr(is) tiszta kesz pénzűi eo kegjelmenek 
avagj maradékinak addegh valo interessevel edgvűtt 
megh adgiuk [Kv ; KvLt Fasc I. 176]. 1682: bi-
zony én ki nem megyek Szent György napigh 

az házb ul, ha az Gazda el adgyais, mert én addigh 
fogadtam megh az hazat [Kv RDL I. 162]. 
1767 midőn mentünk volna az útszán által 
oddigis Kis Vaszilia mind abbon mesterkedik vala, 
hogy a Magyar Legényekbe belé garáznalkodhos-
sanak [Bethlensztmiklós K K ; BK Ráduj Gyurka 
(40) vall.]. 

2. Páros ksz-s haszn-ban: a. ~ .. (a)míg 
v. (a)mig...~; pînă cînd, atîta vreme cît; 
solange . . . bis. 1550: Az Massodyk hassony felet 
kedygh .. Addigh tartom Az Migh Az Nemes 
Eztrigy Myhaly kez penzewl En Nekem hwz 
foryntot le nem tezen [Berend K ; BfR VI. 
28. 2]. 1583 Addegh Megh Nem fizetek, sem pe-
nig Meg ne(m) Niugzom, Ameg egzer meg Diodon 
maradok es ugy fizetek megh [Kv; TJk 4/1. 163. — 
L. még i.h. 138]. 1585: immáron adyg el nem megyek 
a migh el nem temetyk [Kv; i.h. 438, 484, 490a-b]. 
7586: be se m ereztetet Adegh Amegh megh verek 
zolgamat [Kv ; i.h. 557]. 1588: amégh az zenan 
tartiaka, Adegh lehessen az hatarban | senky addegh 
el ne horgya Amegh az Aratas meg leszen [Kv; 
TanJk 1/1, 68, 83. - aTi. a juhokat]. 1589: 
ôenky Addegh zeoleyebe mywest Ne vigien, Amegh 

ket feleól a' zomzedy az eŏ zeoleyeketis megh zedik 
[Kv ; i.h. 116]. 1591 Az vtan oztan ammegh fenessi 
Marton az mentet az kezere tekere, Borbeli Balint 
addegh fenessi Martont egi hasab faual meg wte 
[Kv; TJk V/l. 84]. 1593: lassa megh arrōl kegtek 
zekj; ha ennekem arról addik kel felelne(m) migh 
ezeknek teòrwenek el wallik, en azt mondom 
hogy addik ne(m) tartozom felelny, migh ezeknek 
nem zakad wighe [UszT]. 1597 Az Azzonj migh 
az Vra neuet viseli Addigh az Vra testame(n)túrna 
Zere(n)t biria az velle egyjt zerzett feóldeket [i.h. 
12/129]. 1599: amegh az ky nem telik beleolle, 
addigh arollya [Kv ; TJk VI/1. 359]. 1610: Beőge 
mate Beöge p<et>er es Bartaljs Deak. az 
migh el nem menenek Lazar Istuannak szolga-
lanak addegh [Alfalu Cs; Törzs]. 1628 migh az 
nap fen volt addegh az Lean a kezet be nem atta 
[SzJk 24]. 1632: Az migh az Annia bement a 
hazba(n), eddegh az agj alat butatta az Aszontt 
[Mv ; MvLt 290. 81a]. 1633: addeg az meg it akar 
lakni.. . addeg az meddig az en Neúemet viseli 
[Kv; RDL I. 101]. 1637 az megh Isten az Iffiat 
Petert Idegen orszagbol megh hozza addegh. 
birhassa [Kv; i.h. 24]. 7638: adtunk Egi sárga 
Tehenet,. az mégh fwre kél haitani, addeg 
tarczia szynáual mint Eddigh [Kv; i.h. 114]. 
1641 addegh az Eccl(es)ia be nem boczattia 
az reconciliatiora meddegh a Deliberatu(m) szerent 
megh nem bőntetik [SzJk 56] | az migh eó Nagatt 
feleőlle megh talljak (!) addigh el ne foglallyaa 

[Ajtón K ; Törzs. — aA birtokot]. 1653: Csep-
reghi Ur(am) aranyit. . ki nem adgya addégh, 
méghőtet nem contentallya [Kv; CartTr II. 871]. 

b. ~ miglen v. míglen. . ~ pînă cînd; 
bis, solange... bis. 1570: Az zellyer ázzon Megh 
Zwgta neky hogy myglen az paysos Illés fyat 
es Trombitás Demetert oda nem hynak addeg 
Jo kedwe nem lenne | Miglen eok gondolkotta 
(!) volna rola, Addeg Nagy Benedek megh veotte 
volta fl 84 [Kv ; TJkIII/2. 21, 106, 151. - aTi. a 
házat]. 1585: bar biriak addegh az zaloghos 
feoldeket miglen.. megh waltia [Firtosváralja 
U ; UszT]. 1586 : Adegh Innét Nem zokot senky 
el lepni -Meglen az eo velle megh haborodot 
zemelieket megh koewetne | Amegh ioban ertekez-
hetnenek eo kgmek, Adégh Veres Lűkach Vramra 
biztak ez feoldmeres es latogatas dolgát [Kv; 
TJk IV/1. 543, 567, TanJk 1/1. 36, 38]. 1635: 
cziak addegh ne bancziak eoket szemelyekben 
és marhajokban az vargak, meghlen az akkori 
Birak es Tanaczi el nem rendeli dolgokat [Kv; 
Céhir. 1/15]. 

c. ~ ... mígnem pînă cînd; solange... bis. 
1568: az Kalmar Lazlo Iozagaba se ozlas se bwchyw 
adyg ne legyen, megh nem az adossag ky tellesedik 
[Kv; TJk 186]. 

d. ~ . . valameddiglvalamig pînă cînd, atîta 
vreme cît; solange. .bis. 1653: maganál tarttya 
addegh az pénzt valameddig Ozdi Uramnak Ráz-
mány Istvánnak; causáját dirimállya az tör-
vény [Kv; CartTr I I . 877]. 1688: edgyi-
kis az eo gyermeki kŏzzŭl Benedekkel addégh 
ne osztozhassék valamigh az... negyue(n) forint 
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s hatuan penzbeli eotet illeteo reszt Benedek(ne)k 
le nem tészi [Komjátszeg T A ; Borb. I]. 
1761 idősb Séra Andrástól. . hallattam hógy 
addig nem nyukszik, valameddig a' Molnár János 
életit hamuvá nem tészi [Szászsztiván K K ; BK]. 

3. Szóismétléses haszn-ban. 1596: addig s addigh 
vetelkedenk hogy addigh el ragadak az inaskak 
az eōkreket [UszT 11/33]. 

4. vmely (távolabbi) térbeli pontig; pînă la; 
bis zu (lok.). 1595 6. Júny. Waralyai Istuan 
Wrunk szolgaia ment postán Warad fele Io lo 
volt alatta, de wasarhelliga meg farasztotta, 
vitte addeg Zekel György 2 loual. d 50 [Kv ; 
Szám. XVIIa/6. 66 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel. — aGyerővásárhely K]. 1623: az hul az 
kikelleo egybe szakad. megien fel az Marosszeki 
hauasnak az szele addegh bekessegesen bírtuk mint 
regteol foguan ualo eos hauasunkat [Kibéd MT; 
JHb rtlen]. 1629 tudom hogy az Vzonj kosáron 
belóll bírta Magiarosa, annak utanna Beldj Ke-
lemenis adegh birta [Szacsva Hsz; BLt 1. 
aSepsimagyaros Hsz]. 

addigelő eddig; pînă acum; bis jetzt. 1789 ha 
addig elö valaki többet adot mint sem illet volna, 
az legyen az Uraság szerentséje [T; Thor. XXI/10]. 

addiglan 1. vmely időpontig ; pînă; bis (temp.). 
1563j 1569: ha addeglan megj nem talalhattya, 
Annak wttana Erőttelen legen [Mészkő T A ; 
Told. 27]. 1570 Bartos pinkeost tajba holt megh, 
addeglanis azzal eltek az Myth Eo odah vyt volt 
[ K v ; TJk III/2. 72, 133, 155]. 1801: Mind ezekról 
Szebenbe bővebben. addeglanis az Ur Tekén-
tetes Praefectus Urn(a)k alazatos szóigája Istók 
János pa. [Csicsókeresztúr SzD; Bet. 6]. 

2. Páros ksz-s haszn-ban ~ .. mig(len) 
pînă cînd; solange. .bis. 1570: Besterchey Gĕrgh 
Byrt az hazakai es ew viselte gongyat Mynd epiteset 
addeglan miglen urb éger Gergel kezeben attha | 
Taligas Gĕrgh... ugy kerte hogy be haggia hor-
dany hazaba addeglan migh Soos Balas haza Jeo | 
ely varna addeglan Mogyoro Estwant, Myglen 
Alcz Gasparnenak Megh fyzetne zabo Lazlo | 
eo kgelmek Az Ayandeknak es keolcegnek fyzete-
sere semmy keppen Nem Mehetnek addeglan Myg-
len Byro vra(m) Thanachywal Egetembe az Be-
keseget Nem keowetyk | eo k. varoswl az velek 
valo pert ely halaztyak addeglan myglen azis meg 
Jeoyen, es egymássá^ zolyanak [Kv ; TJk III/2. 
72, 133, 155, 175, TanJk V/3. 3a, 19a]. 1571 
eo K. varoswl egieb dologrwl Nem akarnak ve-
gezny addeglan Miglen eo k. veghez vyzy [Kv ; 
TanJk V/3. 49b]. 1572: miglen Ez adot Mindenestwl 
fely Nem zedyk, addeglan teob Adot Nem Akar 
varosswl eo k. vetny [Kv ; i.h. 59b]. 1749: Mostani 
Qvártelyombul addiglan ki mozdulni, miglen epit-
tetik, tartozamé? vagy Sem [Hsz; Ap. 1 Ant. 
Káinoki kezével]. 

additamentum hozzávaló; furnituri; Zubehör. 
1755: Jáger Sebastián köntössinek additamentu-
mához, czinálásaval edgyütt Fl. Rh. 6 xr. 14 
[TL gr. Teleki Ádám költségnaplója 46b]. 

addogál (el)adogat; a tot vinde; öfter ver-
kaufen. 1765 Mind ezen szemeíyekről tudjuk, 
hogy tsak nem éhei halásra jutott emberek vol-
tak, de addig tserélték, addagálták (így!), majd 
egy, majd más szőrű Lovaikat, hogy már tsak 
alkalmasint táplálódnak [Fintoág H ; Ks 113 Ve-
gyes ir.]. 

addukált felhozott; invocat; angeführt. 1780 
(Az alperes) Possessoriumának Circumstantiait 
ellenkező próbák eventálják, azon kivŭlis pedig 
az I. Vr által adducalt Tabuiaris Decisiok sem 
Applicaltathatnak ezen Casusra Contra Decr. 
P. 2. T. 6 § 11 [BSz; JHbK LIV/25. 19]. 

adekvál 1. fölér, ér annyit (mint más vmi) ; a 
valóra atîta; gleichkommen, aufwiegen. 1644: 
azokat potoltak negyed fel tallérral, hogy adae-
quallia az Maxai Ferencz Vram (na) k iutat divisio 
szerint valo ezüst marhat [Mv; IB VI. 225/12]. 
1723: Uzoni Kús Pal Gyòrgjnek leven any Jobbagy 
hogj az maga marhait in duplo adaequalljak azért 
maga eximaltatik az nemes szek Conclusuma sze-
rentt [Kp I. 128 Sam. Szekely Sepsi széki not. 
kezével]. 1733: Mivel pedig az Tusnádi György 
ur(am) adta főid nem adequallya az Kŭspáll Gyŏrgj 
és Páll vramék adta földeket, Superaddála Tusná-
di ur(am) Kŭspáll Gyōrgj és Páll Uramék(na)k 
50 id est ötven magyar forintokott. és igy adequál-
taták [Uzon Hsz; Kp I. 133]. 1752: a Csitt-Szent 
Iványi Puszta szőlő nem adaequalta az Harczai 
ép Szőlőt [SLt 19. E. 11]. 1760: a Veress részről 
possidealt Erdő, vagy Erdőhely nem adequalná 
az tertialitast, hanem kevesebb lenne, tehát sup-
lealtassék a kŏzŏnseges osztatlan Pados nevezetű 
Cseréből [Szava K ; RLt O. 4]. 1787 a Gálfalvi 
Jószág adaequálja é a három Mgos Leányok-
(na)k jutandó három heted Részt? ha adaequalja, 
maradjanak azzal [Kv ; Ks 73. 55]. 

2. (egyenlően) eloszt; a împărţi (ín părţi egale) ; 
(gleichmäßig) verteilen. 1657/1667: az malom 
mesternek valo fizetést adaeqvállyák ugy, hogy 
eggyik az mennyit fizet vagy fizetett, az másik is an-
nyit fizessen [Gy alakút a MT; Ks NN 25]. 1724: A 
szántó földeket pedig és Réteket oszszák eo kglmek 
egyenlő képpen egymás kőzőt négyen, ugy hogy 
a mezőre ki menvén magok melle vagy két ember-
séges embereket vévén, és négy részre adeaqual-
van vonnyanak nyilat rea ja, és azon tul kiki az ma-
gáét manutenealvan azzal legyen Contentus [Asz; 
Borb. I]. 1787 K. Sz. Királlyi Zámbo Dániel, 
Berthalan János, és Hétbtikki Merra István Ura-
kat árbitrállyuk, és meg birállyuk, olly móddal, 
hogy minden némü elejekbe terjesztendő praeten-
siokat, és differentiákat törvényesen itiletek által 
dirimálni, és az Nyilakot. ki dolgozni s adae-
qualni méltóztassanak [Kv ; Ks 73. 55]. 

adekváltat egyenlő értékűvé tétet; a face de 
valoare egală; gleichwertig machen lassen. 1733: 
Mivel pedig az Tusnádi György ur(am) adta főid 
nem adequallya az Kŭspáll Gyŏrgj és Páll vramék 
adta földeket, Superaddála Tusnádi ur(am) Kŭspáll 
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Gyŏrgj és Páll Uramék(na)k 50 id est ötven ma-
gyar forintokott. és igy adequáltaták [Uzon Hsz.; 
K p I. 133]. 

adekváltatás egyenlően való elosztás; împăr-
ţire ín mod egal; gleiche Verteilung. 1780: A Mél-
tóságos Groff A. Vr Sem kivánta ezen Processussát 
az intravillanumoknak adaequaltatására ki ter-
jeszteni, hanem tsak az indivise lévő Terrénumok-
nak fel osztását kérte, és Nyerte meg a Tekéntetes 
Táblától, a Divisios is tsak azokban reexmittál-
tatott..., mely mind a Birot, mind a Parsokat re-
gulázza, az intravillanumoknak adaequaltatását 
Nem praetendálhattya [BSz; JHbK LIV/25. 7]. 

adekváltathatik egyenlő értékűvé tétethetik; a 
se putea f ace de valoare egală; gleichwertig gé-
ni acht werden können. 1715: Az Aszszu szilva 
betsesebb lévén az Almánál a körtvelynél, hogy 
azon Gyŭmŏlts jobban adaequaltathassék, az szil-
vánál mindenütt két vekat edgy vékáért irtunk 
[UszLt III . 44]. 

adekváltatik egyenlő értékűvé tétetik; a se 
face de valoare egală; gleichwertig gemacht wer-
den. 1693: az másik rész tartozik az Ket száz öt-
ven forintokot. le tenni. .. Hogy meghis 
jobban adaequaltassek az Del felöli valo resz(ne)k 
defektusa [Abafája MT; Told. Huszár lev. 17a]. 
1753: mivel Bese Mihálly Jobbágyot Fiatol Pis-
tától Separalni károsobnak Ítéltetett..., azért 
ö Fiastol hagyatik egy Nyilban, kiis a másik Nyíl-
ban Terrenummal adaequaltatik [M. nádas K ; 
RLt]. 1779: A Topái és Sombori Allodiumok 
adaequaltassanak, mint hogy az Eskűllöi Allodiu-
moknakis mindenŭt két egyenlő részekre adaequate 
kell szakadniok [M. köblös SzD; RLt]. 

adepiszkál 1. nyer, szerez; a cîştiga; gewinnen. 
1665: Ezért hogy opponálta magat igen difficultallya 
Csepreghi Uram nagj nyereségnek látván ött száz 
forinton kettszáz husz forintot adipiscalni [Kv; 
CartTr II, 887]. 

2. meg/elnyer; a obţine; gewinnen, erhalten. 
1598: Bachy Thamas vram... amely kertet 
harsongartban Paul Magnustol teorwenniel pro-
sequalt es adepiscalt, azon kertet...ollianhatarawal 
attak, hogy az minth az víznek allasa, es 
horgassaga vagion igenes seowent, eggyk vegeteol 
fogwa másikhoz fonatathasson [Kv; TanJk I/\ĕ 
325]. 

adepiszkálhat szerezhet, nyerhet; a putea cîş-
tiga; erwerben/verschaffen können. 1625: Követ-
kezik az myt 1625 Eztendeonek forgasaban Varos 
szamara kuleom kuleomb heljekreol Adjpiscalhat-
tunk [Kv; Szám. 16/XXXIII. 19]. 1667: Eö 
kgmek igy Alkuanak, hogy valamit Farkas Istua(n) 
Vr(am) Adipiscalhat . . . , mindenek(ne)k az har-
mad resze, Mihalcz Mihály Vrame Es Eő kgmek 
posteritassje legjenek, Jure PerEnnali (I) [Ikafva 
Hsz; Borb. I]. 

adgratulál szerencsét kíván, gratulál; a fellcita; 
beglückwünschen. 1790: A ' Grof maga is fog 
e' mái Postával adgratulálni Ngdnak . . . Magának 
az ifjú Grófinak is adgratuláltam volna, de mig 
ezen levelem Pestre jutna, addig ö Nga Pestről 
el mégyen a' Posoni Coronatiora [Kv; TL Bodoki 
József prof. lev.]. 

adhat 1. a putea da; geben können. 1555: 
Atyafi atyjafia ellen idegennek semmijét el ne 
adhassa, sem el nem vallhatja [Szu; SzO II, 121]. 
1570: ezt az kyt Mwtatok azt adom neked, Mert 
az kyt Masnak ely attham ecczer azt neked nem 
atthatom | Zeoch Balinthne adot volt valamy 
vasat nekyk hogi el aggyak es ha niywel fellieb 
atthatyak mynt eo hatta Eowek legen az fely 
[Kv; TJk III/2. 7. 70]. 1573: ne(m) adhatot 
pénzt [Kv; TJk III/3. 234]. 1582: Azért engemet 
Ne hagy, hane(m) Io akaratod zerent Ag, Amit 
Adhacz ha penig nem Acz es meg nem Segitez 

.., tehát bizony megh bantatom veled [Kv; 
TJk 4/1. 47]. 1584 Boncziday Gergely vramat 

eó kgmek varosul megh tilthiak telliesseggel 
Attól hogy az Budaj Georgy hazaban valo porcioiat 
Nemes zemelnek Ne Adhassa [Kv; TanJk V/3. 
278b]. 1585: Zenth Mihály napban Akinek anny 
diznaia vagion hogy tizedett adhatt akkor tizedett 
veznek beleole [Kv ; Szám. 3/XVI. 48]. 1589[XVII. 
sz. eleje: Ha penigh az el hagiasnak bizonios ele-
gedendo okát adhatná, az Ceh meg itillie mindgia-
rast haladeknel kwl | húszon eőt penszt uegienek 
raita, ha elegedendŏ okát nem adhattia [KvLt 
Céhir, II. KőmCArt 5 -6 , 24]. 1593 : aẑ  eő kgme 
kez penzett En auag Germekem kwl senkinek 
neh adhassa w kegme [Perecsen Sz; WLt]. 1594: 
Baranbolis tizedet adnak az varhoz ennek az 
valtsaghais, az ki tizedet ne(m) adhatt az varhoz 
jar [Bagos Sz; MNy LXI, 110]. 1595: sem(m)i Jo 
okat nem adhattya [UszT 10/84]. 1600: Jo fiam 
im a mit adhatok adok [UszT 15/3]. 1606: Ergo 
miért it semmi io okat nem adhat (!) apellatiodnak 
ugy hoztál ide mint patuaros ennek terhit uarom 
[UszT 20/326-7]. 1625: Az acquisitumatis attiafia 
ellen masnak nem adhatta volna az Azzoni hane(m) 
az ura attiafiajt megh kellett volna uelle kenalni 
[i.h. 73]. 1650: az szerint adhattuk az Relatoriat 
az mint az bizonisagok feleltek [i.h. 13b]. 1652: 
igerenek Halott felett valo praedikallasert Flor 
Nro 1. Az szegeny rendek penigh a' mint alkhatnak 
s adhatnak [Szüágyborzás; SzVJk 47]. 1653: 
Csepreghi Uramnakis akkor pénze nem lévén, 
nem adhatott [Kv ; CartTr II]. 1700: azt az Szán-
dékokat ŏ Kglmek tegyék le, mert . . . ha csak 
erŏuel el nem vészik, edgy általljáb(an) oda nem 
adhattják [Torda; Törzs]. 1771: énis azért azon 
nagy joszágot igen otsolván tellyességgel károm-
mal nem adhatam hanem meg kötettem az 
árrát, és ha 200 idest két Száz Vonás forintát (!) 
ad, . . . az alkalam kész [Mv; Ks 38/11. 28 Pápai 
János lev.]. 

Ha. 1841 nem adhatam [Dés; DLt 367]. 
Szk: értésére ~ 1610: Felsegednek mint kegiel-

mes Vrunknak azt adhattiuk ertesere . . . [Gysz; 
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Törzs]. 7653: ne neheztelyen tudósítani egessege 
feleol s egyeb ot ualo alapotrolis ualami reouideden, 
hadd az szegeny Aszonyom Anyamnak is adhas-
sam ertesere [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István 
apósához, Petki Istvánhoz] & házasságra ~ja 
magát. 7603: végeztek hogy ennek vthanna 
senky se ferfy, se Azzonyalat hazassagra magát 
ne Adhassa, valamegh az Arwaknak, Awagy azok 
nem lewen az Attia fiaknak .. az eo portioiokat 
ky nem Adgyak [Kv ; TanJk 1/1. 434] igazságát 
~ja igazát bizonyíthatja. 7677 Ha peniglen uala 
melyk fél az kert tőruen lato biratt ki hina az 
uetekedŏ kert melle, igassagat nem adhattja az 
ki ki hya három veder boron marad [Msz; Törzs] 

okát ~ja v. okot 7606: fanchyaly balint 
nemes ember ugya(n) fachyaly . így felel 
had adhassuk okött ( ! ) hogy itt uoltam az bironit 
[UszT 20/102]. 7625: ha io okat nem adhattia, 
az behaitasert az nagi hatalomnak terhen vagio(n) 
erette [i.h. 109a] & számot 1640: egy István 
neo ola .. Jankó Mihalyné Aszonyomnak pástora 
és Bacza leven igaz szamat nem adhatvan, 
ada es kóte magat, ŏrŏk jobbagysagra Felesegevil 
( ! ) es negy fiaival edgiut [Maksa Hsz; Eszt-Mk 
Cserei lev.]. 7657 Kannagjarto Ferenczne 
jeŏvendeŏben adhosson eŏ maganak az szegeny 

Arvanak eŏruendetes allapotjaba(n) szamott [Kv ; 
RDL I. 28] * vélekedést 1805: A régi Gát 

álapotja iránt Inzsinér jelen léte nélkül nem 
adhattyuk egyenes vélekedésünket [Rusor H ; 
Ks 92]. 

2. árulhat; a putea vinde; verkaufen können. 
1598: Amy penigh illety az barany hwsnak limi-

tatioiat . . . vasarnapokon mindennemeo rendbely 
keolseo emberek be hozhassak, es ugy Adhassak 
az minth az vasar kewannya [Kv ; TanJk 1/1. 

313]. 

adható proprietate(a sa); (sein) Eigentum, Be-
sitz. 1607 : eó Mind azokat az porciokat az mellie-
ket az A. oda iratot Ne(m) Atta, ugj mint Retet 
es Egieb To beli rezt mit, Mert az ugia(n) nem 
adhatoia volt [Mv; MvLt 290. 13a]. 7666; ugy 
ertem, Fiscalis joszagit már Ngod más(na)k confe-
ralta, . . . sŏtt penig talám nem-is lött volna adha-
toja [JHbK XXIV/24 Mikola Zsigmond a fej-hez]. 

Szk: az ~ját v. a nem ~ját adja a magáét, 
jogos tulajdo nát v. a tulajdonát nem képezőt 
adja. 1604: A maczka vereòn aloll . eghette(m) 
zenet az Aba sfaluiak adomanjokbúl ott talalt az 
leońtej ember azt mo(n)dotta hogj vgjanis 
Abastf aluj az karén beleöli Adhatojat atta el me(n)t 
onna(n), ne(m) bántott [Szentmárton U ; UszT 18/ 
107]. 1606: melj mallomba olian 3 rezwnk uagion 
mind keten (így I)a mint fekete ferencnek ha szinte 
El ata uolnais mert nem adhatoiat ata szinten az 
onon rezetis megh tarthatnam mŏgis tartom . . . 
kez vagiok let ennem [i.h. 20/43. — aÉ*tsd : harmad 
részünk vag yon mindkettőnknek]. 1607: Dicit 
A . . . Az hul azt mo(n)dgia hogi az en Atiam atta 
nekiek . . . en azt mondo(m) ne(m) adhatta azt el 
az en Atia(m) mert az ne(m) eó rah jaro eòreksigh 
hanem az Ányamra Jaro, nem adhatojat atta 

ha attais [i.h. 20/62]. 1670: Vidany Eőczem it 
hon ninczen, megh jòuen, enis ueghere menuen 
jobban adhatojat adta, uagj nem, ha adhatojat 
adta, kigjelmednek maradgjon kézinél, ha penigh 
nem adhatoja uolt, Vidany Vrammal, ueghet erek, 
s, kigjelmed (ne)k ertesere adom az dolgot [Ks 13. 
XV Pekri Gábor lev.]. 1736: Ha dato a' Nagy 
Atjám attais őket, Néhai Kendi János Uram (na) k 
nem adhatoját atta, nem lévén maga keresménye 
[Ks 99 Kemény Ádám lev.]. 

adhéráló hozzátartozó; aparţinător; zugehörig. 
1716: adtam Szállásul itt Brassob(an) a Klastrom 
vczaban lévő Házamnak belső Boltoczkaját adhae-
ralo kis tŭzelŏ Konyhacskaval [BLt]. 

adhézió ragaszkodás; ataşament; Anhänglich-
keit. 1753: Ha a Rákotzi revolutio után ekkor 
Mikes Pál proscribaltatotte vagj a Fiu Mikes 
Kelemen a Rakotzihoz valo adhaesioert. ? [Hsz ; 
Szentk. vk]. 

adhibeál 1. alkalmaz; a angaja; verwenden, 
anstellen. 7652; az Ecclesiának Moderátori az itt 
valo tanitokot mindé (n) Ecclesiara es Scholara 
s egjeb Isten tisztesegire neszendeo dolgokba(n) 
is adhibealliak, eŏ kglmeket azért affele dolgokban 
ki ne hadgyak, hane(m) com(m)unicalliak o 
kglmek (k) el es egy conse(n)susbol czelekedgyenek 
[Kv ; KvRL t X/A. 1]. 7775; 1708ba(n) az Boros 
hordok méretéssekben Tiszt Uramék engemet 
adhibíáltak [Fog; UtI]. 1729: Nemes Belső Szol-
nok Vármegyének arra alkalmatos Tisztyei által, 
légyen ujjabb Oculatioja mind az ket Malomnak, 
adhíbeálván ahoz értő impartialis Mestereket is 
[Ks 25. IV. 18M gub. hat.]. 1751 Finna Mihályt 

Üsmeri a szék incapaxnak lenni Ugy annyira 
hogy csak egy leg kűssebb Relatoriácskának expe-
ditiojára is adhibeálni nem lehet [Osz; Ap. 5]. 

2. bevon; a coopta; heran/einbeziehen. 
1666/1701 kívántatik az Colosvári Uraim vala-
mikor törvényt tesznek, kŭlsŏ nemességből állo 
betsŭletes személyeket adhibeállyanak magok kőzze 
hármat avagy négyet [KvLt 1/188, ogy-i végzés]. 
1771: Midőn ezen határ fel osztatatt Falunk lakos-
sai kőzzűl mindenek felet engemet ad hibeáltak a 
Commissarius Urok és tudom bizonjoson hogy 
ment véghez azon Osztálj [Girbó AF ; JHb]. 

3. felhatalmaz; a împuternici; bevollmächtigen. 
1763: az Aszszony eo Nga se az Mérőket se pedig 
az annotalt Regiusokott nem adhibealta azon 
Argentariak(na)k mérésére [Kóród K K ; Ks 22. 
XXIa]. 

Szk: ~ja a segítséget ? megadja a segítséget. 
1718: Kapitány vr(am) adhibealta a Segittséget, 
mihelyt az én sok Protestatioim penetrálták elméit 
[Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 

adblbeálandó kijelölendő/rendelendő; care urmea-
ză sä fie delegat; zu delegierend, bestimmend. 1760: 
Tessék Ngodnak . . . peremtorius terminust tenni 
s bizonyos hellyet determinálni, ã hova és mikor 
a Mlgs Groff . . . compáreálhasson . . . és arbitrál-
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hassa s arbitráltathassa az a végre adhibéálando 
tőrvényt tudo s igazságat Szerető Vrakat, vagy 
Nms Rendeket [TK1 „Steph. Dobolyi et Gabr. 
Török tab. scribae ac jur. notarii"]. 

adhibcálhat alkalmazhat, használhat; a putea 
angaja; anstellen können. 1712: ha Kgltek kivány-
nya adhibeálhattyuk [M. köblös SzD; RLt]. 

adhlbeált kijelölt, (ki)rendelt; delegat; dele-
giert, bestimmt. 1701 Tagadhatatlan dolog, hogy 
midőn . . . Gŏcs Sára Aszszony es . Gŏcs Kata 
Suki Pálné Aszszonyom ŏ kglmek közt Atyai 
Joszágok azon adhibealt Becsŭlletes Emberek 
által subdividaltatott volna, tehát ekkor Suki 
Pálné Asszonyom felettéb még bántodott, és 
igen károson esett volna az ŏ kglme részéről azon 
Divisio [Kv; SLt FG. 55]. 1745: Baro Haller 
György ur proponálá szóval, hogy arra adhi-
bealt Személyek által az édes Attyokrol mara-
dott Almási, és Gorbai Joszágokot midőn fel-osz-
tottak, nagy mértékben meg-tsalódott volna [Kv; 
JHbK XXVI/4]. 

adhibeáltatik alkalinaztatik; a se angaja; be-
stimmt/angestellt werden. 1767: mind annyiszor 
az egesz falua késérte é marháit azon Irtasra, vagy 
talam mas külső Joszag béliek ide jővén Uraság 
dolgára adhibealtattanak Segítségül azon irtás-
nak a marhák által valo el prédáitatására ? [K; 
JHbK XLVIII/1. 6 vk. - aMocs K]. 1810: A 
bajosabb dolgok Betsűje végben vitelére Kolos-
vári Pallér Léder Josef adhibealtatott [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 17]. 

adhibeáltatott mellérendelt; delegat, dat ca 
ajutor; zugeordnet. 1746: Mi . Torotzkó Város-
sában lakó tizen nyóltz Személlyekbol álló kőz 
emberéka tŏb legitimé adhibealtatott Társaikai 
edgyŭt [Torockó TA; NylrK XII, 112. - aKöv. 
a nevek fels.]. 

adhortál 1. int; a îndemna; mahnen, aufmerk-
sam machen. 1605: az Cehmestereket . . . hyua-
tassa ö kmk és Adhortalya őket hogy Cehekbe (n) 
oly gonduiselessel legjenek hogj ez nagj szertelen-
seg meg szünnyek [Kv; TanJk 1/1. 538]. 1708: 
mindeneket adhortála Ő Felsége az igazságnak 
kimondására [TT 1890. 495 SzZsN]. 1744: Mind 
ã Conscriptorok, mind a V. Tisztek a község köze 
ki mentenek, adhortálták, szép s kemény Szokkalis 
urgealtak, hogy ne opponallyák magokot, hanem 
compareállyanaka [Hsz; INyR. — aAz összeírá-
son]. 1756: Balog Uram fel emelt kézzel nekem 
szőkőt káromkodván hogy meg verjen de mas 
emberseges emberek ellent állották s nem engettek 
adhortalván Balog Uramat ne tselekegye az 
Uraság Jobbágyával aszt mert nem jol tselekszik 
[Remete Szt; TK1]. 1771: én magam adhortáltom 
õ kgjlmét hogj ne kivánjon három Sessiok után a 
Commune Terrenumbol a Vas részre mert bizonj 
meg rontja, kegymd magát velle [Girbó AF; 
JHb Joh. Szentpáli (57) ns vall.]. 

2. fedd; a dojeni; warnen, tadeln. 1756: az 
erdőn ís magam is egy ŏl fát vágván Beretzk 
András adhortála engemet hogy miért mentem 
oda [Bácsi H; BK]. 

adhortáltatik intetik; a avertiza; gemahnt wer-
den, aufmerksam gemacht werden. 1745: Sandru 
alias Ignat Petru ellene menvén adhortáltatott az 
tőb falusiaktol, hogj réá ne menjen, de nem akar-
ván obedialni ellene valo menését Continualván 
Szitkozodott [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

adigál ösztökél, kényszerget; a îndemna/sili; 
aneifern, zwingen. 1756 én .. tudván hogy 
lopott portéka az Fiamat adigáltam hogy vissza 
adja annak akitől vette [Bácsi H; BK Em. Farkas 
de Rákos (40) ns vall.]. 

adigálhat kényszeríthet; a putea sili; zwingen / 
nötigen können. 1752: Még eddig Soha Praxisban 
nem volt, hogy a Biro magára, mindenekre Commi-
siot extrahallyan . ., azért mint előttem valo 
Birák, énis a' szerént raciocináltam, töbre nem 
adigálhatnak [Kv; Szám. 69. XXVII. 13]. 

adigáltatik kényszeríttetik; a fi silit; gezwun-
gen/genötigt werden. 1760: az Falusiak kőzött 
rendre jár az kortsomárlás, de míg az bor nálla 
vagyon addig urak semmi féle szólgalattyára nem 
adigáltatik [Novoly K ; BLt]. 1769: akik 
gabonát sótt vinni nem akarnának, kemény bün-
tetés alatis adigáltatnak [UszLt XIV/97]. 1770: 
mikor pedig az hidaknakcorrectiojára ki hajtottunk, 
akkor Uraság dolgára nem adigáltottunk, s most 
nem adigáltotunk [Csákigorbó SzD; JHbK XL/8]. 

adimáltatik elragad/rabol; a răpi; entreißen. 
1606: eo Naga akkor megh Paranchiolta hogy 
. .. valami marham es Jozagom enteŏllem poten-
tiose adimaltattak es foglaltattattak mindenek 
restîtualtassanak [UszT 20/13]. 

adinvenieálhat kitalálhat; a putea găsi, a-şi 
putea da seama; erraten/ausfindig machen kön-
nen. 174Š: Meg vallom Mlgos Groff Ur! resz 
sz(e)r(i)nt szégyenletemb(en), resz sz(e)r(i)nt dis-
gustusomb(an) Nem adinvenialhatom, mikep(en) 
jelentsem bé magamot Nságod udvarlására [Vajda-
hunyad; Ks 101 Pogány László lev.]. 

adjácens környező; din jur; umliegend, benach-
bart. 1718: Kívánnak a Hid Mesterek hét ezer 
szekér Veszszőt és ezer Szekér Tővisset ha az 
adjacens Szekek ne(m) sublevalnak ez az el alélt 
hellység véghez ne(m) viszi [Fog. KJMiss. Rétyi 
Péter lev.]. 

adjácláló fekvő; aşezat, situat; liegend. 1772: 
Az egész Circulusb(an) adjaciálo Faluk Hataraihoz,. 
Praediumak sohult sem tanáltatnak [Algyógy H; 
JF 36 Ferentzi Ádám szb kezével]. 

adjiceál hozzáad/tesz; a adăuga; hinzugeben. 
1614: Protestálok szaua haluan e ŭtanis saluum. 
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legyen mindeneket adycialnom meg mondanom 
[Kv ; RDL I. 8], 1735: Az Excellentiad Statussá-
nak leírásához eddig nem foghattam gyakor impe-
dimentumim miatt, már irom s kiküldőm Excellen-
tiadnak hogy ha Excellentiad adjicialni fog azutan 
purizalhassam [Nsz; Ks Borosnyai N. Márton lev.]. 

adjiciáltatik hozzáadatik/vétetik; a se adăuga; 
hinzugegeben werden. 1621 : az ępwlet fele aesti-
matioia mindenkor az Inscriptio summaiahoz ady-
cialtatua(n) tempore redemptionis persolualtatnek 
[Törzs fej.]. 

adjudikál 1. (oda/meg)ítél; a adjudeca; zuer-
kennen, zusprechen. 1603: Zabo Miklós . vallia 

Nyreo Mathenenak az eo tercialitassaba 
adiudicaltak volt az Arbiterek f 15 [Kv ; TJk 
VI/1. 645]. 1629: immár teob esztendejenel hogy 
domíniumjaba(n) vagyon J az haznak; Azért az 
teoruenj neki adjudicallya es az statutiot in vigore 
hadgya [Kv ; TJk VII/3. 159]. 1644: Hogy ha 
pedigh valami hadas ideo talalkoznek ( kit I(sten) 
tavoztasso(n) :) hogy az Teorvenyek mi(n)d Var-
megyeken nem continualtathatnak, tehát utrinq(ue) 
emberseges Embereket fogvan azok adiudicaliak 
es dirimalliak azon Controversiakot [Mv; IB VI. 
225/12]. 1651 Az Rákosi controversiaban forgo 
háznak aiandekon adot reszetis adjudicallia az 
törvény simpliciter viszsza boczattani [Asz; Borb. 
I]. 1688: valamelljik félnek az teőrvenj azon peres 
főidet adiudicallja legjen aze az örökség az dezmais 
[O. újfalu F ; D. 1. VI B/20]. 1704: az törvény 
adjudicalta, hogy az előttis, örökösök voltak, 
Ősbén, Palotkán, Petében es Legennek nagyobb 
reszebena .. az tőrvényben is megh bizonyították 
hogy örökösök voltak, s azért Adjudicalták [BLt 7 
Palotkai István K megyei fb. — aA Palotkaiak]. 
1727)1751: azon Mihálly Havassát plenè et integrè 
az Actoroknak adjudicaltuk [CartTr II. XXX . 
5b határ-megállapító ítéletből]. 1745: Mateh juon 
junior kiván azért wjjalag oculatiot mi 
azért fel rudaltuk mindenik Attyafi részit, 
és a Báttya részit neki adjudicaltuk 
[Újbárest H ; Ks 62/3]. 

2. elítél/marasztal; a condamna; verurteilen. 
1666; A deliberatio szerent .. adjudicaltak volt 
Boné Györgyöt és Nagy Mihályt külón kűlŏn 
tizén harmad fél forinton [Marossztgyörgy MT; 
Ks 67. 43. 311. 

adjudikálandó megítélendő; de adjudecat; zu-
gesprochen, zuerkannt. 1653: valamikor vas vram-
nak . . uagi az Tabla Deliberatioia szerent adiudi-
calando summát uagi az Ezer forintot letezik 
Ebeni Lazlone Azz(oni)omis vas Judit Ázzonjs 
Tartozzék fel uenni es remittal(n)i vas vram (na) k 
azon rezek szerent ualo portiokat [Wass 18]. 

adjudikáltat (meg/oda)ítéltet; a adjudeca, a 
atribui cuiva; zuerkannt/zugesprochen werden. 
1610: azt varom feleolle adjudicaltatnj, ha holt 
itel feleolle az teoruenj azt varom [UszT 30]. 
.1625: örökségeket Cum omnibus pertinentis (! ) 
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megh keuano(m) Adiudicaltatny kezemben [i.h. 
87a]. 1641/1768: az még nevezét főldek(ne)k az 
harmadát osztás szérént kevánom magamnak 
adjudicáltatni [Csekefva Cs; Hr 12/33]. 1647: 
minden az olta rea valo kŏltsegemet megh kívánom, 
az Tórvéntŏl adjudicaltatni [Kv ; TJk VIII/4. 
240]. 1652: az megh irt adossagomatis . . . Duplu-
maual keuanom az Tōruenytòl adjudicaltatni si 
Juris [Asz; Borb. I]. 1677 (A házhelyeket) ugj 
mint Fiscalitas alol non bono modo abalienaltatot 
házhelyeket es just kezembe(n) kevanom Dona-
tiomnak es pure emanaltatot statutiom(na)k 
tenora szerént adjudicaltatni [Szád. Joh. Sárosi 
ítélőmester kezével], 1737 Tuttára légjen kg(dne)k 
hogy az .. Exponens Ur kg(dé)k ellen via juris 
p(ro)ceda). és kg(dne)k potentiariuskodasat adjudi-
caltattya [BSz; TK]. 

adjudlkáltathatik meg/odaítéltethetik; a putea 
fi adjudecat; zuerkannt/zugesprochen werden 
können. 1671 az controversus fundus és ház 
melylyet meg veőtt ne(m) adjudicaltathatik [Kv ; 
TJk VIII/11. 57]. 

adjudikáltatik ítéltetik; a adjudeca, a atribui 
cuiva; zuerkannt werden. 1646 keuano(m) hogi 
az ã szeŏleŏ ennekem adjudicaltassek, es ă hol 
keuantatik ennek utanna, ez jelen valo be adot 
igassagommal mindenwt elhessek, elnyis akarok 
[Kv; TJk VIII/4. 167]. 1650: azt keuanom az 
teoruenyteol ad Judicaltatni hogj miuel az zalagjat 
el uette, az oltatol potentiose tartya kezeuel resti-
tuallya . in debitam keuanom hogy adjudical-
tassek [UszT 8/64. 15a]. 1666: Rettegi János al(ia)s 
Pulyomi (! ) Udvari Gyalogink kŏzŏt lakván 
ho pénzünkéi es ruhankal el szökvén ket izbenis, 
inellyert finalis sententia leven fejen, halaira adjudi-
caltatot volna, mely ifjú legenyt Fejedelmi kegse-
gŭnkbŏl azon sententia alol ki vŏttŭnk es neki 
megh kegjelmeztŭnk ugj hogj . Jeddi Pál szol-
gánkat ŏrōkŏs jobbágjul szolgallya [Szád. fej.]. 
1715: fogott emberek előtt Sztojka Gergely(ne)k 
adjudikáltatott volt azon főid mivel mások is az 
előtt hasonlo képpen foglaltak volt aféle falu 
földit [Nagyercse MT; WH]. 1720/1811 A nobile 
bonumokbol adjudicaltatott, hogy mindenek oszol-
lyanak ad trés rectos et aequales partes, két rész 
nézi Szabó Pálné Aszszonyomot, Gyermekivel, az 
harmadik rész pedig, Szabó Mihály Uramot 
[Szotyor Hsz; Borb. II]. 1744: egj ben valo 
Fundust . . . meg vettem örökösön . . . , meg 
kívánom hogy . . . kezemben adjudicáltassék 
[Sszgy; Kp I. 153]. 1753: azon el zálogasitatt 
Földek ez előtt régestráltatta(na)k és rendben 
szedéttenek volt, azon Regestrum az Várallyai 
Lakosoktol mostan is approbáltatott, és hogy ez 
után is azon Földekről a Dézma az Exp(one)ns 
Asz(szony) ö Nga(na)k sine ulle diminutione ingre-
diáljon adjudicaltatott [Bálványos vár alj a SzD ; 
JHb IV/12]. 1758: Az Atyank(na)k gyamaltalan 
állapattyában életiben szëgicséggel (!) voltunk 
Ejjet, Napot edgye tettünk, szüntelen dolgaztunk 
. . . ezen industriankert az idei egész zöld vetéseket 
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hogy nékünk adjudicaltassék meg kivánnyuk 
[Asz; Borb. I], 

adjudikáltatott meg/odaítélt; adjudecat, atri-
buit,; zugesprochen, zuerkannt. 1680: .. hogy 
penigh mi az el hozot, es azon beczűlletes divisorok 
által edgyszer teőrvenj szerént adjudicaltatott 
jókat viszszá itellyűk, s az iránt azon B Diviso-
rokat kik az akkori jele(n) leveő alkalmatosságh 
szerént itelte(ne)k hamissak(na)k p(ro)nunciallyuk 
modgyát ne(m) láttyuk [Kv; RDL I. 158]. 

adjudikáta ítélet; judecată ; Urteil, Rechtspruch. 
1585: Mikor az palffalwi teteon adiudicatawal 
felelteteis abban is a loffeiek mellette voltak 
[Firtosváralja U; UszT]. 1592: Báthory Christof 
Adiudicataia, minemw Articulusokkal zolgaltassak 
ith á teorwent á Birak [Kv; Diosylnd. 40]. 1593: 
Az Itüeo mesterek Ass(ess)orok hitesek lewe(n) 
teorweny zerent zolnanak es Derek Adiudicatank 
lenne rolla [Kv ; TanJk 1/1. 213]. 1595: Azért 
mostis kegiesseget veznek eghez varosul es tana-
chűl eleo es Bodogh emlekezetw Istwan király 
Adiudicataia melle Allottanak, mellyet Eo felsege 
teorwenj zerent decidalt az varos keozt egy feleol, 
es Az mezarrosok keozt mas feleol [Kv ; i.h. 258], 

adjudikáta-levél ítélet/ítélőlevél; act de judecată ; 
Urteilsbrief. 1609: hozak my Nekwnk az Nagsagos 
Commissar(ius) vrak Adiudikata lewelet Es 
az Adiudikata lewel tartasa szerynt Vzonban 
lakó pap Istwan (na) k vgy mynt Actornak Statua-
lok azt az örökségét mell vágjon Vzonban Bereck 
János es Istan vicinussagaban Es my bekeseges 
vrasagaban hagyok pap Istwant [Hsz; Kp 1/1. 
22]. 

adjudikátoria ítélet/ítélőlevél; act de judecată; 
Urteilsbrief. 1631/XVIII. sz. Zólyomi Thamás 
pert inditott vólt azon Divisionak végbemenetele 
felöli az Léány ágh ellen, de semmit nem compro-
balhatván ellenek absolváltatta(na)k, mint exhi-
bealt Adjudicatóriajokból dilucidë constál [Ks 
65. 44. 11]. 

adjungál 1. hozzáad; a adăuga; hinzufügen. 
1646: Az B. Tanaczi assummalua(n) penes appella-
tione(m) az felliel specificalt peresek keŏzt valo 
-dolgot . az Birak vraimek deliberatiojokot 
helyb(en) hagyuan azt adjungalliak hogy deposito 
mortuo homagio keŏuessen Ecclesiat [Kv ; TJk 
VIII/4. 139]. 

2. hozzácsatol; a anexa; beilegen/fügen. 1682: 
A szükségh, és nagy akadályok(na)k el hárítása, 
kōzōnseges consensusbol kivanta hogj Sajó Keresz 
Urt (I) adjungallyuk Sz: Andráshoz, Fellakot 
Sárváxhoz, Berétét penigh Nagy faluhoz melyben 
^ sz . . . Társaságh unanimiter consentiált [SzVJk 
16]. 1722: Abraham Vram a Szolgalegények 
vetésit mindenűt adjungállya a Faluk vetésihez 
[Pókafva A F ; Ks 95 Borsai K. Pál lev.]. 

3, (mellé) ad/rendel; a puné pe lîngă cineva; 
beiordnen. 1728 Sera Tamas Ur(am) mellé adjun-
galtuk Apor János Uramat [Zalán Hsz; SVJk]. 

adjurált 

4. maga mellé vesz; a lua lîngă el; zu sich 
nehmen. 1753: azon határ pásztorak meg edgjett 
akarván magok mellé adjungalni magok Segítsé-
gekre, az Falu (na) k eleib(e) atták ugjan tsak 
magok mellé adjungaltak Koszta Juvont is . . . 
erŏszakason nem obtrudálta magát [Erdőalja K K ; 
Ks 38 X. 11]. 

5. csatlakozik, tartozik; a se lega, a aparţine; 
sich anschließen, zu jm gehören. 1767 A Kemen-
tzéje Zöld Kajhakbol rakatott, mellynek felső 
végihez adjungál, egy paraszt kájhákbol csinált 
füttöis [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 

6. ~ja magát csatlakozik; a se alătura; sich 
anschließen. 1737 Egj darab üdő mulva jőtteka 

két ezeren, aztis gloriosĕ visz(sz)a vertek .., 
azután adjungálta uyalag két ezer magát [Abosfva 
K K ; Ks 99 Bálintit György lev. - aTi. a törökök]. 

adjungáló tartozó; aparţinător; gehörig. 1772: 
Az egész Hosdati Circulushoz adjungalo Faluk(na)k 
Hotaroihoz Suhult Praediumak nem talaltattnak 
nem is voltak [A. nádasd H ; JF 36]. 

adjungáltatlk 1. (mellé) adatik/rendeltetik; a fi 
pus pe lîngă ceva sau cineva; jm beigegeben/ 
beigeordnet werden. 1701: Czegei Vas Dániel 
uram eò kglme Instántiájára Oculatorok(na)k 
exmittáltassanak az ŏ kglme Viz Szilvási 
határon lévő Malma alapottyának revisiojára 
edjszer s mind adjungáltatván Kolosvári két, és 
Dési edgy Malom Mésterek is melléjek [Dob; Wass 
10]. 1703: az Nemes Ország Lépett a 
leg kŏzelebbik Gyūlesben arra, hogy az egeszsz 
Országra ahoz illendő Instructioval botsáttassanak 
az Három Natiobol Investigatorok, kik mellé a 
sok gyanúknak el hárítására adjungaltassanak 
mind az Mltsgs Generális, mind az Mltsgs Cameralis 
Commissio embereiis [UszLt IX. 77. 61 gub.]. 

2. hozzáadatik/csatoltatik; a se anexa; jm bei-
gegeben/angeschlossen werden. 1755: Ehez adjun-
gáltatik a Dana nevezetű szőlőnek medietássa 
[Szőkefva K K ; Ks 66. 44. 17f]. 

adjunktus-társ mellé adott/rendelt társ; soţ pus 
lîngă cineva; Zugeordneter, Partner, Genosse. 
1732: Mind ezeket a mostan be esküdt megje 
Biraja(na)k Barabas Mihalynak es Adjunctus 
tarsainak .. curajok alatt hagjtuk [Árapatak 
Hsz; SVJk]. 

adjurálandó (meg) esketendő; de pus să jure; 
zu vereidigend. 1787 k.: Nemes Thorda Vármegye 
Tisztségének rendeléséből investigator Commissa-
riusok várattatnak a So akna mellett valo német 
tiszteknek a Nemességet sérdeklő beszédgyek ki 
nyomozására melly végre énis requiráltattam, 
hogy az adjuralando Fatenseket az akna részéről 
oda utasítanám [BfN Szegedi József gr. Bánffy 
György gubernátorhoz]. 

adjurált megesketett; pus să jure; vereidigt. 
1775/1802: ezen Inquisitoriakbeli Tanúnak fassioi 
combinaltatván s comportaltatván az oculatio 
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alkalmatosságával ad juráit ezen Falubeli Lakosak-
nak, es resz szerént ezen Falusiaknak Relatioival 
observaltatott8, [BSz; JHb LXVII/3. 126. - aKöv. 
az észrevétel]. 7777/7780: Ezen Somkuta nevezetű 
Falu, hogy mennyi Arenda fizetéssel tartozzék 

.. azt az adjurált Fatensek referálni nem tudták 
elég világoson [JHbK LII/3. 204-5. aSzD]. 

adjuráltatik 1. megeskettetek; a fi pus să jure; 
vereidigt werden. 1769: Ezek a Bizonyságok lak-
nak Nemes Udvarhelly székben Bögözben 
minnyájan modo l(e)g(iti)mo Citaltattak, Adjural-
tatt(ak) examinalt (attak), és a p(rae)mittalt mod 
szerent Fatealtattak [IB]. 1773: az őreg emberek 
kik akkor adjuraltattak azt vallották hogy 
ö Nga Tomészk nevű Jobbágyi őrőkségíhez tar-
toznék [Tirnava H ; JHb XXXV. 86. - aTi. 
a szóban forgó föld]. 1775/1802: (A) Hoszszu-
mezei, és Zalhai Lakosak, akik tudnia illik adjural-
tattanak a Nyikita Pojana iránt expressis terminis 
nem tettenek olyan Relatiot, hogy Bezdedhez 
valónak tudnák lenni [BSz; JHb LXVII/3. 126]. 

2. feleskettetik ; a i se lua jurămîntul; vereidigt 
werden. 1768: En Havadi Máté Isák A(nno) 
1748 lettem procurator, ugyan abban az Eszten-
dőben adjuráltattam Nemes Maros szék Assesso-
rának [Havad MT; Kp II I . 149]. 

adjusztáció kiigazítás ; rectificare ; Berichtigung. 
1737: Véghez menvén a két rész . Szakatt 
Joszágok között levő Difficultasoknak adjustatioja 
maradott fen az Epületek aránt való improportio 
[K v ; JHbK XXVI/1]. 1815: Minthogy a' régi 
Valoságos Galpanya Sűllyedezesei mia el hagyat-
tatatt es a' Lakosak más Falut formáltanak ugyan 
tsak a' réginek szomszédtságában; az Ujj Galpa-
nyának meg állittására pro Basi et fundamento, 
a' régi Galpanyabeli Birtok vétettetett fel és 
aszerént határaztatatt és állittatatt meg az Ujj 
Galpanya Az O Galpanya pedig minden mérésen 
és Adjustation kivül kinek kinek a' Maga régi 
Birtoka szerént ezenn Határ osztály alkalmatos-
ságával is, a' régi Méták között hagyattatatt 
birodalmában [M.derzse SzD; Somb. II]. 
1839/1840: Leg kissebbik nyil lévén á Somkereki, 
Benedeki . . . nyilak, leg előbb is a' több portiok-
bol commoditas szerént azok adjustaltassanak 
a' mi pedig az adjustatio után marad osztassék 
fel [Kv ; Ks 100]. 

adjusztál 1. eligazít/rendez; a aranja; zurecht-
legen. 1783: mivel a szántó földeket és kaszáló 
helljeket quo ad qualitåtem elosztani vagj is meg 
határozni itten nem lehetett, tehát ottan helljb(en) 
adjustàlják az Atyafiak minthogy egj részre jut 
egy kőből fereje és hat ejtel föld [Zoltán Hsz; 
Borb. II]. 

2. kiigazít; a corecta, a îndrepta; richtigstellen, 
korrigieren. 1721 Juhát . . . assumál Ratiojab(an) 
nro 204 p(ro)miscue, Szűkség azért hogj rectifical-
tassek, kűlemben ä többit adjustallja nro: 36 
[Dés, Ks 26. XIV. 1]. 

adjusztálandó kiegészítendő/pótlandó; de com-
pletat/întregit; zu ergänzen/ersetzen (sein). 1740 : 
a' Sinor mértékűi felvett 3-ik Nyüon meg kezdve, 
a' tőbb és adjustálando nyilak adjustálásában, 
és a' meg maradott rész Joszágok leendő meg 
osztásában az idő és joszágok helyheztetésihez 
alkalmaztatott intezetemet e' következendökbe 
tészem [Kv ; Ks 100 Nyilak könyve 18]. 

adjusztálás kiegészítés/pótlás; completare, între-
gire; Ergänzung. 1740 a' tőbb és adjustálando 
nyilak adjustálásában, és a' meg maradott rész 
Joszágok leendő meg osztásában intezetemet 

e’ következendökbe tészem [Kv ; Ks 100 Nyilak 
könyve 18. — A teljes idézetet 1. adjusztálandó al.]. 

adjusztáltatik kiegészíttetik/pótoltatik ; a se com-
pleta, a se întregi; ergänzt werden. 1827 Néhai 
édes Atyámtól nékem utoljára adott Láda ezüst 
menyen a' Leányom részibe, 's az Fiu Testverei 
Ezüstyekkel adjustáltassék; de ugy hogy Leá-
nyomnak részin felyül adassék Nyolcz fontbol 
lévő Toálett v. Vetkező, melyre szedessék öszve 
az én Szülőimtől kapott vetkezőm, s az potoltassék 
ki 8 fontra [Szentbenedek SzD; Ks 14. XLI I Ib 
gr. Teleki Anna végr.]. 1840 minthogy a Som-
kereki jószágba leg több bútorok vágynák, ebből 
a Szent Benedeki adjustaltassék [Ks 100 Nyilak 
könyve 55]. L. még adjusztáció al. 

adjutáliroztatlk beosztatik; a se repartiza ; 
zugeteilt werden. 1822: Kibédi Gergelyfi Béniá-
minnak hivattatom, az Nemes Marus Széki, Kibédi 
Nemes Ember vagyok, az Anglus Király nevét 
viselő Huszár Regementbe, mint Kadét szolgálván, 
ugy quietaltam hogy ha Absittom meg jö, töstént 
a' Székely Huszár Regementbe aiutalliroztassam 
(!) [K ; KLev]. 

adjutánt segédtiszt, adjutáns; adjutant; Adju-
tant. 1709: Krucsay János uram ezerebeli adjutant, 
Somlyódi István [TT 1890. 759 SzZsN]. 1738: 
Generális Gilányi János Ur ö Excellentiaja Adju-
tanttyának Ígértünk Discretiot e szerinta [Dés; 
Jk. - aKöv. a fels.]. 

adjutor segítő, támasz, gyámol; ajutor; Gehilfe, 
Helfer. 1656: Széki Miklos(na)k Siboi praedicator-
(na)k volt ad jutóra abba, hogy . . . a' kŏseg-
(ne)k animussat abalinealta Raczkovi uramtol 
[SzJk 80]. 

adjuvál gyámolít, segít, támogat; a ajuta/spri-
jini; unterstützen, beistehen. 1779: Ha kik pedig 
találtatnak Communitasunkban olyanok kik 
az vármegjéről ottan ottan jŏvŏ terheltetésekben a 
szegénységet nem adjuválják, hanem tsak az 
magok obtingentiájokat tészik le és viszik véghez 
mindenekb(en) [Torockó; Thor. 2/20]. 

admanuáltat kézbesíttet; a înmîna/preda; aus-
händigen/zustellen lassen. 1790: nem doceál-
hattya, hogy a' Décrétátiót admanuáltatta vólna 
Ngodnak [Szásznylres SzD; KsMiss. I]. 
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admaturál siettet, sürget; a urgenta; drängen, 
beschleunigen. 7702; edgjéb Contributiok Restan-
tiajatis admaturállya hogj a szegenjség kemény 
Executiot ne szenvedjen [UszLt IX. 11. 50 gub.]. 
1703: kk(ne)k parancsollyuk igen Serio, admatu-
rállya a kgkre esett pénznek késedelem nélkül valo 
felszedését | Mind ezeket penig Kgld admaturallya, 
hogj az Had, a accludalt Instructio és Marsus 
szerent Marus Vásárhelynél légjen Die 10a Octobris 
infalibiliter [i.h. 59, 69 gub.]. 7729; hogj 
pediglén azon dolognak folytatását admaturálni 
kívántam . . . se Isten se ember meg nem itÜhet 
[Darlac K K ; Ap. 1]. 

admaturáltatik siettetik, sürgettetik; a se ur-
genta; gedrängt werden. 1735: ha . . . a kŏlcséget 
akarná Ngd avertálni, in Majo kevesebb kōlcséggel 
mehetne véghez, mi magunk részéről pedig inkább 
akarnók ha admaturáltatnék [Lozsád H; Ks 99 
Györffi József lev.]. 

adminisztráció 1. beszolgáltatás/adás ; predare ; 
Ablieferung. 7632: Adaiokat szolgalattiokatt, Dez-
ma adasokatt, es egjeb jeővedelmek administra-
tioiat az szerent prestaliak mint az teöb apro 
faluk fogaras feőlden [Mondra F; UC 14/38. 42]. 
1637 Vadnak oly feŏldekis, Retek es Eŏreŏksegek 

., mellieket penze(n) szerezuen a' Boyerok, 
semmi Dezmat Nem adnak rolok: Azért szŭksegh 
a' Tiszteknek az ollia(n) Dezma es Ado fizető 
Eŏròksegeket eszekb(e) venni s azokrol illendeŏ 
Administratiokat velek praestaltatni [A. vist F; 
i.h.]. 1657 Percipialtam az hűteos Birak admi-
nistratiojok szerint Cub. S. N(o) 182 [Borberek 
AF; WLt 8 Perc. 3]. 1660: Colosvari Uraimek eö 
kglmek . az Portára be adandó nagy Summában, 
administralta(na)k két rendbe (n) kezűnkhöz Tal-
lér (os) Imper(iales) nro 2169 .. ; mely ez szerint 
valo summának Aranyul, és Tallérul valo admi-
nistratiojarol quietallyuk eo kglmeket [Nsz; KvLt 
Fasc F. n. 172]. 1682: az Nemes Ország Adajának 
idejénkora(n) valo administratiojaba(n) fŭg az 
Hazánknak bekesseges meg maradassa [UszLt 
IX. 76, 11 fej.]. 1734: Hogj jószágából valo 
administratiok alkalmatosságával micsoda injurial-
tatasi woltanak a N. Mlgos Urnák én azt nem 
tudom [Kv; TK1 Andreas Huszti (34) vall.]. 

2. begyűjtés/szedés; colectare; Einsammlung. 
1783: Collectalo Détsei György eökegyelme midőn 
maga hivatalát és Administratioit igen Ditsére-
tessen folytatta 's véghezis vitte volna Számot 
adván, minden fogyatkozás nélkül találtatott 
( Semmi restantia rajta nem maradván:) . . . 
ezennel absolvaltatikis. E Confluxu Ecclesiatico 
Zilah Die 25a January 1783 Celebrata [Borb. II]. 

3. befizetés; vărsare; Einzahlung. 1852: A ' 
Hŭmlŏ oltási dyjak administraciojároli Nyugtat-
ványokat December ho végéig bé küldessék 
[M. bikal K ; RAk 50 esp-i kl.]. 

4. kezelés, igazgatás, kormányzás; administrare; 
Verwaltung, Behandlung. 1733: Ami pedig az 
Jószágnak az administratioját illeti . . ., még csak 
praétendalhatnék valami Fructusocskat [TK1 Teleki 

Sámuel kezével]. 1780: Én a' Collegiumi administra-
tioban semmit magam nem újítottam, változtat-
tam; ha mi esett, felsőbb rendelés mellett esett, 
vagy a' Collegium Törvényéi által [Ne; Borb. I I 
Kováts József rekt. prof. kezével]. 1782: megh 
mondottam nékie . . . , hogy ha 100 Aranyat 
Excellentiádnak deponál kár tételiert, Excellend-
tiad . viszsza tészi az Joszágh, Administratiojára 
[JHb Csáki Katalin lev.]. 1822: az adózó közön-
ségnek semmisem lehet nagyobb kárára, mintha 
a' közönséges Tiszt viselők privatus Földes Urak-
nak magokot elkötelezik, vagy azok Jószágainak 
administratioját, és kormányozását alattomban 
folytatják [Kv; Borb. I I gub.]. 

5. kiszolgáltatás/osztás ; împărtăşire ; Verteilung, 
Austeilung. 1798: Nékünk . .. vagyon egy kitsiny 
Poharatskánk a' mellyböl a' Pap a' Bort szokta 
a' Sakramentomok(na)k adminsitratiojakor kiosz-
tani [M.bikal K ; RAk 30]. 

adminisztrál 1. szolgáltat, ad; a da; liefern, 
geben. 1598: az may napigh valamy Jeowedelme 
az harminczadnak volt annak hat zaz forintiatt 
kez penzeol Zam weweo vraim kezekbe administral-
iak [Kv; TanJk 1/1 326]. 1602: Az Alsó Ispotali-
nak gondwiselesere valaztottak eo kgmek per 
suffragium, Zikzay Jánost, Kerik eo kgmek varosul 
biro Vramat hogy .. mingyarast es per Inúenta-
rium administralianak mindeneket kezekhez [Kv; 
i.h. 410]. 1641 az Joszagoczkanak gonduiseleset 
biztak uolna Karansebesben lakó Jósika Farkasra, 
ugy hogj prouentussat annuatim minden eszten-
dőben kezönkben szolgaitassa es administrallia 
[JHb XXXVIII/40 fej.]. 1660: Annor 1660. 28 
July Boer Sigmund es Luzai András Deák Uramek 
administraltak kezemhez in paratis pecunys 
fl. 143//60 [Szád.]. 1781: Hogy pénzt administráltak 
volna eŏ Ngának titkon a Nagy ur hirenelkül, 
azt nem tudgyuk [Szentpál K ; TK1]. 1831 : a 
meg kivántato szénát, és zabot administrálni szán-
dékozok, a meg jedzett napon reggeli 10 órára 
25 Rf. C.P. mint Bán pénznek előre valo letétele 
mellett . . . el várattatnak [Torda; TLt Praes. ir. 
Nro 1158/832]. 

2. beszolgáltat/ad; a préda; einliefern. 1607: 
hogi sok zegeni Attiank fiaynkat kiktëol 
kinzerittettwnk azokat az summakat fel kérni, 

es az orszaghnak këozőnseges zwksegeire administ-
ralnj, mys elegithenëok megh [Kv; RDL I. 80]. 
1613: kapuzamrul administrallia adónkat [Nsz; 
DLt 331]. 1632: itten minden három ado fizeteö 
jobbagy . . tartoznak annuatim az varhoz egy 
barant administralni [Grid F; UC 15/38. 4]. 1671: 
Reti János Galfalui biránk administrált hid vám 
pénzt kilencz forintott [UtI 6]. 1688 Adojokot 
ketszér szokták annuatim administralni [A. porum-
bák F; ÁLt Urb 6.]. 1711: eddig is mü nem 
administraltunk füvet ., mivel Lehetetlen innen 
oda vinnünk [Impérfva Cs; Born. XXXIX. 50 
Balási János deák Kászoni János főkirálybíróhoz]. 
1737: a Brassaiak tegnap Zabot administraltak 
[Bereck Hsz; Ap. 4]. 1755: a' Juh Gyűjteményt 
annak rendi szerint igazán és jol administrálná 
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[Szentk.]. 1758: az fogadobol többet mind Száz 
Nimet forintokot administráltom, égyszer admi-
nistráltom 12 vonás forintokot [O. kocsárd K K ; 
Ks 8 ad f. XXII I ] , 1796: Bort . . . Rostásné árult 
el. 10 vedret égy kupát és 3 fertályt melynek árra-
kat administrálta is [Szilágycseh; IB]. 1826: mi 
Székellj Keresztúr Várossának 1825béli Héti Vásár 
Biráji az irt Város akkor Allodiális Percepto-
rának . . Esztendő alat Administraltunk Rf 65 
[Borb. I]. 

3. szállít; a furniza; liefern. 1649: az Brassaj 
Eotuesek testimonialissabol constal az hogy ne(m) 
ollia(n) ligaba(n) administralta az negy kupakot, 
az mint eō Nga parancziolta [Kv; TJk VIII/4. 
385]. 

4. fordít, folyósít; a ordonanţa; zahlen, (Geld) 
flüssigmachen. 1644 Viczei Peternek Az mit 
az Annya neki administralt teszen azis f 202//87 
[Kv ; RDL I. 24]. 1684: Bogathi Márton Radnothi 
Rationista ad (mini) str ált maga részére convictiot 
f 45//94 [UtI]. 

5. kezel, igazgat; a administra; verwaltén. 
1577 Wegeztek eztis eo kegmek hogy az zam 
weweo vraim mindé (n) tyzt wyseleoktwl kik az 
waras haznat valamyból administraltak zamot 
wegienek [Kv; TanJk V/3. 155b]. 

adminisztrálandó beszolgáltatandó/adandó; de 
predat; (der, die, das) einzuliefernd(e). 1676: azon 
hűsegtek szeke beli Solymárok (na) k parancsolya 
meg; hogy az esztendőbe (n) altalok administra-
lando nyólcz Sólymokat el keszétven, véllek ed-
gyŭtt . . . Brassóban lenni el ne mulassak 
[UszLt IX. 76. 2 a fej. Usz-hez]. 1765: az administ-
ralando Contributio pénzt . . . az hŭtŏsōk előtt 
újra ismég meg számláltuk azért, hogy vallyon a 
Commissarius előtt valo számlálás nem esett é 
hibáson [Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 25]. 1842: a 
Sz:péteri vásáron eladott marhák árra iránt mél-
tóztasson Nagyságod rendelkezni, ha egészbe 
A.dministralando, vagy pedig bár mi része az 
itteni szükségekre fel hagyandó lészen? [EMLt]. 

adminisztrálás 1. beszolgáltatás; predare; Ein-
lieferung. 1612: Az mi beoczwlletes hiwűnket, az 
Nemzetes Zentlazloj Kamuthj Balas vramat 
bocziatottuk Kegielmetekhez, ott az Kegielmetek 
varosaban Bathorj Sigmond Fejedelemteol maratth 
penznek fel szedésére es minekünk administrala-
sara [PLPr. 40a fej.]. 

2. leszolgálás, kitöltés; prestare; Ausfüllung, 
Abdienung. 1653: Belseò Zolnak vármegyeben 
Lápos Vidékén Debrik Űnőmező, Ungurffalva és 
Kupsaffalva nevü Falubkeli Portiomba(n) lakozo 
Jobbágymnak diszponáltam szolgálattyoknak 
administrálássát lenni, Isten életemet megh tart-
ván, hogy eŏkis épülhessenek az én birtokom 
alatt [Cege SzD; Wass 18]. 

3* kiszolgáltatás, osztás; împărtăşire; Ausliefe-
rung, Verteilung. 1732: A Kŏris-pataki Eccla 
filiaja leven Kálnok(na)k a Sacramentumok admi-
nistralasahoz tartózó res mobilisek kŏzŏsŏk [Kőris-
patak Hsz; SVJk]. 

adminisztrálhat 1. beszolgáltathat/adhat; a pu-
tea préda; einliefern können. 1684: Dállyán, 
mivel a' Tatárok jűte miatt nem administralhatták 
jūtt Tavalyi Dez(ma) Bár(ány) n. 63 [Gyf; UtI 7]. 
1709: Az eŏ Felsége Militiaja számára kívántató 
Bor pénznek pótlására bizonjos summa Ezer 
forintokat kelletvén repartialnunk; ezen summá-
ból háromlott Kolosvár városára Rf 100 
kgltek igazságosan subrepartiallja ugj hogj az 
hova és kinek porancsoltatik ad(mini)stratioja, 
fagjotkozás (!) nélkül ad(mini)stralhassa és a 
militaris Executiobol szármoznj szokott nehézsége-
ket praecavealhassa [Nsz; KvLt I/197b gub.]. 

2. megadhat; a putea plăti; bezahlen können. 
1749: Néhai Baro M. BikaU Vitéz György Ur 
Eőzvegye Mltsgs B. Korda Susanna Aszszony 
vett és levált volt Kabos Ferencz Uramtol . . 
két ezer Nemet forintokat kinek is mind ez ideig 
meg fizeteseben Sok igyes bajos költségéi mia az 
emiitett Aszszony Deficiált, Söt hat Esztendők-
be) k decursussa alatt legális interessét Sem 
administralhatta [Kv; Borb. II]. 

3. átszolgáltathat/adhat; a putea transmite; 
übergeben können. 1676: Fa szerszámokbanis 
lévén része f 10// az Relictanak, . mellyek hagyat-
tak ugya(n) maga kezénél, illy conditioval hogy 
suo tempore ha szörin administralhattya benê 
alioquin az tiz forintal tartozik [Kv; RDL I. 
155a], 

4. fordíthat, folyósíthat, adhat; a putea ordo-
nanţa; (Geld) flüssigmachen können. 1595: Kérik 
az Ado zedeo vraimat . . .» hogi mind ennek az 
Adónak, s mind az teobbinek fel zedesere legien 
oli zorgalmatos gonduiselesek, hogi eppen adtni-
nistralhassak oda az varos pinzet ahowa az zeksegh 
mutattia [Kv ; TanJk 1/1. 262]. 

adminisztráló I. mn 1. beszolgáltató; care predá ; 
abgebend. 1691: Ha kik azon Statiobeli Commissáriu-
sok kŏzŭl az Administralo szegényseg(ne)k az 
méresben, vagj egybe másba kárt tennének, azokat 
p(rae)missa admonitio(n)e érdemek szerént et 
cu(m) contento quaerulantium megh büntesse 
[Kv; Törzs, Militia-főinsp-i utasításból]. 1821 a' 
föld népe lehető igazsága indemnisatiojára nézve 
nem fog terheltetni a Tekintetes Tisztség egy részre 
hajlás nélkül valo Investigatoria Commissiot ki 
rendelni, és ezen károkot, az administralo Commu-
nitasok, és az volt Stationalis Commissarius meg-
halgatása mellet számba vétetvén; a meg káro-
sított Communitásokot . . . indemnisaltatni [Szász-
régen ; TLt Praes. ír. 65/827hez]. 

2. beszolgáltatás-szedő; care recepţionează; ab-
gabensammelnd. 1691: tuttára légyen eo Kg(ne)k 
hogj ha maga kemenjkedésevel megh nem előzi 
az Német Militar(is) Executiot tehát az legh 
elŏszŏris eo kglmere és az Administralo Tisztekre 
megjen nem az szegényseghre [Kv; Törzs.]. 

II. fn beszerző; achizitor; Besorger, Akquisiteur. 
1718: Pestis alkalmatosságával ã midőn ezek 
vásárolnak is valamit . tétessek le nekiék a 
kivántato bizonyos hellyre â honnan is midőn 
az óda vivő el távozik, és nem előb légjen a le 
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tettnek el vétele, mellynek is az árrát az administ-
rálok(na)k a Magistratus fizettesse meg [Kv; 
KLt Fasc. 225 gub.]. 

admlnisztrálódik beszolgáltatódik/folyik; a se 
préda; sich abgeben lassen. 1686; Az Csűrből 
administrálodott Buza Cub. 179//2 [Gyf; UtI 25]. 
1722: Ha ugjan refusioja lenne affélék(ne)k a 
melljek necessario ã D(omi)nus Terrestrist illet-
hették volna, jobban administralodnék az húszezer 
Rh(enens)es [Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 
1805; (Az udvari majoros) az Hordok, és Borok 
árát ugy ad(mini)strálya, hogy az el kőit Hordo 
Bornak ára a más Hordonak ki kezdésével tőstént 
ad (mini) str alod j ék [Erdőszengyei MT ; TSb 43]. 
1855; Egész éven át administralodott 5056 fl. 
2 xr [Kv ; Born. O. Ia]. 

adminisztrált beszolgáltatott; predat; eingelie-
fert. 1691 az Administrált victualek és execessu-
sok dolga jo rendb(en) allittatik, kinek kinek illendő 
dispositioja adatik [Kv; Törzs Instr.]. 1821 
Petelei Stationalis Commissarius Csernátoni Sá-
muel ellen minden Communitasok aztot egy 
szájjal panaszolván hogy a föld népe által admi-
nistrált Natúrak bè vételekor és k i adásakor a' 
Föld népét nagy mértékben károsittya [Szász-
régen; T L t Praes. ir. 65/827hez Bethlen Imre gr. 
aláírásával]. 

adminisztráltat 1. beszolgál ta t ta t ; a puné să 
predea, a préda ; einliefern lassen. 1698; az magazi-
nale quantumokat kglmetek administraltotnj sies-
sen [UszLt I X . 76.57 gub.]. 1717 Esett kglmetek, 
Városára ã Militare Quantumból naturalékkal és 
pénzel edgjütt Rh. f. 2300 mellyeket kglmetek 
tempestive juxta proportionem aequitatis felvet-
vén, és a szegénységnek hirre tevén . .. administ-
raltatni el ne mulassa [Kv; KvLt 1/220 gub.]. 
1815 Aztis alatson reá fogással erŏsitti, hogy 
tsak szem szúrásból administraltatok égj két 
Majorságot és égy kevés Veteményt [Mv; Berz. 
21.] . 

2. megadattat/fizettet; a puné să plătească; 
bezahlen lassen. 1671: Melly ezer forint summát , 
azon Colos vári Beczüll(etes) Unitaria Ecclesia 
teotte le eppen paratis eo Kgek(ne)k, s administral-
tattais azon eo kg(ne)k ackori Beczwletes Curatori 

által, s levalvanis azt eo Kgekteol defacto 
remittaltak azon megh nevezett zalagos Falut 
Korodot [KvLt 1/180]. 

3. szolgáltattat, juttattat; a trimite, a da; 
geben/liefern lassen. 1721 Bizonyos szükségre 
Szebeni fortalitiumhoz kevantotnak feles szamu 
palizadák annakokáért ă Kglmetekre esett 
palizada fa Summáját Szebenb(e) Szebeni 
bolgár Mester Atyankfia dispositioja alá administ-
raltotni el ne mulassa [Ks 83 gub.J. 

4. által/megadat; a puné să dea, a da; über-
geben lassen. 1700: a' mellyik Regiment az 
Hova, a Mikor, és a' Mennyit a' specificált Naturák-
ban kiván . . . administráltassa [UszLt IX. 77. 
9 gub.]. 

5. kezeltet, gondoztat; a face să administreze, 
a administra; verwalten lassen. 1734: a Barcsai 
János Ur(am) Tutora Teleki Joseff Ur(am) légjen, 
és az Joszagot az Ur ad minis tr altassa [TK1]. 

adminisztráltatás 1. beszolgáltattatás/adatás; 
predare ; Ablieferung. 1682: bizonyos summa pénzt, 
búzát és zabotis ketelenitettŭnk az eő Felsege 
Vitézi szamokra fel vetnünk, mellynek minél 
hamaráb valo ŏszve szereztetesevel s administrál-
tatásával szegeny Hazánk securitassa(na)k consu-
lalni akarva(n) .. Fŏ kapitany Toroczkai Istva(n) 
beczŭletes Hivŭnket rendeltük azo(n) summa(na)k 
szorgalmaztatasara, s administráltatasarais [Borb. 
I fej.]. 1691: Ezon Statiobéli Commissáriusok által 
informáltatván az Victuálekbéli fogjatkozásokrol az 
Administráns Tiszteket és Commissariusokat szoros 
keményseggel és érdemlő būntetésselis kénszeritse 
az azon státiob(an) rendelt minden féle elésnek 
idejenkorán valo administraltatasara [Kv; Törzs. 
Militia-főinsp-i ut.]. 1716 az Pénznek administral-
tatásában éyet-napot edgygyé tegyenek, hogy az 
Nemes V(a)r(me)gyére Executio ne jŏjŏn [Széplak 
K K ; Ks 95 Horváth Boldisar lev.]. 

2. beszereztetés ; procurare ; Verschaffung. 1832: 
Az ezen Kir: Só Tisztségnél lévő Gépellyes Lovak-
nak . . Téli tartásokra 42 szekér jo qualitásu 
szénának adminisztráltatása Licitatio 
Uttján lévén kegyelmesen meg határozva 
kérjük a Tktes Vmegye Tisztségét, ne terheltessen 
ezen licitatiot a maga kebelében kőzőnsegessé 
tenni [Torda; TLt Praes. ir. 1158]. 

adminisztráltatik 1. beszolgáltattatik/adatik; a se 
préda; abgeliefert werden. 1735 egjszer mászszor 
hol egj s hol két szalonna aprolékostol, eczet, veres 
hagjma, fok hagjma, Borso aszszu gyűmőlts 
adminisztraltatott [Kendilóna SzD; TKl]. 1738: 
mig az denotalt Vrával élt Anicza . Proventussa 

mind Havasalföldiben administraltatott [Szent-
péterfva H ; Szer.]. 1760 Vagyon két kővú felyül 
tsapó Malom ., volt ollyan idő mellyben 
administraltatott in Curia 40. veka vam [Báld 
K ; BLt]. 1799 a' Kerŭletbéli Tisztek .. ha . 
valami Excessust találnának a Birák által 
azt a' mi általok a' Contribuensektől fel szedetett, 
de a' perceptoralis Cassában nem administraltatott 
a' Királyi Aerariumnak tŏstent meg-fordittatván, 
's ennek felette a' Praevaricatorokat méltó képpen 
meg-bŭntettetvén [ K v ; INyR gub. nyomt. kör-
rend. 6014, 6463]. 1806: ezen rész Joszágok 
Hentzfalvi Curialis lakó Házához Joszágához mint 
Caput Bonorumhaz tartoztanak azoknak hasznai 
oda administraltottanak vagy nem ? [M. sáros 
K K ; D. 4. XXXVI I I ] . 

2. kezeltetik, gondoztatik; a se administra; 
administriert werden. 1810 Kemény telki Joszá-
gotskám is a' Héderfáival edjüt halálom után is 
edjüt administráltassanak és Tsia Joseff gaz-
dáskodjék benne [Héderfája K K ; IB]. 

3. teljesíttetik; a îndeplini; ausgeübt werden. 
1760: Az Falusi bíróság eddig ezen Faluban rendre 
administraltatott, rend szerént mindenkor az 
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régibb gazdát consideralván az ki régebben nen 
viselte [Novoly K ; BLt]. 

adminisztráltathat kezeltethet, igazgattathat; a 
putea administra; administrieren lassen können. 
7870: M. Groff Kornis János Ur ö Nga a távul 
létei miatt ezen Varsoltzi Rész Joszágot Commode 
nem administraltathatván, .. . Ladányi Sámuel 
Urnák Arendában ki adta [Varsolc Sz; Ks 76 
Conscr. 346]. 

adminisztrándum csak tbsz a beszolgáltatandók; 
lucrurile de predat; die Einzuliefernden (Sache). 
1861 Martius 2-án visgálják meg Bikáit . . . a' 
mikorra minden féle administrandumokat Szükség 
kézbesitni [M.bikal K ; RAk 62]. 1863: A köze-
lebbi Részletes Zsinatunkra helyül Gyalut 
tűztem ki . . . , hivatalosan hivom az egész Frater-
nitáss és Szék biro urakat, a mikorra az administ-
randumokat jól felszámítva a rendes uton küldjék 
be [Szentlászló T A ; RAk 136 esp-i kl]. 

adminisztráns I. mn 1. beszolgáltató, beszolgál-
tatásra kötelezett; care predă ; einlieferungspflich-
tig. 1721: ha az administrans hellységek, a' Profont 
Officerektŏl rend kívül vexaltatnanak, vagy Sze-
kerek tartoztottattnék a' Bellicus Commissariatus 
instanti requiraltassek [NSz; Ks 18/XCIII gub.]. 

2. beszolgáltatás-szedő; care recepţionează; ab-
gabesammelnd. 1691: Az Administráns Tiszteket 
es Commissariusokat szoros keménységgel . kén-
szeritse az azon státiob(an) rendelt minden féle 
elésnek ide jenkorán valo administr altatasara [Kv ; 
Törzs. Militia-főinsp-i ut.]. — L. még adminisztrál-
tatás al. 

II. fn beszolgáltató/adó; cel care predă; Ein-
lieferer. 1803: Az Ispány mindenféle bé-vett 
pénzről magat az administránsok által Contra 
Quietaltassa, a' kiadott pénzől ellenben a' perci-
piensekkel Quietáltassa [Kv ; Aggm. A. 117]. 

adminisztrátor beszolgáltató; cel care predă; 
Ablieferer. 1688: a' Vago marhat a' Proviant 
Mesterek alottomban ajandek adassal vettek be, 
a Profontra le verettetet marhak(na)k husat meg 
vetettek a' ki alkalmatos volt a' be vetelre; annak 
administratorival alkalmatlanul bantak, szidal-
masztak es vertek óket [Kv ; UtI 2]. 

adminisztrátum szolgáltatás; predare; Lieferung. 
1816: A Circulus állapottyárol Nagyságodhoz köte-
les Relatiommal hogy eddig késtem, okai voltak 
a Sürün Vár-Megyénken keresztül utozott és meg 
telepedett katonáknak tett administratumokkal 
valo bibelödés foglalatossága [H; JHb Jósika 
János főispán ir.]. 

admisszló bebocsátás/engedés, bevétel; admitere, 
primire; Aufnahme. 1780: még a minapi napokba 
valo ōszve Gyűléskor a Bets Fusus Czehnak meg 
edgyeztettŭk volna a Bts Che Tagjait Zonda Már-
tonnak czéhben valo bé vétele s admissioja iránt 
[ K v ; FésűsCJk 27]. 

admittál 1. enged, ereszt; a admite; lassen. 
1639: Varga Matthias valamigh az suspicio 
alol magat nem purgallia az Isten hazaban az 
igenek halgatasara nem admittalia mivel suspecta 
personat hazanal tart Gőczeőn [SzJk 45]. 1656: 
Szeken lakó Nagy István felesege leven, mind-
azaltal paraznasagban leledzven, gratia adattatot 
neki, mivel az felesege rea nem állott. A reconcilia-
tiora admittalta az szent Ecclesia [i.h. 80]. 1746 
Pünkösti György Vram hajadon leányi, és Néhai 
Nemzetes Kispál György vram Relictája ö kglmek 
között a' templombéli Communio alkalmatosságá-
val néha oda engedvén Pünkösti Susánna Aszszo-
nyomnak a' fellyül állást, de most jó idötöl fogva 
maga régi nemessi praerogativáját meg akarván 
tartani Pünkösti Susánna és Sára Aszszony, nem 
admittálták, az elsőségre, hanem magok édes 
Annyok mellet megálván ugy communicaltanak 
[Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 

2. (meg)enged, engedélyez; a apróba; erlauben. 
1591: Vrunk parancholattiath értik Varosul . 
Az keo Gholiobist el keriek, es egiebeknek amiket 
vrunk paranchol chinaltatnj formaiat el hozzak 
eo kgmek . ., mellieknek mj voltat ha Vrunk 
Admittalia lassak eŏ kgmek [Kv ; TanJk 1/1. 157]. 
1625: Iure regni ne(m) szabad volt ott praedicalani 
es neked is ne(m) kellet uolna admitalnod magad-
nak . . . hogj papista papot uigjenek oda [Uszt 
78]. 1629: az A. az be adot lewelet az bizo(n)sagok 
mellet be adhattya admittallya az teoruenj pro 
documento [Kv ; TJk VII/3. 151]. 1639: Gjulai 
Ferencz Deakne Azonyom az Divisiot . megh 
holt gyermekere szállót jouaibol admittalna, es 
az Varosnak teoruenye szerent az Divisiora minde-
neket ele adna [Kv ; RDL I. 116]. 1680: divortialy-
lyuk az legint az aszszonytol, et ad 2das nuptias 
admittallyuk [SzJk 148]. 1723)1770 k. A ' Ha-
rang (na) k usussát specificato modo admittalja ő 
Nsga [Vajdakamarás K ; SzConscr. 144]. 1724: az 
Haza törvenyeis admittallya az ollyan nagy 
Casusokban valo rendes inscriptiot sőt modgyával 
valo el adásátis az Aviticum bonumok(na)k [Asz; 
Borb. I]. 1755: admittalván az Executiot foglaltak 
el karónak fel verésével egj kis hazhellyetskéjét 

Bagjonnak felső végin [Asz; i.h.]. 1808: a 
praetensus Fiu Székely Márton ő kegyelme a' 
Divisiot önként admittálván Házához bé 
bocsátott [Asz; i.h. II ] . 

3. hozzáad; a adăuga; hinzufügen/tun. 1647 
Mind ket fel comparealua(n) es az exmissio szerent 
coliigalt Testimoniumokot, es az peres szeŏleŏert 
valo okleueleket exhibealua(n) Birak Uramekis 
qualificatiojokot admittalua(n) igy deliberalnak 
[Kv ; TJk VIII/4. 218]. 

admittálhat engedhet; a putea admite; erlau-
ben können. 1756: A Ratiois nem admittálhattyaé, 
hogj ab antiquo azon nagy darab erdő O. Ecclesia 
öss érdeje lett volna ? [Kük; Ks 15/LXXVII. 
17 vk]. 

admittáltatik 1. bocsáttatik; a se admite ; zuge-
lassen werden. 1643 : Szent Egieden lakó Nagy 
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János talala megh az Eccliat egy Margit neuő 
leania feleől, a kit annak eleőtte jedzet volt el 
egy Szekely Ferencz neuő Legeni Jővendő hazas-
sagra, de . eők mind ketten fel kelven el szeők-
tenek, es mintegy holnapigh vandorlottanak. Az 
Leány magát gondolua(n) vizza iőt Attiahoz, ã 
ki azt kivannia hogi reconciliatiora admittaltassek | 
az szabad szemeliek(ne)k, a' kik vetekben esnek 
Sententiajok az, hogi ha egimast el vezik külső 
büntetes nelkul az reconciliatiora admittaltassanak 
[SzJk 61]. 1646: Stephanŭs Szabolaj (!) Veresegi-
hazi Schola Mester Füzesi mestersegre admittal-
tatot keze be adasaual magatt kötelezte jövendőbeli 
Ministeriumra [i.h. 64]. 1680: absolvaltassek Sŭtŏ 
Matyias hŭtetlen parazna felesegitŏl, et ad 2das 
nuptias admittaltassek [i.h. 147]. 1756: Szüagyi 
Gyōrgj Uram ez után az Catolica részén valo 
Candidatioban ne observaltassek es ne admittal-
tassék, hanem a T. Reformata részen légjen [Kv; 
KCLev.]. 

2. felbocsáttatik; a permite să facă recurs; 
(Berufung) zulassen. 1674: (A causa) az fiuj szék-
ről appella(ti)ob(an) sehová ne admittáltassek, és 
egi szék napia(n) decidaltassek [Ksz; IB]. 

3. bebocsáttatik; a läsa să între; hineingelassen 
werden. 1746: Ha pedig béres lészen a violans 
Személy büntettessék meg: három forintokig, és 
többé a bányában ne admittáltassék [Torockó; 
NylrK XII , 112]. 

elfogadtatik, vminek hely adatik; a se accep-
ta ; angenommen/stattgegeben . werden. 1673: 
exceptioja az Inek admittaltatik [Kv ; TJk VIII/11. 
317]. 

admoneál 1. (meg)int; a admonesta ; (er)mah-
nen. 1585 k.: Ammonealtuk az Nagd tablaiara 
[Dés; DLt 216]. 1589: el menenk Topa Zent 
kyralyra Sombory Lazlo vramat eŏ magat 

Jobbagya felessege altal Kys Jakabne altal, 
Intwk és meg monduk, hogy eö nagatul: az Recti-
ficatio, limitatio es Commensuratio meg Enged-
tessek my altalu(n)k az Topa Zent királyé (!). 
Sombory Istuant nem ammonealtuk Azon-
keppe(n) Ispán Gáspárt Jobbagya altal Ammo-
nealwk Es meg monduk a Nagod parancholattya 
tartassa zere(n)t ky azt monda hogy vrat meg 
talallya felōlle [Szamosfva K ; JHbK LVII/40]. 
1594: elmenenk Komlodraa Es Horuath 
Kozmane aszoniomatt az Nagd parancholatia 
szerint admonealtuk hogj az feliul meg irth birak 
Es assessorok eleibe mennenek [WLt. — aKomlód 
K]. 1615: Ammonealok hogy ha keozit tartia 
áznak az Jozagnak valosagahoz . . . uigiazzon 
rea az Maros szekj zekre [Msz; Bál. 51], 16208 
az felseged paranczolattianak Continentiaja sze-
rint Ammonealok Kouacsoczi Istuan uramat 
[Körtvélyfája MT; i.h.]. 1635: Admonialia eo 
Nga hogy az mely Contractus keŏzteòk . . . a 
Balasfalui Jozagh vegett leòtt, abban . . . defectus 
leót volna [Szászrégen; VLt 17/1603]. 1638: 
hŭseghteknek hadgiuk es parantsolliukis serio, ez 
leuelŭnk ueue(n) mindgiarast menue(n) Kouaczioczi 
Kata Azonhoz, es ammoneallia, hogj az Attyanak 

obligatoriaia szerent az száz Tallért leualua(n), 
az falut kezebeol ki bocsiassa [Törzs, fej-i rend. 
T-hez]. 7639: Director Sarosi János uram eö 
kgielme ueuenel . . . Beldi János uramot admone-
altuk certificaltuk es evocaltuk hogi eö kegielme 
az Nagod Tablaiara Segesuarra az mostani szekely 
terminusra ra tartozzék, es okat adia Daruas 
Georgieot merth keotte Jobbagia [BLt 3]. 1647: 
eo kegielmit azon Nagysagod kegielmes poronczo-
lattiaban bŏuebben deciarait modok es rendek 
szerent Ammonealnok [T ; Thor. IV/10]. 1655: 
Veres Marti Gáspár Ur(am) hivatván admoneàla 
affele difficultásért, gyanoèrt, senki marháj at ne 
tárcsám . .., én azért restitualtam [Kv ; CartTr 
II. 888]. 7656: Angyalos István Uram Relictajat 
Nemzetes Toldalaghi Judit Aszszont ammonialnam 
[Kisegrestő K K ; Bál. 85]. 1670: Nemethi Nagy 
Mihály Vr(am) . . . admonealtata hogy haragjatol 
szūnnyek megh eŏ kglme . . ., mely dolog felől 
ín eő kglmet Borzasi Vr(am)at admonialam hogy 
eò kglme tegye le haragját s szolgaitasson torvínyt 
[Szamosújvár-Gella; RLt 1]. 1675: Kgltek Déák 
Uraimek mennyen Hallér Pal Uramhoz . . . 
Kūkullō va(rme)gy(ene)k edgyik Fŏ Ispannyahoz 
es Ammoneallya kgltek, hogy ezen summát . 
vegye fel [Gyf; Wass 2]. 7677 Mivel mind ket 
szemelyek habilisek az házásságra tiszt Uraimék 
admoneallyak, hogy házasságokat continuallyak 
[SzJk 131]. 1700: ŏ kglmet az elŏnkb(e) adatot 
Instructio szerent admonealok [Abrudbánya AF; 
Berz. 17]. 1719: Néhai Antos Laszlo vr(am) 
Ratioinak Expeditiojara az Successorakat Ammo-
nealni kell [H; UtI Hunyad]. 1722: En azért 
Tartazo kŏtŏlŏsségem szerént . Mező Sályib(an)a 

. . . Bethlen Adám Vra(m) eŏ Nga Csinyerete (! ) 
Juonnevű Bírájához el mentem . Ammonial-
tam, és Libertinus Sombari Mártonra Tör-
vényt kértem [Ks. — aMezősályi TA]. 1775: admo-
nealtuk . . . Mihályt [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 1837: Pavai Mihálly és Felesége tartoznak . . . 
hazok Taxájából 6 R. ez iránt admonealva volt 
Hadnagy Biro Farkas Uram al(tal) . . . Ismét 
Banyai Ur(amna)k, hogy admonealyak. Meg fizette 
[Dés; Törzs. Dési taxalisták]. 1839: mennék el 
. . . Bosla Ferentz ö klmehez a vegre; hogj admoni-
alnam harmad napok alatt az Prudentia Bányán 
lévő Részeit Demény Getzinek váltsa magához 
[Torockó; NylrK XI I , 113]. 

2. figyelmeztet; a atrage atenţia cuiva; auf-
merksam machen, verweisen. 1593: Biro vram 
Jelenti . . . hogi az megholt plébános halala utan, 
az Magiar Natio eginehanizor admonealta volna 
az zaz Nation valo vrainkat, hogi az rend es mod 
zerent eo kegmek allatnanak oli zemelt az Pleba-
nossaghnak viselesere, kin mind az ket Natio megh 
niugodhatnek [Kv ; TanJk 1/1. 207]. 1600: az 
zeontelen valo serkengetesis haznos es zeokseges 
Emelle kewantatik felette igen az iozansaghis 
mindenek felet kyreol aminth biro vramis ammo-
neal [Kv; i.h. 353]. 
' Ha. 1703: admoneallya [Kv; AsztCJk 88]. 1714: 
admonealtuk [H ; BK ad nro 431]. 1724: ammonea-
lam [Dob.; Wass, elb. múlt!]. 1737: ammonialtam 

7 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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[Kövend TA ; Borb. I]. 1744: ammonealnok 
[Bölön Hsz; INyR]. 1745: admonealam [Bonc-
nyires SzD; TL 42, elb. múlt!]. 1752: admoneál-
nám [Asz; Borb. I]. 1763: admonealtom (Nsz; 
AkLt 340 sz.]. 1765: admonealtam [Mv; EHA]. 
1766; admonealjom [Rákos TA ; Borb.] | admoneal-
nák [Kökös Hsz; Kp I. 234] | admonialnok [Hsz; 
Kp I. 233]. 1778: Admoniálám [Msz; Bet. 7]. 
1780: admonealtam [Asz; Borb. I]. 1808: admo-
nealni [uo; i.h. II]. 1812: admoniáltak [Sárd 
AF ; KmULev. 3]. 1829: admoniálták [Hosszú-
aszó K K ; Born. F. la]. 

admoneálás (meg)intés; admonestare; Ermah-
nung, Verweisung. 1722: azon admonialásra valo 
emberek nem mind az Betlen Adam Uram reszire 
valók [Mocs K ; Ks K. 63]. 

admoneáltat (meg) intet; a admonesta (prin 
cineva) ; ermahnen lassen, verweisen lassen. 1630: 
Vicze szolgah biro Peter deák altal ad monealtata 
certificaltata, Kekedj Sigmo(n)d vramath Eo 
Nagath Vajda Szent Iuano(n) lakot [Msz; Told. 
Huszár lev. 17a]. 1636: az Tekintetes es Nagos 
Rákóczy Georgy Erdeli orzagnak bizonios Feie-
delme Admonialtatta es Certificaltatta volt 
az Nagos Zent Lazlay Kamuthi Miklós Vramott 

[JHbK XII/24]. 1656: Ammonealtattya azalis, 
hogy .. . igaz divisiora bocsattya minden nemű 
jovait [Kisegrestő K K ; Bál. 85]. 1690: én velem 
admoneáltata, Geczi Gergeli, Racz János Uramot 
hogj menyen ki az hazbul, mert nincsen risze 
benne [Cege SzD; Wass 25]. 1701 ō Kglmet 
minapib(an) requiraltattam s admoniáltattam, 
most is iterató (!) admoniáltatom satisfaciallyon 
ō Kglme azoknak [H; UtI Hunyad]. 1745: Züahi 
Eltetŏ Ferentz Uram .. most nékem semmi hirt 
nem tett, és nem admonealtatott [Wass 6 gr. 
Wass Ádám kézir.]. 1748: az becsületes Falnagyat 
Eskütej vei edgyüt admonealtatuk [Ugra K K ; Ks 
67. 46. 24b]. 1768: az emiitett Vettzki Composses-
sorokat és vgyan ă nevezett Mlgs Plébános Uratt, 
mint .. Gyurkapataki Compossessort általam 
. . . Admoneáltattya super eo . . . [BSz; JHbK 
LIV/18]. 1832: admoneáltatta, debito tempore 
hogy jöjjön, és osztozzunk Atyafiságoson [M. 
köblös SzD; RLt Pataki Mihály]. 1840: utamban 
Deé'sen felkerestem a' Prokátort s beszéllék vele. 
— Jónak gondolva, hogy az örményt illaszta-
nok meg, vagyis admoneáltatnok, hogy mostani 
lakhelyiről ki fogjuk tenni [A. ilosva SzD ; KfMiss.] | 
Tapeciros Böchel Ferent (!) Urat az idegen helyek-
ről hozatott és fuserektől vet munkák el tiltásáért 
admonialtatta [Kv ; AsztCLev]. 

Ha. 1671 admonealtassanak [SzJk 117]. 1673: 
admonealtatot [Záh TA ; Wass 2]. 1677: admoneal-
tatnom [Szád.]. 1680: admonialtatni [Kv ; RDL I. 
159]. 1689: admonealtattam [Szőkefva K K ; Szád.]. 
1697j1767 admonealtatam [Kocsárd TA ; Hr 8/16]. 
1700: admone áltatni [Kv ; AsztCJk 35]. 1702: 
Admonealtatta [Kv ; i.h. 48]. 1741: admoneáltattya 
[TK1]. 1753: admonealtattya [Fejér m.; RLt] | 
admonealtattam [Asz; Borb. I]. 1760: Admoneál-

tatva [Igenpataka AF ; TLMiss.] | admonealtatta 
[Dés; BK]. 1766: admonéáltattya [Hsz; Kp I. 
228]. 1768: admoniáltatta [Kissármás K ; RLt 
70. 4] | admonealtatott [F. borgó BN; BK]. 1774: 
admoniáltatván [Megyesfva MT; LLt Fasc. 126] | 
admonealtatta [Mocs K ; Ks]. 7777: Admoneáltaty-
tya [Dés; Borb. I ] . 1780: admonealtotta [Asz; 
i.h.]. 1781 admonealtat [K ; Szentk. II]. 1782 
admonealtatván [Galambod MT; Told. 29]. 1783 
admoniáltatott [K ; KB]. 1787 ammonealtattya 
[Asz; Borb. I]. 1795: admonealtatni [T; Wass 
2]. 7796; admoneáltatam [Mezőbodon MT; IB] | 
admoniáltattyák [A. sztmihályfva TA ; RLtJ. 
1802: admoneáltatta volt [T; BLt 12]. 1803 
admoneáltat [Ebesfva K K ; Pk 4]. 1814: admo-
néáltottja [Msz; Born. XXXV. 64]. 7876: admo-
nealtattják [Asz; Borb. II]. 1825 admonealtatta 
[F. rákos U; Falujk 135]. 1835 admouialtattyák 
[Asz; Borb. II]. 

admoneáltatás (meg)intetés ; admonestare ; Er-
mahnung. 1682: Ez admonitio(n)kal es szolga biro 
altal admonealtatasunkalis az p(rae)tendens Atia-
fiak semmit nem gondolván, Uiobb(an) elebbeni 
feleletek szerint asseralak hogy az dologhoz semmit 
nem szolnak [Kv ; RDL I. 161]. 1761 Nekemis 
egy néhány rendbéli admonitioim a Tit. Exponens 
vr ellen vadnak p(rae)mittalva; Amellyekből 
ártatlanságim s méltatlan Vexaim ki tettzenek; 
Már lévén ezen admonialtatásom által indemnisab 
mind eddigis voltam, a Törvényes Cautiok és 
Praeservatiumok mellé Jobbanis ragaszkodom 
[TK1 gr. Teleki Ádám kezével]. 

admoneáltatik 1. (meg)intetik; a fi admones-
tat; ermahnt/verwiesen werden. 1628: Tetzett 
a z. zeknek hogy elseőben admonealtassek z. Nagi 
Falusi Mihály az Propositionak megh halasara 
[SzJk 29]. 1673: Constal hogy tsak nem 
regen az elót valo napokban szolga Biro altal 
legitime admonealtatottis az J., eo Naga hogy 
azo(n) D(omi)nus A kaszalo retinek kedve ellen 
valo vesztegetesetòl supersedealna, marhaiat az 
D: A karaval ot ne jartatna, mert eo klme semmi-
keppe(n) megh nem engedi [Mezőzáh TA ; Wass 2]. 
1680: Ambae partes admonialtassanak. Sadani 
Ur(am) feleseget ne szidalmazza Az aszszonyi 
allatis meg betsūllye Urat .. engedelmes legyen 
a regi szent aszszonyi allatokat kŏvetue(n) [SzJk 
149]. 1682: cziak nem régen admonealtatvan 
compromittálta magat rationianak eligazitasara 
kőnniebbedven betegsegeből [Kv ; RDL I. 161]. 
1695; Szent Györgyi Istva(n) Ur(am) admoneal-
tatik ne verekedgyék szitkozodgjek [SzJk 289]. 
1721: Külső Emberek altal Admonialtattak ne 
cselekedgyěk eö Kegmek azt | Az Csűr biro . . . 
admonialtatott volt ŏis elŏnkben Compariált [Dés ; 
SzCLev., Ks 26. X IV . 1.]. 1783: az Kezesek 
admonialtotván intra quindenam ele állittoni 
tortozzonok [Radnót K K ; BfR]. 1791 Szolgabiro 
által admonealtassek hogy a' jövő Széken jelenjék 
meg [Kv ; TanJk 75]. 1794: az Királyi Fiscus altol 
admonealtottam a véget, hogy valami privile-
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giumakat Excelentiatok előtt producalnék [Thor. 
XX/12 br. Thoroczkai József kezével]. 7833 
admoniáltatattis 15öd napakra a pénzt befizetni 
[Asz; Borb. I]. 

2. figyelmeztettetik; a fi avertizat; wird auf-
merksam gemacht. 1734: A gjanus szemelyek 
penig ez egj előre admonealtatnak hogj ifjakot 
magokhoz ne jártassa(na)k másként ha abban 
mennek elő Kemeny büntetésit veszik [SVJk]. 

admoiieáltattat (meg)intettet; a admonesta (prin 
cineva) ; ermahnen/verweisen lassen. 1800 Bumb 
Gavrilla arra a' Helyre tévén egy Malmot 
azt a' Kelentzeiek meg nem szenvedték, hanem 
ōket admonealtatatták hogy Malmokat mig béké-
vel van vigyék el [Benedekfva Sz; BfR II. R. 
58/21]. 

admoiiició (meg) intés; admonestare; Ermah-
nung, Verweisung. 1600: Megh ertettek eo kgmek 
biro vramtol . . az eo kgme kerezteny modo(n) 
valo Ammonitioiat, ky ha kewantatott volna va-
laha az mostany nyawalias eodeoheoz ( !) kepest 
bizoniara kewantatik [Kv ; TanJk 1/1. 353]. 1620: 
para(n)czol Felsegeda . . . , Hogi el mennenk 
Keortueli fajara . Es Kouacsoczi Istuan vramat 
Ammonealnok Keortueli faia es ugian Keortueli 
faian ualo Vduarhaz feleol . . . El menenk Keortueli 
faiara Es Ammonialok Kouacsoszi ŭramot 

. Az meli Ammonitiora Kouacsoczi ŭram illien 
ualazt teon . [Vajdasztiván MT ; Ks XXXII/16. 
— aBethlen Gábor]. 7635: paroncziolia fejedelem 
Urunk eò Naga az Admonitiot [Szászrégen; VLt 
17/1603]. 1639: Mely abbeli ammonitioinkot es 
certificatioinkot es euocationknak rendit kegyel-
mes urunk mies Ngod (na) k Fide nostra mediante 
rescribaliuk [Kozmás Cs; BLt]. 1670: Azért ha 
mostani admonitionkra nem redeal az aszszony 
Tiszt Uraimék(na)k judicioma leszen rajta [SzJk 
Hl] . 1682: Üdvözült Berki István Ur(am) Tek: 
Ur Beldi Pal Ur(am)n(a)k . gond viseloie 
mind ez ideigis szamadatlan volt, es sohais 
sem edszer sem maszor giakor admonitioia 
utannis perceptioiarol szamot nem adot [Kv; 
RDL I. 161]. 1825: meg mondhattya Bodola 
Urnák hogj én azt nem érdemlem hogy mindgyárt 
admonitioval fenyegessenek [Kv; IB gr. Korda 
Anna kezével]. 

admonitoria intőlevél; somaţiune; Mahnbrief. 
1635: azo(n) Contractusnak beteliesitesere Nagod 
kgls parancziolattiaval Admonitoriaval legitime 
admonealtuk volt mint arról irot mas Relatoriank-
bol constal [Szászrégen; VLt 17/1603]. 1758: 
p (rae) sentiajokb an elsőbenis az Certificatoria Rela-
toriat, utánna Nemes Székre dirigált emlitet Tar 
Gergely Ur(am) Instantiáját, és arra meg irt Nms 
Szék indorsatioj át exmissionkal edgyüt fél olvas-
tuk, végre az Ammonitoriátis, mellyeket ell végez-
vén eo kegyel (me)ktől bé kéredzettűnk az emiitett 
Divisionak effectumban valo vételére [Asz; Borb. I]. 
181911831: Hunyadi Sámuel nevére kőit Admoni-
toria Tatár Ferentz, Sámuel, Tamás és György 

ellen Szőts Ioán kezessége dolgában Csongvai Pál 
Reg. alatt 16a Januar 1792 [Aranyosrákos TA ; 
Borb. II]. 

adó 1. impozit, dare; Steuer, Zins. 1508 J1 
modon az el mult Adoyerth kel' venniek zabot 
es el wessek [Kv ; EM XX IX , 261, 263 Cheh István 
keze írása]. 1560 k. Nyrew Istwan az trombitastwl 
az haz adayabol veth fel f. 1 d. 75 [Kv; Szám. 
l/V a számadáskönyv hátsó tábláján]. 1564: a 
Polgár vraym adoyara f. 1 d. 63 [Kv; i.h. 
1/VIII. 45] | ezegból ( !) ez elót valo polgár vraim 
túttanak adayara f. 9 d. 5 ezekre zamúettúen 
túttúnk ismét adayaba be f. 1 d. 30 [Kv i.h. 
I/X. 63]. 1570: az adayatis zyw András fyzettç 
[Kv; TJk III/2, 5] | Ez eztendeobely adayokat 
megh Engettek eo kegek | varas adaya Melle 
Az felekyekre Rendeltek adoth fl 25 [Kv; TanJk 
V/3. 8a]. 1572: az falunak feleknek Adaiath 

kezebe zolgaltassak [Kv ; TanJk V/3. 59a]. 
1574: Minden Marhayat ely foglalyak az adaya-
ert [Kv ; i.h. 97b]. 1578 vasarnapik (!) minden 
ember adaiat meg zerezze es be hozza [Kv ; i.h. 
167b—168a]. 1585: az feyedelem Adaya Raitok 
leuen [Botháza K ; SLt Y. 29]. 1587 Bornemiza 
Thamasnak adaiat integre megh engettek 
f. 5 . Tutúnk Igyarto Georgynek be adaiaba 
f 10 [Kv ; Szám. 3/XXXI. 4, 8]. 1589: Az Három 
falúknak Adaya [Kv ; i.h. 4/XII 1]. 1590: Az Mint 
ez estendoben Az Adeo ( ! ) Fel wettesse weolt 
Tezzen ez Fertalynak Adaya penzwl f. 847 d. 50 
[Kv ; i.h. 4/XVI. 1]. 1592: tezen ez fertalnak adaya 

f : 1102 [Kv ; i.h. XI/5. 1.] | be hozzak az Napra 
mindé(n) adaiokath [Kv ; TanJk 1/1. 183]. 1593: 
ne(m) hagia vra(m) velem hordoztatni az mas 
ember Jobbagia adaiat [UszT 10/93]. 1594: Teór-
uen zerent ualo adojokot hyt szerent mongjak, 
hogi szent Mihali adaiat attanak eztendeő altal 
kez penzeől f. 93 d — de az tyz drabantnak mit 
kellet fizetni ebbeöl ki tuttak az eő adaiokot 
[Bagos Sz; UC 113/5. 16. - Vö. MNy LXI, 110]. 
1595: Georgy János az eorekseget Sebestieri Deme-
ternek adta . hogj zolgaalyon rúlla es adaiath 
adgia [UszT 10/3,6]. 1597 az eokreoketis mind 
fejedelem adaiaba fizette Hegy János [i.h. 12/121] | 
az 93. és 94. eztendeobeli adaiat az zegelet haznak 
Lukach vram fizette [Kv ; TJk V/l. 125]. 1598: 
fel vetetet Adayok legjen haladasban [Kv ; TanJk 
1/1. 323]. 1599: Az három falunak adaja teott 
f 46/59 [Kv; Szám. 8/XV 17]. 1600: adaiaban be 
tuduan naponkent fizetünk8- [Kv ; i.h. 9/III. 
9. - aKöv. a fels.]. 1601 az egett faluk adayabol 
az my restal tezen f. 103/57 [Lécfva Hsz; Törzs]. 
1602: mindennemw adaiokat relaxaltuk, megh 
engettwk [Medgyes; DLt 269]. 1610: ez Jeŏuendeō 
Adayokbul defalcallya [Törzs, a fej. a nsz-i bíróhoz]. 
1614: Az Jobbágyok Adaia melyet az Ország vet 
fel [Kv; Aggm. A. 83]. 1632: Adaiokat keczer 
administralliak per annum [Grid F ; UC 14/38. 3] | 
R(elicta) Opra Stephanne szegeny azzony . . . 
adaia megh engettetett [i.h. 97]. 1638: adajat 
igazan megh adgia [Dés; DLt 403]. 1640: Eszten-
dőnként ualo Adaiat tartozzunk megh adni [Kv ; 
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RDL I. 122] | vagion Eot Malom; Ennek egyke 
epp, az adaia f. 1 az masiknak adaja d. 25 [Jegenye 
K ; GyU 50]. 7643: az haznak adaiat fizessek ketten 
egj aránt | az fel haz adaiaban . . . keolteott . . . 
f. 28 d. 10 [Kv; RDL I. 131]. 7647: Az Ouari 
piaczon leueő ház adayában ados f. 1. d. 50 [Kv; 
i.h. 134]. 1652: Negy Rotth ember Adaja volt 
rajtok [O. kályán K ; GyU 140]. 1654: illendeö 
adaiokat . . . Urok(na)k megh adua(n) . . . [IB 
a fej. I. Bethlen Domokoshoz]. 1657: Attunk az 
Ceh haz adajaba(n) Ujj Esztendő Ayandekaba 
Biro V.-nak egy szőnyőgőtt az szokás szerent 
[Kv; SzCLev.]. 1662: Asz kőszőnseges varas 
adaiaba(n) vagiok ados cu(m) .. f. 3 d . [Kv; 
RDL I. 147]. 1669 it valo Eŏs jobbágyok 
sem(m)it se(m) tartoznak egjebet szolgaíatnal, s 
adajaknal praestalni [Királyhalma N K ; Ks 67. 
46. 24a]. 1672: Szigyarto Lorincz vram adot az 
haz adaiaba d. 74 [Torockó; Pk 6] | Az adaiokat 
kik atták megh ne(m) tudo(m) [Wass 25 G. Nagy 
de Geocza ns. vall. — «Göc SzD]. 1674: ha hol 
penigh az Terminált napra kiki az maga adaiat 

. . bé ne(m) szolgáltatná, . Kenderesi Sándor 
vr(am) duplumot exequálhasso(n) [O. zsuk 
Kv ; SLt D. 18]. 1679 Császár adaja | Ország 
adaja [MbK]. 1681 előtt: paranczol uram kgd az 
Török adaianak be szolgaltatasa felől [Kozárvár 
SzD ; CartTr XVIII . 644] | eddig valo szofogadat-
lansagokert adoiok(na)k meg nem adasaiert . . . 
az mennyi penszt nyargalokra az Asz(szony) eo 
kgye költet aszt meg adgyak [IB Thuroczi András 
közbíró Désfalván (KK)]. 1683: Ország adajaert 
adatat borak Vadnak in vasis nro 32 Szent 
Martan adajaert . . nro 9 [Küküllovár K K ; 
UtI 13]. 1684 : Ország adaja bor vas 29 [uo. ; i.h. 
23] 1688: Adojokot ketszer szokták annuatim 
administralni [A. porumbák F ; ÁLt Urb. 6]. 
1690: Nemes Torda varmegye (ne) k Felső proces-
susabeli adajanak perceptora Vétsi Kovats jstvan 
mpria [Vécs MT; SLt AU. 58]. 1744: ado kérni 
jottenek hozzánk [Bölön Hsz; INyR]. 1753: N. 
Lázár István facultássa szerént valo adaja 
accrescalhatott volna Circiter 12 forintokra [Sf]. 
1756: (A taxát) az előtt Felek a' Város Adaja 
közzé fizette [Kv; EFk 1774/4 Szathmári P. 
Zsigmond lev.]. 1779: Czelnán a' Jobbágyok 
Ada ját, eddig való szokásunk sze(rint) kelletik 
letennünk [Kercsesora F ; TL Málnási László ref. 
főkonsist. pap gr. Teleki Józsefhez]. 1856: A Falu 
adajába bé fizettem ebbŭl 1 Rf 12 1/2 xr [Firtos-
váralja U ; Borb. II]. 

Szk: ~ba ad. 1597: Az zena fy .. zálogát az 
adóba attak [UszT 12/13]* ~ « jár. 1568: erre 
Jol emlekeznek, hogy mikor beztercey gorg es 
Takachy gorg az adon Jarnak volt, akor ez Nagy 
András adoth az koszego András hazatol ., az 
adóba adot ky Regy Restantia volt Rayta f. 6 
d. 24 [Kv ; TJk 213]. 1571: ky my adowal tartozik 
harmad vasarnapigh zeret tegie es meg adja, 
Mert ha addegh Megh nem adja, Negedyken az 
adon Jaro polgár vraim Megh fogyak es vgis 
megh veszyk [Kv ; TanJk V/3. 36a] * ~ra ir. 

1625: Ha pedigh adóra irtak az Jobagiot, megh 
kel adni nekj az nylat [UszT 101b] ~t ad. 
1597: (A) földeket . . . az falus biro ugy adta hogy 
vegiek haznat es a(dgyak) az adaiat [i.h. 12/13] 
~t eljár. 1571: Az polgár vraim az Ado zedesben 
Illen Rendet Tarchianak .. az adot három vasar-
nap ely Iariak [Kv ; TanJk V/3. 29b. - L . még adó-
szedés al.] felszed. 1573: Horga peter kenez 
. . . Demeter kenez feleol Azt vallia . hogi mikor 
kenez volt az falw adayat fely zette es kewesbet 
rot fely az Rowasra [Felek/Kv; TJk III/3. 215] * 
~t félvet. 1630: Aztalos Janosne valtigh atkoza, 
az ki az adot fel vetete, hogj az Isten megh verje 
s megh roncza az ki az adot fel vetete ollian kul-
dusra, megh az ki mégis gondolta [Mv; MvLt 
290. 223a]. 1692: az Contributio fel vetésenek 
idejen azokra az adot az többivel edgyűt fel vetvén, 
s az mi azo(n) tul kevantatnek ugy vetnem fel az 
kapu szamokra [Szőkefva K K ; Törzs] ~ haj-
tani. 1744: ( mint hogy Ado hajtó Commissarius 
voltam ă Székbe:) Jártam vagy két izben Ado 
után ã Falukon ado hajtani [Bölön Hsz; INyR 
33] ~t megvesz. 1583: vag zegeny vagy gazdagh 
lezen az eleobby vegezes zerent eo kgmek hatalmot 
Adnak mindene (n) az Adot Meg venny [Kv ; 
TanJk V/3. 271a] ~t vesz. 1578: mindeneke(n) 
az eo íteletek zere(n)t ky mit erdemei adot végienak 
[Kv; TanJk V/3. 167b]. 1584: az leaniokonnis 
Akik magoknak ( ! ) laknak ne(m) zolgalnak, Adot 
vegyenek [Kv; i.h. 281b] * ~t vet. 1572: Adot 
most eo k Nem vetnek [Kv ; i.h. 63a]. 1595: 
vetettenek Adot mostan Egi vonasra [Kv ; i.h. 
1/1. 252]. 1632: hamissa(n) uetette ualaki uetette 
en rea(m) azt az adot [Mv; MvLt 290. 105a] 
~t vétet. 1571 vegeztek volt eo k. varoswl hogj 
megh Twdakoztasson Byro vram azok feleol 
kyknek hazok es Eoreksegek Ninchen Az varoson 
mindazaltal korchmarlanak es kereskednek Azokon 
adot vetessen eo k. [Kv ; TanJk V/3. 50b] egy 
~ban van. 1710: En akkor az Fiammal egy kenye-
ren es egy Adoba(n) volta(m) [Asz; Borb. I]. 

2. eladó (személy); vînzător; Verkäufer. 1694: 
Hogy sem az adó, sem az vévő meg ne károsod-
jék, a szőlőnek minden villongás nélkül való sza-
kasztott ára an(n)yi magjar forint legjen a men(n)yi 
veder bor egész termésib(en) lészen rajta [BfN 
54/10]. 

adó-adás adófizetés/beszolgáltatás; plata impo-
zitului, plata dării; Steuerzahlung. 1587 után: 
migh ez Alperes akkora ember leszen hogj az 
sziksegnek Jdején az feiedelemnek es az Orszagnak 
szolgalhat, addegh sem Ado Adasra sem szolgalatra 
ghondgia ne legien [UszT]. 1599: Az felekiek ado 
adasok 11. Marty: Hosztanak pénzt f 18 d 94 
[Kv; Szám. 7/1. 111]. 

adó-adó adófizető/beszolgáltató; contribuabil; 
steuerzahlend. 1590: mi nekeonk ado ado Jobba-
giűnk vagion az falu mellet falu hataranak meg 
óltalmazassara minden szedesben vewesben falu 
mellet vagion [UszT], 1683: az ott valo pásztorok 
. . . jámbor, ado -s- posta Lo-ado Emberek [Brassó; 
KJMiss. G. Drautt a fej-hez]. 
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adóbeli adót illető, adó-; de impozit; Steuer 
betreffend. 7573: Az kyk tawaly Zálogokért kĕuer-
gettenek es adobely Restantiaert, halaztottak az 
Jeowendeo zam veowĕ ( ! ) vraimnak el Igazitasara 
[Kv ; TanJk V/3. 68a]. 1718: kgltek azon Néhai 
Keresztesi Sámuel Ur(am) Háza féle után . . . 
bizonyos esztendőktől fogva emergált adóbeli 
restantiat praetendál rajtunk [Kv ; JHb VII/1]. 
7799: meg világosodott, hogy a Szász Régeni 
Communitas az 1770-ik esztendőről tsak 4. f. 
16 V3 xr. adobéli restantiaval tartozzék [Kv ; 
TLt 662/799 gub.]. 

adóbeszedés adóbehajtás; încasarea dărilor; 
Steuereintreibung. 1856: Égy az Uj ado bészedést 
visgálo Urnák egy éjeli hálóba it léte alat öszvesen 
költésem 12 xr [Firtosváralja U ; Borb. II. Szeder-
jesi Zsigmond jegyző kezével]. 

adódik 1. adatik; a se da; gegeben werden. 
1779: A Dotalista Viduanak eleteig adodatt 
Tripon Onucz [N. esküllő K ; RLt]. 1792: Sz: 
Margitai kortsomárosnak Ó Bor adodott 66 veder 

66 Vederből ki adodott a kortsomarolasert a 
competentiaja [Szentbenedek SzD; Ks 67. 49. 41]. 
XVIII. sz. v. Len magért adadat (!) 4 Véka 
Zabb [Doboka; Mk]. 1800: adodottis edgy dara-
botska Jószág Dosa Gergely urnakis . itten az 
Ilentzfalvi határon [Ilencfva MT; D. 3. XXXV. 6]. 
1810: a' kitsi Leány(na)k pedig esztendőnként 
mig fel nő . ezer Rfr . . adódjék [Héderfája 
K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel]. 1813: Mikor a 
Jószág Arendába adodott, azon Esztendőbe mind 
az ősz Gabonának, mind a Tavasznak jo termése 
volt [Kilyén Hsz; MvRK]. 1815: Az Ekklesia 
részéről pedig fog járni és adódni Esztendőnként 
a' Bérea [Zsibó Sz; SzVJk. - aTi. a papnak]. 
1831: A Vajdának . . . egy pár Csizma adódik 
[Mezőbánd MT; TGsz 50]. 1834: a két Esztendei 
iro szerekre adodot Rfl 2 Kr 30 [Kv ; AsztCSzám. 
103]. 1839 (A malom) a mennyivel kevesebre 
másnak adódnék azon hiányosságot a restans 
arendae Censussal edgyüt fel vétethesse [Kv ; 
KmULev.]. 1844: ma senkinek semmi ital nem 
adódik [Torda; KLev . 9]. 1845: Adódik még a B.O. 
Mesternek a Ns Ekla azon földjéből, melly a' Bödi 
hidhoz rug [M. borzás SzD ; SzConscr. külön mell.]. 

2. hozzáadatik; a se adăuga; hinzugeben. 1779: 
a z Allodialis Erdőnek hasonfele Nagy Eskülön 
~ ezen Nyílhoz adodatt [Nagyesküllő K ; RLt]. 

3. eladatik ; a se vinde ; verkauft werden. 1829: 
Fekete Puska kötö . Singé 30 xron adodvan 
tészen 1 Rf [Kv BLt 12]. 1832: Törökbuzat 
vettenek hitelben Vékája adodott vólt egy-egy 
váltó Rénes forinton [Kide K ; Bet. 3]. 

Szk: alkalmatosság ~ alkalom kínálkozik. 1831 
olyan artificialis Métát nem készíthetnénk, hogy 
csak rövid idő múlva is ujjabb Metalis differentiaraa 

alkalmatosság ne adódjék [Born. XVb. - aRemete 
(Cs) és Toplica (MT) között]. 

adóeljárás adószedő út, adófelhajtó járkálás; 
acţiunea de percepere a dărilor; Herumlaufen 

nach Steuer. 1590: Az ado el Iarast el wegezwen 
eo kegmeok kérik biro Vramat eo kegmeok akoron 
ismegh be gywtesse eo kegmeket [Kv ; TanJk 
1/1, 124]. 

adóelrendelés adórovatal, adófelvetés/kivetés; 
impunere; Besteuerung. 1590: en mikor az az 
ado rendeöles wala, azkor tellyes warost hiuattam 
azra az ado rendeölesre, Az waros Énnekem az 
ado elrendeölest Irua atta, es az mint otth meg 
Jrtak az registrómban en azra zeödtem es zeödet-
tem, ha penig az registrumban teöbet rendeöltek 
es írtak wolna, azokra Kik az Korchiomaual 
Eltenek en teöbet Kertem es weöttem wolna, 
de az waros az myreöl ennekem registrumotth 
adotth az kwwl en nem zeödethettem wala [UszT]. 

adófél adózó-társ, társ-adózó Ė, contribuabil; Mit-
steuerzahler. 1615: az mely eoreksegben az ado 
felek benne maradnak, de nem Jobagiul hanem 
ugy, hogy mikoron ki akarnak mennj az eoreok-
segbòl, ki mehessenek minden bantas nelkwl. 
Menedeksegetis fogadanak kedigh mi eleotteonk 
az ado felek minden törvény szerint valo hábor-
gatok ellen [Uzon Hsz; BLt]. 

adófelszedés adófelhajtás/behajtás, adószedés; 
perceperea impozitelor, perceperea dărilor; Steuer-
einhebung. 1571: Vegeztek azt eo K. varoswl Az 
ado fely zedesnek Modiarol hogj Minden Tyzedes 
az eo Tyzede alat valo nepnek hirre tegye hogy 
ky my adowal tartozik harmad vasarnapigh zeret 
tegie es megh adya, Mert addegh Megh nem adya, 
Negedyken az adon Iaro polgár vraim Megh 
fogyak es vgis meg veszyk, Erre eo kegek varoswl 
Tellyes hatalmot adnak [Kv ; TanJk V/3. 36a]. 
1712 k. Boldisar vajda .. minden czigányon 
az adó fel szedés után kin fel nehezek s kin tőbb 
s kin kevesebb aranyat vont erővel [T ; Törzs]. 

adófeltétel adórovatai, adókivetés/kirovás; im-
punere, aşezarea dărilor; Steuerauflegung. 1586 
ez esztendeoben az Ado fel tetei nem lehet Amegh 
az Vnionak tartása zerent az vyonnan valo Rowatal 
vegheoz Nem megien, Azért eo kegmek varosul 
az Reghi Rend tartast keowetwen, Valaztottak 
az vonások Igazgatasara illyen vraimath az eszten-
dóbena [Kv ; TanJk J/1. 21. - a K ö v . a fels.]. 

adófelvetés adórovatai, adókivetés/kirovás; im-
punere, aşezarea dărilor; Steuerbemessung. 1595 
értik eo kegmek bizonioskeppen meny Restantia 
maradót el az Taualy Ado zedeo vraimnalis, eo 
kegmek ezekre nezue igen nehezen mehettenek 
az Ado vetesre mert lattiak eo kegmek hogi hazon-
talan az Ado fel vetes, ha az Executtorok dili-
genter fel nem zedik Mindazaltal vetettenek Adot 
mostan Egi vonasra f. 2 [Kv ; TanJk 1/1. 252]. 
1621 Hogj henie vandorlo zemeliek itt az 
Varoson ne lappangjanak, es az varost szabadosan 
ne elliek . . minden ado fel wetesen, Ado szedeő 
vraim affele zemeliekteől Eg j Egj fertály adot exigal-
lianak, es igh zabadok leznek uelle, hogj ha magok 
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laknake a vagj Nem minden ado fel vetesen 
exigalliak raitok az Egi Egi fertalj adott [Kv ; 
i.h. II/1. 312-3]. 1632: Szeocz Mihali és Nierges 
Thamas vramek az ado fel uetesekor mondák 
Fazakas Miklosnakis egi forint az adod [Mv; 
MvLt 290. 105a]. 1825 A Tekintetes Rectificator 
Commissarius Urakra Ado fel vetéskor Interten-
tiojokra Rf 3 [Szkr; Borb. I]. 

adófizetés adózás; plata impozitului; Steuer-
zahlung. 1637 Miuel Colosuarat egi hazis Ado 
fizetis nelkwl nem lehet. Igi Azirt annak idein 
Vonás igazito vraim kinek, kinek, az eo portioia 
szerent, az mi adot rendelnek tartoznak comportalni 
ha Eöreoksiget birnak [Kv KvLt IV. 28]. 

adófizetetlenül adófizetés nélkül; fără plata 
impozitelor; ohne Steuerzahlung. 1590 Bathori 
Elekne Jakczy Anna azzony nemi nemeo Diósadba 
lakozo Farkas János Neweo Jobbagyanak meg eole-
seért Citaltatta woltha hogy az eo Jobagiat 
Artatlanol Eolte volna meg keote magat ez 
meg Nevezet Azalos Thamas maga zemelyeben 
eoreok Zabados Jobbagynak eo maga reze zerent 
valo hazawal es minden eoreoksegewel Egyetembe 
hogy ennek vtana vgy minth eoreokeos Jobagy-
Zabadossagban Ado fizetetleneol zolgalna Bathori 
Elekne azzonyomath es minden maradekit [Bőnye 
Sz; WLt. — aAzalos Tamást]. 

adófizető I. mn adózó; contribuabil; steuerzah-
lend. 1585 a ket legenyre tamada cheob Josa es 
halasz Marton Mondwa(n) Ah essez Curwafiak 
howa vizitek az embert Ado fizeteo Ember az 
[Kv ; TJk IV/1. 473, 485]. 1592: Felek. Nem 
zamlaltatik az teöb ado fizeteo Orzagbely faluk 
keöziben [Kv ; Diósylnd. 28]. 1602 Feierdy 
Jakab vallja Ez Farkas Mihály az eo tizedeben 
lakot lowawal zekerewel zolgalt az varosnak 
egyeb arantis Ado fizeteo ember, es az varosy 
tizedben valo zolgalatbolis megh nem vonta magat 
hanem eoreomest zolgalt [Kv ; TJk VI/1. 622]. 

II. fn adófizető alany; contribuabil; Steuer-
zahler. 1591 után az à peres haz feiedeleme volt 
abban oly Ember lakot ki ado fizeteo volt Es 
pediglen az varossal ezgywé (!) zolgalt feiedelem 
szwksegere mindenbe(n) [UszT]. 

adófizető-kapu kb. adózó telek; teren după care 
se plăteşte impozit; steuerpflichtiges Grundstück. 
1614: Teczet orzagul hogi Publicum Aerariumot 
Institualliunk, meljben minden vr, es Nemes 
Ember eő Naga, nem az Jobbagi, minden ado fize-
teo kapuiatol ket ket forintot adion [Ks 87 ogy-i 
végzés]. 

adófizető-rend adóköteles-rendbeli személy ; con-
tribuabil, persoană care plăteşte impozit; steuer-
pflichtige Person. 1675: Nic. Frisseleö Ado fizeteő 
rend [Abrudbánya AF ; Törzs]. 

adogat 1. addogál; a (tot) da; öfter geben. 
1582: Az lewelet Az vraim mind eg Masnak Ado-
gatak, es hog en kezembe Iuta vg zakaztam ketteó 
azt az lewelet [Kv ; TJk 4/1. 89], 1585: Tanachy 

akarattyabol vŏtte(m) az Trymbanak Egg Inget 
gatyat Adogatta(m) pénzt Eczherys mazzorys 
Neky d. 76 [Kv ; Szám. 3/XXII. 73]. 1596: 
Mikoron az Eotuen leginieket az Varos ala bochata 
Temesuarra akkor . . Nagi Mathenak az hadnagi-
nak . .. attunk, hogi ha az leginiek meg fogiatkoz-
nanak, adogatna pinzt nekiek, melireol tartozik 
zamot Adni f. 12 [Kv ; i.h. XX/6. 4]. 1600 Nyerges 
Peterne Margith azzony . vallja Az ven 
Razmannenak sok panazolkodasat hallotta hogy 
mondotta hogy Razman Istwannak(is) sok 
eggyetmast Adogatott granat zoknjat, parta eowet 
ezeost partatt, es penztis [Kv ; TJk VI/1. 448]. 
1633 Nagy Thamas Vram Ide jöue Komanara, 
Minden fele marhayatt ide hoza ., es itt is ado-
gattak az emberek Jŭhaczikakat [A.venice F ; 
Szád.]. 1751 Réti Pavel kōltsen adogatot 
pénzt egynekis másnakis [Szépkenyerűsztmárton 
SzD; Ks]. 1756: Dio is egész Esztendőben az már 
meg irt böjtösŏkre néha néha igen kimelve adogat-
van költ el 1 Vt véka [Kiskend K K ; Ks 52 Szám.]. 
1762: Az Exponens Urak . . Jobbagyaknak 
holmit adagattanak [Mocs K ; Ks 5/X. 8]. 1796: 
a Korodiaknak fát adogatatt, és arra őtet tractal-
ták [Kv ; Aggm. B. 15]. 

2. elárulgat/adogat; a (tot) vinde; nach und 
nach verkaufen. 1740: Az Utrumban ki nevezett 
Ferhonabeli földből Kováts Péter adogatott má-
soknakis [Szásznyíres SzD; Ks 17/LXXXIV. 13]. 
1742: a' Kurutz Világis bé állván, egjszer tsak elé 
vetődőtt Veres Sámuel 's látta hogj pusztába áll 
Jószága rá szállott, rá szállván mingjárt adogatni 
kezdette, Bátsfalusiné Aszszonyomnakis egj dara-
bot ez előtt 20 esztendővel (így!) [Kisenyed AF ; 
JHb]. 1769: Porontsoltatik igen keményen 
hogy minden emberre vigyázzanak, ha az el 
szōkesre valo Jeleket, ugy mint ha Jovokat ado-
gattyák, Joszágokat miveletlen hadgyák min-
gyárt a Tisztek(ne)k . . hirré tegyék [UszLt X I I I . 
97]. 1794: A ' Számtarto ide zárt irását . méltóz-
tassék Ngōd meg olvastatni, nyilván ki sül belőle, 
hogy Szanyiszlai Uram adogattya a' Ngōd Búzáját, 
sajtyát, szalonnáját [Kővárhosszúfalu Szt; TKhf]. 
1796: A Korodiaknak fát adagatván annak árrára 
ott iddagalt az Erdő Pásztorokkal [Kv Aggm. 
B. 15]. 

3. Csak tbsz kereskedik, kufárkodik; a face 
comerţ, a negustori; handeln, Geschäfte machen. 
1583: égymás kòzt hogy tseréltek bereltek, hogy 
adogattak az az ó dolgoka [Torockó; Thor. XX/5. 
49. - aÉrtsd az az ő dolguk]. 

4. ajándékozgat; a (tot) dona; öfter schenken. 
1740: Tudgyaé a' Tanú . . . Hogy Juhos Anna 

szalonnát, lisztet, mézet, vajat, vásznat, bort 
lopogatott és másoknak osztogatott s adogatott 
volna? | Juhos Anna, lisztecskétt, szallonnácskát, 
Czipot adogatott másoknak [Kük.; Mk IX Vall.]. 
1794: ã Kotsisokat Bivalosokat, kik fődet szemetet 
hordottanak a várból oda szoktattam, hol pénzt, 
hol pálinkát nékiek adogattam hogy azon mély-
ségnek megtöltését hamarább végeztessem [Kv ; 
Pk 3]. 
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adóhajtó-komisszárius adószedő/adóbehajtó biz-
tos ; perceptor; Steuereintreiber. 1744: A Con-
numeratio utan ( mint hogy Ado hajtó Commissa-
rius voltam ă Székbe:) Jártam vagy két izben 
Ado után â Falukon ado hajtani, de igen nagy 
nehézségeket és idegenységet tapasztaltam az 
Adozo K ősségnek nemis mertem ugy bátorkodni 
mint annak előtte [Bölön Hsz; INyR 33]. 

adójabeli adóját illető; de impozit; Steuer 
betreffend. 1592: Valamely Zaz ember penigh, 
az estendei Adayabeli restanciaiat, ez oraig valo 
adajawal eggywt be nem hozza, tehát min-
gyarast ket annyn maraggion [Kv TanŢk 1/1. 
183]. 

adójárás adókivetés/kirovás; impunere, aşezarea 
dărilor; Besteuerung, Steuerveranlagung. 1632: 
mo(n)da Fazakas Miklós az polgár vraimnak az 
ado Járáskor, miért beócsvletes vraim hogi en 
rea(m) anni adot uet kegltek holot nekem semj 
eòròksege(m) [Mv; MvLt 290. 105a]. 

adójáró-szolga az adórovók/adószedők mellé be-
osztott (karhatalmi) alkalmazott; om de serviciu 
care însoţeşte pe cei care fac impunerea; dem 
Steuereinnehmer zugeteilter (Brachial-)Angestellte. 
1598: Az Ado iaro zolgakra, papyrosra, vazonra, 
viazra, gyortiara es egyeb bizonios aprolekokra 
keolteottenek f 16/- [Kv; Szám. 8/IV. 11]. 1599: 
Georgj Deák, ado iaro zolga [Kv; i.h. 8/X. 7]. 

adójú. Csak szk-ban egy forintos ~ egy forintot 
fizető; cu (un) impozit ; Steuer im Betrag 
von. 1632: Dezmatt Buzabol sem egieb Gabona-
bol regen nem attak, hanem egi forintos adaiu 
Jobbagy adott frug Cub. 1 Aven(ae) Cub 1 
[Grid F ; UC 14/38. 4]. 

adomány 1. ajándék; dar; Geschenk, Gabe. 
1582: az fogoly Catus Azzony mongia vala 
hog eotet kenzeritessel eskettette volna megh 
Boregeteo Peterne es Adomaniert [Kv; TJk 4/1. 
93] | Birot es polgarokat, kedwert Attyafywsagert 
Barátságért vagi adomanyert partolasbol nem 
valaztok, Es Ezeknek meg tartasaban, semmy-
nemw Attia fywsagot Baratsagot kedwet zerelmet 
adomant, felelmet es gywleoseget (!) Nem Nezek 
hanem Igaszan az en hywatalomba ely akarok 
Iarny [Kv; TanJk V/3. 257a. - A száz férfiak 
(eentumvirek) esküjéből]. 1584: az Reghy Attiainkis 
Iambor Biraioknak zoktanak Neminemeo haladas-
sal es Adomannial lenny es zolgalattiat megh 
halalny [Kv; i.h. 283a]. 1586: Attam En Igarteo 
(!) Georgynek az smeher (!) Istwan Arwajnak 
perykre éllene(m) eöt forynteott . . . Nagiob 
szwksegemnek Jdején el alla Melleole(m) Jgarto 
Georg Hyzem hog' az peres feleknek Barátságokért 
wag' Adomanyiokert [Kv; TJk IV/1. 584a]. 1607: 
zeretettel kertwnk az cziendezen ualo uarakozasra 
mindeneket az eő Felsegea temeteseigh es az 
Orszagh giwleseigh, igerettel sem adomannial 
senkit arra nem zorgalmaztatuan [Lompért Sz; 

Törzs. — aBocskai István]. 1615: ha fizetesert, 
auagy egieb uton valakiket adomaniert, keduert, 
baratsagert hon hadni tapaztaltatik, Kegtek bwn-
tetesnelkwl nem marad [Törzs. Bethlen Gergely 
rendelete Usz-hez]. 1726: a kik fejere akartak 
éskűnni, azokatis adománnyal fascinálta hogy a 
fejére ne esküdgyenek [Dés; Jk]. 

3. donáció (királyi v. fejedelmi adomány); 
donaţie; Schenkung, Donátion. 1581/1584: Mely 
Tho feyedelem Adomány a volt Bekesseges 
vrasagaban vagion mostis [Újfalu K ; Ks 42. B. 9]. 
1606: (A peres helyet) Galfi Istua(n) mégis kerte 
vy adomanyul Sigmonda fejedelemteol [Bencéd 
U; UszT 20/69. - aBáthory Zsigmond] | Az Ko-
váchy heliet az adomany eleótt oda birtak [Szent-
márton Cs; BLt 3]. 1617 az Jakabfalui Kayczia 
Marton Leorinczy Ferenczj, Pal Gergely szol-
galliak uala Lazar Istuant, Annak utanna Beczj 
Imreh Feyedelem Adománj abol foglala el, Lengiel 
Kiralj Adománjabol, s igy szolgalak Beczj Imrehet 
eltygj [Kászonimpérfva; i.h.]. 1647 Vagion egy 
Argyes neuw szász falú, melynek minden fele 
Dezmaia, Bora, Buzaia Bathori Gábor adomanyábol 
ide jar [Nagyteremi K K ; BK 48/16]. 

Sz. 1778: tudom én azt hogy az ígéret, adományt 
vár [Dédács H ; Ks 96 Gyulai Ferenc kezével]. 

3. kegyadomány; milă, pomană; Gnadengabe. 
1829: Valóságos szükölkedöknek dolgát és élelmet 
adni nem pedig henyélő dolgát kerülő kudusakata 

táplálni, használtattnak e' szerént a' nemesebb 
Tzélra határazat kegyes adományak [Kv ; RLt 12 
a kv-i dologház nyomt. számadásából. — aA nyomt-
ban egy kéz ceruzajavításával: koldusakaf]. 

4. ajándékozás; dăruire ; Schenkung. 1631: Hogi 
ha ualaki közüliünk . ezt az Nagh Thamas 
Vrammal ualo Compositionkot, es io akaratwnk 
szerint ualo adomaniunkot, uel in toto, uel in parte, 
uiolalna, s mégh nem allana s fel bontana, Tehát 
tartozzék le tenni Negi szaz magiari forintot Nagi 
Thamas Vr(am)nak az uagi posteritasinak [F. 
venice F ; Szád.]. 

5. kb. szerződéssel átadott/szerzett szolgálóember 
vagy ingatlan ; om sau imobil primit prin contract; 
mit Vertrag erWorbener Mensch oder erworbenes 
Immobil. 1586: Lacz Ferencz Zent Marthoni 
Chekeffalui Nemes Ember . . . azt valla, Tudom 
hogj az hol Becz Imreh lakik Zent Marthonona 

az Attyarol maratt helj, Nem adomány [BK Mise. 
1145-78. - aCs]. 1617 Tudo(m) hogj megh 
Gyermek korabais Kocza Tamas Becz Pal Joba-
(gia) vala, nem Adomany | Tudom hogj az Tus-
nád j Marto(n) Georgj Mind fijual Egyetemben, 
Becz Pal es Becz Paine Jobagj voltak nem ado-
manyok [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 

6. engedelem, engedély; aprobare; Erlaubnis. 
1592: Thudom hogj az fanczialiaka Adomaniokbol 
vitteonk mi fat az fancziali Lwkaczy Jrtasabwl 
Nywladbwl | az Nywladot en vgy tudo(m) hogy 
orozhegy hatar es birodalom. Thwdom hogy oroz-
hegy Ember Adomaniabwl az zetelakiak zenatis 
hordottak onnét [UszT. — aFancsal U]. 1596 : en 
az eòreksegh ozlasat keóztek ne(m) tudo(m), en 
chak az egjszer kazaltam el a' fyuęt Hoggiai 
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János adomanjabol [Szu; i.h. 11/60]. 1600: 
Mihalyffi Benedek akarattiabol es adomaniabol 
birta az Jofeoldi kertinek haznat Gegeō Lukach, 
aratoth kazalt iarmoth chenalt haznaert [Sükő 
U ; i.h. 15/36]. 1622: Tudom hogj Czjatozegben 
az Tanoroknak az felet . . . az Szent Jmrehj 
Georgy András az Bekes Hadakor feye ualtsagaba 
atta uolt Beczy Imrehnek Beczj Imreh adomanja-
bol mys bírtuk egj Ideigh [Csatószeg Cs; BLt 3]. 
1725: egj darab Fundus, Falu adomanya [Mező-
bánd T A ; Berz. 14. XV/13]. 

7, adózás ; plata impozitului; Steuerentrichtung. 
1607 Vtannais, az my uekony erőnk es allapatunk 
zerinth az Orzaghnak adomanyunkkal fizetesswnk-
kel, es egieb zolgalathunkal lehetnenk iob zyuel 
es serenyseggel [Kv ; RDL I. 80]. 

8. jobbágyi szolgáltatás (a földesúrnak); pres-
taţie jobagialä; Fronabgabe (dem Gutsherren). 
1815: Daciaja Adomanya esztendő által 2 véka 
karácson zab, 1 egy Tyúk, 1 egy kappannak valo 
Csirke és 10 tiz Tojás [Bálványosváralja SzD; 
Ks 77. 19 Conscr. 1120]. 

adománylevél donációs levél; act de donaţie; 
königlicher Donationsbrief. 1819: mikor a' Cancel-
listák a' Királyi Adomány Levelet feli olvasták, 
s meg magyarázták akkor az egész nemesség fel 
zudult, és egyezett akarattal kiáltotta, hogy azon 
Statutionak ellene mondanak [Remete Szt; Ks 
67. 47. 28]. 

adómentes adó alól mentesített; scutit de im-
pozite, neimpozabil; steuerfrei. 1863: bé kell 
vallani mindent, 's hátul a' jegyzésekbe meg kell 
említeni azokat, a' mik ado mentesek [Gyalu K ; 
RAk 78 esp. kl. kiv.]. 

adómust must-szolgálmány; rentă ín must ; 
Mostabgabe. 1642: Szokás keozteok, hogy Zwret-
kor mindenik Vr reszen az Gonduiseleo eliaria 
eoket es kiteol 3 kiteol 6 kiteol penig leg felyeb 
10 veder bort szednek az Ur szamara, s ezt Ado 
mustnak hiak [Bh; GyU 73]. 

adónyest nyest-szolgálmány; rentă ín jder; 
Marderabgabe. 1686: Katonai Tavalyi adó nestek 
no 48 olá Pūspōk administralta honorárium nestek 
nō 32 [UtI 23]. 

adópénz pénzbeli adójövedelem; impozit ín bani; 
Geldsteuer. 1554.ĕ En Herczek antal wetem ado 
pénzt kezemhoz az pinkest vtann valo vasarnapon 
tezen f. 11 d. [Kv ; Szám. 1/IV. 197]. 1582 : 
Az ado zedeok .. . 1582 Die 24 (így!) vtolzor 
hoztanak esmegh Ado pénzt be f 9/89 | Az Ado 
be Zolgaltatasa az három faluból Azzony falwarol 
ado pinzt tezen fl. 8 Abroz pinz es zent Georgy 
tehene valtsaga fl. 2 [Kv ; i.h. 3/VI. 8 - 9 , 3/XXXII. 
6]. 1591: Aszonifaluj Ado pénz f 8. Abroz pénz 
f 1 [Kv ; i.h. IV/5. 2]. 1595: Leorincz Neb vizén 
Marton Deáktól Ado pénzt vrunknak Tordára, 
3 lowon, zekeren f - d 75 [Kv ; i.h. XXIX/6, 
51]. 1665: Fejervarat létünkben adot kezűnkbe(n) 
Kűkűllő var(me)giebeli adópénzt ezer szaz eőtue(n) 
negy forintot [UtI 5]. 1708: Az szolgalo Faluktol 

az Eles buzat, vajat vago marhakat alkal-
masint meg atták, de az Ado pénz melljel 
marhajok uta(n) Tartoznak, ezüst es hal, Eles 
baranj és kaposzta pénz Roka bőr arra mind 
hátra vagyon [Fog.; KJMiss. Fogarasi János lev.]. 
1733: Mikor az őszi sokadalomkor bé szálot a 
lecmany az adopénz iránt Biro Uramni, költ 
Borra 30 pénz Csiszár István Uramnul [Hsz; 
Bogáts 15]. 1799: Mind a' fel-szedett Ado pénzről, 
mind pedig a' Falu szŭkségire fel-rótt kŏltsegek-
rŏl . . Rovások vitessenek [Kv ; AszLt Nr. Reg. 
207/1799 gub-i körrend.]. 

adoreál meg/rátámad ; a ataca ; angreifen|fallen. 
1599: Egy Alpareti Jobbagiom Jw volt szent-
benedeki Nemes vdvarhazamtul ide Alparetraa 

. ., es mikor be irkezet volna az faluban 
Jobbagiomat, kj senkinek semmit Nem vetet, 
adorialta es Jnűdalta [Ks. — aAlparét SzD] | ez 
az chelekedet ha valakii orzagh viaban megh les 
es ezkeppen adorial, mint ez Kan pal chelekedet 
az en Jobbagiomúal toluajsagot reprezentál [Sziny-
nye SzD; Ks]. 1765: Mi volt az oka, hogy Sza-
baszlai István Urama Varga Györgynek azon 
szavait el nem szenvedhette ? hanem adoriálta, 
hogy Varga Györgyöt el foghassa, és igazé hogy 
meg is indult Varga György felé ? Mellyet látván 
Varga György Adoriáltae? s fel támadotté 
eō kgyelme ellen avagy tsak defendálván magát. 
Sokáig, és meszsze ment hátra eŏ kgylme előtt? 
[Dob.; Eszt-Mk vk. — aszb]. 1766: Szilágy Cseh-
ben . . . Februariusnak 13dik napján Ettzakának 
idejen Országos Sokadalam alkalmatosságával 
Székelly János nevű Jobbágyát . . . kicsoda ado-
reálta? adoreálván . Ekkor kicsoda mentette 
meg? [KvSz; BfR 104/2 vk]. 

adórendelés adórovás/rovatal, adókivetés/kiro-
vás; impunere, aşezarea dărilor; Steuerauflegung. 
1590: en mikor az az ado rendeöles wala, azkor 
tellyes warost hiuattam azra az ado rendeölesre 
[UszT. — L. még adó-elrendelés al.]. 1591 az falu 
Bwr fia Janóstul kiuanniak volt mind az Eosteol 
marat Nylat s mind penig az eo maga Nilat kit 
az ado rendeles uta(n) attak neky [i.h.]. 1596: En 
úgy túdo(m) hogy az ado rendeleskor mikor az 
Raúas volth ne(m) kylen róttak hane(m) chak 
egy sum(m)ara hattak az falut [i.h. 12/111 Mart. 
Farkas de S. Abran pp. vall.]. 

adornál díszít, ékesít; a decora; zieren. 1746: 
Az éneklő Pulpitust magok költségekkel tsinálták, 
és adornálták Koré Josef és Fodor Ferencz Urai-
mék [Bikfva Hsz; SVJk]. 

adomáit díszített, ékesített, ékített; decorat; 
géziért. 1758: fal melett állo Vászon nélkül valo 
kis asztal Bécsbül hozatott diófából valo Sárga 
rezes pántokkal adomáit két részben valo Almá-
rium [Déva; Ks 76. IX . 8]. 

adórovó-biztosi hivatal adókivető-biztosi állás; 
percepţie; Kommissar-Stelle für Steuerbemessung. 
1844: a rendes egj évi Szolgálat határ ideje, vala-
mint a Dulloi, vgy az ado rovo Biztosi hivatalokra 
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nézveis ki telve lévén ezen hivatalokat illetőleg 
általános választást vinni végbe ez úttal Szükséges 
lenne [UszLt X I . 85/1. 49 -50 ] . 

adós I. Jn 1. kölcsönző, kölcsönvevő; debitor, 
datornic; Schuldner. 7562; Byro wram es a polgár 
vraim marathak Adossa Zygiarthö gergelnek eo 
felsege zyksegere kith mielth három forintal 
hethwenketh pinzel [ K v ; Szám. 1/VIII. 42]. 7568; 
sok adosim vadnak nekem mit tuc te bele melik 
atta [ K v ; TJk 188]. 7573; Peter deák fl 8 
adot puskarne kezebe kyt az vra adossagaba 
zedet volt adossoktwl [ K v ; TJk III/3, 129]. 1584: 
Bjro Gaspar . nekem adoss vala es vgy 
Ballagek velle, hogy adossagomat keryem teolle 
[Bonchida K ; Ks 42. B. 21]. 1588 Az Alsó Espo-
taly mester Nyreŏ Dávid iamborul visselwen 
gongiat az zegenieknek, az Espotaliba(n) 
talaltatik Adossa thenny az varost chak f. 8/68 
mellyet eó kgmenek megh Attanak es iambor 
zolgalattiath haladassal weottek [ K v ; Szám. 4/II. 
17]. 1590: Thudom nylwa(n) hogy Egy forintal 
ados vala Nagy Balas [UszT]. 1595: . mely negy 
szaz forintot az Adósokon vegje fel Sombory 
Sándor [Zsombor K ; SL Reg.]. 1602: Tuggia azt 
Kemeny János vram, hogy nekem hettuen eot 
magiar Arany forintommal adoss [Kv; R D L I. 73]. 
1618: Vzdj Geörgy . Az Adoba(n) Ados. 
f. - d. 50 [ K v ; i.h. 104]. 1623: Jelente az Relicta 
hogi volnanak adossok masnak [ K v ; i.h. 121]. 
1647 Az Ouari piaczion leueő ház adayában adosz 
f. 1. d. 50 [ K v ; i.h. 134]. 1763 Oprisor Lázár . . 
két forindokkal lévén ados . ., Mányika Iuon mind 
a' két Adossan felvette [Gálfva K K ; Mk V. Reg. 
VII/1.53]. 1764: ha Casu quo aufugialna, vagy 
deficialna is, kőzűlők az adossak kőzzűl és tsak 
egj talált assék is életben az adosok(na)k 
azokon plenarie meg vétethesse [Ka rkóAF ; TK1]. 
1814: az adósaknak jobb jobb és mindgyárt pénzé 
tehető portékái [Mesterháza M T ; DE] . 1817 ma 
a' Mlgs Udvar (na) k semmi praetensioja sem az 
Adossan, sem Ánnak kezessein nintsen [A.jára 
T A ; TLt 1779/817]. 1829 Két Regius urak a 
Kintsi és Bábahalmi adósakat, admoniálták, és 
Certificálták fizettem 24 Rfr [Hosszúaszó 
K K ; Born. F/la]. 

Szk: ~sá fog adósként elővesz. 1637: az en 
hazamnal mulatunk vala evei az Szalaj Tamassal, 
s oda jöue Feltoti Istuanis, s adossa foga Szalai 
Tamast, s egi falkaigh mind ugi hankodanak egj-
massal hogi az Nierget el uitte volna Szalai Tamas 
• • S z a l a i Tamas tagada [Mv; MvLt 291. 100b] * 
~sá marad. 1564: 1562 Biro vram es az polgár 
vraim mar attanak adossa gergel Ábelnek Három 
wegh fekete zwrerth [ K v ; Szám. 1/X. 64]. 1577 
ha valamely zam ado tyzt wyseleo az zam vetel-
beol adossa maradna, es meg ne(xn) igyekeznek 
mingiart fyzetny, thehag zabado(n) meg foghassak 
es tiztesseges fogSagba meg tartoztassak, addeg 
mig meg fyzety a ' mywel adossa Marad [ K v ; 
TanJk V/3. 155b]. 1585: Daroczy Peter egy 
^deobe marat volt Adossa Kis Casparnak [Kv ; 
1 J k 4/1. 394-j 1 6 1 8 : mindenĕkteól indifferenter 

az recuperatussokot occupalliak vagj maradnak 
adossoka vagy nem [Szereda Cs; Törzs]. 1644: 
Kws Czizar János az Cehban ket forintal Ados, 
Meg Akkor Marat volt Adossa az mikor az Mester-
seget fel valtotta volt [Mv ; MvLt 291. 431b]. 
1719: Bihari Gergely Ur(am) adóssá ne(m) marad 
semmivel [ K v ; ö Jk] | mikor valami pénszt 
fizettem Farkas Sámuel Uramnak maradtam 
adóssá benne Dr. 54 idest ötven négy pénzel 
[Harasztkerék M T ; Ks 92]. 1792: ittis egy betsű-
letes Kereskedőnek 150. egy néhány forintokkal 
reversumai mellett adóssá maradott . . . az Exe-
cutiot hová hamarább a Jószágra ki viszi a Keres-
kedő [Brassó; Ks 101 Madéfalvi Tamási András 
lev.]. 1807: Ó Budaia kereskedő Zsidótól, Störk 
Farkas ö kegyelmétől Léányunk számára gyöngyöt 
vásárolván maradtunk annak árrában adóssá 
860 ~ nyolcszáz hatván. Rforintal [ K v ; Somb. 
II . — aBurjánosóbuda (Bodonkút) K ] ^ nem ma-
rad ~a vmivel vkinek. 1600: Kalothazegy Bene-
dekne Anna azzony vallya En nem thwdom mellyk 
Adott az haborusagra okot azth thwdom . . egy-
massal kezdenek pantolodnj zydak egj mast, 
eggyk sem maradott Adossa masiknak verekis 
egymást, az azzonys hagyta Zenthmiklosit az mereo 
keowel [ K v ; TJk VI/1. 504]. 

Sz: eb ~ kurtának kolbász árával kutya adós 
kutyának azaz nem adós. 1638 Hallottam 
keözbesziddel akkor taiban, hogi azt mondottak, 
hogi Istua(n) Ura(m) adossagot ker vala teöle, 
attól az Garczo Gergelyteől, amaz azt mondotta 
volna hogj eb ados kurtanak kolbász artaval 
( így!)a [Mv; MvLt 291. 130b. - aElírás árrával 
helyett]. 1639: monda azt Garczo Gergely hogj 
eb ados kurtanak kolbász arraval | Kolosuari 
Garczo Gergeli azt monta volna Istua(n) 
Deák Uramnok, hogy eb ados kurtanak kolbaszal 
[Mv; i.h. 171b]. 

2. kölcsönadó, hitelező; creditor; Gläubiger. 
1584: Ilona ferenczy Istwanne vallia, Az en Attiam-
nak Daroczy Janosnak marada egy haza, ket 
Thowa, kerty, Zeoleie de Az Adossok beochwltetek 
ell, hallottam hogy sapitot Atthiam, hogy 
Daroczy petert a' fiat Nem vehette az zamwetesre 
[ K v ; TJk 4/1. 308]. 1605: Zakaczine brassaj 
Embereknek volt ados melj adossagert Zoch 
györgyneuel meg tiltattak az brassai Emberek 
per hoc az Zakaczine Testamentoma zerent az 
parta eöbeōl es Kalmar arubol Contentalja Zōcz 
gjörgjne az adosokoth de vgy hogy meg hitesse 
miuel volt ados [UszT 20/135]. 1639: eō kglmek 
az teób jouaibol elegiczek megh az adossokot, es 
ha szinten megh maradnais ualami az adossaghbol 
ahoz sem mondom semmi keŏzeómeŏt [ K v ; R D L 
I. 117]. 1640: vágjon megh keoz pénz jelen. f. 68 
d. 45 meljet Kip iro Istuan vram kezeben hattunk 
hogj az adosoknak el fizesse, meljet kj ueuen az 
fizetendeó adossagbol az f. 95 d. 73 */2 maradunk 
meghis adossa f. 27 d. 2 9 ^ [ K v ; i.h. 117b]. 
1653/1655: Csepreghi T. Mihály Ur(am) . . . kezdé 
beszelleni panaszolkodo szókkal . . . Egy jo akarom 
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minap szükségeb(en) megh talãla, hogy adgyak 
neki egy kevés pénzt ideigh (így !) hogy Creditori-
nak kik haladék nèlkűl kevànnàk contentáltatni, 
megh fizethessen, kinek miuel garas es pótra 
penzem nem vala adék kétszáz aranjokat, illyen 
Conditioval, hogy adossanak az aranyakat ne(m) 
adná, miuel enis az felső országban levő creditorim 
számára szerzettem, hanem vetné valahol zalog-
ban, es kerne rájok bizonjos ideigh garas vagy 
potura pénzt [Kv ; CartTr II, 874]. 

II. mn (főleg áll-ként) kölcsönvevő; debitor ; 
schuldig. 1572: Kerdy az Byro hogy myert Ieotek 
volna, Mond Aros Myhal Ezért hittam K. eleyben 
lm Gergely vramat hogi Ennekem ados kyreol 
ados lewele Ihon leien vagion [Kv ; TJk II/3. 35] | 
Zabo János ely hitta Borbei Janosnet Nyreo 
Kalman eleybe Byrosagaban, hwl megh vallota 
az Azony hogy ados neky [Kv ; i.h. 23]. 1591: Mikor 
Nagi Balas testamentumot teon ott valek, ammi-
ket eleo zamlala kinek mit adot, es miuel ados, 
azt egi Jeccesben megh íratta Lippai Dániel 
Deakal [ K v ; TJk V/l. 79]. 1795: méltozassék 
az Tettes Praefectus ur azokat kik az Városnak 
adossak azon adoságnak Interessével valo le 
tételére adstringálni [Dobra H ; Ks XLVIII/lOa]. 

adóscédula adóslevél/elismervény; cliitanţă de 
imprumut; Schuldbescheinigung. 1604: Az mely 
Vrainknal Nótárius keze irasa alat valo Ados 
chedula vagion affeleknek adayat defalcalyak 
[ K v ; TanJk 1/1. 468]. 1605 Teutsch Jánosnak 

Ados chedulaia vagion az varostol igazan el 
igazodot adossagrol [Kv ; i.h. 526]. 1649: Szamueuő 
Vraimek eő kigmek Smeltczer Istua(n) Vra(m)nak 
Valtua(n) be Egy Ados Czedulaiat, Mellybol mara-
dott az Varos Adossa, Harmincz ket forintal, 
Nyolczua(n) Eőtt penzel [Kv Szám. 26/VI. 439]. 

adóslevél tartozásbeli kötelezvény, adóskötelez-
vény ; obligaţiune; Schuldschein. 1570: ferencz 
papis hozot volt egy Ados lewelet az Byro eleybe 
kyben Thorozkay Gergel adossagaert neky keo-
tette volt hazat megh annakeleotte [ K v ; TJk 
III/2. 144] | vichey János azt Mongya hogy Jo 
Azzoniom . Im ados lewelet adok addegh, chyak 
hogy kerlek az zalagot Neh Mwtasd eleh az Attya-
fiaknak Bathor Nalad legen Mind az zalogh Mind 
az Ados lewel mygh megh valthatom [Kv i.h. 
204]. 1572: Vrberger Gergel azt vallia hogy Az 
mely ados lewelet adot volt Kappa Antalnak 
kybe hazat neky keotette volt az Sumaiert mynt 
az ados lewelbe megh vagion (így!), tyzta es Igaz 
ados lewel, Es eleb keolt hogi nem mynt az Aros 
Myhalnak adot keotes lewel, Azvtan keotette volt 
hazat Aros Myhalnak [ K v ; TJk. III/3. 38]. 1584: 
Beuchel András vallia En Attam Kendy 
Janosnak Tar Istwanert Ados lewelet ot Zaz 
Negwen forîntigh, vala meg hatra fizetetlen 
fl. 600. Mely hat Zaz frtert . . . az eomaga hazat 
keoteotte Kendy Janosnak [Kv ; TJk 4/1. 356]. 
1585: Vaida Mathe vallia vgian Akor Az tayba 
veót vala az Caspar en teollemis egy lowath f. 27 
Megh Adossula Az Arraba ez Caspar . . . ez Caspar 

Ada Ados lewelet Az lo Arra feleól [Kv i.h. 531]. 
7586: monda Elek Janosnak Igyarto Georgy 
Kerlek zereteo János Vram hogy keresd meg az 
Ados lewelet, had Iriuk hatara Mind ez Mostany 
fizetest, s mind ez eleót valót [Kv ; i.h. 550]. 
1593: Balasfi Gergeli vallia zalai Gábor 
en nekem adot vala keolcheon huzon eot f(ori)ntot, 
kit megh is attam nekj, kireol ados leuelem volt 
nalla, de mikor kertem teolle hitire monta hogi 
el zaggatta [ K v ; TJk V/l. 413]. 1597: Ezen 
Kywlys vagyon Meg Nalla varos penze, kyreol 
Ados leúel vagyon, f 200 [Kv ; Szám. 7/XIV]. 
1605: Amely Summát az Dezmas Vraim megh 
fizetnek azt iriak eo kgmek megh az Ados lewel 
hatara [ K v ; TanJk 1/1. 533]. 1653: Ezelőtt har-
mad nappal adott volt, Csepreghi Uram por aranyra 
nekem kétszáz forintot ados levelemre [ K v ; 
CartTr II. 8 8 4 - 5 Rázmány István ötvös vall.]. 
1655: az ados levelet ö kglme kezéhez ne(m) ad-
hato(m) [Pusztakamarás K ; Told. la]. 1723/1774: 
szabadságab(an) állyan ō kegyelme (ne) k annyi 
erō Joszágot az ados Levelnek erejével el 
foglaltatni [Kük. ; Ks 66-44. 17f]. 

adósodik eladósodik; a se îndatora; sich ver-
schulden. 1600: Zilagy Susanna az eo vra Zabo 
Peter holta vthan marat vala adosagokban, mert 
igen sokaigh fekwek nyawalyas Peter Vram es 
betegsegeben Adosodtanak, de azt nem thwdom 
meny Adossagban Marat es kinek inaratt [Kv 
TJk VI/1. 502]. 

adósság 1. tartozás; datorie; Schuld. 1507 
annak vtanna attam vala Bwzat mel Buzanak 
koblet Attam masfel forynton < . ag )ya meg 
Az Adossagot vegyenek mast Neky [Kv kör.; 
N y l r K VI, 187 Cheh István keze írása]. 1568 
monda ennekem zygyarto Jacabne egi terhemet 
le tottem ordog Dánielnek ket forintot adek 
adossagba [ K v ; TJk 191]. 1600: Zilagy Susanna 
az eo vra Zabo Peter holta vthan marat vala 
adosagokban, mert igen sokaigh fekwek nyawalyas 
Peter Vram es betegsegeben Adosodtanak, de azt 
nem thwdom meny Adossagban Marat es kinek 
maratt [ K v ; TJk VI/1. 502]. 1633: egi vasarnap 
menek oda Zabo Jacabnehoz adossagh kérni 
[Mv; MvLt 290. 124a]. 1640 vágjon megh kesz 
pénz jelen f. 68 d. 45 meljet Kip iro Istuan vram 
kezeben hattunk hogj az adosoknak el fizesse, 
meljet kj ueuen az fizetendeó adossagbol az f. 95 
d. 73 1/2 maradunk meghis adossa f. 27 d. 29 1/2 
[ K v ; R D L I. 117b]. 1794: Dipsai Pálné Csipkés 
Mária Aszszony azt feleli, hogj . . adósságát 
is fizetett, az ide valo Unitaria Ecclesiának 60. v. 
forintat [Szind T A ; Borb. I]. 

2. kölcsön, kinnlevőség; creanţá, imprumut dat ; 
Darlehen, Anleihe. 1568 az Galaya azzony ados-
sagot ker vala | Torockay Gergel akkoris chyak 
az Kalmar János adossagaert ada az szoloth 
[ K v ; TJk 229, 230. - aOlv. Gyalai]. 1569: Áz 
my házon Thwdny Jllik bor Arra, my volna ez 
Jozagon Es walamy Adósság, azth fel zethesse, 
Clara Azzonj [Mányik SzD; IB IV. 225/13]. 1570: 
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az Másik ázzon Byzonsaga Nilwan hallota az 
fely peres ázzon zayabol hogy ezth monta fianak 
Jo fiam Ninch honnat az palochy adossagat Megh 
fyzetne(m) [ K v ; TJk III/2. 166c]. 1573: Peter 
deák azt vallia hogi Eo fl 8 adot puskarne kezebe 
kvt az vra adossagaba zedet volt adossoktwl 
[ K v ; TJk III/3. 129]. 1574: Nemely Nap Regei 

Breda Mongia volt hogi Ne zydna Mert eo 
Nem Masset hane(m) az eomaga adoszagat kerneh 
kyt neky adot penzet ezt kewanna, Zakanne Mon-
gya volt hogy Nem volna ados zemywel [ K v ; 
i.h. 407]. 1584: Daroczi Balint vallia Tudom hogy 
enneke(m) az eoregbik Tot, es ket kerteth Az 
Daroczy János Adossagaert beochwllek, De az 
Azonnak Daroczy Peternenek ruhazattiat az ennen 
Adósságomért kywel Daroczy Peter enneke(m) 
tartozot, azért beochwllek, Mert pewspeok Ianos 
meg fogtatta vala Daroczy petert Adossagerth, 
es en valtotta(rn) vala ky egy rezent, s igh Adossűlt 
vala Nekem megh [ K v ; TJk 4/1. 308]. 1595: 
Kakas Istwannal vagyon ezer forint Adossagh 
az Testamentum tartassa zerent deputaltuk vgyan 
Susanna leanjzo zamara kinek szaz forintiat Az 
Relicta vegye fel, es az leanikanak fajdalmas zemet 
gyogytassa velle [Zsombor K ; SL]. 1637/1639: 
Veres Tamas vra(m) kün ualo adossagirol valo 
Registrum, melyet Stenczel Imre vram maga 
parialt uolt [ K v ; R D L I. 111]. 1642: Eotueos 
Benedekne Azzoniom adossaga, melj adossagh 
uasarlasrol ualo adossagh, meliet mi hvteos Divi-
sorok adiudicalunk, noha apellatioban uagion 
tezen f. 30 d. 75 [ K v ; R D L I. 128]. 1651: eo kigme 
szegini wduezült vas Georgi vramnak adot adossa-
git, az Aruak(na)k megh engedi . . Telliesse-
gel ennek megh fizetesetŏl — absolutusok 
legienek [Wass 18]. 1713: (A pénz) vagyon adós-
ságban némelly embereknél [Lele Sz; SzVJk 139]. 
1718: All-Csikon Sz. Mártonon lévén eo Kglmék-
(ne)k adosságok buza és árpa árra flor. 38 azért 
én magam foglaltam el az Szabó Mihály belső 
jószágát [Szentmihály Cs; Borb. I I ] . 1728: Nagy 
difficultasba(n) leven a Zalanyi Eccla(na)k inte-
resre ki adott regi adossaga; az adossokat elō 
hivatv(an) es ki ki maga is az adossagot recog-
noscalvan, talaltatott liquidum debitum szemelyes 
embereknel computalvan negj esztendőtől fogva 
valo interesit fl. 205, 28 [SVJk]. 1732: az Delő 
Apáti lakasak meg szorult álapottyakban 
vettenek kölesen . Groff Kornis István Uram 
eo Nacsága Gyekei Udvarából 100 véka . . . búzát 
. . . mely adosságat meg vehesse akarmi nemű 
bonumjakbol [Dellőapáti SzD ; Ks 25. B. 12]. 
1735: Naláczi Josef Vramnak vagyon nállam há-
rom száz forint adóssága, mellyértis őt jo Jobbá-
gyomat akarta s akarja el foglaltatni [Vajda-
kamarás K ; W a s s 19 Bethlen József lev.]. 1751 
Réti Pável beszéllette hogy neki bizony elég 
pénze vagyon amint meg is teczik mert az kŏrŭl 
valo falukba feles Adóssága Vagyon [Szépkenyerű-
sztmárton S z D ; Ks ] . 1781 az iden tsak Restans 
Intereset 107 forintakat kellett nekem tsak egy 
helyre le fizetnem, s a mellett egyeb aprolekab 
Adosságakat [ K p I I I Mezőkövesdi Újfalvi János 

adósság 

lev.]. 1811 Néhai Érkeserűi Fráter Antal őtsem 
. . őröké Szorgalmatos Gazda vo l t . . . midőn 
halála követekezett minden Joszagaiba feles ados-
saga maradott, a Joszágabéli embereknel [Felőr 
SzD ; Bet. 5]. 

Szk: ~6a esik. 1757 ä miolta Keszeg Pál 
azonn adósságba esett ă Pusztánn Magyar 
országann vagyonn [Gál fva K K ; Ks 66. 44.17c] * 
~ban van. 1570: vadnak sok Bwsulasim hazambely 
Nep Mya Es Adossagba is zokba vagiok, N e m 
Thwdom Meggyek el kely Menne (m) az varosrwl 
Myatta [Kv; TJk III/2 1 6 ] * ~6a veri magát. 
1710: kételenittetvén maga(m) feles adósságban 
vernem, mostan kenszerittettem kölcsön levál-
nom Nemz(etes) Vitézlő Kolosvari Miskoczi Istva(n) 
Ura(m)tol flor hung nro 800 [Born. IX/1]. 1738: 
adossagbanis igen felesben vertük volt magunkat, 
de Is(ten)nek hala Senkinekis eddig ados nem 
vagyok [Ks 14. X L I I I a Kornis István végr. fog.]. 
1757 az Attya . . . korhelsége miatt sok adósságba 
verte magát [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17c]. 1774 
Keszeg Győrnek az Edes Atyát űsmertem, s aztis 
tudam hogy minden vagyonyatskáját el veszte-
gette, ugy anyira hogy már végtére feles adoságba 
verte magát [uo.; i.h.]. 7802: őrőkseégemet idege-
nektől bitongaltatni nem szenvedhetvén kéntele-
nittem adósságban verni magamat [Kóród K K ; 
Ks 101 Kornis Gáspár lev.] * ~ot csinál. 1584: 
my ne(m) Thuggiuk azt ha Daroczy Peter w maga 
czynallya azt az Adossagokath Avag meg az Attia 
Jdeibe(n) valo Adossagok volt, mint hogy Daroczy 
Peter az Attiaval Tharsul sok Jdeig volt [ K v ; 
TJk 4/1. 393a]. 1585: Maradék Peter vallia, 
Tudom hogy Az ket szaz Arany Adossagot Daroczy 
Peter chinala ( K v ; i.h. 393]. 1592: Égikor 
hozanak valami leuelet ele, melibe eottuen egi 
forint adossag vala, kit Zeoch Imreh chinalt volt 
[ K v ; TJk V/l. 222]. 1748 adósságokot tsinált 
volt | ă mi adósságokot tsinált vólt Ferenczi 
Ur(am) az első Feleségével, azokat ë mostanival 
igyekezte felszedni, s, fel is szedte [Torda; Borb. 
II] * ~ot elér vkin. 1570 Vichey Antal 
vallya hogy 1568 Eztendeobe Mykoron eo Byro 
volt, Botth Anna ázzon zaz Thyz Arany adossagat 
Theorwen zerent eo Eleotte ely erte volt Eua 
azzonyon Kalmar ferenchnen, Es eo Theorwen 
zerent Rea Bochata volt Botth Annát hogy Kalmar 
ferenchnenek hazat megh Beochwltesse adossagaert 
[Kv; TJk III/2. 183] * ~ot felszed. 1585: pus-
karne fel fogada hogj eo zedy fel az Vranak 
minden Adossagat [ K v ; TJk IV/1. 528a] * ~ot 
keres. 1625: ertem miczioda marhak arrat ug j 
mint adossagot keres rajtu(n)k, Nem tagagiuk 
hogj marhat nekwnk nem atta uolna, de azt 
nekwnk Condonalta az attia, Azért azért (így!) 
az Actiotol szabadulast es az adossagot retorqaeal-
tatni keuanniuk [UszT 81] * lehagy. 1620: 
Vayaj János deakne Azzoniomis minden nemű 
pereit, Es Adossagit is ha my leót volna Santa 
Jánosnál mindenekett le hagya es Engede in 
perpetuum [Sóvárad M T ; Berz. 15. X X X I X / 6 ] * 
~ ot (meg)kér. 1568: ez vtan valaky adossagoth 
kerne, hyre tegye zabo Janosnak [ K v ; TJk 172]. 
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7573: ketser vagi haromsoris hiwata Kappa Myhal-
net az aztalhoz mykor Ely leot volna, kerdy Eo 
hwl volna az vra, Mond az azzony, hogi valamy 
adossaga Megh kerny Ment volna, De ely kesset 
Nem twgia hwl Mwlatna [ K v ; TJk III/3. 49]. 
7574: Bestie hamis hytw Bestie kwrwa, En Ados-
sagomat kere(m) teolled, Te penig lohayto ostorral 
Jeottel Ream [ K v ; i.h. 407] & ~o t megnyer. 1570: 
Nagy Jmreh . Azt vallya hogy Kalmar János 
ket Biro elewt Nyerte megh az 18 Forint Ados-
sagoth Torozkay Gergelien, es ew veotte fely 
Theolek az Thyztaszagoth [ K v ; TJk III/2. 93] * 
~ot rak. 1812: a miolta a tisztelt Groff né el ment 
azoltátol fogva, nemhogy adosságot rakatt volna, 
eŏ nsga, sőt még adosságokot interesseket fizetett 
le Kolosváron 's, Vásárhellyre is [Héderfája 
KK; IB] * ~ot rak magára. 1753: Keszeg Pál 
nevű Jóbbágya ă Reg Fiscus(na)k tékozlo ember 
volté, és másoktol feles adosságot rakotté magára ? 
[Gálfva KK; Ks 66. 44. 17c] * ~ szedni. 1588: 
18 Marcy Zaz Georgy witte 4 loúon az Teorokeot 
(így 1) kyk az Adósság Zedny voltanak Hunyadra 
atta(m) f. 2 [ K v ; Szám. 4/III. 50] ~ot szerez. 
1623: Jelente az Relicta hogi volnanak adossok 
masnak melj adossagot au Vraúal Eggiut szerzet-
tek volna [Kv; RDL I. 121] torkig ül az ~ban. 
1698: örökös jobbágy vagyon tizenhat szemely 
de ezis mindenik torkig ül a sok adossagban [M. 
bece A F ; Told. 24]. 

3, lecketartozás/hátrálék; restanţă; Aufgaben-
rückstand, Aufgabenrestanz. 1805: 9tzig tanultam 
de tsak felét tanulhattam meg . . . 11 után az 
adosságot tanultam [Dés; Ks 93 gr. Komis Mihály 
naplója]. 

adósság beszedés tartozás-felhajtás/felszedés; în-
casarea împrumuturilor; Schuldeinhebung. 1573: 
egjkort puskarne . . . Ig zolt az ket Inas feleol, 
en olchob zolgawalis Meg Erem, hane(m) ha 
Nektek kely az Adósság be zedesre Mint zegen 
vra(m) hatta, Tárcátok ely az Eouebĕl [ K v ; 
TJk III/3. 110]. 

adósságbor tartozásbeli bor, bor-kinnlevőség; 
vin dat ín împrumut; Weinanleihe, Weinschuld. 
1697: Szilvási Majorság bor cont Ur 20// . . . Dézma 
es Interesb(en) adott bor Ur 25//4 . . . Demeter 
pataki Dezma, és adósság bor juxta Schedas. 
1 Vas . Demeter pataki adósság bor cont Ur 
10// [Alvinc A F ; Mk Alvinczi Péter lelt.]. 

adósságcsinálás luare de împrumut; Schulden-
machen. 1591 Mikoron eozwe gywte az ket 
fel Bennünket, . ez utolso oraigh valo dolgokat 
mind eleonkbe Adak, mind Adossagokat, Adósság 
chinalast Mind restantiat [ K v ; TJk V/l. 117]. 

adósságfizetés tartozás-lerovás; plata datoriei, 
achitarea datoriei; Schuldenabtilgung. 1611; Vagion 
valami seliem marha, ki kez ki czinalatlan, meli 
diuisiot illetne de azokat adossag fizetesre hattuk 
ſ K v : R D L I. 90]. 

adósságlevél adóskötelezvény/levél; obligaţie ; 
Schuldschein. 1570: Kestel Marthon, Soller Ber-
nald, hytek zerent vallyak hogy ennek eleotte 
vgy Mint 10 esztendĕwel hytta volt ez felperes 
eoket hoz Bartosnehoz hogy valami Adossagh 
lewelet Megh latnanak [ K v ; TJk III/2. 99]. 

adósságoeska kis összegű tartozás; datorie mică; 
kleine Schuld. 1733: hogy nékem se légyen semmi 
panaszom, a mint hogy nem sok adósságocskám 
lévén hátra tehát azokat fizesse meg az V r 
Battyám vram ugy osztán én-is minden 
praetensiocskákrul le mondok [TK1 Teleki 
Sámuel lev.]. 

adósság pénz 1. tartozásbeli pénz, adósságbeli 
kinnlevőség; bani daţi împrumut; Geldschuld. 
1604: Puellacher Istwan arwaynal rest alt adossagh 
pénz eotwen forint [ K v ; R D L I. 77]. 

2. adósság, tartozás; datorie; Schuld. 1700: 
jelente Gerőffi Borb ara Asszony eo Nga Hog j 
iddvezűlt édes V ra Groff Ratotthi Gyula-
ffi Laszlo Vram eo Nga szomorú halála alkalma-
tossagával minemű súlyos, es nagy Summa adossag 
pinznek fizetese szállót legyen rea [ K v ; Ks 90]. 

adósságrakás tartozás/adóssághalmozás; contrac-
tare/acumulare de datorii; Schuldenmachen, 
Schuldenhäufung. 1811 méltóztassék . olyan 
hathatós Rendelést tenni, hogy ezen feladott 
Restantiáim további haladék nélkül . summáson 
fizettessenek-ki; ne kéntelenitessem én, adósság 
rakás, 's interes fizetés mellett szigorogni és mazur-
kodni akkor, a' midőn az Ekklé'sia a' mivel nékem 
restál azt sem interesezi, sem nem fizeti [EFk ad 
nr. 32811]. 

adósul 1. megadósodik; a fi dator; sich ver-
schulden. 1573: Anna Horwaty Myhalne 
vallya hogi . Lattá aztis hogi zelmet es Arán 
fonalat vyt haza, kerte hwl vezy azt Monta hogi 
kis vincenetwl kerte . Azwtan Nem twgia ha 
adosswlt teobel vagi Nem [ K v ; TJk III/3. 26]. 
1629 megh az mas felesegevel adosult volt Borbély 
Ferenc aval [Mv ; M v L t 290. 159b]. 

2. eladósodik; a se îngloda ín datorii; ver-
schuldet werden. 1678 Székely Mojses Sūkōsd 
Mihály U(ramna)k Jobbágya nem volt . . Sūkōsd 
Mihály Ur(am) hazasitotta vala meg, akkor ado-
sult volt eo kegmek (ne) k azért szolgalta eleteigh 
[Csekefva U ; Ks ] . 

adószedés adóbehajtás/begyűjtés; strîngerea iin-
pozitelor; Steuereintreibung. 1571 Az polgara 

vraim az Ado zedesben Illen Rendet Tarchianak 
hogj mykor az adot három vasarnap ely Iariak 
es az ky Megh nem akarja Adny Negedyk vasar-
nap megh fogiak es vgy megh vegiek Rayta [ K v ; 
TanJk V/3. 29b. - aSáfárpolgár]. 1592: Talaltanak 
az eztendeo altal az Ado Zedesben defectust, az 
Satz adónak hertelen Zedese miath f 9/58 [ K v ; 
Szám. XI/5. 8]. 7598: Az Ado zedesbennis min-
denesteol leott defectus f 17/ — [ K v ; i.h. 8/IV. 
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11]. 7604: ennek eleotte ualo ideokbe(n) mikor az 
zekelisegen az sok ado zedes uolt az Palf i Benedekne 
ige(n) meg zegenjedet uolt [UszT 18/19-20]. 

adószedő I. fn adóbehajtó/begyűjtő (tisztviselő) ; 
perceptor; Steuereintreiber. 7579: A z Myt en 
percipialtam az ket ado zedö vraimtol tudni illik 
wolf fart Istuan vramtol es Wiczei Gaspar vramtol 
az feleky adobol Ide ala mek ( ! ) wagion Jrüan 
1.5.7.9. [ K v ; Szám. 1/XVII I . 3 „Dispensatio . . . 
Laur. Fylstych primary Judicis"]. 1582: Die 6. 
February attanak ennekem kezemhez az A d o 
zedeo wraym f. 60 [ K v ; i.h. 3/V 1] | Az Ado zedeok 
thawaly eztendeobuly Restantiat Attanak be f. 
18/50 [ K v ; i.h. 3/VI. 7]. 1597 Laúrentius Hoz 
fassus est mikor en ado zedeo walek az 93. es 
94. eztendeobeli adaiat az zegelet haznak Lukach 
vram fizette [ K v ; T J k V/l. 125]. 1598: Olayos 
Iacabne . wall ia Biro Mihalinenak . wolt 
egi ladaia kit az A d o zedeok az adoert elwitettek 
wala toelle(m) [ K v ; i.h. 170]. 1659: Az Sacz 
adoba(n) tartozik az At tya az adoszedeok(ne)k 
az Creditorok(na)k, mely teszen f. 48 [ K v ; 
R D L I. 143]. 

I I . mn adófelhajtó, adóbegyűjtő. 1673: Hunya -
don Liuŏ Ado szedő Tŏrŏkŏk [EMLt ] . 

adószedő-lajstrom adókimutatás; rol de impo-
zite; Steuernachweis, Steuerliste. 1599: 18 Feb. 
Attam Notar(ius) vramnak az 5. Ado szedeŏ Layst -
romnak irasatol f. 6 [ K v ; Szám. 8/XIII . 4]. 

adószedő-lista adókimutatás; rol de impozite; 
Steuerliste, Steuerrolle. 1809: réánk adozo Székely-
ségre és Armalista Nemesekre a ' mostani Insurec-
tionak ki terjedése betű szerént nintsen ki téve, 
és ámbár az A d ó szedő Listából kedvünk ellen 
neveink ki ki Írattattak is, azt önként valo Insurec-
tionak nem lehet venni [Asz ; Borb. I I ] . 

adószedő-polgár városi adóbehajtó; perceptor; 
städtischer Steuereintreiber. 1582: In summa amit 
ez Safar polgár Lederer Mihály az Adoszedeo 
polgaroktol percipialt tezen 1810/79 [ K v ; Szám. 
3/V. 59]. 

ftdószedő-vedő kb . adógyűjtögetés/felhajtás; 
strîngerea impozitelor; Steuereintreibung. 1604: 

az Bogati András V r a m iobbagys walami az Zèk 
Zewksegere walo ado zedeo Vedeo ky ky mind 
az zabad zekelyekkel egy arant walo terhet wisel-
lienek [ M v ; Bál . 57]. 

Gondolhatni az értelmezéskor arra is, hogy a szöveg Írójá-
nak tollában maradt az ado és a zedeo szó közé tenni szándékolt 
szóválasztó vessző; ez esetben az ide iktatott szövegrész így 
értelmezendő: a szóban forgó jobbágyok a szabad székelyekkel 
együtt a szék szükségére járó adó és minden más szolgáltatás 
tekintetében azonos terhet viseljenek. 

adótabella adótáblázat/kimutatás; rol de impo-
zite; Steuererweis, Steuertabelle. 1841 minthogy 

nemesi praerogativám tetemes sérelmével 
hibáson vonattattam adó fizetés alá, . . . méltóz-
tassank nevemet az adó Tabellából kitöröltetni 
[Z i lah; Borb. I I ] . 

adótallér (a töröknek) tallérban fizetett adó ; 
impozit plătit (turcilor) ín taleri; Steuer bezahlt 
(den Türkén) in Talern. 1659: az summanak valo 
szer tételre ugya(n) szombath, vagy Vasarnap 
volt az praefixus nap, mind az altal assecuruszok 
lehetnek abban, hogy houá hamareb az az nyolcz-
van ezer A d ó Tallér supplealtatnek, es azon kivūl 
bár czak tíz ezer summa penzben [Borb. I Kons -
tantinápolyi követjel.]. 

adott 1. tett ; pus ; vorgelegt. 1794: nem tudam, 
hogy azan Cancellisták eleiben adatt Eskető Kér -
désekben volté . . . kérdés irva [Koronka M T ; 
Told. 42/1]. 1831 A z előnkbe adatt kérdések ezek 
valának [Torda ; T V L t közig. ir. sztln]. 

2. rendelt; d a t ; geordnet. 1820: keze és Szám-
adása alá adataknak valo inventariuma [M. lapád 
A F ; BLt ] . 

3. kb. kiállított; eliberat, da t ; ausgestellt. 1794: 
az én adatt Levelemet rutul szidalmazták, és 
betstelenitették [Gyu la K ; SLev. ] . 

4. átengedett; cedat, d a t ; überlassen. 1584: 
Kere minket Olaios Georgy ezen hogy azt a ' 
Regestumot kit irt volt veres Thamas az olaios 
Georgynek Adot marhak beochwlesereol arrarol 
kit Adot volt beofchw zere(n)t Hozzw Marton, 
Azt Vinneok Veres Thamasnak [ K v ; T J k 4/1. 
292]. 1787: oly Conditioval vévén által ezen 
L á b földet, hogy ha v a g y egyszer; vagy mátzor 
. . . ezen Cserében adatt főid a viz által el 
kárositatnék tartazik eŏ E x a j a . mindenkor 
anyi nagyságú jo haszonvehető főidet más hellyen 
ott kőzél adni [Bi lak B N ; J H b K XXIX/17 ] , 
1828: az Petki Sámuel által adatt Fel Ho ld szanto 
Föld vég N a g y a b lévén az Szabó Sándor által 
adatt belső Jószágnál tehatt Szabó Sándor U r a m 
Felesegével Petki K a t a v a l bonificalnak 10 idest 
Tiz Nemett Forintakkal [Asz ; Borb. I ] . 

5. letett; depus; gegeben, abgelegt. 1615: az 
m y szegeny hazanknak ramlasara termet haladat-
lan fia Kendi Istuan . . . nem egiczeyi, hanem 
háromszori adott hwti ellen . . . sok fele bizontalan 
hamis Vadlasokkal arra indította volna eő felseget, 
hogy ez mostani draga szép bekessegwnket fel 
bontuan, szantalan Ver ontasra, Országok puztu-
lasara, es Vegtelen hadakozasra okott adgion 
[Törzs, a fej. Usz-hez]. 

6. ~ jobbágy adományozott/átengedett jobbágy 
(szemben az ős-örökös jobbággyal ) ; iobag cedat/ 
donat ; überlassener Fronbauer. 1629: A z miolta 
en elek s Jsmerte(m) feneò szegy Galt Beczy Pal 
Jobbagia uala . . . ne (m) adot Jobbag j hane(m) 
eös. Gal Peter eö fia [ B L t 3 ,,Santa Balint Tusnad j " 
(70) l b vall.]. 

adóvétel adószedés/behajtás; strîngerea impozi-
telor; Steuereintreibung. 1580: A m y az Nemes 
embere (n) valo ado vetel Rwdeg legenyeke(n), 
leanzoko(n) kik senkyt N e m zolgalnak hane(m) 
it elnek A z varasso(n) vgya (n ) azon elóbby mod 
tartassek, hogy a mykor talallya ( l ) vegyenek 
sarchyot es kantor pénzt raytok [ K v ; TanJk 
V/3. 209a]. 
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adóvetés adórovatal/kivetés ; stabilirea impozite-
lor; Besteuerung, Steuerveranlagung. 1580: Az 
my az ado wetest illety halaztottak eztis è Ieowe 
gywlesre [ K v ; TanJk V/3. 213a]. 7595; értik eo 
kegmek bizonioskeppen meny Restantia maradót 
el az Taualy Ado zedeo vraimnalis, eo kgmek 
ezekre nezue igen nehezen mehettenek az Ado 
vetesre, mert lattiak eo kegmek hogi hazontalan 
az Ado fel vetes, ha az Exattorok diligenter fel 
nem zedik Mindazaltal vetettenek Adot mostan 
Egi vonasra f. 2 [ K v ; i.h. 1/1. 252]. 

adóvető-biztos adórovó/kivető tisztviselő; func-
ţionar la fisc care face impunerea; Steuererheber. 
7844; Dullo Gálffi Sándor maga, és több Dullo 
hivatalos társai nevekben és képiben, ugy az ado 
vető Biztosokis hivatalaikból ki búcsúznak [UszLt 
X I . 85/1. 50]. 

adóvevés adószedés/behajtás; perceperea impo-
zitelor; Steuereintreibung. 7663; Vitézlő Enyedi 
Szabó Márton hivŭnkre Attyarúl Enyedi Szabó 
Mihályrúl maradott Enyeden lévő házát még az 
boldog emlekezetŭ ūdŏsbik Rákóczi György ke-
gyelmes Feiedelem nobüitálván minden féle Ado 
vévéstŭl, és tereh viselestŭl eximálta, es Szaba-
dossa tötte vólt . . miis . . azon immunitásban 
házát meg hattuk, és confirmáltuk ez levelünk 
által . . . Minekokáért kegye (hnete)k (ne) k és hŭség-
teknek hadgyuk és parancsollyuk serio — hogy 
azon házat ., sem most. sem ennek utánna semmi 
nemű ado vévésre, paraszti Szolgalatra ne vesse, 
sem erőltesse, senkit reá ne Szálicson Apafi 
m pr. [Borb. I ] . 

adó-vevő adásvétel; vînzare-cumpărare; Kauf 
und Verkauf. 7606; Tilalmat tettem uala vgi 
hogy ado tol ueueoteol tiltom Peter Vram . . az 
hazat eórekseget hosza tartozandojual, melljet el 
akara adnj az a' haz es hosza tartózandó 
eóreokseg engem uerre illet, mert Bartalius Lukacz 
haza es eoreksege az, kinek magua zakatt [UszT 
20/257]. 

adóz adót fizet/leró; a plăti impozit(ul); Steuer 
zahlen. 7693; Tudod e ( it Désfalván :) Petri-
tyevit Horvát Christina aszszony(na)k Hány 
rovatallja vagyon? azt a rovatalt hány Jobbágya 
adózza? [ K ü k ; SLt A H . 17 vk] | Desfalvan Petri-
tyevit Horvá t Christina Aszszony(na)k vágjon 
eot rovatallya, azon őt rovatalt adózza ot lakó 
eot Jobbagya sohunnét senki ököt nem segittette 
[Ebesfva K K ; i.h. 21]. 1702: Vagyon . . . egy 
puszta ŏrŏksege . . . Vadnak ez után . . . Szántó 
földek és kaszáló réthek, mellyeket most Horbora 
Páscul b ir mert eŏ adózza őket [Bokaj H ; Born. 
X X I X . 4. 61]. 1724: egy szántó főid . . ezt eddig 
bitangolták hane(m) tavaly a Falu nyilba vonta 
mivel nem volt ki adózza, es mind addig oda 
vonják mig az Exponens Urnák eo Nga (na) k 
portiozo embere nem jo közinkbe [Középlak K ; 
J H b VI/3]. 1750: Az miolta Daliek birják az 
sp(ecifica)lt szőlőt Tudom hogy mindenkor ŏk 

adózták [Disznajó/Magyaró M T ; Ks 13/XVII. 3]. 
1857 Báró Apor Josef ő Nga magais számtalan 
Földeket szedett ki a kezeimből 's azokot az udvari 
Földek kőzé olvasztotta, ’s még is azokot is mind 
mi adózzuk Cselédekül [Márkosfva Hsz ; Bet. 4] 

adózás adófizetés/beszolgáltatás; plata impozi-
tului; Steuerzahlung. 1585 Zeghenyeknek Nioino-
rultaknak, Bennaknak, s ugmint illien Draga 
Wdeoben Zewkeolkeodeoknek Egetteknek ez telies 
esztendej Adozasban f. 33/49 [ K v ; Szám. 3/XXIII . 
8]. 1614 ez vtan senki Jozaga semmi adozasbol 
Immŭnis ne legien, hanem az mi Jozaginkal egia-
rant ualo terhet uisellienek [Ks 78 ogy-i végzés]. 
1632; Seruitia Census et prouen(tus). Zolgalattiok-
nak Adozasoknak, es minden jeöuedelmeknek be 
szolgaltasanak, azon foliasa, rende es teőruenje, 
mint felseő Uczianak, az uagi akar mellik eőregh 
falunak [Dridif F ; UC 14/38. 46]. 1652: Ez ideig 
semmifele adozassal eökeőt nem bántották [Tűre 
K ; G y U 97]. 1654: teöb adozasra az szegenyseget 
ne kenszeritse es erette megh ne bántsa károsítsa, 
mert kwlòmbe(n) bizonyos legyen benne hwseged, 
az Nemes embert ne(m) bantyuk vgyan, de effele 
kōzőnseges bekesegh ellen tselekedeöket, ugy 
bwntettywk megh, példát uehetnek mások is 
rolla [ IB a fej. I. Bethlen Domokoshoz]. 1694 
Cen(sus) Adozasok egj Ravatalról való [Láz A F ; 
B f R néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1710: paran-
tsollyuk . minden Rendeknek hogj azon . . 
idegen Országból hozza ( ! ) jŭtt, s jŭvŏ embereket 
semminemű adózásai s terh visseléssel terhelni 
ne mérészellye, hogy őkis valami pihenést vévén 
továbra valo ō Felsége szolgálattyára alkalma-
tossabak lehessenek [Nsz; K v L t I. 198 gub.]. 
1710/1770 k. (Egy földet) az Ekla consensusaból 
engedtünk Nyirmezői Máténak tiz Esztendeig 
ugy hogy Ezstendőnként deponáljon két forintot, 

az adozásb(an) és vámozásb(an) harmados 
légyen [SzConscr. 41]. 1727 a mely jövevény 
emberek . authenticum testimoniummal nem 
demonstrállyák magokat joszágos embereknek 
lenni, és hogy adozástúl magok hellységekben 
is immunisok voltak, az ö Felsége quantuma az 
ollyanokan hogy meg vétessék decernáltatott [ K ; 
Told. 2]. 

adózásbeli adózást illető, adózásból folyó; pri-
vitor la plata impozitelor; Steuer betreffend. 
1683: Az egyéb Adózásbeli difficultásokat 
Vice Tisztek kötelességek szerint szorgalmatosa (n> 
fel czirkalván és fel irván hiteles Regestrumb(an) 
reportalni el ne mulassák fogyatkozás nélkül ezen 
Dietara ha kárt nem akarnak vallani [UszLt I X . 
76. 13]. 

adózhat adót fizethet; a putea plăti impozit; 
Steuer zahlen können. 1744: jobb lenne minékūnk 
ha Vármegyei módra adózhatnánk [Nagyajta Hsz ; 
I N y R 37]. 

adózik adót f izet; a plăti impozit; Steuer zahlen. 
1671/1795: tartozzék eō Kglme az Harinai Vra (m) 
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részéről ualo Jobbágyokat egy eős ember adajával 
segíteni, 's kőzikben adózni [Barátfva K ; L L t 
61/1686]. 1692: Az eŏ kglmek közi engethetet 
Joszágok ha oda maradnanakis, de egjeb rend 
semmi se adózzék kőzikben(n) [Szőkefva K K ; 
Törzs. Sárosi János kezével]. 1744: Még ennek 
előtte in Anno 1740 kezdetett ã Kōsseg kōzōtt 
hogy fūstre adózzanak, De ugyan csak mind eddig 
bé jártak a Connumeratiora [Bölön Hsz ; I N y R 33]. 
1784: kötelezzük magunkat arra hogj ezen 
tul az hetven ōt ōkōrrōl adózunk [Zetelaka 
U UszLt X I I . 89]. 

adózó adófizető ; contribuabil; steuerzahlend. 
1715: be biro adozo s oeconomizalo szemellyek 
Szent Peteri Jakab Mihály, Szent Pali Nagy 
György es Ferencz Déák [Recsenyéd U ; UszLt 
I I I . 44]. 

adózó-közönség a közrendű adófizetők rétege; 
contribuabilii; steuerzahlender gemeiner Stand. 
1825—1826: Kelementelki Birtokosok és adózó 
Közönség [Kelementelke M T ; LLt ] . 

adózó-rend az adófizetők rétege; contribuabilii; 
Steuerzahlende. 1692: ha egjeb adozo rendek bár 
50 Ezer R forintot vennenek magokra méghis 
esnék egj kapura f. R. 150 Igjis az varmegje kapui 
cu(m) R. f. 17 terheltetnenek felljeb [Szőkefva 
K K ; Törzs. Sárosi János kezével]. 1744: Kōpeczen 
vetettenek fel Tiszt Vraim s a Nemes Szék híre 
s akarattya ellen mikor az Adozo Rend egyben 
gyūlt Kōpeczre azon Adozo Rend gyūlesekben 
vetettek Pénzt fel felesetskén [Középajta Hsz ; 
I N y R Vall. 9]. 

adpisztáltatik kiegészíttetik, pótoltatik; a se 
completa; ergänzt werden. 1839/1840: Leg kisseb-
bik nyil lévén a ' Somkereki, Benedeki és Bokái 
nyilak, leg előbb is a ' több portiokbol commoditas 
szerént azok adpistaltassanak . ., a ' mi pedig az 
adjustatio utan marad osztassék fel [ K v ; Ks 100]. 

adresszálandó címzendő; care va fi adresat(ä); 
adressiert. X V I I I . sz. v. ha Plenipotentiam nem 
lesz, Ngtokot sietve hivom az Egrestőia Postára 
adressalando Levelem altal Szebenbe [GyL. N. 
Solmosi Kontz József lev. — aEgrestő K K ] . 

adszentáltatik 1. asszentáltatik 

adszerál 1. asszerál 

adsztringál 1. (rá)szorít, kényszerít; a con-
strînge, a obiiga; zwingen. 1671 Az I t az tőrvény 
most astringalta arra hogy tartozik felelni az 
Anak [ K v ; TJk VIII/11. 78]. 1743: Mattyás 
Philep Lamentálódik, hogy ennek előtte 14 eszten-
dővel maga leányát . . . Bulze Iszpázhoz férhez 
atta volna, azt az U r Isten az elmúlt Nyáron ki 
Szollitván e világból, a' férje nem hogy maga 
kötelessége szerént ōtet tisztességesen el temette 

volna, hanem engemet arra adstringált, hogy a' 
féle kōlcséget magam subportáljam, holott pedig 
az meg holt leányom (na) k tőlem adott Parafernomi 
nála maradtanak [Vályebrád H ; Ks 62/22]. 1758 
Nzts fungens vice Curator vr(am) eő kglme iterato 
az fenn megirt Ecclae(si)a forumara adstringalta 
az Inctust [Torda; TJk I I I . 277]. 

2. ~ja magát kötelezi magát; a se obiiga; sich 
verpflichten. 1650: Kár Miklosne Aszszonyom 
adstringala arra-is magat, hogy ha megh nem 
oltalmazna vagy oltalmazni nem akarna, tehát 
ezen mŭ adta levelünk erejeuel Keoreosi Miklós 
Ur(am) es posteritassi Kár Miklosne Aszszonyom-
(na)k akar hol levő jószágából hasonlo mas Eoreok-
seget foglalhasson [Szőkefva K K ; K p I I I . 
85]. 

adsztringált kötelezett; constrîns ; verpflichtet. 
1771 ezen M. Kőblősi rész Portio Inventatiojára 
és Conscriptiojára erőss hittel adstringált Fátensek 
ezeka [M. köblös S z D ; RLt . — aKöv. a fels.]. 

adsztringáltat (rá)szoríttat, kényszeríttet, köte-
leztet ; a dispune să fie constrîns/obligat; ver-
pflichten lassen. 1764 k. Grohoti Pirva János, 
Román János Junior és Román Adám . . . Kíván-
ják . . a falut adstringáltatni hogj vágyj a Tolvajt 
ki adják, vagy p(enig)h a meg lett károkat fizesse 
(így!) meg [ H ; Ks 62/3]. 

adsztringáltatik kényszeríttetik, köteleztetik; a 
fi constrîns, a fi obligát; verpflichtet werden. 
1741 az Beresek conventionatusok lévén az Vár -
(me)gye ökreire gondot viselni adstringáltatná(na)k 
[ H ; Ks 101]. 

adszurgál emelkedik, nő ; a se urca, a se ridica; 
steigen, wachsen, sich erheben. 1766: a Beszter-
czeieknél az egész Perfojás alatt meg árestáltatott 
Hugonpotné 7000 Flor hung ; s annak azon Hugon-
potné halálától fogva foljo Interessét mely Capitalis-
sával edgyüt 18433 R Forintokra s 20 xfr : adsurgál 
[Berve A F ; CartTr I I . 830 gr. Gyulai Ferenc]. 

adta »eb- v. ördög-adta« mondás, szidalom; 
al naibii, al dracului, afurisit; verteufelt (Fluch). 
1684: Atta . . . Jobbágj fasszal tsinált Beste lelek, 
kurafia, tudom ki j obbag ja vagj, mert Bánffi 
Farkas Ur(am) jobbágja vag j [ M N y X X X V I , 269 
beste lélek al.]. 1700: Csere Geczi attával teremtet-
tevei szitkozodot [Bordos U ; Ks 90]. 1711: minden 
jól rendeltetett Városokban tilalmaztatott az 
I(ste)nt, Egeket s embereket irtóztató I(ste)n 
ellen valo káromkodás, attával, teremtettevei valo 
szitkozodás [Dés; Jk]. 1717: Nem jut eszemb(e) 
hogy Dobai Ura(m)mal Becski Ura(m) étette volna 
a maga ganéját, én velem eleget étette, azt hallot-
ta(m) hogy gonosz Lelkű embernek mondotta 
Nzs Dobai Uramat Attával s azzal hogj eb 
teremjen Lelkűnkbe mindnyájunkot szidalmazot 
[M.köblös SzD ; R L t Pataki Sámuel (40) ns vall.]. 
1722: Pap Peter Esperest ur(an0 . . . fiais. Pop. 
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Vonka ur(am) az én Csűrőmb(e) Potentia mediante 
bé jött . . . Attával Teremptettével es Hunczfuttal 
az embereket szidta hallottam füleimmel [Kecsed 
SzD ; T L Fodor György (50) jb vall.]. 7724: Tudom 
aztis Nyilván, m. Szájábŭl néztem (így!), hogy 
attával és Teremtettével Szitta az Feles(é)géta 

[Náznánfva M T ; B K Etsedi Sámuel (26) ns. vall. 
— aTi. Pekri Ferenc] | Tudom h(ogy) az I f f ju 
Asz(o)nyt attával káromolta, ōrdōg atta(na)k 
mondotta [M. királyfva K K ; B K Fekés Házi 
Péter (28) jb vall.]. 1735: Attaval, Teremtettével, 
Tüzes Menkővel s egjeb szitkoknak nemivel is 
káromkodott [Dés; Jk]. 1751: Ez mostani Quar-
téljos németekkel valo veszekedese alkolmatos-
sággal ( l ) Vándor Juonnak hallottam illjen kérke-
déseit Számban sem veszem az illjen atta Nemety-
tyeit mert elég pénzem vagyon tiz Németnek is 
le tudom tenni dijját [Balázstelke K K ; IB] . 
1760: Barabás Pável az utczán. . .rutul káromkodik 
vala adtával teremtettével [Kóród K K ; Ks 17. 
X X X I ] . 1763: minden ok nélkül vélem háborgott, 
szidott, mocskolt, ŏrdŏg, Lánczos, Hóhér Teremp-
tettével, attával káromlott, eb ágyában szültnek, 
bolondnak szidott, kopacz, Gojvás-kutyának, Nyiff, 
Nyu f f ! locsogj locsogj csúfos szókkal gazlott, gya-
korta hajaimba akadott [Sár.]. 1767: igazé hogy 
az Adgressorok erőssen Teremtettéztek, kik voltak 
azok s' mitsoda Attákat és Teremtettéket szollotak 
[Msz; Told. 26 vk]. 1777: (Az ítélő szék) compro-
bálya Botránkoztató feslett életit és parázna-
ságát . . . Aszszonyi néphez nem illő szörnyű 
attával Teremtettével valo káromkodását [Msz; 
Pf] . 1791 atta, teremtette káromkodások, szitko-
zodások között . . . ököllel arczul tsapdosa [Méra 
K ; R K A ] . 1803: îde maradjatok illyen a mollyan 
atták Hegy heggyel nem találkozik, de az ember 
emberrel igen [Berekeresztúr M T ; Berz. 3. 5 B. 1]. 
1806: A z alperes . . . az Felperest Tolvajnak Gaz 
embernek, hamis lelkűnek kiáltotta, attával, terem-
tettével szidta káromlotta [Dés; DL t 249/1808]. 

adtáz »eb- v. ördög-adta«-féle szidalommal 
illet; a înjura de drac; verwünschen. 1740: az I. 
rútúl becstelenitette, vargázta, Lelkezte, attázta 
az A . ő kglmét [Dés; Jk] | (Az udvarbíró) öszve 
gazolta, attázta teremtettézte őket [Kornislaka 
SzD ; Ks 54. 72], 1744: a' Magyar Papot, aki 
magánakis Papja ő kglmének a' Templomból ki 
jővén, le taszigálta, orránál fogva jött le, és attázta 
Czigány Papozta [Wass P. Balog de Züaj (47) nb 
vall.]. 1749: alig álhatunk meg előtte minden ok 
nélkül szidja Lelkünk őt, Attáz, Teremtettéz ben-
nűnkőt [ A F ; Told. 3]. 1762: Fö Tiszt Vrat káro-
molta szidta adtázta és teremtettézte [Szent-
háromság M T ; Berz. 1. 10/39]. 1779: a Czigány 
Gornyik . . . ugy káromkodott hogy katonátol se 
hallottam Soha ollyan káromkodást, szidta Anyán-
kot, Lelkűnkőt, Teremtettézett, attázott [M.lapád 
A F ; M k Szilvás 5/3 Andr. Szüágyi 45 lb vall.]. 
1803: Csegezi Antal . . . mihelyt bé jött volna az 
hazba, nem tudom nyilván, vagy attázni, vagy 
teremtettézni kezde [Berekeresztúr M T ; Berz. 

.3. 5. B . 1]. 

adtázódás eb- v. ördög-adtával szidalmazás; 
înjurături de drac; Verwünschung. 1731 Embere-
ket és Isten irtóztató, Attazodasokat, es Terem-
tettézéseket perpetralt [Dés; Jk]. 

adtrahál 1. atrahál 

adulter házasságtörő; adulter, care calcă fideli-
tatea conjugală; Ehebrecher. 1671: Causa N. 
Devetseriensis. Szekely Istva(n) infidelis es adulter 
feleségétől Mathe Annoktul absolvaltatik et ad 
2-das nuptias transmittáltatik [SzJk 115]. 

adulterium házasságtörés; adulter (călcarea fide-
lităţii conjugale) ; Ehebruch. 1614: Daroczj Janos-
nenak Karolyi Catha Aszszonnak, azokért az 
vetkes czelekedetiert, hogy hütös Uran küvül 
egyebekkel adúlteriomot committalt volt, Gr(ati)a 
és kegyelmi Levelünket adtuk volt [ PLPr 1612—15 
fej.]. 1641 Arpastoi Sos Istua(n) keredszik be 
az Ecclia reconciliatiojara mivel adulteriumba 
eset volt . addegh az Ecclia be nem bocziattia 
az reconcüiatiora meddeg az Deliberatu(m) szerent 
megh nem bőntetik. Mivel nem nőtelen koraban 
volt az factu(m) mint exponálták hanem hazas 
koraban [SzJk 56]. 

advéna jövevény; venetic; Ankömmling. 1652: 
Szekely Istók . Ez aduena 3-mad hetben szolgai 

Orosz Gergely . Paska Jano . . . Modouai 
Martho (n) Ezek Aduénak harmad hetb(en) 
szolgainak [M.kályán K ; GyU 139], 1763: a 
Citált Törvények és Diplomák beneficiuma mellett 
se MÜitaris, Se Provinciális Tisztek idegen advenák-
boll valók nem voltanak, nemis lehetnek mais, 
hanem a magunk Nemzetünkbőll [Hsz; UszLt 16]. 

advéna-zsellér jövevény-zsellér; jeler venetic ; 
eingewanderter Inquilin. 1681 Halász Gergely 
Vas Janosne Assz(onyo)m jobbágyánál Christoff 
Mihálynál lakó advena sellyer [Ajtón K ; Wass]. 

advertál észrevesz ; a observa; bemerken. 1747 : 
(Egj éjtszaka) az malmok az jég miá tojulást 
szenvedvén az Molnárné kéntelenítetett az Major-
ban recurálni az honnanis Segítséget hiot az jégnek 
el taszítására, különben ha az Molnárné nem adver-
tálta volna a jég a malmot öszve rontotta volna 
[Déva; Ks 112 Vegyes ír.]. 

advertálhat (meg)figyelhet; a putea observa; 
bemerken können. 1662: Az végekben penigh 
elégh Agiujok levén az Tőrőkők(ne)k, nem remely-
lyŭk ollyan meszűl vitessenek, mindazonáltal jo 
alkolmatossaggal nem bánnok ha jobbanis végére 
menne keglmed talam Etekfogonk nem advertal-
hatta az dolgot [ B L t 9 a fej. Béldi Pálhoz]. 

advertáltatlk észrevételeztetik; a se observa; 
bemerkt werden. 1640: Az a Concambiaiis leuel 
mellyet Ketek most mutat . . . , az mellyet Ionas 
Deák ur(am) az Colosuarmegyebeli szeken produ-
caluan Maczkassi Mihály ura(m) ellen aduertal-
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tátott uolna ollian vitiu(m) benne hogy az az 
Clausula ( : fide nra mediante:) ki maratt volt 
beleolle [ K v ; RL t 1]. 

adverzárius 1. peres fél; adversar; (streitender) 
Gegner. 7586: Buday Tamas vram vallia . . . 
Mikor en pert indítottam volna Zechy Istuan ellen, 
meg fogadam Igyarto Gergyeot procatornak eo 
ellene, tizen Niolz forintot Adek neky 
De Zechy Istwan Igyarto Geòrgyeot az zek zinin 
melleye zolíta . . . , Es ezenkeppen az teorweny 
vethe el melleollem az en Aduersariűsom mellé 
Igyarto Georgyeòt [ K v ; TJk IV/1. 583]. 

2. ellenség; duşman; Feind. 1722: ez a Grobi-
nus Paraszt ember az gonoszságra pronus, amit 
az adversariusok kŏzzűl valaki eleiben ád, könnyen 
imprimalodik affélére docilis [Fog.; KJMiss. Rétyi 
Péter lev.]. 

advicinál határol; a mărgini; angrenzen. 1768: 
(Az erdőt) Baro Domokos Antal ur eő Nga örökös 
erdeje, Napnyugatról . . . Bethlen Laszlo ur eő 
Nga Sellere, Colonicalis Sessioja utan valo erdeje 
advicinálják [O.kocsárd K K ; Ks 74. 55]. 

advicináló határoló, szomszédos ; vecin ; benach-
bart. 1750: Kersecz nevü Faluja határának advi-
cinalo Aranyosi Praediumahoz tartózó TÜalmas 
erdejében épületnek valo fákot vágtál [Déva; 
Ks 112 Vegyes ír.]. 

advieinált szomszédosított; învecinat; benach-
bart. 1773: a Kérdésb(en) forgo, és advieinált 
Gyümőltsős Helly Mlgs L.B. Jósika Dániel Ur 
ő Nga békességes birodalmában volt ez előt cir. 
hat Esztendőkkel [Tirnava H ; JHb XXXV/86]. 
1777: Az Utrumban advicinalt házat az Alsó 
Familia az Uniotola fogva bir ja [Mezőpagocsa 
M T ; BK. — a A X V I I I . sz. eleji vallási unió]. 

afelé abba az irányba, arrafelé; într-acolo; 
dorthin, dahinwärts. 1625: az kj wzeskor tilalmas 
Erdeyek vala az Rauajak(na)k oly tilalmas 
hogy affele sem mertwnk mennj [Rava U ; UszT 
143a]. 

afelett azon túlmenően, amellett; ín afară de 
aceea/aceasta, pe lîngă aceea/aceasta; darüber 
hinaus, außerdem. 7539: az Sombori benedek az 
Sombor mellet walo rythbely rezyeth, wetthe 
zálogán az ew atyafyanak Sombori mihalnak; 
hwzonharom forynthba es az feleth kewtthe 
magath hogh az my zalagossa ew Neky Sombory 
Mihalnal wolna, egy masnal kewl Megh nhe (! ) 
watthathna, ha nem ha echyersmynd mynden 
zalagossanak le thenne a penzyth [Zsombor K ; 
MNy XL , 137]. 1570: Gergel deák eo maga vallast 
Theot rola, hogy eztendeye el Theolt, Es Megh 
elegitettek zolgalatyarol, Azért eo K. varoswl 
nem erthy az felet myt kewan [ K v ; TanJk V/3. 
6b]. 1573: Barchay Ianos . . . egy kanna bort 
veot fely es Archwl Eontette Zoldent az felet 
Neštelelek ( ! ) varganak zoksor ( ! ) zitta [ K v ; 
TJk III/3. 207]. 1589: Az eó magha Jromus Peter 

veresegeért pedig fel kezehez zollok eó hosza, hogy 
enge(m) Azzonjallatt leuen vert nyomoretott . . . 
az en eleteme(n) vduaromo(n) kezdett verni, 
Affelett myert mas mêgh ket elete (n) Vdúaron 
vert altal . . . Azért (is) kjlen kjlen hatalmon vagyon 
Vagy major Auagy minor potentiat teze(n) [UszT 
14/42]. 1593: tartozzűnk Eö kgienek Zaz Zaz 
f(or) intőt le tenny es fwzetny, az felet Eö kgie 
az el zökótth Jobagiokat myndenwtth kergettet-
hesse es megh fogatathassa [Perecsen Sz; WLt ] . 
1597: Hoggiaj János vra(m) berese zabaditatik 
in facie sedis egy feold búzanak vrasagaba az 
Arúatffalui Biro elle(n), Af felett mjert felperes az 
biro es jelen ninch, el marad keresetiteol | Az 
teóruenj had ja hogy megh adgia . . . Afelett haggia 
aztis az zek es izenj, hogy mi(n)den marhakot 
fel írassanak [UszT 12/126, 129]. 1600: niolcz 
zaz Juhainkat, melyben haro(m) zaz mostis oda 
wagyo(n), Azokat zwrin megh kewanniuk es 
minden (n) zaporodasiwal es haznaiwal, affélét 
beöcheöiwel [i.h. 15/53]. 1605: Zabo Peter wagasy 
vt Actor, Keresi Iosa Istwant es Balasy Palt 
Hoggyayakot Egy zegeny goromba Egywgyw fiá-
nak veresyert vagdalasaert, kjert dyan zol hozzayok 
azfelet major potentiat intental [i.h. 19/89]. 1610: 
az J . . . az haz ualtsagatt sem atta megh; affelett 
ket eókreómreól számott nem adott [i.h. 16a]. 
7623; senky se Bortt se sert se titkon se Nilua(n) 
ne Arultasson valakit Rayta kaphatt keduezes 
nelkűll Borát seret az Varban vitesse es 12 forintall 
bwntesse affélét [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
7777: Affelett az otta njáralo Rácz militia a derék 
passuson, az Gymésbén dulatta el két ezer szekér 
szénára valo fűvonkőt is [Cssz, Gysz, Ksz; INyR. 
— aTi. az országhatár-átjárók táján]. 

afelől 1. felőle; ín legătură cu, cu referire la ; 
über. 1573: Kalachsiteo ferencz Azt vallia . . . 
hogi mykor testamantumot tenne puskar, Eo 
emlity eleotte az elebi feleseget ha vagion valamy 
gongia az feleol [ K v ; TJk III/3. 170].. 

2. Jelzői haszn-ban : amiatt; pentru, din cauza; 
wegen. 1610: mikor János Deák perlekedek affeleol 
az feöld feleól osuat Janossal egj nehanzor jelen 
volt [UszT 14d]. 

3. attól, azért; de aceea, pentru aceea; deshalb, 
darum. 1630: enis ualtigh oltalmazom vala az 
Aszont, de affeleöl ereössen megh uere [Mv; MvLt. 
290, 223a]. 1637: eötet arra kerte Szy Maronne, 
hogj keniek megh az louaknak az fogat szappannal 
hogj ne ehessek . . . eö megh kente volt 's mondotta 
az Annia hogj de roszul kented, vgj mond mert 
eleget eszik affelöl [Mv ; i.h. 291. 78b]. 1638: Nőte-
len koromban igen hozzam atta uala magat ez 
Uarga Miklosne de miuel hogi igen beteges uoltam 
az Aréna uolt raitam es probalg attam magais 
mondotta hogi nosza cziak, megh lehet a' felöl, 
de nem tehettem semmit neki [Mv ; i.h. 143a]. 
1670: monda az fel peres Nagy mihály Vr(am) 
procatora hogy Vice tisztek nem apértalhattyak 
az Relatoriat hanem az feő Tisztek, Porkoláb 
vr(am) monda czak apertallya af felől [Szamos-
ú j v á r - G e U a ; RLt 1]. 

g Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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4. annak ellenére; totuşi, cu toate acestea; 
trotzdem. 7650: szoczj giorgine . . . monda leani 
halliatoke (így!) az mv vronk mint riju mind ejel 
napal, s mondek halliuk de azt mongia vram hogy 
azért riu hogi nem attok eleget enni arra azt 
monda de bizoni eleget adunk de affelol ugj riu 
[Szentlélek U UszT 37a]. 

affekció jóindulat; bunăvoinţă; Wohlwollen. 
1716: Köszönöm azért nagy bőcsűlettel az M. 
Urnák szegeny hazamhoz valo nagy affectiojat, 
es reflexióját [Ks 95 Apor Péter Kornis Istvánhoz]. 
1723 Considerálvan Mlgos Commandans G(ene)-
ralis Excellentiája az Hazához mutatott eddig 
valo Szép affectioját és továbrais jová(na)k s 
consolidaíiojá(na)k promotiojára valo hajlando-
ságat determináltatott is communi consensu 
ŏ Excellentiája Számára bizonyos pénz [Kv ; Ks 
18/XCIII gub.]. 1730: annyi felháborodásomot 
az Aszszonyra nem ismérem magamba mint e mai 
lett ártatlamba . . . , sŏt . . . azonn kész affectiomot 
tartom fenn az Aszszonyhoz ( kivált ha becsüle-
tecskemet tapasztalhatom:) mellyel ennek előtte 
viseltettem [Fehéregyháza N K ; Ap. 2 Haller 
János Apor Péternéhez]. 1739: Sókszóri tapasztalt 
affectioja s ezen Szegény Vármegyéhez contestált 
Patrociniuma Excell(enti)adnak inducál hogy ez 
földhöz ragadott és minden tehettségiből exhaurial-
tatott Szegénységnek Státussá iránt Excellentiá-
dat iteratò molestálni p(rae)summálom [Nagysajó 
B N ; Ks 99 Kemény Sámuel aláírásával]. 

afféle I. Jelzői jeli. haszn-ban: olyanfajta/féle; 
astfel de, asemenea; so ein/eine, derlei. 1560: Ázert 
cum protestatione zolunk ugian azon egi 
dologban affele ketzer ualo appellatiot nem myel-
hetet uolna [ K v ; SLt ST 6]. 1568: Eok bwchwltek 
el az fenessy mihalnak . . . hámot es Nyerget 
affele szerszamot, ad f 2 d. 50 [ K v ; TJk 240b] | 
Meg ez vtan se Joion en hozza (m) ne(m) akarok 
uelle lakni mint a fele kuruaual [ K v ; i.h. 148—9]. 
1570: ew Jngen sem velte hogi az fele Marha 
legen [ K v ; TJk III/2. 67. - L. még i.h. 42, 85, 
TanJk V/3. 13]. 1571 Az fele pathwart es annak 
Birsagat semmy keppen Zenwedny nem akaryak 
[ K v ; TanJk V/3. 29b]. 1572: Ne legien az fele 
zwrzawar Mint ez eleot néha leot [ K v ; i.h. 52a] | 
eleozer ky tyztitchad Magad az feleh hir Newbeol, 
Az vtan Jeoy be az cehben Io valazod lezen [Kv ; 
TJk III/3. 27]. 1573 meg hizem meg lattiatok 
ha az en zeöleömbe affele karott Talalttok | En 
nekem Ne(m) attiamfia Az fele Nemzet ſ K v ; 
i.h. 160, 162]. 1577 a hol a' fele zemelyeket tud 
tartozzék . . . meg Jelenteny | ez eleotis leot gia-
korta affele dolog [ K v ; TanJk V/3. 142a, 151a]. 
1579: mas lewelwnkbenis annak eleotthe megh 
Irtwk wala kegyteknek hegy affele peorth ky 
kendy Ferencz Jozagat illetne, eleo ne wenne 
[SLt Z. 2 fej.]. 1581 Aztis tudom kedigh myehioda 
segethsegh a fele zaz segettsegh [Noszoly SzD; 
BesztLt J. Chyeffey provisor Albensis]. 1584: Nem 
is lathattiak ( !) affélét [Kv ; TJk IV/1. 277. - L. 
még i.h. 219, 228, 243, 295]. 1586: Lovas Thamas 

kiralj megien Kochiardra vgian az fele kira-
liokkal [ K v ; Szám. 3/XXIV 65]. 1589: Az bekas 
pataki hidhoz veottem affele hidlani valo 
fakat [Kv ; i.h. 3/X. 58 -9 ] . 1590: elegge hallot-
ta(m) az fele gonoz eletit [UszT]. 1591: az kert 
mellet veot fel affele rútságot [Kv TJk V/l. 
133 — 4]. 1594: Tiz baran'bol mikor vagion affele 
marhaiok eggiet adnak dezmaban [Kraszna Sz; 
MNy LX I , 110]. 1596: affele hireket . hordoz-
tanak [Törzs, Báthory Zsigmond Keresztúry Kris-
tófhoz]. 1597 affele cheos chebret chynaltatúnk 
[Kv ; Szám. 7/III. 33]. 1600: affele kwlseo emberek 
[UszT 15/204]. 1602 ertėm affele ruha feleòl 
zykeolkeòdeset Mikes Mihalne Aszonnak [i.h. 
16/21]. 1605: ha affele zemelyek .. Nem akarnak 
megh fizetny [ K v ; TanJk 1/1. 495]. 1606: 
az hol Elekes Istuan lakik nem mind az fele [UszT 
20/113]. 1610: Affele feoldben egi darabot ki 
intézték vala Ferencz Mihalnera [i.h. 14d]. 1612 
azfele iobbagioknak Nobilitaiakat (! ) annihilalnok 
[BLt 3 fej.] | (Geczy András) mint affele Pribék, 
hüttotlen Ember sok hamis practicaj altal 
magat promouealtatta az portan [KvLt PLP r 
73 fej.]. 1614: ki kellene egynek az Nyeluet uonat-
nunk a fele zoo hordozoknak az bestye kuniaknak 
[VLt 53/5267]. 1615: Isten oltalmazzon, hogy 
áfféle idegen Hadak es Segitsegek az my szegeny 
hazankat orzagunkat el kerwlliek [Törzs fej], 
1622: affele edenieghböl iutot az ket Aruaknak 
f. 2 d. 83 [ K v ; R D L I. 119]. 1623 Lám minden 
faluban uadnak affele falúh feolde [Szereda Cs; 
Törzs]. 1627: az fele Marhakat . Confiscallion 
[Gyf ; Törzs fej.]. 1628: Az kwlseő tár házban 
egieb affele dib dab [Gyalu/Kv; JHbK XII/44. 
8—9]. 1629/1676: én vr(am) afféle te mondálás-
nak tudakozására soha n(em) is adtam magamat 
[Somkerék SzD ; Wass 6]. 1633: Marosan Pettert 
mideön vratlan Czavargo ember volt imar sok 
ideötül egi nehany eztendeötül foghua, azfele 
emberhez melto suspicio liuin . . fogatta meg 
. . . Gauay Pett Vram [BSz; Ks 41. F]. 1637: affele 
feoldekben eggytt masut Cubul N. 13 [A. Komána 
F ; UC 14/42. 185]. 1652: Ha ki . . mast akar 
kit az Uraim kószúl imit amot affele Ecclara es 
Isten tisztesegire neszendō dolgokért traducalna, 
gjalazna az gjulekezetnek kemény Censuraja 
legje(n) rajta [ K v ; KvRlt X. A. 1]. 1667: â féle 
dologh ne légyen [ K v ; R D L I. 148e]. 1677: az> 
Nemes ország (na) k affele Potentiariuskodokrul 
irott Articulussitol igen el tavozat [Wass 19 fej.]. 
1710: afféle kóborlok ki tisztitatván annál jobban 
folyhasson az eö Felsége szolgállattya [Nsz; KvL t 
1/198 gub.]. 1742: A féle Instellatiokor itten jo 
vendégséget szoktak ütni az Ispányok [Méra K ; 
Aggm. C. 12]. 1753: vadnak forogasak több affele 
fiatal fákon [Torockó T A ; Ny l rK XI I , 113]. 
1758 nem igazán mondotta volt Udvar István-
néra a’ Kurva nevet, mert nem afféle személly 
[Betlensztmiklós K K ; BK] . 1765 affíle aproságh 
Bokros, es Erdős borozdák [Náznánfva M T ; Berz. 
13. V/12]. 1774: tsak aféle apróság Csere bokrok 
vadnak [Gerendkeresztúr T A ; E H A ] | mennyi Bor 
ment légyen az afféle tŏltelekekre mi azt nem tud-
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gyuk | több a féle bŭntetesekis estenek [Mocs K ; 
K S Conscr. 93, 97]. 1779 Én soha a féle kérkede-
kény szovait . nem hallottam [Marosvécs M T ; 
KS ] . 1794: Csipkés Mária Aszszony midőn 
említett Férje mellé jött . 1. Szuszékat, 4. Hor-
dot és a' féle aproság Házi portékákat hozatt 
[Asz ; Borb. II. 7806: láttam a Morhának a Ganéját 
s a félé morha bél hártyikákat [KLev. ] . 7823: Nms 
Szabó Josef U ram nemis ollyan féle ember 
hogy még tsak gyanúba is jöhetne az aféle dolgok 
iránt, hogy mással a Feleségin kívül magát tégye 
[Radnótfája M T ; T L t Praes. ír. 65/827-hez]. 

II. Fn-i jeli. haszn-ban olyas, olyasfajta/féle 
(személy v. dolog) ; astfel de lucru; solch einer, 
eine, eines Derartiges. 1582: No Azzoniom, Kapa 
Antalnenal eztendeigh Nem volt en raytam Affele 
[Kv ; TJk 4/1. 39 — 40]. 1591 monda Barla András 
Vra(m) affelebe nem lehet hogy seb ne esnek raita 
az chapdosasba [UszT 13/72]. 1600 eok nem affé-
lék hanem igaz Jaratbelyek [ K v ; TJk VI/1. 
454]. 1604 Az mely Vrainknal . Ados chedula 
vagion af feleknek Adayat defalcalyak [ K v ; TanJk 
1/1. 468]. 1614/1616: azféle immár az regi Con-
suetudobol annyira úsusba ment, hogy mindenkor 
hellye vagyon az szamadasban is [ R D L I. 100 
,,Mich. Literátus Nyilas rationista salis fodinae 
Thordensis"]. 7039 < . . .mo>s tan immár másuva 
keolteoztetők affélékét [Homorodsztpál U ; Szád. 
Redej János lev.]. 1751 a' Kementze dolga, és 
egyéb affélik [Karácsonyfva A F ; Told. 25]. 1768 
Beres Mihálynitis vala a Húsvétba afféle [Szárhegy 
Cs; L L t Fasc. 151]. 1807 Minthogy én aszszony 
ember voltam 's a ' félére ügyeletem se volt, 
nem tudcm [Makfva M T ; D. 4. X L A] . 

aí fiolái mocskol, rútol; a ocărî; schmähen. 
1749 solide importaltatik hogj mind magát az 

At mind feleségét az Ik illetlen s, bestelen szókkal 
afficialtak, u.m. magát az A t illyen terminussal 
Mi csinál katonaságaban, az A(na)k feleségét . 
illyen szókkal ország fojta (I ) tár szekér után 
hordozott kurva [Törda; TJk I I I . 258]. 

affidál biztosít; a încredinţa/asigura; versichern. 
1663 Nemzetes Szamosfalvi Mikola Sigmond 
Vr(am) az hazabol ki menve(n), Assecuralliuk 

sem szemeljében, sem jószágában, sem egieb 
semmi nemű jovaiba(n) megh nem haborittatik, 
seot inkab oltalmaztatik ., aminthogi assecural-
liuk, affidalliuk sub verbo n(ost)ro [ J H b K XIX/21 
fej.]. 1776 Kolosvári Dániel mikor elsőb(en) 
a ' 150 Forintokat kérte tsak affidalta Szász Pált, 
hogy ki küldi a ' Plenipotentiát, kiis küldötte 
azután, a’ mint az Incta Pars adserállya [M. 
köblös SzD ; R L t 0. 1.7]. 1778/1779: Affidálom 
az Árendást hogy a ' dato p(rae)sentium négy 
Esztendők (ne) k bé teléséig a' Jószágnak birodal-
mában, sem én magam, sem kedves véreim, 
meg nem háborityák [Kv Ks 65. 44. 13]. 

af fii mái állít; a a f i rma; behaupten. 1590: Affir-
mallja az mellet az J. p(ro)curatora hogj mjert 
mi(n)dennek vege volt azt megh haboritotta az 

ág 

fellyel megh mondot feleleti zerent [UszT]. 1597 
affirmalliak hogy a hiuatalkor hon ne(m) volt 
[i.h. 12/130]. 1598: Bachy Peter ereossen affirmalta 
hogy zamba(n) atta mind az fl. 192 [ K v ; TJk 
V/l. 186]. 1600: A mint az kett falu Malomfalwa 
es Orozhegy falwa contendalnak az Fekete Paine 
neweö hell' felöl, orozhegyfalwa eö hataranak, 
Malomfalwa penigh reghi eös birodalmanak, mėėgh 
az reghi Zabadsaghnak ideinis affirmallia lenni 
[UszT 15/71]. 1602: affirmallyak aztis hogj foglalas 
volt az teolleok foglaltak uolt el az feoldeket 
[i.h. 16/2]. 1617 in facie sedis nem tagadgiak, 
seot affirmalliak mikor aperte az Teoruentűl 
bizonisagra kivankoznak ellenem [Kv ; R D L I. 11]. 
1765: a ' szombati Vám (na) k Perceptori vila-
gossan affirmályak hogy nem többet hanem Mónár 
részen kivöl 58 vékát percipiáltak [Kóród K K ; 
Ks 18. Cl. 5] | a pénz . nincsen annyi mint a 
Paraszt affirmálta [Tövis A F Eszt-Mk Vall. 222]. 

afligál gyötör; a frămînta; quälen. 1722: Nemis 
affligal engem semmi egyéb ugy mint az a szorgos 
Csépeltetés, nem akar az átkozott Gazdag Jobbá-
gya résziben jöni hogy csepelljen [Fog ; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.]. 

aflikeió zaklattatás; frămîntare; Belästigung. 
1722: Ennek az Domínium (na) k afflictioit s inju-
rialtatasit ugy a Proventusok(na)k detruncatioit 
sok rendben eddig annotaltuk [Fog; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.]. 

áfonya 1. áfonyacserje; Vaccinium; afin; Hei-
delbeerstrauch. 2. áfonyabogyó; baccae Vaccinii; 
afină; Heidelbeere. 1708: Afonnya ( l ) : Myrtillus, 
Baccae myrtilli [ PPm] | Áfonya: Vaccinia nigra 
[PPPar. ] . 

Noha a címszóbeli növénynćv feltehetőleg a magyarban is 
már régen Erdély-szerte használatos volt, és az ma is, első elő-
fordulása óta eddig csak szótárakból és szaktudoipányi szöve-
gekből mutatható ki. Egykori ćs mai általános erdélyi köznyelvi 
elterjedése miatt legalább az első szótári előfordulás jelzésével 
e szónak be kellett kerülnie ide. A többi előfordulásra nézve 
1. 1767: PPBm. 1783: Benkő, NomVeg. 1784: SzD 76. 1789: 
Veszelszki 318, 379 - 80, 456. 1792: SzD". 1801: PPE. 1807 
Márton. 1808: Sándor, Sokféle XV , 7, Simái I, 21. 1811: Márton. 
1816: Gyarmathi, Voc., VocTold. 1822: Bobb. 1831: Kreszn. 
1833: Kassai I, 56, 123. 1836: KassaiTold. 249 - 50. 1838: Tsz. 
1862: CzF. 

ág 1. (élő, hullott v. levágott) faág ; creangă; 
Ast, Zweig. 1588: Byro vram kulte felekre Boldi-
sart az lowas legint Á g vagattny attam d. 6 [ K v ; 
Szám. 4/1. 42], 1590: az Bachiak hoztak uala 
51 zeker agath [ K v ; i.h. 4/XIX. 9]. 1592/1593: 
Agatis hortam oda az gatra [Beke a ; Ks. — aEltúnt 
település Szúv közelében]. 1606 egjezer Agat 
witwnk vala [UszT 20/291]. 1762 ő bizony karót 
és ágat mit hányt ezen Árakban [Körtvélyfája 
M T ; Bál. 87]. 1778: a ' Falusiak(na)k a nagy szoros 
tilalom miá egy ujnyi ágot sem szabad az egész 
Bányabüki határon vágni [Bányabükk T A ; B L t 
11]. 1844: oltattam bartok almát . a mész 
vermen felyül levő vad oltovány égyik ágába is 
. . . , a méh keleptze ( ! ) háta meget . . . más olto-
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vány ágaikbais két két ágat mintsak Bartók almát 
[M.köblös SzD ; RLt ] . 

2. folyóvíz-ág; braţ; (Fluß)Arm. 7592/7593: 
az hol az Serienj Miklós elebbi Malmanak az 
Cheóweke vagyon most az derik zamos azon fol' 
el, Ez penig az porond ziget . Zent Benedek 
feleol fekzik vala az viz keozt eggik Agan [Bálvá-
nyosváralja SzD ; Ks 35. V. 12] | Az mely aga az 
viznek zent Benedek felól foli wala az Nagiub 
wala, vgy Annyra hogy az zamosnak az dereka 
inkab erre megjen vala [Szilágytő SzD ; i.h.]. 
1599: egizer Barabas Peternit feleltettek uala 
Niulad feleól es akkor az Fernikoa agharol hol az 
farcad megien neuezenek hatart az orozhegiek 
[UszT 14/7. — a A Fehérnyikó folyó nevének nyj-i 
alakja]. 1701: Tudom hogy az kérdésben forgo 
hellj(en) két ághban foljt az Ólt vize, mikor nagj 
volt a Viz, mikor kicsin volt csak Apálcza ( ! ) 
felőli foljt, azt az darabot az ólt el szakasztotta 
[Ürmös N K ; B N B V/9]. 1718/XVIII. sz. a Szilágy 
árka ŐSS ágában vagyon egj darabb gjekényes 
rét [Szilágycseh; E H A ] . 1725: az Olt ágának a' 
folyamttyán alól mind Olt hányás az holottis 
István Déák Vramék(na)k nints Semmi kōzōk 
[Hévíz N K ; JHbT] . 7763: az Falun fellyŭl az 
Várhegyi Malmon alóli egy ága az Marosnak 
ki szakadván a Nagy Marósból, foly le Szent Anna 
felé, és ismét szakad a' Nagy Marosban Szent 
Annán és- ez szerént Udvarfalvát a Maros egész-
szen korūl follya és esik éppen egy Szigetben 
[Udvarfva MT EHA ] . 1768: tudjuk egy Malmo-
kat vagyon a' Szomos folyo vize . . . agára 
alol tsapolag . . epitve [Szamosfva K ; Ks 74. 55]. 
1797 azon kérdésben lévő föld, . melynek vége 
azon Patakra bé rug melynek ágában most a Sza-
mos szakadott az ennek előtte Valoságosan Csikós 
Patak volt [EHA ] . 1820: Sáros patak kissebb 
ága [M. lápos SzD ; E H A ] . 1851 az innetső ágan 
malmaik vágynák [Dés; DL t 161]. 

Hn. 1606: Kws agh pataka [Korond/Kecset 
U ; E H A ] . 1642: az ölveság patakán alól [Bikfva 
Hsz; E H A ] . 1753 a kŏrtŏvélyes ág patakárol 
[Marosbogát T A ; E H A ] . 1758: A fotikáb(an) az 
éld ág gödri mellet (k) Délről az elŏ ( ! ) ág 
gödri szomsz(édságában) [Egrespatak Sz; E H A ] . 

769: Csernaton felöl valo agban az horgas nevü 
oszag [Albis Hsz; E H A ] . 1797 Nagy Ág Pataka 

[Oltszem Hsz ; E H A ] . 1799: Nagy ág pataka 
[Lemhény Hsz ; E H A ] . 1864: Halaság pataka 
kis folyó, melyben régen sok hal találtatott [Ditró 
Cs; G y H n 35]. 

3. f o g ; dinte; Zacke. 7767 Láttom hogy Kocsis 
Gyurinok vérres az orra mondá hogy Udvar 
Laczko űtette Légyen meg a vas villája ágával 
[Betlensztmiklós K K ; BK ] . 1796: a ' Vas Villát 
nem fel emelte, hanem az ágával 'a Föld felé tar-
totta [Mocs K ; Eszt-Mk]. 1802: a' kotsis ott 
termett vasvillason, a kiis ugy vágta agyon Forro 
Lajost, hogy guggadozva alig tudott haza szaladni 

's a kalapjais messze félre pattant, mellyet 
a' kotsis a ' vasvilla ágára vévén bellyeb hánt a 
sárba [ M v ; Born. X X X I X . 53]. 

4. hímzésminta bokorszerűen elágazó. alakzata; 
ramificaţie; buschartige Verzweigung im Stick-
muster. 7682/7687: Az másik Uankos hai is giolcs-
bol ualo minden fele szinü Seliemmel uarrott 
agakra uarrott . . Az lOdik agakra Seliemmel 
uarrott ez is giolcsbol ualo | attam egi feier 
Cernaual agakra uarrott Uiseltes Potiolat elő 
Ruhát [Fog ; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 
7700/7770 k.: Tek. Cserényi Pálné Aszszonyom 
Igaz Rebeka ajándékozott a' Szent Andrási Eklá-
nak egy tiszta aranyjal varrott Keszkenőt, mellybe 
nyoltz arany ágak vagy(na)k [Sajósztandrás SzD ; 
SzConscr. 46]. 7774/7770 k. Vagyon zöld 
selyemmel varrott Keszkenő nyóltz ágakkal varva 
[Baca SzD ; i.h. 230]. 1722 k.: vagyon édgy tiszta 
arannyal varrott nyolcz ágra gazdagon pingált 
vékony Patyolot keszkenő [Beresztelke M T ; 
GörgJk 80]. 1788: E gy ágakkal varrott Patyolat 
elō ruha régi . . . E g y sujtásos ágakkal varrott 
Patyolat kötő [ M v ; TSb 47]. 

5. vérrokonsági/vérségi ágazat; linie ; (Verwand-
schafts)linie. 1599: Azt az Attyafiatis penigh nem 
emiitette ingennys mellik legyen es michoda Agon 
valo Attyafia [ K v ; TJk VI/1. 347]. 1606: az 
effele feòldek . . . engem illetnek eleòb az J. 
aszon(n)al, mert az effele eóreksegh ozlasos en 
velem, mely heljben ena vagiok jm(m)ar fiu agh, 
az J. aszonj pedig angj, mas az hogj az kj elseob 
agh ebben az feoldben, es hosza tartozandojban 

Mattias Miklós neúy nekem hatta hogy kezembe 
vegiem es megh tarsam [UszT 20/29. — aZentkiralj 
Gergelj nevében prókátora, Sikej Peter teszi e 
nyilatkozatot]. 1621 Borbelj Gergeljneis Beke 
Marthaszszonj a vag j posteritassais Vincze Andrást 
es Istvánt az ō neki adot ŏrōksegnek birasa-
b(an) megh nem haborgattják hanem bekessegesen 
birni engedik es hadgiak mindenik fel fiurol fiúra 
nemzetsegrōl nemzetsegre mind az fiu mind az 
Leanj agon [Asz; Borb. I]. 7628: ha az U r Isten 
en teollem magzatot ad eo kegl(ne)k, vagy fiu 
vagy leány leszen, tehatt igy mind ket ago(n) valo 
maradékinak hagyom [Bonyha K K ; Eszt-Mk 
Cserei lev. Bánfi Mária végr.]. 1639: Olah Vasárheli 
neuw falut Hala la utan Kerey Albertnak, az 
felesegeis birta, mind ket Ágra, birtak az 
Gyermeky. Az f iak penig megh az Aţtyok halala 
eleot holtanak megh Annak utanna mind az leány 
Aghra birtak [Vajdasztiván M T ; Borb. I] . 1651: 
Deva(n) lakó Nemes Fileki Borbély Istva(n) 
az esztendőkbéli szűk ŭdöktől viseltetvén kensze-
rittetett volt el adni őrök árron Nag j Tamás 
Vramnak es két agon levő maradékinak egy 
Nemes szőlejet [ D é v a ; J H b 53/1]. 1680: Harmad 
ízben adgyak elő vérségeket az Őrdőgh, és Stamp 
familiák praetendal Ötödször az Nyireő 
ágról Seres Istva(n) . . . , az Condert ágról penigh 
Czianádi Istva(n) v ram és utolszor az Zöld ágrolis 
praetendal Auner Kada r Istvanne Zöld N . Aszony 
[ K v ; R D L I. 158]. 1687: Mivel penig az Malmot 
epitet Agak hun meg szaporodnak hun megh 
fogyatkoznak mivel hogy mindenik részre vamta-
lan őrölnek, erről ig j alkuvának hogj Az mellyik 
Agh bővebben őről bővebben hozza a gát Agatis 
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az lapoczka fatis [Sóvárad M T ; Sóváradi Biró 
lev.]. 1705: szabadossan bírhasson, usualhasson, 
mind maga a' Do(mi)nus Emptor, mind eö kglme 
két ág maradéki es Legitimus Successori [Szilágy-
cseh; B fR 104/88]. 1711 Néhay Mihálcz Mihály 
Ur(arn) némű némű acquisitumait légált a vólt 
csak az őt Fiu ágon lévő Onokay(na)k [Altorja 
Hsz ; Borb. I ] . 1751 az, az, régi Gombás a Csontos 
házb(an) házasodot volt, Csontos pedig a Gazdag 
házb(an) kik is mindegy ágbul valo família [Borb. I]. 
1824: Minthogy pedig a mi Águnkban már tsak 
én vagyok egyedül valo fiu, Törvény szerintis én 
Vagyok a' Leveleknek Conservatora [M. zsombor 
K ; Somb. II ] . 1831 kőzél valo Atyafiak vagyunk 
a' Mojses ágon [Szenterzsébet U ; Borb. I I ] . 

6. ötvösmű ágszerű nyúlványa; ramificaţie; 
Zinke. 1596: egy bertews bokor kapoch tewrkessel 
giengiel rákot kinek az teteyebe(n) és az nyeset 
agaba(n) Amatist wagion [ K v ; RDL . I. 65]. 1611 
Egj v j beörteös palastra walo kapocz kinek az 
alja es az tetej gyeongieos türkeses az neset ( ! ) 
agaba(n) az keozeopin Amatizt f. 16 [ K v ; 
i.h. 88]. 1637/1639: Eg j szoknyara valo geongeos 
bokor kapoczj, az teteiben kek duplet, az nyeset 
agaban amatist [ K v ; i.h. 111]. 

7. kb. kötélfonadék; şuviţă (dintr-o funie îm-
pletită) ; Strang. 1733: Unitárius Mester Ur(am) 
oldotta le a' kis harang kötelet, mivel meg szaka-
doztak volt az ágai | látám hogy a' kis harang 
kŏtelé(ne)k három része el szakadatt és tsak egj 
ág tartya [Hévíz N K ; JHbT] . 

8. ágazat, rész; parte; Teil. 1796: Az ötödik 
Kerdésnek első ágára semmi bizonyost8- [Déva; 
Ks 101. — aÉrtsd : nem vallhatok]. 1817: Tanú-
nak . . . felelettye A Feladás lső pontjának máso-
dik ágára nézve [Déva ; Ks 90. XCVI I . 5]. 1831: 
ezen kérdésnek több agaira nézve egyebet vallani 
nem tudok [A.kosály SzD/Dés; Eszt-Mk]. 

9. oltógally; altoi; Pfropfreis. 1844: oltattam 
• • a méh keleptze ( ! ) háta meget . más olto-
vány ágaikbais két két ágat mintsak Bartók almát 
[M. köblös SzD ; RLt ] . 

aga 1. török főtiszt; agă; Aga (türkischer 
Oberoffizier). 1588: Jútta az Ozmán Aga Beek 
embere Mathias deakal . . . vrūnk leúele altal 
paranchiolta hogy Gazdalkodiunk nekye [ K v ; 
Szám. 4/III. 8]. 1594: Jeowe Ezkender Aga az 
Terek kewòt voltt három kûchywal [ K v ; i.h. 
VIII/6. 68]. 1614: vduary zolgankatt Suki Benede-
ket, Az Hatalmas gieozhetetle(n) Chiazar feo 
kapuczi Pasaia az Nagos Memhei ( l ) Agha melle 
rendeltwk hogy Brassoygh mindenwt gazdalkod-
giek [SLt A. 137 fej.]. 

2. havaselvi főtiszt; agă; Aga (Oberoffizier in 
der Walachei). 1598: B. Vram hagiasabol kultem 
ayandekoth az Mihály wayda Agaianak es dara-
bant hadnagjginak kik Havaselfeoldebeol ieotte-
nek | Az hawasely kozákok es Gialogok Againak 
B : wram w kegelme Akaratiabwl kwltem Bwsigess 
Aiandekot Nekie [ K v ; Szám. 8/V. 95, 7/XVIII. 
67]. 

ágacska 1. sarjadzás (a fa fiatal hajtása) ; lăstar ; 
Zweiglein. 1800: ezen erdő hellyen, mit-sem erő 
apro agotskák vágynák [Csekelaka A F ; EHA ] . 

2. átv sarjacska; vlăstar; Sprosse. 1667 az 
meg nevezett édes Urától maradott egygyetlen 
egy árva Ágacska ugy mint Lázár Imreh ur(am) 
[LLt 70/13]. 

3. ág (folyóvíz kisebb kiágazása) ; braţ (al unui 
curs de apă); (Fluß)Arm. 1807: ezen . . . puszta 
hely mellett a Szamosnak egy kis ágotskája fojván 
el egy Palló vagyon építve [Apahida K ; RL t 0. 5]. 

4. hímzésminta bokorszerűen elágazó alakzata; 
crenguţä; buschartiges Zweigmotiv in der Stickterei. 
1803: vékony potyolat nagy keszkenő szélein 
égy égy kissebb ágatskák szkofiummal varrattat-
tak [UnVJk]. 

5. ágszerű hajék/dísz; agrafă de păr ín formă 
de creangă; zweigförmiger Haarschmuck. XVII. 
sz. m. /. hajra valo hajlott Agaczka, melyben 
vagyon kilencz Rubint és három szem győngyőcske 
[Klobusitzky lev.]. 

ágadzik ágakra szakad; a se ramifica; ver-
zweigen. 1795: a' Maros vize ă Dsep, és Sollymos 
kőzött fekvő Nagy Szigetett két felőlről meg 
kerülvén két felé ágadzot [Déva; Ks 73. 74. VII . 
108]. 

ágadzó ágazó, ágakra szakadó; care se ramifică; 
verzweigt, abzweigend. 1795: ha a niult esztendei 
nagy szárazságban a feli allittatott Gátnak Sege-
delme a két felé ágadzó Vizet egy follyamatba 
nem szorította volna, a ' Sós Hajók szászorta 
nehezebben szállittathattanak volna le [Déva; 
Ks 73. 74. VI I . 108]. 

ágál 1. keresetet/pert indít, perbe kezd; a in-
tenta proces; Prozeß einleiten, Klage erheben. 
1578: Meg ertettek eo kegmek my neinő 
gyalazat esset legie(n) eo kegmen Byro vramon. . . , 
azért eo kgme Biro vram wltesse(n) birot, es az 
rajta leot gyalazatrol agalljon ellene az varos 
procatori altal melto bwntetessel procedallianak 
ellene [ K v ; TanJk V/3. 173b]. 1586: az gazda 
Azzony .. tiz frtot Azért fizetet volna Igyarto 
Georgnek es Sala Imrehnek hogj az fogoly leány 
ellen Ne Agallianak varos kepeben hane(m) a' 
fogsagbol es vetekbeol zabadichak [ K v ; TJk 
IV/1. 615—8] | Eotweos Orbán vallia . . . hogj 
Nagy fogadast teot volt Neky Igyarto Georgy 
Vgyan keze Irasa altal, kit be is Mutata hogy 
soha ellene Ne(m) tamad Nem Agai, Akart azért 
az vtan Akalni ( ! ) de otta(n) az eo levelere emle-
keztette, es nem Agait ellene [ K v ; i.h. 288]. 
1682: Kis György agai T . Szemerei András Visai 
Prédikátor szolgaja Viski janos elle(n) hogy csi-
kajat eŏ ölte volna megh [SzJk 172]. 

2. pert folytat, perel; a se judeca cu cineva, 
a avea proces cu cineva; Prozeß führen. 1568: 
fatetur dionisius l(ite)r(a)tus, hogy mikor o az 
kalmar lazlo fyay kepebbe agait, Nyro Kalman 
es Vicey Janos ellen, akor, Mond Kaka!s Andras-
nak dienes deák, hogy agallyunk az kalmar fyay 
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ellenis, hogy ha kegyelmed bekeseges azokal 
[ K v ; TJk 218]. 7586: En Jgarto Georgj zabad 
akaratom zerent, az hatalmas Jstenre Eskwzeom 

Hogy Sem temagad ellen, Sem Cattus 
Ázzon Ellen Semynemeó Deolgeokba(n) ( ! ) Cau-
sakba(n) Senky mellett Ellenetek pert Ne(m) 
fogadok Sem ne(m) agalleok ( ! ) Jgarto Georgy 

hwtyt meg ne(m) alla hane(m) Ellenwnk 
procuralt es agait vga(n) Jtt Coloswarat az Tanach 
haznal [ K v ; TJk IV/1. 615 -8 ] . 1588: Báthory 
Chasparnak penigh Theórweny zerentt walo Aetassa 
wolt Ennek eleótte walo Eztendeókbenis, Azért 
eó kegyelmenek kellet wolna ebben az dologban 
Agalny [Somlyó Sz; WLt ] . 1682: Causa B Varal-
lyaiensis J replicat. Fogadatlan Procatorral 
agai ellenem ne(m) tartozom mégis felelni [SzJk 
167—8]. 1814: minthogy a Certificans Urak a 
Törvénnyel nem meg edgyezőleg ágáltak, 's ágál-
nak a Nemes Uradalom jussa ellen a Felséges 
Királyi Guberniumhoz recurráltam [Déva; Ks 
117. Vegyes ir.]. 

3. törvényt áll, pert visz ; a urmări ín justiţie ; 
Gericht/Recht/Prozeß führen. 1682: Tetszik 
azért minekünk mivel hogy ez productioval Uion-
nan intricalta magat az causab(an), Tovabbis 
tartozik agalni, es usq(ue) ad decisionnem (! ) 
itt allani migh ratioia el igazodik vagy decidalodik 
[ K v ; R D L I. 161]. 1774: Praefectus Botskor 
Elek uram Celebraltatattis azon Dolog-
ban Dominale Forumot, . . parantsolt nékem. . . , 
hogy az Udvar Részéről ágállyak azon Causaban 
[Mocs K ; K S Kallyán Filip (35) vall.]. 

4. (keresetet) előad, előterjeszt; a pleda (într-un 
proces) (eine Klageschrift) einbringen. 1597 
Balatfy János Vr(am) kepebe Tiboldi Georgy 
Annak eleotthe ualo p(ro)curatora Agallya hogy 
Az zek napia(n) az mely dologh feleóll bizonsaghra 
fogott volt Abbul eótet Reúocalta [UszT 12/120]. 
1645: az d. detentor Diosi Mihály az foglyot 
Adamosi Gyeorgyeot sok wdeokteol fogua(n) 
tartatua(n) à foghazba(n) ki nem hozatta ellene 
Nem agait mostis nem p(ro)ponal a mint kellene 
[ K v ; T J k VIII/4. 9], 1655: Rettegen lakó Varga 
Eŏrzebeth Moldvai Andrasne kivan absolutiot 
Uratol Moldovai Andrastul Delib(eratum) 
Eccl(esiae). Mivel nem comparealt Moldvai András, 
a jŏvendŏ partialisra is citaltassa. Akkor agallyak 
dolgokat. Avagy az idŏ alatt bekellyenek ŏszve 
[SzJk 78]. 1682 Causa Buzaiensis. Fejer Mihály 
agallia leanyia Fejer Annok dolgát Keszi Nohaj 
Peter ellen, és elválást kivan [i.h. 172]. 

5. (peres ügyet) véd/védelmez; a pleda (într-un 
proces) ; (einen Prozeß) verteidigen. 1597 Feier-
warat B wramek w kegelmek Adtanak hogy 
w kegyelmek dolgát Agait a az Taplan ( ! ) fw 
keppen az Borsoss Gergely dolgáért 2 Tallért 
Kopoczy Janosnak [ K v ; Szám. 7/XIV. 31] | az 
lato Mester vraim ielentettek panazkeppen 
hogy Paztor Jstwa(n) ewket teorwenben hitta 
volna es perben indult volna vellek . . . E w 
kegmek azért varosul . . . vegeztek hogy az Direc-
tor vraim melleiek alwan az varos procuratora 
agallia causaiokat, es teorveny zerint mennye(n) 

ez causa vegbe(n) [ K v ; TanJk 1/1. 28SJ. 1634: 
Haller Peter Uram Leania Kakoni Ersebet kepe-
ben kivannia az Z. Eccliatol mint pia Matertől 
hogi legien zabad Leania ellen az Atol el indítandó 
Propositioiara Replicalni es Causaiat agalni 
Az Z. Zek is azért ebben kegiesseget mutatna, 
hogi az megh nevezet Haller Peter vram Leania 
Causaiat agaihatna [SzJk 42]. 1660: akarvan a 
fogolj jo Procuratort Constitualni, Contendal ellene 
az Actrixnek az Procuratora, nem constitualhat 
az mert idegen vagy nem eskűttel ide be be (így!) 
es az Varosnak szokasa ellen idegen procuratort 
admittalni. Felel az fogoly Procuratora ideghen az 
fogoly; Azért szabad nekem ágálnom mellette ha 
idegen vagjokis [ K v ; TJk VII/3. 272]. 

6. kb. állít, erősít, hangoztat; a susţine; be-
haupten. 1727 Kovásznán lévén Szék Gyűlése 
hallattam8- hogy sokan azt ágálták volna hogy 
a derék szék költségit a Jobbágyság fizette meg 
[Zabola Hsz; A p 1. - aTi. gr. Teleki József]. 

7. agyarkodik, fenekedik; a duşmăni; anfein-
den, anfallén. 1688: halaira valo veressel Agái 
ellenem [Dés; Jk]. 

8. hetvenkedik, hangoskodik; a se fŭli, a face 
pe grozavul; prahlen. 1843 ne Lármáz nincs 
itt helye annak a piszkolodásnak s ne ágáj 
[Dés; DL t 410]. 

ágálhat 1. pert folytathat, perelhet; a putea 
intenta un proces; einen Prozeß führen können. 
1582: Besan Anna vallia halottam hog Rengeo 
Anna Igiarto Georgieot kwrwa felesegeo bestie 
hires kwrwa fianak monta, Aztis mondotta hog' 
Lator Igiarto Georg, es Nemis Agaihatna Iambor 
ellen, Mégis kereshetnem a fattiat, teob zidalmo-
kat(is) zantalanat halotta(m) [ K v ; TJk 4/1. 69]. 
1586: Az procuratorsagra Igyarto Georgjeot keriek 
ez esztendeobennis mert lattiak zorgalmatosb 
voltat inkab a' theobinel, olj Instructiowal penigh, 
hogy semmit biro vram hire nelkwl Ne chelekegy-
gyek az procűrator, se fogtasson, se Agaihasson 
[ K v ; TanJk 1/1. 28]. 

2. (pert, peres ügyet) védhet/védelmezhet; a 
putea pleda într-un proces; (einen Prozeß) ver-
teidigen können. 1634: Az Z. Zek is azért ebben 
kegiesseget mutatna, hogi . . Haller Peter vram 
Leania Causaiat agaihatna Meli ő kgme Postula-
tomanak az z. zek óreómest annualt volna, de 
az z. zéknek azzal, regi megh rögzeot be vott 
Consuetudoia, meli azt kiuannia, hogi in prima 
Jnstantia personalis Comparitio legien, invertal-
tatot es Conturbaltatot volna [SzJk 42. — L. 
még ágál 5 al.]. 1669: Második Szék el jőve(n), 
ésmét az Actor az Inctust proclamaltassa, ha párt 
vőtt az Inctus, felelhessen(n), agaihasson [Dés; 
Jk]. 1670: Hadnagy Vram eő kglme mellől eze(n) 
Causaban constitutus p(ro)cu(rato)ra leve(n) az 
d(o)mi(nu)s p(ro)cur(ator) és fizetesetis levalva(n) 
ne(m) amovealtathatik, agalhattya Causaját eö 
kglmének [ K v ; TanJk II/1. 747]. 

agapé (szeretet) vendégség/lakoma ; agapă ; Lie-
besmahl. 1759: A ' Péterlaki . . . oláhok innen 
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Radnotra, egy húsvét ünnepére, hogy illendő 
Agapét tarthassanak nagy kegyesen, két vagy 
három negyvenes bórt bévetnek a' Beszerikába 

de Kemény László Consiliáriusnak meg hozzák 
a' hirt, 's rá izen a' papokra, hogy a' Beszerikát 
Korcsoma házzá tették [Hermányi, EDem. 597]. 

agár vadászkutyafajta; ogar; Windspiel. 1582: 
13 Decembris Hendel Gergely vyzy keet Lowan 
Loerincz deakott az Lopót Agarakkal Tordara 
B.V. hagyasabol fizettem d. 50 [ K v ; Szám. 
3/V. 50]. 1584: Mondanak a' kathonak, ad ide 
erezd Nekewnk az Agarakat, Monda Istwa(n) 
deák Ne(m) ereszte(m) Mert az Agar sem vetet 
neked, Ezenbe fel chattananak a' kathonak es 
Monda egy Magas feierbely Eold vagd az Neste 
lelek Curwafiat En ky futamoda(m) az Vczara 
[ K v ; TJk 4/1. 312], 1585: A Feyedelem it lete-
ben Fa alma Myhaly vytte az mossokat 4 
louon f. 1 d. 50 . . . Vayda János vytte az 
Swtōket 4 louo(n) fyzettem f 1 d. 50... Sos Já-
nos vytte az agarakat 3 louo(n) fyzette(m) 
f 1 d. 11 Zabo Jstua(n) vytte az peczereket 
3 louo(n) fyzettem f 1 d. 11 [ K v ; Szám. 3/XXII. 
26]. 1588: 14 May witte Az warady Kochysz 
Ianos, vrúnk Agarat 4 Louon Tordara f. 1 [ K v ; i.h. 
4/I1I. 52]. 1599: Az Actrixnak zolgai az en 
Alparethi hataromon zabadon Jarwan es Nyulaz-
wan kopoymat, Agaraimat fel hoyzogattak, 
kyaltottak, es megh fogtak [Dés; Eszt-Mk]. 
1625: Az Agarak mellet Tizenkett Embernek 
Hust lib: 8 [ K v ; Szám. 16/XXXIV. 162]. 1656: 
Agarak. Nőstény Agar Nro 02. Bak Agar Nro 05 
[Doboka; Mk. Inv. 11]. 1680: Talaltattak az 
Istallo vegehez ragasztót egy hitvan olban . . . 
egy Tissza nevü ŏrŏgh nőstény agarōtt kőlykeivel, 
egy fejer nōstenj agar egy eger szōrū kōlykeivel 
[A.porumbák F ; Á L t Inv. 25]. 1718: Szakaturi 
Laszlo az legh kōzleb (!) el mult Esztendőben a 
Tatar futas(na)k alkalmatossagaval innen Kendi 
Lonarol el futa az Ur(na)k egy kargyát is 
el vitte s egy pár agarát [Kendilóna SzD; TK1.]. 
1732: Tartózó kötelességem szerént kévántam 
udvarolni ezen pár Agárral az Ms : Ur(na)k, me-
lyekis, a szegény Atyám két Agara volt [Kóród 
K K ; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 1752: az agara-
kat is hozzák el ōrvökkel lántzokkal és eresztő 
szíjakkal [WLtMiss. Vesselényi István fel-hez]. 
1760: egy igen kedves Agaram volt, és aztot töllem 
el vette [Aranykút K ; Ks 92]. 

Szk. bab, becsm. 1590: ez Inctusnak az hol 
Akarta azt mondotta hogj en Ghalambfaluj Peter 
az feier aghar farka Alatt tartom hitemet tiztes-
ségemeth az elóttis feiemhez vertek s el' szen-
uettem: Azért valamiúel szokoth Jambornak 
tisztesseget otalmaszni Aszal otalmaszom enis 
Ellene Az mondasert holt dyomo(n) szollok hozza. 
Ezt ha tagadna megh Bizonytom hogy eò mon-
dassa [UszT], 

agarász agárpecér/gondozó; îngríjitor de ogari; 
Windhundpfleger. 1760: Serbán Pétre . . . Aga-
rász [Báld K ; BLt ] . 1781: A Forspontlovakra 

vertem 6 otska patkot xr 18 .. Az agarász 
Lovára 2. ujjat 2. otskát xr 30 [Szászváros; 
BK ] . 1816: Mihály agar ásznak kenyérre — 9 xr 
[Mezőmadaras M T ; Born. XVb ] . 

agárhordozó agárvezető ; conducător de ogari; 
Windhundführer. 1648 e. Aghar hordozok . . 
(26) Peczerek (7)a . . . Három Peczer Inas [BesztLt 
X V I I . sz-i ktlen ír. I I . 293 I. Rákóczi György 
és felesége udvarnépének összeírásából. — aAz 
előbbiek között 26, az utóbbiak között 7 szerepel 
a kimutatásban]. 1663: Agar hordozo Mészáros 
Mihály . . . Agár hordozo Fogarasi Keleme(n) . . . 
Agarhordozo Vinczi János [UtI ] . 1670: Egy Jager 
mesternek 9 Agár hordozonak és negy Peczernek 
25//80 [UtI 10]. 1677 Heti penzesek . . . Egy 
Jáger Mesternek 40. penzevel tiz Agár hordozok-
(na)k, es három Peczer (ne) k 30. pénzevei, egy 
Peczér Inas(na)k 15. pénzevei, masnak 6 penzevel 
attam a' die 31 octobr(is) usq(ue) ad diem 5 dik 
Decembr(is) öt heti penzeket f 22//55 [UtI ] . 

agárkölyök az agár kicsinye; pui de ogar; 
junger Windhund. 1716: az itt maradót fejér 
agár kölyköt feli kűl <döttem> [O. csesztveAF; 
Ks 96 Szegedi János lev.]. 1717: az két agar 
kölyköt nem talalyak [uo.; i.h. ua.]. 1754: 
vagy két Agár kőlykeketis tartunk [Vajdasztiván 
M T ; TGsz 33]. 

agárkutya vadászkutyafajta; ogar, Windhund. 
1684: Vöttem Kigyós Györgytől egy agár-kutyát 
másfél véka búzán [Torda; TT 1889. 256 SzZstt]. 

agárkutyó agárkölyök; pui de ogar; junger 
Windhund. 1654: praemendatt attam Haro(m) 
Agar kutjonak lib. nro 9 [Egeres K ; Ks 70 Szám-
51]. 

agárorv agár-nyakörv; zgardă pentru ogari; 
Windhundhalsband. 1628: Ket Aghar Eorv [GyaluJ 
K v ; J H b K XII/14.4]. 1683: egy Agár őrv [UtI ] . 

ágas 1. (felül) * kétágú fedéltartó oszlop/karó; 
crăcană care ţinea locul căpriorilor; gabelförmiger 
Pfosten. 1586: Az pór Teóreó Malomhoz . . . 
Agasokat veottem . . . — /98 [ K v ; Szám. 3/ 
X X I V . 15]. 1587: Veottem Veres Paltol Ágasnak, 
es Tamaznak walo fatt f 1 — d. 65 [ K v ; 
i.h. 3/XXXIV. 11]. 1636: egy olay ŭteŏ szin 
agasokra epituen, uydōn uy karfazott keōrōs 
keōrūl [Siménfva U ; J H b Inv.]. 1679: Meddő 
marha Akol . . . agasokon allo fedelet csinálták 
fenyő deszkából [Uzdisztpéter K ; TL] . 1685: 
agasokra fel szarvazott fedeletlen uj Sajtó szin 
egy [Borberek A F ; M v R K Urb. 11]. 1694: Tálal-
tatott ezen Udvaron, in fieri, es elkeszülő félb(en) 
egj Nag j U j Paita: húszon egj ~n ro 21 Agasokra 
| egj Csűr, 24 Agasokon állo koszorú fai, és léttzes 
szaru fái készületivei bomladozott szalma fedél 
alatt [uo.; Ka. néh. if j . Bálpataki János lelt.] | 
a' Tornatz(na)k ágassai, karfások de puszták, 
jobb kéz felöli valo kar fáinak penig, tsak az 
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heljek tettzik, ennek emiitett Ágasai, talp fájokon 
állok; és mind alól s felljül is kőtesesek | vágjon 
az Eőkőr Pajta, mellj(ne)k külső oldalat az Udvar 
keritesek sővennje, belsőtt penig njolcz agasok 
tartják, perelljére fedett szalma fedel alatt [Kis-
enyed A F ; i.h* ua.] | Az Szine is 24 Agossa(n) 
áll, fedele nelkűlt az szel el futta hordotta [Kővár; 
JHb Inv.]. 7699; cserefa ágasokra koszaruzot 
rósz szalma fŏdel alat sővenyből font őreg disznó 
pajta, ezen belől hat ágasokra perjezet rosz szalma 
fődel alat valo szin vagy árnyék [Szentdemeter U ; 
LL t Inv. 31]. 7728; vágjon edgj Pajta Agasokra 
csinálva s veszszŏvel megj fonva, Szarufái, fenyő 
fából valo leczekkel megh leczezve, szalmabol 
való jó fedéllel [M. dellő T A ; IB VI. 225/14]. 
7767; a mely házat epittetett, annak egy ágossát 
ki tetette, mely miatt az uttza szorult [Koronka 
M T ; Told. 19/29]. 7770; szándékok lévén 
Házattskát épitteni, . . . arra kérének . . . tiz ágo-
sokot [Mv ; Ks 73. 55]. 1786: Eg j Tōlgjfa Tal-
pokra Görbe ágosakkal jó szaru fákkal Epitett 
Csūr . . . Eg j Agosakra épúlt vesző oldalú Pajta 
[Alparét SzD; Ks 68. 48. 37]. 1794: Egy szüva 
aszaló földbe készült 8 agasokon allo szalma fedel 
allatt [Várhegy Cs; LLt ] | Nem emlékezem, hogy 
pénzen vett volna fákat azon Szekér Szinhez, 
az agasok fel ásására, és szarvazat fel emelésére 
[Mezőmadaras M T ; BKGazd. Mezőmadarasi cs.]. 
1798: Az belső Udvarra bé járó Kapu . 2 
ágasokra, és két felé nyilo deszka kapu levelekre 
vagyon fel tsinálva [Brád H ; Ks 76. IX . 27]. 
1799: Vagyon az Udvarban égy Lábakon vagy 
is Agasokon állo Nád fedél alatt lévő Sertésol 
[F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 1804: egy Hat 
uj agasakan rénovált Tőrök buza kas [Borosbe-
nedek A F ; SLev.]. 1811: Ágosokra Dészkából 
épült édgy Gabonásocska [Mezőőr K ; MkG]. 1814: 
Hizo Sertesnek valo kis ol . . . fel emelve a föld 
Színétől agasakra — Nád fedellel igen gyenge 
[Mezősályi T A ; RLt Rettegi Sándor lelt.] | Az 
Udvarház végibe találtatott égy ágosokra épült 
Szalma fedelű avatég árnyék szék [Septér K ; 
Bet. 3]. 1817 A Kis Malom, Ágosak kőzé font, 
tapaszos oldalú Szarvazàttya ujj, és szalmával 
jo móddal be vagyon fedve | A Felső Molnár 
Ház, ágosakra épitetett, veszszővel font oldalú, 
kivŭl belől tapaszos, és uj náddal fedetett | Vagyon 
egy épülő félben levő őkőr paita, ágasakra epitve, 
oldalán veszszőből fonva [Ordöngösfüzes SzD; 
örmMúz.] . 1822: Egy kisded ágasokra epűlt régi 
el sorvadt avaték szalma fedelű Hazatska [M. 
köblös S z D ; RLt Pataki József hagy. lelt.]. 1824: 
egy két ágasakon állo fenyő fa boronabol készült 
sertés pajta [Erdőszengyei M T ; TSb 43]. 1827: 
Pajta Ágasakon [Vízszüvás SzD; Wass 23 Conscr. 
290], 1834: a Falunak kőzepiben . . . vagyon 
ezen Telken ágasokra épült avaték Ház [Völcs 
SzD; Bet. 7]. 

2. ágasfa; sărciner, prepeleac; gabelförmiger 
Ständer. 1731 Az Gyermek Lovak (na) k meg 
hátasitásá(na)k modgyát . . . eszszerént akarom 
hogy legyen, Hogy az mely két agos az udvaron 
vagyon oda kell vinni égy tanult rest Loval ed-

gyűtt, és ahoz kétfele jo erős kötelekkel szoiros-
san meg kell kötni fen az fá(na)k az gombjaihoz 
[JF lovászmesteri instr.]. 

3. a szekér v. taliga tengelyszerkezetének villa-
szerűén elágazó fa alkatrésze; furcă; Deichselarm. 
1587: Az Taligara keoltteottem . . . 1 Rudat 
p(ro) d. 38. 1 felherczet d. 7. 1 agast p(ro) d. 12 
[Kv. Szám. 3/XXVI. 52] | Az Taligahoz valo 
faszerszamnak meg vetele. Monostor vchaban 
Kyweol Kerekes Demeterrel miveltettem 
Chynalt egy tengelt d. 16 egy Agast d. 12 
[ K v ; i.h. 4/XIII. 6]. 1591: Az waros kwchyiahoz 
à mitt Myweltettem Kerekes Maytyassal Az 
Ernws kwchyihoz egy Rûdot . . egy Nywttot 
egy agost egy feel herzet [ K v ; i.h. 1/5. 9]. 1593: 
Talygara valo kölchegh . . . Eg j Nywtot es egj 
Agast chinaltatam [ K v ; i.h. XX/5. 157]. 1625: 
Az Gerendeli fak meg hozasara Csinaltatta(m) 
az taraczk kerekekhez ket tengelt nyutot agast 
es rudat fizettem kerekes Istua(nna)k f 2 [ K v ; 
i.h. 16/XXXII. 10]. 1637: ket Uy kerek es Vasas 
Tengely agossaval [Teremi K K ; Ks 69. 50. 44]. 
1658: Az Beres szekernek csináltattam Egy Ágast, 
3 Uy keresztényekel f — //30 [Borberek A F ; 
Wass 8]. 1679: Őkőr szekerhez valo, le tölt első 
tengely àjastol, hátulsó tengelyis agasostol no 2 
[Uzdisztpéter K ; T L Bajomi János lelt.]. 1688: 
Egy hitvan tengely ágasostul [Kozmás Cs; Eszt. 
Inv. 6]. 1692: Vagyon itt kerék Tengely ágasos-
tol [Mezőbodon T A ; BK] . 1768: Szárhegy falvá-
nak oly tsere erdeje nintsen a' honnan fentőt 
ágast s egyebet faraghatnanak [Szárhegy Cs; 
LL t Fasc. 151]. 1779: Az Agosagba 4 nagj szeget 
ki tottam xr 12 [Szászváros; BK] . 1780 k. A ' 
nyujto ágosára 3. karikát fel-vertem xr 9 ţuo. 
BK] . 1823: A Bivalos szekér Tengelyje és ágossa 
vasázasára ord: Pánt vas 5 lb. [Déva; Ks 106. 
151. 1.]. 1827: vagyon egy vasas ökör szekér . 
hátulsó derékszeg ágassát le szorito kapóts [F. 
zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

4. kútágas (a kútgémet tartó, fölül kétágú 
faoszlop); furca fîntînii; Brunnenpfosten. 1595: 
Biro Wram hozatot. 1. Agast az Kútthoz 
f 2 d 60 Ásattam fel az Agast Acz Boldisar-
ral es tetettem fel az ghemet [ K v ; Szám. XVIIa/6. 
249 ifj. Heltai Gáspár kezével]. 1625: Fizettem 
Kolosi Georgjnek . . az Teőmleőczj kuttianal, 
Eg j vy Agast megh faragot az gemivel egyetemben 
es fel is emelt d 15 [ K v ; i.h. 16/XXXIV. 
229], 1636: Vagyon az Uduaron egy keŏ kutt, 
felúl az föld szinen hitua(n) auult fa gardazattya, 
agassa, ës gemje az szerent [Siménfva U ; J H b 
Inv.]. 1649) Safar Polgár Ur(am) ket szál 
padlő fat szegeztetet az Fördö haz kutianak 
Agassahoz [ K v ; Szám. 26. VI . 559]. 1680: ezen 
kut(na)k lé vono gemje, ágasa, es az Gémnek 
vegiben valo le vono rudgyát az közepin vassal 
foglalták õszve [A.porumbák F ; ÁL t Inv. 18]. 
1694: vágjon az Kúth, Agassán állo Ohemje 
készségevei [Kisenyed A F ; B fR néhai ifj. Bál-
pataki János lelt.]. 1774: Csutak Uram adot 
. . . kútnak valo két fát égyet ágosnak mást 
pediglen keresztül valo kut Gémnek [Mocs K ; 



121 

K S Conscr.]. 7794: Egy kö kut hitván gárgyájával 
ágossal gémjével és ostorával együtt [Gyalakuta 
M T ; TSb 17]. 1797: Az Udvar közőpén vagyon 
egy köböl ki rakott kut, ágassavai, Gémjével, 
ostorával [Ajtón K ; CU IX/2.9b]. 1798: Ezen 
kútnak ágossa ., és Komponája készen vágynák, 
de mind eddig fel tsinálva, az az kúthoz accomo-
dálva nintsenek [Vályebrád H ; Ks 76. IX . 27]. 
1825: egy kut ágosastól [Légen; KCsl 4]. 1829: 
A kut gárgyástol gémestől vallustol ágosostol 
[Felfalu M T ; D E 2]. 1836: Ket Kut - agasostol 
[Mezőszakái T A ; TGsz 59]. 

5. 1825: Négy Kut tisztításhoz valo ágas 
[Dés; DL t 525]. 

6. a szőlősajtó ágasfája; furca teascului; Teil 
der Weinpresse. 1688.š a' Derek hegjen egj eoregh 
Saitonak egj agassa(n) kivűll Orsóját minden-
nemű eszközit tűzzel meg egettek [ K v ; U t I 2]. 
1838: A sajtó sarka, ágassa, kádja, járma, 
és talpfája meg vágynák [Balázstelke K K ; D. 
2. XIA/21]. 

7. a nyeregkápa nyúlványa; furca şeii; Zwiesel-
arm. 1649: Posta lónak eggik nyergenek elseö 
agassa el teŏruen, czinaltata(m) megh Nyerges 
Pállal f - D 25 [ K v Szám. 26. V I I . 540]. 

8. zsiliposzlop ; stîlp de ecluză; Schleusenpfosten. 
1781 azon Siíipnek 2 ágassait, a' viz meg moz-
gatta volt a viz alá ásott volt, kurták lévén az 
ágasok alá ereszkedtenek Mely két ágasok hellyet 
a' Joszág más két ágasokat tett, amazoknak ele-
jekben, de azon ágasok most is ben vadnak, és 
erőt adnak az előtte állo ágasoknak [Mihálcfva 
A F - Eszt-Mk]. 

ágas-bogas 1. kuszán sűrű, tekervényesen egy-
másba fonódó, görcsös ágakból álló; hăţiş; bu-
schig. 1762: ezen szegelet ingyen sem volt 
illy haszonvehető hanem követses és ágas bugás 
bokros helly volt [Virágosberek SzD ; SLt X X I V , 
6]. 

2. göcsös, tekervényesen kusza ágazatú; cren-
guros; (viel)ästig. 1781 Láttam hogy Sz Martoni 
Szabó Sándor egy nagy reves de elő ágas bogos 
Cserefában be dugta a' fejet es az Aszszu Levelet 
gyujtá vala égyben [Csóka M T ; Ks]. 

ágasfa (fölül) kétágú fedéltartó oszlop/karó; 
crăcană; gabelförmiger Pfosten. 1573: mykor az 
Aszón Bele Bochata az hazba, Akkor Io ep volt 
Mind fedele fala paytay, De most Mind ely puz-
twlt karokat, Be egetet Agas fat Talp fatt (igy!) 
[ K v ; TJk III/3. 273]. 1738: jó Tölgyfa, és főid-
ben ásott ágos fákra erigált jo kŏtéses, de rosz 
szalma fedeles Sajtó Szin [Szászvessződ N K ; 
Born. XX/12], 1781 A Zápor tartó jo erős 
. . . két ágas alá tsuszott, mivel nem volt elég 
hosszú à fa . . . azon két Zápor tartóban lévő 
ágas fák hellyett másokat vertünk [Mihálcfva A F ; 
Eszt-Mk]. 

ágasfark szőlőfajta; un soi de strugure; eine 
Traubenart. 1847: némely szőlőnemek ( : péld. 
hóviz és ágasfark:) szemei kemények legalább 

agátoskő 

részszerint. Legjobban meg van itt érve a Vékony-
héju és Madárszőlő [KCsl 13]. 

ágaskapa a fokán kétvillásan elágazó, kisebb 
zöldségművelő kapafajta; săpäligă; Gabelhacke. 
1587: 6 die Aprillys veottem egj Torozkaj kapatt 
p(ro) d. 20 . . . Chinaltattam 2 ágasz kapát p(ro) 
d. 20 [ K v ; Szám. 3/XXVI . 65]. 1591 Asso 5 Vas 
gereblie 1. Kapak 17. Agas kappa 1 [ K v ; Aggm.]. 

ágaskodik acsarkodik, agyarkodik; a duşmăni, 
a purta picä; anfeinden. 1742: illyen teremtette 
ne felesely és ne agaskodgyál Uradra mert leve-
retlek, enis tsak belé hadtam [Méra K ; Aggm. 
C. 12]. 

ágasláb ágasfa; crăcană; gabelförmiger Pfosten. 
1812: Egy Csűr régi Tölgyfa Ágasokon ál, 

a’ Régiség miatt ágas Lábai meglódultának 
[Szászfenes K ; Ks 76 Conscr. 20]. 

ágasocska kies (fölül) kétágú (fedéltartó) osz-
lop/karó ; crăcană mică; (dim.) gabelförmiger 
Dachpfosten. 1729: Az U r erdejebői vagtam . . . 
egj Kapu ally fát, s egj agasocskat [A.karácsonyfva 
A F ; Told. 31]. 1736: négy agosotskára epitett, 
perellyere fedett az két oldalába ragasztott kis 
Szekér szin vagy Árnyék [Noszoly SzD ; CU] | 
volt égy négy agasotskán állo kunnyo [Martonfva 
N K ; CU]. 

ágasos tengely tengely ágasostul; osie cu furca ; 
Deichsel mit Arm. 1652: egy agasas oh tengely 
rud nélkül [Görgény M T ; Törzs. — Értelmezésére 
nézve 1. ágas 3. al.]. 

ágasszeg ? vakszeg (a szekér tengelyét a si-
mellyel összekötő hosszú szeg); cuiul mare care 
leagă vîrtejul cu osia; Schemelnagel am Wagen. 
1768: vagyon három középszerű vasazatlan Béres 
szekér, három derék, és két ágas vas szegeivel 
[Szamosfva K ; Ks 74. 55]. 

ágas vaskaró (egyik végén) elágazó vas támasztó 
eszköz; proptea de fier bifurcată; eiserne Strebe. 
1842: egy ágas' vas karo vagyis kö Támasztó 
[Csekelaka A F ; KCsl 3]. 

agátes agát, achát; agat ; Achatstein. 1637/1639: 
Eg j faragot ki meczet regj forma gjúrú Agates 
benne, nyo(m) Arany. 3, ortot. 2 f 7 d. -
[ K v ; R D L I. 111]. 

agátkõ achát, agát; agat ; Achatstein. 1790: 
Egy Trompach Gyűrű Agáth kŏ a Tetejibe 1 
Agát kö darab 7 [ S v ; Ks ] . 

agátoskő agát, achát; agat ; Achatstein. 1714: 
Eg j foljo ora, meg romlott Agathosköb(en) | Folyo 
óra, meg romlott Agathes köb(en) [Nsz/Fog; 
REkL t II . Apafi Mihály hagy. 1 0 - 1 , 36]. 

agátoskS-pikszlsecske agát/achátszelencécske; 
chisea de agat; Achatbüchse. 1714: Porn(a)k 
való leveles Agathoskó Pixisetke ( ! ) [Nsz/Fog; 
R E k L t I I . Apafi Mihály hagy. 10 -1 ] . 
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agátpikszis agát/achátszelence; chisea de agat ; 
Achatbüchse. 7874: Egy kis Agát piksis [ K v ; 
Born. I V 41]. 7837 Égy ágát aranyos szélű 
kerek pixis [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 19]. 

ágazat 1. vérségi/nemzetségi ág; ramură, linie 
(genealogică) ; (blutsmäßige od. gentile) Abzwei-
gung. 7607 ada egi puzta haz heliet zenttron-
tasona eoreok arron eorookke ( ! ) megh hiha-
tatatlanul tizen hat magyar forintertt Zereday 
Janos Deák (na) k es az eo maradékinak mind az 
ket agazatnak [Berz. 8. 72/17. aKésőbb : Szent-
háromság MT]. 1660: kit kit az eő reszek szerent 
az kiket iure successorio Ciuitatis, az Nemzetsegh 
agazattia szerent Attiarol s Anniarol illet az 
Relictanak, ki fizesse az Szigiarto Kouaczy familia 
[ K v ; R D L I. 145]. 1680: miczoda vérsegét bizon-
gatta megh leanya(na)k űdvezűlt Attya; azért 
mivel minden ember negy agazatbol áll, declarallya, 
es deducallya genealógiáját világoson, mint az 
teöb Atyafiak, s megh vilagosodva(n) dolga, ha 
comperialtatik osztozó vérnek vala mellyik aga-
zat(na)k lineaja lenni nem denegaltatik része, 
secus ne(m) admittallyák [ K v ; i.h. 158]. 

2. hit ágazat/tétel; dogmă ; Glaubensatz. 1769: 
akarminemü Cziganyok szállyanak meg valamely 
Faluba a Papok tanitsák a hit (ne) k ágaza-
taira és adgyanak hiteles Testimoniumat mikor 
el mennek mind vallásáról mind arról, ha Fele-
segevel hites [UszLt Jk XIII/97]. 

ágazik elágazik; a se bifurca, ab/verzweigen. 
1746/1831 ezen két ut a'hol két felé kezd ágozni, 
ottan hányattunk égj Halmotskát [Szent-
demeter U ; EHA ] . 1764: a' Falu derekába egj 
szegeleten az hói az Ország uttja a' Reformatum 
Templomon alól két felé agozik egy része Abos-
falva felé fel mégyen más része Jobb kézre bé 
fordul a ' Kŭkŭllö vizire [Kük; Ks 39. X X I . 5]. 

ágazó elágazó; care se bifurcă; verzweigt, 
abzweigend. 1737 a’ Falu alsó végénél a' Porgolát 
kapun belöll mindjárt két felé ágazó útnak fel-
jövőleg [Széplak K K ; EHA ] . 

ág-bog 1. élő v. levágott fa girbegurba, göcsös 
ágai; ramuri, crengi; Gezweige. 1716/1793: a mi 
ág bog marad s tőke a Falu szeriben szolgálo 
gyalog szer egy holnapban minden Szombaton 
hozhat . . . nap támadattol fogva nap nyugotig 
[A.csernáton Hsz; SzékFt 29]. 1723: A Plesaban 
lattam Czigány Gábort hogy valami ag bogott 
egy Szekerrel hozott [Rőd K ; Ks 33 Rőd II. 57]. 
1725: A z kertet a' régi gazból, és az epités alkal-
matossagával esett forgaczból, s ág bogból tisz-
títottak [ K v ; Ks 15/LIII. 4]. 1744: Azon főidet 
holmi ág búggal és tőkékkel kerítette körül Eltetŏ 
Vr(am) mely helyben termett Gabona kŏrūl nem 
hogy törvény kert lett vólna, millyent az Articulus 
ir, de még holmi tőkék és haszontalan Ag-bog is, 
a mellyekbōl állott vólt a kerítés, nem volt elég min-
denütt | a ' Falu azon kérdésben forgó díb dáb 
haszontalan ág bogból állo gyepűt elhányta [Szent-

egyed SzD; i.h.]. 1747 Az erdő nem épp, tsak 
gyepűre valo ág bog vagyon benne [Ákosfva M T ; 
Told. 8]. 1749: valami legények . . . hozának egj 
szekér Ág bogot [Tóhát A F ; i.h. 3] | Lattam 
András Szavullyt ä Tavaszon hogj hozot az Szom-
bat Võlgji Erdőből egj Szeker Agbogot [Fejérd 
K ; Szentk.]. 1767 A ' . ház alatt vagyon egy 
hamarjában készült főid pintze, enek padlása őt 
vastag Cserefa gerendákra ág-bóg és szalma hánya-
tott réá főiddel együtt [Csapó K K ; Berz. 3. 
7/C. 6]. 1768 más Szálas fákról ág bogát nyeset 
[uo; i.h. 7]. 1776: (Az) Erdőbe bé menvén mind 
az ketten egy egy kőtésecske Sütni valo aszszu 
ágbogát ki hozván a hátainkan, fel vetettük a 
szekérre [A.kápolna K K ; B K Bethlenszentmik-
lósi ċs.]. 1784: hány forint érő fát vágtanak le 
nem tudom, akkor a töveikről, s ág bogaikrol meg 
lehetett volna betsűlleni mert jol meg esmerszett 
honnat hordották ki a nevezett fákat [Kosztesd 
H ; B K sub nro 310]. 1795: Árva Josit látam hogy 
ősz ve tőrdőlt ág bogát hozott [Ny. karácson MT. 
Told. 76]. 1797: Nyoltz Szekér ág bogért 
2 Rf 40 xr [Lünka H ; Ks 108 Vegyes ir.]. 1804: 
mennyit érő lehetett azonn egybe gyűjtött ágbog 
[Csapó K K ; Berz. 17b]. 1817 32. - Szekér ág 
bog [Déva; Ks 102]. 1830: a' gyalogok csak olyan 
ágbogát hordogattak bé [Erdősztgyörgy M T ; 
TSb 35]. 

2. átv. nemzetség, rokonság; neam, rubedenie; 
Geschlecht, Verwandtschaft. 1607: Hallotta(m) 
Benedek Istua(n) vra(m)is mo (n)dotta hogj ne(m) 
ado(m)a eòrekere, hogj adna(m), ha en nekem 
sok agham bogam vagion [UszT 20/63. aTi. 
a jószágot]. 

ág-csatorna ? fa-csatorna; jgheab de lemn; 
Holzrinne. 1597: Az Keozep vczay varos hazanal 
az Jstallora valo keolchieg Hozzu Janostol 
hozattunk egy agh Chyatornat valunak [ K v ; 
Szám. 7/V. 1.7]. 

ágeneia udvari ügyvivőség; agentură la curtea 
regală; Hofagentur. 1810: A Bétsi Agentiat 
Háromszor Publikálni kell [M.bikal K ; 
RAk 42 esperesi k l ] . 

ágens 1. (erdélyi ref. egyházi) udvari ügyvivő; 
agent la curte; Hofagent. 1749: én ugyan fogok 
irni az Agens(ne)k iránta, hogy ha mi sinistra 
informa(ti)o menne fel, vigyázással legyen, s Ecc-
lesiánkat deffendállya [Nsz; K v R L t br. Bánffy 
Zsigmond kezével]. 1819: A ' Bétsi Ágensnek 
N. Kapusa fizet 20 xft [Nagykapus K ; RAk 29. 
- aTi. a ref. egyházközség]. 

2. kb. kérvényszerkesztő deák; scrib însărcinat 
cu redactarea cererilor; mit dem Verfassen von 
Bittschriften beauftragter Schreiber. 1788: Vg j 
tapasztaltatik hogy a Rabbotás Parasztoknak 
egj néhány Instantiajok nem az arra rendeltetett 
tulajdon Ágensek hanem mások általis készíttet-
tek de mivel az által magoknak ok nélkül 
valo költséget okoznak . . . Parantsoltatik az offi» 
ciolatusnak hogj az egész Vármegyében lévő Rabot 



123 aggság 

tás Parasztoknak adassa azt világoson értésekre 
hogj ennek utánna az arra rendelt Ágensek juta-
lom adás nélkül valo segítségek által, minden 
Szükségtelen költséget el kerülhetnek [UszLt X . 
80 gub.]. 

agg nagyon vén; bătrîn; greis. 1570: Zabo 
Janosne Zydny kezdya, Eregy ky Jnnet Agh 
Bestie kwrwa Ne kyalch ream hazamba [ K v ; 
TJk III/2. 94. — a„Thakacz Andrasne“-t]. 1572: 
Marta nehay Lakatos Bertalanne . az ag leo-
rinch deaknet zolgalta | Az Jwhnak kettey agh 
volt es chorba Az Eote Jok voltak germekdyd 
es egesseges Jwhok kyk Baraniasok leottek volna 
ky keletre [Kv T J k III/3. 30a, 47]. 1595 Egy 
agh tehent es egi tulkot attam el f 6 d | Egi 
santa agh lowat attam el p(ro) f 4 [ K v ; Szám. 
XIII/6. 1, XV/6.37]. 1634: Hogi ne legiena valami 
agh marha, hanem ha lehet, lenne giermekded lo, 
liet vagi nioczad fii [KJ . — aTi. a megvásárlandó 
lo). 

aggat (oda)akaszt/köt; a lega (de) ; anbinden, an-
hängen. 1747: az magok lovokot . az kerthez 
agatták vólt adig kiül az kerten az ország uttyáb(an) 
[Szentbenedek S z D ; Ks 27. X V I I b ] . 

aggeb szitk vén kutya ; bătrîn(ă) învechit(ă) ín 
rele; (Fluch) altér Schelm, gemeiner Hund. 1491 
Quid curo aliquos canes Sí alicui caiji displicat 
faciet (con)tra hec wlgo mit gondolock es age-
beckwel ha valla mel ageb banya tegen rolla [ K v ; 
M N y L X , 497, SzE 473]. 1567: illi vituperassent, 
Bestye ageb nem parancholtok ty nekwnk mert 
mi kyraly zolgay wagyunk [ K v ; TJk 60]. 1568 
Jta dixisset, Iohannes brassai hazuch vg mond 
bestye agebul benne [ K v ; i.h. 219]. 1573: Margit 
Nerges peterne latta hogi lakatos peterne az 
vchan Megien volt, Azonba ky zeokellet Eleybe 
lakatos Leorinch Es Mond hogi te hytwan lator 
hytwan eb koffa ( ?) ageb ha valamit Nem Neznek 
vgy chapnalak Archwl hogi Menie fogad mynd 
zadba Romlana Eregy eregy chiorba ageb | 
Mond neky az Azzony Te kwrwafy aggeb tehen 
giako Miklós hat azt Mondád hogi Archwl chiaps 
[ K v ; TJk III/3. 225, 248]. 1582: Ezen ereossen 
meg bozonkodek Nireó Kalman, es Zidogatny 
kezde engemet Mondwan, Oh wen rut bestie 
kwrwafi Ageb, ínyt hazucz [ K v ; TJk IV/1. 41]. 
1583: monda enneke(m) balas kowachne Iay Io 
Ilona monda(m) A z Agebnak hogy enneke(m) 
haggio(n) beket mert en Raytam az haui korsag 
vagyon es hize(m) kankuchaia ( ! ) vagio(n) az 
Agebnak Menny el vere(m) Ilona Ke(n)di Ianos-
hoz . . . es mongiad Neki hogy vetessen valami 
Petreselyem levelet eotesse vaias vizzel keosse be 
vele es meg giogiul [ K v ; i.h. 155]. 1593 Orsolia, 
Ven Buzai Matiasne vallia, Hallottam hogi iffiu 
Buzai Matias hul ven agebnak, hul eoz agebnak 
zitta az Attiat [ K v ; T J k V/l. 365]. 1597: ieowe 
hozza(m) az azzony monda zomzed vram, miért 
adz tanachot az thót bestie kurwfi agebnak ha 
latod hogi bolond [ K v ; TJk VI/1. 72]. 1599: 

Az Leány azt monda mikor az palchaual kyment 
vala rea hogy Az teokelletlen záros gagiaiu 
teokelletlen ageb meg eon engemet [UszT 14/39]. 
1632: az szwretkor Csizmazia Istuan az szeoleiet 
az Fazakas Simonne mezgeien hordgia vala ala 
eleibe alla es szida mondua(n) keczke Bika im 
bestie kurua fi ageb miért hordod ith ala az 
szeoleot, de Czizmazia Istuanis vizza szitta bestie 
kuruafi szülének es taszigaltak egymást az azzoni 
fel tazitotta [ M v ; M v L t 290.109]. 

Az 1573-1593 közötti időből Kv-ról még ezen kívül mintegy 
húsz adalék [1. még néhányat: MNy hX, 496-9] . 

aggház aggmenház (aggok és szegények ispo-
tálya) ; azil de bătrîni; Altersheim. 1600: Czinal-
tattam az Ag ház zárjához egy eoreggh kolczot, 
es az zárt megh foldoztattam [ K v ; Szám. 9/XII. 
67 Igyarto Simon ispotálymester kezével], 

aggkoros aggkori; de adîncă bătrîneţe; Altéra-. 
Szk: ~ elgyengülés végelgyengülés. 1856: halt 
meg özvegy Román Károlyné Keresztszegi Rákhel 
65 éves korában aggkoros elgyengülésben [Dés ; 
R H A k 84] ~ sorvláz ' ?' 1856: halt meg 
özv. Bányai Mihalyné Kustár Zsuzsánna 72 éves 
korában; aggkoros sorvlázban [Dés; i.h.]. 

aggleány aggszűz, vénleány; fată bătrînă; alté 
Jungfer. 1572 š. Mond Zeoch Benedekne vgian 
Nem akarom hogy I t arwly te agh lean sem te 
sem Mas [ K v ; TJk III/3. 18]. 1574: Orsolia egi 
ag leány azt vallia . . [ K v ; i.h. 362b]. 1582: 
E n Katal jn azzony Jy Garto ( ! ) Janosne Kyraly 
uchaban . . . ezt mondom Joue ky Hege-
deŏs Mihalne leány ( l ) az az agh leány, monda 
az leanynak, Orsolya azzony Ilona, otte az 
em ( ! ) vram, monda a leány, nincze(n), esmet 
monda az azzony, ah hazug beste kurua mit 
hazuch ha meg mondák em ( l ) neke(m) hogy 
ot vagion [ K v ; TJk IV/1. 58e]. 

aggnő vén banya/skatulya; femeie bătrînă; 
Vettel. 1567: Vxor francisci Iles p(ro)clamasset 
vgianis azt erte(m) te file ( ! ) ferenczne hogy te 
miattad gywlolt meg enge(m) az en Anyám the 
vtaltattal meg engem velle. Quibus auditis Philep 
( l ) ferenczne dixisset ad vxorem thomae Komies 
Hazucz bestye lator agnowl benne [ K v ; TJk 104]. 

aggodalom aggodalmaskodás; îngrijorare; Be -
sorgnis, Ángstlichkeit. 1844: sok aggodalmam 
volt hogy sem leveled sem alkalam nem érkezet 
meg, ennyi temérdek idejig [ K v ; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

aggódik bajlódik, gyötrődik; a se îngrijora; 
besorgt sein, sich grämen. 1660 k.: Tőrők Frigy 
bontásában aggod(na)k [Gysz ; LLt ] . 1776: tévé-
nek mind Hunyadra, mind Tordára Procurátoro-
kat, 's én aggódom vélek, s a szolgálatis Szenved 
[Mv ; JHbB ] . 

aggság agg állapot; bătrîneţe adîncă; Grei-
s(en) altér. 1574: Mond Istwan Noh Io attiam 
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fia latom hogi Ember vagi azért meg Ere(m) te 
veled Mind Iffywsagodal agsagodal En mást te 
helyeted nem keresek . . . , Meg eskwt neky hogi 
ely veszy [ K v ; TJk III/3. 382]. 1861 Betegség 
neme aggság [Kv R H A k 156]. 

ághordás ágszállítás/hozás; căratul crengilor ; 
Beförderung des Gezweigs. 1577: az ág hordasra 
penig kenzerytesse eo kegme zorgalmatoson mind 
az alsó felseo faluhely Jobagiot [ K v ; TanJk 
V/3. 151a]. 

ághozatás ághordatás/szállíttatás; aducere de 
crengi; Beförderung des Gezweigs. 1588: 1 May 
Torpay gergelt kwlte biro Vram Ag hozatasert 
felekre attam nekj d. 6 [ K v ; Szám. 4/1. 28]. 

agitál zötyögtet; a agita; holpern lassen. 1757: 
az Aranyat fél ölnyi hoszszuságu, s meg annyi 
szélességű menedékesen állo válura tőltyűk, vizet 
botsátván réá addig agitállyuk, keverjük, mig 
annakis a' zavarja elszűrődvén meg marad az 
Arany a' váluban [Zalatna A F ; JHb] . 

agitálandó tárgyalandó; de dezbătut; (ist) zu 
verhandeln. 1643: Kouasznan lakó Thamasi 
Mihály Deák es feleseghe Balogh Sara alazatos 
kŏnyŏrgesek altal adgyak ertesűnkre ielentuen 
hogy uolna eŏ nekiek Balogh Mihalyal ualami 
eŏreŏksegh dolgabol az Orbaj Szeken teŏrueny 
szerent ualo agitalando causaiok melynek procu-
ralasara fizetesekelis Procuratorokot nem talal-
nanak [BLt 9 fej.]. 1746: constituallya Pleni-
potentiariussa(na)k Kolosvári I f f ju György Pál 
Vr(am) Ns Thordai Szigyárto Sámuel Vr(ama)t 
mindennémű agitalandó causajib(an) [Torda; TJk 
IV . 26]. 1758: az Ns Varmegyé(ne)k szebeni 
agitalando Causa(na)k folytatasara magam elegte-
lenseget ismerem Nsgodnak nem hasznaihatvan 
ex defectu praxis kárt tenni nem kivánok [ K v ; 
Ks 101 Pap Sámuel conv. requisitor lev.]. 

agitńlódik tárgyalódik, tárgyaltatik; a se dez-
bate; verhandelt werden. 1731 k.: mikor . . . 
Papok Partialis Széke vala, és Fekete Ersebeth 
Asszany(na)k Fagarasi S(á)m(ue)ltől való valosz-
tások agitalodik vala, akkor hallottam hogy olvas-
ták ( ! ) ot a Papok Székin valami Inquisitoria 
Relátoriát [Sövényfva K K ; Born. X X X I X . 16]. 

agitált tárgyalt; dezbătut; verhandelt. 7777: 
Dominalis Széken agitalt Causak Protocollumai 
ÎBK Inv. ] . 

agitáltat tárgyaltat; a trata; verhandeln lassen. 
1736: Mihalcz Peter Uram hűtős Felesege-
nek Aba f f i Sofia aszszony(na)k legitimus Pleni-
potentiariussaval agitaltatott [Székelykocsárd T A : 
Borb. I ] . 

agitáltathatik tárgyaltathatik; a se putea dez-
bate; verhandelt werden können. 1646: Az A(ctrix) 
egy kérdést tamaztot az Ecclia eleyben Hogy ha 
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az Causa Diuorty agitaltathatike az Ecclia Fo-
ruma(n) [SzJk 64]. 7650; egy Vice Tiszt előt 
nem agitaltathatik az Causa, hane(m) Vice Capi-
tanunk jelen leve(n) valaszt teszünk [UszT 8/64. 
56b]. 1675: Mint hogy az Nemes ország szokásb(a) 
Tette már azt, hogy az Regalis ki jövetele utá(n) 
efféle dolgok ne agitaltassa(na)k, kik appella(ti)o-
b(an) mehetnek, per hoc eze(n) C(aus)a in tempore 
nem agitaltathatik [ K v ; TJk VIII/12. 120]. 

agitáltatik 1. tárgyaltatik; a fi dezbătut; ver-
handelt werden. 7589/ 1590: à mykeppe(n) my 
eleotwnk itt Mehessen Vas Gieorgy es Zele-
meri Borbara Azzonj az Mehessi hatar esthook 
feleol componaltanak volna rea emlekezven 
à dologra keozteok mint agitaltatot es deter-
minaltatot volt a dologh Azokrol kezwnk Irasa 
alat Iedezest attunk volt [Mezőméhes T A ; Wass 
26]. 1646: Az A(ctrix) egy kérdést tamaztot az 
Ecclia eleyben Hogy ha az Causa Diuorty agital-
tathatike az Ecclia Foruma(n), Ez kérdést az 
sz. szek Istenessen megh ruminaluan, teczet hogi 
az ollian Causa Diuorty most az szent szeken 
nem agitaltatik azért . remittaltatik az kul-
seő Forumra őt ( ! ) agitaltassek ã hol illik az kűlseő 
Magistratusok eleőt [SzJk 64]. 1650: előttők az 
Causak agitaltassanak [UszT 2e]. 1687 tetczet 
Kglmeteknek ide Fogarasban, Generális Or-
szág Gyűlését promulgáltatnunk holott az Dietak 
alatt folyni szokott tōrvényekis agitaltatnak 
[Thor. XIV/9 fej.]. 1698: a' melly dolgok akkor 
mi keppen es hogi agitaltattak ott specificaltatott 
[ K v ; AsztJk 41]. 1701 rendeltünk kgltek(ne)k 
Országul közönséges Gyűlést Gyula Fej ér varra 
. . ., holis az Gyűlések alatt agitaltatni szokott 
Causak folly(na)k [UszLt. IX . 11. 36 gub.]. 1720: 
az Bolgárok dolga vegett Conflualnunk kell itt 
Vinczen másod nap penig két Criminalis Causa 
fog ugyan itt agitaltatni [Alvinc A F ; Ks Gillyén 
Dániel lev.]. 1779: A Periódusnak tegnap volt 
utolso napja már Szent István Király napig a ' 
Tekintetes Tábla Törvényes dolgok fojtatására 
nem Conflual; hanem Puplicumok(l) s egyéb apró-
ság Instantiak fognak agitaltatni minden két 
Hetben égy napon tudnilik Hetfōnn [Kv ; SLt XL ] . 

2. esik, történik; a avea loc; vorfallen, sich 
ereignen. 7637\XVIII. sz. jőve mi elŏnkbe edgy 
felöli . . . Zólyomi Ersébeth Aszsz(ony) Havas-
alföldi Gabrillás Vá jda Felesége, más felöli 
Albisi Zólyomi Dávid Uram, . . . harmad részről 

Apa nagy falvi Apaffi György Uram . . . , 
és nékünk kezeket béadván, és minden viszsza 
vonásokot, azokbol következett perlekedéseket, 
kik kŏzŏttŏk eddig agitaltatta(na)k, penitus le 
hagyván. . . , sequentibus sub conditionibus edgye-
zének meg edgymás kōzŏtt mi előttünk [Ks 65. 
44. 11]. 

agltáltatott tárgyaltatott, tárgyalt; dezbătut; 
(wurde) verhandelt. 1757: anno 1756 die 21a 
Junii . . . nemes céhünkben agitáltatott arbi(tra-
lis) sessio előtt is forga elő ezen felyebb emlit < ett > 
dolog iránt valo difficultas [DFaz. 18]. 
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ágkötél ? nagy/öregkötél, hosszú kötél; funie 
(mare); Seil, Tau. 1588: 16 Marty Monostor 
Kapwra es Hid kapwra chinaltattam keet keo-
telęt . . . f. 1 d. 50. Vgian akkor attam az Varos 
Zolgainak hogy az A g keotelet meg attak d. 4 | 

az Monostory Agh keotelet hogy meg hozta 
Hendrik gyeorgy attam neky d. 3 [ K v ; Szám. 
4/1. 25, 29]. 

ág-materiálé ág anyag, vesszőanyag; nuiele 
pentru stăvilar; Flechtenmaterial. 1856: Mező 
Bándi Dugásan lévő Malomnak Zugoja egészben 
ujjá épitve ahoz illő ág matériáiéból jo állapotban 
találtatott a Dugás szélire vagyon ültetve 48. 
fűzfa [Mezőbánd M T ; TSb 39]. 

ágnlcsos kendő kendőfajta; un fel de basma; 
Art Tuch. 1737 k. Vérés és Kék ágnicsos kéndő 
[Brassó; Ap. 5 Apor Péterné lelt.]. 

agnoszkál 1. elismer; a recunoaşte; anerkennen. 
1671 az Incta . . az mely magistratusnak alatta 
s inspectioja alatt eleődik, azon magistratusnakis 
fórumát kel fórumának agnoscalni [ K v ; TJk 
VIII/11. 156]. 1674: a fen deciarait szemellyekkel 
ezen megh irt dologrol valo Contractust, minde-
nekb(en) az Vr Banff i Sigmond vram megh allya, 
es ezen Contratust edgyik részről magáénak agnos-
cállya ő kglme egjszersmind is effectuallya [Ha-
vadtő M T ; B L t 11]. 1700: Iuon Szurdul sive 
Siket Molnarságában Néhai Csonokosi Balint 
uram eö kglme számadásra Constringálván Cir-
citer nyolcvan veka buzaig tette s marasztatta 
adóssá . . . , de mint hogj adósnak agnoscálta 
magat lenni az en praesentiamban kőte s ada 
Csonokosi Balint urfamnajk ŏrŏkŏs jobbágjcsagra 
magát [Rusor H ; Szer.]. 1701 Tagadhatatlan 
dolog, hogj . igen károson esett volt az ŏ 
kglme részről azo(n) Divisio, melljet agnos-
cálnak [ K v ; SLt F G , 55]. 1730: (A) Mgos Guber-
nium Commissioja és resolutioja ellen reluctalni 
nem akarunk, mind az által azon eo Ex ja varo-
sunk ellen valo processussat edes Hazank Tör-
vényével meg edgyező processusnak Semmikép-
pen nem agnoscallyuk [Dés; Ks 25/IV. 23. M]. 
1745 : Etető ( ! ) Ferentz Uram jött ki ide Züajra 
és kénszergette az ide való Nemes Eltetŏ Famí-
liát szép szovaüs kérte haraggal is hogj akar 
Párb(an) akar originálisban adgják oda eo k(ne)k 
az Armalissokat . . ., de azok bizonj nem adták 
mivel nem agnoscálták Attjokfianak lenni elôttem-
is meg tagadták [Z i lah; Wass 6]. 1756: az falusi 
Bírák és Eskŭttek ágnoscálták aztat hogy azon 
Matkalo nevezetű E rdő az Exponens Vrakat 
illeti [Bácsi H ; B K ] . 1761 a' Contractust maga 
is agnoscalja Arszintyia és azt mondja hogy béres 
ŏkreket vett azon a ' pénzen [Rőd K ; Ks 26. X ] . 
1767: magát Sándor István Vram Galna János 
Ur(amna)k adossának mi előttünk agnoscalá 
[Kissáros K K ; Borb. I I ] . 1770: Hogy irántam 
gyanos ne légyen ezen Tkts nemes Vár(me)gjeis 

Régi Eleimről réám szállatt és . . . meg maratt 
nemességemről szollo némely Leveleinket . . . be 

mutatom méltoztassa(na)k engem ki eddig 
isméretlen voltam pro vero et in dubitato nobili 
agnoscalni [SLt X L I I I . 16. Maróthi István kérv.]. 
1776: Fluerás Jákob Sellér soha magát job-
bagynak lenni nem agnoscalta [Bujtur H ; Szer.]. 
1802: írástudatlanok lévén ezen Testimonialisnak 
Adoi, hogy igaz Hiteknél fogva . . . tették légyen 

. a ' fen irt panasz-Vallás-tételt bona fide agnos-
callyuk [Héderfája K K ; B f R 44/171]. 1809: 
(A) Summa tészen 23 v. forintot, az melyet maga 
Imre György Uram is Ágnoscálá ( l ) [Kakasd 
M T ; D. 1]. - L. még SzO VI I , 4 2 2 - 3 . 

2. beismer ; a mărturisi; gestehen. 1761: többet, 
hogj el lopot volna nem agnoscala, mint: Egy 
nagy sahos abroszt, két kristály pohárt. Egy uj 
kender párna hajat . . . E gy gyapottos kendőt 
[Torda; TJk V. 47]. 1776:... ajtaját étzaka 
bé törték vagy rontották, pálinkáját és pénzit 
a mi volt el lopták, azután a Falu előtt ezen 
patratumokott agnoscálták és Complanáltak 
[Tyéj H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

3. felismer; a identifica; agnoszieren, wiederer-
kennen. 1730: Sárközi Vramis látta es agnoskalta 
ezen keresztet azon el veszett keresztnek lenni 
[Torda; M v R K ] . 

4. ismer, tart; a considera; haltén für etw. 
1728: az emiitett Candidatio véget compareálni 
Maga homagionale obseqviumanak agnoscallya 
[Ap. 1 gub.] . 

5. tapasztal; a observa; erfahren, feststellen, 
(be)finden. 1671: az asszonyis meg eskŭta hogj 
. . . semmi virilitassatb soha nem agnoscalta 
[SzJk 114. — a Az egyházi válóper bírái előtt. 
*>Ti. férjének]. 

agnoszkálhat elismerhet; a putea recunoaşte ; 
erkennen/agnoszieren können. 1699: azt maga 
agnoscálhattya Ur(am) kgld hogy nem leg(i)t(i)mo 
modo p(ro)cedaltak [Brassó; B L t 9]. 

agnoszkáltatlk elismertetik/fogadtatik; a se re-
cunoaşte ; erkannt/agnosziert werden. 1665: az 
Tanács Urak jelenlétében Benemerita personának 
agnoscáltatta(m) mint arol valo uyab levele is 
extal Ng(na)k [ JHb 1/7]. 1760: az jo Leányom 
. . . azon 26 ezer forint Capitalisnak, Interessé-
(ne)k hozására capaxnak agnoscáltatott [Igen-
pataka A F ; T L Teleki Á d á m aláírásával]. 

ágostai lutheránus; luteran; lutheranisch, evan-
gelisch. A.B. 1864: Gablentz Ágostai község 
paplak és oskola építése* [Gyalu K ; R A k 89. -
aAdakozási felhívásra való fels.]. 

agraváció teher, terheltetés; povară, împovă-
rare; Last, Belastung. 1718: Most is nagy aggra-
vatiojára vagyon 8 compania németnek nagy 
bagasiaval valo ott létek [SzO VI I , 240 a székely 
nemzet panasziratából]. 1729: Colonellus Ur(am) 
ir nekem égy Levelet hogy Serviczetis 
honnét tartoznak adni, tavally az Nemes Var(me)-
gye adott, elégg nagy aggravatiojávai a Possessorok 
Joszáginak, ha mostis rajtunk marad éppen el 
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csügged az Nemes Vár(me)gye, hogy már annyi 
sok Esztendöktül fogva Improportioval viseli az 
nagy terhet [Csicsókeresztúr S z D ; K s 83]. 

agravál 1. terhel; a împovăra; belasten. 7689 
Felső Venicze nevü Faluban az falusi Lakosok 

az eő kglm < ek y tül allítatot molnarokatis 
semmi féle injuriakkal nem illetik, sem egyezer 
sem maszszor fenyegetődzesekkel annalis inkab 
veressel nem üldözik, kergetik és n ( e m ) aggra-
vallyak, az malomb(an) mint ennek előtte ugy 
ennek utanna is el szenvedik [ F ; Szád.]. 7777 
itt Háromszéken azt az Szolgálatot a Ráczok 
viszik . Vr (am) az Nemes Széknek ha ott is azok 
vsupportalnak, és az Széket nem aggravalnak 
vélle [Réty Hsz ; Born. X X X I X / 5 2 Antos István 
kezével]. 7727 A Gazdagabb Jobagyokot 
nem aggravaltak anyira mint a Küspal Vramet 
[Uzon H s z ; K p I. 141]. 1731 illyen aprolekos 
dologgal nemis kell az T : Nemes Tanacsot aggra-
valni [Dés ; Jk]. 1742: tartozzanak Kifor Iliat 
es K i f o r Juont az Mlgs Királyi Táb la eleiben 
elō állittani ha hol . a ' Mlgs Királyi Tábla 
Törvényesen Iobbagysággal aggravallya tehát ott 
maradnak cum FamÜia illorum [Boncnyfres S z D ; 
T L 42]. 1748: Lévén kétt szegény Jobbágyom 

. Kézd i sz Léleken, kiket is ez adóval a ' mint 
hallom a ' betsűletes falu igen meg terhelt, ugy 
az extraordinarium Servitiummal is feletéb aggra-
va l jak [Csekefva U ; Ap. 1]. 1768/1777; Udvar i 
Gornyikok, Tisztartók, Dsugyak, Kenizek kik-
(ne)k mi kárt tésznek, kiket mivel aggravalnak, 
opprimalnak és praeter debitum taxáinak ? [ H ; 
K s 112 Vegyes ir. vk]. 1771: bánom hogj Tyiu 
G jő rg je t aggraváltam, mert ő azon szokat nem 
mondotta a mellyekkel őtett obprimáltam [Buku-
resd H ; K s 113 Vegyes ir.]. 1782: Senkit semi 
szolgálattal nem agraváltam sőt meg hiba hoba 
eshetett hogy ki nem tölthettek amint kellet 
volna, s abba maradott [Baca S z D ; LL t ] . 1787 
Kebler Lőrincz . maga kerék gyártó mester-
ségehez meg kivántato épületeket ezen fundusra 
épithet, ellenben pedig haszontalan, és Superfluum 
épületekkel a fundust ne aggráválya, mert az 
illyeténeket aestimatioban a Mlgos Udvar nem 
vészi, vétettni sem engedi [Déva ; K s 73. I I I . 
24]. 

2. (büntetéssel, pénzzel) sújt, büntet; a pedepsi, 
a amenda ; bestrafen. 1591 Berekzazj Mathe 
Jelente azt en nekem hog' az Ecclesia . 
vg ' aggraúalta es ligalta volna meg az eó tólle 
el separaltatot feleseghet Catalin azzonth, hog' 
vranak Elteigh ferhóz ne mehetne [ K v ; K v L t 
1/60]. 1714 nem az ország Articulusa szerent 
veszik ra j tak az be hajtó pénzt hanem 3ram 3ram 
penzel aggravallyak az be hajtőt marhat [Mar-
tinesd H ; B K sub nro 261]. 

3. súlyosbít ; a agrava ; erschweren. 1772: 
Agg rava l j ák ezen tselekedetét előbbeni lopogatási-
is, . vétkes "voltáért más illyen rosz erköltsű 
szokásos Emberek(ne)k rettentése végett a ' Pel-
lengéren Tsőtőrtők napon 33 Veszsző ütéseket 
Hóhér által szenvedjen [ K v ; T J k XVI I I/3 . 43]. 

agraválhat terhelhet; a putea împovăra ; belas-
ten dürfen. 1841 Senki is ezen becsületes i f jakat 
vizhordással és pecsenye sütéssel nem aggravál-
hat ja, ha szolgálatba lésznek is, hanem ha inas 
találtatik a céhban, azok tartoznak végbe vinni 
[DFaz. 39]. 

agraválódlk (büntetéssel) sújtódik, sújtatik; a 
se pedepsi; bestraft werden. 1718)1720: az I t 
eŏ kimét p(raede)cessorim altal oppignoral-
tatott . . Sz. Gothardon levő Néhai Osvát Orbán 
ház hellye iránt l(e)g(i)timo modo meg kinaltat-
tam volna, hogj engemet illető paraszt haz hellyett 

remittallya; nem remittalta ., azért meg 
kivánom hogj ha mostanis az harminczkét Magyar 
forintokat fel nem vészi Convincalod-
gjek, és aggravalodgjek [Szentegyed SzD Wass 25]. 

agraváltat terheltet; a pedepsi; belasten/bestra-
fen lassen. 1606: az felperes egj nehani ver-
sen zidott bestie lelek kuruanak, f i jaual 
ketten ot niomottak a foldon mint zerettek, 
Isten otalmaza megh teollek, az sok iambor altal 
hogy megh nem eőlenek, . azért feyen keua-
no(m) aggraualtatni, mind fiaual Egietemben 
kullon kullon | fogságért Aggraualtatot volt Galf i 
mihalj vram, de nem kereswk mi azt [UszT 20/25. 
275]. 1625 azt mondom hogi haromzor kergettek 
diznaimot ky az makróij mint falu szokot 
agraualtatny enys vgi keuanom maradasokot az 
potentiaert az ket el vezeot diznokot cum estima-
tione meg keuanom [i.h. 1342a]. 

agraváltatás terheltetés; împovărare ; Belastung. 
1717 Csik, Gyergyó, és Kászon ez jelen valo 
1717 esztendobeli aggravaltatasinak summája 
[ I N y R ] . 

agra váltatik 1. terheltetik; a fi împovărat ; 
belastet werden. 1600: Wegezetre hogy teorweny 
keözbe rea me(n)tek marhaiokkal Juhokkal, azért 
az nagy hatalomnak terhén negy giran agraual-
tatnak [UszT 15/71]. 7608: az zitokert eleúen 
dian f. 12/50 Aggraúaltatik [i.h. 20/150]. 7667 

Hogy ha valami expensat vetne fel az Nemes 
Orszagh, aztis telljes tehetsegekkel el kerülni 
igyekezzenek, hogy azzal ne aggravaltassunk, 
mert az eddig valo sok rendbeli expensa is az 
szegenyseg(ne)k igen nagy Terhere vagyon(n) 
es ha meghis többel terheltetik az szegenysegh, 
el nem viselheti [Wass 12 követi utasításból]. 
1706 ō klmek házok népe ne(m) aggravaltatik 
semmi Contributioval ŏ klmekis contentusok 
lehet (ne) k [U szL t X I I I . 94]. 1740: Háttzeg Várossá 
Lakossi recurrálvan hozzám jelentik hogy mind 
condescensiok, u gy más sok szinŭ Servitiumok, 
és Terh viselésekkel volnának aggravaltatva [ K s 
84 gub.]. 1749 ezen Nyomorú kitsin Szék 
mind Brassóba menő, és többire onnan ki masirozo ; 
Nem különben gyakorta Csikbol ki, és be menő 
Militiaknak az t őb N(e)m(e)s Székek felett . 
aggraváltatva v agyon mindenkor [Ap. 5 miklós-
várszéki asszesszorok iratából]. 7765: az Execu-
tiókhoz tett költségekkel néha néha bizony ollya-
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nokis agraváltattak, akik magok competentiájokat 
bé fizették volt nem tsak a morosusok [Kisenyed 
A F ; Eszt-Mk Vall. 299]. 1768/1771 Egyébbel0 

nem tudom hogy a' mostani uj j vagyis Schis-
maticus papoktol aggraváltatnánk [Bukuresd H ; 
Ks 112 Vegyes ir. — aTi. szolgáltatással, pénz-
beli járandósággal]. 

2. sújtatik, büntettetik; a se pedepsi; bestraft 
werden. 1708 Polgári Gábor . az ordinar(ius) 
halál büntetéssel nem aggraváltatik [KvLt I. 
194]. 

agravium zaklattatás ; încomodare ; Belästigung. 
1702: Az Oláhfalviakon praetendálván az Nemes 
Szék harmad idei 780 forint restantiat, mint hogj 
akkori sok tereh viselésék s aggraviumok consi-
deratioban vétetvén, azon restantiajok relaxálta-
tot, Kgltek ne háborgasa okét érette ., se ne 
exigállya rajtok, parancsollyuk Kglteknek [UszLT 
IX . 77. 43 gub.]. 

agrediál 1. nekikezd/fog; a se apuca; sich 
heranmachen. 1728: legh elsőbben aggredialtunk 
ă fenn specificalt N(e)m(e)s curian lévő Epületek-
nek Aestimatiojához [M.dellő MT IB VI. 225/14]. 

2. neki/megtámad; a ataca; angreifen. 1600 
az Nyreo legeny Ajtajat nitotta meg, es 
ugy aggredialta az kozakott [ K v ; TJk VI/1. 
386]. 1748: (Az alperes) aggredialta, és conse-
quenter tsabdosta hurczolta verte [BSz ; JHb 
LXVII/3. 201]. 1755: Tudgyae a Tanú 
Iszaku Blendét hatalmasson ki ag(g)redialta, 
Sebhette és verte meg, hol volt azon ag(g)ressio 

. miért aggredialtatot ki szolgáltatott a vere-
kedésre okot? [ F ; TKhf 31/11 vk]. 1768 Pari 
potentia mediante ki agredialta . . eŏ Nga 
Boka Mitru Jobbagyát és miként rongalta 
verte? [BSz ; B K ] . 1769 mellyrŏl gyűlt Szénát 
Somkereki László Vram által vitetett a maga 
rétire, mellyet vévén észre a Jánosi István Vram 
Birója a Harangot felre verette és ott agredialtak 
Somkereki vramot [Páncélcseh SzD; RL t 0/1]. 
1779: ki miként aggrediálta s döfölte őtet ? 
[ A F ; Mk Szilvás 5/3 vk]. 1786: mi okbol támatták 
meg és agrediálták Mlgs Groff Lázár János Ur 
Ő Nsga Remete szegi Fogadossát Pap Tódort 
és Feleségét ? [Msz; L L t vk]. 

3. rátámad (szóval) ; a se răsti la cineva; jn. 
anfahren. 1782: az adat iro, vagy Confrontaló 
Commissariusok Midőn az Adámosi adozo 
Nepnek Adoját fel irták igen durván, mintha 
részegek lettek volna, szörnyű karomkadásokkal 
és szitkokkal agrediálták külön külön a népet ? 
[Ádámos K K ; Pk 7] | a Dominalis Biro Illya 

. magát Opponálni, resistalni nem irtozot, 
szörnyű nagyon el rogodták (! ) ezen embert a 
Csikók, nem etzer agredialt szóval, miért én neki 
köntöst nem tsináltatok [Baca SzD; LLt ] . 

4. rámegy; a merge/intra; hin(zu)gehen. 1750: 
Aranjosi Praediumhoz tartózó Tilalmas erdejében 

.. Szinte Setét estvének idején aggredialván, 
ottan épületnek valo fákot vágtál [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

agrediáltatik megtámadtatik; a fi atacat; an-
gegriffen werden. 1755: Iszaku Blendét hatal-
masson ki ag(g)redialta . . . hol volt azon ag(g)-
ressio miért agredialtatot ? [ F ; TKhf 
31/11 vk. — L. még agrediál 2.]. 1778: Csanán 
Ursz nevezetű Sellérét Kortsomáján kik, mit-
soda nevezetű, és ki Emberei agrediálták . ? 
Hát a Város Uttzáján, a’ Fülepné pallójánál, 
ki aggrediálta ujjra . . ? Csanán Ursz 
igazé hogy Senkinek Semmit Sem vétett, hanem 
minekutánna meg verve már haza akart volna 
menni, akkor aggrediáltatott ujjra? [ T ; JF vk]. 

agresszió támadás; atac; Angriff. 1755: Iszaku 
Blendét hatalmasson ki ag(g)redialta, Sebhette 
és verte meg, hol volt azon agressio . . . miért 
aggredialtatot ? [ F ; T K h F 31/11 vk]. - L. agre-
diál és agrediáltatik al. is. 

agresszor támadó; atacant; Angreifer. 1761 
kicsoda, mi okból, micsoda Conditioju és hunn 
lakó személy aggrediálta az Exponenst mocskos 
szitkokkal, es kezebeli pálczájával ha tudgya . 
nevezze meg kinek hivják azon aggressort ? [BSz ; 
Ks 25. I I I . 69]. 1767 igazé, hogy az Adgressorok 
erőssen Teremtettéztek, kik voltak azok's mitsoda 
Attákat és Teremtettéket szoliottak ? [Msz; 
Told. 26 vk]. 

ágszál. Csak szk-ban egy ~at nem bir kb. egy 
ágacskányit, egy fancsikányit nem birtokol, egy 
fancsikányija sincs; a fi sărac, lipit pămîntului; 
keinen Pfifferling (besitzend). 1600: Borsay Peter 

vallya . eoreoksegeket chak egy Ágh Zalat -
tis Nem Bir Bwday eoreoksegeket Teutsch János 
[ K v ; TJk VI/1. 494]. 

ágtöltés rőzsetöltés; stăvilar de nuiele; Faschi-
nendamm. 1759 tudunk a Szinnyeia határ felöl 
egy forrásos hellyen circ(iter) őt őlős ág töltést 

a meg nevezett Padlásos hidak végeinél 
többire mindenütt ág töltések is vágynák [Alpa-
rét SzD ; J H b K XL/8. a A tőszomszédos Radák-
szinye] | A Malmon innen egy patakotskán két 
őlős ág töltés és a közepén Bodon vagy is üres 
Tőke A Lázár Kuttyánál ugyan két őlős 
ág töltés és Bodon a közepéb(en) | A Leurgyison 
innen az Patak magát az hegy alá tsapván az 
utt bé szakadozott, melly miatt az oldalt hosz-
szan hat ölnyire kell ásnunk és ág töltést tsinál-
nunk [Csákigorbó S z D ; i.h.] | a Csernek felől 
valo Völgyben az Patak az Oldal alá ásta 
magát az Ország uttya bé szakadozván, az oldal-
nak circiter hat ölnyire hoszszan valo ásásával 
és alol talpfának keményen le tsinálásával s ág 
töltéssel procuralják | az Cserneki határ felől egy 
darab forrásos utat procuralnak circiter tizenöt 
öl hoszszuságu ág töltései [Csernek SzD ; i.h.] | a 
Sáros hellyeket mind Padlásos hidakkal, és ág töl-
tésekkel vagyis gátlásokkal tartyák [Désakna; i.h.]. 

ágú számn-i jelzővel 1. ágazatú, nyúlványú; 
cu . . . braţe; -armig. i ln . 1775: az Három Águ 
inotsárban (k) [Gagy U ; E H A ] . 
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2. ágas; cu . . . dinţi; -zackig. 1634: Ezüst 
Villa haro(m) aghu [ K v ; J H b K XVII/15]. 

3. -karú; cu . . . braţe; -armig. 1863: hat águ 
Lusterért a bátsi templom számára fl 12 [Bács 
K ; R k A k 235]. 

agy 1. fej, koponya; cap, craniu; Kopf, Haupt. 
7600; Nagy Georgy . . . veres Aggyal latta Geor-
gyeott de mint eoteotte, nem thwdgya [ K v ; TJk 
VI/1. 433]. 1629: eleb ragaduán chyeber rudat 
az J wernj kezte agyat be teorte sebesítette, veres 
Ingetis mutata [ K v ; TJk VII/3. 200]. 

2. ~a veleje creier; Gehirn. 1582: Nem tuggia 
mint leot a lowal valo Niomtatas, de latta Az 
g'ermeket hog temethny vizik volt, eozwe Lapult 
volt a ' feye, Agia vele(ie)is kwn volt [ K v ; TJk 
4/1. 16]. 

Szk: ~&a üt fejen üt. 1629: Varga Georgy 
is erkezek egj fustelyal s ugy wte Horuat Istuant 
agyba(n) hogj mingyarth el deöle | ki ieőue Horuat 
Jstuanis . . . s ott wte agjba egy bottal Varga 
Geörgy Hor :Ist: hogy mingyarth fel deöle minth 
egy eökeör [ K v ; TJk VII/3. 94, 101]. 1634: 
Lattam azt hogy Czionka Jánost adgyba ute az 
oklivel Bodroki Marthon [Mv ; MvLt 291. 31b] 

vág fejen üt. 1779: aztis láttam mikor Mihály 
Csigány mikor (így!) főbe vakta egy kapával 
Stephan Berest mikor agyba Vákta, ugy hogy 
le rogyant mingyárt [Záh T A ; Mk V. VII/12] * 

issza magát tökrészegre issza magát. 1754: 
mig m ū szent Mise halgatni lőttünk vólna, eŏ 
addig agyon itta magát ugy annyira hogy ă részeg-
sége miatt estve négy óráig meg nem indulhattunk 
[LLt 300 Litt. B] * üt fejbe vág. 1598: az 
olah molnár legennjel eozze vezet az haydu es 
vgj eote Agyon [EMLt] . 

3. pisztoly/puskaagy (a lőfegyver fa-része); patul 
puştii; (Gewehr) Kőiben. 1594: Ratio Instrumen-
torum bellicorum . . . Restal Siska Ágiastul No. 1 
. . . Vagion Agi nelkeol ualo Puskais No 1 [Som-
lyó Sz ; M N y L X I , 110]. 1625: Attam Aztalos 
Janosnak mjuel Czinalt volt Pajor Deme-
ternek egi pistolnak Vy agjat f. 1 [ K v ; Szám. 
153]. 1664: Tőrt agyú Pistolyak [Dés; Hr 2/23]. 
1695: Biro W . . A z Taarhazbol ada ennekem 
ket puskahoz valo vassat, és hagya hogy 2. Io 
puskát czjnaltassak belőle Nemet Aztalos 
György czjnalt hozza 2. Agyat . . . d 64 [ K v ; 
Szám. XVIIa/6. 130-1 ] . 1757 Égy Betsi flintám-
(na)k egész agyastol valo meg igazítására Rflr. 
01 xr 59 [TL Teleki Ádám költségnaplójából]. 
1808: A z Ágyára uj tsontot todani xr. 30 [ K v ; 
TKhf puskaműves-számlából]. 1822: Egy hosszú 
jo Csőjü 's szerszámú Burgus fegyver, az ágya 
( ! ) is meg lehetős [Nyárádsztanna M T ; MvLev. 8]. 

4. kerékfej/agy; butucul roţii; Radnabe. 1600: 
Egy keózep vasat veottem d 18 . . az kerék 
agyára meg forraztattam Pal cziga(n)nal [ K v ; 
Szám. 9/XII. 66]. 

ágy 1. pat ; Bett, 1568: az azzyonnak Egyéb 
marhayat ne(m) latta(m) hane(m) egy agyat es 
egy zoknyat es egy palastot [ K v ; TJk 159]. 1570: 
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aztis hallota zabo Janosnetwl mykor az vra az 
Thaborba vo l t . . . , Vyd Jsten az falnak, hozd az 
en agyamba az zeoldeta | zabo Janosne Monta 
neky ezt hogy Iliién Modon hytta hozzaya Zabo 
Janos az Trombitást hogy chyak Neh haggya 
ă y Thyzta aggyal lepedeowel Thartya [ K v ; 
TJk III/2. 3 5 - 7 . - aTi. a „zöldbeli katonát" 
Az asszonynak Eottues Demeterrel való házasság-
törése ügyében tartott vall.]. 7623 k. ; kezde oda 
jeoni egy katona Varga Miklosne mindgiarast el 
hagia az Mezes pogaczia czinalast es keozwllwnk 
ki mene az pitvarba az katonaual elegie ropog-
tatak az agiat, de en szegenletembe(n) ki sem 
mertem neszni [ M v ; MvLt 290. 29a]. 1680: az 
kemenczen tul az fal mellet bakokon ket szel 
deszkából állo egy hitvan agy [A.porumbák 
F; ÁLt Inv. 8]. 1766/1800: Az Istennek ő Fel-
ségének mlgs és latogato keze engemet az ágy 
fenekében szegezett, a Felesegémis világtalan lévén 
[Harasztkerék M T ; Told. 30]. 1796: rósz életéről 
annyivalis inkább bizanyasabbat állithatok, hogy 
egy versben . . . Gál Katival egy ágyba egy-
gyűtt fekúve találta [ K v ; Aggm. B. 15]. 1798: 
Volt két ágy f á j a . . . Voltanak az ágyban Lepe-
dökis [Dés; DLt ] . 1849: Saját vallomása szerént 
el vitt Takantrok Simonne, égy veres festékes 
ágyat [Héj jasfva N K ; CsZ]. 

Szk: ~at ad, 1572: Mond Keomyesne, hogi Jt 
Ne(m) akarom hogi fekegel, hane(m) Az Mas 
hazban Eoremest agiat adok [ K v ; TJk III/3. 
10— 1] & ~at csinál. 1596: nekem az zobaba s 
Leòrinchj Peternek az Kis erezbe chinalanak 
agiat [UszT 11/53] * ~at vet. 1568: E n az 
szochyot Jgen pirongattam . . . azt monda hogy 
ne(m) tutta hogy az felesege kurua, ez estue agiat 
vete neke(m) az pituarba o maga a latrokal az haz-
batakarodek, es Taligas Margittal [ K v ; TJk 225]. 
1631 le feküttek eo neki az Aszoni feöldre utett 
agjat | Börueinet ide hittak az legeniek uacziorara, 
es am agiat uetettek neky az haz keőzepin neki 
az sok lator legeni [Mv ; MvLt 290. 47a, 61a]. 
1633 az nenie eő maganak hol az pituarba, 
s hol az kamaraba uet agiat [uo.; i.h. 137a] 
~at vettet. 1632: eő eggiőt vettetett agiat nekijek, 
es eggiőt haltak [uo ; i.h. 98a]. 

Sz: vetődni kezd az ~ a vkinek ? kezd bekerülni 
a rózsáskosárba, kezd beleférkőzni vkinek kegyei-
be. 1725: Teleki Ioseph bizony eleget mondott 
ellennem, M. Gubernátor u(ram) is kapót volna 
raita, de bizony I(ste)n meg pirittya az orrát, 
az ágyais vetődni kezdet az jo Telekinek mind 
itt, s mind Becsben [Ap. 2 Apor Péter felesé-
géhez]. 

2, átv. igaz ~bôl van törvényes ágyból/házas-
ságból született; născut din căsătorie legitimă; aus 
legitimer Eheabstammend. 1629: Bornemiza Ta-
mas az ellen co(n)tendaluan hogj nem illetne on-
nét semi rez miuel nem igaz agyból uolt uolna 
[Kv; TJk VII/3. 98] * tiszta ~ból van. 1752: 
Valamely mester Ember az betsűletes Chében 
akar álani, az légyen Jámbor, betsűletes tiszta 
Ágyból, és az város könyvében bé Íratva [ K v ; 
KCJk 16a] tisztátalan ~ból született törvény-
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telen ágyból született; născut înafară cäsăto-
riei; unehelich geboren. 7799: Született öreg 
Ka ló Andrásnak Kiseb hajadon Leányá(na)k 
Ersók(na)k véletlen Péter fia 4ta Iulij Tisztáta-
lan ágjból [Inaktelke K ; R A k 14] * ura ~át 
stuprálja fér je ágyát/házát megfertézteti/gya-
lázza, bemocskolja (házasságtörést követ el) ; 
a comite adulter ; Ehebruch begehen. 1599: 
az azzonny . . . k j vra agyat hwthy ellen ket eztten-
deigh valo zolgaiawal stupralta sakban butassek, 
es az vizben eolettessek [ K v ; TJk VI/1. 372]. 

3. folyóvízmeder; albie, matcă de r îu; Fluß-
bett. 7826 k.: magunk is a Kelementelki szomszéd 
hellységgel a határ felett minden tekintetbe 
tsendességbe, békességbe é l tünk . . . ; most nem 
tudjuk mitsoda ösztönböl a Kelementelki Csu-
lak ágy nevü Patakot, me l l y . . . a Természettol 
jo Ágyába , mint minden vizek lefelé Napnyugot 
felé fol ly. . . a harmadik hatarbol ide a Gyala-
kuti Határunkba, s még pedig a Nagyságod Buza 
Láb jának közös középettére u j ágyat akarnak 
árkoltatni; hogy a Nagyságod lábján keresztül a 
mi törökbuza földeinken réteinken, a meg nyi-
tandó Kükül löbe ömöltessék [Gyalakuta M T ; 
LL t ] . 

4. vetemény/zöldségágyás, -táblácska; strat de 
legume; Gemüsebeet. 7687: Asot Murok sax. 
Cub. 6// Asotlan murok agjal nō 10// [Porumbák 
F • Ut I ] . 7688: az vetemenyes ker tben . . . Vagyon 

petreselye(m) 15 apro agygya l . . . elegyesleg 
veres hagymaval, murok kilenczed fel ágygya l . . . 
Fokhagyma ōt agygyal [Kozmás Cs ; Eszt Inv. 

I egj ag j murkombol semmit ki nem adtak, 
mind magok szűksegekre költöttek [ K v ; U t I ] . 
1692: egy tabla plántált veres hagyma, masnak 
valo, egy agy mogyoro hagyma leven kőszte, kö-
rős kőrnyűl magnak valo retek plantalva [Gör-
génysztimre M T ; J H b Inv. ] . 1694: V á g j o n . . . 
a ' Veteménjes k e r t . , vágjon ez elosztva, négj 
eőreg táb lákra : holott az 1-ba vannak Petri-
seljem 12 A g j a k k a l : Zöld Petriseljem is tavalj 
10 Agjakal , 2-b(en) vannak veres hagjma 24 
Ag j akka l : 3dikb(an) Mogjoro hagjma 2 Ag j a -
kal Fok hag jma 6 Ag jaka l . Veres hagjma is 15 
Ag jakka l [Borberek A F ; B f R néhai if j . Bál-
pataki János lelt.]. 7706: Petreselyem nyolz agy-
gyal [Hsz ; Törzs. Rákóczi inv.]. 1802: Murák 
egy néhány ágyai szépen nevekedik [Szászerked 
K ; L L t 60/1681]. 1850:két á g y b a . . . Paradicsom 
alma [Tamásfva K ; Mohai lev.]. 1851: két ágyás 
saláta, egy ágyás foghagyma, négy ágy murok, 
és egy ágyás petre'selyem [Erdősztgyörgy M T ; 
T S b 34]. 

5. (a vetemény/zöldség téli eltartására szolgá-
ló, fövénnyel töltött) pincerekesz; despărţitură 
ín pivniţă (aşternută cu nisip ín care se păstrează 
zarzavaturi ) ; Teil des Kellers (wo man das Ge-
müse für Winter im Sand aufbewahrt). 1680: ezen 
Pinczének az Curia felöl vadnak deszkakkal egy 
mástol el szakasztott, es fövénnyel nagjob része 
( így! ) meg töltet, retek(ne)k, murok(na)k, petre-
selljem(ne)k torma (na) k valo agyai [A. porumbák 
F ; Á L t Inv. 19]. 

6. (ágyú) ágyazat/talapzat; postament de tun ; 
Geschützbett. 1589: Nótárius vram az varos 
zakalossiban vit volt eggiet Aztalos Istuanhoz, 
czinaltatot agiat neky [ K v ; Szám. 4/X. 19]. 
1593: egy zakalosnak Czinaltattam egj ag j a t . . . 
d 50 [ K v ; Szám. XXI/5. 28]. 1594: Zakalos 
agjastol No. 1 [Somlyó Sz ; M N y L X , 110]. 1714: 
E g j Par A g j u szilva fabul valo apparatussal ele-
phant tsont Viragokkal mindenütt ki rakott, 
Csüje aranj Viragokkal es agj a ezüst szegekkel 
ékesítve Fl. Hung. 110 - [REkLt II . Apafi 
Mihály hagy. 26]. 

7. szőlősajtó talapzati része/alja; stratul (ma-
sa) teascului; der untere Teil der Weinpresse. 
1738: jo Tölgyfa, és főidben ásott ágos fákra 
erigalt jo kŏtéses, de rósz szalma fedeles Sajtó 
Szin; melly szinben találtatott egy Sajtó; mely-
nek Ágya, orsoja, nyomtato ágossa Tölgy fák-
ból faragottak, viseltesek [Szászvessződ N K ; 
Born. XX/12]. 

8. kapuláb-talp; talpa bulumacului; Torpfo-
stenunterlage. 1714: az régi el romlot kapu láb-
nak szál fából valo Agya és kŏtŏzesi [Kászonfelső-
fa lu ; L L t Fasc. 85]. 

9. a fűrészmalom talapzati része; talpa joa-
gărului; Unterlage in der Sägemühle. 1846: 
Maga a Fűrész Malom egészszen kő faliból van épít-
ve . . . A fűrészelő gépely egy ollyan négy gerend-
dákbol alakitott szekeren működik, amely 8 
hengereket magában foglalo ágyon jár, és a met-
zésre alkalmaztatott TŐnkŐköt hordozza . . . , a 
szekér allya vagy ágya egészen bé deszkázva 3 
henger persely hibázik. A gépely járma, a most 
irt szekeren, es annak ágyán fel- s alá jár fenyő 
fából alakitott egy járom. [Bács K ; KmULev.2] . 

10. malomkőfészek/ágyazat; lagărul pietrei de 
moară; Mühlsteinlager. 1846: A Malom híjjá 
félig meg padolva két oszlopokon állo — a kövek 
ágya jo [Szászerked K ; LL t ] . 

11. kb. foglalat; montură; Einfassung. 1576: 
wagion egy partha ew kybe wagion eot gyra, het 
Boglár Raytha, negy eoregh ket chattya, a ket 
zylynn mynd ezeostel chynaltak kerwl, azon gra-
nath kewek vadnak, W o n t h ezeost az Agya A 
boglarbays Beossegessen weres keowek wadnak 
[Szamosfva K ; J H b K XVII I/7. 2]. 

12. kb. erjesztő-ízesítő a l j ; drojdie; Essiglager. 
1679: Eczetes H á z . . . Vagyo(n) i t t . . . Első hor-
doban, bor kőre vet eczet, agyastol Urn. 13. . . 
4 Hordob(an) Fekete szőlővel foglalt eczet, agjas-
tol Ura . 14 [Uzdisztpéter K ; T L Bajomi János 
lelt. 68]. 

ágyabéli ruha ágynemű; rufărie de pat; Bett-
zeug. 1716: Minden nap száragatták az ág ja bé-
li ruháját, mint szintén az gjermekét, annyéra 
le vizellette [Nagyida K ; Told. 22]. 

agyabugyál agyba-főbe üt/ver; a trage cuiva 
o bătaie, a cotonogí; durchprügeln. 1803 : á Re-
meteiek kardot rántván kezdették az Apámékot 
agyabugyálni; az Apámék a mint lehetett mago-
kat mentették; de á Remeteiek mégis meg ki-

9 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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nozták, Nátyé Vasziliának egy vagy két helyen 
meg hasították a' Fejét hogj a' vér mingyárt el 
lepte [Toplica M T ; Born. XVc. 1. 114]. 

ágyacska kicsi ágy; pătuţ; Bettchen. 7675; 
Egy hársból kőtőt edgyes rosz ágyacska [Dés; 
Borb. I I ] . 7736; Gyermeknek valo közönséges 
ágyotska [CU]. 7749 Egy semmire kellő rosz 
agyácska [Királyhalma K K ; Ks 23/XXIIb]. 
1763: A Vendégfogadóba Tsak egy szemely(ne)k 
való gyenge fenyő deszkából valo agyatska [Horto-
bágyivá Szb; Born. XXIXa/19]. 1791: Egy 
paraszt fenyő fa ágy. . Más kissebb béllett Ágyats-
ka [Nagyalmás K ; J H b K XXIX/32] | Egy Ka-
rikás ezek közzül edgyik alá bé járó Ágyatska 
[Déva Ks 108. Vegyes ir.]. 

agyag argilă, lut; Ton, Lehm. 1581 Az Ma-
lom haznak hozattam Agyagot Tapasztani 5 
zekerrel | Hozattúnk Zekeres Gergelyei három 
zeker Agyagot Tezen d 30. Egy Legennek hogy 
az Agyagot meg Niomta attunk Neky d. 16 [ K v ; 
Szám. 3/III. 5, 3/IV. 13]. 1585: hozattunk wala 
a kemenczenek valo agiagat ket zekerel Kayanto 
weolgybol attúnk a zekeresnek f 0 — d 28. 
hogy az agiagat megh niomtak es wizet hordotak 
attunk ket Embernek is simul f 0 — d. 16 | az 
felseo Tanachi haznal valo zoba padlasi keozeót 
Nagi hasadasok voltak, agiagot niomattam es 
meg tapaztattam | Kun Istua(n) vallia égkor az 
Nagy Gergelljel Agyakert Menenk A ' Mezeore, 
egy egy lowo zekerrel, mikor Az agyak verembe 
Iutank Az lean chak le vgrek ot A kasból [ K v ; 
i.h. 3/XIX. 42, 3/XXI. 39, IV/1. 503]. 1587 
Az Kemence feneket hogy vyolan megh wertek.. . 
Veottem egy Keo Sootth az Agyagh keoziben 
d 3 [ K v ; i.h. 3/XXXIV. 7]. 1589: chynaltat-
tunk egy wy kemenczet. . Az aggiagot hogy 
meg Niomattŭnk (!) vizet melegítetek [Kv ; 
i.h. 4/IX. 19]. 1591 olah Demeter az Tanachi 
haznal Niomot agiagot attam neki f 0 d 12 [ K v ; 
i.h. XIV/5. 161-2 ] . 1595: Egy egez falt meg 
Tapasztottam. . Hozottam az Agyagat és pellyua-
iat ( l ) az városi Nepel: Nyomottá 2 loúal Zaz 
György | 6 szeker Agyagat nyomtak [ K v ; i.h. 
XVIIa/6. 150 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1631: latam hogj agjagot niomott tapasztotis 
raitaa Kouacz Giörgj [Mv; MvLt 290. 58b. - a T i . 
az épülő házon]. 

agyagásó agyagbányászó hely, agyagverem; 
groapă/carieră de argilă; Lehm-/Tongrube. Hn. 
1731 Agyagaso alatt (sz) [Damos K ; K H n 43]. 
1733: Agyagaso utzaban [Bölön Hsz; EHA ] . 
1737 Agyagásó alatt (sz) [Damos K ; K H n 43]. 
1754: A z Agyagásón (sz) [uo; K H n 44]. 1772: 
Agyagáso nevű utzában [Bölön Hsz; EHA ] . 1840: 
agyagasoba a Napkeleti soron [Bölön Hsz; EHA ] . 
1850: Agyagásóban (belsőség) [uo; EHA ] . -
L. még K H n Mut. 

agyag bíró az agyagbányászó hely, agyagverem 
felügyelője, kezelője* bírája; supraveghetorul ca-
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rierei de argilă; Aufseher der Lehmgrube. 1600 
Az Monostori Aghiagh birotol hogj az Agiagot 
megh keöuettwk es az kik vagtak Auual eggywt 
Attam d. 18 [ K v ; Szám. 9/XIII. 9]. 

agyagfalvi az Agyagfalva (U) tn -í képzős alakja ; 
din Agyagfalva/Lutiţa; mit Ableitungssuffix -i 
gebildete Form des O N Agyagfalva. 1590: Egied 
Istwan Agiaghfalwy lo feo [UszT]. 1625: Georfi 
Ferencz Agiagfalui falws biro [i.h. 9c]. 1717 
Agiagfali hazanal [Pf.]. l 

Szn. 1604: agiakfaly Janos [i.h. 16/17]. 
I 

agyagfelhordás agyagfelvitel căratul lutului; 
Hinauftragen des Lehms. 1589: chinaltattunk 
egy wy kemenczet, elseoben aggiagniomastol es 
fel hordastol attúnk egi embernek f. d. 20 
[ K v ; Szám. 4/IX. 19]. 

agyagnyomás agyagtaposás; călcatul lutului ; 
Lehmtreten. 1589 chynaltattunk egy wy ke-
menczet, elseoben aggiagniomastol es fel hordas-
tol attúnk egi embernek f. — d. 20. Az aggiagot 
hogy meg Niomattŭnk ( !) vizet melegítetek 
fat vettúnk ahoz f. d 3 [ K v ; Szám. 4/IX, 
19]. 1600: Mezelesert, agiagh niomasert attam 
d 12 [ K v ; i.h. 9/IX. 4 8 ] . ^ ^ ^ L 

agyagos argilos, lutos; lehmig, tonig . "1731 
azon Szoros utb(an) az Agyagos és Iszopos Sárt 
a Viz annyéra concumbálni szokta, hogy Mar-
hájok(na)k nem kicsind erőltetésével vontattattyák 
azon ált(al) ã terhet [ K v ; Pk 7]. 1747 A . Kis 
Bükkös Verő fénje. szép fiatal Tőlgjes erdő. 
a Kis Polján felé vészi határát valami szakadásos 
agyagos élen által le szálván a Kalje Ptjetri nevű 
útba [Nagyida K ; EHA ] . 1864: Hidekkutartománya 
egy igen kevés kaszáló, — a többi része pedig mind 
szántó, agyogas, és fűvenes természetűek [Te-
kerőpatak Cs ; E H A ] . ' 

Hn. 1564: terras Monostorién (ses) Arabiles 
wulgo Agyagas Elwe d(i)ctas [ K v ; KvLt S/2]. 
1621 Az agyagosson (sz) [Borsa K ; BHn 108]. 
1646: Az Agyagos alatt [Mezőkirályfva K], 1651/ 
1784: az agyagas ut mellett valo nagy Szölö 
[Galambod MT] . 1673: az agiagasban (sz) [Borsa 
K; BHn 110]. 1676: az Veres agyaghos [Gyalu K] . 
1677 az Agyagasban [Bh; K H n 7]. 1680: Az 
agyagasra járó (sz). az agyagas hegy alat (sz). 
Az Agyagas oldalban [Oroszfája K] . 1681/1748: 
az agyagosnal (sz) [Tür AF] . 1687 után: Agya-
gos alatt (sz) [Csejd MT]. 1688; Az agyagas patak 
két felin [Oroszfája K] . 1693 az agyagoson (sz) 
[Iszló MT] | az Agyagas mellet (sz) [M.sáros KK ] . 
1695: Agiagos alat (sz) [Illyefva Hsz]. 1699: 
Az Agyagoson (sz). Az Agyagas alat (sz) [Egeres 
K ; K H n 190]. XVII. sz. v. Agjagas alat (sz) 
[Illyefva Hsz]. 1712: Az Agjogos alat (sz) [Borsa 
K ; BHn 111]. 1726: Az Agjagos ut [Bádok K ; 
BHn 24]. 1728: Agyagas alatt dōlō (sz) [Illyefva 
Hsz]. 1729: az Agjagosba (sz). az Agjakosban 
(sz) [Szentmargita SzD]. 1730: az Agyagoson 
(sz) [Vaja MT]. 1731: Agyagas (sz) [Bh; K H n 12]. 
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1731/1802 A z Agyaga s Patakán tul (sz) [Oroszfája 
K ] | A z Agyagasban [ Va j a M T ] | Agyagas patak 
(sz) [Ka j án tó K ] . 1732: Agyagos oldal (sz) [Bo-
gártelke K ; K H n 184]. 1737 Az Agyagason 
(sz) [ B h ; K H n 13] | Az Agyagas alat (sz) [Kalota-
sztkirály K ; K H n 52] | A z Agyagos alatt (sz) 
[Magyarókereke K ; K H n 92] | Agjagas nevű 
hely alatt (sz) [ I l lye fva Hsz ] | Agyagos (sz) [Sza-
béd M T ] . 1741 az agyagosra mégyén édgyik 
véggel (sz) [M. f ráta K ] . 1742: Az Agyagas mái-
ban . szŏlõ [Mészkő T A ] . 1744: Agjagos Domb 
nevü heljen [Siklód U ] . 1745: a Varga Pataka 
agyagossáig. [Nagy ida K ] . 1746/1831 az 
Agyagos felett valo E rdő [Szentdemeter U ] . 
1748 A z Agyagason (sz) [ Va j a MT ] . 1750: Agyagas 
nevű helyben. A z Agyagas ut nevű hellj. egy Küs 
irotvannya az Agyagoson [Backamadaras MT] . 
1754 A z A g y a g a s uttya mellett (sz) [ B h ; K H n 
16] | A z A g y a g a s Kertben (sz) [Nagypetri K ; 
K H n 303]. 1757 A z Agyagasnál [Szászfülpös 
K ] , 1758 az A g y a g a s uttya. A z Agyagas tetőn 
(sz) [M. kiskapus K ] | Az Agyagoson (sz) 
[Damos K ] | az Ag jagos nevű helyben [Fe-
ketelak S z D ] . 1758j1798: Az Agyakoson kivül 
(sz) [M.sz tbenedek A F ] . 1759: az Agyagos 
megett [M.pa latka K ] . 1761/1808: az Agyagos 
Mar ton (sz) [Sz ind T A ] . 1771/1817 Agyagas 
nevezetű helyben (sz) [Tibód U ] . 1773: Az 
A g y a g a s (sz) [Szárhegy Cs] | A Kis Agyagas-
ban (sz) [Marosbogát T A ] . 1781 Az agyagosan 
(sz) [Szucság K ; K H n 255]. 1784: Agyagos tetőn 
(sz) [Bölön Hsz ] . 1786: az Agyagosban (sz) [Nagy-
pacal Sz]. 1791: Az Agyagos uton fejűi (sz) 
[Csejd M T ] . 1792: az agyagas oldalan (sz) [Sza-
béd MTJ | az A g y a g o s n. hegyben [Kide K ; 
B H n 96]. 1795: Az agyagos oldalan (sz) [Haraszt-
kerék M T ] . 1796: Az Agyagos tető alatt (sz) 
[Retteg SzD ] . 1797 Az Agyagos nevü helyben 
[A j t ón K ] | A g y a g a s b a n (sz) [Bencéd U ] | Agya -
gosba (sz) [ K i b é d M T ] . 1798: Az Kis agya-
gosnál lévő l ábba (sz) [Marosbogát T A ] | az agyagos 
Patak [Doboka ; D H n 15]. 1801 Agyagosba 
[A. üvegcsűr Hsz]. 1803: az Agyagas tető [M. 

sáros K K ] . 1806: Agyagos alatt. bük erdejek 
[Bede M T ] . 1807 az Agyagas nevezetű ut [Szent-
benedek M T ] . 1809: Agyagason (sz) [Szövérd 
M T ] . 1810: A g y a g a s b a (e) [Bibarcfva UJ. 1811 
Az Agyagosba (sz) [Szék SzD]. 1813: Agyagos 
JEszka (e). A ' kis Agyaga sba (e) [Bede MT] . 1816: 
Agyagas D o m b nevezetű hellyen (sz) [Iszló MT] . 
1817 Agyagas vég iben [Szabéd MT] . 1818 Agya -
gas tetőn (sz) [ B ö l ö n Hsz] | A z agyagasban (sz) 
[Nagyajta Hsz]. 1823: Agyagos (sző) [Bece AF ] . 
1825 Az A g y a g a s al lya nevű hellyen (sz) [Nagy-

moha NK]. 1826: Az Agyagas útnál (sz) [Backa-
madaras M T ] . 1835 ez Agyagasban (sz) [Mákó 
K; K H n 236]. 1838: Agyagos Domb alatt (sz) 
[Páncélcseh SzD; DHn 58] J Az Agyagosban (e) 
[Mezőmadaras MT] / Agyagas [Szövérd MTJ. 1840: 
Agvagos — Terméketlen — Hegybe fekszik [hisz-
nyó Hsz]. 1847 Agyagosba (sz) [Mákó K]. XIX. 
sz, köz.: Agyagasba (sz) [Oltszem Hsz]. 1852: 
Agyagas tetőnn (sz) [Bölön Hsz] \ Az Agyagos 

(sz) [Tötör SzD] | Agyagasi Gyümőlcses [Kide K ; 
BHn 102] | agyagas tetőnn [Bölön Hsz]. 1854: Az 
Agyagasba [Mikóújfalu Hsz]. 1855 Agyagos 
gödre [Ajtón K ] . 1857 agyagos nevezetű hellyen 
(sz) [Vaja MT]. 1862: az agyagosba (sz) [Tompa 
MT] . 1864: fehér agyagos [Gyergyóújfalu]. A 
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

agyagos verem agyagásó hely, agyagverem ; groa-
pă de lut, carieră de argilă; Lehmgrube. Hn. 
1716 A Bunozo szőlőkön fellyiil és az Agyagos 
vermen alćl (sz) [Sárd A F ; EHA] . 

agyag verem agyagásó/agyagbányászó hely; groa-
pă de lut, carieră de argilă; Lehmgrube. Hn. 
1639 az Nagy agiagh vermen felliúl [Galac BN]. 
7669 az Város végén, az Agjag Veremnél (sz) 
[ Bh ; K H n 6]. 1701 a Falu végén az agyag Ve-
remnél (sz) [Nagykend K K ] . 1710 Az erdő me-
gett, az Agyag Vermen tul [Sárd AF]. 1728 a 
Bak ucza végin az uton keresztül az agyag verem 
felé (sz) [Kalotasztkirály K ; KHn 51]. 1754 Az 
Agyag verem alatt (k) [Gernyeszeg MT] | Az Agyag 
verem alatt (k) [Sáromberke MT] | az agyag-
veremről le follyó árok [Felsősztmártonmacskás 
K ; BHn 141]. 1768: az Agyak verembe [Gyalu 
K ] . 1772: az Agyag veremben (sz) [M.gyerő-
monostor K ] . 1784: Az Agyag Veremnél (sz) 
[M.derzse SzD ; D H n 40]. 1796 Az Agyag Ve-
rem bértzén járó út [Póka MT]. XIX. sz. ele-
je : AZ Agyag verem felett (sz) [Mezőbánd MT]. 
1804: az ugy nevezett Agyag veremhez fel járó 
szekér ut [Dés; E T F 101. 10]. 1822: Az Agyag 
Veremnél (sz) [Gyerővásárhely K ; KHn 157]. 
1831 Az agyag veremnél. Az agyog veremnél 
(sz) [M.valkó K ; K H n 107]. A jelzet nélküli 
adalékok az EHA-bó l valók. 

agyai agyba-főbe ver; a bate inăr; krumm und 
lahm schlagen. 1779: Az Exponens Baro Ur eő 
N g a . . Morosán Stephán nevű beressit kik agyal-
ták, sebhették el anyira hogy életekis (így!) két-
zéges (!) [ T ; Mk V. VII/12 vk]. 1797 magad jár-
ván széjjel az emberek után a' Falub(an) azokat 
volt hellye nem volt, agyaltad, vérted vérezted 
s némellyiket nyomorékká is tetted [Náznánfva 
M T ; Berz. 3. 3/N. 21]. 1802: Az ura pedig mig 
ötet agyalták a ház fedelin ki szökött [Aemete 
T A ; TL t Közig. ir. 1029/802]. 1814: a biro Kür-
tös Anton . . . Blága Stéfánt. . Verni Agyaim 
kezdette [Sóakna M T ; Born. G. IX. 6]. 1825: 
Bodoni János mind le verte agyolta a Felésegit 
[Havad M T ; EMLt ] . 1841 hol Sármásit, hol 
Sármásinét agyolta ütötte [Dés; DLt 1Ö9J. 

agyar 1. állati szemfog; colţ; Hauzahn. 1776 ţ' az 
Farkasak már kilecz ( î ) kopomat mind az leg 
jovát meg evék, soha illjen Farkasok nem láttat-
tak s hallattattak... , ha távúiról hozzajok lő-
döznek.. meg inkább hannjak a drága falata-
kat edj más agjarára [Négerfva SzD; BfN Bánffy 
Péter lev.]. 

2. becsm szemfog; dinte; Eckzahn. Szk: 1625: 
monta Fabian Thamas. Megh vásik az p&pnak 
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addegh foga s agj ara mig az teŏruennek veget eri; 
ezt teòrueni keŏzbe monta [Korond U ; UszT 
180d]. 

agyargás acsarkodás, agyarkodás, fenekedés; 
duşmănie; Feindseligkeit. 7776: az Flintaknak 
Sárkányát fel húzták, s egyenesen tzélozták. . . 
ŏ N g a Préfectussát és Tisztartoját azt mondván 
nagy agyargassal, hogy ugy menyenek közel 
az Sántahoz hogy ők mindgyárt agyon lövik a 
ki oda mégyen [Marossztgyörgy M T ; M k G 36. 
5/4]. 

agy argó acsarkodó, agyarkodó, fenekedő; care 
dusmăneşte; feindselig, ränkesüchtig. 7802: látt-
ván a ' kotsissátis. a főiden heverni, kit. az 
ott lévő, és akkoris réá agyargó kotsissa B. Bánfi 
Pál U r eō Nagyságának agyalt le [Mv ; Born. 
X X X I X . 53]. 

agyarkodás acsarkodás, fenekedés; duşmănie; 
Feindseligkeit. 7629: arul ieöue azonban safar 
Andrasne s hoza egy saroghlyat Vtanna ereössen 
ieö balogh Anna. . ., ott neki uallalkodua(n) neki 
riualkodek nagy agyarkodassal s meg ragada az 
sarogliat s mo(n)da hogj nem uized Jstentelen 
az en marhamat s ugj ranta safarnett hogy az 
ajtó mege esek be [ K v ; TJk VII/3. 90]. 7768: 
(Á dominalis bíró) az ökremet el kötette, es hogy 
Udvarbiro Uram előtt most recenter Brádon le-
tibe panaszamat le tettem, ezert igen nagyon 
meg haragudván rám,. házom tájékához jő-
vén, a kerten által Nagy Agyarkodással hozzam 
vágat gyakor izbe [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes ir. 
román pap vall.]. 

agyarkodik 1. acsarog, fenekedik, acsarkodik; 
a ameninţa; anfeinden. 7638: Czakine. mind-
giart ugi kezde szidni az legent ugian agjarkodot 
az legenre aha hitetlen lelekteien kurua fia ugj 
mond, toluai lelekteien kurua fia bizonj meg kel 
halnod ug j mond [Mv ; MvLt 291. 170b]. 1681 
(A tolvajok) rutul kiáltottak szidtak s agyarkod-
tak reánk [Máramarossziget; KaLt ] . 1744: ă 
Király birois ugy agyarkodik vala Kŏzep Ajtán, 
hogy ä kik Konyhara valót vittek vala azoknak 
nagy haraggal azt mondgya vala, hogy csak vi-
gyétek visza egyétek meg ne hozzátok ide [Bö-
lön H s z ; I N y R ] . 1745: Csimponjer D á v i d . . . 
az Czigánjhoz j ö t t . . . , ellene agyarkodván, Szit-
kozódván [Kersec H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1768: En 
reámis sokszor agyarkadat, hogy meg verjen de 
nem bántott | az utrizált D. Biro agyarkadva a 
kerten által Tisztelendő unitus Popa Danüához 
vágott és Szidalmazta is rutul [Bukuresd H ; 
K s 113 u a j . 1779: harmadtzor feltamodván Lo-
vás Indre j réája mene . . . eō Nga Péter Nevű 
Birá jára nagy agyarkadva, ugy meg ŭtŏtte az 
Vasvil lával hogy még kŏdmenittis az karján ki 
hasitotta [Záh T A ; Mk V.VII/12]. 1791 A k k o r . . . 
agyarkodék és a melly páltza kezembe vala, kira-
gadá tōllem, atta, teremtette, káromkodások kő-
zött és elsőbb ököllel arczul tsapdosa [Méra K ; 
RAk ] . 1792: leg elsőbben a Kertnek ki mérésé-

hez fogtunk. ., ezért nagyon Agyarkodván a 
Papné ületlen Szókkal kezdett bennünket illet-
ni, hogy Házán erőszakot tettünk, mint Hóra 
népe praedálni, és minden javából ki forgatni 
kéványuk [Gerend T A ; Ks XLVI I I/7 . 21.]. 1812: 
vettem észre hogy Grantzki a Grofot agyarkodva 
níegtaszitotta [Héderfája K K ; B I ] . 1818: töltött 
Fegyverrel agyarkodik az Ég felé [M.fráta K ; 
KLev. ] . 1844: Kis János el keseredve agyarkad-
va mondja, Jaj Istenem! mit csináltam ? s mit 
csinálánk? az én lelkem Soha meg nem nyugszik 
[Bágyon T A ; KLev . ] . 

2. ? (neki)támad, ráront; a se năpusti (asupra 
cuiva) ; jn anfallén. 1790 az Udvari Gornikok.. 
kérdezének hogy miért viszek onnat fát. ők 
pedig nekem agyarkodván, szollottam hogy ha 
nem hiszik vigyenek az Udvar-biro Ur eleiben 
[ H ; Ks. 76. V I I I c . 199]. 

ágyas szerető; concubină; Beischläferin. 1590: 
az Ura mo(n)dgia vala az felesegenek este ( ! ) 
kwrwa te giakrabban vagy agiassa Pribeknek ne 
hogj neke(m) az felesegem [Szu; UszT]. 1724: 
láttam ott a Seges Vári Leánt, ez Pekri Fe-
rencztűl Szökött el, ezért szōkőt p(enig) h(ogy) 
Pekri n(em) Szolgáló (na) k, hanem Agyasának 
tartotta [Szentkirály M T ; B K ] . 1844: törvény-
telen ágyassa Sebe Rákhel már ötödik bitangjá-
val hozos Szakmári Ferentztől [A.sófva U ; 
D L t 1441]. 

ágyás vetemény/zöldségtáblácska; strat de le-
gume; Gemüsebeet. 1851 két ágyás saláta, egy 
ágyás foghagyma, négy ágy murok, és egy ágyás 
petre'sellyem [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34. 
L. még HSzj murok al.]. 

ágyasház hálószoba; dormitor; Schlafgemach. 
1599: Myerthogy az fogoly Alperesek az Zek 
Zynin immár producaliak vetkekreol valo feye-
delem kegielmet es gratiaiat . . . , az Actor c(on)-
tendal az gratianak expositioja ellen, es azt mongya 
hogy sinistre exponálták az vetket, holott nem 
Jelentettek megh, kiwalt keppen Bochy Georgy 
hogy az eo vranak Agyas hazat stupralta meg 
gonoz paraznasagaual . . . a legeny Bochy Georgy 
ky vra(na)k hazat zegenitette, Agyas hazatt 
paraznasagawal meg zepleositette, az perenger 
ala vitessek, es ott mindenek peldaiokra feje el 
eottessek [ K v ; T J k VI/1. 372]. 

ágyashintó fekvőhelyes jármű; caleaşcă cu 
pat ; Kutschenart mit Bett. 1732: Egy nagy ágyas 
hintó Veres posztóval Sárga paszomántal párnák-
kal [Ks Kornis Zsigmond lelt. 34]. 

agyatlan agy nélküli; (puşcă) fără pat ; (Ge-
wehr) ohne Kőiben. 1714: Eg j Puska fogatekja 
lefuggü Csüje agjatlan fl. Hung. 25 [Nsz/Fog. 
R E K L t I I . Apa f i Mihály hagy.]. 

agyba-fõbe összevissza, ott, ahol éri; unde ni-
mereşte; krumm und lahm. Szks ~ lever. 1825: (A) 
Blozsai Birtokosok botokai agyba főbe le verték 
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[Kötelesmező SzD; TSb 47] ~ rongál. 1763: 
üstökénél fogva magát rántzikálván, és emezek 
agyba főbe rongálván [Nagyida K ; Told. 9] ~ü t -
ver. 1779: égy néhányszor az öklivel agyba főbe 
ütött vert . . . a' bŏr a nyakamon egészen ketté 
szakadott vala [Kszeg; B f N Bánffyhunyadi cs.]. 
1797 agjba főbe tsak nem halálra ütette verte 
l legottan utannom eredett s egy bottal agyba 
fővebe (I) ütni verni kezdett [Náznánfva MT; Berz. 
3. 3/B. 21] * ~ver. 1724: Pap Peter Esperest 
ur(am). fiais, Pap Vónka az én Csűrőmb(e) 
Potentia mediante bé jött, ott egj Gavrila nevű 
Cséplőmet rútúl agjb(a) főbe verte úgy annyira, 
hogy orrán szájján folyt a vér [Kecsed SzD; TL] . 
1747 Az I . . étszaká(na)k idején itt Tordán 
commoralo Hohér Josi(na)k házára menvén agj-
ba fóbe halálra verte vérbe keverte [Torda; TJk 
I I I . 120]. 1765 egy Diosi nevü mező Pásztort 
bé ragadtanak. s ottan maga a Fō Biro Kornis 
Gábor urainis. verte agyba Főbe, hogy az Feje 
az szegény Pásztornak el dagadozott volt belé [Ne ; 
Eszt-Mk Vall. 127]. 1789: az Udvari gondviselő 
. . . Estve felé ki győtt itas fővel, és engemet Csuk-
lán Alexát agyban főben keményen vért. és 
keményen kezdet verni hozzám egy abrancs 
fával [A.lunkoj H ; Ks 76. VIIIc. 183], 1797 Szi-
lágyi Mihálly Ur(am) ollyan vak merő termé-
szetű ember, hogy mikor meg haragszik, van 
miért, nints, az embert uton útfélen agyba Főbe 
veri [Náznánfva M T ; Berz. 3. 3/B. 21]. 1799: 
Karokkal, ne verje agyba főbe [Marossztkirály 
M T ; i.h. 9]. 1814: a' P a p . . . megboszonkodván 
addig vert Agyba főbe egy Páltzával, a maga Há-
zában, mig Tolvajt kiáltottam [Banyica K ; 
B fR 117/1]. 1820: ha Erdeje oltalmazására ki 
mégyen agyba főbe verjék [BSz; SLt évr.]. 1824: 
agyba főbe verte és verbe kepűlte [Aranyosrákos 
T A ; Borb.]. 

agyba-îőbe verés elagyabugyálás ; cotonogeală ; 
Verwichsen. 1638: hogi fenigette volna agyba 
feöbe veressel Lakatos Giörgyne en nem hallot-
tam [Mv MvL t 291. 162b]. 

ágycsináló ágykészítő asztalos; tîmplar; Tisch-
ler. 1612 Nagy Paine, Priska Agy czjnalo Pal fe-
lesege [Kv ; TJk VII/2. 48]. 

ágyék a nemi szervek tájéka; coapsă (regiunea 
lombară); Lende. 1574: halala vtan Mykor fely 
eoltteztetnek az ket chonya (!) az agekais Mind 
Eowig kek volt [Kv ; TJk III/3. 386]. 1597 az 
azzony az agifeőnel all wala egi ingbe (n) az legenys 
egi ingbe(n) gatiaban all wala. ., az kezewel fogta 
wala megh az gatiaiat az agiokon | mikoron megh 
fogok az legint lata(m) hogi az agiokan taitia 
wala az kezét [Kv ; TJk VI/1. 25, 33]. 1716: Ebé, 
és éb ágyékából valo, ennekem nem gyermekem 
[Hr]. 1766: ã Férjemet két Flinta lövésekkel 
által lövöldözték... karján és ágyékán 44 Sebet 
tettek [Kökös Hsz ; K p I. 237]. 1788: egy gerenda 
vég a lorol le ŭtette érvén az ágyékát [Nyárád-
karácsonfva M T ; Told. 76]. 

Szk: (vkinek) ~ából származik)születik. 1631 
Hatvani István Ur(am) penigh Kolosvari em-
ber leven, in semine deficiált, semmi agiekabol 
származót magot es maradvant nem hagyvan 
[ K v ; AszCJk 45b]. 1764)1765: Feleségem Geréb 
Susánna. Szerető társam volt, jo erkőltsű, 
jo lelkiűsméretű személy volt, és a tőlle Született 
edes Gyermekimet ismerjétek az én ágyékombol 
Született igaz Vereimnek lenni ugy tartsátok 
átok alatt hagyom [Kóród K K ; Ks 14. X L I I I a 
Kornis Ferenc végr.]. 1782 Tulajdon maga Szá-
jából hallattam azt mondani olykor az mikor 
Tagyerre meg neheztelt, el-menny házomtol mert 
nem vagy az én Ágyékombol származott Saját 
Gyermekem és személyedben is nem — hason-
lítasz tőbb gyermekeimhez [M. fodorháza K ; 
Eszt-Mk]. 

ágyéksérvés hernie (ín regiunea coapsei) ; Len-
denbruch. 1859: holtak-meg. Dekány János 
58 éves ágyék-Sérvésben [Bh; RHAk 82]. 

ágyfa (fa)ágykeret; scheletul patului; Bettla-
de. 1724 : Egy ágy fa | Egy ágyfa [Koronka M T ; 
Told. 27. 29/12]. 1729 Pad, Kár szék, Asztal, 
Agjfa, Pohár szék minden maradott mint jo gazda 
Paraszt embernek szokott lenni [Petek U ; TK1J. 
1772: Ágyfa nro 2. edgyik festet, a másik parasztos 
vagyis festetlen [Mv ; D. 5. XVII/3]. 1776: Egy 
avatag ágyfa benne levő deszkáival hevedereivel 
edgyűtt [Mezőméhes T A ; Wass 2]. 1798: Volt 
két ágy fája, melyikben. voltanak két jo álla-
potban lévő Derekajak, négy párnák [Dés; DLt]. 
1801 Három ágyfa [M. macskás K ; RLt]. 1831 
van egy igen rut rosz gyalulatlan ágyfa [Mezőbánd 
M T ; TGsz 50]. 1843: egy pár ágyfa 70 f. [ K v ; 
Ű j f . j . 1849: Egy rongyos Ágy fa, egy szalma 
zsák [Somkerék SzD ; Ks 73. 55]. 

ágyfö az ágynak a fej felől eső, rendszerint 
díszesen festett/faragott része; căp.ătîiul patu-
lui; Kopfende (des Bettes). 1572: Istwan Vajda 
f y a . . . esthwelere dolmanat leh vety es dwgia 
az agyfeobe az fewal ala [Kv ; TJk III/3. 10]. 
1573: egyzer Borbei Balint hozatot volt egy Ey-
tel Irmes Bort Eo wele. Eotele kwlte az fe-
lesegenek, Az Iwt benne es az Maradekat az Agy 
feohez tetette [ K v ; i.h. 113]. 1597: mikor én 
be menek az azzony az agifeőnel all wala egi 
ingbe(n) [Kv ; TJk VI/1. 33]. 1632: egiczer Szabó 
Ferenczne d 60 felejtet volt az agia feje alat, 
es aztis eó talalta volt megh s ugi monta az má-
sik szolgalonak. hogi im az Aszoniom d. 60 
felejtet az ag' feo alat es en rea talalek [Mv; MvLt 
290. 92b]. 1637)1639: Az hátulsó hazban uagjon 
egj agj feonel: kula ualo njoszola... f — d 60 [Kv 
R D L I. 111. — a E szótag elválasztással a köv. 
sorban]. 

ágyfõtõl való 1. az ágy fejét takaró-díszítő 
színes, gyakran hímzett szőttesdarab; ţesătura 
care se puné la căpătîiul patului; gewebte oder 
gestickte Leinwand am Kopfende des Bettes. 
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1615: E g j Merreö kekes agy feötteölualo io f. 1 d — 
[Kv ; R D L I. 97]. 1629 Egy kekes Ágy fwtwl 

ualo tt f. — d. 60 | Borbély Ferencznek mos-
tam . . feualiat agi feöteöl valót [Mv ; MvLt 
290. 163a] | Egi kekes Agifeoteol ualo. d. 50 
[ K v ; R D L I. 132, 146]. 1651 Eg j kek fonallal 
szeŏtt agj feŏteõl valo [ K v ; i.h. 28]. 1655: Egy 
gyolts czipkés agy fŏtŏl valo f 1 d. 25 . . . 
Egy kekes agy fĕŏteol valo — f 1 d. 25 
[ K v ; i.h. 29]. 1658 Egy kekes agy feőteől ualo 
Est. d. 20 [ K v ; KJ] . 1663: Eg j agj fűtűl valo 
[KGy ] . 1664 Bele szűtt kekes Agy fűtűl valo 
Nro 3 [Dés; Hr 2/23]. 1673 Vagion egi reczes 
gjolcz agi főtől valo [Wass 12 Borsai István hagy.]. 

2. ~ vászon az ágy fejét takaró-díszítő szőttes-
darab ; ţesătura care se puné la căpätîiul patului; 
das Kopfende des Bettes schmückende gewebte 
Leinwand. 1664: Agy fűtűl valo kékkel szűt 
vászon nro 1 [Dés; Hr 2/23]. 

agygümőkór agytuberkulózis; meningită tbc. ; 
Gehirntuberkulose. 1859: Betegség neme Agy-
gümőkór [ K v ; R H A k 135]. 

agyhagymáz agytífusz; tifos cerebral; Gehirn-
typhus. 1859 holtak meg. . Peter v. Csonka 
Ferehtz 42 éves Agyhagymázba [Bh ; R H A k 
82]. 

agyhártyagyulladás meningitis; meningită; Ge-
hirnhautentzündung. 1838 halt meg Jenei Kis 
István fia Lajos 3 éves korában agyhártya gyu-
ladásb(an) [Dés; R H A k 94]. 

agyhártyalob agyhártyagyulladás ; meningitis ; 
meningită ; Gehirnhautentzündung. 1855 halt meg 
Inczé János timár mester fia Károly 2 éves ko-
rában agyhártyalobban [Dés; R H A k 73 Medgyes 
Lajos kezével.]. 

agyhűdés agybénulás, agyembólia; apoplexie; 
Hirnschlag. 1867 Betegség neme Agyhűdés 
[ K v ; R H A k 238]. 

ágyi gúnya ágynemű; rufărie de pat; Bett-
wäsche. 1837 Az ágyi gúnyákról. Laistrom 
hagyatott [Várfva T A ; Borb.]. 

ágyi ruha ágyhuzat; rufărie de pat; Bett-
überzug. 1739: egész ágyra valo czérnával töltött 
irás után kék selyemmel varott krátás agyi ruha 
[Szászerked K ; LL t Fasc. 96]. 

agyláz febră cerebrală ; Gehirnfieber, Gehirnen-
tzündung. 1860: halt meg Tekintetes Bonis György 
Ur 61 éves korában agylázban [Dés; R H A k 112]. 

ágylep ágyhuzat; rufărie de pat; Bettüberzug. 
1812: a tisztelt Groff né. a Groff nak is minden 
Ágy Lepeita, és Fejér neműit mind el vitte, három 
viseltes Lepedőn kivül [Héderfája K K ; IB „Bá-
li Jánosné Kis Ersébeth" (44) mosóné vall. — a E 
két szó őrszóként is így! ] | a groffnak Asiztal-

néműi, ágy Lepei, ezüst nyelű kései s tőbb a félék 
oda vágynák [uo. i.h. Bali Borbára (22) konyha-
szolgáló vall.]. 

ágylepel ágyhuzat; lenjerie de pat; Bett-
überzug. 1629: mikor Borbély Ferencz ezt az 
Szantajnet el uette vala. elegh sok szép házbeli 
ezkeöze vala, ontal kannak es egjeb borbély Mihez 
valo szerszám; rez medenczek es agjalepellel egiŭt 
[Mv; MvLt 290. 162b]. 1711 Agy leple ugyan 
akkor mind el veszett [Kv Pk 6]. 1763 elég fe-
jér néműt Ágy leplet. tsináltatott volt az 
Aszszony (Ny.sztlászló M T ; Sár]. 1765 szallon-
nát, Gabonát, Marhát, Agy leplet. s egyebeket 
amint Specificalta vala Sárdi Szabó Sámuel. 

el vettük [Borbánd A F ; Eszt-Mk Vall. 
193-4 ] . 

agylob agyhártyagyulladás; meningită; Hirn-
hautentzündung. 1855: halt meg Barna Bálint, 
Szinész 4 éves kisfia, agy lobban [Dés; R H A k 
72]. 1858: halt meg Plachy Mátyás czipész 60 
éves korában iszákos agylobban [Dés; i.h. 95]. 

ágymelegítő termofor; Bettwärmer. 1793 egy 
ágy melegitő, egy kevéssé bé hojpadott [TL Conscr.]. 
1809 .å 2 ágy melegito [ W L t Cserei Heléna jk.]. 1810: 
Egy Ágy Melegittő [ M v ; D. 2. X I X A ] . 1811: Egy 
ágy melegittő [ M v ; LLt ] . 1820: Egy Ágy mele-
gittő [Mv ; Told. 19. - L. még i.h. 20]. 1836: 
Egy fanyelű nagyobb ágy melegittő [ K v ; Pk 3]. 

ágynemű ágybéli holmi (lepedő, dunyha, paplan, 
párna, ágyhuzat) ; rufărie de pat; Bettwäsche, 
Bettzeug. 1748: ë mostani Ferenczine Blényesi 
Rebeka Aszszony ã Ferenczi Josef Ur(am) Annya-
rol maradott ágynémŭjét viselte, s az magáét 
azzal kimillette [Torda ; Borb.]. 1782: ágj némúje 
ollyan hogj egj Herczeg bele fekhetett volna [Mv ; 
D. 4. X X X V I ] . 1812: A Groffné elvitte .a 
drága kamuka asztalnéműt nemkűlőinben a 
legdrágább ágyneműkőt [Héderfája K K ; BI ] . 
1830 : Agy némük 10 vagyon égy Derekaly, 3 
Párna — égy Kartony ágy Tokoro in Nro 5 [Nagy-
ikland T A ; T L t Közig. ir. 174]. 

ágyneműcske kies ágynemű; rufărie de pat ; 
Bettwäsche. 1791 Néhai Lukáts Mihálynénak 
meghalálozásakor maradót. valami ágynemüts-
kéje [Déva; Ks 79. X X V I . 8]. 

ágynemű-fejér (fehér) ágyhuzat; albituri de 
pat; (weißer) Bettüberzug. 1761/1784: (Gr. Te-
leki Sámuelnek) a ' Kolegyomban. . . sem egy jó 
inge, sem lábravalója, sem ágynemű fejére nem 
volt [Kővárhosszúfalu Szt ; TKhf gr. Teleki Anna 
(61) vall.]. 

ágyneműsláda ágybéli holmit tartó láda; ladä 
pentru rufărie de p a t ; Truhe für die Bettwäsche. 
1837: Déésen a legények Házába égy vas pántos 
agynemüs ládá [Szentbenedek SzD ; Ks 88 Oszt. 
13]. 
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ágynyoszolya kb. heverő; lăiţer; Lagerstätte. 
7636 egy uy Zeōld festet agy noszolia [Simén-
fva U ; JHb Inv.]. 7637 az konyha mellet valo 
kis hazban. egy kiczin egy (így !) Agy Niozolia 
[Teremi K K ; Ks 69. 50. 44]. 

agyonhajít fejbe/fejen dob; a lovi la cap (cu un 
obiect azvîrlit) ; totschleudern. 1590: Azon keozbe 
Tagada Peter kowach egi keowet fel, az Azon keozbe 
bwwek el egi hordo megeo (!), mert ha oda nem 
bwth volna hat ágion hagitotta volna Istwan ko-
wachnet [ K v ; TJk V/l. 41]. 1593: fel kapa egi 
keouet Simon es vgi hagita ágion Mihalt [Kv ; i.h. 
367]. 1774: Asztalos Jónás az Puskatsöit ugj ki 
hajitya kŏzinkben hogj majd agjon hajitott vélle 
[Ikland M T ; Berz. 12. 92/155]. 1820 vagy két 
versen szinte agyon hajítottak [Mv; Told. 23]. 

agyonlő főbe lő; a împuşca; erschießen. 1776: 
az Flintaknak Sárkányát fel húzták, s egyenesen 
tzélozták. Ŏ Nga Préfectussát és Tisztartoját 
azt mondván nagy agyargassal, hogy ugy menyenek 
közel az Sántahoz hogy ők mindgyárt agyon lö-
vik a ki oda mégyen [Marossztgyörgy M T ; MkG 
36. 5/4]. 1818: agyan akarta löni egy Pistollyal 
[M.fráta K ; KLev. 11]. 

agyonlőtetik főbe lövetik; a fi împuşcat; er-
schossen werden. 7759: Zaharia Gávrila a' Kérdésbe 
világosan fel tett hellyen és időbe lőtetett agyon 
[F.újfalu B N ; BK ] . 

agyonlövöldöz főbe lő; a împuşca; freq. er-
schießen. 1776: valaki oda megyen mindgyárt 
agyon lövöldözik öléssel veressel feny<e>getik s 
káromolyák [Marossztgyörgy M T ; MkG 36. 5/4J. 

agyonönt leönt; a uda; beschiitten. 1583 Azt 
Izente volna Balas kowachne Kendy Ianosnak 
hogy eg kis vayas vizet chinaltatna es awal eosse 
Ágion az meg veszet farkata [Kv ; TJk 4/1. 154. 
- aÉrtsd: penis-ét]. 

agyonsújt fejen üt ; a lovi ín cap ; er/totschlagen. 
1597: Sarkeozi Janos fel kelue(n) az chiakannyal 
kezde az Vraim keozeòt zellel ewteogetny. . 
az megh holt embert is ágion suita az chiakannyal 
az iningiarast le rodgiana az Aztalnal [Kv ; TJk 
VI/1. 29]. 

agyonüt 1. (súlyosan) fejen üt, fejbe ver; a lo-
vi ín cap; er/totschlagen. 1570: Balinth Tywa-
dar. az vton Egy Bottal vgy vteotte volt agyon, 
hogy mostis megh Lacchyk az helye [Kv TJk 
III/2. 11]. 1590: a zekerczet Oláh István kapa 
melleole vgy wte agíon mellette az tarsat Varga 
Thainast hogy mindgiart el esek. kiben mégis 
holt | Olah István fel vgrek kapa szekerczeiet vgj 
wte agio(n) Thamast hogy mindgiarast El deolt 
[UszT]. 1592: az Alperes. . . az en Jobbagyom... 
szo nelkil vgy wtette agyon, veret ontotta, feyet 
be teorte, mely wtese miatt az feoldre essett [i.h.]. 
1598: Dienes Pal Bachba Colos war megiebe lakó. . . 

wallia. Latam az zememmel hogi Trúcza Peter 
az fogoly Bachy Thot Jstwant egi bottal ágion 
ewte az darabos Janos kochiomaia(n) eggiet sem 
zolt eggykis az masiknak, hanem az sebes legie(n) 
westegh ewl wala egi padon, az olah hatul kerewle 
egi padra alla fel s vgi ewte mordalisaggal ágion 
s mente(n) el fúta onnét [Kv ; TJk V/l. 204] 
| vizza Ieőwe Damien Peter. monda, lm ha 
Tuttam volna hogy az a' hitwan marchona az en 
zolgamatt eóteotte Agyon nem hogy ky menth 
volna az kertbeol, de bizonj en magam Ágion 
vertem volna [Kv ; i.h. 241]. 1599: Ram Jeoue 
Júdith egy faúal ugy wte agyon hogy mi(n)dgiarth 
le esem zonelkyl az feòldre le ite, ott mi(n)d addigh 
vert migh akarta, tudo(m) mikor verni kezde, de 
mikor el hagyott azt nem tudom [UszT 14/41—2] 
| Hozzw Martonne Katalin. vallja. az Tanch-
ban en valek kezen Darabosnak hyrtelensegel az 
Tanch keozben fordula megh es vgy eote archul 
konch palt, mely archul eotesre ingena meg sem 
haborodek rajta Annak vthanna mint eoteottek 
Agyon en abban semmit nem thwdok mert leien 
sem voltam [Kv ; TJk VI/1. 327. - *nigen-nek 
is olvasható, de elírás lehet igen h.]. 1631 Fekete 
Janos az kathona ott halt egy eyel, es hallotta 
eyel hogy moszog uolt az Beőrueine agia, es ugi 
űteőtte volt agio(n) Fekete Jánost [Mv; MvLt 
290. 46a]. 1633: egyk legeni kardott ranta es reám 
futamodua(n) ágion űte az szabljaual hogy ugia(n) 
megh czattana az fejeme(n) ugy fűtek ky es tol-
uajt kialtek [Mv; i.h. 116b]. 1845 : oroszba Agyon 
űtőtt egy kővel mely Fejemet tsontig bé hasította 
[Dés; DLt 1083]. 

2. főbe ver; a lovi (pe cineva) mortal; jn tot-
schlagen. 1637: mikor az Inas fogua vala ereössen 
verte az Cziganne egj Czakanial az Inast hatba, 
megh agjonis üti vala ha en ellent nem tartok 
vala az szabliaval [Mv ; MvLt 291. 114a]. 1640: 
Mechael Szekj Rector Scholae Bethleninaea 

Tőreok főiden Bekesen Mestersegen lakua(n) 
eztendejet felben hatta, egi embert ágion ütvén 
sallariomaban huz Tallért fel veven aual onnét 
el szeőkőt [SzJk. aBethlen SzD]. 1646: az 
fogoly. . . az vrat. egy kapáwal ugy űteotte 
agyon hogy mingyart szeornyű halalt holt [ K v ; 
TJk VIII/4. 56]. 

3. agyonsújt/zúz; a zdrobi; totschmettern/schla-
gen. 1688: edgy markotány szolgája ki menvén 
az erdőre, két lovu szánommal . . . ugy vágta le a 
fát hogj mind a két lora réá ésvén, mind a két 
lovamat agyon űtőtte [ K v ; U t I 2]. 1809; Lukács 
Istvánt I f jú Gazdát az havason Agyon ütötte a' 
le jövö fa, és égy szempillantásban meg halt életé-
nek 29 esztendeiben [Nagykapus K ; RAk 11]. 

agyonütött főbe vert; lovit mortal; erschlagen, 
totgeschlagen. 1796: az agyan űtett Czigány Gi-
tzi Jósi Vérengező, verekedő volt [Mocs K ; Eszt-
Mk]. 

agyonvág fejen vág/üt; a lovi ín cap ; jn auf den 
Kopf schlagen. 1570: egy Rwth Archul vagot 
ember ki zeoket zeolebewl, vgy vagta agyon az 
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Zanto embert Talam megh hal Beleh | Azonba 
vgy vagta ágion az zekerchewel Nagy Jakab 
Isthwant [Kv; TJkIII/2. 39 -40 , 48]. 1597: kapa 
egi feizet Kis Imreh chiak Iste(n) oltalmaza hogi 
ágion ne(m) vaga [Kv ; TJk VI/1. 39—40]. 1629: az J 
. . . ha kardot kapót volna agyon vaghta volna 
[ K v ; TJk VII/3. 115]. 

agyonvágott fejen ütött; lovit la cap; auf den 
Kopf geschlagen. 1572: latta hogy egy ágion vágott 
Ember az chegerrel (I ) kergety volt es ágion very 
volt gaspart oztan Nagy albert. valaztotta 
Eoket ely egimastwl [ K v ; TJk III/3. 24]. 

agyonvarrás vászoncsíkokat egybefoglaló varrás-
nem ; cusătură utilizată pentru a uni două bucăţi 
de pînză; Nähart zum Zusammennähen des 
Leinwandsaums. 1803: Harmad fél szélyből Agyon 
varrással égyben foglaltatott Házi vászon Abrosz 
[Désfva K K ; UnVJk] . 

agyonver 1. főbe ver; a lovi ín cap; er/tot-
schlagen. 1570: Talaltam egy falka Dyznot Az 
kerthben. . . es az dyznokat kergetyk volt. az 
Ta l igas . . . az Sram Istwan fyat zydia volt, Bestie 
kwrwafy Myert haytot be az Dyznokat hogy Jth 
ágion veritek [ K v ; TJk III/2. 174a]. 1579: az 
dyzno barmot matul fogwa. . . ha ky kwn bochyat-
tia az czygannoknak zabadsagot aggio(n) biro 
vram hogy mindeneòt Agio(n) veryek piaczon es 
vczakon [ K v ; TanJk V/3. 195b]. 1582: Danchak 
I anos . . . Bacz Martontis Ágion vere az eochyewel 
[ K v ; T J k 4/1. 12 -3 ] . 1585: Egy nehanzor chapa 
Arczul Dobo Tamas Martont, es eo Vere Agionis 
[ K v ; i.h. 396]. 1592: ot farkas vcza vegin budosot 
zellel beteges vanzorodot lo va l a . . . nem lattade ha 
valaki Ágion verte Awagi hog' holt megh [Kv; TJk 
V/l. 275], 1593: Keueli Mihali. tykomot el 
lopta, gazdam azzoni mikor oda ment, csak ne(m) 
ágion verte [ K v ; i.h. 393]. 1598: bizonj en magam 
Ágion vertem volna [ K v ; i.h. 241]. — A teljesebb 
idézetet 1. agyonüt al.]. 1647: az captiuus... 
agyo(n) uerte es megh eōlte Tóth Illiest [ K v ; 
TJk VIII/4. 249]. 1668: En kgls Aszonyom at-
tul felek ezek az I(ste)ntele(n) Szászok magamat-
is agjon vernek egiszer ha ngtok nem kemén-
kedik ellenek [KJ] . 1767: mondá nékem hogy 
meg verték eőtet azon Etszaka. . . ha egy fűczfa 
mellé nem recipiálta volna magát agyon verték 
volna | Kocsis Gyuri a Venter Pál udvarára vaná 
bé mogát, s ugy morada meg hogy agyan nem 
verték [Betlensztmiklós K K ; BK ] . 1827 agyan 
verjék [Szind T A ; Mészkői lev.]. 1847: mind 
agyan is vertek volna [Dés; D L t 792]. 

2. fejen üt ; a lovi la cap; jn auf den Kopf 
schlagen. 1633: e o . . . egy vasarheli embert űteött 
volt agio(n) egi bottal hogi aluzik vo l t . . . es hogi 
az embert aggio(n) verte, az palczat el hozta 
az kiuel az embert ágion verte . . . megh holt 
immár az az ember az kit eő akkor agio(n) vere 
[Mv ; M v L t 290. 135b/2]. 

3* fejen csapdos; a lovi la cap; jn mehrmals 
auf den Kopf schlagen. 1630: Kekedi Sigmond 

eo Naga ugy kezde agyon vernj az korbachy-
chialal [Mezőerked T A ; Wass]. — L. még agy 
Szk al. 

agyon verés főbeütés; omorîre; Er/Totschlagen. 
7667: Lazar Istva(n) Vra(m) agyon veressel bisz-
tat vala [Sófalva B N ; Ks 41. K ] . 1674: Szobosz-
lai Kis István ellen valo fassiokat exhibéálvan 
keovel valo agjon verésre itilte az Teorveny, 
de valami nagy nehezen az után kéményen meg 
verettetett, Teorveny pénzt adtunk f — d 15 
[ K v ; Szám. 34. L . 11]. 7837 Kováts György 
sokáig raboskodott a ' Tömlŏtzbe, a Gál György 
agyon veréséért [Szenterzsébet U Borb. I I ] . 

agyon verettet főbe üttet; a omorî; erschlagen 
lassen. 1704: H a kik. elébbeni vétkes, és ká-
romkodo magok viseléssének ezen parantsolatunk 
meg vetésével véget vetni nem akarnának, hanem 
abban meg általkodnak, ă Nemes Szék az ollya-
kat meg fogatván. elsőben meg veszszőztesse, 
másodszor páltzáztassa, harmadszori és utól-
szori bűntettessekre kővel agyonverettesse [UszLt 
IX/77. 79], 1753: Balan Andrást tudom hogy a 
mult esztendőkb(en) Déván kővel verettetek 
agyon s most is att a Kereken vagyon [Branyics-
ka H ; JHb] . 

agyon verettetik főbe üttetik; a fi omorît; er-
schlagen werden lassen. 1646: Lengyel Laszlo 

à p(rae)dicallo szekbeol az szeonyeget le 
veotte ki vitte s el akarta lopni kezeb(en) kaptak; 
Azért az Sacrilegiumert azt kivannyak hogi keo-
wel verettessek agyon noha tűzet erdemlene [ K v ; 
TJk XVIII/4. 81]. 

ágyöltözet ágyhuzat; rufărie de pat ; Bettüber-
zug. 1634: Oon es wuegh Pincze tokaimat, haz eol-
teozetimet, karpitimat, szeonyegimet, seczel szekei-
met, Aágy eolteozetimet, derekalymat, pap-
lanimat, kecheimet, Lepedeojmet. . . hagiom az 
Erdelyben Colosmonostoron lakó Jesuita Páterek-
nek [Wass 73/1 Czegei Vass János végr.]. 

ágypad alvásra, ládás részében ruha- és fehér-
nemű tartásra használt padféle bútordarab, táj 
padláda; lădoi; Truhe/Ladenbett. 1795: adván 
Pótlásul az. Nagy Házban levő Ágy Padot 
[Monostorszeg SzD ; Bet 5]. 

ágyravaló ágyhuzat; rufărie de pat; Bett-
überzug. 7672: mu Buczultunk. egj pad fedelet 
ad f l 5 d 50, egj agjra ualot fl 2, egj aztalj fedel 
fl 1, 3 dutka [Kászon; BCs]. 1684: 1. Eg j par 
Agjra való recze forma fejeres az edgjik Vasta-
gab. 2. Eg j Ag j ra való tŏmŏtt rosás. . . 13. E g j 
Ezŭstel Arannjal elegjes selljemmel varrott Ag j ra 
való [UtI ] . 1700: E g j Szederjes selyemmel var-
rót ágyra valo [H r 1/20]. 1727: Kek Selyemmel 
ezűstel Varot agyra valo ket Vánkos hajavàl 
együt. Egy Veres Selyemmel kőtőt agyra valo 
Sárga Selyemmel s Fejer Czernával töltőt, ket 
Vánkos hajaval egyut. Fejer Szőr Selyem-
ből kötöt agyra valo Sárga Selyemmel s Feyer 
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czernaval tőltöt ket Vánkos hajával együt. 
Három közönseges agyra valo [Marossztgyörgy 
T A ; Petki Zsuzsánna kel.]. 

Az 1612-i adalék esetében ágyravaló fedél címszóra vonat-
kozó adattal is számolhatni. 

ágyszerszáni 1. ágynemű; rufărie de pat ; Bett-
wäsche. 1610: A g y zerzambol es Feyr Ruhazot-
bol [ K v ; R D L 1.6]. 1611: Agy zerzambol iutot 
Ferentz zamara [ K v ; i.h. 88]. 1636: A g y szerszám 
iutot Annanak [ K v ; i.h. 109]. 1659: A g y szerszám-
ból Janosnak Ke t mezítelen feual az kette er f. 1/ 

. Kathanak jut egy egez viselt derekaly 
er f. 1/— [ K v ; i.h. 143]. 1662: A gy szerszámból 
jutot az Árvanak E g y io derekaly haiastol. 
Ket vánkosok heiastol [ K v ; i.h. 146]. 

2. a fekvőhely és az ágynemű összefoglaló neve; 
patul şi rufăria de p a t ; Bett mit der Bettwäsche. 
1656 Lako hazakba(n) leveo agy szerzam. Az 
elseő lako hazba(n) vagyon egy festekes gyonta-
ros, superlatos Aagy , auagy harsfa nyozolya. 
Vagyon az nyozolyab(an) három hozu derekaly, 
edgik(ne)k egy hitva(n) kek kittelyes ha j a ; Az 
masiknak egy veres fonalas vászon haja [Dobo-
ka ; M k Inv. 1]. 

ágy tábla vetemény/zöldségágyás; strat de le-
gume; Gemüsebeet. 1761 Ezen kertnek Vete-
ményes része, nem spallirozott ágytáblákbol va-
lo [Siménfva U J H b K LVII I/1. 50]. 

ágytakaró ágyterítő; cuvertură de pat ; Bett-
decke. 1758: E g y veszszős Creditor forma igen 
szép matéria superlát, keskeny ezüst Ro j t ra j ta ; 
ágy takaró hozzá, veszszős duff la tafotából [Nsz ; 
T S b 21]. 1777 Veres bakatsin az ágy takaróhoz 
[ K v ; Told. 56]. 1788: Fekete viseltes ágy takaró 
bagazia [Mv T S b 47]. 1824: E g y hitvány patya-
lat fejér Ágy takaró [Fugád AFA; H G Mara lev.]. 

ágytok emeletes ágy felső része (alája egy ke-
rekeken gördülő ágyacska tolható be) ; partea 
fixă dintr-un pa t ; Bettgestell. 1797: E g y magas 
ágytok, mely alá karikás ágy szokot bé járni, 
és most a Szakács alszik rajta [Szu ; UszLt X I I . 
87]. 

ágyú löveg; tun ; Geschütz, Kanone. 1564: Bi-
ro vram es az polgár vraim marattanak adossa 
gergel Ábelnek H á r o m wegh fekete zwrerth kyt 
az ó felsege A l gywyhoz adoth ket forintal es 
ótúen penzel [ K v ; Szám. 1/X. 64]. 1590 : 10 octob: 

Byro vram Akaratyabo l Attam N a g y Sebes-
tyennek Báthory I s túan Hadnagíanak etelere Itala-
ra Az A gyŭ mellet volt f . - d . 10 [ K v ; i.h. 4/XX. 
19]. 1593 az a lg iwkat altal wiwek Raita [ K v ; 
i.h. XXI/5. 68]. 1594: A l g ju ala ualo oregh vas 
derek zegh No. 1 | V á g j o n Eöreg Algyu No. 1 | 
A l g j w ala valo szekernek az elej ket vasos kerekeuel 
es vasos rudgiaual [Somlyó Sz ; U C 78/7. 23; 
1. még M N y L X , 1 1 0 - 1 ] . 1595: 9. Jŭ ly Kerekes 
Balint W r ú n k ö fge kerekese hozot Somlyobol 
hadj szerszámot mellyet Thordara vittettünk Az 
Algyukat v ittek. . . Jtem. 1. ö rög Taraszkot. . . 2. 

Apro Taraszkot [ K v ; Szám. XVI Ia/6 ifj . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1598: Kepelies János Fogta. 
6. loat az algiú eleiben az taborigh v i t t ek . . . te-
zen az 6 . lora f 7//. 50 [ K v ; Szám. 8/V. 167]. 
1606: az Algiu elejbe vett eókrek feleol Akarunk 
vala vegeznj [UszT 20/146 ,,I. Miklossy de Bethlen-
fa lúa " lb vall.]. 1612: hozatunk zebeny varosunk-
ban, leoveo szerzamokat Algiukat, falkoniokat 
es Tarazkokat [ P L P r 1/3. 1612-15 ] . 1652: 
Ezen Pincze boltos, vakolt, meszelt . . . Körül 
gantár fakra csinált deszka állason munitiokhoz 
valo algyu, Taraczk, és szakálloshoz valo, puska 
poris 11 [Görgény M T ; Törzs]. 1694: A z Va r 
Piattzarol megjen fel az A lgyuk Bastyajara egj 
tiz Lepesŭ karfas f a Garadicson [Kővá r ; J H b 
Inv. ] . 1734: Szinten m a vittenek innét Karoly-
varra sok Mosar és egyeb Ag jukat [Nsz ; B K 
Bethlen Ferenc anyjához] . 

ágyúcska kies löveg, á g y ú ; tun mic; Geschütz. 
1714: Gyermek(ne)k valo öntett Agyú két Delphin 
halakkal 3,, 60 Mas Gyermek (ne) k valo két Agjuts -
ka rezes apparatussal eg jütt l „ 60 | Franczia 
agjutska duplas Csuvel fl. Hung. 25. Ag jutska 
fa ággjal és elephant tsont figurakkal, és aranj 
ezüst Czifrazassal fl. Hung . 25. Agjutska f a ag j 
nélkül valo és szoros lyukü (!) fl. Hung 10 [Nsz/ 
Fog. R E k L t I I . Apa f i Mihály hagy. lelt. 26,48.]. 

ágyúgolyóbis ágyúgolyó/lövedék; ghiulea; K a -
nonenkugel. 1593: A z Z e m Petter Eg i hazabol 
hogi az A y w ( ! ) golobist ky vettek, fyzettem akor 
Eg i Deiaknak a' Mely fel Jrtta f - d 10 [ K v ; 
Szám. XXI I/5 . 1.]. 1598 wrŭnk w felsige zolgaia 
Nagy Mathias aszt Mondta hogy A g i w 
Goliobisyrt Megien w y w a r b a n [ K v ; i.h. 7/XVI I I . 
91]. 1605 Vagion mas fel tonna Tharaczk Golyo-
bis Agiu Goliobis vagion 100, melynek az Agiuat 
huniadról varadra vittek [Gyalu K ; Sennyei 
11/47 fej-i lelt.]. 1637 Eòreg Giólióbis Tarazhoz 
ualo n 23, Keozep szeōrw Tarazk Goliobis n 
200. Agiu Goliobis uagion n 2 [Ebesfva K K ; 
U t I 21]. 1652 A g ' ú golyobis Tizenkét fontos N . 
203 [Görgény M T ; Törzs] . 

ágyúkerék lövegkerék; roată de tun ; Kanonen-
rad. 1591 Barassai Gergy vyzi Kerekes Palt es 
az algyw kerekeket, Tordaig 5 Lowal f 1 f 25 [ K v ; 
Szám. 1/5. 74]. 1595 H u n i a d y Mathias es Baniay 
András vittenek Algiu kerekeket V y warra ket 
zekerrel hat hat lowon. . . f 4 d 50 [ K v ; i.h. XVI/6. 
131]. 1652 : Agyú kerekekhez valo Vas karikak. 
N . 35 [Görgény M T ; Törzs ] . 1694 : ez ã Bastya. 
meg va(gyo)n padolva, az mellyeken az A lgyu K e -
rekek jarnak [Kővá r ; J H b Inv.] . 

ágyú-nézés ágyúszemle; inspectarea tunurilor; 
Kanonenmusterung. 1595: feier Wa ra t Sz. György 
Kapuiaban, hogy az Darabantok, az W y , és az 
töb Algyú nézésünkét keduetlen szóual ne vegyek, 
az mint magokat mútattyakis vala Adatanak 
ök az Darabantoknak borra d 25 [Kv ; Szám. X V I I a / 
6. 144]. 
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ágyúöntő ágyúkészítő; turnător de tunuri ; 
Kanonengießer. 7597 hűvatta ( ! ) vrûnk w : N : 
Kerekes Palt, es az Algiw öttöt, feyerwara [ K v ; 
Szám. 1/5. 72]. 1593 Bozway miklost urunk 
zolgaiat kwlte biro wram hozzam kj az algw 
eotte ladaiat. el wite [Kv i.h. XXI/5. 26]. 

ágyúpor ágyúhoz való lőpor ; praf de tun ; (Ká-
nonén) Schießpul ver. 1680: Kapnik bánya szük-
ségere kívántatván parancsollyúk kegyeimessen 
Hűsegednek adasson égy tonna ágyú port oda 
legyen mint Egy hetven vagy nyolczvan font 
[Szád. Bornemisza Anna Boer Zsigmond fogarasi 
várnagyhoz] | Kapniki Bánnyánk Puska por dol-
gabol megh fogyatkozván, Keglmed által depu-
táltunk adatni Száz font aggyu ( ! ) Port azon 
szükségünkre. Kglmed adasson mindgyárást 
Száz font aggyu Port [i.h., ua. ua-hoz]. 1682: Az 
kapniki bányánk Szűksegere, kegyelmed által de-
putaltunk, Eőtven font álgyu port adatnunk 
[i.h. ua. ua.-hoz]. 

ágyúsmester tormentarius; canonier, tunar; Ka -
nonenmeister. 1588 Benessy Mihály witte vrunk 
Algius Mestheret 4 loual Tordara f.l [ K v ; Szám. 
4/III. 47]. 1589: Az algius Mestereket vitte Czu-
ka Antal Huniadra 4 louon, attam neky f. 2/ — 
[ K v ; i.h. IV/10. 67]. 1594: 31. 9bris: Vrunk 
Algius mestereth Kastello Jánost vitte. 
Zilahra attam f 1 d 86 1/2. 8 lObris. Vargha 
Thamas vitte Kastello Jánost vrunk pattanttius-
sath 2. louan Thord(a)ra. attam f. — d 50 [ K v ; 
i.h. IV/6. 86, 88]. 1596: 17. May. Onnat kwwl 
hoztak egi Algius mestert Jacobus newwt, vitte 
Brassai peter 3 lowan Thordara f. d 75 [ K v ; i.h. 
XXIX/6 . 32]. 1598: Az warady Agiŭss Mestert 
Mihalt Negied Magawal widte Kauss ( !) hwniad-
ra. f i d [ K v ; i.h. 7/XVIII, 97]. 

ágyúszerszám csak tbsz-ban ágyúkellékek; 
accesorii de tun ; Kanonenzubehör. 1594: Magiar 
vcca Kis aytonal valo Bastia Aytayara. ahol 
az Algiu zerszaniok vadnak, attam Egi la-
kathoth p(ro) f - / 33 [ K v ; Szám. VI/6.7]. 1598 
Az másfél gialogoknak, kik az Alggiw zerzamo-
kat Keowarban vittek minden legennek f 2 ad-
wan, Teott f. 300 [ K v ; i.h. 8/IV.10]. 

ágyútengely a löveg tengelyrésze ; osia tunului ; 
Kanonenachse. 1652: Két vas nélkül valo Agyú 
tengely [Görgény M T ; Törzs]. 

ágyúzás canonadă; Kanonade. 1806: dél előtt a 
Békességért a Te Deum laudamust ágyúzások, 
trombitálások között a Nemesek jelen létéb(en) 
meg tették pompáson [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója 163]. 

agyvelőgyulladás ? meningitis; meningită; Ge-
hirnentzündung. 1866: Betegség.. . neme: agy-
velő gyuladás [Körösfő K ; R H A k 10]. 

ágy velőhártya agyhártya; meninge; Gehirn-
haut. 1796: még láttzatott meg más regi ütés, 

mely . . a' régi tőrt Koponyának béjukasztotta az 
agyvelő hártyáját [Mocs K ; Eszt-Mk]. 

agyvelő-sutuló vas agylékelő/köpölyöző (vas)-
eszköz; trepan; Trepaniereisen. 1589: Borbély 
zerzam. Egy A g y veleo Sutulo Vas Io zerzam 
[ K v ; K v L t Vegyes 1/2.72]. 

ágy vetés ágyalás, ágybevetés; aşternutul pa-
tului; Bettmachen. 1598: Aminemw zerenchetlen-
segh es nyawalia az zegeni Zekeli Andráson volt. ., 
betegsegeben mosogatasbol agiwetesbeol mibeol 
fodor Gergelne wolt mellette [ K v ; TJk V/l. 
123]. 

ágy vető ágymegvető személy; aşternător/aş-
ternătoare de pat ; Bettmacher(in). 1750 k. va-
lamely legyény Ura hire nélkül eczaka kün hálna 
az illyen mester legyény büntetődik flor. 1. az 
ágy vetőnek 15 denar [ K v ; FésűsCJk 14]. 

ágyvető-surc ágyvetőnek való kötény; şorţ 
pentru aşternător/aşternătoare de pat; Bett-
macherschürze. 1850: ágy vető Surtz 2 [ K v ; Pk 
5]. 

agy vízkór hydrocephalia; hidrocefalie ; Gehirn-
wassersucht. 1858: halt meg Barabás Dániel Ur 
leanykája Adél 4 hetűs korában agy vizkorban 
[Dés; R H A k 93]. 

ah hah ! ; ah ; ach. 1573: Tompa Istwan Mond 
hogy Bestie kwruaf fy zebenis zolhatnal nekem, 
András Mond hogi Neh Mond vram azt Mert 
Nem az vagiok, Esmet Mond Tompa Ah Neste 
lelek kwrwaffy hat velem pantolodol kezd sze-
kercet kérni, András hatrab al [ K v ; TJk III/3. 
78]. 1582: monda az azzony ah hazug beste kurua 
mit hazuch [ K v ; TJk 4/1. 58e]. 7584: Az weteok 
vonaskort illyen zitkot hallottam Nemet Menyhárt-
ra, Ah essez Kurwa fy hazadatis el Árultad [ K v ; 
i.h. 197]. 1585: Nagy Janos vallia, hallottam ezt 
Istuantol, Ah Curwa felesegw Te biro Mihalj 
a' felesegedet az egiket a' vizbe vettek vala | 
Az legenniel ket I f f iw wala, es megh fogak takach 
Kelement De a ' ket legenyre tamada cheob Jósa 
es halasz Marton Mondwa(n), Ah essez Curafiak 
hova vizitek az embert Ado fizeteo Ember Az | 
a' legheny Az Azzonra there es a' chakannial hozza 
wthe, Megh lat a ezt Kelemen takach monda 
Ah essez hatt az en felesegemet Akarod megh 
Mordallany [ K v ; i.h. 473, 485, 537]. 1591: kezde 
kialtani az zikzai Janos zolgaia, Ah Esse kurafia, 
oru vagi te [ K v ; TJk V/l. 142]. 1630: mikor 
halua fekzik vala Kalo a Fazakas Giőrgynek az 
felesege oda menek l a tn j . . . es mondám nekj 
Ah Istentelen sogor te szalonnad ez: az pedigh 
monda nem tehetek rolla ha Isten el uette teol-
lem de nem az ueresegem miat holt meg [ K v ; 
R D L I. 19. — a Uo . más tanúk vallomásában a 
vezetéknév Kalos és Kalóz alakban is]. 

ahá ah ! hah ! ; aha ; aha. 1597 Sardine be mene 
es be rúgwa(n) az aytot monda az vranak Aha 
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Sardy bestie lelek kúrwa hize(m) megh kapalak 
egizer wagion egi egez holnapia hogi othon nem 
haltai | valami giermekek igen kezdenek utanna 
kiáltani, Aha vgimond be hagtal wolt az Chizar 
Peterne kertibe (n) almat loptál de ha nem acz 
nekewnkis rezt beleolle bizony megh mongiuk 
mind Biro vramnak s mind Chizar Peternenek | 
tekinteok hat Nagi Benedekhez igen chiapkod ez 
fogoli legeny az zabliawal haliam Benedek monda 
Aha arúlo vgimond el veztel de nem mehecz el 
welle [ K v ; TJk V/l. 106, VI/1. 51, 100]. 1631 
Beoruey Istuanne mo(n)gia vala nagi fel szouall, az 
maga Eőczenek. Aha fertelmes kurua io lok addig 
migh az hasamon fetrengett de immár meg unal 
[Mv; MvLt 290. 47b], 1632: aha dūhūdot esse 
lilék kurua fia ugimond, te vagi az en gilkosom 
[Mv; i.h. 71a]. 1634: aha Torok fazzal bazot lelek 
essez kurva [Mv ; i.h. 291. 9a]. 1749 áhá ilyen 
teremtette ide miért hajtyatok a marhákot [Kó-
rod K K ; KS 15/LXXVIII . 17]. 

ahány amennyi; cît, cîtă, cîţi, cîte; wieviel. 
1735: Mi elmentünk . Csicso Gyorgy fal-
vára az minemű és hány testisek, mi elŏnkb(e) 
Citaltatanak fassiojokat azoknak rend szerint 
le irtuk [BSz; TK1]. 

ahelyen ugyanazon helyt; ín acelaşi loc; an 
derselben Stelle. 1600: Nagy Mathyas vallya 

eoys zynten ahelyen latta az feosteott ky 
Jeony ahwn Jstwana vallya hogy ky Jeott [ K v ; 
TJk VI/1. 451. - a A megelőző tanú]. 

ahhoz I. Jelzői haszn-ban la acel(a)/ace(e)a; zu 
jenem/jener. 1573: <v>alamy Reghthewl fogwa 
ahoz a házhoz walo wolth mynd azokkal egyet-
hembe neky attwk aggywkes [Fog; Törzs]. 1593: 
Azhoz az házhoz semmy Jussa semmy Jgassaga 
nem wolt [Szu; UszT]. 1600: ha valahol mas 
falu hataran az melljek vagjnak ahoz az eöreök-
seghez azokatis meg keuanom magamnak [i.h. 
15/91]. 1602: Azért hitta Peter Deák hogy az haz 
kje wolt ahoz az emberhez valo Genealogiat vallja 
megh [i.h. 16/74]. 1619: Fwsteős Thamas holta 
utan Fwsteos János nyula ahoz az Jozaghoz 
[Szentmárton Cs; B L t 3]. 1639: azokot az Causa-
kot minden ahoz valo igassagokkal es levelekkel 
adak es keőtek minden tellies hatalommal es 
Authoritassal Gal Miklós Vr(amna)k es 
Czintala(n) Istuan Vr(amna)k kezekben [Hsz; 
KaLt Apor István ir.]. 1673: ahoz az orias Laszlo 
fundusahoz . hire nelkült nem akartam hoza 
nyúlni [Fog; Törzs. Cserej János kezével]. 

II. hsz 1. hozzá; pentru acela/aceasta, la acéla/ 
aceea; dazu. 1570: meg engettek volt, hogy Zaba-
don Be Ieohet, De Theorwent allion János kenez-
nek Thywadar ahoz Tartotta Magat [ K v ; TJk 
III/2. 12]. 1581 Az Taligara valo Keolchyeg 

Veottem ahoz ket Apro vassat d. 16 | Az 
waralat valo Malomba meg Teorot volt az 
Korong wottem egy Keozep wasat a hoz [ K v ; 
Szám. 3/1, 3/III. 4]. 1582: Ot al vala eg Azzony 
, . ., es azt monda hogy ahoz Meriema es annak 

csinalliam megh [ K v ; TJk 4/1. 41. — a A posztót]. 
1585 valami tamazt vettúnk egi fat az hoz p(ro) 
d. 14 | az arniek zekre lecz szeget a hoz attunk 
156 | az Scola portara ., vettúnk ahoz egy öreg 
lakatot [ K v ; Szám. 3/XIX. 27, 28, 40] | my Ahoz 
nem leonk elégh keszek [UszT]. 1591 Albert Istuan 
engemet Demeter gieörgjöt hagyot wolt oltalmúl 
az eö Onokaianak Peternek azhoz penig az denotalt 
eöreöksegheöz wer ez az meg neuezet Peter [i.h.] | 
Biro vramis ammi ahoz zwksegh elegendeo keppen 
segitseget aggion mellejek [ K v ; TanJk 1/1. 168]. 
1600: neki ahoz semmi igasaga ne(m) wolt [UszT 
15/75]. 1631 valamit nevwkel eleiekbe ád, magát 
ahoz alkolmaztassa [Törzs fej.]. 1667jXVIII. sz. 
eleje Minszenti Christina Aszszont perlettűk a 
Gernyeszegi és ahoz biratot portiokért [Szent-
demeter U ; LLt ] . 1743: én ahaz nem értek [Ádá-
mos K K ; J H b K XXVII I/9 ] . 1749: adá Korda 
Susánna Aszszony Kabos Ferencz Uram (na)k 

Tamásfalván lévő tellyes Portiojat minden 
ahoz tartozandó belső és külső appertinentiakkal 
edgyütt zálogb(an) [ K v ; Borb. II ] . 1771 
ollyan hellyen vágynák az Erdei hogy ahaz 
senki nem férhet [Radulest H ; Ks 93. X I X . 6]. 
1782: valami az eŏ Nga Földiből ahaz foglal-
tassék [F.zsuk K ; SLt X L H . 5. 42]. 1784: Veres 
Lájbi ahaz valo [Mv; Told. 9a]. 1786: az ahaz 
p(rae) tendáló Attyafiak tűznek a' fáit fel akartak 
osztani egy más kőzt [Apahida K ; RL t 0.2]. 
1792: a Sülelmedi Udvarban és ahaz tartazandok-
ban [CU]. 1808 : ahaz tartyuk magunkat [DLt 985 
nyomt.]. 1814: ahaz értő Becsüseket hozván 
excontentál [Hadrév T A ; T L t Adm. ir. No. 1527]. 
1818: az ahoz tartazo külsők [Mészkő T A ; K W ] . 
1820: Egy 24 személlyre valo Kamuka abrasz, 
és ahaz tartózó 24 ugyan tsak Kamuka Keszkenyők 
[Felőr SzD; Bet. 5]. 1835: ahaz tartózó 
[Betlensztmiklós K K ; H G Bethlen lev.]. 1850: 
A Maiam minden ahaz tartozokkal [Dés ; DL t 1061]. 

2. arra; la acéla, la aceea ; darauf. 1570: Hwl 
eo kege Byro vram Azt Ielenty az varasnak hogy 

eo fel(sege) Megh Nem akarta valtoztatny 
orzagawal walo vegezeset ahoz azt mongyak 
hogy az ew felsege Rendelese es vegezese ellen 
Nem thwdnak es nem akarnak egiebet vegezny 
[ K v ; TanJk V/3. 5a], 1600: en semmi gonoz 
wegre ne(m) mentem oda, nem rontottam hazokat, 
elegen woltak ahoz a kik azt chelekettek [UszT 
15/25]. 

III. Fm-ban a mm-ra utaló szó. 1. arra; la acéla/ 
aceea; dazu. 1546: wagyon negyven kylencz, 
eke, azokbol agyanak, Banf fy Bernaldnak negy 
Eketh, ahoz, az ky mostan nala wagyon [Radnót 
K K ; J H b K XXXVII I/19 ] . 1581 Jeŏttek mind 
az hawas alat lakozok mind az magam Jobbagy, 
kertenek hogy Segetenem eókeot ahoz, ne Banta-
nanak meg az ott walo meg Zalassal [Törzs. Szent-
páli Kornis Mihály Báthory István fej-hez], 1584: 
az ket szemely azhozis felel hogy kesertea vas 
András [Sólyomkő K ; Ks 42. B. 21. - aÉrtsd 
a szökő jb-ot]. 

2. abban; ín acela/aceea; auf etwas (vertrauen). 
1631: Ne bizzek More Laszlo ahoz hogy az atya(m) 



ahogy 140 

eoreokseghejbeol hazasiczia ki leányit. Mert az 
migh az leszen, mind maga s mind leanya megh 
halnak [Abrudbánya; Törzs]. 

Ha . 1735: ahaz [F .s infvaTA; AbN ] . 7878: ahaz 
[M.fráta K ; KLev.] . 7835: ahaz [Vaja M T ; 
MvLev. ] . 

ahogy 1. amennyiben, hogyha; ín caz că, dacă; 
falls, wenn. 7595: A hogy Jo okat ne(m) adna 
tilahnanak, Az patúar rah ter az Áctorra 
Hogyiay Mihalyra [UszT 10/85]. 1606: De ahogj 
nem ellengez (! ) producallia az Engedelemrŏl 
ualo leuelet az Alperes [i.h. 20/11]. 

2. minthogy; deoarece, fiindcă; weil, da. 1597: 
Zent Király falúa perlekedett az tilalmas tsere 
Farkas gyepy neúy hely vegett, Ahogy nemely 
emberek vitiek ben(n)e, Marthon Jánost pedig 
az falu melle hitta [i.h. 12/16]. 1598: Martonosi 
Sofaluj Tamasnak Ahogy betegsegere tárták 
Causaiath Sebe Janos ellen, de hadgia az zek hogy 
oly keze(n) legye (n) p(ro)curatora.. . hogy teöbzer 
ne(m) leze(n) haladekja [i.h. 12/135]. 

3. amint, amiként; cum; wie. 7596; naznagisaga 
niiat egjzer az A rendi a' chjrcalasbúl hatra maratt 
Estrasa allasbul, az tizedes kyldesere annelkylis 
el kellett volna men(n)y, de ez okon feo keppe(n) 
a ' hogy hatra hatta volt zikseges dolgáért ugjan 
el kellett volna men(n)y [i.h. 10/48]. 1598: Zent 
Martoni Ferench Koúachy az minth tiltotta 
úolt giakor vt wegeben erdeyet hogy ne jrehia 
Zabo Marto(n), ydeót wetet, a hogy ydeót 
wetet, az teoruenj megh zabadittya ben(n)e 
Ferench Kouachot [i.h. 12/94]. 1619: En uim 
Varadra az pénzt . . en ne(m) oluastam ugj uagion 
az hogy Kiralj Georgj megh olvasa az pénzt 
[Csatószeg Cs ; BLt 3]. 1807: dél előtt tanultam az 
hogy lehetett . . délután is tanultam [Dés; Ks 
.87 Kornis Mihály naplója]. 

ahol1 1. amott, ott n i ! ; acolo, colo; dórt, sieh 
da ! 1570: Lowas Balint . . . vallja, hogy Az Barom 
pajtaban volt, azonban Mond az ew zolgaia Neky 
ahwl Mynt veryk Egmast valamj katonak [ K v ; 
TJk III/2. 187]. 1572: Hegedws Janos . . Mond 
ahwl mynt fogdosak Egimas kezet az en felesege (m) 
az lengelekel [ K v ; TJk III/3. 32]. 1573: Tompa 
Istwan . fely Ieo volt Mond zolgaianak Ahwl 
vagion fogiatok megh | Mond veres peter . . . ahwl 
vagion egyk az chigan bestie kwrua fiajknak | 
Mondot ( ! ) Zigarto No en le tezem vagi vezed vagi 
nem a hwl vagion [ K v ; i.h. 79, 150, 385]. 1584: 
Balas kowach monda Ahül al egy haidú a 
bestie Cürua fia meg eol vala ha az Cziganok meg 
nem mentenek vala | mikor Immár hat esztendeos 
volna egy fiachkam Egy eyel monda: Apa Apa 
Ihol Nem tudom michoda Ieo rea(m) . ., De 
ahol A p a A kemenczebe Bwwek | Barath Mihalne 

mutat a chengerinet: S monda neke(m) Ahol 
megien a' the Árulod, Az téttet teged fel az Adóra 
[ K v ; T J k 4/1, 231, 262, 362]. 1595: Pal Koúacz 
Semjenfaluaj az eggik Vice kiralybirohoz 
foszto Emrehez menth, es azt mondotia nekj, 

hamis hytu embert keresz, a'hol vagio(n) s fogd 
meg [UszT 10/19]. 1687: Én nálamis szállított 
vólt Hadnagy Vr(am) egy Tolvajt; Mikor tűllem 
el mentis, meg mondotta(m) eő kglme(ne)k, ahol 
mégyen, de nem fogatta meg [Szilágycseh; GramTr 
V I I I ] . 

2. ihol, emitt; aici, aci; hier, da. 1573: az 
gazda hon Nem volt hane(m) az vtan erkezyk 
meg Mond nekyk ahwl Io vraim keressetek meg 
ha az en hazamba leot [ K v ; TJk III/3. 197]. 

ahol2 unde; wo. 1561 A hol the k. ezth 
mywely, the k. mys Jo newen wezwnk (! ) [Dés; 
BL t 6]. 1564: Az hol penyg veteswnk vagion 
iletwnk barmat reia bochatia [SzO II, 180]. 1568 
Ahúl Regen a kőz vala, belyeb czynalta Annál 
balas koachy [ K v ; TJk 169]. 1570: az hwl azt 
talalta otth keressy az Theobites | egy chyoda 
dolog eszek Ma Raytunk az hwl ceplwnk vala 
[ K v ; TJk III/2. 89, 198, TanJk V/3. 3a]. 1572: 
a hul könyörögtök, . arrul illyen választ adtunk 
[Barabás, SzO 299] | Cun Menyhárt zenth kyraly 

Ezt walla hogy Engeometys Az Neomeos 
wraym keozigbe Kewan Azhol assak vala az 
hatart [Kalotasztkirály K ; KP ] . 1573: mykor 
fogwa vyssik volt az Santat Mond volt Noh En 
vallom Ennek kissebseget de ahwl en Syrok Mas 
otth beonbelis | az hwl Iwt a Menne oda | Be me-
gyen az hazban a hol eok lakoznak volt [ K v ; 
TJk III/3. 68, 88, 144b, 292. - aÉrtsd ivott]. 
1574: hwlot egi leanka az hwl Mutatta az kert 
Mellet meg Ástak | a hwl kyt Bennek Érhetek 
wteottek vertek karokai eoket [ K v ; i.h. 350—1, 
370]. 1577: a' hol a' fele zemelyeket tud tartozzék 
. . . meg Ielenteny [Kv ; TJk V/3. 142a]. 1579; Egieb 
helt se engeggienek eo kegmek hogy dinnnyenek 
giepet fel zanchyanak Ahul ezelot ne(m) volt 
[ K v ; i.h. 188b]. 1581 ahul helie lyzen oda 
adom [Fűzkút K ; Wass]. 1582: Azon zeker mellet 
valek enys ahol az Azzony zekere vala | Az Árokba 
talalok Az thehenet Ahol penigh talalok halwa 
vala | Az hyd felet valo heazatot es egyeb helywtt 
az hol zwksegh volt hogy be foldoztattam aitam 
az Achy legenyeknek d. 25 [Kv TJk 4/1. 6, 18, 
Szám. 3/V 27]. 1583/1584: Ahwl penigh Azt Mondod 
hogy per alat hatalmaskotta(m) az wrad Thowan 
. . . Azt mondom En velem semmi perben 
Nem voltai [Ú j fa lu K ; Ks 42. B. 9]. 1584: az esko-
laba a hol az gyermekek wlnek | a'hol az 
dezkazat Menth eleó bellieb vala az fal zinynel 
[ K v ; Szám. 3/XV. 11, TJk 4/1. 374]. 1585: Az 
Kys Templúmba a giermekek az Scholabelyek a 
hol ilnek az zekek el teortenek vala [ K v ; Szám. 
3/XIX. 28]. 1587 ha zinte ot raknaia Zenaiatis 
tehát Ahol Ny l a lut eztendeonkent Annak a' 
keozepebe rakia | hozattam ket szeker vesszeót 
az kemenjhez es egiebwtis az hol szwkseg volt 
attam — 50 | az Gatot foldoztwk az hol az visz 
el Jar vala [ K v ; TanJk 1/1. 53, Szám. 3/XXX. 
10, 23]. 1588: Ahol az factum eset. Az Rethnek, 
tizta Reth newe [Somlyó Sz; WLt ] . 1589: Ahul 
halasunk volt, . . . attam d 8 | a hol Jvhoknak 
Jarassa volna [ K v ; Szám. 4/X. 23, 4/VI. 25] | az 
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legeny az Czeh mestereket es teőb tudós mestere-
ketis be hyon az helyre, az hol az boltot akaria 
mester Remekwl czinalni [ K v ; K v L t Céhir. I I . 
KŐmCArt. 8—9] | ott Jarianak barmok ahol az 
eleot valo eztendeobe(n) [UszLt]. 7590: Chinal-
tattam meg az Seouenyeket, Az Zena korniol a 
hol zywk seg volt | Az Hordo Taligas, hordot 
wyzot ( ! ) 32 \ ttal minden felle à hol Zykseg volt 
f. 1 d. 28 | a húl az azzont talaltuk vala az kadan 
ot talala megh swweolteieth [ K v ; Szám. 4/XX. 
9, 4/XXI. 95, TJk V/l. 48] | az haznak ahul ez 
en Jobbagiom Iamborokkal Iiut volna menth 
oda kemleny [Gyerőmonostor K ; K P ] | Ahol aztis 
mondgia hogy en parazna volnék . | chówal-
tam vala megh egy feòldemeth . A'hul az eleótt 
Kis Pal Istuan lakik vala [UszT] | Az hol azt 
mongya az al peres | ah hul azt mongia [Szu; 
i.h.]. 1591 Latam hogi Haczoki Thamast az 
zappanios zerben, ahul enis árulok vala, wzik 
vala az Bonczidaiak es vasarbirak | Nem tudom 
kie az feold a' hul seoueni nincz [ K v ; TJk V/l, 
88, 152] | azhol azt mondod | Ahol aztis mondgia 
Kgd . . . | Az hul mo(n)dgya hogy . . . [UszT]. 
1593: Aholy azth mongia . . . [i.h.]. 1594: aholl 
az vaida tiztiben Papp uagion Mindenjk egi las-
nakkal tartozik [Kerestelke Sz; M N y L X I , 111]. 
1595: ahul Restantiak vadnak, . . kenzerichek az 
varos pinzet be zolgaltatni fogiatkozas nelkwl 
[ K v ; TanJk 1/1. 262] | az hul azt mo(n)gia 
[UszT 10/71]. 7596: A z . varos zwksegere keol-
teottem, ammint ide ele, ahül megh lezen az 
gazdalkodasokban notalua [ K v ; Szám. XXIX/6. 
6]. 7598: Az bechysek el menenek velúnk oda az 
hul en neke(m) buzam vala | Megh ertette(m) az 
Actornak Acquisitioiat, Ahol azt mondgia hogy 

[UszT 13/2, 38] | el megyek . . . ahul szánt az 
en feoldem mellett az Eordeogh ferencz vram 
Ekeye [M.fodorháza K ; Ks]. 7599: a scolaban 
. . . cloakat ahol az wleo zekek wadnak meg tizti-
tatuk a kiralyal | az Cynteremben az parazlok a 
hol kialtanak egi gradichot es allast chynaltattŭnk 
[ K v ; Szám. 8/XVI. 36, 38] | ott a' taiba az hŭl 
valami kis mezeoczkek uadnak | a' hul mútatak 
. . . , az az hely ínkab a Zentlelekjeke uolna [UszT 
14/10, 13]. 7600: A Katonai Mihali vram temete-
sekor, ahol az keoweket az fundamentumból 
kihantak fizettwnk d 16 | keth seregh Iuh 
vagion az zena keorewl . . . az vduarba(n) a hul 
az ket zakaz zena vala [ K v ; Szám. 9/IX. 26, 
TJk VI/1. 414] | mikor oda kelek az Osuat Mattias-
ne haza ne(m) vala ottogio(n) az hul most [Betlenfva 
U ; UszT 15/90], 7602; was mihaljne martazonj 
ezt wallia, Áz hol Botos miklos le wagta az peterfi 
leorincz kertit hozan ala, az nem peterfi leorincze, 
sem ne(m) botos miklose hanem Enim kit ez wtan-
» is Égiknek sem hagiok . . . , ahol le wagtak: az 
kertet botos miklosnak semy eoröksege ninchen 
ot | Az tilalmat pedig ugi tettwk hogj valameny 
epwlet abban az heljben uagion a' húl lakik, . . . 
Az eósteól maratt eòreksegból nem tiltottúk | 
Semjien János migh ot lakfc az húl most Semjen 
Peter, oda zantott wetett az Betlenfalui hatarban 
onnan érdeólt [i.h. 16/75, 17/1, 20]. 1603: latok 

hogj ahol az farkas megmarta wolt az ő menes 
Lowat, onnat felől Egy kutia Jő wala [i.h. II/33. 
40] | Az hul az factum eset hiak Teórczuar zeknek 
[i.h. 17/33]. 1604: Az neúezetes bŭkeket Abast-
faluinak hallotta(m), . . . de az hul vágjunk azt 
ne(m) tudo(m) [i.h. 18/99 „G . Becze de Janosfalua" 
pp (32) vall.]. 1606: tudom hogj az pataknak az 
Jnnetfele farkas lakj hatar ez az helj az hol most 
feleltetünk [i.h. 20/165 „Peter Kouachj djafaluj" 
PP (50)] | Ahol most lakik elekes istuan . . [i.h. 
20/113] | Az hűli mostan uirágh Peter lakik . . . 
[Szentmárton Cs; BL t 3]. 1607: el vyn az húl 
zeoleosi Caspar lakik [UszT 20/150 „P. Balint de 
Patakfalua" lb]. 1610: beóge mate es Beòge 
Peter ki kele onnét azbol az heljbeól az hol most 
Damokos albert lakjk [Alfalu/Csomafva Cs ; Törzs] | 
Zinte Azon Zalasra talalt Mihály deák Meny ahul 
az felesege volt Kun Peterrel egeót [Dés; DL t 
321] | à holl az Korna visze az Abrugi viszebe 
szakad [Abrudbánya A F ; Berz. 17]. 1617: Verebes-
ben az hol Veres János es Az (! ) georgne laknak 
[Kozmás Cs; BL t 3] | az hul . . ez mostanj 
molnot chinaltak [Széplak K K ; Bál. 42]. 1619: 
ahol Pal Mihalj az Hazat czjnallja [Cssz; BLt 3]. 
1622: az hol Balas Ianos lakik oda zallitta [Szent-
márton Cs; i.h.]. 1623: ahul most Vrkon Antal 
lakik [Cs; BLt ] | semmi eóreoksegek ninchien 
abban az helyben az hol eddig laktanak [Szereda 
Cs; Törzs] | az hul az kikelleo egybe szakad 
megien fel az Marosszeki hauasnak az szele addegh 
bekessegesen birtuk [Kibéd M T ; JHb]. 1625: 
orban Peter Rigó Gergelj Rigó Lōrincz az ket 
falut Sándor faluat Telekfaluat egi egi keobéol 
szabert szabadítottak vala bele egj telen ahul 
akartuk ot vágtuk [Patakfva U ; UszT 181b]. 
1626: Bocskor János fel kele onnat azhol ül vala 
[Szentgyörgy Cs; BL t 3]. 1632: az hol pedigh 
egy eöregha voltt, . . . attanak f. 30 [Grid F ; 
UC 14/38. Urb. 4 - 5 . - aTi. bor]. 1633: az disz-
nókat . . . hajtak az kosarba(n) az hola szállások 
uolt [F.szőcs SzD; Wass 18. — aUgyane valla-
tásban a hol alakban is] | az hídon tul ă hol az 
eokeor marhainkot iartattjuk [Uzon Hsz; BLt 7]. 
1635: az holl Lőrincz Peter lakik [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3]. 1637 Ahol leesett vala ottis igen 
verek [uo.; i.h.]. 1639: az gheóczre meneó Es 
cziazari fele menő ket U t keŏzeót valo domb az 
hul regen pincék voltak fwveleó heli [Cege 
SzD; Wass 18] | az hul eö mutia ( ! ) nem ot az 
hul szent Iuanya ember mutatia [Bál. 51; — 
aVajdasztiván MT]. 1641 azért ã hol akaria ot 
lakhatik [SzJk 56]. 1650: az holl most ut vagio(n) 
nagy mesde oldal vala [UszT 8/64. 29]. 1662: Ebben 
az registrumb(an) az hol H . vagyon írva az Huszár 
reszt teszen [Magyaró és vid. M T ; BLt 1]. 1666: 
ott az hol az litigios(us) hely meg választatik az 
Thorda vármegyei Borrévi hatartol [Thor. III/6 
ogy-i bizottság jel.]. 1671: az hul eo kglk mongyak 
[Dés; Borb. I ogy-i bizottság jel.]. 1676: ott jarja-
nak az hol es mint akarjak [BesztLt 45 a fej. a 
besztercei főbíróhoz]. 1681: az fellaitar Lovász 
inas oda mene az hol az az ember a lovat az söveny-
hez kőteotte vala [Ajtón K ; Wass]. 1683: H a 
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halálom történik . . edgy epitafiomot Csenyalya-
nak, mellyet felisf Szegezzenek az hul temetese(m) 
leszen [ K v ; Ks. 14. X L I I I a Kornis Gáspár végr.]. 
7697 az pinczekre nyilik egy jo erős lakatos ajto 
az hol vadnak . . a [Borberek A F Mk Urb. — 
aKöv. a fels.]. 7699 mennek bé az gabonas 
hazba, az hol is vannak . a [Szentdemeter U ; 
LLt . — aKöv. a fels.]. 7770: két része fordittassék 
azon helynek, az hol elvétetik Contributiobeli 
szükségére [Nsz; KvLt 1/198 gub.]. 1724: Fejérné 
harsogja hogj nem ott éli Feleségéta az hol rendi 
[M.királyivá K K ; BK. - aPekri uram]. 1727 volt 
an(n )yi az hol termett fél szekerecske széna termő 
föld (így !) [A.ilosva SzD; SLt 29. Y. 27] | ezenn 
hellyen ã hol mostan vágjunk Soha Senki nem 
háborgatott Tavalyigh | az hol . . a Sertéseket 
meg lōdōzteté [Hídvég Hsz; Mk I/I]. 1733: az 
hol most az Ola Papunk lakik [Kincses K K ; 
SLt 8. K. 5]. 1754: Az hol a' Pakoláj patakja a 
közép Parou patakjavai oszve szakad [Borsa K ; 
BHn 115]. 1755: ez volna az hul állunk az utolso 
halom [Nagygyeke K ; Ks K. 80]. 1766: annyira 
meg volt Tététől fogva talpig verve Sáfrános 
Palkó Gábor, hogy a hol a pálcza erte, mindenűt 
szederjes volt a Teste [Koronka M T ; Told. 3a]. 
1767: ezen helly az hol most vagyok [Nyíres Sz; 
TKhf 21/19]. 1769: Az Utat az hol Lŏjtŏs egyene-
sittessék meg [UszLt X I I I . 97]. 1770: az hol lett 
volna főid . . az nagy fű mián a Tőrőkbuza vetés-
sel nem mehettem töbre 10 Vékánál [Lekence 
B N ; Ks 47. 67/29]. 1777 Mí tsak ezen az heljen 
tudjuk az Ország Utat, az hol van [Sásza SzD; 
TL ] . 7778 Csanán György mihellyen oda érkezet 
az hol az édes Apját vertek, mindjárt kivánta 
volna oltalmazni [Egerbegy T A ; JF]. 7782: a 
Ha jó járásánál az hol Véndeg (!) fogadojok 
vagyon [Nagylak A F ; EHA ] . 1789: annak előtte 
valo őszen valamennyire meg igazították volt a 
gátot, de az hol leg szükségesebb lett volna, el 
hadták [Abosfva K K ; GyL]. 1796: 4 premnek 
valo nyest lévén . . a Szellőre az hol aer járja 
ki akasztottam [Szilágycseh; IB] . 1798: az hol 
most állak | ahol hajdon Doduj lakott 
[N. kristolc B N ; JHb Bornemisza Anna Mária 
lev.]. 1800 tőbb apróbb, és nagyobb Fákatis a' 
hul sűrű volt mi vagdaltunk ki [Dés; DLt]. 
1801 Malmának gátja azon hellyen volt, az hol 
ma is van [A.jára T A ; BLt 12]. 1802: Borsán, 
az hol én Birtokos vagyok [Kv IB]. 1815: Féréŭ-
sége ezen Teleknek tsak annyi azhol az Haz fekszik 
egy kis udvarral [Virágosberek SzD; Ks 17. 19 
Conscr. 399]. 1817: ot mind a kettőbe nem remény-
lek tiz kalangya búzát, azhol Száz kalangyánál is 
többnek kellene lenni [Szászzsombor SzD; IB 
Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 1829: (A bika 
a másik bikát) egy mélly árokba bé verte, az hol 
egészszen öszve romlott [Sorostély A F ; IB] . 
1833: a' Tordai Szép és jo kenyérnek, melynek a' 
ditséretét, az hol tsak esméreíes, mindenüt meg 
adgyák a Világon [Torda; TLt Praes. ir. 1534/833]. 
1834: az hol illyen öszve írások nintsenek, 
. .. Conscriptiok vitessenek véghez [Vaja M T ; 
a hagymásbodoni ref. ekl. könyve]. 1847: hivat-

tatva lettünk volna . Bözödön az Armalis Kontz 
Istvánné Nemessi Lakó Házához az holis jelen 
valának . a [Bözöd U Borb. II. - aKöv. a 
fels.]. 1849 ekkor a' Tanorokbol ki hozván N . 
Cseh Joseff Uratis, az hova el szaladott volt, 
ugy kisérték a' felső falu vége felé, az hol 
meg is ölték [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

aholott 1. ahol; unde; wo. 1597 Marton deák 
hiwa be az zobaba bennewnket, aholot le ewlenk, 
es beszelgetenk egimassal | menenk Bornemizza 
Thamas hazahoz aholot mondák hogy egy boltba 
volna megh marhaia karpitosnenak [Kv ; TJk 
V/l. 3, 66]. 1605 az ollyan vakmereo hytuan ze-
melta az lántzrra tegyek az kapuban, aholot az 
nap pironkodgyek az zeoleot az nyakara fel keotven 
[Kv ; TJk VI/1. 529. — aSzőlőtolvajt]. 1623 Bet-
lenb(en) Voylannis Egy-Egy Mayor hazot Czynal-
tasso(n) az holott az Jozagboll adandó tiukott 
Tartassa [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1625 
Biro Georgj Molnanak Gattiat; ahulot ennek 
eleŏtteis malom volt akarta kötetni es ragasztani 
[UszT 176]. 1634: ne meny te oda az holot penteken 
sapulnak [Mv ; MvLt 291. 31a]. 1635: el mentünk 
ad facies Arcis . az kwlseò kapuia eleyben aholot 
igereól igere mind az Executionalist s mind az eo 
Nagok keozt valo Contractust el oluastattuk 
[Szászrégen; V L t 17/1603]. 1655: az holot az 
Bodolaj határ conterminálodik [Brassó; BLt 3]. 
1694 Miis el menenk . Melegh Fŏldvárraa, az 
holot magat F“ŏldvári Ersebet Aszszont nem 
találok [SLt AM. 25. - aSzD] | vagyon .. Nag j 
Majorság Szőlő Az holott a' szőlő labjab(an) 
találtatik egj jég verem is [Borberek A F ; BfR] . 
1700: Pakulár Sztáncsul uj jobban jō ide 
Csonokosra a' holott meg tudván az Tisztek 
őtet haborgottni kezdik [Csolnakos H ; Szer.]. 
1703: magok és Fiók az holott laknak ott 
magokat kiknek hivattyák ? [Fog.; TK1 vk]. 
1711 Kápolnára futván ezen haboruságban; 
az holott laktunkban Szabó Mihály ur(am) azon 
juhoknak az bárányt meg ette [Búzásbesenyő K K ; 
B fR IV. 30/26]. 1733: az Regi Bornyu kertet . 
mind kertben tartottak ., az holott annak előtte 
mind az Urak Bornyai, mind a Falusi Kőšsége 
legeltettenek (így!) [Erősd Hsz; BLt 7]. 1749: az 
midőn lettünk volna Kolosvár várossáb(an) 
Kabos Ferencz vr(am) szállásán, az holott is egy 
felől jelen lévén Kabos Ferencz Ur(am) 
[Kv ; Borb. I I ] . 1750: az Dereteiek egj Darab 
határ véget perlenek az Bedetsieken . . . most 
tizen harmad napra tesznek nékem tudositást, az 
holot nekem njotzad nap alat jelen kellett volna 
lennem [O.csesztve A F ; Ks 83 Péterfi Sándor lev.]. 
1751 az németek strására vitték az holott én 
magam sok rendetlen dolgait láttam [Balázs-
telke K K ; IB ] . 1758: csak most kőzelebbis mennyi 
űdőtől fogva Sonyorgottunk az Excellentiád Szőle-
jében, a'holott igen meg rongyosodtunk [Szőkefva 
K K ; Ks 72. 54]. 1761 ottan tűzet látván a holott 
meg eresztettek vala [Koronka M T ; Told. 26] | 
Vagyon a Falunak egy Szentséd nevű bükkös 
és fenyves havassa Gyergyo felé, a holott Nyárban 
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Isztinájokat szokták tartani [Bogárfva U ; JHbK] . 
1776 (A föld) ottan vágjon az holott az hidon 
által menő utt két felé válik [Kiskend K K ; BLt 
II. 11]. 1777 Citáltatya Kegyelmeteket . . Tör-
vényre . a holott Actiojaban mindenekről bő-
vebb declaratiot tészen [Hsz; Borb. II ] . 1782: 
Azon hely a' holott az gabonak le galázaltattak 
kőzelebről mellyik Helységnek Voltak birodalmá-
ban ? [ K ; SLt X L I I . 5. 5 vk]. 1783: Mosta 
télen . . Simonffi Elek Urammal lévén aholott 
jelen volt Nanya Makavejis (Faragó K ; LLt ] . 
1792: elmentünk az néhai nemes Bálo István 
Uram Posteritássi Házakhoz az holott is jelenének 
mega . . [Aranyosrákos T A ; Borb. I. — aKöv. 
a felek fels.]. 1793: el mentünk a Veres föld neve-
zetű helyreis, az holottis fel kalangyáit búzáját 
meg vizsgálván találtuk az ottan lévő kártis nyoltz 
kéve búzának [Torockó T A ; N y l r K X I I , 313 
felkalangyált al.]. 1794: Viszszáson éltünk vélle 
s Törvény eleibe is gyakron kerekedtűnk az holott 
mindenkor ö volt a Nyertes [Déva; Ks]. 1799: 
Prokator Gecse Beniamin Bátyám engemetis 
Ėnyedrōl Dévára maga mellé hozat, az holat én 
az Gazdaszszanyságat, a Bátyám a Prokatorságat 
folytattuk feles Esztendőkig [uo; Ks 75. V l I I b . 
130], 1802: el hiva minket Nemes Aranjos széki 
Rákosi Nemes Székely Mihálj Uram az maga Lakó 
házához; az holott is jelen valánaka [Aranyos-
rákos T A ; Borb. II . — aKöv. a fels.]. 1807: Mol-
nár házakot is a communé Terrénumra, az holott 
most is találtatnak tsináltatott alkalmatosokot 
[Apahida K ; R L t 0.2]. 1815: vagyon a' Falun 
kűjel lévő lunkájok szélibe lak hellyek, az holatt 
nyomássába marhájokra nézt mullatozni szoktanak 
volt [Orsova M T ; Born. G. XV/13]. 1842: Mű . 
amidönis hivatva lettünk volna Bözödön a Vas 
Pál uram Nemes Lakó házához az holotis 
levála előttünk N : Vas Mihály . I f j ab Vas 
Jánostol . 60 az az hatvan m. forintokot [Bözöd 
U ; Borb. I I ] . 

2. átv. 1673: Az holot pedigh eo klme legitima 
admonitiot emleget ãm bátor admonealtatot volna-
is . . de azzal tulajdonságát senki senkitől az 
Salyi mezőnek el nem veszi [Záh T A ; Wass 2]. 

ahon1 amott, ott n i ! ; acolo !; dort. 1593: monda 
Caspar vram, attak neked ahun maiort az 
Barat Janosne maiorat [ K v ; TJk V/l. 426]. 
1597: vtanna fűtek az Eotwes legennek ., altal 
tere az másik zerre en mindenwt vtanna voltam 

• mondák hogi Ahun fút [ K v ; TJk. VI/1. 
52]. 1600: kezdek mondany ahwn vgimond az az 
feketebeli Mind vede annak eleotte es im az is 
neky tamada [ K v ; i.h. 507]. 1610: mond ennekem 
hogy ahon lasd megh chak [UszT 34a]. 1628: farkas 
janos aszt kerde hol az ŏkŏr az ŏcse aszt 
íelele ahun vagyon az erdő alat [M.nádas K ; 
RL t 1]. 1632: haliam hogj le ugrek az kertreöl s 
nagyot dobbana . megh azon szálló monda hogj 
ahun most ugrek le ugy mond vala hun el but 
voltt [Mv; M v L t 290. 77b]. 1638: En egjeb szit-
dalmazasat nem hallotta(m) Cziszar Ianosnenak, 
hanem igj néha az uczan ültünk hallotta(m) hogj 

mondotta, hpgj a hun megjen Fejér Istua(n) 
[Mv; i.h. 291. 127a]. 1639: ahun bestie ilek ( ! ) a 

kurua fiak immár erre is ut s emerre is ut ; ugj 
mond, meg az kezeuel inutata, immár szabad 
műiden fele [Mv ; i.h. 178a. - aElírás lilék h.]. 
1644: Georeogh Thamas az Czjakannial Ereos-
se(n) mutattia vala hogj Meny el kurua Aho(n) 
biro haza | haliam hogi ezt monda Sombori Giörgj 
az apianak, hogi ahun apa en el vetette (m) az 
buzadat [Mv ; i.h. 404a, 430a]. 1664: lattam hogy 
ket lovas kŏrniűl vőtte az vayda mihaly hazat, 
mondám ahun vadnak az Tatarok, senki megh ne 
futamodgiek [Veresegyháza SzD; Wass]. 

ahon2 1. ahol; unde; wo. 1561 El hyua azzo-
nyom hogy oda hoznak az zekemet az hwn lakyk 
uala [Ráton Sz ; Bál. 78]. 1574: az hwn en az hatart 
twdom wala, en azon el Indwlek [Szászerked K ; 
L L t FF. 29]. 1580: Az mw (! ) az Iesuitak epwletyt 
nezy Eo Naganak nam io helie vagion Monos-
toronis a hun effele Scholat Epythet [ K v ; TanJk 
V/3. 217a]. 1582: a hun árkolás vagio(n) tolchyek 
beh [ K v ; i.h. 250b]. 1583: az Ember Janos fya 
a hon lakik wala attam Lanthornara nekye d. 7 
[Kv ; Szám. 3/IX. 8]. 1584: SLZ Nagy eskolaban 
az hon az eoreg deákoknak Leczket olwasnak 
kemenczit meg Chinaltatúk f 4 [Kv ; i.h. 
3/XV. 18]. 1586: ki ieowe hozzam Igiarto Gieorgi 
az kamoracikaban Azhon ennekem Arwcikain 
vagion [ K v ; TJk IV/1. 618 -9 ] . 1587: Byro vram 
kialtasa megh mind vcza (n)kent mind a piaczo(n) 
a' hon helie vagio(n) hogy senky az mas Embeor 
zoloyebeol se karót se weniket el ne horgyon [ K v ; 
TanJk 1/1. 56]. 1588: Berkezy Mate haza, ahun 
Kemeny Georgj Istaloia [Gyerőmonostor K ; KP ] . 
7590: keresd ott a hűn giartal, es a húl az azzont 
talaltuk vala . . . ot talala megh swweolteieth 
[ K v ; TJk V/l. 48]. 7595: Az 2 kúczj kötezesere, 
az hún Nyavallyaia volt hozottam szjat és Sinort 
p(er) d 12 [ K v ; Szám. XVIIa/6. 140]. 1598: uala-
miben kegdet meg talallja mind fejedelemmel, 
mind egebvt, ahun kyuantatik [Bál. 51 Kovachoczy 
János kezével]. 1599: igy c(on)tentallak vala az 
Credotorokat ( ! ) I t az warasson, a hun az adossagh 
teob volt az' facultasnal [ K v ; TJk VI/1. 301, 
354a, TanJk 1/1. 335]. 1600: mikor az zekeliek 
keörnieöl weottek Pálost, az hon mi Juhot talaltak, 
azt mind eözwe haitottak es el wittek [UszT 
15/133; még egyszer így i.h. 15/258] | de a hon 
most az Oroszhegy kosár wagyo(n) . . . nem Oroz-
hegy, hanem Farkaslaki hatarnak itelem [i.h. 
15/105; még hétszer í gy : i.h. 15/1, 11, 49, 89, 
105, 106, 112, 258] | ne(m) tudom á hon el mertek 
ott astake wagy nem [i.h. 15/269] | Az mostani 
malo(m) ahon wagyo(n), az Zombatfalui hatar 
[i.h. 15/263; még kétszer így; i.h. 15/12, 64] | az 
vra hagiasabol futott volt oda ahwn az megh holt 
legent le vertek [ K v ; T J k VI/1. 412; még kétszer 
így: i.h. 433, 451]. 1602: Ahwn mostan szaz 
lezzen, ott Ieouendeo esztendeobe(n) magiar legyen 
[Kv ; TanJk Ijlõ 409]. 1613: zazlonk alat s égebüttis 
az hún keuantatik, Marhaiokat reuidealhassa és 

aszt diligenter mi szamunkra confiscalya 
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[ P LP r 35—6]. 1615: Ezek az Anya ladajaban 
vadnak az hőn az Anyarül raja zalot iok vadnak 
[ K v ; R D L I. 97] | az Vduar haszat megh latuan 
az hun keuantatnek en nekem vagi ot Keroben 
vagi penigh másutt tartozék ó kigelmeis ennekem 
. . . felet megh epiteny [Kérő kör. SzD ; RL t 0. 5]. 
1618: az Bongort Gèpw wegiben, az hon az szeöleö 
melliek Giepw el indittatot, ot kezdenek nemeli 
Atiank fiay welelkedni az Giepw weget [Vajda-
sztiván M T ; R D L I. 12] | Vorga (1) Istuannal 
edgiüt mentek volt Szentlelekre es mindenik 
Falukra ahun szettek az erdők iöuedelmet [Kalota 
X ; Ks 14. X L V . 4]. 1623: Az Istalloknak min-
denwtt Egy Tornacza legyen mind vegygh es az 
zegeleten ahon megh fordulys az zeker zenigh 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1629: Harma(n) 
vessenek nylat rea, es kinek, kinek az hun Jut 
nyluetes utan azt az reszta biria [ K v ; R D L I. 
132. — a A gyümölcsösből] | aszta pedigh valami 
kicsid ut nélkül nem lehet az hun az őrlő el Járjon 
[Fehéregyháza N K ; TGsz. — aTi. az egyezséget 
megkötni]. 1632: az az Szeöcz Mihalyis . . . szinten 
oda kerüle az hun az aszony merit vala [Mv ; MvLt 
290. 84a]. 1632/1817: a' hun vadnak szabad helyek 
[Udvar fva MT ; Told. 42]. 1635: veztegh ulunk vala 
az kufárok ahon arúlnak [Mv ; MvLt 291. 36a]. 
1642: nem lipet arra a feőldre ahun fekeőt az holt 
test [Sajókeresztúr SzD ; Bál. 82]. 1648: Koua-
czoczi Susanna asszony birta az Burjanos oh 
Budai hataron az Kapus oldalt bekesegesen, az 
hun a most az szeoleot epitettek az Budai Vraim 
[Bál. 82. — aUo. még egyszer így !]. 7657 Az pap 
a hon lakik [A.venice F ; Szád.]. 1655: az helynek 
távul lete miatt az hun az levél vagio (n), az ados 
levelet ŏ kglme kezéhez ne(m) adható (m) [Puszta-
kamarás K ; Told. la]. 1656: ahun az malom vagyon, 
az a malom hely Darlaczi resz [Kóród K K ; Bál. 1]. 
1668: az hun kaphattak gabonat mind egyre hor-
dattak velle [Novaj K ; B f R 57/51]. 1682: ez 
dologh nem minket illet hanem per àgálliak ot 
az hun annak ülendő helie, s — Tőrvenlek leszen 
[ K v ; R D L I. 161]. 1687: többet nem vehettünk 
a hon nem volt [Máramarossziget; Törzs]. 1688: az 
Arvak kendere ahun vagyon [Csapó M T ; Berz. 
1. 21/4]. 1690: ahun mas hellyeken lakotis, . . 
nemellyeket megh botránkoztatott [Dés; Jk]. 
1693: a hun az ágya állott Molnár Juonnak [A.jára 
T A ; Berz. 7. LXV/38]. 1701: az Kendeffine Asszo-
nyom embere vissza Tért attól az haztol az huna 

Laszlo lakott [Keresztyénalmás H ; Szer. — aUo. 
még kétszer így l]. 1702: az viz . az hun az előtt 
Rev volt fel töltötte iszoppal [Wass 19 Komáromi 
Péter kv-i malommester vall.]. 1724: o pajtát 
csináltottni kelene . . . ( n ) e m arra az hejre az 
hun most vagyon [Gerend T A ; K S Bethlen Ágnes 
lev.]. 1732: a' hun szereti ott vágja az erdőtt 
[Tűre K ; Told. 21]. 1744: az Nyéni ut által kelőben 
az hun az ut el válik [Bodola Hsz; E H A ] . 
1750)1797: Tudok . . . két Teleket . . . , edgy ik a' 

liun lakik Mihály János [Kisdoba Sz; Borb. II ] . 
1751: az vére mesze volt az hellytől ahun az 
-csontya [Koronka M T ; Told. 3a], 1761 Sándor 
JMihály . . . Kezdette ismét Verni Takács Todort 

agyb(a) fŏb(e) a hun érte [Búzamező SzD ; Ks 
17/LXXXIV. 41]. 1768: a' hon Kereket szoktak 
kötni ott jő ki Udvarfalvi Határ | az felső Berek 
. . . az hon az Tutajt ki vontatyák [Udvarfva M T ; 
EHA ] . 1776: a hun azok a nagy eger fák vadnak 
[Kiskend K K ; Hr]. 1793: Az Czigány . . . viszsza 
költözött oda az hun annak előtteis lakott volt 
[SzÜágycseh; IB ] . 1800: Addig szedette lea a' 
hun most égy U j borozda latzik [Dés; DLt. — aTi. 
a szilvát]. 1810: mentünk a' Götsi Gyepűhez a' 
hunn vagyon égy Darab Rét [Vaja M T ; E H A ] . 

2. átv. 1593: Ahon azon keresa, hogy megh 
tasigalt volna magadot az en szolga(m) es szolgalo 
leaniodotis, en azért senkit oda nem kwldeottem 
ha leot volnais [UszT. — aOlv. keressz, azaz kere-
sel a törvény előtt]. 1600: Megh ertettem eö 
kegmeknek keresetit, a hon hazra walo menesre 
keres engemet [i.h. 15/25]. 

ahonnan, ahonnén 1. ahonnat, ahonnét; de 
unde; woher, von wo. 1591 a hunnaln ( ! ) zabo 
ferencz el vitte vala az zenat [ K v ; TJk V/l. 172]. 
1596: Thudom hogj az honna(n) az J. eòkrejt 
be yztek annak az helynek chak a' njers faia tilal-
mas [UszT 11/50], 1599: Az honnan mútatak hogj 
be yztek az orozhegiek a' lengiel falui diznot my 
birodalmu(n)k uala a' reghi szabadsagh ydeon . . . 
Az uy kosart pedigh az houa czinaltak a' lengel-
faluiak my birodalmunk uala mind pedig a' honnan 
be yztek az eŏ diznajokot [i.h. 14/13]. 7600: Vargias 
is eo hataranak mongia vala azt a' helt a honna(n) 
az Almasi diznokot el haitottak volt eok [i.h. 
15/15]. 7625: Az Varga Balint ŏkretis ahunnan 
bevitte azis Orbán János birodalma volt [Telekfva 
U ; i.h. 181b], 1644/1785: Testemet penig a főld-
(ne)k az hunnan vétetet ajánlam [B fN Kémeri 
Huszti Menyhért erdélyi főharmincados végr.]. 
7697 azon victuale dolga in suspenso hagjatot, 
és az honnan az Dispositio szerént nem administ-
ráltakis most azt nem kell fel szedni [ K v ; Törzs. 
Instr.]. 7700: Praeda Peter . . . Tőrők orszagban 
szőkét velle edgjűtt; az honnanis visza jővenn. . . 
Csonokosi Balint uramhoz folyamadat [ H ; 
Szer.]. 7777: Szombaton Szerencsésén haza érkez-
tünk, a hunnanis az Urnák semmi ujj hirrel nem 
udvarolhatok [Darlac K K ; Ap. 2 Haller János 
Apor Péterhez]. 1718: Pestis alkalmatosságával 

Az honnan el vitetik az beteg az olly Szobát, 
vagy kamarát is mindjárást be zárják egj negjven 
napig [ K v ; K v L t 1/225 gub.]. 1719: az én edes 
jo Feleségém még hidegült Tetemi im(m)ar 
nem egyebet hanem az Föld (ne) k az honnan erede-
tit vették meg asassat kivanják [Újfalu Gysz; 
Borb. II ] . 1747: az Molnárné kéntelenitetett az 
Majorban recurálni az honnanis Segítséget hiot 
az jégnek eltaszitására [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1754: Martsinán Demeter es Vlád Juon 
egj mással Vonokodván ugj menetenek volt az 
ökrök a' Földnek a' másik Végire az honnon el is 
Vétetŏdtek s bé hajtattak az Udvarb(a) [Erdőalja 
K K ; Ks 39. X I . 11]. 1762: az hunnan elébb men-
vén | az honnan megint elébb menvén az Kőre 
Árka Szélin [Szentlászló T A ; E H A ] | Láttam, s 
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az hunnan hozták ottis Jártam [Marossztgyörgy 
M T ; Ks 67. 48. 31]. 1770: nemes Hazámban az 
hunnan vagyon eredetem nemes Udvarhelly Szék-
ben .. igaz nemességem . . kétségben nem jött 
[SLt XL I I I . 16 Marothi István kezével]. 1772 : az 
honnonis ez most meg nevezett Jobbágyot redu-
ealták volt [Szászfenes K ; BKt Mikes conscr.]. 
1777 a Bűdőspatak folljamat mellé valamelly 
Vakok es bennak meg szálván Kalljbákat építettek, 
az honnen is ezen helly La Kolib nevezetét vétte 
[Szakatura SzD ; TL] . 1778: (A falusiaknak) a’ 
közönséges erdejek lévén, a'hunnan minden szük-
ségek(ne)k ki pótlására valókat szerezhettek [P. 
vsztmárton T A ; BL t 11]. 1787 vigye viszsza oda 
a Hunnan ki vette [Backamadaras M T ; Sándor 
conscr.]. 1797: Azon helly a' honnan bé akartak 
hajtani a' Marhákot, már régen fel szabadult volt 
még a bé hajtás előtt három héttel [Málnás Hsz ; 
Mk II. 8/260 hh]. 1809: (A kérelemnek) a' Felséges 
Királyi Udvarhoz és O Felségéhez is teobbekkel 
edgyŭt fel kelletet hatni, az honnan óhajtva vártuk 

Felséges Királyi Kegyelmet [Asz; Borb. II ] . 
1816: A legg Alsó Nagy Berek Keresztül 
mérve ã Triángulumnak Bázissá lett 30. öli az 
honnon közép Széjesség 15 (öl) [Radnótfája M T ; 
Born. G. IV. 17]. 1823: Csernátoni Sámuel Uram 

réá vett a roszra akkor a Mikor tsak egye-
dül voltam itthon, egyszer a csűr végiben, az 
honnan bé vitt a Házba, le tett a Ládára [Radnót-
fája M T ; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 1844: Kis 
János elis ment, az honnon nem sokára viszsza 
jővén hozott egy Kék bugyago Nadrágat 

[Bágyon T A ; KLev. ] . 1845: ijedtembe fel bújtam 
a' hiúba, a' hunnan csak akkor szállottam le, a' 
midőn már vége lett mindennek [Kiskapus K ; 
br. Diószegi lev.]. 

2. átv amiből; din care/ce; woraus. 1740: az 
honnan kitettzik az Anak méltatlan prosecu-
tioja [Dés; Jk]. 1761 vágjon énnekem pénzem 
az hunnan meg fizessék [Majos M T ; Told. 35]. 

ahonnat, ahonnét 1. ahonnan; de unde; woher, 
von wo. 1570: Azt felelte az kwt aso hogy En 
azkoris Mondom vala Tarsomnak hogi az honnat 
Egy kewes wyz Ieo wala Rea, Arra Jobban asswnk 
Mert kewes wyz lezen bennea [ K v ; TJk III/2. 
194. — aTi. a kútban]. 1579: A honnat penig eo 
kegmek talakat veznek el, thehagh Meriek meg 
font zamra [ K v ; TanJk V/3. 185a]. 1581 Jtem 
hogy ki ki az honnat oda Jwtt haza menne [Gyf ; 
Törzs. Szentpáli Kornis Mihály Báthory István-
hoz]. 1585: Ahonnath veszedelem keowetkezhet-
nek thwz miath az ollyan helyert megh Inchek 
a' haznak gazdaiat, hogy megh Epiche [ K v ; KvL t 
Vegyes III . 15]. 1593: megh keresswk Eökett es 
foghua ezen helyre hozzuk az honnat most ki 
vizzwk [Perecsen Sz; WLt ] . 1599: Az honnét az 
Atthiaiak be haitottak az Jenlaki diznokat, tu-
dom hogy az Atthiay hatar, es Jenlakawal ne(m) 
keöz [UszT 15/194]. 1600: Az Diznotis a honnat 
be haitottak . . . , nylwan Farkaslakia [Sóvárad 
M T ; i.h. 15/104. - aTi. határ] | az honnat az 
Atthiaiak be haitottak az lenlaki diznoth, az 

Ienlakawal ne(m) keöz, hane(m) vgion Atthiai 
hatar [Korond U ] | eleget iartam az barommal 
oda az honnét most be haitottak az Orozhegy 
diznot [Énlaka U ] | a honnét az diznot be wztek, 
ott eleget iartam haltamis a Juhai [Szováta MT] | 
kedre reggelre tartozzanak arra a' helyre a' honnat 
az <t az > marhat be haitottatok volt [Hermány U ] | 
az peres Erdeŏ szene (n) ahonnat a marhat be 
hozzak bizonichanak [UszT 15/15, 17, 104 — 5, 
270]. 1601 egyeb Nyomott Nem talalek hanem 
az chyge majorara talalek ( l ) ahonnét Atal hagtak 
volt [ K v ; TJk VI/1. 539]. 1602: borát vigye 
vizza oda ahonnét zeoleyet myweltette [ K v ; 
TanJk 1/1. 423]. 1606: tudom hogi a’ honnat àz 
Galfi Istuan louait fernczj Georgj be uitette àzt 
az heliet elteigh Jánosi mihalj birta [Bardócfva U ] | 
Tudom hogj az louat ahonnat be uitte ferenczj 
Gieorgj ezt Jánosi mihali birta [Száldobos U ; 
UszT 20/159-60]. 1610: az my erdeónkeótt . . . 
az honnatt hòrdòtta, az hol nekwnk falwwl szabad 
uŏlt Onnat hòrdòtta [i.h. 37a]. 1625: Berze feŏlde-
nek hyak ahunnata buzaniat el uitte [i.h. 124.— 
aUo. még háromszor így! ] . 1629: Beldj Kelemen 
birta azt az helliet az honnét az Johokott be 
haytottak [Szacsva Hsz ; BLt 1]: 1633: az disz-
nokatis az hon(n)et megh Vamlottak felső sőczj 
hatar [Zágra Poján B N ; Wass 18]. 1635: tudom 
hogy Zalay Bernad azbol az helyből az honnatt 
ki halla... az Nagy Beldj Jannost Szolgalta [Szent-
györgy Cs; BLt 3]. 1640: az honnat az eőreőksegh 
szállót esmet oda viszsza szallion [ K v ; R D L I. 
123]. 1647 a hunnat be uittek mostan a Nadasi 
Jobbagiokot | a honneta mosta(n) a Bálintikne 
Aszonio(m) Jobbagit be vittek [Kakucs T A ; 
Bál. 51. — aUo. egy másik valló vall-ban : a hunnet]. 
1652: Kwleőn Erdejek eő Nagnak ninczen: 
hanem az hunnet szinten akarnak az faluéból 
onnét vitetnek [Szászfenes K ; GyU 122]. 1654: 
masnap az hara(n)got felen verek es az falu ki 
mene oda az honnat el vittik az lovat [M.újfalu K ; 
Ks 42. C. 42]. 1663: Mikola Sigmond Ur(am) 
is . . Lengiel országba(n) teob keresztien haza 
fiaival, az Tatarok sanyarú rabsagaban eset volt, 
es sokáig szenvedetis, ahonnét Isten az eŏ ingje(n) 
valo jo voltabol Sancz nélkül szabadulva(n) ide 
edes hazajaba megh iőtt [ JHbK XIX/21 fej.]. 
1665/1754: az ujj Társ legény . . . Tiszti pedig ez 
lészen : hogy más Várasban vándorolván, a' hunnat 
mégyen annak a' Társaságnak és Mestereknek 
kõszōnetivel köszönteni azon B. Társaságot 
[AsztCLev. Art. 23. 1]. 1671 Én lovadot sohova 
ne(m) tőttem, hanem oda az honnat el hoztam 
volt [ K v ; TJk VIII/11. 152]. 1697: mutata Giuk-
szoa ( ! ) Berke Vagosa neü helyb(en) Az hunnet 
ket Buglyáiát praetendalya hogy elvitte [M.köblös 
SzD; RLt 1. - a O l v : Tyúkszó ?]. 1726: az két 
lovamot eresztettem az temetőben, az honnét is 
az szőlőb(e) menvén be hajtottak Hadnagy Károly 
Sámuel Uramhoz [ N e ; Ks 92]. 1738: negy rókát 
fogtunk . . . az harmadikát az Gyekei alsó malmon 
alol Bogdány fogatta a hunnatis egyet el 
Szalasztottunk [Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal 
lev.] | (A tolvajnak) ezen általa lopott portékák 

10 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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à Nyakára akasztattanak, s ugy hordoztatott fel 
s alá ã Sokadalomban ã honnét ã Sógora Blesenyi 
Nyág Zaharia váltotta ki 12 for [Tomnatyek H ; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 7740: az hunnét szakasztatik 
[Dés; Jk]. 7747 : el kel menni oda az honnét jőt 
[M.fráta K ; BLt 1]. 7749: vitte ki a lovat 
holmi czigányok satora kōzzi ., a honnat azon 
étszaka elis vesztenek [Torda; TJk I I I . 263]. 
7757 Terpe aliás Rika, mutató nomine Szter 
Gligorie honnat származat Hoszufaluban 
s ottan az hunnet származat kinek volt őrŏkŏs 
Jobbágya? [Kővár vid.; Ks 9. X X X I . 20 vk]. 
1762 Az helly olly nagy hogy ha egészszen 
azzal edgyütt a honnat az Középlakiak a berket 
el adták meg tisztulna leg aláb 30,, 40,, véka málé 
tsak belé menne | (A Szamos) esmét viszsza hadta 
volt ezen szegeletett az Középfalvi határhoz a 
hunnat el szakasztotta volt [Virágosberek SzD; 
SLt X X I V . 6]. 1767: mindenkor ott volt a Tot 
szálási régi határ kertye ahunnet az Iden . 
hatalommal le vágatatt [Szurduk SzD; JHbK 
XXX/1 ] | mindörökké őtt volt az kert a hunnot 
az Iden az Tihoiak Levágták [Galgó Sz; i.h.] | 
Hatfaludi Ferentz Ur be jűn hatarunkban mint 
égy 2 szekér szénára valo hellyűnket el akarván 
faglalni, s az Hidalmási határhoz ragasztani, a 
honnét egynehánszor szénánkot áltól vitette [Bá-
nyika K ; JHbK LVI/26. 9]. 1769: Simon János-
nét . a hunnét hoztak kartévö hely volt e ? 
[Koronka M T ; Told. 19/45]. 7777 régen vala-
melly nyomorék emberek meg szálván az Büdös 
patak forrása mellett, magoknak Kalljibakat 
tsináltanak az honnét az után az Kolib nevezet 
ragadott ezen hellyhez [Ilondapataka SzD; TL] . 
1780: En be vitettem volt magamat Kolosvárra 
curaltatni, ä hunnétis tegnap délben érkéztem 
meg [Korpád K ; SLt X L Henter János Suki 
Jánoshoz]. 7787 az hunnétis ki ereszvén a 
két Tulok Ökröt . . . [Náznánfva M T ; Berz. 4. 
30. N . 15]. 7788: Régenbe . kelletik mennem, 
a' honnat mihelyt elé jöhetek mindjárt Udvarfal-
vára le-mégyek [Kisillye MT ; IB] . 1796: a pintzébe 
be rekesztett, az hunnét magamat meg szabadi-
tattam [Aggm. B. 15]. 1813: a honnét a régi 
keresztes fa el veszett oda halmot ástunk [F. 
berekszó Sz; B fR III . 12/9]. 1818: onnét hozok 
a' honnét lehet [Dés; DLt 1823. év al.]. 

2. átv. 1774: Az ide valo Motsi sokadalom mit 
hozna Esztendőt átal bizonyoson nem tudgyuk 

Hanem ugyan közüliünk némellyikŭnk Czédula 
osztok, némellyikŭnk Vásár, és Sing Vam Szedők 
voltunk eddig minden eset sokadalomb(an) ahonat 
is fateállyuk, hogy égy Esztendőben be jŏn 
leg aláb 92. Mf. [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
K S Conscr. 102-4] . 

3. ahol; unde; wo. 1572: az baratoknak 
zeoleyekis volth, vgyan onnath Jde feleol ahonnath 
az haz volth [Fűzkút K ; JHbK XXVII/26]. 

ahont ahol; unde ; wo. 1864: iten foly a Pajkrol 
eredő víz lefelé Bábonynak ahont is Bábony 
helységet kettő vágja [KHn 280]. 

ahova unde ; wohin, an die Stelle, wohin. 1568: 
Enis el megyek oda a howathe [Kv; TJk 219]. 1582: 
Vagattam egy keomyessel az keofalba lywkakatt 
az howa az kozoro fakat helyheztettek [ K v ; Szám. 
3/V. 27]. 1582\XVII. sz. eleje: Ez Jnas . Annál 

az Mesternel a houa ment, vagi inkab az houa 
az Ceh Mesterek adgiak, . tizen ŏteod napigli 
valo próba engettessék [ K v ; Céhir. KőmArt. 4]. 
1584: Ahowa ezek az vraim Intézik hogy terewl-
lyeón az Zeker vt ., oda zerezzek [ K v ; TanJk 
V/3. 285a]. 1585: vram megh hagia Azzoniomnak 
hogy el hozna az Másik házhoz az hwa laknék 
(így!) | az rud aranyakat nem azon helyen talal-
tam meg a hoúa en helyheztettem uolt | Ahoűa 
Adossa maradtanak Mindeneket megh elegitet-
tenek [Kv; TJk IV/1. 401, 490a -b , Szám. 3/XXIII . 
18]. 1588: mw el mennenk oda ahowa minket 
hjnak [Vécke U ; Bál. 81]. 1590: Az W r zalasara 
Báthory Boldisar Zalasara es az Tobykre Ahowa 
kellet. Veottem fat 4x/2 eol f. 4 | Zena Hozasz 
mindenesteol Az feo feo vraimnak zalasokra min-
denfelle a howa kellettet [ K v ; Szám. 4/XX. 27, 
4/XXI. 95]. 1592: ahoua zwkseges zolgallion teolle 
[ K v ; TanJk 1/1. 198]. 1592 u.: az J feoldem-
be(n) zantot ell ket auagy három borozdat 
abban az feoldbe(n) az howa az vtat vetettek 
[UszT]. 1593: Mondro Jacab hordot fat feiedeleni 
zallasara es egiebweis ahowa kellet 96 zekerel 
f. 1 d. 92 | Az nagi hazban ä hua az swteo kemenczet 
chynaltak, Vettem az kemencze zaianak labnak 
es. 3. altal ŭasnak 4 apro uasot [ K v ; Szám. XX/5. 
132, XXI/5. 44]. 1595: El kellett volna men(n)j 
az Actornak Hoggiai Mihalnak az hoúa az kezes 
vitte volna, mennyen Vtan(n)a Valahoúa vizj 
az igaz tetelre [UszT 10/85]. 1596: az scholaban 
valo Cloacanak ahuâ az gyermekek iarnak az 
padlassa es wleo helie meg bontokozot [ K v ; Szám. 
7/II. 25]. 1598: Az Vrak konjhaiara Azzonjunk 
koczyssinak es minden Rendbely abrakosinak az 
houa B. V. eŏ keglme parancziolta kit idestoúa 
attam tezen . f. 13 d. 57V2 [ K v ; i.h. 8/V. 33]. 
1599: birodalmokot zallas helyeket tudo(m) ot 
a' huua ma vittek vala [Malomfva U ; UszT 14/5]. 
1600: azt az helet a howa az fiam az vtan hazat 
chenaltatott Bartha Mathias birta [Szu; i.h. 
15/89]. 1602: aggya az harmincz het forintot 
Jspotalyba, Praedicatoroknak, Es egyeb zewkeol-
keodeo zegenyeknek az houa ktek gondollja [ K v ; 
R D L I. 73]. 1603 Biro vram paranchollyon 
az zolgaknak, es az korcholyasnakis, hogy ahowa 
kewantatik menten mennjenek oda [ K v ; TanJk 
1/1. 459]. 1604: ezt ne(m) olj heljröl zöttek ki az 
houa az maguat wetöttek [Szenterzsébet U ; UszT 
20/320]. 1606: Az meli heliben lakik elekes Jstuan 
lofeö heli az ahova penig most az hazat czinalta 
annak egi darabiatt penzel vòtte [Oklánd U ; i.h. 
113]. 1632: ha Kozma Istuan haza akar szalani 
abba az Joszaghba es helybe Paripayan szolgalia 
az houa szugsegh leszen Sigmond Palt ugy mint 
hadba a houa kelletik [Lemhény Hsz; BLt] . 
1639: el mentwnk uala az fen megh irt helyre 
az houa az Exponens hiuatot uala [Vajdasztiván 
M T ; Borb. I ] | másutt is ugia(n) találtam volna 
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arra valo helyet a hova affélét vettessek [Homoród-
sztpál U ; Szád. Redej János lev.]. 7640: Marko 
István oda megien, akarmi hadi expeditio 
es egieb szŭksegh idejen, az houa mondgiak [ K v ; 
R D L I. 140]. 1652 Ĕ- az houa kellet . . . ekéjé mellet 
szantani mindenűué kűldeöszte [Asz; Borb. I], 
1656: redukalliak az houa menne . . az megh 
dult exequ<a>lt kezesek azt ã fellieb megh irt 
Jobbagiot [BSz ; R L t 0.5]. 1665/1754: az ujj Társ 
legény . Tiszti pedig ez lészen : hogy más Váras-
ban vándorolván, köszönteni azon B. Társa-
ságot, a' hová mégyen [AsztCArt. 23. 1]. 1669: 
Naghad parancsol, hogy az huva az Dominus 
Exponens hivatna el mennenk [Ks 18/LXXXIX. 3 
„Fr. Kozaruari de Dees" (59) vall.]. 1695 az 
hová kívántatik annak irni ne neheztellje [Fog; 
B K ] | Nyetoton Commoralo Sorban Muntyan 
Boer Peter Ur(amna)k jo szofogado s helytartó 
jobbágya leszen, az hova eo <kglme> maga josza-
gab(a) fogja szállítani ot lakik [Fog; Szád. Hévizi 
István hit. ass. kezével]. 1700: a' mellyik Regi-
ment az Hova, a Mikor, és a' Mennyit a' 
specificált Naturákban kíván administráltassa 
[UszLt IX . 77. 9 gub.]. 1708: Onnét pedig Sármásig 
( az hol az Capitánj vr(am) volt:) az hová is à 
Levelet vinni kellett volna vgjan csak harmad 
fél mérföld [ K v ; K v L t Fasc. 1/194]. 1712 u.: 
az Császár eō Felsége Bányász Cziganyinak 
az ádoját magam . adtam Boldisár Vajda 
kézibe eō tette az hcva tőtte [Törzs. Nyerges 
Márton vicei cigányvajda (60) vall.]. 1718: Pestis 
alkalniatossagával . keszittessék el edgj bizonyos 
és ha lehet félre valo helly, es Házak à Hostátban 
Lazaretumnak, à hová ha Infectus talál lenni, 
expcnáltassék [Kv ; K v L t 1/225 gub.]. 1722: Foris 
Demeter Papista Ember vala azt is mondotta 
egynéhányszor hogy mind egészen papista az Falu 
a huva valo ö [Köbölkút K ; Bet. 6]. 1724: Néhai 
Báttyok Tar András az acquisitumokat 
cda hagyhatta az hova akarta [Asz; Borb. I.]. 
1731 itten a Nagy Urnák Lova elég volt, és az 
huvá tettzett azokon ment és járt eŏ Nga | eŏ 
Nga a Nagy Ur Lovain járt mindenüvé az 
hová tettzett [Kendilóna SzD; TK1]. 1733: min-
nyájunk(na)k nagy bestelenséget Causalna hogy 
egy valaki cda hajcson bennūnkōt az hova akarja 
[Illyefva Hsz ; Ap. 4 Bialis Ferenc Apor Péterhez]. 
1735: az Nemes ember az Nimetet reá vivén az 
emberre az hová butt volt, mind ketten az embert 

meg fogák [Csicsógyörgyfva/Gáncs SzD ; TK1]. 
1747 az huvá a Szépmezeiek bennünketis oda 
hivának [Kük., LL t 47/2]. 1758: belé holt volt 
az Kis Kukűllőben az utrumban irt hellyen, a 
huvá a kendert szoktak aztatni edgy Erdő allyi 
Legény [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17f]. 1760: az 
huvá bé kerülvén az viz azon czŏvekekbenis el 
hordott [Kilyén Hsz ; LLt ] | adgyon nekem . . . 
egy darab hellyet az hova enis magamnak hazat 
epithessek [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 1761 
kŭlde engemet . Teleki Adam Uram eo Nsaga 

. Teleki Sámuel Ur eo Nsgahoz ., az hova 
el menvén tanáltam . . . Teleki Sámuel Uramat 
tulajdon szállásán [TK1 „Sig. Tarcsafalvi tab. 

regiae scriba et jur. not. kezével]. 1765: fel 
öntette Urszuj az egy véka búzát az Patru hire 
nélkült az Garatban, az hová Patru is fel akart 
volna önteni [Záh T A ; Mk V. VII/19]. 1767 egy 
időcske múlva el menének onnon az hovais sokon 
gyűltek volt [Betlensztmiklós K K ; BK] . 1773: a 
huvá ez után menyünk | az huvá majd továbbad 
menyünk [Vaja MT ; Told. 3a]. 1805 Mitu Kodrán 

kér magá(na)k egy darabotska hellyet az hová 
házat építhessen [Volkány H ; JF 36]. 1806: (A 
bivalt) . onnan kivették, az huvá ő jó móddal 
tette [F.rákos U Falujk 7]. 1807 nemis jo Botos, 
hogy a' Botot ugy tudja forgatni hogy oda üssön 
az hová akar [M.fenes K ; KLev. 8]. 1823: el men-
tünk Radnotfájána Nemes Őtves Szabó Mihálly 
eö Kegyelme Házához, az hovais a' fennebb irt 
Esketésben meg irt Tanuk egyben gyűjtve valá-
nak [TLt Praes. ir. 65/827-hez. - aMT] | az alatt 
a gyermek oda benn meg lett, az hová bémen-
vén láttam hogy a Báróné a földön fekszik egy 
Csergén [Várfva T A ; J H b Fasc. 48]. 1842: a huva 
minketis vatsorára által hivtak volt [Dés; DLt 
916]. 1849: akkor a' Tanorokbol ki hozván N. Cseh 
Joseff Uratis, az hova el szaladott volt, ugy 
kisérték a' felső falu vége felé, az hol meg is 
ölték [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. átv. 1748: Nemességet magoknak illegitime 
vendicalo Lako, ficto nomine Szilagyi alias 
in proprietate Lakatos Nemzetség ellen valo 
Processus, Jobbagyságokrol; az hová accedal 
hasanlo módon a Décsei Nemzetség is [TK1 gr. 
Teleki Ádám kezével]. 

ahun 1. ahon 

ajak 1. buză; Lippe. 1574: Mond az Kĕwer 
Marton, Al hattrab te Azzony, Az myt En Monta(in) 
Mostis azt Mondom, hogy vgy talal ( ! ) Reani 
kywl hogi orrodat Aiakastwl ely Mecchem azt 
ely higged [ K v ; TJk III/3. 365]. 1592: Láttam 
hogi Meggiesj Boldisarne az leginniel chokoltak 
egimast: Es az legini azt mondotta, .oh edes zep 
aiakam vay ha el zakazthatnalak [ K v ; TJk 
V/l. 270]. 1593: megh tapogatuk az Jnast min-
denwt, . áz vekoniat latuk hogi fekete es kek 
vala, az aiakannis valami niuzas vala [ K v ; i.h. 
404]. 1622: Hogj az Bekes hadabul haza Ieöttek 
uala, az Szent Jmrehj Gėòrgj András engemet 
s Fwsteòs Miklóst el hiua Beczj Imrehez. ott monda 
Beczj Jmrehnek Edes Vram az magam rezem 
eöreòkseget czjatozegiben kgnek adom . azt 
azért ada Beczj Jmrehnek hogj megh otalmazta 
hogj az orrát el ne messek, Ázt monda Beczj 
Jmrehis hogj azt neke(m) azrol adod hogj szent-
egjhazban kj uéòm az ostrangot (!) az ajakadból 
hogj az orrodat el ne messek [Csatószeg Cs; BLt 3]. 
1628: égikor Rezegen az en Mattkám aual fenie-
getet hogi orromat ajakastol el<me>czi [SzJk 18]. 
1630: ha az az Eotueös Ferenczne kezeben akad 
bizony el meczi az orrát ajakastul [Mv; MvLt 
290. 204a]. 1633: sokzor az ajakatis pilliegeţte 
Abrugi Azzonio(m)nak hog elótte vlt [Mv; i.h. 
121b]. XVIII. sz. eleje : Az melly lovon rűh indul, 
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az ajakának belső részin ã foga felöl apro hegyes 
biborcsok lésznek azt igy orvosollyak ., à lovat 
erőssen meg kötözvén ă tüzes fazékal Szép gyengén 
az ajakárul a hegyes bibocsokot égesd meg .. ., 
ã mikor az ajaka meg gyógyul az rŭhe is el múlik 
[ JHb 17/10 lótartási ut.]. 1817 k.; ezzel ele vettem 
a’ Recursusrol költ testimoniumat mellyre mínyá-
jon le fityeztették az ajakokat [Héderfája K K ; IB ] . 

2. perem, száj; buză, gură; Rand, öffnung, 
Mund(stück). 1711/1770 k. Egy igen régi meg 
romlott kisded on Pohár, az Ajaka kivülröl virágos 
öntésekkel, alább veres abrontsal [SzJk]. 

ajakos-bokály kb. ivócsatornás korsócska; cană 
cu cioc; Krug mit Mundstück. 1770; Ájakas 
bokálly Nro 5 [Marossztkirály A F ; Told 2], 

ajakos-üveg kb. ivócsatornás üveg; sticlă cu 
cioc; Flasche mit Mundstück. 1770; Ajakos üveg 
nro 1 [Királyhalma N K ; Ks 23. X X I I b ] . 

ajándék 1. dar, cadou; Geschenk. 1571 Az 
wy Eztendeore valo Ayandeknak megh zerzesere 
. . . Rendeltek eo Kegek varoswl Az varas Erdeyet 
ely adny [Kv ; TanJk V/3. 3a]. 1573: kwld Neky 
az teob Ayandek keozeot egy partha Eowet [ K v ; 
TJk III/3. 253] | Az myt Ayandekba attak volt 
pechy Istwan felesegenek, Aztis vyzza atta az 
Ipanak [Kv ; i.h. 221]. 1582 : vittem Banffy Farkas-
nak aiandekott Chukat ., három Tyúk 

eott eytel Bortt | weottem ayandokot 1 tyuk-
fyat [Kv ; Szám. 3/V. 16, 3/VIII. 27]. 1585: Az 
akazto Jspanoknak vittw(n)k Aiandekot kett 
chiszmatt kapczawal egietemben | B vram Mene 
feierwarra a Gubernátornak Aiandokot wŭn [Kv ; 
i.h. 3/XVI. 35, 3/XVIII. 7b. - Ez évből még 
egy ajandek és öt ajandok adat]. 1586: Váas (I) 
Giornek vittünk aiandekot [Kv ; i.h. 3/XXIV. 10]. 
1588: Az Cigan Vaidanak veottem Ayandokban 

keet Chyzmat [Kv ; i.h. 4/1. 25]. 1589: Vas 
Georgi vram it letebe kwltem Aiandekba neky 
Egi ejtel czikot d. 32 [Kv ; i.h. 4/X. 6]. 1590: 
Radnotra hogy Kendy Ferenczheoz mentem 
vittem 2 Syweg Nad mezet 3 fontott Ayandekba 
[ K v ; i.h. 4/XXI. 4b]. 1591 kylttem az Ittylo 
Mesternek Borsolonak Ayandekot | Az Cardinal 
be Ieowetelyre veottem Ayandokbana [Kv ; i.h. 
1/5. 7, X/5. 25. - aKöv. a fels.]. 1592: Bathorj 
Jstwan zallasara uittem aiandekot 2. felsál 
pechieniet f 0 d 24 | B. vram kwldeòt Tanachiwal 
aiandokot vrunknak Laetara ( ! ) a [Kv ; i.h. XIV/5. 
110, 131 - aM.léta TA] . 1594: Ayandokba valo 
Olaz Gwmeolczeoth veottem [ K v ; i.h. VI/6. 
5] | Hwswet napban az Jspannak tartoznak aian-
dekban ket tikmonnial [Somlyó Sz; MNy LX I , 
111]. 1596: Aiandék oztogatás. Keouetkezik az 
kupaknak arrok, az mellieket Biro Vram ayandokba 
adot. Vrunknak eö felsegenek | Aranias kupaknak 
ayandokba ualo oztogatas f 239 d 72 Jdegen 
vendegsegre es ayandokra . . f 38 d 36 | három 
forintos nierget attam aiandokba . . . Az ayandekot 
rajta veztem [Kv ; Szám. XXIX/6. 8 5 - 6 , 181]. 
1597: Vittek eo kegmek Aiandokot [Kv ; i.h. 

7/XII. 37]. 1598: az Moldouaj vayda Leng'el 
orzaghba kylde Aiandekon | Bochkay wramnak w 
Nag : Ayandokba attam egy Aranios zwgyelleoth 
es feketth [UszT 13/37, 45]. 1599: Negy seoweget 

. . vram Ajandekben Adott el [ K v ; TJk VI/1. 
301]. 7605; Attanak ayandekon az Colosy Aknán 
biro vramnak . . ket szaz keo sót [ K v ; TanJk 
1/1. 541]. 7606; hat araniatjs attak Aiandokon 
[UszT 20/211]. 1621 megh ertŭe(n) . Guber-
nátor V eő Naga parancziolatiat . valami Ajan-
dokba(n) valo Ezwst Mwvek feleòl valakinél 
valami talaltatik olj az mi zwkseges megh marada-
sunkra . oda adni tartozzanak [ K v ; TanJk 
II/1. 334 — 5]. 1625: az atiam aiandekon atta volna 
nekj azt az heliet [UszT 22b]. 1633: az Louat eö 
keglme ennekem atta ayandikon [Kozárvár 
SzD; SLt BC 26]. 1651 Az Nagiubbik Kis Asz-
szony(na)k ayandekon kültem [Fog. BK] . 
1673: ighire . . azon Tiszteletbeli ajandok szolga-
lattyatis [Jobbágyivá M T ; Bal. 50]. 1748: adottis 
három száz foriniokot ajándékon [Torda; Borb.]. 
1758: Várfalvárol adtanak volt két ökrött jándé-
kon [Aranyosrákos T A ; i.h. I I ] . 1772: mindjárt 
egy fertálly pálinkát ada jándékon nekünk [Torda-
vilma SzD; TL ] . 1794: küldött . . . egyéb aján-
dékat [Koronka M T ; Told. 42/1]. 

Ha. 1568: ayandykon [Sajókeresztúr SzD; KJ] . 
Szk: új esztendő ~ja a fejedelemnek és fő 

udvari népnek új év táján adott ajándék. 1582: 
az wy eztendeo aiandekiakor az az Januarius 23 
Napian weottwnk woltt Barat Peter vramtull 
Neg' zeonyegett 1 p(er) f 5 f 20. Byro vramek 
attak Feierwaratt eggiket Gergell Deaknak az 
Komorniknak masikatt Sambokrethi Pali Deak-
nak, Harmadikatt Lenches Gyergnek Gyaluban, 
Az negyedikett Aykay Peternek ky az Lengyel 
Kyral Bekessegerwl az hirt hozta [ K v ; Szám. 
3/VIII. 3]. 

2. ~ o n fizetés nélkül, ingyen; gratuit, fără 
plată; unentgeltlich, kostenlos. 7596: Koma ne 
hordozd ollyan rutul hizen ne(m) ajandekon hor-
dozod nekem [UszT 11/48]. 1710: ajándékon 
vettessék el az hus [Nsz; KvLt 1/198 gub.]. 7777 
ugjan azok hajtaták el is tōllem azon két ōkrōt 
ajándékon [Killyénfva Cs; WLt ] . 1722 k.: Prouen-
tus Pastoris . . . Halott temetesert, ha valamelly 
Gazda embernek halottya esik, attul tartozzék 
fizetni Dnr. 24 a praedicallasert, annak utanna 
abban az esztendőben akar hány halottya essék 
azon gazda embernek ajandekon tartozzék a Prae-
dicator el praedicallani [Körtvélyfája M T ; GörgJk 
121]. 1723.ã Nem tartozunk ő kglme(ne)k Kolos-
várat ajándékon szálást tartani [ K ; TK1]. 1761: 
magam is nem mondom hogy ajándékon valaki 
tartoznék hivatalt viselni [TK1 gr. Teleki Sámuel 
lev.]. 

Szk: ~on ad. 1632: csak ajandiko(n) ada 
vra(m) megh neki az vaszot [Mv; MvLt 290. 90] * 
~on esik. 1682: Az Sidai fel hold szeoleot esmet 
hogy az édes Anyám mégj életében nekem atta 
volt, melyis nem ajándékon esett, hanem adta 
volt sok rendbeli fáratságos szolgálatomért, â mint 
arról valo levélis meg mutattya [Kv ; R D L I. 
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160] * ~ o n kér. 1646: (A földet) nemis kérem 
penigh ayandekon, hanem losardona ket Io ház 
helly <et> adok erte [Bádok K ; JHb 111/72 Kézdi-
polyáni Veres István apjához. — aLozsárd SzD] 
•)(• marad. 1667 ha . . . az szőlőnek termese-
nek hasznat uehetem enis, tehát az szőlő aiandekon 
maradion uisza az szegeniek(ne)ka szamokra [ K v ; 
R D L I. 31. — a A Szent Erzsébet ispotály szegényei 
számára a megművelésre átadott psző]. XVII. 
sz. m. f. ne maradgyak ayandekon Felszegsegben 
[Bárót Hsz; Ut I ] . 

3. sáp; mită; Schmiergeld. 1598: azt monta 
az zolgaia hogy akar meli igazan harminczadollia-
nakis de megh kewannya az vra az ayandekot 
[Kv ; TJk V/l. 183]. 1796: a Bíróságért ajandé-
kat adatt volna [ K v ; Aggm. B. 15]. 

ajándék-bekflldés ajándék-eljuttatás; predarea 
darului/cadoului; Geschenk-Zustellung, Schen-
kung. 1603: az Menniegzeo Nap estin legie(n) az 
hiúogatas, az ayandek be kwldesis azon nap, 
hogi mas nap Ebedre el kezeolhesse(n) [Kv ; TanJk 
1/1. 446]. 

ajándék-dolgos ingyen munkás, kalákás; munci-
tor benevol, clăcaş; Gratisarbeiter. 1725: az két 
kertben lévő major Házak, és Istállók tapasztásán 
• . s sikárlásán dólgoztak, az ajandék dólgosokon 
kivül . . . f l : hung: 10 d : 20 [Kv ; Ks 15/LIII]. 
1749: Ebben az Holnapban Lévén az szōllō munka 
kŏrŭl 135 usorás és ajándék vagyis kalákas dólgo-
sok adtam nékik dietim három czipot szám-
lálván egy személyre 405 [Kiskend K K ; Ks 70. 
51 szám.]. 

ajándékfa ? jobbágy-szolgáltatásnem; redevenţă 
ín lemne; fronpflichtige Holzabgabe. 1595: Hozott 
czurulliay ( ! ) aLaska Mihalli az aiandikfaban 
Haza tizen Hatt sallatt tött az bire ff — d 48 
[Kv ; Szám. XV/6. 62. - ^sürülye K]. 

ajándékmarha átv ajándékba adott háziállat; 
vită de dar; geschenktes Vieh. Sz. 1822: Hal-
lottam Néhai Veres Sámuel Úrtól, mikor az 
Malóm köveket bé helyheztettük vólt hogy ha 
gyenge és vékonyís ezen kő még is meg jár mert 
ajándék, ajándék márhának pedig nem kel szőrit 
nézni [Nagyesküllő K ; RLt 0.1]. 

ajándékocska 1. dar/cadou mic; dim Geschenk. 
1701 Ezen bizonyos emberitül Kegyelmednek 
Az mint Szegény ifiu legenysègemtűl telik, egy 
kis ajándèkocskát kűltem [Gyeke K ; Ks 96 Kor-
nis István Gyeröfi Borbálának]. 1755: Husvéthi 
Innep napon szokásunk szer (ént) mulatván Falunk-
béli Iffjaink Falunkban el járó utasokkal is 
jádzo modon szoktak bánni, hogy valami kevés 
ajándékocskát nyerjenek [Balsa H ; GyK]. 

2. kb. sápocska; mită mică; kleines Schmiergeld. 
1765: az Executorok Biráinkat szidták verték 
. . . , ha pedig ajjándékocskát adhattak Biráink 
nékik, s az intertentio dolgabanis kedvesked-
hettek, akkor tsendesebben viselték magokat 

[Szeszcsor H ; Eszt-Mk Vall. 256] | néha midőn 
előre el küldöttük a pénzt ., azis haszontalan 
volt, ha valami ajándékotskát nem adtunk a 
Commissariusoknak . . ., de ha adhattunk ollyan-
kor mingyárt meg kezdett lágyulni indulattya s 
nem bani oly keményen Biráinkal [Ompolyica 
A F ; i.h. 19]. 

ajándék-osztogatás ajándék-juttat ás ; oferire de 
daruri; Geschenk-Zustellung, Schenkung. 1596: 
Aiandék-osztogatas az meli mester remek 
kupát adot Biro vram veötwk Iso Andrástól 
f 77 d [ K v ; Szám. XXIX/6. 85]. 

ajándékoz 1. ajándékként ad vmit; a dărui; 
schenken. 1582: Az mell kupatt Byro vram es 
kyrall Byro vram az feiedelemnek vy ezthendeoben 
aiandekozott waros kepeben mellyet veottwnk 
Bonchiday Gergell'vramtol f. 70 d. [Kv ; 
Szám. 3/VIII. 1]. 1592: Barat peter vramtol 
weottem egi feyer zwnieget, Melliet az Katonaj 
Mihali vram leania Menyegzeyekor Aiandekoztunk 
oda [ K v ; i.h. XIV/5. 70]. 1617 Az feö keòtòb(en) 
egi kis Subab(an) valo részi ha mi volna More 
Boldisarnak, azt mi előttünk io akarattiabol az 
Battianak aiandekoza [Abrudbánya T A ; Törzs]. 
1639: Az Jarmos Eökreok(ne)k harmat . . . Ke-
czelej Gergelj Deaknak aiandekoztak, Ez uegre 
hogj . . Restantiaianak be szedeseben annal iob 
keduel forgolodgyek [ K v ; R D L I. 116]. 1672 : 
Nemes Peter vram ajandekaza . Szakmari 
Peter ur<am>(na)k . Tohaton levő haz helyeit 
[Torda; BLt 11]. 1713: magokban eleve meg 
edgjzett joakarattjokbol adának és ajándekozának 
meg hihatatlanul . . Jósika Imreh Vr(na)k eo 
Nganak . . . egj Házhelyet [Torda; JHb XV/10]. 
1718: Ami penig a' pénzt illeti meg ádam mert 
en bizany Senkinek ãnglia posztot nem ajande-
kázak. ebből Fogyatkazas nem lészen [Mezőbodon 
M T ; KJMiss. Fogarasi János lev.]. 1755: azonn 
paripa Csikót az utánn nagykorába eo Ngn(a)k 
jándékozá [Gernyeszeg M T ; TGsz 35]. 1758: 
Néhai Palffi János uram jandekozat volt egj 
ökrött [Asz; .Borb. I I ] . 1760: a kurutziaba ezen 
Falu Szálántzi Istvánné Aszszonyomtol hetven 
veder Bort kért, mellyet egy Német gyeneralisnak 
ajándékozat [Szentmargita SzD; Ks 92]. 1774: 
az Pap Telki Molnár egy Nyestet ajándékozot 
[Mocs K ; K S Conscr. 86]. 1794: miket ajandé-
kazatt volna [Koronka M T ; Told. 42/1]. 

2. megajándékoz; a face cuiva un dar, a dărui; 
beschenken. 1570 : Anna Aztalos Imrehne . . . 
egebet Nem Thwd Zabo Janosnehoz Mondani 
ezt Lattá hogy az eo Atthyafya Eotthues Demeter 
Ayandekozta es Bezellet vele [ K v ; TJk II/2.35 — 
6]. 1582: Amikor baba Istwannenal voltak es 
eg mast az Azzonnal Aiandekoztak, Akkor Jtta-
sok voltanak [ K v ; i.h. 4/1. 68]. 1589: Suplica-
t(io)katis írattam Deakokal. Azokatis vendeg-
lette Ayandekoztays [ K v ; Szám. 4/VI. 18]. 

3. sápot ad; a şperţui/mitui; bestechen. 1598: 
az harminczadon valameli Jámbornak egine-
hany ezer forint ereo marhaiaba(n) zinte vgi 



ajándékozás 

túrnak amint akaryak chiak hogi ayandekoz-
zak eoket [ K v ; TJk V/l. 180]. 

ajándékozás dăruire; Schenkung. 1582: Az eg 
mas keozt valo Aiandekozast(is) hallotta zaiabol 
Ezechielnek [Kv ; TJk 4/1. 67]. 1590: Az Ara-
nyas Kupaknak Ayandekozasa Vrúnk zaamara 
| Ayandekozassa Zeonyegeknek [ K v ; Szám. 4/ 
X X . 29, 4/XXI. 51 -2 ] . 1592: Az vy eztendeoy 
es egieb Menieghzeoy Ajándékozások teottenek 
ez esztendeobe f 474/25 [ K v ; i.h. XI/5. 9]. 1594: 
Kérik Byro vramat hogy iol megh lassak eo 
kegmek kinek kel Adni, s kinek Ne Ne zoktat-
nanak sokat Ajandekozasra feokeppen kupakkal 
[Kv TanJk 1/1. 247]. 

ajándékozhat ajándékot adhat, megajándékoz-
hat; a putea dărui; beschenken können. 1774: 
itten 'a Székes hellyen taxára nem mehet 'a 
szegény Jobbágy ha csak egy arany ajándékot 
nem ád számtarió és Praefectus Uramék(na)k 
onnat tudom, hogy enis régtől fogva kéredzem 
taxára, de hogy nem ajándékozhattam az Tiszteket, 
nemis nyerhetem el [Szentdemeter U ; LL t Vall. 67]. 

ajándékoztatik ajándékba adatik; a fi dăruit; 
geschenkt werden. 1799: azon Curialis helly, 
a’ haidoni Határ Osztállykor, a' Possessoratus 
által ajándékoztatott egy bizonyos Kis Aszszony-
nak [Gyéressztkirály T A ; Ks 89]. 1874: Uj jab-
ban ajándékoztattak Egy kamuka fehér asztal 
keszkenő [Szucság K ; RAk 64]. 

ajándék-zabarató zabarató-kaláka; clacă la 
secerişul ovăzului; Gratisarbeit bei der Haferernte. 
1749 Egrestŏi 27 usorás és Nagjkendi húszon 
ōtt ajandek Zab aratoknak adt(am) 156a [Kis-
kend K K ; Ks 70 — 51 Szám. aTi. cipót]. 

ajánl 1. a oferi; empfehlen. 1568: Ez Leuel 
adassik az my <keg)elmes vrunknak Második 
Janos kyralynak hyseges zolgalatunkat ayan-
lywk felsigednek [Gyf ; RLt 0]. 1571 vegezetre 
aianlom tw k zolgalatomath [BesztLt ,,P. Banfi 
lossonchy de mogyoro" a beszt-i tanácsnak]. 
1577 eorökre walo hwseges szolgalatunkot Aian-
liuk nagisagodnak mint kegielmes urunknak es 
feiedelmwnknek [UszT]. 1581 Eoreókke valo 
hywseges zolgalatomat Aianlom felsegednek [Gyf ; 
Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 1678— 
1683: Tovabra pedigh edes maradekim, s nem-
zetim ajanlok mindjajon benneteket, az telljes 
szent Haromsagh egi őrők Ur Isten kegies gond-
viselésé ala [Ks Kornis Gáspár kezével]. 1697/1767 : 
ajánlam Kégyelmednek köteles szolgálatamat [Hr 
8/16]. 1718: Ezek (ne) k utanna a' szent Isten oltal-
m á b a ) ajanlam uram keglm(e)det és maradak 
Kéglin (ed) álazat(os) szolgaja Fogarasi János 
[Mezőbodón M T ; KJMiss.]. 1729: Kételenes, es 
bátorságos busitt ásómról, alázatoson követvén 
a*z üt art, aj állom Mltsgs Uri házával edgjūt, a jo 
"Hteii òltolmában [Kiskapus K ; Ks 99]. 1761 
AJánlam Simènfalvi Ur(amria)k mindenkori kőte-
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les szolgálatamat [Cege SzD; Wass Miklós lev.]. 
1773: Bátorkodom ez úttal is Ngod kegyességibe 
magamat ajállani [Nsz; Borb. I I Motok András 
lev.]. 1777: holtam utann ajjánlam és hagyam 

. Feleségemnek igaz Anyai szeretetibea [Cintos 
A F ; KGy. — a A fiúkat]. 1780: magamat ajal-
lam Anyai szeretétéb(e) [Kp Újfalvi Sámuel lev-e 
anyjához]. 1790: magamat Nagyságodnak Anyai 
grátiajában ajállonám [Mv JHb Jósika János 
anyjához]. 1800 midőn tapasztalt Vri Kegyes 
Grátziájokba továbbra-is alázatoson ajjánlanok 
magunkat maradtam alázatos szolgája Cliense 
Gombási István mtk. [Márkod M T ; IB] . 

2. felajánl; a încredinţa; darbringen. 1628: 
Mindenek (ne) k eleotte mikor az en Istenem az 
en utolso oramat el hozza, lelkemet Ajanlo(m) 
az eo szent kezeben az ki teremptette, es az en 
testemet az eo Annjanak az feoldnek [Bonyha 
K K ; Eszt-Mk Cserei lev. Bánfi Mária végr.]. 
1644: Ezeknek Vtánna Lelkemett Jstennek Ajan-
lam, es Testemett az eö An janak az Feöldnek 
[ K v ; R D L I. 132 végr.]. 

3. kínál; a oferi; anbieten. 1586 Mikoron 
penigh zegedi Gergel feie Iosagaigh Ayanlana 
a’ legeniert kezesseget Ne(m) engede Arra is, 
hane(m) ky kwlde Zegedy Gergelt [Kv TJk 
IV/1. 55b]. 

4. ~ja magát a. ígéri vmire magát; a-şi oferi 
serviciüe; sich empfehlen. 1580: Baba Georgy 

tarcha ahoz magat a mint magat Ayanlotta 
az teob henteler mesterek Rendtartassa zerent 
[ K v ; TanJk V/3. 220b]. 1614/1616: (A kamara-
ispán) valamikor praedicatort fogattanak és hoz-
túnk, mindenkor meg igirte és ajanlotta magat, 
hogy az praedycatornak meg fizet, de meg nem 
akarta az útan adni, hanem most is ados vele 
[ K v ; R D L I. 100]. — b. ajánlkozik; a se oferi; 
sich empfehlen. 1603: a Romaj Császár ő fge az 
mi kegyelmes Wrúnknak kegyelmessege ala aian-
lyúk és adgyúk magúnkat, Könyeregúen ö Nganak, 
hogy meg kegyelmezzen feiünknek, marhanknak, 
religionkban meg hagyan, es priuilegioininkat 
rendtartasinkat ereieben meg tartuan [ K v ; TanJk 
1/1. 452]. 1607: az my uekony erőnk es allapa-
tunk zerinth az Orzaghnak adomanyunkkal fize-
tesswnkkel es egieb zolgalathunkal lehetnenk iob 
zyuel es serenyseggel, kire my magunkat minden 
wdeőben igiriwk es ayanliuk, czak hogy mys ty 
nagtokban, es ty kgtekben megh ne fogiatkoz-
zunk [ K v ; R D L I. 80]. 

ajánlás 1. javallás; indicaţie, recomandaţie; 
Empfehlung. 1580: Az Vrunk eò Naga kegmes 
ayanlassat kel vennvnk Mert az elle(n) hazon-
tala(n) tusakodassunk [ K v ; TanJk V/3. 230a]. 

2. figyelembe ajánlás; recomandare; Empfeh-
lung. 1596: Zolgalatomot s magam Ayanlasat 
Jrom tw kteknek mint nemes s vitézlő vraimnak 
[Galac B N ; W L t ] . 

3. ajánlat; ofertă, propunere; Vorschlag. 1814: 
Ezen inkább Nsagodra, mint reánk nézve hasz-
nosobb ajánlásunk remél ven hogy Nsgod előttis 
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nem lészen megvető, . . . Nagyságodn(a)k ez aránti 
maga kinyilatkoztatását minden esetre elvárván 
[Dés; Borb. I]. 

4. kb. ígérkezés; făgăduială; Versprechung. 
7602: En hattam vala itt Colosuarott három 
hellyen le tewén marhamat, Eggyket az Ouarban 
Segesuari Bálintnénal avagy Timar Balintnenal, 
kit mikor itt hattam nagy ayanlassal fogatta 
hogy megh eorizj es megh ótalmazza [Kv ; R D L 
I. 73]. 

ajánlott 1. tett; făcut; gemacht, getan. 1778: 
Ajanlt Ígéretem szerint az B. Domokos An-
talné Aszszony ŏ Nga Levelét ide zárva kūldōm 
[Ks 26. X Kendeffi Pál lev.]. 

2. udv. 1830: engedelmet Instálak hoszas al-
kalmatlanságamrul alázodással ajánlat maradtam 
Ur Uram Bátyámnak Leg alázatab szolgája Henter 
Farkas mpia [Bet. 1 Henter Farkas Vajna István-
hoz]. 

ajánltatás felajánlás; oferire; Anbieten. 1824: 
Mlgos G. Bethlen Joseff Ur . a leg ritkább 
vadászok elejében-is ritkán akadott fekete far-
kassának Flges Urunk menageriájaba léendŏ 
ajánltatasat kérvén bátorkodunk . . . az ö 
Felsége ritka állatai közé léendö fel vétettetésre 
ajánlani [ T ; T L t Közig. ir. 114]. * 

ajánltatik javalltatik; a se recomanda; emp-
fohlen werden. 1823: A’ bé mutatott Defternek 
a' Felsőbbi Rendelésekhez képest m(eg) hitelesit-
tése és a szerént ki-adattatása Nota(rius) atyonk-
fiáinak ajánltatik [Torda; TVLt Közig. ir. 75]. 

ájazó-fa ? kb. berótt gerenda; grindă de sus-
ţinere; verdübelter Balken. 1797 (Az árnyéknak) 
a fedele . rövid fákon áll melyeknek végeii 
kŭvŭl a ki járó Sasok végeiken fel emelt ájazo 
fák tartyák [Kőrispatak U ; Pf]. 

ájer levegő; aer; Luft. 1716: nem szenvedhet-
ték szegény kŏrŭl az alkalmatlan aért [Nagyida 
K ; Told. 22]. 1719: Az Pestisről . Minden nap 
az lakó Házakot meg kell füstűlni ., hogy az 
meg veszett Aërt az láng Corigallya [Ks 54. 84 
Medica instr.]. 1734: Innen ha Felesegem eges-
segenek allapotya ugy foghja jo vallani . . . Gőr-
gényben igyekezünk, ottan az itvalonál is frisseb 
lévén az Aër [Abafája M T ; Ks 99 Bornemisza 
Ignác lev.]. 1796: 4 premnek valo nyest lévén 
azt a Ládából ki vettem és a Szellőre az hol az 
aer jarja ki akasztottam [Szilágycseh; IB] . 1810: 
Az Aërnek a' Hegyek fekvése és Erdők által eső 
fris járása és tisztasága [Doboka; Ks 76 Conscr. 
197]. 1817: igazán ohajlak (!) látni tsak jol tsinálj 
( ! ) bé magadot ne hogy ez a' rossz tavaszi aér 
ártson néked [Gerendkeresztúr T A ; IB] . 1818: 
izzadva tartsad magadat az ágyba az ájer ne 
érjen [ K v ; Pk 7]. 1824: az ottan lévő Áér ártal-
massa lett [Dés; DLt 1037]. 1831 ha a' tavasz 
el jōn, s ki megjek Ádámosra talám a' fris ăer 
valamit segit [ K v ; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

ajtőmellék 

ájer-húzó pléh pléh-légszivattyú; pompă de aer 
din tablă; Luftpumpe aus Blech. 1788: Egy Aër 
huzo pléh [Mv; TSb 47]. 

ájeri hajós léghajós; navigator aerian pe aero-
state; Luftschiffer. 1807: egy Garnarin nevu 
aeri hajós szép próbát tett 5a Augusti Parisba 
az hajójával papiros golyobissal ment fel [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 262]. 

ájnsláglás büdöskövezés, kénezés, kénegezés ; sul-
furare, afumare cu sulf; Einschlag, Schwefelung. 
1844: Az einschlaglást meg tenni kötelességemnek 
esmérem [Széplak K K ; SLt]. 

ájnslágol 1. ánslágol 

ájnslágoztat büdösköveztet, kéneztet, kénegez-
tet; a sulfura, a afuma cu pucioasă; einschlagen/ 
einbrennen lassen. 1703: az tisztek bort ajnsla-
goztattak [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 

ájos (tulajdon)jegyes, hasítékos; cu crestătură; 
mit Ohrmarke versehen. 1805: Fako-szŏrŭ sárgás 
őkŏr a bal füle ajos [DLt hiv. kl]. 

ajtó 1. uşă; Tür. 1568: Ezt latam hogy az zabo 
balint aytayan ki tolyak az leant, es Jaygat vala 
hogy hogy (így !) meg zektek a labat [ K v ; TJk 
200]. 1570: az Trombitást az kert aytaian bochatta 
ki | ez zo vtan Mosologwa Meni ki az ayton 
[ K v ; TJk III/2. 32, 89]. 1581 Az Templomnak 
Aytaya eleot valló Boltyat meg heyaztattwk 
fyzetúnk Alch Mathiasnak f. 2 [ K v ; Szám. 3/ 
IV. 11]. 1585: Az Torda Wcha kys Aytaiara az 
my koltt | Instructio Campanatoris . . . Az Chy-
miterium Aytaira Zorgalinatos gondot vissellien 
| az Oh var kys aytaya Előtt az palot fel Emel-
iette(m) az korczhyolassal Massod magaual atta(m) 
d. 16 [Kv; i.h. 3/XVIII . 22b, 3/XIX. 7, 3/XXII. 
72]. 1589: Az toron aytayhoz chynaltatúnk Biro 
Vra(m)nak egy kolchyat [ K v ; i.h. 4/IX. 22]. 
7590; Effeli taiban hallek valami zeorgest az 
pincze aitaian [ K v ; TJk V/l. 156]. 1598: A 
p(ro)bat hogy az J az eo hazara me(n)t zembe 
haro(m) úttal, Aitaiat be uagta. Ablakat azon-
képpen, menteyet el uittf [UszT 13/31]. 7600: 
nisd megh az aitokot ne ronchak el [Béta U ; 
i.h. 15/28]. 1675: Ezeknek az haznak (így l) köz-
ből vagyo(n) egy pitvara ennek ki jaro ajtaja 
nap nyugotra vagyo(n) . . . ezen pitvaro(n) vá-
gyó (n) égy nagy keő ablak, ennek ajtaja fel szér 
ajto | az első pinczének ajta (! ) rosz semmire 
kellő [Dés; Borb. I I ] . 1669: vagyon egy kis gya-
logh kapuczka, melynek ajtaja Vas sarkon forgo 
[Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1688: edgy 
darabant haz fából rákot, ennek aytaya egész-
szen minden szerszámával edgyŭt fából valo 
[Komlód K ; BL t ] | Az malom ajtaja deszka, 
semmi vass rajta nincse(n) egy tőke zár rajta, 
azon molnár házacskánakis horgos kolcsal nyilo 
deszka ajtaja [Csicsógyörgyfva SzD; BK] . 7706; 
az Várbeli Ablakokot, ablakokon lévő Rostélyokot, 
Ajtokot, Padokot, többire az Barontisa Hada rontá 
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ell [Fehéregyháza N K ; KvAKtMss261. - aBaron 
Tige, osztrák generális]. 1741 Az édgyik ház 
ajtóján Bécsi zár [M.nádas K ; RLt] . 1751 égy 
Ládás fenyő Deszkából épült fejér Pahár szék 
melynek is ajtaja vas Sarkokkal vas reteszszel, 
és retesz fővel meg erősíttetett [Gyéressztkirály 
T A ; SzentkZs Conscr. 5b]. 1772: az Ajtaja . . . 
jo vas Sarkakan forgó [ K v ; MkG] | Ezen egész 
Epűlet régi, romlott, és már annyira a Földbe 
le stijedet, hogy Ajtait alig lehet ki nyitani [Koz-
más Cs; BKt Mikes conscr.]. 7787 : vas Sarkakan 
forgo . . . ajtaji [Abosfva K K ; Hr]. 1784: Beke 
János és Kalapáts Péter . . . Házam ajtóját doron-
gokkal bé feszitették [Zetelaka U ; UszLt X I I . 
89]. 1787: még csak az ajtómot sem nyitota bé 
egyik gyermekem is [Dés; DLt] . 1791: Az asztalos 
munkájátis meg alkudtom a Gyogyi Pap őttsével, 
és már az ablakakot és ajtokot kezdetteis szaba-
gatni [Bencenc H ; B K Bara Ferenc lev.]. 7809: 
a' Vámház Ajtóját meg űtőtte [Dés; DLt 145]. 
1812: a ' több Házában szolgálo Ajtokot mind 
bé záratta | a' nagy Aszszony a' Groffnéval . . . 
a Groff Háló Háza Ajtajával szembe székekre 
leülvén, sok féle szemre valo hányásokkal illették 
a Grofot [Héderfája K K ; IB] . 1823: Csernátoni 
Sámuel uram minek utánna ki kergettem 
volna, s az ajtomot zárba ütöttem az ablakon 
akart bé buni [Radnótfája M T ; TLt Praes. ir. 
65/827-hez]. 1849: Ezen Háznak az ajtóját Pedig 
féjszével Sárdi Nonuj vágta fel elsőbben [Héjjasfva 
N K ; CsZ]. 1852: A konyha külső Ajtóját meg 
vasaltam [ K v ; SLt Vegyes perir. Géng Ádám 
lakatosmester számlájából]. 

Sz: beteszi az ~t. 1726: en ugy igyekeztem 
edes Nemzetema között magam viselnj, hogy az 
edes Fiaimnak az ajtót be nem tettem: azért ha 
ők is azon Nemes Nemzethez jol alkalmaztattyák 
magokot, bizony bizhatnak, hogy az mint engem, 
ugy őket is azon Nemes Nemzet fel veszj [Ap. 3 
Apor Péter végr. — aTi. a székelység] ide-
genek ajtaján nevekedik fel. 7799; kitsinségemtől 
fogva árván maradván Szülőmtől, idegeneknek 
ajtajokon nevekedtem fel [ H ; Ks 75. V I I I ] 
két ~ közé nem örömest teszi az ujját két ember 
dolgába nem szívesen elegyedik bele. 1776: nálam 
vólt Gróff Lázár János ebéden, engemet kért 
hogy mennék el véle Kóródra Groff Kornis Ferentz-
ne Aszszonyom ŏ Nghoz, és kérném meg számára 
Gróff Kornis Anna Kis Aszszont, aztot tudva 
bizonyoson mentegettem magamot én előre ugyan, 
hogy az Etsém is B. Hentera ugy hallom ott 
vagyon, két ajtó közé nem örömest tenném az ujja-
mat [Szentdemeter U ; GyL St. Henter (37) vall. -
aBr. Henter Antal is pályázott a leány kezére]. 

2. ajtótábla/levél; aripă de uşă, canat; Türflügel. 
1735: (Az) Udvarhaznakis . . . vágjon egj hitván, 
két felé nyilo Sövény Kapuja . . . ; e mellet vágjon 
egj kis ajtó hely, ajtó feleivel edgjŭtt Ajtó nelkŭl 
való [Mezősztjakab T A ; JHb IX/9]. 

ajtó-bejárás 1. bejárat; intrare; Türöffnung. 
1586: egi hozw fwrez deszkát hozattam az aito 
be Jaras melle - /12 [ K v ; Szám. 4/XXIV. 31]. 

2. az ajtón át való közlekedés; communicare 
prin uşă; Eingang durch die Tür. 7583: Hozzw 
Jacab . . . vallia a' peres Ayton zabad be 
Iaras volt es soha senki nem ellenzette es 
Kadar Gergelnekis azon zabad Iarasa volt senki 
az Ayto be Iarast Ne(m) ellenzette [ K v ; TJk 
4/1. 180]. 

ajtó-bésrófoló sróf şurub pentru uşă; Türschrau-
be. 7788: Ajtó bé srofflo (!) Sroff [Mv; TSb 47]. 
i 

ajtócska uşiţă; Türchen. 1636: egy lud hizlaló 
olaczka szalmás, egy aytoczka rayta | tyúk ol! 
hoszan ket szakaszban .. ., ket aytoczka raytok, 
uas, retezesek | Gabonas haz, . az padgyara 
fel nüo aytoczkaja [Siménfva U ; JHb Inv.]. 
1680: vagyon egy paraszt pohár Szék, melynek 
bé tevő ajtaczkája vas Sarkokon pántokon forogh 
[A.porumbák F ; ÁL t Inv. 5]. 1692: ezen haz-
nak padgyara fel jaro kis vas sarkas, pántos, 
reteszes, reteszfüs ajtócska vagyon [Görgény-
sztimre M T ; JHb Inv.] | Tisztarto Háza 
aitócskája vas sorkokon pántokon járó fūrész 
Deszkából valo vas retez főstől raita, hozzá való 
Lakattal, es kólcsal egybe | vagyon almarium. 
ennek két felé nyilo párkányos, vas sarkokon 
pántokon járó Aitócskái, az egyiken Bécsi kis 
záracskája [Mezőbodon M T ; B K Inv. 6—7, 11J. 
1694: (A) kapu edgyik Felin, vastag Tölgj fabol 
csinált ki jaro kis Ajtocskajais van vas szegekel 
meg veretet azis | Az Pincze Ajtó keozepin egy 
Praebenda kioszto ablak annakis Ajtócska ja Vas 
Sarkos pántos, retezze retez feje [Kővár; JHb 
Inv.j | Vágjon egj deszka Rekesz-haz Haz 
héjára is ennek szolgál . . . vas sarkokon pántokon 
forgo, retezes, retez fejes tabla forma Ajtótska 
[Borberek A F ; B fR ] . 1695: edgy Vas sorkokon 
Pántokon forgo Ajtócska [O.csesztve A F ; LLt ] . 
7697: Ezen hazbol vagyon egy kis kamaráb(a) 
ki nyilo bérlett fenyő Deszkából állo vas sorkakon 
fúggó kisded ajtócska mellyen egy vas retesz 
[O.brettye H ; Born. X X I X a 2]. 7698: egj 
Tornacz . . . ajtocskaval edgjütt [Kóród K K 
LL t fasc. 72]. 7699: Ezen külső Udvarról . . 
az fas kertben nyilik bé egy kis cserefa ajtó mell-
jékű ajtócska [Szentdemeter U ; LLt ] | mentünk 
bé edgj alacson ajtócskán, bal kézre edgy kis 
kertbe [O.csesztve A F ; LLt ] | vagyon zölden 
festet ajtocskaju almariumocska a falban [Boros-
krakkó A F ; B fN ] . 1714: Eg j dió fabul való Iro 
Ladatska, Ajtotskaja rezes Rosaval ékesített 
[Nsz/Fog; R E k L t I I . Apafi Mihály hagy. 55]. 
1715: vas Sorkakon forgo vas reteszu ajtócska 
[Pálos N K ; L L t Fasc. 140]. 1724: Vagyon a' 
kivűl fűttő kemenczére be jaro kemeny alat egy 
ajtócska [Koronka M T ; Told. 27]. 1732: ezen 
Palotában találtunk . . . egj avatag fenyő desz-
kából álló zöld festékű asztalt, melynek ajtócskái 
nyílnak vas sarkokon, ketteje záródik elé szökő 
kicsinj parasztos zárocskákkal [Kv ; Ks 40 Varia 
XXV I I I c ] | a Tabernaculum asztalos munkával 
aranyozva . . . kicsiny vas sarkokon fordulo ajtócs-
kájával [Kóród K K ; Ks 12/1]. 1736: (A) Pintzének. 
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. . . Cserefa fiók Gerendátskáira borogatott Csere 
fa padlása vagyon, rostéllyos kis ajtotskája 
[CU] | egy főidbe vert karokra vesszővel font 
tapasztatlan szalma fedelű pajtátska , 
ennekis fenyő deszkából valo paraszt ajtots-
kája van [Várhegy M T ; CU]. 1740: (A pohárszék) 
rekeszén vagyon vas Sarkocskán forgó, vas rete-
szes és párkánjozott ajtócska [Gyéressztkirály 
T A ; Ks 89 Inv. 6]. 1750: vak Ablak vas 
Sarkakra egy felé nyilo Ajtócskával Almáriumnak 
készíttetett [Papolc Hsz; Hr]. 1753: avatag egy 
felé nyilo kapu, égy Gyalag bé járó fa Sarkakon 
forgo Bikfa deszkákból készítetett ajtacskájával 
együtt [Sajókeresztúr SzD; JHbK XXIX/7]. 
1765: Az Udvarb(an) meg kivantato Ajtócskákra 
tōb szükséges helyekre . . . erog(altam) Nro 239 
[Nagybarcsa H ; Ks 71. 52 Szám.]. 1768: Pohár-
szék két felé nyiló vas sorkain forgo záros ajtacs-
káival edgyűt [O.kocsárd K K ; Ks 74, 55]. 
1772: (A sövény kertnek) fa sorkokon fordulo 
Ajtotskái vadnak, és fa zárral zárattattnak [Szász-
fenes K ; BKt Mikes conscr.]. 1781 ezen Gyŭmŏl-
tses kertben járnak bé a' . . . hitvány fenyő desz-
kából valo Ajtótskán [Mánya SzD; Hr] | egy 
kis Sendelyes fedelű fenyő deszkából valo A j -
tótska [Petek U ; Hr]. 1788: Két kitsin fejér aj-
tótska [TSb 47] | Két kis avatég Tábla Két 
ennél nagybb Táblátska . . . Tangyér szaraszto 
kis padatska . Egy almariumra valo kis ajtotska 
ajtó béléssel égyŭtt [Mv; i.h.]. 1797 vagyon egy 
ajtócska [Kőrispatak U ; Pf]. 1851: tyuk-ól . . . 
ennek négy ajtócskáin van két kis vas sarok, 
négy sarok pipa, és három reteszfő | közönséges 
ló-istálo . Van egy gané hányásra alkalmazott 
kis ajtócska [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 1852: 
Az Hiúba fel járó ajtotska nints [Dés; DLt 1248]. 

ajtócskahely elfalazott kis ajtó helye; locul 
zidit al unei uşiţe; vermauerte Stelle eines Tür-
chens. 1741 a padláson fenn ki bontottak egy 
régi ajtotska hellyet [Meggyesfva M T ; Ks 184. 
L X X X V I I I ] . 

ajtófél 1. ajtómellék; cadru de uşă; Türstock. 
7772: (A szoba) bé járó ajtaja vagyon Északról, 
. . . melly Ajtonakis Szemődeke, kűszebe, ugy 
Ajtó Felei is Cserefákbol valók [Szászfenes K ; 
BKt Mikes conscr.]. 1801: A Lemnariaba talál-
tatik .. Ágosn(a)k valo fa 16 Lábfák 9 Talp 
fa 2 Ajtó feln(e)k valo egy Cseresznye fa Töke 
[Héderfája K K ; IB ] . 1804: Köteles Mihály . . . 
a fenn írt epitendŏ U j Házat . . . Ajtó felekkel 
Ablak Szemöldökökkel . fel épitti [Szásznyíres 
SzD; Ks 34 Szásznyíres I. 14]. 1815: A Kamarán 
valo Ajtó Szemöldek négy Kis Gerendával és 
ajtó fellel [Kissáros K K ; D. 2. XIA/14]. 1820 k.: 
ajtó . . . áll a K ö Falba bé tsinálva deszkával 
bé borított A j tó feleken és vas pántos Sarkokon 
[Dés; RLt]. 

2. kiskapu-fél; uşorul portiţei; Türstock der 
Einlaßpforte. 1735: (Az) Udvarhaznakis . . . vágjon 
egj hitván, két felé nyilo Sövény Kapuja . . . ; 
e mellet vágjon egj kis ajtó hely, ajtó feleivel 

edgŭtt Ajtó nelkŭl való [Mezősztjakab T A ; JHb 
IX/9]. 

ajtófél-boríték az ajtófélfa borító deszkázata; 
căptuşeala uşorului; Bretterwerk des Türrahmens. 
1794: Az első Házból bé járó Ajtó, ajtófél Borí-
tékjával edgyűtt aestimáltat(ott) [Szentmargita 
SzD; Ks 68. 49. 41]. 

ajtófélfa ajtómellék (fa) ; uşorul uşii; Türpfo-
sten. 7679: Vagyo(n) az ajtó fel fában foglalva, 
31 szemből állo tekert szemű láncz [Uzdisztpéter 
K ; TL] . 1694: i f f ju Bálpataki János Ur(am) 
Borbereki háza . Udvarára njilik az uttcárol, 
két felé njiló, párkánjos fenjő deszkás kapu; 
Vágjon ez mellett, vas sarkako(n), pántoko(n) 
forgó, kilencz láncz szemekből álló retezes, retez 
fejes, fa hevederes, fél-szer paraszt Ajtó ennek 
is Ajtó fel fáji vagj melljéki, alsó és felső küszöbi, 
hasonlo tölgj fából valók [Borberek A F ; BfR]. 

ajtóhely loc pentru uşă; Türstelle. 1735: (Az) 
Udvarhaznakis vágjon egj hitván, két felé 
nyilo Sőveny Kapuja . ; e mellet vágjon egj 
kis ajtó hely, ajtó feleivel edgjŭtt Ajtó nelkŭl 
való [Mezősztjakab T A ; JHb IX/9]. 

ajtókõ (faragott) ajtókeret-kő; piatră (cioplită) 
pentru cadru de uşă; (behauener) Türrahmen-
stein. 1598: Hogy Nagi Istwan az keomiuessektol 
mind az ajtokeoweket s mind az ablak keoweket 
elhozta volt fizettünk annak f 1/ — [ K v ; Szám. 
7/XVI. 33]. 

ajtóküszöb küszöb; prag; Schwelle. 1584: (A 
bába) egy Darab kenyeret veón, s meg pirita, 
es megh soza, az Ayto kwzeob eleybe Tewe [ K v ; 
TJk 4/1. 244-5 ] . 

ajtóláb ajtófél; cadru de uşă; Türstock. 1761: 
(A) haznak Nap kelet felőli valo falán metzett 
tserefa szemöldök és ajtolábak kőzött fenyő 
fűrész deszkából párkányozott, vas kilíntsŭ, for-
dittóju és Z4ru szkába forma rántoju ép A j tó 
[Siménfva U ; J H b K LXVIII/1. 43]. 

ajtómellék 1. ajtófél; cadru de uşă; Türstock. 
1581 weőttúnk esmeg három Teolgy fakat Ayto 
mellyeknek p(ro) d. 70 [ K v ; Szám. 3/IV. 5]. 1585: 
vettem a ket kapŭnak valo fat ayto mellieknek 
es talpfanak p(ro) f. 1. d 50 [ K v ; i.h. 3/XVII. 6]. 
1589: az Segestie aytaianak wtkezeoyet be chinal-
tatúk az aito melliekbe attŭnk ezektol Lakatos 
Balintnak f. - d. 46 [ K v ; i.h. 4/IX. 15]. 1590: 
Ayto mellieket wagh keo aytot az fokhazhoz 
vettünk Keomies Petertol p(ro) f. 5 d. — | Chi-
naltattam meg az Zena Kértnél az Kapút, es 
Aytot veottem hozaya . . . 2 Ayto melyeket Alsó 
felseoket f. - d. 28 [ K v ; i.h. 4/XX. 10, XIV/4. 
15]. 1597: Eotúes Balas kerti melleol vonattam 
el egy eoreg talpfat az aito melliek ala es ket 
lab fara Járom fat chinalta(m) beleole Ezen kis 
aitoro (! ) veottem ket Aito mellieket f — d 28 
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[ K v ; i.h. 7/XII. 25]. 1656: Ugya(n) az hátulsó 
hazbolis nyilik más egy oldal kamaraczkara egy 
A j to mellik [Doboka; Mk Inv. 4]. 7680; vagyon 
kivūlrōl az Eōregh Konyhanak deszkás pitvarara 
csak valami puszta ajto mellyék [A.porumbák 
F; ÁLt Inv. 7. - L. még ajtófélfa al.]. 1761 
(A) Kamara székeknek Pitvarából Észak felé csere 
fūrész deszkákból parkánossan bérlett németes 
ajto mellyékek kŏzŏtt, ugyan hasonlo csere desz-
kából párkányossan csinált frantzia Sarkakon 
fordulo . . . ajto Nyilik bé egy . . . házban [Szász-
vessződ N K ; J H b K LXVII I/1. 205]. 

2. tréf. 1665/1754: Az mely jámbor Társ le-
génnyé akar lenni tartozik elsőben válasz-
szon magának egy Papot, két Kereszt Apát és 
egy Harangozót. Ezek meg lévén meg szokták 
czirkalmazni, lineálni, gyalulni, bárdolni, fúrni, 
a’ fogátis ráspolyozni, ajtomélyéket vagy egyéb 
müvet belőlle mint fából készíteni, azon közbe 
pedig a' padot, egy néhányszor alolla el-forditani 
[ K v ; AsztCArt. 2 1 - 2 ] . 

ajtómellékfa ajtófélfa; uşorul uşii; Türpfosten. 
1647: Uy ajto melljék fa, két Ajtóra. Idem két 
Ablak fa [Marosillye H ; V L t 55/5415]. 

ajtómellékkő (faragott) ajtófélkő ; uşor de piatră; 
(behauener) Türpfostenstein. 1596: Az masa 
haznal hogi . . az aito mellek keowet altal furat-
tatuk [ K v ; Szám. 7/Ilş 24]. 1598: hogi az schola-
ban . . az aitomelliek keoweket altal fwrta . . . 
Attúnk Lakatos Balintnak f /75 [ K v ; i.h. 
7/XVI. 42]. 

ajtónálló janitor; uşier; Türsteher. 1595: Vida 
Mihály vitte Azzoniunk Ayton AUoyt, Gialuba 
[ K v ; i.h. XVI/6. 148]. 1598: Hendr (?)a 

gergely uite Azzonjunk aitaian alloit Tor-
dara 6 lovo zekeren ata(m) nekj f 1//50 Zabo 
giŏrgje ( l ) uitte az aiton alloknak Egietmas Mar-
haiokath Tordara 6 louan . . . attam neky f 1//50 
[ K v ; i.h. 8/V. 161. - aHendrich?]. 1618: Az 
Feiedelem czinaltatot ket hosszú astalt attam 
75 lecz szeget d. 9 az aiton alloknak attam 
ket szing uaszat szöniegekre ualo karikanak d 16 
[ K v ; R D L I. 103]. 1625: Nag j Jstwannak az 
Vrunk Ajtón allojanak Attam . [ K v ; Szám. 
XXXIV/93 ] . 1677 Lovas Pohárnok Inassok . . . 
(7 név) Ajtón állok . . . (4 név) . . Csatlósok (10 
név) [U t I 2 a fej-i udvari személyzet fizetésjegy-
zékéből]. 1681/1748: Az Urunk és Aszsznyunk 
eő Ngok ebédlő Palotai kőzött vágjon az ajtón 
áiloK haza [ K v A K t Mss lat. 236]. 

Szn. 1591 Varga Marton witte Ayton allo 
Gyeorgyeot 4. lowan Tordara attam f 1. d 
[ K v ; Szám. X/5. 53]. 

ajtópánt az ajtó pántos vasverete; balama de 
u ş ă ; (eisenbeschlagenes) Türband. 1590: az fok-
hazhoz . . . Aito pantnak hewedernek es sarknak 
vettunk Raszman Istúantol 5 torozkay syn vas-
sot . . . tezen f. 1 d 30 [ K v ; Szám. XIV/4. 15]. 

ajtóráma ajtókeret; cadrul uşii; Türrahmen. 
1866/1875 k.: ajto rámák a' fal rakásakor 60 xr 
[Szucság K ; RkAk 104]. 

ajtórontás ajtó-betörés; spargerea uşii; Tür-
einbrechen. 1630: hallottam az nagj sivalkodast 
vagdalkozast s ajto rontást [Mv ; MvLt 290. 
215b]. 

ajtós 1. cu uşă; mit Tür versehen. 1637/1639: 
Vagyon az első nagy szobaban . . az agy feo-
teol nagj fenn allo abroz tartó aitos almariuma 
[ K v ; R D L I. 111]. 

2. ajtócskaszerű zárószerkezetes; cu vrană; mit 
Tiirverschluß. 1844: a' hordok égygyen kivül 
bélyegesek, és édgyik ajtós [Széplak K K ; SLt 
évr.]. 

ajtósark ajtósarok; ţîţînă; Tiirangel. 1588: Za-
rokot ajto sarkakot le vonatot es el vitete [Jásfva 
U ; Bál. 81]. 1598 Az wy kamaraknak Epwletire 
ayto sarknak, heuedernek retez es retezfeonek 
fogantonak Az Ablaksarknak heŭedernek 
vettünk Razman Istuannetol 233 aproŭasot 
f 23/30 [ K v ; Szám. 7/XVI. 34]. 1740: Három 
ajto sark . . három ajto sarkot ki vitette 
az Aszony ő Nsga [Ap, 5 Apor Péter lelt.]. 7777/ 
1780: Avatég A j to Sorok [Alparét SzD ; J H b K 
LII/3. 14]. 

ajtósark-csinálás ajtósarok-igazítás; repararea 
ţîţînii; Richten der Türangel. 1599 Az aito sark 
chinalastol es egieb eggiet mas miuelgetesteol 
fizette(m) f //38 [ K v ; Szám. 8/IX. 34]. 

ajtószeg (nagyfejű) szegfajta; cui cu cap mare; 
eine Art (großköpfiger) Nagel. 7590; az fokhaz-
hoz Az aytora beles fel zegezessere vettu(n)k 
150 ayto zeget f. 1 d. 50 [ K v ; Szám. XIV/4. 
15]. 

ajtószemöldök az ajtótok felső, vízszintes része; 
pragul de sus; Türsturz. 1650: ha haza Jő kovaczi 
Peter vram kette vagattia az aito Szŏmŏldōket 
[UszT 8/64. 64b]. 7732: ezen palotának két ajtai 
felett két felől az ajtó Szemöldök párkánján van-
nak heljheztetve két világi gjönjörŭségekben 
magokat mulatózó, edgjik pénzel kevélykedő, 
másik koczkában gjŏnjŏrkődő, kaczagva bolondok 
ábrázattját representalo effigiesek [Kóród K K ; 
Ks 12/1]. 1761: (A tornácból) diófa festékŭ gjon-
táros fenyő deszkával párkányosan bérlett Néme-
tes Ajto szemŏldekek kőzött, Németh Záru, és 
bé vonoju, hasonlo festekŭ gjontaros Ajto nyilik 
a . . Pitvarban [Spring A F ; J H b K LXVII I/1. 
499]. 1763: az ajto szemŏldökiben meg akadott 
a Baltája és nem érhettea [Mv ; Told. 16/51. -
aTi. csapásával az ajtót]. 1804: Köteles Mihály 
. . . a fenn irt epitendŏ U j Házat Ajto fe-
lekkel Ab lak Szemöldökökkel fel épitti [Szász-
nyíres S z D ; Ks 34 Szásznyíres I. 14]. 1815: A 
Kamarán valo Ajto Szemöldek négy kis gerendá-
val és ajto fellel [Kissáros K K ; D. 2. XIA/14J. 
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ajtószemöldökfa az ajtótok felső, vízszintes ge-
rendája; buiandrug; Sturzbalken. 1797 A Szék 
Ház hijjában . . . Egy tokozatt festékes ajto 
szemöldök fa, mely a Nagy Palotát el szakasz-
tatta volt [Szu; UszLt X I I . 87]. 1806: A szék 
Ház Hi j jába . . . Egy Ajto szemōdōk Fa 
Egy Ablak melj ék fa . Egy Tokos Festékes 
ajto szemōdōkfa [Szu; i.h.]. 

ajtótábla ajtólevél/szárny; aripă de uşă, canat; 
Tiirflügel. 1761 (Az) ajtois el pusztulván, most 
egy régi Ajto táblaval iámasztatott bé [Pagocsa 
K ; J H b K LXVII I/1. 15]. 

ajtótáblácska ajtószárny; aripă de uşă, canat; 
Türfliigel. 1757 fenyő Deszka kisded bé járó 
Ajto Táblátska [Nagyernye M T ; LLt ] . 

ajtózár az ajtó zárószerkezete; broască de 
uşă; Türverschluß. 1600 Lakatos Balint . . az 
patikarius hazanal az aito zarokat megh chinal-
gatta [ K v ; Szám. 9/IX. 25]. 

akác akácfa; salcîm; Akazienbaum. 1814: 
A ' Vetemenyes kért Sántzal körülvéve és Ákász-
fákkal be ültetve, es a kertben az akászok között 
egy Pár kanapé gyepből [Mezősályi T A ; RL t 
Rettegi Sándor udvarházának leírása]. 1846: az 
egész udvar Szalma keritessel van bé kerítve — 
Mellette àkáczok [Szászerked K ; LLt ] . 

akácfa salcîm; Akazienbaum. 1810: Groff Kor-
nis János Ur ő Nagysága által plántáltatott ö t 
nevendék Ákátz fa [Doboka; Ks 76 Conscr. 23]. 
1814: A ' Veteményes kért Sántzal, körülvéve 
és Ákászfákkal be ültetve [Mezősályi T A ; RLt. — 
L. még akác al.]. 1823: Négy körtefa . Egy 
Ákácz fa Tiz édes Almafa [Csekelaka A F ; 
KCsl. 16]. 

akácmag sămînţă de salcîm; Akaziensamen. 
1841 Egy a Tavaszon készítendő eleven kerthez 
ákácz magot Szedett 2 Napszám [Pókafva; Born. 
P.O. I l f ] . 

akad 1. beleakad; a se agăţa; hängenbleiben. 
1638: ez az Csonka Janos megh uere az lovait, 
s az Balogh szeocz Mihály szekerenek az első 
tengelienek akada az eö te(n)gele [Mv; MvLt 
291. 124a]. 

2. csimpaszkodik, belekapaszkodik/ragad (egy-
más hajába) ; a apuca (de păr) ; sich packen (bei 
den Haaren). 1744: az Legények az házból fel 
lázzadván . kimentenek Muntyan Ilia az en 
fiam hajaba akadott [Székásbesenyő A F ; Told. 3]. 
1749: Mitru részegen . . a biro fiáb(a) aka-
da, de a’ Jáger és kertész el választák egjmástol, 
és kimené(ne)k tépelődve [Szentbenedek SzD; 
MvRK] . 1750: kiáltozás esvén minnyájan 
egymás hajába akadának [Ribice H ; Ks 101]. 
1759: Mósa László Uramis az hajaba akada 
. . M a r u s á n Gavrillanak . . . szándékozták a' 

Rettegi Határra ki vontzolni | Tkts P alat kai 
László Uram mint két Kezeivel az hajába is 
ragada Providus Marusán Gavrila(na)k, de 
Tkts Mósa László Uramis maga tulajdon 
két kezeivel hasonlo keppen az hajaba akada 
Marusán Gavrüanak, es egyenlő akarattal ő 
Kglmek téptek, szaggattak [Árpástó SzD; B K ] . 
1760: midőn a' Feleségem Hasáról feli kele Luka, 
ugj űtém főben, de eö hajjamban akadván még 
akara verni [Kóród K K ; Ks 17 X X X I ] . 1761: 
ebből osztán tőbről töbre menvén Lupényék 
meg szidták Blidár Vaszilit, s egy más űstökéb(e) 
akadván meg hurtzolták egymást [Illyésfva Sz ; 
B f R 45/9]. 1765: az Görög esmét bé jővén 
az Házban Fiastol edgyüt az Kolcsárban akadá-
nak, ugy kezdék fojtagatni, hogy ha az Malom 
mester nem let volna mégis fojtatták volna [Ma-
rosbogát T A ; Mk V. V/97]. 1776: Tudgyaë a 
Tanú . Hogy Vajvod Juon Dán Juon-
nak mindgyárt az üstekébe akadott, kegyetlenül 
tépte, nyőtte, és ez is . Vajda Juon haját meg 
fogta, és ketten a tépelődés miatt egy mást a 
Főidre le húzták, s ott hengergettenek, de ezen 
ősz ve bonyolodásnak nagyobb oka volt Vajvod 
Juon, mint Dán Juon ? [ K ; Born. VI . 14 vk] | 
Hogy Vojvod Juon Dán Juonnak az üstö-
kében akadatt volna nem láttom [Katona K ; 
i.h.]. 1848: akkor már fel ugordván Horváth 
János hajába akadott Méhésznek [Dés; DLt ] . 

3. beléköt/akad, belébojtorkodik; a se lega de 
cineva; mit jm anbandeln. 1751 az Kolos vár-
megyej Tisztek ottan attan embereinkb(e) akod-
nak [Abosfva K K ; Borbándi György lev j . 1754: 
(Az irtoványt) kilencz Esztendeje vagyon mi 
olta Pop Vaszilia pacifice birja, hanem mostan 
akadott az ő Nga Birája Pop Vasziliab(a) ., 
a szénáját fel rakodta három szanra és Gorbora 
el vitette [Csernek SzD; J H b K XXXVII/4 ] . 
1813: Jo emlékezetibe lehet a Mlgs Aszszonynak, 
hogy még az elsőbb Házassági esztendejekben is, 
a Tisztelt Mlgs Groff Ur ő Nsgát mint Férjét nem 
betsűlte minden aprolékos dolgokért, Férjébe 
akadott, azt káromolta gazolta, motskolta, régi 
Nagy Familiáját illetlen nevezetekkel érdekelte 
[Kük ; BI] . 1843: Gavrüla a’ Kémény seprőbe 
akadott - azt káromolván [Dés; DLt az 1842. 
év al.]. 

4. belékap; a se extinde asupra; Feuer fangen. 
1573: az twz eleh ment az zeowenyen es vgi 
akadot az Zena kazalba onnat az chwrbe [ K v ; 
TJk III/3. 189]. 

5. (nyomra) talál; a-i da de urmă; auffinden 
(die Spur). 1599: N e m thuduan azokis hul legie-
nek az Alparetiak, Chak teortinet zerint akadnak 
az Alparetiakra [Dés ; Eszt-Mk]. 1755: a Va jda 
Szent Iványi Magyar Pap a nyomakba akadat 
[ K ; Told. 3a]. 1769: Barlotz Vonye midőn azon 
nevezett Tinóról nem számolhatott volna; kereste 
é tette é hirré, ugy a Circumjacens Helly-
segekben is tudakozta volna é de sohol Nyomába 
nem akadhatott volna jo darab ideig ? az 
emiitett Tehén Pásztor mikor akadott az el veszett 
felben lévő Tinóra ? [Msz; Bk vk]. 1812: Az 
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Emberek Grantzkinak nyomába akadván, ugy 
hozták be' az udvarba, itten a Groff ur eŏ nsga 
Lántzra tétette [Héderfája K K ; IB ] . 1821 Petra 
Fág azt adja fel, hogy nékie egy tulka el tévelye-
dett mellynek négy napok múlva sok keresete 
után akadatt nyomába [ H ; JF 36 Prot. 17]. 

6. kerül, jut ; a ajunge/cădea; geraten. Szk: 
kezébe 1570: Megen hozzaya Zabo Balintne 
Es ezképpe(n) panazolkodyk volt neky hogi ha 
Isten adna hogy megh Twdhatna(m) az orwoth 
es kezbe akadna, Byzon enmaga(m) Megh venne(m) 
az Jstrangot neky, hohert sem keresnek En magam 
fel keotnem [ K v ; TJk III/2. 63. - L. még 
áîtalül al.]. 1570/1572: ha kezembe akadnak azok 
kyk a dolgot chyelekeottek, . . . ugy chyelekeot-
teteom welek hog' ha be mehet az warasba, mas-
nakis megh mongia [Nagysajó B N ; BesztLt 
„Christ. Hagimas ( ! ) de Beregszo" a beszt-i bíró-
hoz]. 1573: Eois agiahoz fordul es zabliaia kezebe 
akadot De az Másik azomba vagta [ K v ; TJk 
III/3. 53 — 4]. 1584: igy zidta Danch leorincz 
Viczej Andrást, The roz eb, Cwrwaneó, ha kezembe 
Akacz ketteó Zakaztlak | az Innekseo baiomnala 

Akat András hozzaiok [ K v ; TJk 4/1. 351, 360. -
a Ta lán : az egykori Kisbajom Sz]. 1585: monda 
égikor nekem Razman pal, l m vtaba Akadek 
az en Marhamnak | Monda Nag ' kialtassal es 
indulattal Nemety Sigmond, Grusz Peter feleol, 
Az Bestie Curwafiat Akaggyon eleombe chak 
meegh Annalis Jobban meg verem [ K v ; i.h. 460, 
480]. 1591 Nagi Balas . . . eleo zamlala, kinek 
mit adot, es miuel ados, azt egi Jeccesben megh 
Jratta, Lippai Dániel Deakal meli Jecces Daroczi 
Pal kezeben akadot ammint ertette [ K v ; TJk 
V/l. 79]. 1600: az az wst . . . Ez zenebonakor 
tudom hogy Chiki Miklós kezebe akadoth [Betfva 
U ; UszT 15/52]. 1604: közönie görfi János hogj 
Job f a ne(m) akada kezembe mert Talam haza 
nem megien vala [Csekefva U ; i.h. 1610. 77b]. 
1609: eo maga kezebe akadot uolna [Dés; D L t 
315]. 1630: Nagy János . . . Betle(n) Farkast s 
Betlen Farkasnetis mind adigh iobagiul szolgalta 
megh Vass János kezibe akadot az Josag [Szent-
egyed SzD ; Wass 13] | ha az az Eotueös Ferenczne 
kezeben akad bizony el meczi az orrát ajakastul | 
ha kezemben akadnak bizonj nem ugj bánom en 
velek [ M v ; MvLt 290. 204a]. 1661 csak legyen 
Csendesseghbe, varja el holtomot az levelek mind 
megh Vadnak s olly emberre biszta(m) hogy egy 
altallya(n) o kgme kezeben akadnak [Sófva B N ; 
Ks 41. K ] . 1676: (A varsolci jószágot) Batori 
Ka ta valtotta megh Tizen hat száz forin-
tokon . . . Ugy akadot Batori Kata kezeben 
[Varsolc Sz ; Ks 90]. 1711 Feleséghem . leve-
lejre mindenikre választ tet akadotté a Kglmed 
kezében, nemé azt már nem tudhattya [Nagy-
almás K ; Ks 96 gr. Csáki István lev.]. 1712 k.: 
Boldisár Va jda ollyan kővela mért az micsodás 
leg hamarébb az kezibe akadott [ T ; Törzs. — 
aKősúly] vkinek tőrébe 1805: Azt irja 
Ngod hogy en valamelly Szép Kis aszszonynak 
a' tőriben akadtam és récréalom magamot [Dés; 
Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

7. kerül, rég, nyj találkozik; a se găsi; sich 
finden. 1734: senki több segittö nem aka-
dott nállánál [ LL t Fasc. 107]. 

8. (oda) ragad /reked ; a rămîne ; (sitzen)bleiben. 
1695 : Tudok egy űnő tinót kek szőrűt idegen 
marhát hogy itt vagyon Fenesi Mihálynál az mely 
az Tőkőly jarasakor akatt oda, de honnan s mely 
Faluból akadot nem tudom [Kökös Hsz; M v R K ] . 

akadály 1. piedică, obstacol; Hindernis. 1591 
Vegeztek eo kegmek egi voxal hogi minden ember 
egi hetigh haza eleol minden teolteseket es aka-
daliokat el hordasson [Kv TanJk 1/1. 169]. 
1684: Akarwan eo kgmek az vczakat ei'fele Artal-
moktol meg tisztitatny, vegeztek azért eo kgmek 
hóg minden ember pwnkeostig haza eleot valo 
teoltest es oda hordot feoldet ky horggya, Mesz 
vermçt be rakia, es minden(n) Ákadaliokat haza 
eleól el tísztichon [ K v ; i.h. V/3. 279b]. 1756: ha 
valami akadály ă ki hajtandó bé jővő marhák 
Számát nem gátolya kŏnyen Uraság Provęntussát 
augealya [Déva ; Ks 9 4 . 2 4 . 3 ] . 1795: az Sós 
hajók . . . minden akadálly nélkŭlt bátron jár-
hattanak [Déva ; Ks 73. 74. V I I . 108]. 

Szks ~ gördül elő. 1864: Minden egyházban a 
tanítás Nov. 1-én múlhatatlanul el kezdődjék. 
Ha valahol akadály gördülne elő, tudósítandó 
a N t Esperes U r [Szászlóna/M.bikal K ; R A k 
148 esp-i rend. kiv.]. 

2. jogi akadály; dificultate; Schwierigkeit. 
1605: akar kihez is, úgy mint tellyes Executorok 
menyenek ky ha à fel, ky az Jókban vagyo(n) reluc-
tal, és ellenkezik, tehát az Osztó Byrak az Prin-
cypalissal eggyüt adgyak hirre, ö kgmeknek Tana-
czul, Ő kk annak utanna dyrimalyak az akadalt 
és paranczollyanak, hogy az Exequtionak enge-
delmes legyen az ollyan fel [ K v ; TanJk 1/1. 499]. 
1615: ha . valami akadal nem leszen az dolog-
ban, meg adgyuk [ K v ; P L P r 126]. 1642: Lazar 
Peter semminemeŏ akadalt nem czinal sem 
nem zerez az keoles mezej riz portiorul Colos 
uarmegében [ K v ; Ks 65. 43. 10]. - L . még 
alább 3. jel al. 

3. akadályozás, (meg)gátolás; împiedicare, stin-
gherire; Behinderung. 1635: in Anno Do(mi)ni 
1614. recipialuan az Wargak az Czismasiakat, 
annak utanna mind bekewel laktanak, minden 
akadaly es fogyatkozasnelkűl egymás keozeott 
egy Czehben [ K v ; K v L t Céhir. I. 15]. 1669: ha 
penig Enjedi Márto(n) Ur(am) ez arant valo áruját 
megmásolná, a vag j csak mi kicsinj akadályok-
kalis bontogatni akarná, vagj csak igjekeznékis 
eo facto Makai Mihalj Ur(ain) és két ágon lévő 
Posteritassi és maradeki . . . Enyedi Márton Ura -
mo(n) . . . szaz Imperialis Tallérig execu-
tiot tetettessen [ N e ; Borb. I]. 1675: nemely io 
akaró ur(am) . . . bizuan erszinyehez, nehany 
ezer Tallérok Zŏrgheteseuel Ngdal illyen súlyos 
és nekünk szomorú, az ighassaagnak pedigh aka-
daliara valo vãssärt hallatik indítani, mint ha 
Ngd Feiedelmi tarhazaban azoknak titkon valo 
letèteleuel megh gatolhatna, s nap Sínre hozni 
sem enghede igassaghunkat [ J H b K XVIII/28 
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Mikola Zsigmond a fej-hez]. 1675 férhez mene-
telivei vagy holta után, az Dotalista Ázzon (na) k 
. . . mind(en) helyeke(n) mind(en) jussok, joszá-
gok is igasságok mind(en) akadály és per-
patvar nélkül immediate devolvalodgyanak az 
fen megh irt Successor Atyafiakra, és ket ágon 
levő posteritásokra legitima successiojok szerint 
[Sv ; Törzs]. 1700: azokat az akadályokat ŏ 
Kgme tollállya, az mellyeket az D(omi)nus Q(uae)-
rulans Malmá(na)k akadallyára cselekedett [Backa-
madaras M T ; Bál. 85]. 1735: nagj akadáljak 
kényszerittenék [Felsősinfva T A ; AbN ] . 1769: 
tartozzanak a Czehok bé venni minden akàdaly 
nélkül [UszLt X I I I . 97]. 

4. akadályoztatás ; împiedicare ; Verhinderung. 
1594: Eo kegmek varosul megh ertettek Biro 
vramnak propositioiat az Keozep Kapubeli Toroni 
eppwleti feleol, Azért eo kegmek varosűl Ispoli 
( ! ) a mester vramnak Nyreo Dauidnak megh 
hattak, hogi egettessen eo kegme ket eoreg kemen-
cze mezet, . . . Ammideore penig az Isten az 
wdeot meg melegíti es ki nylatkoztattia, ha valami 
oli akadali nem obstal, eo kgmek nem akariak 
touab halogattni, hanem megh akariak eppiteni 
[ K v ; TanJk 1/1. 232. - aTollhibából Ispotali 
h.]. 1696: Édes Bátyám Uraim, én szándékom 
szerént az Méltgs Gubernátor Ur(am) eő nsga 
parancsolattyára Kolos várra bé nem meheték.. . , 
illy akadályomat értvén azért ne neheztellyen 
kgltek az hol illik és kivántatik meg menteni 
[Gernyeszeg M T ; B K Kemény János Bethlen 
Gergelyhez és Elekhez]. 

5. nehézség; greutate; Schwierigkeit. 1605: ö 
kk Varossúl . nem mehettenek arra hogy most 
illye(n) hirttelen, azokat az akadalyokat mellyek 
az Dywisionak és Successionak Jnstructioiaban 
tal altattak emendallyak aúagy el igazyczak, 
Vegeztek ö kk hogy . . azokat az Akadalyakat 
discutialúan es consignalúa(n) Értelmeket írva 
a Jöúö Szombatra ez Egez Varos eleibe hozzak 
hogy igy az Successionak Allapattya deter-
mynaltassek és meg allapodgyek [ K v ; TanJk 
1/1. 500]. 1645: miuel . . (a fogoly) sok aka-
dalyokat szerzet è varosban, innét el Mennyen, 
legyen bekesseg toelle [ K v ; TJk VIII/4. 29]. 
7666: Nemzetes Rettegi István Urammal livin 
Tekéntetes Nemzetes Basa Péter Uramn(a)k 
B e M Szolnak vármegyeb(en) Kőzepfalwan levő 
Portiojan(a)k miatta holmi akadállya, Melly felől 
• • • Basa Peter Uram aszt izene . . . Rettegi 
István Uramn(a)k hogy . . nem egyébért jöttem 
be hanem azért hogy eő kiglmevel valo ebbeli 
dolgomat el vigezzem [RLt 1 Almádj István 
és Viski György fej-i kancellista-deákok ir.]. 
7690: az mikor harmad iden husz Regiment 
volt itt Erdellyben Quartellyban, még is jol el 
fértek mind ŏ kglk mind mű, és ennyi panasz, 
akadaly nem volt, mint most vagyon [Ebesfva; 
Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr.]. 1751: szin-
tén mikor örömmel várom vala sok bajoskodásink 
kimenetelit, akkor látom kglmed leveliből, nagjob 
és ujabb akadályban valo esésemet [Fog; JHbT 
*rva Bethlen Kata lev.]. 

6. hiba, tévedés; greşeală; Fehler, Irrtum. 
1592: mi vgi vetetwnk zamot keozteok, hogi 
akkoron mind az ket fel megh elegedet az mi 
zamueteswnkeon Azért valamit mindenekbe 
akkor eleo attak, vgi tudom hogi veghez ment 
keozteok: nem tudom az vtan mint s hogi talaltak 
akadalt az dologban [ K v ; TJk V/l. 223]. 

akadálykodik akadályt támaszt; a puné pie-
dici; jm Hindernisse (in den Weg) legen. 1634 
H a ki penig ebben, az en Testamentum tételem-
ben talalkoznek oly à ki akadalykodnek, tam 
ipsémét, quam haeredes et Successores ipsius 
Dei omnipotentis punitionem, in hac uita cito 
incurrat [Wass. Vas János végr.]. 

akadályos anevoios; schwierig. 1621 Az Teme-
teő kertre meneő vtra legie(n) olj gondviseles, 
hogj menteől Jobban czynaltassek megh, mert 
az Temeteő kertbe (n) valo Jaras kjvaltkeppen 
eseos wdeőbe(n) akadalios [ K v ; TanJk II/1. 
320]. 1650 k. menni sok egyeb akadalyos ban-
todasim voltak en nekem s vadnak mostis kgl-
mes Uram [Ks 42. C. 5 Cseffei László a fej-hez]. 
1708: A dolgok(na)k assumtioja ur(am) elég 
akadállyos, mert magam csak egyedül vagyok 
[Fog; KJMiss. Fogarasi János lev.]. 1795: az 
Sós hajók minden akadálly nélkŭlt bátron 
járhattanak Hellytelenül atta fel tehát Hajós 
Mester eö Keeme a’ Gátnak a' Sós hajókra néz-
ve akadállyos voltát [Déva; Ks 73. 74. V I I . 
108]. 

akadályoskodás hátráltatás; împiedicare, stîn-
jenire; Hinderung. 1715: az eoconomiának nagy 
ügygyei, bajjal akadallyoskodassal reggel későn, 
estve idejekora(n) zárván bé a kapukat, nem akkor 
a mikor kellett, hanem a mikor lehetett, és a 
kapukat meg nyitották férhettünk, a munkanak 
tételihez [Fog; Ut I ] . 

akadályoskodhatik akadályt támaszthat /állíthat; 
a putea împiedica, a putea stînjeni; Hindernis 
legen können. 1668: ez dologhban penigh az 
Ura ne akadaljoskodhassek mert erős hüt alat 
boczatottuk el [Székelykál M T ; Berz. 15. XXVI/8]. 

akadályoskodik 1. akadályt állít/támaszt; a 
puné piedici; Hindernis legen. 7689; ha pedig 
. . . az én Feleségem akadalyoskodnek, ugy hogy 
fizetnj nem akarna, néném Aszszonnak, ezen 
Leuelemnek erejével tétethessen foglalást 
[BLt] . 

2. akadékoskodik, gáncsoskodik; a face greu-
tăţi; Schwierigkeiten machen. 7669; Hogy ha 
Bethlen Uram részéről valaki akadályoskodnek 
meg kel mondani, legyen csendessegb(en) [BLt ] . 

akadályoz 1. gátol, hátráltat; a împiedica/stín-
jeni; hindern. 1756: kik támadták meg azon 
ô Nga Embereit, s mi modon fogták meg, s aka-
dajazták uttyakban . ? [Kük ; Ks 17/CXXXI. 
15 vk. — L. még akadályozhat al.]. 
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2. megakasztgat; a puné piedici; jm ein Bein 
stellen. 1752: Riza Nikula . . . le ült a ház 
földire, részeg lévén . . . pipázatt és másokat 
csúfolván lábával akadájazta [Abrudfva/Abrud-
bánya ; Ks]. 

akadályozhat gátolhat, hátráltathat; a putea 
stînjeni/stingheri; hindern können. 1776: egy né-
hányszor látogatta Groff Lázár ã Mgs Groffnét 
Vásár hellyt, és mindenkor olly véggel . . . , hogy 
akadállyozhassa az esketés dolgát N. Henterrel 
[Szentdemeter U ; GyL br. Lud. Révai (40) vall.]. 
1796 (A hídnak) oda valo építésit az én tudtomra 
soha senkiis nem akadájozta, mint hogy nemis 
akadájozhatta [Apahida K ; J H b K XLII/24]. 

akadályoztat gátoltat, hátráltattat; a împie-
dica/stingheri; behindern. 1679: ha ki parancso-
latunk elle(n) cselekedni comperialtatik es ez 
iránt meg irt hívünket akadalyoztatja, kemeny 
animadversionkat nem kerüli [Wass 6 fej.]. 1768: 
porgolat kert a Stabalis házán kivül nem volt 
a mely a Ludokat akadályoztatta volna, mivel 
a Stabalis ház kűllyel van a porgoláton [Nagy-
ajta Hsz; JHb XVIII/29]. 1787: a kamara paran-
tsoljan a Porkurai Tiszteknek hogy az ott lévő 
restantiak fel szedéséb(en) őtőt ne akadályoz-
tassa [Bencenc H ; BK] . 1788: négy öt napoktól 
fogva szándékozom szūntelen Szebenb(e) visszá 
indulni, de az Ólt vizé(ne)k Zaj ja 's fagya aka-
dályoztat [Kercsesora F ; T L Málnási László 
ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 1796: Az 
aratáshoz hozzá fogatunk az héten tsak az essŏ 
akadályaztat [Baca SzD; TSb 24]. 1800: senkit 
akadályaztatni szabad nem lészen [Mv; i.h.]. 
1800/1827 azon Utakat ezutánis el foglalni, 
's azokan valo Járástol senkit akadályaztatni 
szabad nem lészen [Erdősztgyörgy/Mv; i.h. 51]. 
1816: nem kellene alattamas kárasittatásakkal 
akadájaztatni a hasznat venni akarókat hanem 
Törvényes utan prosequalni [Kövend T A ; Borb. 
I I ] . 

Ha . 1808 akadalyaztatni [Dés; DLt 14]. 1827 
akadályaztatni [Mészkő T A ; Mészkői lev.] | aka-
dályaztatni [Szind T A ; i.h.]. 

akadályoztatás gátoltatás, hátráltatás; impiedi-
care, stingherire; Behinderung. 1668: panasz 
tetei által megh jelentém minemű nagy akadályoz-
tatása légyen hatalmas Császár Adojanak az Va-
radi Vitézeka miatt | értvén.. az Varadi Vitézek 
alkolmatlansaga miat az Országh Adajanakb 

akadalyoztatasat, mindgyarast szorgalmatoskod-
tam abban mint tudhassak job móddal az aránt 
valo Ngod keglmes parancsolattja szerint csele-
kedni, és jo alkolmatossággal panasz tétellel meg 
előzni [Drinápoly; KJMiss. Székely Moyses por-
tai követ a fej-hez. — a A nagyváradi török ka-
tonák. b A töröknek országul fizetendő adó]. 1691 
Ruusorba(n) lako Bayka, Bukur és Toma Kornja 
al(ia)s Simon Relictaja. kérének. őtt darab 
szántó földért zálogba Nemzetes Al-Veniczej 
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Kornja Sándor ur(am)tul ō kglmetül Tizen öt 
magjari forintokat evictiot válolván magok-
ra hogj azo(n) szántó földekben senkitől ō kgl-
menek semmi akadállyoztattása nem lészen; hogy 
ha peniglen valakitŭl valami háborgatása, vagy 
akadállyoztattása találna lenni, tehát ō kglme.. 
Sztojka Bukur és Toma Kornja al(ia)s Simon 
relictaja(n) minden imide s amoda valo versen-
gés nélkül két pénzel duplumot exequalhasson, 
exequaltathasson rajtok [Fog; Szád.]. 

akadályoztathat gátoltathat, hátráltathat; a 
putea împiedica/stingheri; behindern können. 
1800j 1827: a' földes Urak is. a' magok Erdejek 
között valo Irtásoknak. szabados élésektől, 
azokhaz az Erdőken által szabados bé menetel-
től és egy más embereit el ne tilthassák, se ne aka-
dályaztathassák [Erdősztgyörgy/Mv; TSb 51]. 

akadályoztatik gátoltatik, hátráltattatik; a fi 
împiedicat/stingherit; gehindert werden. 1668: eō 
Naga az ülyen meltatlansagota orvosollya ugy megh, 
hogy hatalmas Császár Adaja ne akadalyoztassék 
[Drinápoly; KJMiss. Székely Moyses portai kö-
vet a fej-hez. — a A váradi török katonák tör-
vénytelen harácsolását]. 1764: a tōrōkbuza bi-
rodalmában azon földnek akadájoztatott [Ud-
varfva M T ; Told. Fasc. 44]. 1797 meg-igértem a 
20 Rforintokat. . hogy ne raboskodtassam, és 
tovább ne bajoskodgyam, hogy annál fogva házi 
gazdaságom ne akadályoztassék [Kosesd H ; Ks 
115 Vegyes ir.]. 

akadályoztató gátoltató, hátráltató; care îm-
piedică/stinghereşte; hindernd. 1826: ha szép 
szerént az Oculatoria Co(mmi)ssiot bé nem ereszti. 
Szék ereje fog rendeltetni az akadályoztató költ-
ségére [Msz; GyL] . 

akadályoztattatik gátoltattatik, hátráltattatik ; a 
fi împiedicat/stingherit; behindert werden. 1810: 
soholt-is a Szomszédaktól — nem akadállyoztat-
tattanak [Va ja MT Told. 42]. 

akadék 1. akadály; piedică, obstacol; Hinder-
nis. 1749: Eleitói fogvan az Martonosi es Fotosi 
ket ág Ecc(lesiá)k interesre kiadott buzaja es 
penze iránt felettebb sok bajoskodasa leven 
mostan a Sz Uisitatio minden akadekokat el 
haritvan de praesenti tanaltatik . flo. hung. 
154 d. 90 [SVJk] . 1770: adá magát elő illyen el 
hárithatatlan akadék [M.fráta K ; CsS]. 1818: 
törvényes kérésemet nem hogy tellyesitteni kí-
vánná; sőt akadékokat csinál, és azt praetendálja... 
[BLt] . 

2. akadályoztatás, gátoltatás, hátráltatás; îm-
piedicare, stingherire; Behinderung. 1791 Ngod-
nak egy olyan serény Gazdának terhire van 
építésben való akadéka és várakozása [ A F ; B f R 
L. 19/17]. 

akadékos kötődő, kötekedő, kötölőzködő, boj-
torkodó; cicălitor, arţăgos; streitsüchtig. 1824: 
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a’ Sántz mellett ki akarná kerülni azon akadékos 
Legényeket, édgy kőzzűlŏk — Kantárját meg 
fogta, szentyit-mindenit öszve szidta [Dés; DLt ] . 
1830: Tekergő, akadékos [Mezőszopor K ; KLev. ] . 

akadékosság okvetetlenkedés; incăpăţînare; 
Rechthaberei. 1854 Atyám. a gazdát akadé-
kosságáért ki korholván a vám málé töstenti 
elvetését megrendelé [Ú j fE 111]. 

akadémia bel- v. főként külföldi főiskola; aca-
demie, institut de învăţămînt superior (ín străi-
nătate) ; in- od. hauptsächlich ausländische Hoch-
schule. 1653: Academiaban kūldendeŏ Deák 
szamara harmad fel száz araniát [KemLev. 1402 
Mészáros Péter Fejér m-i viceispán végr.]. 1668: 
Beszpremi Judit Aszszony Kgdett. Kolos-
varban lévő Rornano Catholica Jesuita Páterek 
eo kgek Academiajok Rectorat, vagj Superiorat, 
Tiszteletes. Görgei Imre Uramat. certifi-
caltattya [ K v ; J H b K XLIII/36]. 1769 Meg 
határozta kegyelmesen Felséges Aszszonyunk hogy 
három esztendők (ne) k eltelése után senki külső 
hivatalokra fel nem vetettetik, hanem ha az o 
Felsége orszagaib(an) lévő Akadémiákon a Tu-
dományokat el végezi hellybe hagyván az I f f ju -
ság(na)k Akademiakra lehető menetele iránt költ 
Dietalis Articulusokat [UszLt XIII/97]. 1806: fel 
ment Akadémiaira és ott töltette idejit [M. Sá-
ros K K ; D. 4. X X X V I I I ] . 1815: ö Felsége Kö-
rösi Sándornaka a' Göttingai és Heydelbergai 
Academiakra valo felmehetésre szabadságot adni 
kegyelmesen méltoztatot [Kv; N y l r K X I I , 140. 

aKorösi Csorna Sándornak]. 

akadémikus deák (külföldön tanuló) főiskolás; 
student la o academie/un institut de învăţămînt 
superior (din străinătaie); (im Ausland studieren-
der) Hochschulstudent. 1794: Egy Akadémikus 
Deaknak [ W L t Cserei Heléna jk 66b]. 

akadémita (külföldön tanuló) főiskolás, ek 
akadémikus deák ; student la o academie/un in-
stitut de învăţămînt superior (din străinătate); 
(im Ausland studierender) Hochschulstudent. 1796: 
A Benkő MS. és könyve Posta Portójába fizettem 
Jenai Academita Huszár Dánielnek Rfl 2 x 05 
[ETF 182. 75 Gyarmatin Sámuel költségnaplója]. 

akadémizáns külföldi főiskolai továbbtanulásra 
készülő diák; student care se pregăteşte să-şi 
continuie studiile la o academie/un institut de 
învăţămînt superior (ín străinătate); zum Weiter-
lernen an einer ausländischen Hochschule sich 
vorbereitender Schüler. 1755: Egy Enyedi akade-
mizansnak Rf. 1 xr 42 [TL Teleki Ádám költség-
naplója]. 1797 Hogy ha valamely Akademizans-
nak könyvei arestaltatnok jelentse magát első-
b(en) Tiszt. Esperes Ur(na)k [M.bikal K ; RAk 24 
esp-i rend. kivonatából]. 

Szk: ~deák akadémiai diáV 1734: Az Acade-
mizans Deakok(na)k közönségesen. két ezer 
Forint [ K v R L t V I I . 21 gr. Bánffi Kata végr.]. 1755: 

Az Enyedi Senior Academizans Deák (na) k Rf. 
1 xr 30 (TL Teleki Ádám költségnaplója]. 

akadhat juthat, találhat; a putea găsi/afla; 
auffinden können. 1769: Barlotz Vonye midőn 
azon nevezett Tinóról nem számolhatott volna; 
kereste é. de sohol Nyomába nem akad-
hatott volna jo darab ideig? [Msz; B K vk. — 
L. még akad al.]. 1803: (Az elveszett ruhákat) 
itt a környékbe minden felé kerestettem, de Suhult 
nyomába nem akadhatak [Nagyikland T A ; 
TLt Közig. ir. 64]. 

akadott jutott, került, akadt; a ieşit ín cale; 
vorgekommen/gefunden. 1824: Mlgos G. Bethlen 
Joseff Ur egy N. Iklandi hataron Vadaszat köz-
ben találtatott nevezetes ritkaságnak a leg 
ritkább vadászok elejébe-is ritkán akadott fekete 
farkassának Flgs Urunk menageriájába.. léen-
dő alázatos ajánltatasat kérvén. ., alázatoson 
bátorkodunk a Flgs K . Fö lg. Tanátsot instálni, 
méltóztasson az érdeklett fekete Farkast. az 
ö Flge ritka állatai közé leendő fel vétetésre aján-
lani [T ; TLt Közig. ir. 114]. 

akadoz(ik) 1. (az olvasásban) baktat; a se tot 
opri (ín citire) ; (im Lesen oft) steckenbleiben. 
1640: Popa Komsa. edgik Labaval benna 
fa lábon iar az olah nielven valo Irast is igen 
akadozva olvassa az Credot koniv nelkul nem 
tudgia [Dragus F ; U C 14/48. 115]. 

2. (beszédében) botladozik; a bîlbîi; stottern, 
stammeln. 1805 (A leckét) el mondottam, de 
igen lassan, akadozva [Dés; Ks 87]. 1823 beszéd-
jibe néha akadaz [ D L t nyomt. kl ] . 1835 én a' 
félelem miatt akadoztam, — a' Cancellista... ezt 
mondá. . mi az annya pitsáját akadoz ked? 
[Zsibó Sz; W L t ] . 

akadozó (beszédben) botladozó, dadogó; bîl-
bîit; stammelnd, stotternd. 1819 ugy vettem 
észre darabos, és akadozo beszédjéből, hogy pá-
linkás lenne. ., mint egy felényire volt részeg 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1836: Márkus István, 
lassú, egyszer 's másszor akadozó beszédű [DLt 
653 nyomt. kl]. 1843 szapara akadazó beszédű 
[i.h. 228 ua.]. 

akar 1. a vrea; wollen. 1545 k. En Sombori 
János fogadok ( ! ) az en atyamfyanak Sombori 
Mihalynak tistessegemre hogy valamikor entew-
lem Somborth rakosth es daltha megh akarya 
valtani minden ok vetetlen ew neky megh bocha-
tom illien modon rákost ha kewlen akarya megh 
valtani adyon keth zaz forintoth [MNy XL , 138. 

aAlmásdál K, Almásrákos Sz, M. zsombor K ] . 
1550: mykoron zekely gergely az peres ffewldrewl, 
az kelesth ely wythe wolth, azkoron, Jztrydy 
myhaly, zekely gergelth reya akarya wolth ke-
resny [Mányik S z D ; B f R Reg VI ] . 1561 Mynd 
keth felnek hythy wagyon, ezth Akarnok tha-
wozthatthny [Dés; B L t 6]. 1568: az keth az-
zyony allat az birohoz akar vola menny [ K v ; 
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T J k 223] . 7570/7572; K e g n e k ezt a k a r a m t u t t a r a 
a d n o m [Nagysa jó B N ; B e s z t L t „Chr ist . H a g i m a s 
( ! ) de Beregszo" a beszt- i b íróhoz] . 7585; É r k e z e k 
h o z z á n k N a g y M i h á l y A k a r i a n ( ! ) T o r d a 
v c z a fele m e n n i [ K v ; T J k I V / 1 . 4 9 0 a - b ] . 1591 
K i s M i h a l i . . kezde b e n n w n k e t z idnj , E z e m b e 
eg i t a r s u n k a l Deoreoczkeoleo Janossal haborgan i 
k e z d e K i s M i h á l y , k i t m i k o r m i l á t t u n k volna, 
o t a l m a z n i a k a r u k Deoreoczkeoleo Jánost [ K v ; 
T J k V j l ă 149]. 1592: M i k o r . . . az k o r c h o m a n 
m e g h h a l l o t t u k v o l n a hogj az papiros chinalo 
t a r s a el m o n t a v o l n a az le lket , el a k a r u k hozn i 
b i r o v r a m h o z [ K v ; T J k V / l . 205] . 1598: k y menek 
h a z a m b û l t a h a g n a g y g y e r t y a v y l a g h uagio(n) 
a z A h a z a eleótt , oda a k a r é k m e n n e m , h a l i a m 
h o g y az a i tot is u a g i a k u a l a [ U s z T 13/31]. 1605: 
G y u l a f f y V r a m n a k i s i r n y a kel l , es arrolis cert i -
f i c a l n y ke l l hogy az T o l u a y o k kergetesere proui -
d e a l n i a k a r n ú k ( ! ) , eo N a g o k k w l e o m b e t varosunk 
fe leo l ne i te lyenek hogy egyeb vegre bocha tanuk 
k y fegyueres embere inket [ K v ; T a n J k 1/1. 5 /8] . 
1 6 1 3 : az Capt iuus . . f a tea lya ő maga in facie A 
Senatús, hogy arról vagyon gratiaja a miről Jö-
uendöben condemnaltatnj akarnok [ K v ; P L P r 
95]. 1636: ha ennek u tanna . . . Teőltzeki Mihalt 
v a g j Teőrvennyel vagy Teőrven uta kivül hábor-
gatni akarnajak. . . [Dés ; H r 6/8]. 1638: alazatoson 
ezt akarok ertesere adni [Dés; D L t 400]. 1654ě-
Kocziardo(n) . . megh akarak telepednj [Gerend 
T A ; KemLev. 1427. sz]. 1682: Ennekem az Penzt-
is. . . onnét kűldek be, Nagy Laszlonetul, en 
nem akarom vala el venni [ K v ; R D L I. 162]. 
1716: az Bertalan napi sakadalomra akarván 
menni Besztercére [Nagyida K ; Told. 22]. 1718 
barátságosson akarna meg nyugtatni elméjit [Szász-
erked K ; L L t Fasc. 69]. 1731: az urakéval nem 
akaram az magamét öszve elegjiteni [Mezőpa-
gocsa M T ; Ks]. 1747 nemis hallottam hogj a 
Specificalt Juhakott hunnan akarták be hajtoni 
[ K ü k ; L L t 47/2]. 1767: Czente Minya, és Kocsis 
Gyur i egy felé akarnánok menni az útszán a He-
gedűssel [Betlensztmiklós K K ; B K ] . 7784:Széjes 
Josef Csáki Györgyöt sok illetlen szókkal mots-
kolta 's még a hajátis az Asztalnál meg akará fogni 
[Béta U ; IB ] . 1795 a mi meg maradatt. ., 
asztat kezemhez akaram venni [Szentbenedek 
S z D ; Ks gr. Kornis Zsigmond lev.] 1803 én 
azan Rákosi belső Curiális hejet ki arendálam és 
birni akaram [Aranyosrákos T A ; Pk 7]. 1821 a’ 
két őkret és Szekerét a magak Határokra bé akarta 
verni [Szövérd M T ; KelM] . 1822: engem meg 
akartanak gyilkolni [Dés; D L t 133]. 

2. kíván, óhajt ; a dori; wünschen. 1573: my 
megh tekynthwen az vitezleo Kamwthy Balasnak 
zolgalattyat kyt my hozzánk mwthatoth Nag ' 
emberseggel azokrol mi sem Akarthonk neky ha-
laadatlanok lenny; hanem az my falwnkat Magyar 
o r b o t h . . . neky Attwk [Törzs. Békés Gáspár 
aláírásával]. 1574: Mond Bwday g ĕ r g y . . . my 
gondod en velem azt akaródé hogi ky Mennyek 
[ K v ; T J k III/3. 357]. 1589: vgi monda hogi 
czak megh akarlak próbálni [Dés; D L t 226]. 1591 k. : 
Jobbag imnak . . . Anni Jdeigh valo Nyomorúságát 

fogságát, dolga mulasat Nem akartam volna 
zaz forintért [UszT] . 1591: meni k a r t . . . hat 
louamban vallotta(m) tize(n)ket forintért nem 
akartam volna [i.h. 13/67]. 1592: Kyss Mi-
halyra Akarnok eskeny. . . volottotűnk esmeg 
vyolan Reya Jdezesert attunk f — d 6 [ K v ; 
Szám. XIV/15. 9]. 1592 k.: ha mit akarczy 
felelni az nouum mellet lassad [UszT]. 1604 
mikor . . . niresbe(n) valo kosarunkat marhanknak 
meg akartuk uolna nagitanj . . . rank wtenek, 
nemw gonozul teueo emberek [UszT. XIV/18. 
73 — 4]. 1607: Becz Imreh uramtol mi falus-
teol ( ! ) megh akariuk uala ualtani az feketes eluet 
[Szentimre Cs ; B L t 3]. 1615: Touabba akarok 
kegteknek ertesere adnŭnk. [Derzse SzD/Kide 
K ; Törzs]. 1620: Touabba akaraoka Kgteknek 
ertesere adnunk h o g y . . . [Páncélcseh S z D ; R L t 
0. 5 „Blasius Literátus de Kide vice jud. com. 
Dobocensis" sk. — a Nyilván akarnok alak kellene, 
de határozottan í gy ! — L. még alább 1643-ból]. 
1626: Azért ha az az Eotsèiri az giermekimet 
es gazdam azzont, ez hazbol ki akarnaia tenni. . ., 
ez haz epŭlet megh betswltetuen az az Eotsem az 
arrat eggi pénzig tegie le [ K v ; R D L I. 129]. 1636: 
akaram Nagodot az it valo Dezma felől tudosit-
tani [Teke K ; B K ] . 1643: Jo akaró szomszéd 
Vram akaram kdnek ertesere adnom. [Sófva 
B N ; B L t 33 Petrus Gavay lev. Andreas Vegh 
beszt-i bíróhoz] | Akaraok a keglteknek ertesere 
adn i . . . [ R L t O.5. — a Ua. mint az 1620-beli ada-
léknál]. 7652; Touabba Eszt akaruk tû kegelmetek 
ertesere adnunk [Asz ; Borb. I ] . 1653: aka-
ra(m) edes Apa (m) Vram kegyelmedet Aszonyom 
es az gyermekek egessege feleolis tudósítani [Szár-
hegy Cs; Törzs. Lázár István apósához, Petki 
Istvánhoz]. 1654: Tuaba ezt akarank Ngtoknak s 
keglmeteknek Ertessere adnunk . . . [ H ; i.h.]. 
1664: Ezt akaruk kegyelmed (ne) k érteseré adni. 
[Asz ; Borb. I ] . 7676; Akaram vram kgtek(ne)k 
értésire adn i . . [Sóváradgya M T ; L L t Fasc. 
140]. 1691 ha eő kglme hiven s igazán el nem járna 
. . . Hosszutelki E v a Asszony Sz Páli Ferencz 
Uram (na) k akar mi nével nevezendő javaiból 
Száz Aranyakig mindgjarast executiot tétethessen 
valakik által akarandgjak ( így!) [Vizakna Szb ; 
Törzs]. 1692: ( A jószágot) ha ki valtani mük 
fiak ne(m) akarnok melta(n) tselekedhetne eo 
kglme [ SL t A U . 54 Pókai Sárosi Zsigmond ke-
zével]. 1715: Alázatossan akaránk Ngtok(na)k 
Kglmetek(ne)kertesere adni . . . [Szentgothárd SzD; 
Wass 25]. 1767: tudgyuk hogy akorták az ide 
valo lakosok tilalomba tartani az heverő Mar-
háktol azon őkőr tilalmast [Burjánosóbuda K ; 
J H b K L V I . 5. 25]. 1798: Regiussa nem lehetek s 
nemis akarak [Komjátszeg T A ; Pk 7]. 1804 
akki tántzalni akar fizessen [M.fráta K ; KLev . 8J. 
1852: monda hogy kŭlgyek levelet ha akarak 
[ K v ; Pk 6]. 

akár I. hsz ráhagyásként: felőlem, tőlem; 
din partea m e a ; meinetwegen. 1748: å vén Disz-
nónakisa hágy annyit, hogy ha megbetsŭlli életéigh 
akar pénzt rág jon [Torda; Borb. — aAsszony a 
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férjére von.]. 1753: te bestelen meny akar hova 
akar a Gubernátorhoz nem bánom [Abrudfva 
A F ; Ks]. 

II. ksz 1. vagy ; sau, ori, fie; oder. 7636: l m 
megh engedem ezt az egy f i a t . . . , io Iffiu legeny, 
s zollgallio(n) akar Feyedelmet s akarkit [Miklós-
fva U ; K a L t Apor István ir.]. 

2. páros ksz-s hasz-ban: vagy. vagy; ori . . .ori, 
sau.. sau, fie. fie; entweder. . oder. 7642: 
praemonealtattanak is, mindenik fel, ha mi nem 
teczenek Difficultasokra volna, apelialiak ( ! ) akar 
az Nyolcz Diuisor vraink eleiben, akar az B 
Tanacz eleiben el bocziatatik [ K v ; R D L I. 128]. 
7655/7754 k. Az Czéh Atyának pedig, vala-
mely Mester szavát nem fogadgya, és hivattya 
akár éjjel, akár nappal. ., azt a ' szófogadatlan 
Mestert a' Czéh minden engedelem nélkül 
meg-bŭntesse flor. 2 [ K v ; AsztCJk 6]. 7663/ 
7728: Ha valaki az mezòb(en) foglalt valamit, 
akar szanto földet akar szenafūvet.. hogj ha az 
ut attól el vesz vag j el veszet tartozzék csinálni 
[Szentmihály U ; Törzs]. 7677 : Ha kik penigh 
akar Kalmarok, akar más rendbeliek, kŭlseo es 
el ado sarukat hoznak be . . el vehessek es el 
venny tartozzanak [ K v ; K L t Céhir. I. 17]. 7687: 
ha ez utan akar Lovas, akar Gyalog az en hirem 
nélkül, az eő Ngok Joszágáb(an) mégyen akar 
miért mindgyárt,, meg őllyétek [SzÜágycseh; 
GramTr V I I I ] . 7702: akar búzás akar penzes, 
ád egy egy véka zabot [M.valkó Sz; Borb.]. 
1710: Szár mozik pedig ezen rokonság: Először az 
keresztelő szemelynek ( akar Pap akar vÜági 
ember legjen:) az kereszteltetett szemellyel; és 
ennek édes Attyával és Annyával [Bács K ; 
RAk 5]. 7776: A Bajai szénát leheté nagy kár 
nelkűl Lesnekre le hozni ugy hogy fele ne tépő-
gyék az ágoktol akar télbe akar nyárba . . . ? ( H ; 
Szer. vk]. 7780: Hog j ezeket akar földestől, akar 
fáját, vagy árrát az három Atyafiak annak ide-
jében három egyenlő részekre osztyák, azon meg 
egyezének [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1783: az 
egész falu edgyet értett, és végezett benne hogy 
Jánk Petru Csűrét rontsák, vágják, és onnan 
el pusztítsák kikhez a magam consensusat is 
ragasztattam akkar nyerjünk vele akkár vesszünk 
[Grohot H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 7807 minden 
mester legény akar mester ember fia legyen az, 
akar pedig idegen tartozzék négy esztendeig le-
génykedni [Dés ; DLt ] . 

akarat 1. voinţă; Wille. 1552: meeg az Kele-
men pap Elne az Tho keolchegere Barchay Gyerg' 
Kelemen papot N e m zorgolmaztatna, sem keze-
ritene, hanem ha az E w akaratyabol akarna meg 
fyzethny [Mezőszengyei T A ; B fR . — L. még 
M N y L X I I , 493, SzE 496]. 1568: luka János is 
akarathya zerent engede, meg hogy bekeuel lak-
janak [Kv ; T J k 211]. 1570: az ket fel peres egyen-
lew akarathbol hyttak volt Ewtet Teobekel ege-
tembe Az More Janosne hazahoz hogy az vratwl 
Marat Marhat megh Intéznék es ely oztanak 
keoztek [ K v ; T J k III/2. 69]. 1572: en Monta(m) 
Megh az K. f ianak az ceh akaratat [ K v ; TJk 

III/3. 27]. 1590: az en hazamnal megtartoztatot-
tath Vduarhelj Városi Kosa Gergelth en hyrem es 
Akaratomnelkil el zabaditottanak ki adtak [UszT]. 
1592: az fanchialiak az orozhegieknek kedwek es 
akaratiok ellen birtak Nywladot, kertelték az 
fanchialiak [i.h.]. 7595; my kette(n) eò neki edes 
gyermekj uagyunk zabad akarattjabul ne(m) 
kenzeritesbeól. mindeneket.. en nekem ha-
gyott [i.h. 9/50]. 7600; Jakoch Andrasnak semmi 
gonoz akarattiat zandékat ne(m) ertettem Al-
bert Ferenczhez, sem fiahoz Jánoshoz, a mygh 
ez a dolog ne(m) eset keöztek [i.h. 15/64]. 1605: 
eó ugy látta hogy chiak zabad Akarat zerint valo 
Jabbagia volt Marton Janosnak [Küsmöd U ; 
i.h. 19/16] | lakasat Isten akarattiabul rendelte 
uolt oda [UszT 20/49]. 1622: Mw Basa Istuan 
Zabolay Orbay szeky, Damokos Istua(n) Also-
czernatoni Kezdi széki, Imecz Moyses, ugian 
Imeczfalui Orbay szeky minniaian nemes szeme-
liek, az ide ala megha dolgokban szabad akarattiok-
bol fogot biray az ket fe lnek. . . [Hsz; BLt. 
a Az írt SZÓ tollban maradt]. 7638 Pal kouaczhoz 
akart Vágni de az emberek megh fogtak kezeben 
az Mezítelen szabliat es az Vonakodas közben 
ugy sertette megh Horuat Lazlot de o nem akara-
tiaual Czielekedte [Mv ; M v L t 291. 138]. 1705: Melly 
szőlőket Creditor Attyánk f iai . . mind ket 
riszrül valo Commetaneusinak, akarattyokbul, 
s annuentiajukbul adtanak el [Szilágycseh; B f R 
104/88]. 1727: egjenlő akarattbul arestálták az 
két ökröket és lovakat [Szúv; Ks 32. X X I I . ] . 
1740: hire 's akarattya ellen meg-ne vegje [Dés; 
Jk]. 1782: azon engedelem az én szabad akaratam-
ban állott, . . . ezen el vételtis nem disputalhottyák 
[Torockó; Thor. XX/4] . 1835: sokaknak hirek, 
tudtak s akaratjakan kívül [Zsibó Sz; W L t ] . 

2. óhaj, kívánság; dorinţă; Wunsch. 1581: 
az w magok Akorathyok zerinth, akor s kel (így!) 
el bochyatany a mykor el Akarnak meny [Noszoly 
SzD ; Ks „Joanes Chyeffej provisor Albensis" ke-
zével]. 

3. szándék, szántszándék; intenţie; Absicht. 
1605: Jndulaaz Peter djakne í ja az Aiton en azt 
nem tudom hogy ha akaratthiauale vagj Akaratthia 
nelkwl az kessel meg serte az fekethe palne f jat 
[Szentmihály U ; UszT 19/87]. 1724: H a vala-
kinek ketszer vagy háromszor az marháját gaboná-
ban talállják ki meg mer eskeni hogy sem hire sem 
akarattya nem volt hogy marhája ot volt két 
Pénz az büntetése [Kisborosnyó Hsz ; SzékFt 
32]. 1794: szinte 1000. karonyi kertet keletvén 
fel álitanom, bizony meg valóm, hogy az akarat 
meg vagyon, de most semmi tehetségem nintsen 
[Déva ; Ks 75. V I I . 265]. 

4. engedelem, engedély; permisiune; Erlaub-
nis. 1600: Tiltottuk wa l a mi megh az mi hata-
runkba walo erdeönket mindenot akar mi newel 
neveztessek az mienket hogy ne horgyak mi 
akaratunk nelkeöl [ U s zT 15/256]. 1602: En az 
taualy Eztendeobe czienker Istuan Engedelme-
beol bírtam a tanorokot, Ez Jdenis Eo akarat-
tiabol czinaltam be [Szentábrahám U ; i.h. 17/38]. 
1607: az vtan esmet zolla hogy kendert vetne, 

11 Erdélyi magyar szótörténeti t&r 
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megh engette(m) uala egybe ( ? ) . . . az kendert 
is (így!) kit akaratombul vettetett vala oda, ott 
vala abba az helybelj zena fiue(m)nek az keoze-
piben [i.h. 19/103]. 1715: akarván Abosfalvia 

Udvarhazomhaz egj Tyukász házat . . . epittetni 
. . . » hírekkel és akarattyakkal akarom.. . épít-
tetni [Ks S. 44. - aAbosfva K K ] . 

5. határozat; hotărîre; Entschluß. 1579: atam 
eg altalak bort hatŭan weder az Tanach akarat-
gyabol az kazasoknak es gywtöknek az zena 
rethre [ K v ; Szám. 1/XVIII. 27]. 1589 k. Tudom 
azt hogy Magiarj Thamas varos akarattiabul eleo-
zeor meg tilta az hatart egj forintba(n), de miel 
hogj aúal igen keűesett gondolnak vala meg ugy 
giwte be az varost az biro vgj tolta megh Varos a-
karattiabul vizontagh 12 forintal [Szu; UszT]. 
1614: Miuelhogy Istennek el vegezet Akar attia 
volt, hogi az fazakas mihaly elseo feleseget az 
el eok keozzul ky vegie es az melj fiaczkaia attól 
meg maradót annak az eö portioiat... ky adna kj 
mutatna es Inuentariumba íratna [ K v ; R D L 
I. 95]. 1638: ha az szent Vrnak az az eo akarattia 
hogi az niaualya alltal, ky szollitczon az elok 
kozzul, legien az eo szent akarattia [ K v ; i.h. 113]. 

akaratos hajlandó ; dispus; willig. 1573: Margit 
Syweges gergelne Anna chige palne Azt valliak 
hogi Eoket hitt a volt Herbet Ianos az Annya aka-
ratiabol az oztozasra, hogi oda Mentek volna, 
Mind harman az Annyok az fia es az Menye Aka-
ratossok voltak az testamentu(m) zerent valo 
oztozashoz. . . Kadar Kelemenne es Kadar Matt-
hias valamy okon. . . Nem hattak eoket meg oz-
toznj [Kv ; TJk III/3. 284]. 

akaratoskodik önfejűsködik; a se încăpăţîna/ 
îndărătnici; ungefügig sein. 1750 k.: Amely 
Legyeny pedig akaratoskodnék ezen regula ellen, 
az illyen Legyenynek lészen bűntetese Denar 24 
[ K v ; FésűsCJk 45]. 

akárhány bármennyi; oricît; wieviel... auch. 
1722 k. Proventus Pastoris... Halott temetesert, 
ha valamelly Gazda embernek halottya esik, 
attul tartozz ek fizetni Dnr. 24 a praedicallasert, 
annak utanna abban az esztendőben akar hány 
halottya essek azon gazda embernek ajandekon 
tartozzék a Praedicator el praedicallani [Kört-
vélyfája M T ; GörgJk 121]. 

akárhogy bármiképpen; oricum; wie (auch) 
immer. 7650; mi akar mint s akar hogymy czak 
birak voltunk es az szerint adhattuk az Relato-
riat, az mint az bizonisagok feleltek [UszT 13b]. 

akárhol bárhol/merre; oriunde; wo (auch) im-
mer. 1589: ha valamely mester, ualamely Mester-
nek ueghez ment es eppen megh szegŏdŏt miuere 
menne, akar it ez Varoson, s akar hol, abba mar-
tana kezet aszt az Mestert tizenket forintal 
. . . meg bwntessek [Kv ; ÁL t Céhir. II. KőmCArt. 
6]. 1607: melj iozagok uadnak Czik zekben Koz-
máson es Zent martonon es Kazonban egjebutis 

akar hol legjenek kezeben itattuk ( ! ) a es 
attuk mind erdőn mezőn falūn es akar hun es 
akar miuel neveztessenek òrōk birodalmaba hattuk 
minden haznaival egjtembe(n) [BLt. — aElírás 
iktattuk h.]. 1667 perli Farkas Istuan Vramot 

Jobbagiokert Es minden Egjeb bo (mérnö -
kért, Szanto főldekert Es Széna Rethekert, akai 
hol, Es mellik faluba(n) Es határokba(n) legjenek 
[lkafva Hsz; Borb. I]. 7705: Alsó Torján, Fejér 
Vár Megyében Alsó Voláli határokban. Markos 
Falván Kézdi Székb(en) és egyebütt is akár hol; 
és másoktol is a’ mit vettem .hagyom, és legá-
lom holtom után az Fiu Ágon lévő meg irt Ono-
káininak [Altorja Hsz; i.h. II ] . 7770: Horváth 
Gōrgi Ur(am) is obligálá magát, hogi akár Csá-
szár, akar molduvai, akar Havasalföldi Vajdák 
főidin találtassék avagi másutt is akar hol az meg 
jrt kezesek Horváth Gyōrgi Úrhoz felesegihez, 
és Gyermekihez is hozzájuk szabadoson nyúl-
hassanak sőt akar holott, akarmi féle orszá-
gokon akar mifelé gondolhato utakòt modakot 
hozzá nyulásáb(an) az p(rae)jnszerált kezesek el 
követhessenek [Csíkszereda; i.h. I]. 1753: Ollyan 
rosz termeszetü ember az a Popa Nyikula hogy 
ha meg reszegedik akar mely betsűletes embertis 
mingyart le bestelnit uton, Utzan, Utfelen, kor-
tsomán s akár holis [Abrudfva A F ; MvRK] . 1823: 
Csernátoni Sámuel Uram akár hol és akár mil-
lyen fejér népet kapjonis erőszakot tészen rajta 
[Radnótfája M T ; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 

akárholott bár/akárhol; oriunde; wo (auch) immer. 
1682: ha pedig meg nem oltalmazna(m) . tehát 
akarholot levő Joszághombol azon feni meg 
irt s(umma)aig Executiot tetethessen eo kglme 
posteritássi vagi legatariussi [ K v ; R D L I. 159] 
| Petrityevith Horvát Miklós Uram és posteritássi 

akar holott ez országban találtatandó inghó 
es inghatlan javokhoz.. . hozzá nyúlhassanak 
[Széplak K K ; SLt A X . 29]. 1685: mi tŏllŭnk az 
varos petseti alatt ki adott posztokat . szaba-
dosan) akarmikor arulhattyak eo kgk haborgatas 
nelkŭl mind itt a varoson s akarholottis Erdély-
ben ) [ K v ; TJk 13. 255]. 1697 Capitány vr(am) 
ŏ kglme Konya Sándor Ur(amna)k minden 
nével nevezendő és akár holott lévő mobile és 
immobilé bonumihoz azon summáig és költségéig 
nyúlhasson és nyulathasson [Fog; Borb. II ] . 
1701: Idösbik Vas Györgj Ur(am) Citaltattya 

Czegeji Vas Dániel Uramat ad octavam djem 
Nemes Doboka Vármegyé(ne)k akár holot leg 
közeleb esendő Gyeneralis törvinyes Szekire [Ce-
ge SzD; Wass 13]. 1725: Certificalam . . . Tar 
Sigmond Ur(a )m(a)t . . . Aranyas szeknek akar 
mikor s akar holott leg elsőben esendő alsob 
Tōrvenyes székire [Asz; Borb. I], 1727: akarholott 
leg közelebb Celebralando Girás székin [Dés; 
Jk]. 1735: eö Natsaga Jobbágyi mint dol-
gozgatanak és mitsoda szolgalatott p(rae)stal-
tanak, akarholott, ha p(rae)staltanak, hova, és 
mellyik Vdvar házahoz nevezetésen ? [Kővár 
vid.; TK1]. 1747: Tekéntetes Vr Zalathnai Dobra 
Péter Vr Nms Erdélly Országi Fiscalis Causaknak 
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Directora . certificaltattya Kglmeteket Nms 
Erdélly Országi Regium Guberniumnak, vagyis 
Királlyi Consiliumnak akár holott legközelebb 
celebralando Mlgos confluxusara [JHb 53y]. 1750: 
a kezeseket akár melyiket uton, ut felen, 
Erdőn, Mézőn vagy akár holot meg kapatathatja 
meg fogathassa [Bencenc H ; B K ad nr. 1105]. 
1769 ez nemes hazáb(an) akarminemŭ mester 
Emberek Iffiu Legenyek vagy Házasok akárho-
lottis Czejb(a) allani Szandekoznanak tartozza-
nak a Czehok bé venni minden akádaly nelkŭl 
[UszLt X I I I 97]. 1777: akkár holot lévő erdőkőt 
vágottattyák [Majos M T ; Told. 26/24]. 1782: Er-
deinket akor holott . a ki invadalta Törvény 
szerint büntetetni fogjuk [Torockósztgyörgy T A ; 
Thor. 21/24]. 1790: A Szŏllő Biro és Eskŭtt 
választás nem a Mezőn a' kár holottis hanem 
valamelly Szollős Gazdának Házánál . mennyen 
végben [Nyárá dkarácsonfva M T ; Told. 76]. 1813: 
Tessék azért a Mlgs Aszszonynak az irt 8ad napra, 
akár holott tartandó Papi Partialis Sz. Székre 
meg jelenni [ K ü k ; IB instr.]. 1823: Sem egyszer 
sem niádszor ( ! ) nem láttam, . . hogy . . . Szabó 
Josef Uram a Sogor aszszonyával Vas Ágnessel, 
akár holottis kŭlōnŏs Szövetségbe, az atyafisá-
gon kivŭl léttek volna [Radnótfája M T ; TL t 
Praes. ir. 65/827-hez]. 1847: Az uradalom bátor-
ságositására le köti a ' haszonbérlő bármi névvel 
nevezhető és akár holottis talaltato fekvő vagy 
fel kelhető jovait általában [ K m ; KmULev . 2]. 

akárhon bár/akárhol; oriunde; wo auch. 
1591 Ziner Varalliahoz valamenj Jozago(m) 
tartózandó lezen akarhun es valamj faluban le-
ueoketh, ha kiketh az en leuelemben megh nem 
tuttam volna neueznys el foglalhassanak [Pe-
recsen Sz; W L t ] . 1602: valaky megh Tapaztal-
tatik penigh benne it valo ember hogy teobbet 
fizetne Akar hwn valo zeoleoyenek miweltetese-
teol tiz tiz forint al beontettessek [ K v ; TanJk 
1/1. 406]. 1606: mjnd Rado és Kéménj iozagot 
akarhun ualot Toldalagi Ersebet azzonj kj bo-
ezjásson kezebeol [Told. 1]. 1616: ha nem oltal-
mazhatna pedigh, Azzonio(m) eo kegme, occupal-
tathassa Swkeosd Miklós vramnak akar hún 
leweő Jószágát erette tudni illik ahoz hasonlót 
[Szentpál U ; K s 42. C. 8]. 1684: mi igj alkutok 
megh eo kiket az Sepsi széki Uzoni es Fejer vár-
megyei Arapataki Udvarházak es ahoz tartó-
zandó akar hun levő joszagok felöli . . [Uzon 
Hsz; BLt 4]. 1711 csak sz: pálra tituláld akár 
hun legyek el hozzák nékem leveledet [Szentpál 
K K ; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 1768: Tobies 
Salamont Feleség evei együtt ártattlanul meg 
verte a D(omi)nalis Biro . . . ütvén fejit égy szó-
val akár hon érte [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 1799: ne verje agyba főbe, es akar hun Karok-
kal, hasáb fákkal, s egyebekkel [Marossztkirály 
M T ; Berz. 9. Fasc. 74. - L. még akárhol al.] | az 
meg irt kezesek(ne)k akarhun lévő jovokbol akar 
mely üdőbenis az meg irt negyven forintokat 
exeqvalhassak [Ks 67. 46. 24a „Csikszéki Delnej 
Csato János" kezével]. 

akárhonnan akár/bármerről; de oriunde; woher 
. . . auch. 1606: Maknak ideyen az Keczeti 
diznot . . . be haitottak akar hona(n) [UszT 20/72]. 
1717: (A jobbágyot a) kezesek akar honnan, es 
akar mikor tartozzanak sistalni [Marossztkirály 
A F ; Told. 25]. 1730: A'mennyi pap itt van, és 
lészen, légjen mind első, akár ki akar honnan ho-
zott légyen, nékem mind egy [Ne ; Borb. I I Kováts 
József rekt. prof. kezével]. 

akárhonnét akárhonnan/honnat; de oriunde; 
woher auch. 1584: Mynden Brassay, Lugassy, 
Awagy Karansebessy, Akar honneth walo, ky 
halat hoz vag' chikot ide az Warosra, Egez három 
Nap tartozzanak arwlny Nylwankeppen [Kv 
K v L t Vegyes I I I . 6]. 1592j 1593: soha nem tudom 
hogy haitottak volna onnat barmott be akar 
honnett valo voltis [Szásznyíres SzD; Ks 35. V. 
12]. 1599: ha hordanannak, es fatt vinnenek, az 
frathay János Vra(m) erdeyebeoll akár honnét 
az Gjrotj benedek vra(m) zopory Jobbagy az 
ky az karth chyelekedj, az erdeo byrsagott 
megh veh<e>sse [M.fráta K ; SLt U. 41]. 1628 
akar honnetis az en hidegh testemet hozzak es 
ho<za>ssak ide Bohniaj Templomban Temettnj, 
hogy itt szerelmes Ura(mma)U es megh holt fiam-
mal edgiwt legyen temetesem [Bonyha K K ; 
Eszt-Mk Cserei lev. Bánffi Mária végr.]. 1665/1754: 
H a valamely B. Mester társunk ákárhúnnétis 
Levéllel akar hivatnia, azon levelet Czéh Mester 
Vraimeknak subscriptiojok alatt, kűlgyŏn a' 
Legény után [ K v ; AsztCArt. 17 aTi. mester-
legényt]. 1770: fejemre parantsolta hogy akar 
hunnét teremtsem elé [Gy f ; B K sub nro 1017 
Paulus Kontz (21) vall.]. 

akárhova bár/akármerre; oriunde, oriîncotro; 
wohin auch. 1568: ha vezed, ha ne(m) vezed 
akar houa ted szolodét, chyak agyatok meg az en 
penzemet [ K v ; TJk 213]. 1572: oh megh kely 
hallanom egi azzonyert Azon ker hogy ely 
vigem velem akarhowa chyak vigem ely Innét, 
De byzon ely vyzem [ K v ; TJk III/3. 13]. 1588: 
akar howa tegye keg : Sombori vram czyak sem 
zol az Romlottiaknak [Zsákfva Sz ; WLt ] . 1590: az 
Jobbágyot az hatarbol ky kesertetyk beke-
wel, az vta(n) akar hova tegyek [ K v ; K v L t 1/59]. 
1625: Akar hua follion az uiz de ez okon senky 
annak házon ueueŏ helieteòl molnatol megh 
nem foztatik [UszT 176]. 1642: Ura szabadsagot 
adot neki . . ., hogy akar hoúa mennyen [Szász-
fenes K ; GyU 91]. 1656: ha penigh azokis az ke-
zesek el szöknénekis mostani Lakos helyekről 
akar houa mennyenekis meltosagok (így l) es 
priuüegiomos helyben ugian exequalhassak raitok 
az megh neuezet külön ualo summakat [BSz ; 
RL t 0. 5]. 1717 az emiitett Jobbagy akar 
hova és akar minemű helyre recipialna magat, 
tehát a kezesek akar honnan, es akar mikor 
tartozzanak sistalni [Marossztkirály A F ; Told. 25]. 
1753: te bestelen meny akar hova akar a Guber-
nátorhoz nem bánom [Abrudfva A F ; Ks]. 
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akárki bárki ; oricine; wer . auch. 7589/XVII. 
sz. eleje H a penigh cziak Rakó mesterseghez 
akar állani, es rakast tanulni . . , három eszten-
deot szolgallion minden Jnas, akar ki f ia legien, 
apród esztendeowl | az Gazdak ez illien kŏueket 
akar kiteol vegiek, valahonnat szerzik . . az illien 
faragot kŏueket ezen mester szolgaiual Jnassival 
egietembe vonnia hellire [ K v ; K v L t Céhir. I I . 
KőmCArt . 4, 1 8 - 9 ] . 7605: akar kihez is, ugy 
mint tellyes Executorok menyenek ky ha à fel, 
ky az Jokba(n) vagy(on) relictal, és ellenkezik, 
tehát . . . adgyak hirre, ò kgmeknek Tanaczúí 
[ K v ; TanJk 1/1. 499]. 7674/7676: ő neki ha czak 
az szamtarto irjais, az Sot akar kinekis oda adgya 
[To rda ; R D L I. 100]. 7627 ha az feleseginek 
Veres Christinanak Kakasdon a eöreöksege nem 
uolna eo Jobbagy leuen semmi eŏrreŏkseget nem 
uehetne az Kakasdi hataron, mert mas akarki 
falubeli ember ki uethetne beleölle [D. 1. II/31. — 
aSzékelykakasd MT ] . 7626: az felliűl megh newezet 
hellieknek minden vamjait jde felső szoczre attak 
akarky birta szőczótt [Felsőszőcs S z D ; Wass 
1] | Szabó Mihali vegezetre ezzel keote be 
beszedet: Az ki az en Testamentom tetelemnek 
meg masoloia uagi fel bontoia lenne akarki, Atok 
legien rajta | fogadgyuk Mézaros Bálintot defen-
dalni, es megh oltalmazni mindenek ellen, akar kik 
legienek [ K v ; R D L I. 1 2 8 - 9 ] . 1636: Balo 
Georgy io I f f iu legény, s zolgallio(n), akar 
Feyedelmet s akarkit [Miklósivá U ; K a L t Apor 
István ir.]. 7654: eo Ngok megh fogattathassa-
nak akár ki altalis [Fog ; KemLev . 1430], 7667: 
Mihalcz Mihály vr(am) E ŏ kgme . Elteigh 
procatora leszen Akar ki Ellenjs [ Ika fva Hsz ; 
Borb. ] . 1673 ha földek vannak hozza az földit 
mint akarkiet az Udvarbíró megh dezmallya 
[Törzs. Bornemisza Anna fej. assz.]. 1722: ã 
fej it köti belé, ha olljan egésséges Gyermeket 
nem teszen belōlle mint akárkijé [Fog . ; KJMiss. 
Réty i Péter lev.]. 1748: ollyan matéria, hamu 
szin premŭ szoknyát tsináltatott, hogy akár ki 
felvehetné [Torda ; Borb.]. 1763: akar kit verjenek 
megh halálra [Udvar fva M T ; Told. 44/15]. 1764: 
vetteé észbe hogy akarkiis valamit ki vitt volna 
az nevezett udvarból? [Bögöz U ; IB ] . 1765: Izpáz 
Di rde nevü Fogadós vagy egyszer, vagy mát-
szor, és akár kitűllis, és honnan, minémű Károkat 
pátrált volna? [ A F ; Mk I I I . LXIV/67 vk]. 1803: 
akár kivel tégyenek alkalmat az Rákosi Fundus-
nak elocutioja Arendája iránt én senkinek azt nem 
engedem [Aranyosrákos T A ; Pk 7]. 

akárkicsoda bár/akárki; oricine; wer auch. 
1818: akár kitsoda, és mitsoda Fejérnép személly 
[M. f rá ta K ; K L t 11]. 

akármely 1. bármely; oricare; welcher, welche od. 
welches auch. 1570: Zabo Janosne . . zep 
Jngeket kezkeneot parnat es lepedeoket adot az 
Trombitásnak hogy akar Mely Emberis megh 
E rneh vele [ K v ; T J k III/2. 26]. 1592: az en kere-
setemnek rendyben azt mo(n)dom valamy volt 
s w a l a m y vagio(n) mellyett hyttak Myhaly Janos 

Eoroksegenek . akar mely faluk hataran legye-
nek keresetemhez Illendók [UszT] . 1657 akár 
mélj publicu(m) Onust ha kévantattnék mind 
az három natiobeliekkel az edigh valo usus 
szerént aequaliter supportaltatnak [ G y f ; Törzs]. 
1670: R a d a k Andrást az nagy tudatlan-
sagbol parasztsagbol ki veottek eo kgek, es Colos-
varra scholaban attak, jartattak, és mint akar 
mely jo rendű nemes ember gyermekenek, szállást 
asztalt tartottanak fizetesert [Born. V/30]. 1676 
Mind ezek(ne)k penigl(en) Szentül es igazán valo 
megh állására utrinque Kötelezik magokat sub 
poena Decretalis Calumniae akar mely legitimus 
Executorok által valo effectualtatásával, a megh 
állo féle(n), i ki violalni fogna Contractussát 
[ S v ; Törzs]. 1705: a k á r m e l y jo ligaju es pon-
dussu Tallér . két magjar forintban számol-
ván [N s z ; K v L t 1/192 gub.] . 1761: csak determi-
náljon Bá tyám Ur (am) akarmely bizonyos termi-
nust, kész leszek Comparealni [TK1 gr. Teleki 
Sámuel lev.]. 

2. akármi lyen; de orice fe l ; welcher/welche/ 
welches (auch) immer. 7598: akar meli igazan 
harminczadollianakis de megh kewanya az vra az 
ayandekot [ K v ; T J k V/l. 183]. 1697 huszonkét 
polturánal fe l j ebb nem kel a buza akar melj 
szép legyen [Szilágycseh; BKMiss. ] . 1763: ollyan 
Istállója volt hogy akar mely hidegben eleget le-
hetett alunni [Szentlászló M T ; Sár.]. 

akármelyik I . mn-i jeli. haszn-ban: bármelyik; 
oricare; welcher/welche/welches auch. 7589/ 

XVII. sz. eleje: E z Jnas penig, akar ki f ia es akar 
mellyk fele kŏ minek tanoloia legien, de az be sze-
geodés napian adgian az Céhbe f. 2 [ K v ; 
KőmCArt . 4]. 1629: az ki hova akart zabad valaz-
tasa szerent maganak Zanto feoldet es kaszalo 
retet ki fogni az eo Zabadsaga volt, akar mellik 
részen az hatarnak [ K v ; TanJk 50]. 1655: én 
igasságosson cselekettem véllek, csudálkozom ha 
igaz hogy d i f famált akár mellyik rész [ K v • CartTr 
I I , 897 Thomas Ozdi vall.]. 1667: perli . . Farkas 
Istuan V r amot Szanto főldekert Es Széna 
Rethekert akar hol, Es mellik faluban, Es határok-
ba(n) legjenek [ I ka f va H s z ; Borb. I ] . 1782: akár 
mellyik rész f o g j an teczeni Bátyám Uraméknak, 
méltóztassanak meg határozni [Dés; Ks21 . XV .35 ] . 

I I . /n-i jeli. haszn-ban: bármelyik; oricare; 
jedweder, jedwede, jedwedes. 1573: meg ker-
dette mellyik garatra Eoszem fely, Mond az Mol-
nár akar Melyekre fely Eotthech ( I ) [ K v ; T J k 
III/3. 293]. 1659: ha pedig . . . szerencse találna 
őket tizen h a t eztendonek előtte atkozot az ki 
ferhez adgya akar melljketis [Törcsvár; K s 90 
Bornemisza Pá l végr.]. 1703: Szegény nyavallyás 
Serédi Susanna Eöcsém is Gyermeke volt az szegeny 
édes Anyámnak , mint akar mellyik közülünk; 
azért része neki is van [ K v ; Eszt. Serédi Zsófia 
testvéréhez, Gáspárhoz] . 1746: Hogy ha valamel-
lyik fél, v a g y azok kŏzŭll levő Gazda akármellyik 
legkisebben is ezen bekessegbéli Contractualis-
(na)k akár me ly conditioját violalná, tehát az bá -
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nyábol in perpetuum veszszén ki [Torockó ; Bosla]. 
1750: az kezeseket mind egyűt, vagy akár melyiket, 
uton, ut felen, Erdőn, Mézön vagy akár holott 

. meg fogathassa [Bencenc H ; B K ad nr. 1105]. 
1755: akarmellyik vegye el róla azt a' verést, 
a'mellyet tőlem kapatt [Gernyeszeg M T ; TGsz 
33]. 1768: szabad volt akár mellyik(ne)k ís azona 

hálóját bé ereszteni [Tóhát T A ; JHb X1/22. 8. 
aTi. a tó jegén vágott léken]. 

akármennyi akárhány; oricît; so viel(e). 1633: 
Falabu Katha azt mondotta neki, hogy akar 
meny szamu legeni paraznalkodnekis eŏ uelle, 
de azért eŏ neki ugia(n) ne(m) lenne giermeke, 
ha eó ne(m) akarna [Mv ; MvLt 290. 132b]. 

akármerre bárhová/merre; oriunde, oriîncotro; 
wohin . auch. 1852: akar merre megyek bajak 
kőzött kel kūszkŏdnem [ K v ; Pk 6]. 

akármi 1. bármilyen, akármilyen, bármiféle, 
akármiféle ; orice, de orice fel; welcher, welche, wel-
ches (auch) immer, irgendeiner, irgendeine/ 
irgendeines. 1578: hozak mynekwnk az Nagod 
parancholattyat hogy mi el Mennenk az wy-
tezlw Tholdalagy ferenczhez es Meg kernwk 
az Jklodrwl Panadrwl Peterfalwarwl es Kund-
rwl ky Kykellw^varmegyebe vagion azokrwl walo 
donatio Statutio es Egyib ok leweleket mindene-
ket es Egyib p(er) foltha leweleket akarmyrwl 
walokat [Póka M T ; Thor. VII/4]. 1597 ez 
meg Irt diuisiot Ha pedigh akar my kichid 
Chikkelebeol fel bontanak tehát tartozzanak 
az dost megh fyzettny [Galac B N ; WLt ] . 
1600: Tiltottuk wala mi megh az mi hatarunkba 
Walo erdeönket mindenot akar mi newel neweztes-
sek az mienket hogy ne horgyak mi akaratunk 
nelkeöl [UszT 15/256]. 1608: az minemw Jok 
mari†tanak es zallottanak volt, mind Jngho, es 
jngatlan marhak, azok akar my neuel neueztes-
sen< k, mind azokrol megj elegichiek azzonio-
mat Kalachiswteő Kata azzont [ K v ; R D L I. 85]. 
1619: akar mi helien walo Ceheknek, regi io megh 
vegszett Usussok es szép rendtartások szerent, 
Irnôk megh nekik az eo Nemzettségekreòl walo 
Leweleketth [Abrudbánya A F ; i.h. 108]. 1627 
valamely kereskedeo Ember akarmy neuel neue-
zendeo Marhat idegen Orszagbul el adasnak es 
kereskedesnek okaiért be hozot ez Orszaghban 
Moldouanak es Hauaselfeőldenek akar miczoda 
uttian, de mindenkoron, huzaddal, auagy Har-
miczaddal tartoztanak [Gy f ; Törzs fej.]. 1641 az 
harmincz forintigh akar mi neuel neuezet Jouaj-
bol, Igazat vehessen [Altorja Hsz; Borb. I ] . 1651 
az meli jok nalla volnanak eo kigme Adna 
megh Akarmy nével neueszendŏk Legienek azok 
akar ezüst marha akar my [Aranyosrákos T A ; 
Borb. I] , 1656: akar mi ki gondolhato s neuel 
neuezendő remediomok ellene ne alhassanak, ha-
nem szabadoson akadaly nélkül exequaltathassanak 
az kezesek akar hul [BSz ; RL t 0/5]. 1675: senkitis 
adomanyert, baratsagert, felelemert, vagi egjeb 
akarmi tekintetre nezve, az dologbol hatra nem hagy 

[Borb. I]. 1687: ha ez utan akar Lovas, akar 
Gyalog az en hiremnélkűl, az eő Ngok Joszágáb(an) 
mégyen akar miért mindgyárt meg ollyétek [Szi-
lágycseh; GramTr V I I I ] . 1688: Eg j loter Akarmi 
sos haltol f - //32 [ M v R K Vect. 21]. 1690: akarmi 
rendbeli Emberek és az Szekely vitézlő rendek 
Lovainak, marhainak postara valo elvivese 
annak idejeben à G(ene)ralnak ŏ kgel(ne)k 
p(rae)sentaltatni fog [Törzs fej.]. 1691: Hosz-
szutelki Eva Asszony Sz Páli Ferencz Uram (na) k 
akar mi nével nevezendő javaiból Száz Aranya-
kig mindg jarast executiot tétethessen valakik 
által akar adg jak (így!) [Vízakna Szb; i.h.]. 
1734: idegen bort be hozni akarmi szin és 
p(rae)textus alatt meg nem engedtetik [Dés ; 
Jk]. 1742: akarmi épületnek valo fákat szūntelen 
vágunk [Méra K ; Aggm. C. 12]. 1780: Contrac-
tust, vagy egyéb akarmi Levelet azon Sziget 
ab alien atio j árol nem láttam [Algyógy/Kéménd 
H ; B K ad nro. 450]. 1784: Akar mi károkat, és 
malitiákot patráltanak vólna nevezze meg a Tanú 
[H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1823: akár mi kitsi bajatak 
legyen tudositsatak azonnal [Mv ; Bál 1]. 1837 
a Creditor maganok a kezeseknek akármi névvel 
nevezendő vagyonyokbol minden költségé 
s fáradtsága meg terítésével edgyüt a' leg rövidebb 
uton eleget vehessen [Torockó; Bosla]. 

2. bár/akármely; oricare ; welcher/welche/wel-
ches/ auch. 1573: az tehenes Miklós zeoles ker-
tenek zeowenies ( !) penig chiak alachon volt 
hogi akarmj barom kěnnyen altal zeokhetet 
rayta [ K v ; TJk III/3. 148]. 

3. bármi; orice; irgendwas. 1788 Nsgod mél-
tóztatott parantsolni hogy ezer forintokat készít-
sek akár miből B. Orbán vr számára [Bencenc H ; 
BK] . 

akármicsoda bár/akármilyen ; orice/care ; wel-
cher, welche, welches (auch) immer. 1607 
után: egieb haz eszkőz uolt ugj mint feize, furo, 
veseo, es egieb effele akar miczoda .neuel neuez-
tessek kad, hordo, es affele hazj ezkeoz ezekreol 
. . zam adast keuanok tölled [UszT 18/33 
1627: valamely kereskedeo Ember akarmy neuel 
neuezendeo Marhat idegen Orszagbul el adasnak 
es kereskedesnek okaiért be hozot az Orszaghban 
Moldouanak es Hauaselfeőldenek akar miczoda 
uttian, de mindenkoron huzaddal, auagy Harmin-
czaddal tartoztanak [Törzs. Bethlen Gábor rend.]. 
1656: Czikora Peter . . . h a el szöknek, akar 
miczoda szin es praetextus alat az megh irt hely-
ről el menne, tehát az kezeseket certific altat na 
[Szilkerék SzD; R L t 0. 5]. 1723: egyszer a Deési 
gátnak édgyik vége el szakadott vala, s a’ mig 
meg ne(m) tsinálák, akar micsoda nagy viz volt, 
meg ne(m) tolyult a ' Sz. Benedeki Malom alatt 
[Szásznyíres SzD ; K s 25. IV. 5]. 1818: akar 
kitsada, és mitsoda Fejérnép személly [M.fráta 
K ; K L t 11]. 

akármiféle bármiféle, bármilyen fa j ta ; de orice 
fel; welcher/welche/welches (auch) immer. 
1710 : akar hol az meg jrt kezesek Horuath Győrgi 
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Úrhoz felesegihez, és Gyermekihez is hozzájok 
szabadoson nyúlhassanak,. .sót akar holott akarmi 
féle Országokon akar mifele fel gondolhato utakot, 
modokot hozzá nyulásáb(an) az p(rae)jnseralt 
kezesek el követhessenek [Csíkszereda; Borb. I ] . 
1769 ritka akár miféle gyülekezet volt, melyben 
ők jelen lévén fel nem háborították, s széjel nem 
verték volna [Bukuresd H ; Ks]. 7784; akarminé-
rnüek és mifélék légjenek azak [Aranyosrákos 
T A ; Borb.]. 1830 tartozzan 200 véka akár mi 
féle gabonát ki főzetni [Kv Aggni.]. 

akármilyen bármilyen ; de orice fe l ; welcher/wel-
che/welches (auch) immer. 1823: Csernátoni 
Sámuel Uram akár hol és akár millyen fejér 
népet kapjonis erőszakot tészen rajta [Radnótfája 
M T T L t Praes. ir. 65/827-hez]. 

akármikor bármikor ; oricînd ; wann immer. 
1677 ha Szerencsétlenül járnának is, és akar 
mikor uissza kelletnek is jőni Birodalmunkba(n), 
minden koron kglmességünk alá fogadgyuk 
[Törzs fej.]. 1682: valamikor az falu korcsomarla-
sának ideje voltis akar mikor Abraham Gyeorgyis 
korcsom arlot, ha ez Uranak korcsoma bora voltis 
[K ibéd M T ; D. 5]. 1 700: szabadosson akar mikor 
szabadosson (így!) Nemes Marus szek(ne)k vice 
Kirá ly biraja executiot peragalhassan [D. 3. 
X X X I . A. 26]. 1717 akar hova és akar minemű 
hellyre recipialna magat, tehát a kezesek akar 
honnan, es akar mikor tartozzanak sistalni [Ma-
rossztkirály A F ; Told. 25]. 1725 Instructiom 
szerent procedalek es Certificalam Tar Sigmond 
Ur (a )m(a ) t Aranyas szek(ne)k akar mikor s 
akar holott leg elsőben esendő alsob Törvenyes 
székire [Asz ; Borb. I]. 1764: Amiolta .a nevezett 
Udvarban vagyon vagy egyszer vagy matszor 
láttáé s vetteé észbe hogy akarkiis valamit ki 
vitt volna az eo kegyelme hire nelkűlt etza-
kanak idején vagy akarmikoris vallya meg a 
Tanú [Bözöd U ; IB ] . 

akárminemü akár/bármilyen, akár/bármiféle; de 
orice fe l ; welcher Art auch, welcher/welche/ 
welches (auch) immer. 1589jXVII. sz. eleje: 

Valamely Mester, az mas Mester Inassat vagy 
Legenyet, titkon, vagy nyluan hozza hitetnş, es 
akarmenemw modon hozza idegenittene Az 
hiteteő mester eőt forintal bwntettessek [ K v ; 
K v L t Céhir II . KőmCArt. 20]. 1595: ezeket az 
kiweol weot es tartót bormotis (így l) tartozzanak 
A z mezarosok, az Mezarlasra be hozni, ha az be-
lieghzet barommal az Mezarzek rendit es zwkse-
get be Ne ernek Akarminemw wdeoben [ K v ; 
T a n J k 1/1. 259]. 1600 hogy az mostany nia-
walias eodeoheoz kepest inkab megh tiltodgyek 
kywaltkeppen az echakanak Jdejen valo reze-
geskedes ha kik penigh abban talaltattanak ky-
wal t keppen varos eoryzeoyeoy ( ! ) keozzeol. 
A k a r mynemeo rendbely ember legyen az ennek 
eleotte deliberalt mood zerent beontesse biro vram 
[ K v ; i.h. 353]. 1620 akar mi neuel neuezendeo 
marha lėtt legyen kiben aszú Judíthnak resze es 

Akar minemi igassaga uòlna uagi lehetet volna, 
mindeneket le hagiua(n) adà eòreòk eòreòkbe 

Keòuer Istua(n) uramnak [Kovászna Hsz ; 
Borb. I ] . 1639: azon kezeseknek marhajokbul vagy 
akar minémű jovokbul az megh irt negyven negyven 
forintot exequaltathassak [Arany H ; B K ] . 1647 
Szigethi Janos Pap akarminemő maga vise-
lesebennis senkit meg ne botránkoztasson [SzJk 
67]. 1659: ã közönséges Város Piaczán szoktak 
mind búzát s minden egyéb féle gabonát es akar-
minemŭ Marhákat el adni [Törzs fej.]. 1691 azo(n) 
őtt darab szántó földeket őtszőr vetethesse bé ; 
meg ganeoztattvá(n) penigh ganeoztattás utánis 
őtszőr vetethesse bé ŏ kglme akár minemű gabo-
nával [Fog . ; Szád.]. 1719: Inczeh Bálás U -
r(am)n(a)k akarminemŭ javaibul az meg irt Sum-
máig Tisz: Inczeh Mihálly Pap Uram executiot 
vehessen [Angyalos Hsz ; Borb. I I ] . 1769 akár-
minémű Czigányok szállyänak meg valamelly 
Faluba migyárt tudgják meg a Falusi Biro es 
Esküttek, hogy micsoda vallasuak a Czigányok 
| ez nemes hazáb(an) akárminemű mester Emberek 
Iff iu Legenyek vagy Házasok akárholottís Czejb(a) 
allani Szándékoznának tartozzanak a Czehok bé 
venni minden akàdaly nelkŭl [UszLt X I I I . 97]. 
1784: akaminémüek és mifélék légjenek azak 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1830: semmi szin és 
praetextus alatt vagy akárminemű Rendelés 
mellett a' Praediumbéli Fekvő Jókra nézve sem 
Conscriptiot sem sequestratiot meg nem enged-
hetek [Nagyikland T A ; T L t Közig. No. 1748]. 

akármint bárhogy(an)/mint; oricum; wie (auch) 
immer. 1623: az Istalloknak zaruzasatt menteol 
alaczionban lehet vgy meresse zagassa akarmint 
bezelyenek az Acziok hogy terpe lezen [Törzs, 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1650; mi akar mint s 
akar hogy m y czak birak voltunk es az szerint 
adhattuk az Relatoriat, az mint az bizonisagok 
feleltek [UszT 13b]. X V I I I . sz. eleje: az őrög 
Ember is ki Leányt vagy I f f iu Aszszont vészen, 
nem férje ă Feleséginek, hanem tsak Pásztora, 
akarmint mutogassa maghat [ J H b 17/10 lótartási 
ut.]. 

akaró k ívánó ; doritor; Wollender, Wünschen-
der. 1847 É n ezen vásárnak és beéigtatásnak 
nem hogy ellenzője — söt inkább akarója vagyok 
[ M v ; D E 3]. 

akartával szántszándékkal; înadins, ín mod 
intenţionat; absichtlich. 1570: Madlyn ázzon, 
Myny kez klok ( l ) felesege vallya hogy 
Ment volt az kwttra Meriteny, otth nem akartya-
wal az Zygiarto gyermeke vyat az kwt kerekewel 
Megh zertette volt, es hogy az gyermek Zywal-
kodyk volt, az Zeoch peterne ky Jeot volt hazabol 

., Mond neky Jm ez gyermeknek vyat zertettem 
Megh Nem akartomal [ K v ; T J k III/2. 75]. 

akaszt 1. odaakaszt ; a agäţa l a ; (dorthin)hän-
gen. 1617: A z peoreós azzony monda hogy akaz-
zatok feól az hagymat . . . Aztis monda az azzony 
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hogy Akazzatok Egi kis kenieretis melle [Mv; 
MvLt 290. 25b]. 

2. felakaszt/köt; a spînzura; aufhängen. 1631 
mo(n)dotta Beőrueine, hogy az eő kertekben egy 
akazto fat kellene czinalni, es egy felőli az Apjatt, 
mas felőli az Anniat es keőzebben az eőczet kel-
lene akaztani [Mv ; i.h. 46b]. 

3. beleakaszt; a agăţa; einhängen. 1595: azt 
a dardat rúhamba akaztottak vala [UszT 10/104]. 
1634: Szilági varga Janos az vas villaval fordula, 
es Berej Gyeorgynek az szokmanya uyjaban akazta 
az karjan az vas villát, es Berey Georgj megh tan-
torodek, es az Czietei András haza ala esek [Mv; 
MvLt 291. 18b]. 

Szk: nyelvére ~ ja magát vkinek v. vkiknek nyel-
vére adja magát. 1701 a mit kerültem abban bele 
estem, mert ugy latom hogy az országnak nyel-
vere kel magamot akasztanom [Csesztve A F ; 
Ks 96 Gyerőfi Borbára Kornis Istvánhoz]. 

4. feltesz, ráakaszt, függeszt; a atîrna; auf-
hängen. 1804: a Rector . . le jővén nem tudtam 
a Letzkét mellyért a Monétát a hatomra akasz-
totta és az asztallábára ültetett s el mondotta a 
Letzkét nékem jol [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója 33]. 

akasztaló ? nyaklánc/nyakkötőfajta; un fel de 
salbă; Art Halskette. 1595.Ĕ kylde nagy Kele-
menne egj vendfelt Ágoston Balinthni . meg 
latogatak masnap latam hogy gyolch ingek 
Valanak benne s egy akaztalo [UszT 10/14]. 

akasztat felakasztat; a spînzura; Şaufhängen 
lassen. 7653: mindéitéigh rosz embera volt az lélek 
bestye lélek kurua fia, czak huzo vonyo volt, 
az Olahokat hogy akasztassa arra valo volt [Ne; 
KemLev. 1394 Joannes Kovacz de Ilosva (38) 
nb vall. — aNéhai Mészáros Péter, Fejér m. alis-
pánja]. 

akasztathat a putea spînzura; henken dürfen. 
1592: Hogy az varos minden ghonoz teweőket 
Nemes es Nemtelent Coloswary hatarban ratione 
facti Criminalis, megh fogtathasson, Eolhessen, 
•akaztathasson, egethesse, czionkasithassa [Kv ; 
Diósylnd. 24]. 

akasztatlk függesztetik; a se agăţa/atîrna; 
(auf)gehängt werden. 1759: Grohoti Petrucz 
Ignát egy kantárt, egy Szügyelőt és egy pár ken-
gyel Szijat lopván, ezen általa lopott portékák 
a Nyakára akasztattanak, s ugy hordoztatott 
fel s ala a Sokadalomban [Tomnátyek H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

akasztófa 1, bitófa, törvényfa ; spînzurătoare ; 
Galgen. 7567 dixisset R(elic)ta Demetry barla e 
bozorkany bazo bestye kuruak, im az en fiamra 
tamattak de azért isten meg menthy az akazto 
ffatol [ K v ; TJk 83]. 1570: ha az or kezbe akadna, 
Nem keresne chigant Neky hanem eomaga altal 
wlne az akazto fan es fely keothne [ K v ; TJk 
III/2. 65]. 1589: Az Hozzu Marton vincellere. 

hogi magat fel akaztotta volt, hogi Biro vram 
lo farkon hordoztatta, es az akazto f ahoz lo far-
kon vitette, temeteseiert attam az Ciganoknak 
d. 20 [ K v ; Szám. 4/X. 14]. 1597: az Kis Imreh 
giermeki ige(n) búdosok voltak, kiért Kis Imreh 
ige(n) werte rongalta eoket . . . , megh zolitam 
rolla hogi miért weri oli ige(n) giermekit mert 
awal wezti el, ew azt felelte, hogi . . . inkab akarya 
hogi az ew keze miatt hallianak megh h ogi nem mint 
az Akazto fara wagi az perenger ala kellienek 
[ K v ; TJk VI/1. 38]. 1631: mo(n)dotta Beőrueine, 
hogy az eő kertekben egy akazto fat kellene czi-
nalni, es egy felőli az Apjatt, mas felőli az 
Anniat es keőzebben az eőczet kellene akasztani 
[MvLt 290. 46b]. 7737 Bacsluon . tőb Complex 
Társaival együt sok búzát loptanak el . . . 
az akkori udvarbíró fel-is akará ŏkőt akasztatni 
( ugyan akkor csenáltatta vala ezen Határra az 
Akasztófát :) [Katona K ; Born. X L - 79]. 

2. bitófán való halál, kötél általi halál; spînzu-
rare; Henkertod. 1576: mostan városul akazto-
fara Itillek [Dés; D L 193]. 1586 egyket nyasra 
Ityltek masykat akaztofara [ K v ; Szám. 3/XXV. 
2J. 1698: az utrumb(an) fel tōt M arko Flórát . . 
Petrityevit Horvát Miklós vram akasztó fától 
mentette [Széplak K K ; SLt A X . 37]. 1769: ha 
kik az Lakosok közül az illyen gonosz tolvajok-
(na)k szállást adnának, az ollyanok, ki valosodván 
akasztó faval büntetetnek [UszLt X I I I . 9a]. 

Szk: megérdemli az -Lt. 1589: azt monta hogi 
megh írd emelne az Akaztofat [Dés; DLt 226]. 
1643: (Diniéi cigány) sokszor erdemlette wolna 
megh az akasztó fat [S5fva B N ; BLt]. 1644: Haidu 
Marton Lakatos Jánost Or kuruanak ziggia vala 
hogj Regen megh erdemlette volna az Akasztofat 
[Mv; MvLt 291. 435b]. 1751: Eleitől fogva Van-
dorekot Istentelen gonosz törvénytelen emberek-
nek tudom lenni ugj hogj ennek előtte régen megh 
erdemlettek volna az Akasztófát [Kissáros K K ; 
IB]. 1795: Horsa Vaszi régen meg érdem-
iette volna az akasztó fát mivel nţind másokat 
mind az Urakot örökké lopta a Joszágot pusztí-
totta [Elekes A F ; BK ] . 

3. akasztófa-bélyeg; infierar e cu semnul spîn-
zurătoarei; Galgen-Brandnial. 1730: Az Incta-
nak Vargha Borkának . sok szemellyek(ne)k 
hazoknál magha bé szinlésével tett kárai, lopásai 
világossághra jővén az Szék előtt . mostan az 
Homlokaban tüzes akasztófa süttetik, és azzal 
meg béjegeztetik, és ha töbszőr méghis lop, tsal, 
tőkelletlenkedik, mind(en) Gratia nélkül fel akasz-
tatik [Kv ; TJk XV/7. 83 -4 ] . 

4. becsm akasztófáravaló, akasztófavirág; vred-
nic de ştreang; Galgenvogel. 1573: Be Ieo az eo 
hazanak aytaian az Ionas es vgyan Menteben az 
vduar fele Mond hogi akaztofa . . . kérdi chisar 
ferenchet kinek zolna az legen Mond hogi neke(m) 
Mondgia az esseh kurwa f y de majd meg fogtatom 
| eo talalta volt Ionast az uchan Mond hogi myert 
haborottal meg chysar ferenchel azt hallottam 
hogi Lucchanak akaztofanak Montad volna [ K v ; 
TJk III/3. 266]. 
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Szk: szakadt akasztófavirág, akasztófára-
való; ticălos; Galgenvogel, Galgenstrick. 1567: 
vxor demetry barla . . . tale dictum fecisset 
Nicolai Zep vallyon melly bozorkany bazo bestye 
kuruanak mi gongia vagion az en fiaimmal. Quia 
tunc filiu(m) eius, akaztofarol zakath Nominasset 
[Kv; TJk 82] * ~tól váltott. 1722: En István 
Deák Uramek(na)k . . . Hévizén Falu Terhit 
Supportalo emberet Sem tudom, Sem lézengő 
Sem akasztó fától váltotat [Hévíz N K ; JHbT] . 

akasztófa-bélyeg (akasztófára ítélt, de kegyelmet 
kapott személy testére sütött) akasztófa alakú 
bélyeg; infierare cu semnul spînzurătoarei; Gal-
gen-Brandmark. 1796: ennek előtte tolvajsá-
gáért akasztófa béjeggel meg-vagyon a Háta 
béljegeztettetve [DLt nyomt. kl]. 1805: Nekuláj 
Iordátye vagy Borzos vándorlo Ujj-paraszt 
hátán Akasztófa bélyeg van [i.h. ua.]. 

akasztófa-bélyegű akasztófa-alakú jeggyel meg-
bélyegzett ; infierat cu semnul spînzurătoarei; 
mit Galgen-Brandmark. 1675: Nemzetes Klo-
busiczki Pal Ur(am) egy barna pej, be esett szügyü, 
fel hajlott akasztó fa béllyegű Lovát meg lelvén 
. . reá eskŭvén magáévá tette [ K v ; TJk VIII/12. 
59]. 

akasztófáravaló I. mn akasztófát érdemlő; bun 
de spînzurătoare; gut zum Aufhängen. 1582: 
chizar peterne zida, Mondwan, hazucz Akazto 
fara valo Hugios chikos Gergel, mert az Enymet 
raktam Nem a Maset [ K v ; TJk 4/1. 64]. 7637 
Aztalos Paine . . . szidgia vala az legentt, mond-
ua(n) aha njarsba(n) valo, akaztofara valo toth 
kurua [Mv ; MvLt 290. 53b]. 1638: elseöbenis az 
Aszony eb nemzetsegenek szida varga Jánost, 
ã fertelmes kuruanak az Nemzetsege, megh iuad az 
veremett, Niarsba(n) valo, akaztofara valo kurua-
nak szida az batiat [Mv ; i.h. 291. 134a]. 

II- fn akasztófavirág; ticălos, cel care e bun de 
spînzurătoare; Galgenstrick. 1643: Daczo Ferencz 
ur(am) azt mondá Daczo Thamas ur(amna)k, 
hogy válcsa ki eőttsé(m)a, én soha ki ne(m) váltom, 
mint akasztófára valótt [Sszgy; Wass 6. — 
aPred Istvánt]. 1684: Mikor Fel Vinczi János 
vr(am) fel kérette szolgáját mondám eò kgl-
(ne)k miért gyülölkőzik s busul ollyan akasztó-
fára valóért [Kál M T ; Berz. 12. 92/103]. 1765: 
(Az embert) szakállánál fogva tépte, pofozta, 
szidván nyársba valo akasztó fára valónak [Va-
jasd A F ; Eszt-Mk Vall. 204]. 1793: Nsgod parant-
solattya ellen kezem alatt lévén Az Apámnak, 
sem kedveznék, mennyivel inkább ennek a' valo-
ságos Akasztófára valónak [Kályán K ; JF 36 
LevK ] . 

akasztó-horgocska ablak-kitámasztó horog; cîr-
lig de fereastră; Fensterhaken. 1772: Mind ezen 
két Ablakoknak festetlen Fenyőfa Dészkábol valo, 
két két vas sorkokon forgo külső Táblái vadnak, 
égy égy akasztó horgotskákkal edgyütt [Szász-
fenes K ; B K t Mikes conscr.]. 

akasztó-ispán 1585: 20 Ianuar(ii) Az Akazto 
Ispanoknak vittw(n)k Aiandekot kett chiszmatt 
kapczawal egietemben egiket Attuk Banffy 
Bodisarnak, az Masikatt zylwassy Imrehnek, 
vettwk f 1 d. 80. Vgian Akkor kett karmasyn 
kapczat Attuk az egiket Torozkoy Lazlonak„ 
az masikatt Lupsay Menyharttnak f 1. Attunk 
egy Alsó phyleya emberertth vgian akkor Gyw-
laffy Tamasertth miért hogy méltatlan akariak 
vala fel Akaztany f 4 [ K v ; Szám. 3/XVI. 35. 
- aAlsófüle (TA) Kv birtoka volt]. 

akasztott spînzurat; gehenkt. 1586: 4 Julj 
az ket akasztót olahot ket ember monostoriak 
vagtak le es elis temettek —/40 [ K v ; Szám. 
3/XXIV. 28]. 

akasztó-vas kb. rögzítő vaskészülék; fier de 
fixare; Befestigungseisen. 1862: Egy kocsin ( ! ) 
ládának egy akasztó vasat csináltam és 1 
másik vasát fejes szeggel lefejeztem 25 xr Kleit 
Mihály Lakatos Mester [ K v ; Űjf . 1]. 

akateskő agát, achát; agat; Achat. 1732: Két 
drága pixis edgyik Akates kō. Másik Silkrót, 
ezŭstb(en) [ K v ; Ks Kornis Zsigmond lelt.]. 

akavita 1. akvavita 

akcedál 1. (ehhez)járul; a se adăuga; dazu/hie(r)-
zukommen. 1584: Accedal eheóz az Takach 
Ieremias vallasaa [ K v ; TJk 4/1. 259. - h a l l o -
mása]. 1593: Az Zaz Rend vraim c(on)sensusais 
accedalwan Ez Ieoweo zombatot halaztotta Az 
Magyar rend Az egybe gywlesnek (így!) [ K v ; 
TanJk 1/1. 212]. 1602: mezaros Mihály . . . ket 
bizonisagal megh bizonittya az eo marhaianak 
sayat voltat, Accedalúan azis hogy minek eleotte 
zemewel nem latta az marhakat igyenesen zeo-
rin megh newezgette eoket az het birak vraim es 
nótárius eleott [ K v ; TJk VI/1. 609]. 1603: az 
teob bizonisagoknakis vallassok Alkolmasent acce-
dalnak ez ket vallashoz, az Leankanakis refera-
lasa, noha illegitimae aetatis, de mindazatal 
p(ro)pter rei declarationem accedal [ K v ; i.h. 
671]. 1654: mind harmunkat mint Consentien-
seket az Tőrueni halaira sententiazot, de az I(ste)n 
eo Fël(sé)ge ingyen valo irgalmából Kemeny 
János Ur(na)k eo Naganak sziuet meg szalua(n), 
es sok emberseges embereka intercessioiais. 
accedalúan eletemnek megh keg(ye)lmeze [Fog.; 
KemLev. 1430. - aKöv. a fels.]. 1710 Mltgs 
G(ene)ralis Com(m)endans Uram tettzése is ac-
cedalvan, Kglt (e)k publicallya midenŭt, hogy 
akár Németh, akár Rátz Kattonak Passus nélkül 
járni . . . , s alkalmatlankodni, praedálni, vagy 
fosztogatni deprehendáltatik (így!), mindgyárt 
arrestáltassék [Nsz. ; K v L t 1/198 gub.]. 1732: Mos-
tan edgjező akaratból a Patronusok consenşusa 
is accedalvan fogak fel Szent-egy haz szamara 
azt az erdőt [Oltszem Hsz; SVJk]. 1739 : az Fiscus 
Malmára Gátot Csinálni kenszerittetűnk, gjakran 
mint hogj az Sok és nagy árvizek mia el szaggat-
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tátik, ehez accedal a malom kőnek hozatása [Hát-
szeg ; Ks 83]. 7758: az fen meg irt három Atyafiak 
és emlitet Relicta magokba szálván . . . , Ember-
séges Emberek intercessiojokis accedalvan, végre 
vették egymást békességre, es meg békéllének 
egymás közt ez szerént .. [Asz, Borb. I]. 1763: 
Azis accedal, hogj Boros Miska mikor fen forgat 
ezen dolog, mindenkor tsak feleig agnoscalta 
magat bŭnesnek, s' fele refusiot igért [Torda; 
TJk V 154-5 ] . 

2. hozzáadódik/jön; a se adăuga; hinzugeben. 
1754: Ezen Jobbágyoknak ezen Specificált 
Taxához accedálnak ezek: ugy mint Magyaro 
termés idején négy négy ejtel, Fonássalis tartoznak 
[M. gyerőmonostor K ; Told. 12/40]. 1761 Accedal 
Devan következendő esztendőben incassalando 
kőzepsö Malom negyedik kerekének taxája [Déva; 
Ks 94. 24. 4]. 

3. hozzávesz/ad; a adăuga; hinzunehmen/ge-
ben. 7652: igirem eo kgl(ne)k egy darab réghi 
Nemes puszta szŏlŏ helyet . adni, accedalva(n) 
ehez azis hogy kŭlŏn magának valo hegy lévén 
ez megh irt szŏlŏ sem colaltatasara, sem penigh 
kerteltetesere nem erkezhetne(ni) [Szer. Solth 
János ref. esp. kezével]. 1798 A Jószág annak 
idejében liasonlo állapotban szálljon vissza, és 
akkor megint inventáltatván, ha Melioratio vagy 
deterioratio találtatik benne, az aestimaltatván, 
ä szerént accetlalyon ä Zálog Summához vagy 
pedig abból defalcaltatik [ K v ; JHb VI/19]. 

4. hozzákerül, hozzászerződik; a se alătura; 
hinzugelangen. 1746: Az Egerpatakia bonumi 
inventaltatvan, ugy találtattak a' Sz. Visita(ti)o 
előtt, a’ mint urbarizaltattak volt in A(nn)o 1728, 
a' mik az után accedaltak, regestraltattak [Eger-
patak Hsz; SVJk. aTollban maradt: eklesia]. 

5. tartozik; a aparţine; (hin)gehören. 1748 
Nemességet magoknak illegitime vendicalo 
Lako, ficto nomine Szilagyi alias in proprietate 
Lakatos Nemzetség ellen valo Processus, Jobbagj-
ságokrol, az hová accedal hasonló módon a Déczei 
Nemzetség is [TK1 gr. Teleki Ádám kezével]. 

6. (meg)enged ; a permite; erlauben. 1635: ha 
az Nag(o)d kglsege accedal kezek leszünk Nagodat 
beowebben informálni es az dolgot wolta keppen 
declaralni [Kv ; Á L t Céhir. 1/15]. 1747: ha Ngod 
gratiaja accedalna én az fő kezességet még esz-
tendeig fen tartanám s fen is tartom [Alfalu Cs; 
Ap. 5 Thuri István Apor Péterhez]. 

7. rááll; a fi de acord, a consimţi; auf etw. 
eingehen. 1744 engedtessek meg .. Hogj tar-
tassek egj mester a fizetése legjen a Komlodi 
beneficiumbol és fizetesbol melyre a mostani 
Praedicator is lattatik accedalni [GörgJk 167 a 
baconi ref. szinódus hat.]. 1752: kérék Hogy 
a’ mostani U j Csánia határon épitett két kŏvŭ 
Malom (na) k felső követ adgya által nékiek . 
igervén magokat azon tó gáttyának fele procurálá-
sára melyre Szt Iváni Sigmond Vr(am) is acce-
dálván által adá [Born. X. 16. - aVagy Mező-, 
vagy Pusztacsán TA]. 1770: a melly belső fel kel-
hető portékákat egjben kelésekkel Néhai 
Salanki Ráchel Aszszony . . . Sombori Gábor 

Uramhaz hozott tartozik azokat restitualni„ 
melly kívánságokra és atyafiságos kérésünkre 
Sombori Gábor Uram is accedála mint hogy 
előttünk mindazokat elő ís raká [Kisesküllő 
K ; RL t 0.4]. 1808: a' Praetendens Aszszony 
Biro Jánosné Székely Sofia önként accedal arra,, 
hogy a'mely 3 véka búzát a' praetensus Fiu Föl-
dibe vetett ., acceptállya in defalcationein 
adjudicatae Summae [Asz; Borb. II ] . 1833: tŏbb-
szeri ajánlásokra accedálván, adá tserében 
egy belső fundusatskáért a következendő kaszáló 
és szántó helyeket [Csekelaka A F ; KCsl 16]. 

akeedálhat 1. (ehhez) járulhat; a se putea adăuga ; 
dazu/hie(r)zukonimen können. 1741 Accedalhat 
és méltán Consideráltathatik ezis hogj a Bethlen 
Eva Aszszony földinek a közepe el tapottas-
sék a más Possessor uré pedig Semmit ne érezzen 
[Retteg SzD; Ks 14/XXXVII I . 11]. 

2. hozzáadódhatik; a se putea alătura; hinzu-
geben können. 1812: Belső Jok nem lévén fel sem 
osztattak 's annál fogva ezen rész Joszághoz sem 
accedalhatott semmi [Szászfenes K ; Ks 76 Conscr. 
261]. 

akcelerál siettet; a urgenta; beschleunigen. 
1754: Groff Kornis Antal Atyánkfiának azon 
Causának procuratioját Concredáltuk, és Conc-
rédállyuk is hogj az magánál lévő Levelekkel 
procedállyon inchoálván az Causakot, decisiojat 
accelerállya [Nsz; Born. I. 21]. 

akceptál 1. elfogad; a accepta; annehnien. 
1584: az Aduersa parsnak meg kellene engedny 
hogy ez Borsos Ianosnakis Acceptálna penzet es 
compositioiat [ K v ; T J k 4/1. 316]. 1593: az Zasz 
Nation valo vraim az minemew zeinelieket propo-
naltanak, azokat bizonios okokért az magiar 
Nation valo vraim nem akartak acceptalni [ K v ; 
TanJk 1/1. 222]. 1615/1616: nem acceptalok sohul 
eggyik fele tiszt viselöktölis seminj fele erogatiot 
[Gyf ; R D L I. 100]. 1617 megh Irt conditiokatt 
minden reszeibe czikkelibe acceptalom rectificalom 
[Meggyesfva M T ; Bál. 57]. 1648 nekűnkis lehet 
annyi hitelűnk mint egy rósz Menes, Tehen, Eõ-
keor, es Disznó Pásztoroknak (így!) . . ., ha 
penigh eo Ngha hitúnket nem acceptallya, az 
Poenat eo Ngaa ( ! ) ad quindenam Exequaltat-
na Eŏ kglmen [Alvinc A F ; Szád.]. 1717 Két 
Mása Magos Kendert . . acceptalta(m) pénzeni-
(ne)k ō kglineknél valo interesseb (en) [Bögöz, U 
KaLt] . 1718: (Az inasnak) optioja volt az Blts 
Chetŏl hogj Gazdát valaszszon es választottais 
Kŏvendi Gyŏrgj Ur (am)at de eo kglme ne(m) 
akceptalta [ K v ; AsztCJk 106]. 1724: (A malmot) 
egyedül cedalak Tar Tamás Ur(a)m(na)k eo 
Kglmeis acceptala ily Conditiokkal [Asz; Borb. I].. 
1737 En ugyan Nagysagad Szavaval megy ( ! ) 
talaltam ö kegyelmet ő kegyelmeis jo Szivei 
Acceptala [Somlyó Cs ; Ap. 2]. 1746: Ezen condi-
ciokat ã meg irt Gyertyanosiak kez beadassal 
acceptalak [Torockó ; N y l r K XI I , 113]. 1752: Ígér-
vén negyven forintott . . . acceptálni nem akarta 
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[Algyógy H ; BK ] . 1757 kinálá őket fél fertáj 
eged borral de nem acceptálák [Mezőpagocsa T A ; 
Ks 8/XXI. 13]. 1796 Kaszát még tsak a’ Marhák 
osztállyá dolgábais, qua plenipotentiáriussát az 
Hugómnak nem acceptálom semmiként [Mező-
bodon M T ; IB gr. Toldalagi László nyil.]. 7803; A ' 
kűldett Lobéli gratiáját köszönöm ; de vagj aeq-
uivalens tsere vagj pénz nélkül nem Acceptálom 
[Széplak K K ; Ks 94 Vegyes lev.]. 1808: a ' Prae-
tendens Aszszony . . . önként accedal arra, hogy 
a'mely 3 véka Búzát a praetensus Fiu Földibe 
vetett. ., acceptállya in defalcatione adjudicatae 
vSummae [Asz; Borb. I I ] . 1812: Dávid Samel ( l ) 
atyankfija Remekjét mutatván és Akceptálta az 
Betsűletes N. Ché [Kv ; ÖJk]. 1823: a leg kissebb 
égy esztendős Bika süldőt a’ Magistratus nem accep-
tál ja [Dés; DLt ] . 

2. befogad; a primi; aufnehmen. 7655/7754 k. ; 
Az idegen pedig mig meg nem házasodik és a Város 
közé bé nem esküszik, a' Czéh nem akceptállya 
[ K v ; AsztCJk 18]. 7767 Az En hazomnal Leven 
az utrizált időben a Magyor Legények vendég-
ségben oda jőve Telegucza Juvon, kitis ott az 
Legények becsülletesen acceptálvány (I) borral, 
annyit ivutt a mennyi néki tetszet ſBetlenszt-
miklós K K ; BK ] . 

3. elismer; a recunoaşte; anerkennen. 1629: 
azon az házon sokat epituen rajta Astalos 
Balint, az mellyet vgian mi eleöttünk Toroczkay 
Szabó Istuanis acceptala [ K v ; R D L I. 144]. 
1755: (Vig Györgyöt) ä becsūlletes Cheis 
Becsülletes városi ember gyermekének lenni ac-
ceptálá [ K v ; FésűsCJk 61]. 1798 Brájka Vonuj 
Beres korhelkedett betegeskedet azért 
az korcsmárosok(na)k torkáért acceptalnom kelle-
tett 5 Vfr s 8 xrba [ H ; Ks 108 Vegyes ir. 73]. 

4. átvesz; a prelua; übernehmen. 1740 Szé-
nát . . mind esős időben kelletvén hordatni, 
azt a Militia nem acceptálta [Hosdát H ; Ks 84 
Zejk István lev.]. 1753: (A katonák) igen jo reg-
gel kiványák, hogy harmatos Füvet vigjenek, ha 
nem harmatos nem acceptállyák [Hídalmás K ; 
K s 91]. 1769: Januariusnak kezdetitől fogva az 
jo, és szép húsnak fontyát az Katonaság acceptálni 
f og j a két krajczárban [UszLt X I I . 97]. 1807 1. 
Rendbéli Vaper Köntös Rft. 25 Ez máji napon 
ákceptáltom [RLt] . 

5. felvesz; a ridica (o sumă de bani) ; beheben. 
1614: az Szamado Reg(e)stomban is mindenkor 
be volt irúa es acceptaltakisa [Torda; R D L I. 
100. — a A kolozsi prédikátorok a fej-i adomány-
ból járó kősót]. 1760: Binder István Uram az 
mester asztali pénzt betsülettel meg fizette meljet 
a becsületes Che-is acceptalt [ K v ; FésűsCLev.]. 

6. jóváhagy; a apróba; gutheißen. 1570: Az 
Éppel Janos Safar polgár keolchegeben Myt az 
zam veowĕ vraim Nem Acceptaltanak Az varosis 
azonba haggya, Es Nem akarja Beh venny [Kv 
TanJk V/3. 2b]. 7586; az Regestumot nem accep-
talliak az Zamweweo Vraim, ha ezen Rendel 
N e m chinalodik meg Es mutatodik az Espotalj 
Ieowedelme [ K v ; K v L t Vegyes I I I . 20]. 1589: 
A z Zam weweo Wraim meg Circalwan az Zabo 

georgy wram Regestrumat talaltanak w kegmek 
benne defectust ki w kegmek Nem Acceptaltanak 
Mert nem kellet volna oda Jrny ky tezen f. 53 d. 
96 [ K v ; Szám. 4/X. 88]. 1589/1590: beteghseghe 
mya mult el eddigh hogy Kendj Ferenczne 
Azzoniom kepeben Ferencz Vram fateallion arra 
keesz volt de az Kaptalan nem acceptalta [Wass 
26]. 1599: valaminth my akkor eo keozteok azt 
az eo dolgokat el intezteok zamwetes zerent, 
azt az my Zam weteseonkent acceptaltak [ K v ; 
TJk VI/1. 346]. 1614/1616: annuatim meg attak 
az feiedelem anuncientiajabol az Nyoltz szaz kö 
soota ., az exactorokis acceptaltak szamadaskor 
[Torda; R D L I. 100. aTi. a kolozsi prédiká-
tornak]. 1752: eddig is a Biro erogalhatott, nem 
volt meg kötve, acceptálták is [ K v ; Szám. 
69/XXVII. 8]. 7777 Leven a Betsűletes Cehnak 
Congregatioja . Választatek Szabó Janos U r : 
Vensegnek meljet is az Betsűletes Ceh acceptalt 
az Isten segelje ő kigjelmet [ K v ; FésűsCLev.]. 

7. vállal; a asuma, a lua asupra sa; auf sich 
nehmen. 1579: Az mezarosok az eo Nags. 
paranchyolattiat hatra hagywa (n) Az teorwennek 
processusat Acceptalak Mostan penig zemtelenól 
eok akarnak Igazat mondanj es minket Az tana-
chyal egietembe gya lazny [Kv ; TanJk V/3. 185b]. 
1630: Mely conditiokat mi ez szerent acceptaluan, 
igeriwk es fogadgiuk az mi kereztieni hwtwnkre 

[Törzs. Bethlen István nyil.]. 1646: Ste-
phanŭs Kekesi Eösi praedikatorsagabul Legenben 
collocaltatott az Ecclesiatul, melyet magais ac-
ceptalt [SzJk 64]. 1670: Nemes és Vitézlő Sárosi 
György hivŭnk ., ugy remenlyŭk hogy taláni 
ennyi hoszas ideig valo faradozása után mégis 
elégedvén hivatallyával, nyugodalmas életet inkáb 
szolgálattya helyett, mint sem tereh viseles nyug-
hatatlanságára acceptalni fogna, inagais ezen túl 
magának ŏ kegme [Wass fej.]. 1778: A Jobbá-
gyimnak hibás tselekedetiéri megengedem hogy 
az Udvarba Dominalis szék Celebráltassék 
és az arra tejendő elkerülhetetlen költést is accep-
tálom, ha tehetetlene ( ! ) emberek dolgaban lészen, 
ha p(e)d(i)g tehetős ember pereltetik tartozzék 
érte az érette tett költést az Arendasnak meg 
fordítani [ K v ; Ks 65. 44. 18]. 

akeeptálás elfogadás/ismerés; recunoaşte-
re; Anerkennung. 1670: bizonyos okokra nezve, 
Sárosi Györgj hivünket kegyelmetek között az 
Fō király Bíróságnak tisztiben nem patialhatt-
j u k . . . , es Nemzetés Vas János hivűnket azon 
hivatalnak el viselesére alkalmatosnak itilven, 
kegjelmessen intimalni, ne vonogassa magat azon 
becsületes hivűnknek acceptálásátol, ismerje fō 
királj Birájának [Wass 16 a fej. Msz-hez]. 

a k c e p t á l h a t elfogadhat; a putea accepta; anneh-
men können. 1625: Ezen Tanukat.. azTanaczjnak 
sok dolgaj leue(n) nem acceptalhattak [Kv; 
Szám. 16/XXXI I I . 22]. 1648: az Actrixnek ez 
varoso(n) residentiaia ninczen, Almasi András 
Ur(am) leōt kezes erette s acceptalhattia az J. 
[ K v ; TJk VIII/4. 328]. 
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akceptálható elfogadható/ismerhető ; acceptabil ; 
annehmbar. 7834; azért nem acceptálható a' 
Sertések számára fel tett 25 véka zab, mivel. . 
köteles lett volna hogy Bráha Szakadatlanul 
legyen [ K ; Somb. I I ] . 

akceptálódik 1. befogadtatik; a se accepta; 
aufgenommen werden. 1752: H a valamely 
mester Ember idegen Helyről jőne, és az betsűle-
tes Chéban akarna álani az olyan nem akceptállo-
dik, valamég Nemzetség és tanuló Levelét be nem 
mutatya [ K v ; KCJk 18a németből való ford.]. 

2. vétetődik ; a fi considerat/apreciat; geschätzt/ 
gehalten werden. 7837 Egy veres toku réz miséző 
Kehely aranyozva, mely acceptalodott ezüstbe 
12 Ezüst Loth [Szentbenedek SzD ; Ks 88 Oszt. 
35]. 

akceptáltat elfogadtat; a accepta; annehmen las-
sen. 7797 Apor Urnái vagyon most a Spirchen-
büchler, mert a Magyaroi Havasan Medvére volt 
vélle, . . ebben az szorultságomban a tudva lévő 
adósságban tizenkét aranyakban acceptaltatni 
offeralom [Gogánváral ja N K ; Ks 94 Vegyes lev.]. 

akceptáltathatik elfogadtathatik; a se putea 
accepta; angenommen/akzeptiert werden kön-
nen. 1702: az specificalt Munkásokat. . . rendellyék 
ugj el, hog j . . az épités kőrűl és munkásokra 
providealo Fő Commissariusoktol is illendőnek 
itiltetvén acceptáltathassanak [UszLt IX . 77. 
47 gub.]. 1763: fassioja maga magat el rontván, 
nem acceptaltathatik, az mas fatens fassiojat 
pediglen evertállyák [Torda; TJk V. 158]. 1772: 
Nem acceptaltathatnak fassiojok, mert aetássok 
felett valo dologrol lelkek ismereti ellen valla-
nak [Kük., J H b L X V I I . 235]. 

nkceptáltatik 1. elfogadtatik; a se accepta; 
angenommen werden. 7682: p(ro)ducalta volna 
ratioianak ideien az eö Nga Commissioit s töb 
ratioi közöt ezis el igazodot volna, az mi accep-
tabilis löt volna acceptaltatot volna [ K v ; R D L 
I. 161]. 1711 Verner Antal Ur(am) remekét 
be mutatván az B. Czéh eleiben, a B. Czéh tői 
is acceptáltatott [ K v ; FésűsCLev.]. 1750: az Motsi 
Kóltsárnak Lôrintz Jánosnak. egy pár kék 
kétzer ványot ( ! ) poszto nadrágot az Uraság bóre-
iból majorság Johaibol az kik esnek egy jo köd-
ment csinaltassa(n) super quibus Kegd magat 
quiétaltatvá(n) Ratiojaba(n) acceptaltotnak [Mocs 
K ; Ks 83]. 1767 a Nms Kollegiumbul hozzan(a)k 
nem másunnan valami Mestert; mert nem accep-
taltatik [GörgJk 210]. 1769: ha penig Gabonat 
adna ezen Redemptio Taxájába acceptaltatik 
az is egy véka buza 20 xfrba [UszLt X I I I . 97]. 
1802: a ' mely ingatlan fekvő Joszágok offeráltat-
ni fognak pro fundo Executionis, azok igaz betsű 
szerint acceptáltassanak [ T ; B L t 12]. 1816: 
égy vég Szösz vászon . . . viszsza adatott, és nem 
acceptáltatott [ K v ; IB ] . 

2. befogadtatik; a fi primit; aufgenommen 
werden. 1741: Lakatos Mihálly, András és János 

Felséges Aszszonyunk Hüségire tejendő So-
lemne homagium alkalmatosságávalis nem qua 
Nemesek, annalis inkáb az verus és indubitatus 
Nemes emberek Seriessében és Cathalogusokban 
ne állittassa(na)k s ne is acceptaltassanak, in 
p(rae)judiciu(m) verae nobilitaris praerogativae 
[TK1 gr. Teleki Ádám tiltakozása Kraszna me-
gyéhez]. 

3. jóváhagyatik; a se apróba; gutgeheißen 
werden. 1585: Amikor penig oly ususba Ieó, hogy 
az kessegh keozeot ez Artikulusok acceptaltatik, 
es Ereosse giwkeresse válik, Az vtan zolhatnak 
eo kgmek az Jdegen procatoroknak be hozassa 
feleollis [ K v ; TanJk 1/1. 9]. 

4. jóváiratik; a se bonifica; gutgeschrieben 
werden. 1750: az levelek taxája a Postán nékem 
acceptaltossék [Borbánd A F ; Ks 83 Borbándi 
Szabó György lev.]. 

5. elismertetik; a se recunoaşte; anerkannt 
werden. 1642: az melj adossagokat. . . Veleo Ist-
uan az elseo Felesege ideieben Czinalt, acceptal-
tatik, es annak Tertiumatt az Leanianak Veleo 
Borbalanak tolleralni kell, es megh kel Teriteni 
[ K v ; R D L I. 128]. 1752: ha pediglen az az Inas 
el szöknék. az betsűletes Czéhba bé fizet ugy 
mint flor. 4. ugy acceptáltotik ismét előbeni szol-
gálatya [ K v ; KCJk 17a ford. németből]. 1807: Tö-
kéletesen meghatározván közönségünk. a kan-
tároknál legénykedőkre nézve, hogy azoknak a 
kantároknál eltöltött idejek semmiben sem fog 
acceptáltotni, akár idegenek, akár hazafiak lé-
gyenek azok [DFaz. 36]. 

akcesszórlum 1. jog járulék, járulékos dolog; 
accesorii; Akzessorium. 1766: Ítéltetett meg. 
édes Anyánknak negyedéért 15185 R. For ; 
x f : 25 Capitalist Bánf f i Súsánna halálától fogva 
foljo Interssel s accessoriumokkal edgyüt [Berve 
A F ; CartTr II . 829]. 1814: a Sinfalvi Határban bé 
Biro Nemes Rákosi és Várfalvi Közönség, Posses-
sorak, meg kerestetének bennünket. a végre 
hogy egy bizonyos Executiot tennénk. Sinfalvi 
közönség ellen. tőrvényesen meg betsűltetett 
feles károknak s ezeknek accessoriumainak Exe-
quáltatasa és az egész Helységeket további 
károk szenvedésétől lejendő meg szabadittása 
iránt [Asz; Borb. I I ] . 

2. járulékos szolgáltatás; contribuţie adiţio-
nală; Beitrag. 1761 Az a hely ugyan Dézmás 
mind azon által Dézma adással nem erőltettek; 
Sem Semmi némŭ Accessoriumokkal [Farkastelke 
A F ; J H b K LXV I I I /1 . 747] | Ezen Jobbágyok, 
az ide valo Vdvarhoz minden heten három napi 
szolgálatot p(rae)stalnak, azon kivŭl egjéb acces-
soriumokkal, még tsak Dézmávalis, eddig nem 
erőltettek [Pagocsa K ; i.h. 26]. 

akcesszus bemenetel/járás; acces ; Eingang. 1770: 
most szabadossab accesussa vagyon a Marháknak 
a vizhez [Berekeresztúr M T ; Bet. 7]. 

akcidencia. Csak tbsz-ban 1. melléképítmények; 
acareturi; Nebengebäude. 1750: denomináltat-
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ván mi subscribáltak ã Sequestrált Mikolaianum 
Bonum avagj Jószág Inventatiojára... az vdvar-
házhoz tartózandó accidentiak(na)k Inventálására, 
es által adására, mellyis következik ez szerént... 
[Szamosfva K ; J H b K LVIII/4. 5]. 1753: Min-
denféle Pajtak, Csūrōs kertb(en) levő szinecske, 
hizó ól, és illyn ehez hasonló aprólék accidentiák 
mint a kapun kivúlis egj olacska [M.nádas K ; 
RLt ] . 

2. mellékjövedelem, mellékes ; venit secundar ; 
Nebeneinkommen. 1750: hogy Iskoláimbol ki 
jötem első szolgálatam intradájávalis Máglássagra 
assumáltattam volt Fixumam 100 Tallér két 
lovakra valo szénám, és zabam 12 Kőből buza, de 
az accidentia praeter ista ha nem Csorgat, tsakugjan 
Csepént. . . bizanj pro fixo mindenkor augealodatt 
fizetesem [Borbánd A F ; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 

3. (szükséges) holmi; lucruri necesare; Sachen. 
1722: Megjen Balásfalva felé edgy szekéris Vaddal 

és egjéb accidentiakkal [Fog; KJMiss. Rétyi Pé-
ter lev.]. 1755: Két kontz pappirosra xr 18 Pos-
tára xr 24 Egyéb accidentiákra xr 24 [TL Te-
leki Ádám költségnaplója]. 

4. kellék; accesorii, Zugehör. 1672: Christina 
Aszszony Pártájat megh készitvé(n) hol mi hozza 
tartózó accidentiakkal együtt készült fel. Flor. 
Hungar. 36 . . . Miuel nyolcz Boglárt kinek négye 
oreg vőttem hozza. Flor. 13 de(n). 50. Győngyől ( ! ) 
és Bársonnyal tőit egeszlen ut supra Flor. 36 
[ R L t 0.5]. 1688: külső majoromban lévő őtt 
szálloimatis fával sóval tartom, egyéb étek-
hez valo accidentiákkal edgyütt [ K v ; UtI ] . 

akció 1. jog (felperesi) kereset; acţiune; Klage. 
1592: dycit J per procuratorem Tomam Antalphj 
de Kobatfalua. az mely leúelet mondaz hogy 
zeörzeöttem wolna azt keúanom hogy azt az leúelet 
prodúcallyad, mert temagadis azt mondod ac-
tiodban hogy az leúel mellet meg nem maradhattal | 
En az mint az En Actiombol Constal, Nem ke-
restelek teged occupatiora [UszT]. 7592/7594: 
Elseòben az Actor fundalia Actioiaba hog' Jure 
success(i)o<nis> eòtet illetia mint Attianak le-
gitimus heresset [ K v ; R D L I. 63. — aTi. a peres 
ház]. 7625: az Actiobol szabadulast es az adossa-
got retorquealtatni keuanniuk | miért az A nem 
Via Juris procedalt dolgaban az J, az A Actioiatol 
Absolualtatik [i.h. 67, 81]. 1673: Az Anak elle-
neim) valo actiojat ertem mit p(rae)tendallion 
ellene(m) [ K v ; TJk VIII/11. 319]. 1746: Illyen 
actiom vagyon az J. ellen, hogy ő meraet 
absolutâ potentiâ mediante útamat meg álván 
rėám támadott egy baltával kezemet rútúl meg 
sebhette [Torda; TJk II I . 81]. 1757: az I(nctuso)k 
penig az Ac (torok) actioyahoz s az dolognak 
meritumahoz ereszkedni es szollani tartoznak itü-
tetett [Torockó; N y l r K X I I , 113]. 1798: én 
Jánosi Péter urammal Litis intermedio a' Thordai 
Tanáts előtt békességre léptem, önként remittál-
ván mind azokat, valamellyeket az Actioban 
eo kegyelmétől kértem [Torda; Borb. II ] . 1804: Az 
Alperes szoszolloja Nagy Solymosi Kontz P á l . . . 

meg kívánja hogy a' Felperes docealja actiojat, 
mert az Alperes azt tagadgya [uo; T V L t Közig, 
ir. sztlan]. 

2. jog ügy ; pricină; Fali, Angelegenheit. 1757: 
kérők mindenik felet, hogy Actiojok(na)k 
meg visgálása után kimondando Deliberatumo-
kon mind két részről acquiescálnak (így!), és mos-
tani Controversiajokot legottan Sopialjak, s erre 
adjanak kezet [Torockó; N y l r K X I I , 113]. 

akcionált jog a keresetben szereplő, a kereset 
tárgyát képező, a keresetbe foglalt; ín pricină; 
in der Klage vorkommend. 1764: Világos lévén 
ë productis Actoriae Documentis az actionalt 40. 
mforint Summának az I. által lett kőltsőnőzése, 
ugy minekutánna. meg nem fizette volna az I. 
Executiora lett Certificaltatása, consequent(er) 

ez ellene intentált Executio(na)k Repulsio 
által, általa lett sufflaminaltatása [Torda; TJk 
V. 223]. 1805: Kivánnya a Felperes Báró Ur 
eö excelentiaja, hogy. . az actionalt hellyek cum 
paena (!) morositatis a Feliperes Báró Ur eo ex-
celentiájának ki itiltessenek [Szászrégen; Born. 
G. X V I I I . 2 Part. törvényszék jk]. 

akcionáltat jog kereset alá vonat; a da ín ju-
decată, a intenta o acţiune; vor Gericht laden. 
1803: (a lólopással vádolt cigány) se Kolosvár-
ról, se másunnan mind ez ideig-is semmi Sza-
vatyost elő nem állitván, s magát a’ Lo eránt 
nem legitimálhatván, Rabokat Itelő Törvény 
Székünk előtt actionaltattuk [ K ; K L t 13]. 

akcionáltatik jog kereset alá vonatik; a fi dat 
ín judecată; vor Gericht geladen werden. 1774: 
a mióta az Utrizalt Malom actionáltatott az ota 
a Vám nélkűlt valo őrlés Cessált [Gálfva K K ; 
Ks 66. 44. 17f]. 

aki 1. cine; wer, welcher, welche, welches, der, 
die, das. 1558: Az ky leyant akor Thartok wala, 
clara newut, es Az keeth Swthew Marthanak azok-
nak Semmyt ne aggyanak mert En azokat meg 
Elégethettem szolgalattyokrol [ JHbK XLIH/21]. 
1569: Baldj Rezeth Iztrigy Janosnak Awagy 
walamely Attya fyaynak az kykre Nezendeo wol-
na Annak meg valtasa. tartozik megh 
bochyatany [Mányik SzD; IB VI . 225/13] | Az 
kys veolgyet. azok az Jobagiok Elteek, a 
kyket bernald balas, az zekel feoldere zalytot va-
la [Uraly M T ; V L t 7/692]. 1570: kery azon hogy 
ely Mennenek az Albert zeybertnehez, Az kytwl 
az zo lewt [ K v ; TJk III/2. 170]. 1571: az adot 
három vasarnap ely Jariak es az ky Megh nem 
akarya Adny Negedyk vasarnap megh fogiak [Kv ; 
TanJk V/3. 29b]. 1572: az ki meg nem allanaiaket 
Rizi lygien az perese [Gerend T A ; BK] . 1573: 
vgy attak ky annak a ky kerte [ K v ; TJk III/3. 
77]. 1576: az kyket eleónkben hywanak My azokat 
Meg eskeótók [Jobbágyivá MT ; Bál. 78]. 1577: my 
byrak igazat vehesswnk azon a’ ky megh nem 
allanaa [Uzon Hsz ; BLt 7. — aTi. az egyezséget] 
| A ky penigh nappal zankazyk. . . annak eo keg-
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inek semmy bwntetest ne(m) zabnak [ K v ; TanJk 
V/3. 141b, 142a]. 1581 egy Nemetnek a ky pre-
dykalt wolt az zaz vraymnak atta(m) d. 50 [ K v ; 
Szám. 3/IV 16]. 1582: Kiczioda az a' ky az 
embert meg Sebesittette | iobban tuggia az aki 
ki Asta | Myert hog eo kmek warosul eg nehaniat 
tudnak Coloszvary ( ! ) fiakat, kik elegnek latat-
nak az Notariussagnak tiztire, Tetczet. ., hog 
aky Jobnak es Alkalmatosbnak versatusbnak 
tecczik effele vocatioban lennye, eó kegk aggiak 
a' varos eleybe [ K v ; TJk 4/1. 98, 102, IV/3. 
253b]. 1583: azzal az emberrel azky Az kis Aito 
kolczat tartia megh zerzeodeot [ K v ; TJk IV/1. 
157, 157a] | Aggywk thwttára myndenéknek az 
kyknek illyk. [Oroszfája K ; W L t ] . 1584: 
Aky mith erdemei vgy bewntetessek | Hallottam 
vala hogy akiheoz gianosag volna az bozorkansagbol 
a’ laba Niomaba kellene lepny es meg zolalna 
[ K v ; TanJk V/3. 286a, TJk IV/1 278]. 1585: 
Attunk Nemes Gergely ala az ky az borok Mellet 
be Jött vala 3 louat | Akinek annj diznaia vagion 

tizedett veznek beleole | voltanak a kik a 
karót faragtak | vontak az ora harangot az 
Chiszar Peter attiafianak a ky nalla megh holt | 
Aky azért magat be Akaria Iratny legien kezen 
vgy, Amint az vegezes tarthia [ K v ; Szám. 3/XVI. 
48, 3/XVII. 14, 3/XIX. 12, 3/XXII . 22, TanJk 
1/1. 14]. 1588: mond ky volna az a ky azt az en 
vramnak meg mondana [Zsákfva Sz; W L t ] | 
aszkj violallia asz Compositioth, asz megh Állo 
feel megh uehesse rayta [Ne ; Berz. 7. LXV/3]. 
1589: Attam az Garabantoknak hogi a’ kik az 
varosbol ganeyal ki iottenek, oda a ' Malom gatra 
vitettek [ K v ; Szám. 4/XI. 3]. 1591 az Instruc-
tiot olűassak el eleotteok, akkik melle allanak, 
vyologh eskessek megh eoket | emberetis adhattia 
akkiteol zaz 25 pinzen veotte | en vagiok az akki 
meg czufoltalak | N e fellie(n) bar A k j hozza megie(n) 
[ K v ; TJk V/l. 115, 169, 179, TanJk 1/1. 167]. 
7592:azkjk twtorok haborgattiak az arwakat 
mi legyeon Jwtalma [UszT] | az vrak keozwl 
talallianak megh akkiket gondolnak [ K v ; TanJk 
1/1. 181]. 1593: akarki, az ki bort hozot korczo-
mara . . . lato pohart adot az porkolabnak kostolas-
ra [UszT]. 1594: Akki abban vit hat attul ell veot-
tik az Varos eorszeok [Dés ŝ, D L t 246] | poronchiol 
hogy az kiket eleonkbe <hiv> azokot meg esket-
neok [Kézdiszék; Törzs] | Zenth Georgi Nap-
ban az kinek tiz Jha vagion egi Jhot es egi barant 
ad [Baksa Sz ; U C 113/5. 42]. 1595 u.: ne(m) va-
giok en az a 'ki te [UszT] | az Chaplarok. . . ze-
meli valogatua az kinek akarnak korchomarolnak 
[ K v ; TanJk 1/1. 262]. 1597: latam hogy Sardy 
Janos az zolgaloyahoz akki akkor nalla lakik 
wala kapdos wa la mind alol fellyewl [ K v ; TJk 
VI/1. 100]. 1599: My keöz birak Nemes zemeljek 
Aranios szekben Inakfaluan lakok Teczi Tamas 
es Bakó Istuan. Aggiuk Emlekezetire mindenek-
nek az kiknek i l l ik. . [ EHA ] . 1600: Nem Jámbor 
azzony az, A ' k y mas Jámbor azzony alatnak 
konthjat zabad vthaban le vonza [ K v ; TJk VI/1. 
392] | ez az Olah a kit Kenieres Balith megh fo-
goth a wert le engemeth [Almás U ; UszT 15/131] | 

egy keúes vartattúa azokis el Jutanak az kikòt 
Bizonsagra hittak vala [Füle U ; i.h. 15/16]. 1604: 
meg fogtatok wolna azt aki az louat Jde hozta 
[Új fa lu U ; i.h. 18/145] | zwksegh megh tartany az 
lowasokat de ollyanokat a'kik az zolgalatra eleg-
segesek lehessenek ne az korchyomakat eorizzek 
[ K v ; TanJk 1/2. 442]. 1606: Az Nemet Hadnag 
i s . . . el oluasta eleöttwnk az Comissarius Decre-
tumat, es akkik az leuelben fel ŭalanak irua be 
hiuatok az Tanachjhazba azokat [ K v ; TJk 7. 
81] | mind ezōk az kikòt meg neŭeztem keczet-
bena [UszT 20/47. - aKecset U] . 1607: el 
menneonk es Pal Deaknak Nag j Borosniaja Scho-
la mesternek es az kiket mi elenkbe hiuanak 
azoknak hwt zerent valo vallasokot be uöttük 
[BL t 3. — aHsz], 1610: senki addeg az megh 
neuezet Jozagokat. . kezebeol ky ne vehesse. 
Meglen az az ki kezebeol ky akarna venni. Ket 
ezer forintot tegien le [Balavásár K K ; Ks 19/111. 
22]. 1619: nem hogy mind es eppen megh nem 
attam volna az ki tegedet concernalt, szeőt megh 
Brassóban deponált ezwst. .javaidat nagy sum(m) a 
pinzen valtotta(m) ki [Fog . ; Szád.]. 1620: Ezek 
pedig az zemeljek mind fejenkent az kiknek válla-
sokat be vettvk laknak. . Hun iad Varmegje-
ben Allgiògjon [ R D L I. 109]. 1623: a kolosuari 
áros emberek, az kik egész terhet vittenek [ Bh ; 
B f N ] | az kiknek supplicatioiokra illien valazt 
téottunk [Szereda Cs ; Törzs] | mingiart Egy igen 
Jo Rationistatt keresse(n) olliat az ky ige(n) 
teókelletes igaz okos tudós legyen [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1626: szabad útt uala, mastis 
az kj ott akart iarnj szabadon iarhatott .[Szent-
márton Cs; B L t 3] | A z ki az en Testamentom 
tetelemnek meg masloi i uagi fel bontoia lenne 
akarki Atok legien ra j ta "Kv ; R D L I. 129]. 1631: 
bizony megh teczenek ez keönteösereöl annak 
akki igen tud húzni vonii [Mv ; M v L t 290. 253a. 
1632: az Atyafiak az kiket az Joszagh illet azt 
hagjtak. [Zágon H s z ; Borb. I ] . 7633;en nekem 
vala egy Lakom, az ky az szomszédom Leania-
val, ell zökek [A.komána F ; Szád.]. 1635: pa-
rontsiol N . mi nekünk . . . hogy akkiket. . More 
Lazlo, mi elònkbe hywand , . . . azoknak hwteòk 
utan valo vallasokat N . megh Jrnok [Abrudbánya; 
Törzs]. 1641 nem volna oli pap ã ki őtet velle 
megh eskűtne [SzJk 5 4 - 5 ] . 1642: hiszem nagj 
dolog Vram, hogj az kivel en iott Czielekeottem 
most az Jar Ellenem [Abrudbánya A F ; Törzs] | 
kúldgio(n) kegd egi bizonios embert hozza(m), 
az ki megh eszmeri [Árpástó S zD ; Ks 41. B ] , 
1643: Ez az Martonis az ki feleől tudakoznak eō 
Naga Jobbagya [Sárpatak M T ; L L t Fasc. 70]. 
1644: Adom tuttara mindenek(ne)k az kik(ne)k 
i l l ik . . . [Aranyosrákos T A ; Borb. I ] . 1645: Tor-
ma V r a ( m ) . . . Jobbagj is felesebbe(n) az kik ez 
dologhban fáradoznak [Kisbudak B N ; B L t 
1645/20]. 1648: semmi oly derekas gond uiseleŏ en 
mellettem nintsen, az kire valami dolgot bizhat-
nek [Alvinc A F ; Szád.] . 1651 Hallottam enis Va -
taj Giőrgiteől, Tordan, az ki az Borbély Gergeli-
teől marat házat megh ueőtte [Aranyosrákos 
T A ; Borb. I ] . 1655: Hallottam Fekete Balintol 
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az ki az vizbŏl ki vötte az pénzt . . . [ K v ; CartTr 
I I ] . 1662: Én Monoba(n) Lakozó János Deák 
Adom emlekezetül mindenek (ne) k az kiknek illik.. 
[Monó Sz; BK ] . 1662/1673: Adgyuk tudtara min-
denek(ne)k azkiknek illik [Csókfva M T ; Törzsi. 
7683 k. penna bor ket ket ejtel minden embertől 
a'ki dezmat ad [Somlyó Sz; SzVJk 65]. 1684: 
Nagod . parancsol, hogy az kiket az D(omi)na 
Exponens előnkbe statualtat, meg vallatnok hűt 
szerint [Csíksztmiklós; Borb. I I ] . 7690: egy aghat 
le vagha az az ola az ki Szekely István hazab(an) 
lakik [Aranyosrákos T A ; i.h. I ] . 7695: az Obest 
Lejtmantyok az ki nekiek parancsol. [Fog.; 
B K ] . 7697 az palotának volt egy nagy magas 
kiminye, hogy az várat el igetik. ezen kiminy 
reá dűlt. ., az ki el igette annak kel megh épí-
teni [Szilágycseh; B K Kűmives Gergely lev.] 
| azon kivŏlis akkik adversarius vadloi lehettek 
vo lna . . ellene juris ordine nem procedaltanak 
sem egjszer sem masszőr [SzJk 306] | Pintek regen 
puszta falu hely leven az akkori Possessor szabad-
ságot kiáltatot, es ugy ŭltete volt meg az helyet, 
az ki ot akart lakni, ellenben az ki onnét el akart 
menni, Szabadságában állott [Teke K ; L L t Fasc. 
140] | azonn Polgárt, a ki azonn alkalmatossággal 
jelen volt, bé hivatván. az dolognak voltakép-
pen végére mentünk [Brassó ; BL t 9]. 7777 : égy 
Oláh Todor nevű idegen ember, az ki mostan 
ugjan itt Belefalvan (!) lakik [Bélafva Hsz ; Borb. 
I ] . 7722: Hallottam annak az szájából, az ki látta 
az szemivel [Sövényfva K K ; B f N X . 2/113] | 
az Olasz kut mellett valo füvet le kaszálljak, d e . . . 
azok takarják fel akik kaszálni nem voltanak 
[Sáromberke M T ; GörgJk 137]. 1727 Szüntelen 
volt. egj Makai István nevü halaszsza, aki is 
nyarban ott Lakat az To kőzőtt egj Csupán [Me-
zősámsond M T ; Berz. 14. XVIII/19]. 1730: az 
kik áll korcsomákat tartanak. bűntettetnek 
meg [Dés ; JK] . 1732: az Urának akki magájenak 
mondotta kezehez adtama [Dés; Jk. a Á bá-
rányt]. 1733: első akki mindenkor annotállya 
[Dés ; Jk] | a Biro akki velünk volt, el híva ben-
nünket [Hévíz N K ; JHbT] . 1734: Akki penig 
gaszt viszen az embert adni nem tartozik | . . . 
akki penig porondozo Szekeret ád [uo; i.h.]. 
1735: az ott valo Biro akki meg vőtte [uo.; i.h.] 
| az Nemes ember az ŏklivel fenyegette. mondván, 
te vagy az a rosz ember az ki aszt mondád né-
künk hogy Huncz futok vadgjunk [Csicsógyörgy-
fva S z D ; TK1]. 1736: vesztete volna az Isten, az 
ki Csináltaa [Szentegyed SzD; i.h. — aTi. a 
törvénytelen gyermeket]. 1738: Minthogy ezen 
csicseia határ régen pusztában hever . . . , csak 
jövevények lakják, az ki hol irtogathat helyet, 
ott lakik [BfN. Bánffy Farkas conscr. — Csúcsa 
K ] . 1753: hiret hallottaé itt Szereda Szent 
Annán lakott Néhai Molnár Gergelynek, a kit 
mesterségéről Szabó Gergelynek is hivtanak. . ? 
[Msz; I B vk]. 1757: Nevek szerint kik azok akkik 
oda bé irtottak.. . ? [Kük. ; B K vk]. 1766: gyere 
vigy oda aki meg kergetett engemet [Szilágycseh; 
B f R 101/2]. 1767: el mentünk.. . a korcsomára 
az kovács oda jőve Kis Vaszilia s Telyegucza 

Juvon, az kikis erővel el akarván vinni a He -
gedűseinket. [Betlensztmiklós K K ; BK ] . 1779' 
az kitől az Sessiót vetik adatta Volna kézber 
[Girolt SzD ; GyL ] . 1780: az Fekete Szőrű kan-
czát. altal adta volt az katonának, akki ismit 
által adta volt egy Czigánynak [Fintoág H ; K s 
113 Vegyes ir.]. 1804: akki tántzalni akar fizes-
sen [M.fráta K ; KLev. 8]. 1812 egy falusi bízót 
embert rendelek oda akki. kortsmárolyon 
[M.egregy Sz ; JFMiss. V Baczó László lev.]. 
1833: elmentem. Pétki Sámuel Uramhoz a-
kittis... meg találtam [Asz ; Borb. I]. 1841 adgyuk 
tudtára és örök emlékezetire mindeneknek akiket 
ezen dolog illet. [Bözöd U ; i.h. I I ] . 1842: 
jelen valának. egy részről idevaló Bözödi I f -
jäb Jakab János. más részről tsak ugyan 
Bözödi K Vas János . azkikis mind enyen ( ! ) 
Job job Kezeket beadva minket meg birálánok 
[uo.; i.h.]. 1847 jelen valának egy részről. 
Kontz Istvánné Adám Juliánná fiával. más 
részről. Bözödi Vas János az kikis jelentének 
ilyen egy más közti Csere Vásárt. [uo; i.h.]. 

2. amely, amelyik; care; welcher, welche, wel-
ches, der, die, das. a. Állatra von. 1585 Az fe-
lekj Gilkosoknak Juhayba(n) akj meg marat, 
vagion Nro 19. Meljek az Zagorian Janosne Juhav 
keozeot vadnak [ K v ; Szám. 3/XVI. 46]. 1587: 
Az Tehen Barom keozzwl az kyk el holtak, 
holt megh 1. zeoke Tehen [ K v ; i.h. 3/XXXIV 
26]. 1592: hoztak el Johaynkot ugy mynt ket 
falykat Jde ala olafaluba, a kit akartak meg; 
Njwztak benne [UszT]. 1597: monda az ázzonj hogi 
egi hitwan tehenet arol, aki az hidrol le esett 
volt [ K v ; TJk VI/1. 6]. 1600: az Juhokat az maior 
haztol el wzte mas helre, es a mint akarta el han-
ta, az ki wolt Bethlen faluy Jo ( ! ) . . , az teöbbit 
a kit akart benne azt wizza wzet le az maior ház-
hoz [UszT 15/252]. 1606: Akkor ne(m) vala njaúa-
liaya annak az menes lónak, az kit mo(n)dnak 
hogy megh holt [i.h. 20/96]. 7662: Szaz Zalak-
naru l . . . Arenda penzb(en) Administraltak en. 
kezemb(e) hat forintot.. Azkirol eo kegielmet.. 
quietaltam [Wass 24]. 1712 k.: Boldisar V a j d a . . . 
én tőllem . . . vont el egy kövér Disznót, az ki meg 
ért volna négy forintot [ T ; Törzs]. 1731: Amely 
lovak már jóban tanulhatnák ( l ) meg próbálja őket 
az ugrató fa kőzé köttetvén. ., de a ki(ne)k semi 
inclinatioját nem latya az ugráshoz nem kell eről-
tetni őket | rendre fogatván meg az kanczákat nékik„ 
kézen kell hágatni eŏket, ugy más mén lovakkatis„ 
az kikkel kézen szokta(na)k hágatni [JF lovász-
mesteri ut.]. 7736: en kinaltam Eltetŏ Vramot, 
hogy meg fordittom a Tinót az kit az Apósa 
adot a Szōlōirt, a mint hogy eő keglme igirte 
voltis nékem hogy viszsza adggya . . . azt Felelte 
Eltetŏ Ura(m), hogy tegyem az hijjuban azt az 
kapat akkivel azt a szőlőt akarom kapálni, hadd 
egye meg a rosda [Szentegyed SzD ; Wass 13]. 

b. Tárgyra és földrajzi fogalomra von. 1545: 
En Sombory János . . . az en atyamffyanak Som-
bory Mihalynak Somborbely és az dalbely rezt 
az ky nalam. • . zálogon a loth. . . megh bochat-
tam azon keth zaz forinterth az kiben nalam za-
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logon volth kyrewl menedeketh ez en lewelemel 
adok [Zsombor K ; M N y X L . 137]. 7568: ez Nagy 
András adoth az koszego András hazatol, a ky 
felöl most perelnek.'., az adóba . . . f. 6. d. 24 | 
az a fold a ky felöl perlenek Kaytar Istwane j 
ez zanto fold akyt owenek mond Nyro Simon 
wícey Janose | az mely zoloth En zabo gorgnek 
attam, nem attam vele az'földet aky az zólo ve-
gybe vagyon [ K v ; TJk 191,' 204, 211-3]. ' '7572 
k.: az ovarbely haztol es a’ kibe lakam menye 
vonást edig fizettem vgian Io som(m)at Teöt 
[ K v ; TJk III/3. 30d]. 1573: valami karót . . . 
az kiss zeöleökbe vittem az ky az gilien Jmre 
Saitoiahoz keözel vagion [ K v ; i.h. 162]. 7587 
vigie fel a pynzt akjwel galaczy Istwan kynalya 
meg [Fűzkút K ; WLt ] . 1582: Az kenyerrel ki 
nem Ertem a ky az hat keobebeol swlt | Thi-
niar Mihály . vy Regestum zerent adot exitust 
arról Aki Nalla maradót volt | Az Borral akit 
az Quartas Vraimtol weottem ki nem Érhettem | 
Ki wewen az perceptio Summaiabol azt akith 
keolteot | meg Nitotta Az Almáriumot akiben a’ 
por Allot [Kv Szám. 3/V. 21, 23, 3/VI. 10, 3/VIII. 
66, 4/1. 51]. 1584: kewana(m) az en penzemet 
akit en Bokor Casparnak Attam vala | veottem 
egy Nagy eoreg Talp fath. az Kwthoz az kyre az 
heyazatot Chinaltak [ K v ; TJk 4/1. 319, Szám. 
3/XV. 10]. 1585: faragtatúnk Keomiwes Bala-
sal az waras hazanak a kybe az harangozo lakot. . . 
egy kizebet | vettem keotelet a kywel az temetew 
kertnek hatarat ky mertek | vettunk egy fat az 
nagy harangnak zarnianak a kire az zyat keot-
tek | Az Achoknak Zaru Zeget attúnk tizen 
eotet, akywel az gereûdakat az zarū faban be 
zegeztek [ K v ; Szám. 3/XVII. 14, 3/XIX. 35, 
38 — 9]. 1588: Cedulara hajlot kj buza akj penzwl 
tt. f. 19/37 [Kv; i.h. 4/II. 13]. 1591:nem az ez a 
bor, akkit eddig árultunk | ezt az leuelet, az kit 
p(ro)ducaltanak, eok írattak | Tiuadar. . . el 
meccette erzeniemet akkibe vala az mit arultam 
vala | Theolczeres Georgi . . . fel deoite aztolat 
Leorincznek, akkin arul vala [ K v ; TJk V/l. 65, 
104, 138, 176] | az penigh az kit mutata az a pe-
res nyl feold vala [UszT]. 1592: azt az niolc f(orin)-
totis vizza adna neki akkit akkor eleobe neki 
adott [ K v ; T J k V/l. 194]. 1594: niolcz pénznél 
felliebb senki czegeren borát ne kezgie.. . akki 
penig alab valo lezen, aztis arra zerent kezgiek, 
ammint az bornak iob es alab valo volta mutat-
tia [ K v ; TanJk 1/1. 235]. 1595: Egy mosdo kor-
so. Araniazot az ky n iom. . . M. 13 p. 11 [Zsom-
bor K ; SL]. 1597 Pestesy János. . . Az Jozagrul 
valo leweleketis, az ky ew keziben volt. megh 
ada [Galac B N ; WLt ] . 1599: Egy altalogat vet-
tünk, azért a k i t . . . el laptak volt [ K v ; Szám. 
8/XVI. 49]. 1600: Jo Chiwr es istállók... Ne-
weztessenek az kikett el hantal | Az belseö 
wez sorkarol, a ki eösweny be megye (n) [UszT 
15/103, 125]. 1602: vagion valami lewel keoz-
teok az kj eoketh Jlleti [ K v ; R D L I. 73] | Az 
feold feleol tudom hogi akin most az zenafw wa-
gion fodor marton feyzejewel orotata [Szentábra-
hám U ; UszT 17/37]. 1605: az var meget egj 

erdéo az ki falura szállót [Várfva T A ; E H A ] . 
1606: Az kit pedigh András az vüago(n) leteben 
Irtott. [Oroszhegy U ; UszT 20/308] | az pe-
res örökség akiben nagi mihalj lakik werre, giü-
kerre Ezeket Jllety [Keresztúrivá U ; i.h. 20/3]. 
1614: Ez plenipotens penig töb baratiual hazam-
hoz Jŏúen az Leueleket latogattak el oluastak 
és elis vittek az kiket talaltak | Az ky keúes marha 
holta útan marat vala valami vörös fonalis volt 
az marhak közöt [ K v ; R D L I. 8]. 1626 az feold 
az kin az az haz eppittetett eo reaia nez [Kv 
i.h. 129]. 1631 elein Vayda Mártoné volt az az 
eoreoksegh az kit mosta(n) Valaszuty Istua(n) 
bir [Abrudbánya; Törzs]. 1634: verre illeti az 
az Eòreòksegh Biro András akiben lakik mostan 
[Recsenyéd U ; TSb 21]. 1639: Cegen alol az 
padnak azkit hinak az felseo ket reze [Cege SzD ; 
Wass 18]. 1640: Feólseó Buni hataro(n) vagio(n) 
az falu is az kit most kis Bunnak hinak [MúzBeth. 
5465]. 1645: az szeker Szin melet felivl az ki oslop 
uagio(n) az az hatar [Bács K ; BLt 4] | uagion. 
ennekem Nyúztál bellet. Subám, az kj meg 
nem uolt Gyergyoban [Gysz; LLt] . 1660: vegye 
kezéhez azt a házat a kijért az summát le tőtte 
[ K v ; R D L I. 30]. 1667: Udvarbíró Uram 400 
majorsagh Kalongja buzat. czepeltétet el. 
az ki attól meg maradót. . Fel tisztittatám [Bony-
ha K K ; UtI ] . 1675: sütő haz egi vas Lancz 
fői kötve egi az kin vizet melegitenek [Mező-
madaras MT ; Borb. I I ] . 7690: marad meg Quar-
telynak város falu negyvennél tőbb az kik eleb 
le Írattak [Törzs, fej-i ut.]. 1701 A Lok az Pálfi 
István kertire a ki veggel jŏ [Tarcsafva U ;. E H A ] . 
7777 a'kik imitt amott meg maradtanak volt 
azon marhák feliben (így!), Lázár Ferencz u-
r(am) fel gjŭtteté [Új fa lu Gysz; WLt ] . 1720: 
Borsótis olljant küldötte (ne) k, az ki nem el vehető 
[Bögöz U ; BfR] . 1730 : azt sem láttám, hogy Dán-
né kezihez adták volna Szakács Máttyásék.. . 
a pénzt a' kit leltek [Altorja Hsz; Borb.]. 1732: 
a Gabonásban . . Tavasz buza azon kivŭl a kit 
el vetettek Cub 29 [Szentjakab SzD; TSb 51]. 
1742: Ispány Uraimék . . . az Ispotály Csűré-
hez tsak annyi szénát hordatnak, ă kivel Húsvétig 
alig érjék meg [ K v ; Aggm. C. 12]. 1744: vittünk 
egj Kevés szénát az Kin nyugodnak [Záh T A ; 
Told. 28]. 1755: az V rad részén annji Sincsen a 
kin az magad marhádot legéltéthétnéd [Nagy-
devecser, SzD; W L t ] . 1769: Tudok. egy darab 
Puszta Tseresnyes helyett a ki Regen szőlő volt 
[Vadad MT ; E H A ] | minden Falu, a ki fel állította 
volta el bontani ne bátorkodgyék | a melly rész 
utakot meg csináltak volt, hanem azután bomla-
dozott, azokkal a Falukkal, akik(ne)k Határain 
vadnak igazíttassák meg [UszLt X I I I . 97. aTi. 
a három fordulós határt]. 1770: 80 veder igen jo 
bort az meljet magam Elöt szüretem el . . sze-
ker volt aki el vigye [Somlyó Sz; Borb. II ] . 1774: 
az Udvarban lévő Sütőben vagyan égy Üst, a 
kivel Szoktak Seprőből Pálinkát főzni [Mocs 
K ; K S Conscr. 50]. 1790: a' széna pedig mind 
jo a'kit tsinaltunk [Sztrézakercsesora F ; TL ] . 
1796: Itten Kopándon két Hordonál jo tőbb nintsen 
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akiben Bort lehessen Szüretezni [Koppánd T A ; 
GyL ] . 1796 k. A dedradi és Batosi born (a) k 
vedret aki jotska három Márjás alol nem adják 
[Banyica K ; IB ] . 1797 a Fejér és azon apro fe-
kete Szilvának a szedését ma és holnap el fogjuk 
végezni a kit pedig eddig szedtünk 272 véka 
[Szilágycseh; IB ] . 7844; a' felső táblát a ' kibe 
a’ borso, s dinye volt,. . edig el végeztetted [ K v ; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

c. Elvont fogalomra von. 7547 mohai Laios 
Jewwe My hozank Segesvary Sokadalomban 

Az ky zenth Janos Napp Elewth Essyk [Sv ; 
M N y X X X V I , 53]. 1550: Az Éghez reznek Az 
kyt Az Reghi (?) chyeteny gabriel Byrt wolna 
berenden hasonfelet eztrigj Myhalnak meg <e>-
reztettem [Berend K ; B f R VI . 28/2]. 1568: Zőchy 
gőrg az Azony hazbely Rezeyert atta a zőló Rezi, 
a ky őteth Illette volna [ K v ; T J K 170]. 1584: 
Az Malom Ieowedelme azért, az kj az keoltsegteol 
meg maratt tt in Su(mm)a f 62/10 | Az Sellerek 
Adaya . . . az eot fertaljban Akit zedhettenek 
teot, Summaba f 536/50 [ K v ; Szám. 3/XIV. 8, 
13]. 1628: En azon hitre mondo(m) az kire megh 
eskűttem hogi en nem tudom ha zalogh uolte 
Bojer Peternel auagi eŏrökös az a peres ōröksegh 
[Récse F, Szád.]. 1795: Edes Nagos Aszszonyom a' 
jo Remenyseg a’ ki az egeszsz vüágot táplálni 
szokta és a’ ki engemet is egyik fejér fársángrol a’ 
másik zöld fársángra mindenkor egy forma álla-
potba (n) által viszszen nem engedi nékem el tsüg-
gednem [Szilágyfőkeresztúr; IB ] . 

3. ami ; ce ; was. 1547: Es ha walacky Ez zewrzest 
megy Bonthana, ket Annyn Maragion Mynth 
Az K y t h hozaya Adnanak [ Sv ; M N y X X X V I , 
53]. 1568: monda seres Anna ne(m) menek mert 
nagy dolog az a kyt eo keuan [ K v ; TJk 227]. 
1590: A z miben az waros minketh el bochiatotth 
my azban Jartúnk el, es azokért keönyeörgeötthwnk 
vrúnknak ..., nem keōnieōrgeötthwnk azokért kikről 
valazunk wolt, hanem azért Jlleth keonjieörgenwnk 
az kireöl tellyessegel walo walazúnk nem wōlt 
[ S zu ; UszT] . 1596 u.: tizenket forint keòtel 
alatt hattak vala az oztozast hogy az k j kinek 
iutott azzal maradgion megh [i.h. 13/51]. 1600: 
Az hatar tulaidonsagha felól semmit a ki bizonios 
wolna ne(m) tud [Ülke U ; i.h. 15/112]. 1628: 
Rettegen mulatózó* Füz ( i > Gábor 
Az mikor masunnatt valamitt hoz<ott> 
affele Ragadomani uti emberektol el vőtte 
es <nem> Isten szerent valo kereseti volt; 
az kiért velle <sokat> haborgotta(m)b [SzJk 19. 
— aElőtte a lakozo szó kihúzva. bVálóperes kere-
setben az asszony a férjéről]. 1633: Pali Deák; 
V r a m . . . olliakat is iratatot en szómmal, hogy az 
kib(en) se hirem se tanaezom ninczen [F.venice 
F ; Szád.] . 1641 Földvárat* lakó Kadar Anna 
Jőve eleónkben jelentven hogi az ura Syro I -
stua(n) őtet ok nelkul el hatta, az kinek maid 
három eztendeie lezen [SzJk 54. — »Melegföldvár 
SzD. ] . 1651: Az Schola Mester Jővedelmehez az 
várbeliek az Nemethiekkela egiut azt kiuanniak 
hogi az Malombol az gabonakbol valo tertiais 

ki adassék az Ministertol ă ki annak eleötte nem 
volt [i.h. 69. aSzúv/Szamosújvárnémeti SzD]. 
1654: el hiszem az szegénység más ideghen nemes 
emberekteõl fogh must fejében magának venni 
kőltseghet, az ki nektek ne(m) hasznotokra, ha-
nem karatokra fogh keóvetkezni [Bükkös A F ; 
KemLev. 1425]. 

akívül azon kívül, azt kivéve; ín afară de ; 
außerdem, ausgenommen. 1585: Daroczy Peter 
kezebe kele Daroczy Ianosnak mindé(n) Eoreok-
segy az kyweól Akibe feyerwary Iosa lakik [ K v ; 
TJk 4/1. 393]. 1591 Borgias Janos. vallia 
az mit Benesi Mihali, akkwwl az mit Benesi Mi-
hali az toronbaa hallot Kis Thamastol [ K v ; TJk 
V/l. 72. — a A kv-i fogházban]. 1592: mikoron 
ketelkedenk az kazaknak zama feleol, fel 
bontuk az altalagot, es megh olvasuan, teobbet 
nem talalank hat zaznal: Az hordoba penigh az 
kwwly csak tizis nem fert volna [ K v ; i.h. 203]. 
1599: Vásárhely Zabo Menihart. semmit a’ 
kjweol oda nem adna azért az fl. 1600 hanem 
chyak amit az fejedelem nekj donalt akyweol 
penigh eo ott vgyan sok eoreokseget es iozagot 
veott volna penzen | Egy gereznatis hoztam el 
en Poch Janostol. de azt nem tudom a'kyweol 
Poch Jánosnál egy maratte Awagy ketteo [ K v ; 
TJk VI/1. 274, 301]. 1600: lattam ez Bwday 
Catha azzony vyaban valamy gyeoreoket, de Aky-
weol semmi oly gazdaksagot Nem lattam [ K v ; i.h. 
481]. 1602: A z Annyanakis vagion Adossaga az 
Jpanal keozel hat szaz forintot (így!), de akyueol 
semmy penzet es Adósságát Nem tudgya [ K v ; 
i.h. 621]. 

akképpen 1. olyanképpen/szerűen; aşa, ín aşa 
fel ; solcherart, derart. 1550: Az keppen Az My 
keppen thordan Az fogot Emberek Megh Leltek 
wolth [Berend K ; B f R V I . 28/2]. 1588: az 
mint az teorweny talalta akkeppen sok Jámbor 
eleot kezembe twzet eowembe zekerczet, hatamra 
kapath wowen meg kereoltem az en eoreok-
segemet [Zsákfva Sz ; W L t ] . 1591 latam hogi 
akkeppen cselekedenek [ K v ; TJk V/l. 133]. 
1594: Az pasitt disznothis akkeppen adgiak mint 
egjeb iozagbeliek [Ba jom Sz ; UC 113/5. 89, M N y . 
L X I , 246 pázsitdisznó al.]. 1701: Jenei Balint 
Ur(am) . . . mint tiszteseges ferj szokta házos 
társat tartani, becsülni, akkeppen becsülli, ren-
detlenül házos társával ne(m) ell [SzJk 330]. 1722: 
Amely Szuszek a Malomba(n) vagyon egj resze 
mint egy 22 vagy 23 vekas, a másik reszeis akkep-
pen [Lezsnek H ; Szer.]. 1770: Minek utánna azon 
Ládákot nyitogato ember akképpen ott dolgát 
végezte volna, melly felé mondotta hogy vészi 
uttyát, és huvá mégyen . . . ? [ H ; B K sub nro 
1017 vk]. 1842: Ungur Lup az Haznak valo Fa-
kat tartozik meg hordani, s akkeppen ketten el 
készítvén azta, abba lakjék [Dés; Törzs. — aTi. 
a házat]. 

2. úgy ; aşa; so. 1616: ezen Incatta . . . az mi-
kor az Colosai So Aknát meg arendalta Bathorj 
feiedelem űdőieben, az miczoda igassaggal önekj 
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inscribalta volt, akkeppen birtta volt [ K v ; R D L 
I. 100]. 1769: Tyu György. az akkor itt volt 
Udvari Hajdúval egyben veszvén azon méreggel 
menvén a Papra, ottan furiáját ujjitotta, s akkép-
pen szollotta a káromlásokat [Bukuresd H ; Ks]. 

3. akként; ín aşa fel; der art. 1805: ezen Nemes 
Szek(ne)k Generális Széke., a provocatusokota 

akképpen15 manutenealtatni az Almási közönség-
nek szorossan meg hadta és meg parantsolta [Szu; 
Borb. I I . — a A Kenyeres familia nemességiga-
zolása ügyében kelt végzésből. ^Valóságos nemes-
ként]. 

akkomodáció 1. ellátás; întreţinere, aprovi-
zionare; Verpflegung. 1717: Méltóságos Regius 
Commissarius hospitalis accomodatiojanak con-
tinualasara rendelt a Gubernium négy száz R.f. 
adatni. Kégyelmetek annak okáért az emiitett 
pénzt Újhelyi Ferentz kézében adatni el ne mulas-
sa hogy valami fogyatkozás ne essék az accomoda-
tioban [ K v ; K s 83]. 1740: Az J Militia accomoda-
tioja iránt örőmöst valami dispositiot vennénk 
mihez tartsuk magunkat és mit praescribállyunk 
a szegénységnek is [Kéménd H ; i.h. Zejk 
István lev.]. 

2. igazítás; aranjare; Ausbesserung. 1756: 
Bástyába.. baróka a accomodatiojára való szék 
egy, és egy kő^ől valo Soláré [Déva; Ks 92. I. 
32. aÉrtsd paróka]. 

akkomodál 1. alkalmaz, rég alkalmaztat; a 
aplica/pune, a întrebuinţa/potrivi; anwenden. 1671 
A Depositiot Convocatiot a mint eddigh volt hogy 
kezünkből ki nem vészia, miis kötelességünk 
szerint censurankat az demeritumokhoz accomo-
dallyuk [SzJk 117. — aTi. a fej. az egyházi rend 
kezéből]. 1758: Ezen kertben kűlőnb kűlőmb féle drá-
ga kőrtvéllyfák Almafák Mondola fák körbe körbe a 
Spallerok és Táblák között accomodalva vadnak 
[Déva; Ks 76. I X . 8]. 1798 Ezen kútnak ágossa 
Viz merő Vedre és Komponája készen vágynák 
ugyan, de mind eddig fel tsinálva, és az kúthoz 
accomodálva nintsenek [Vályebrád H ; i.h. IX . 27]. 

2. ? használhatóvá tesz; a face utilizabil; 
brauchbar machen. 1773 a Fákis accomodálva 
lévén nem fáradtunk hijjáb(an) mert éppen Kap-
lonig el szállítottuk [O.léta T A ; JHb II/3]. 

3. rendelkezésére bocsát; a puné la dispoziţie; 
zur Verfügung stellen. 1730: En Sveinhammer 
Vr(na)k Ngsd kívánságára vecturat accomodaltam 
igen nagj készséggel, kívántam volna ŏrvendete-
sebb állapotban wékony szolgálatomat meg mutatni 
[ K v ; Ks 99 Boros György lev.]. 

4. ~ja magát alkalmazkodik; a se acomoda; 
sich an etw. haltén. 1597: ew kgme biro vra(m) 
az eleby wegezest megh tartassa es ahoz accomo-
dallia magat [ K v ; TanJk 1/1. 306]. 1598: Az 
Thorday wram dolgát amy nezy . . . Biro vram 
erche megh az valaztot vraimtol kik oda ala wol-
tanak az Giewlesbena mibe forgot legien, megh 
ertwen ew kegmekteöl ahhoz accomodallia magat, 
es abban procedallion azzerint amint ew kegmek-
teöl megh erthy [ K v ; i.h. 309. — Országgyű-

lésen]. 1649: Mindenekb(en) reuersalisodhoz kellet 
volna tartanod magadot s accomodalnod, de miuel 
hogi ahoz magadot ne(m) tartottad. kevano(m) 
communicaltatnod [ K v ; TJk VIII/4. 402]. 1709: 
Mellj dolog communicaltatik Kegjelmetekkel eo 
fine hogj magát ezen determinatiohoz accomodallja, 
és többé busittatásunk ne legjen [Nsz ; K v L t 
Fasc. I. 197 gub.]. 1775: a ' Mlgs Királlyi Tábla 
Sententiájának Tenorához. magát accomodálni 
az Exp(onens) Ur ŏ Ngais kivánnya [Mv ; Bet. 7]. 

akkomodálhat 1. alkalmazhat, fordíthat; a 
putea întrebuinţa; anwenden können. 1737: A 
Földekről egyebet nem tudok irni, hanem a Földes 
Ur annyit accomodálhat maga majorkodtatásához, 
valamennyit akar, s az többit hagyhattja az Job-
bágyok (na) k vagy Selléreknek [Vajdasztiván M T ; 
Born. X . 11]. 

2. ~ja magát alkalmazkodhatik, alkalmazhatja 
magát; a se putea acomoda; sich an etw. haltén 
können. 1605: Innét mindentt erttwen ahoz aċco-
modalhattiak magokat [Kv TanJk 1/1. 513]. 

akkomodáló alkalmas, vmire való; potrivit; 
geeignet, passend. 1756 Csepegés alá accomodáló 
kisded tekenő nyólcz [Déva ; Ks 92. I. 32]. 

akkomodált vmire való; potrivit; passend. 
1744: Ser forrásához accomodált válu hoszu [Déva; 
Ks 76. IX . 8]. 

akkomodáltathatik ? elintéztethetik; a se putea 
rezolva; erledigt werden können. 1741: Az Dévai 
Várban kívántató fá (na)k meg hordatása is nyá-
ron általi accom(m)odaltathatnek, és avall az 
oda pr(ae)staltattni szokott 1500 németh forint 
meg marasztatnek más szükségekre [ H ; Ks 101]. 

akkomodáltatik 1. intéztetik; a se rezolva/ 
aranja; erledigt werden. 1729: én csak azt ké-
vántam vala, hogj az Occulatio Szerént accomo-
daltassék az en malmom iránt valo Controversia-
nak decisioja [Ks 25. I V 17M guí>.]. 1781: az 
fel osztando Erdők. Vétettenek egy Plágában 
Táblázás szerint il lyen rendel Első Táblában ; . . 
mind szélire, mind hoszszára annyi számú merték-
kel accomodáltotván jutatt. Nyilvonás sze-
r int . . . a Téhén gyepű felől 118, alsó véginél 
220, magasságára 240 ŏll [Magyaros M T ; E H A ] . 

2. alkalmaztatik; a fi angajat; angestellt wer-
den. 1739: én in A (nn )o 1714 ŏ Excllja Sz : Be-
nedeki kastéllyában, méltatlan voltomhoz ké-
pest Számtartoi hivatalban accomodaltattam volt 
[Dés; Ks 28. V ] . 1768 : ma azon Hurbába ( : mellyis 
pro nunc Kortsomának accomodáltatott:) ki 
lakik? [ K ; R L t 0.4 vk]. 

3. helyeztetik: a se puné, a fi pus; gestellt wer-
den. 1758: Ezen oratoriumba accomodaltatott 
fából csinosan ki készítetett Oltár [Déva ; Ks 
76. IX . 8]. 

4. elhelyeztetik; a se aşeza; gesetzt/gelegt wer-
den. 1758: Két nagy Ferslagba bé rakott bécsi 
kemenczék accomodáltatta(na)k pro conservatione 
[Déva; Ks 76. I X . 8]. 

12 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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5. elláttatik ; a fi aprovizionat; versehen werden. 
1735: kevés nap mult el hogy az U r f f i . . . ebedgjen 
és Vatsoráján vagj iros tészta vagy egjébb rántott 
vagy főtt ne lőtt volna, mindenekfelett Examenek 
alkalmatosságá < val >. ugj feles sült, és egjébb 
etelbeli apparadekkal acco <mo )daltatott mint 
vrf f i [Kendilóna S zD ; TK1 Beniamin Cseh de 
Akna (29) ns vall.]. 

6. vmihez illővé tétetik; a potrivi, a face potri-
vit; anpassend gemacht werden. 1727 Ezen Men-
tének béllése mindenekb(en) accomodaltatik, a 
szőcs munkájával edgjüt a Seprő szin Mente bellé-
sehez Flor 6. Den. 18 [ K ; TK1]. 

7- arányosíttatik; a face să fie proporţional; 
proportioniert werden. 1826: azon árka ductussa 
és meatussa, a’ mely . a két faluknak conter-
minalando határaik kōzŏtt volt, a' panasz-
lo Kelementelki Communitas által tisztittassék 
's hányattassék ki és a'mennyiben kívántatni fog, 
szélesittessék, söt mélysége is a ' szélességéhez 
képest accomodáltassék [Msz; GyL ] . 

akkor, akkoron, akkort 1. a szóban forgó idő-
pontban; atunci, pe vremea aceea; damals, zu 
jener Zeit. 1539: az my zalagossa ew Neky Som-
bory Mihalnal wolna, egy masnal kewl Megh nhe 
( I ) walthathna, ha nem ha echersmynd, myden 
Zalagossanak le thenne az penzyth, az kor thar-
tozzyk megh adny Sombory Mihály az ew zalagos-
sath [Zsombor K ; M N y X L , 137]. 1552: Akor 
Lazar ferencz ewtet kewldette wolt hozzaya 
wygewle hogy neh Nyomoryeza [Balavásár K K ; 
K v A k K t Mss. 344]. 7569: akoron bernald halas-
nak czak hyryt sem hallotta [ K r ; Bál. 78]. 1570: 
megh azkor az azzont hozza nem veotte volt | 
Menth volt zabertis. . . az kor egy forinton Járt 
keoble | Az koron kery wolt zas Janos Barbely 
Lazlot hogy engedne eo neky három lab nyomneh 
feoldet [ K v ; TJk III/2. 1 3 - 4 , 40, 162]. 1573: 
vgian ackor az eo rezekre, eottwes Imre f 14 d 
— mingiarast Mégis adot Nekyek benne [ K v ; 
T J k III/3. 254, V/3. 77b]. 1574: Aztys Tudgya az 
Jnas hogy Akoron Az hazba volta(m) [ K v ; TJk 
III/3. 329b]. 1578: Egykor hogy frusinazzony 
zent gyeorgyre Ment wolt Az Aniahoz . . . akko-
ronnis ott wolt welle az wallo [Boldva T A ; Thor. 
V . 14]. 1581: Ez alat Jsmet vyobban futót az 
zegenseg eò Ngra az zegenj vrunkra viobban keo-
nyergettek akkoris [Gy f ; Törzs. Szentpáli Kornis 
Mihály a fej-hez]. 1584: Esmeg Akkoron. 
Ab lakra valo Ramakat Chinaltattam. d. 10 
[ K v ; Szám. 3/XV. 1 0 - Í j . 1585: Hoztanak az Al-
só filey olahok tiz zeker karót keoltetem akoron 
reaiok d. 32 | Ugyan azkort az Zegeny Ember . . . 
segitet hogy az tŏrvenyre mene feyeruarra 
attam az kort Lukchy vramnak kŏlcsòn f 2 [Kv ; 
i.h. 3/XVII . 14, 3/XXII , 78, 83]. 1588 Eò Akkoron 
fegyweres kezzel.. vthamat megh állottá [Som-
lyó Sz ; W L t ] . 1590: az hust melliet megh kellet 
volna feznj, akoron eo el hatta budesulni es ugj 
hantak k j [ K v ; TJk V/l. 43]. 1591 nem felele 
azkor, hanem halazta azra hogy bezel haza ne-
peúel [UszT]. 1595: Az marhat te m a g a < d ) hat 

rezre oztattad, az en felesegemnek k j nagy Ke-
lemenne volt azkor chiak eggik rezet adtad meg 
[i.h. 10/13. 104] | küldenek hoo pénzt az 50 ho 
penzes Darabantinknak, mellyek akkoron meg 
Lugasban8, valanak [ K v ; Szám. XVIIa/6. 131 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — aLugos]. 1597: 
az sebes ember. az eochenihez ewte egizer s 
mind vgian ackor hogi engemet altal vere az kessel 
[Kv TJk VI/1. 30]. 1598: keg(m)es Vrunk iozagot 
Ada hasonlo Donatioval melyet akkoronnis az 
Alsó tanach kezeben kewan vala hogy eok igaz-
gassak [ K v ; TanJk 1/1. 320] | Pattka Janos fe-
lolis al(ia)s Voyniczy Janos felöl az koronnis pro-
testálunk hogy nem feleltek, Itt az w Felsege 
Zekinnis protestálunk [Alparét S zD ; Ks]. 1615: 
iōuendŏben az míkoron az liaz do lgát . . . el iga-
zittyak, akkor igazogyek az adossagh dolgais 
[ K v ; R D L I. 96b]. 1616: Egy wdeoben en paz-
torom uala, akkoron zabad embernek mondotta 
magat [Hatolyka Hsz ; BLt ] . 1619: Az en Atiam 
akkor Deakiais vala Bradi Janosnak, noha en ak-
kor giermek volta(m) [Abrudbánya; Törzs]. 1624: 
Az chjeke faluiakott perly vala Beldj Kelemen 
Vram E lėòttėòk: s azkor Beldi Vramott megh 
Nyerek az chjeke faluyak [Csekefva Cs; B L t 3], 
1628: hitetlen czielekedetit ackor sem szenvedtem 
el hanem protestáltam az ackori Eórdeógh kerez-
turj predicator vramnak [SzJk 32]. 7636; Nyar -
ban pedigh az dologh teteinek kaszalasnak Ara-
tasnak es Gyuytesnek idejennis kett napon kel 
szolgálni, de másod magaual akkoron, Auagy 
ha egyedeŏl szolgai. Negy napott [Siménfva 
U ; J H b Inv. ] . 1640: akkort itt Czegeben ielen 
uoltam [Noszoly S zD ; Wass 25]. 1641: en ackko-
ron legitime iambor nemes emberek altal megh 
kerettem giőrőn es ajandekon | Puztakamarason 
lakó Tot ferenczne Szekely Mar tha . . . el futót 
hitótlen vrat immár őt esztenddőben iar miolta 
varia . . . mégis az Jővendő sz. Giőrgh napigh. 
el varia. Ackor absolutiot kivan; enni sok Instan-
tiara [SzJk 55 — 6]. 1655: Evoca lok. . . okadasra. 
personalis comparitiora az breuis szerent, melljet 
akkoron az Actoria pars az Lat iusb (an) . . . beo-
vebben fogh declaraltatny [RL t Ioannes Samariai 
de Des ns keze írása]. 1671 az peresek Szamot 
vetven edgy inassal, aportaltassék szamvétesek, 
s ackor tőrvenyek lezen [ K v ; TJk VII/11. 54]. 
1690; az ŏ kglme erdejebōl egy nagy szal fat el 
vontattak anak nyomat akor az nagy hóban, 
a to farka felé vittek fel [Aranyosrákos T A ; Borb. 
I]. 1698 az oláhok (na) k penig akkor neveketis 
meg mondá [Ks Franc. Thordai de Sz. Egyed a 

(60) ns vall. - aSzentegyed SzD]. 1701: har-
mad napigh ott mulatozánk nálla. ., akkoron 
Bálint Deák onszola, hogj jőne haza a város földire 
[Bárdos M T ; MvLev. 8]. 1726: azon Keresztúri* 
Joszágb(an) akkoron régi viseltes Hazak voltak 
[BLt. - aSajókeresztúr SzD]. 1730: látám u-
gyan akkor, hogy Szakács Máttyás az Válláigh 
nyúlt vala bé az gödörbe [Altorja Hsz ; Borb. I j . 
1737: Máté Gergely. testalt ã Vécsi Prédikátor 
házához egy darab kaszálót mellet Sinka rétnek 
hítanak akkoron [Marosvécs M T ; E H A ] . 1742: 
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akkar kőtik a szekeret [Bernád K K ; Sár.]. 1752: Az 
faluban maradat berbencze fejül maradat mivel 
att akkar jelen nem volt osztozatlan maradat 
[Gőc S zD ; Wass ] . 1745: Szükséges azért, hogy az 
Melgs Asz(sz)onynak hová hamarébb Inquisitione 
mediante exquirallyak az ide illő dimidietast, és 
akkoron osztassék két felé [Szurduk SzD ; J H b K 
XXVI/5] . 1757 Székely Sámuel vram Sipos 
Jánosba belé akadatt, azt alitván hogy meg 
gyalázta a házát s akkar kötelezte magát Jobbá-
gyul [M.bölkény M T ; Ks 4. V I I . 8]. 1758: akkar 
azt mandatta volt [O.péterlaka A F ; Told. 23]. 
1761 Ferentz Lör intz . . . akkar haliám hogy 
Tolvajnak mondá az Apját is [Szászsztiván K K ; 
BK ] . 1768 a két uj jom akkoran ki sebessedet 
[Tarcsafva U ; P f ] . 1774: kŏzep szerű sokadal-
makbol 138 Mf. a midőn leg jobb akkoron 182, 
még 190 forintis bé jőn [Szépkenyerűsztmárton 
SzD ; KS ] . 1779: nem régiben az Mariselben ma-
gok sem tagadták akkoron Jobbágyságokat [O. 
gyerőmonostor K ; GyL ] . 1780: nékemis akar 
sok dolgam lévén. . [Somkerék SzD ; Berz. 11 
Fasc. 75]. 1782: az akkoron tsinált föld halmo-
kat magamis láttam [F.zsuk K ; SLt X L I I . 
5. 17]. 1783: Az t sem tudom, hogy akkoron ki 
Házában hivattak vólna a Tanuk [Perecsen Sz ; 
IB ] . 1788: Lengjel István ō kigjelme. Ug jan 
tsak akar a Cehbe allo Ceh pénzt is Le teven 8 
Renenst be aflatt [ K v ; FésűsCJk 43]. 1789 
az akkoron Uralkodó második Joseff Császár 
altol. gyü keres Földes Uraságunka helyben 
hagyatott [ T ; Thor, XX/10. - a A Thorotzkay 
családé]. 1794: az régi szokott mértéke szerént 
ki j ártott a ttván a a Tiszt jelenlétébenn akkoronn 
Semmi Difficultást nem talált [Ádámos K K ; 
JHb XIX/41. - a A föld határát]. 1800: Ugyan 
akkor ment más Hordobol maradék Palinka keze 
ala Urnar(um) 5 [Mezőbodon T A ; IB ] . 1802 : 
(Az alperes) Executiòra Certificaltatott, de akko-
ron az Executio végben nem vitetvén. . hir 
tétetett a’ bë panoszlott Succumbens Alperes 
vrnak [T ; B L t 12 Véglai Horváth Gáspár szb ke-
zével] | Tessék az Vraknak akkoron Magok 
kötelezések szerént az Magok részekről lévő 
bizcnyitt ásókkal készen és jelen lennia [ JHb 
LXVII/4. aTi. a’ határjáráson]. 1807 Iffiab 
Rettegi Sigmond Hodor Úrral az akkoron volt 
Kolosi Kamara Ispánnyal meg eggyeztenek [Apa-
hida K ; R L t 6. 5]. 1812: Ezeket tudom mert 
akkor Inasi kötelességben forgattam [Héderfája 
K K ; IB ] . 1815 az Ur tégyen Rendelest hogy 
akkoron jo hat Forspont Lo készen állyon [ K v ; 
T V L t rtlen]. 1816: A felesége sok ízben panaszlotta 
nékem, hogy ennie nem ád, és őtet is nem engedi 
hogy adjon és vigyen ennie; amikor meg engedte 
is Néha, igen sok kérelmeire, és akkoron is későre 
[M.köblös S zD ; RLt ] . 1840 : akkoron ha az Isten 
éltet fel Szabadittatom [Dés; D L t 972]. 1852: a' 
megnevezett hadnagynak akkoron szolgája volt 
[Dés; D L t 606]. 

Ha. 1813: akkar [Mv ; CsS]. 
2. a. Fm-ban időhat-i mm-tal kapcsolva: in 

vremea aceea, pe atunci; damals. 1583: gregorius 

Hertell Biro leûen. es az w Ackarattyaboll attam 
az nemett deaknak, ackoron egj keòdment tezen 
f . l [Kv ; Szám. 3/IX. 9]. 1635: Ez el mult Napok-
ban engemet Czjakljara a hiuatuan . . . , akkoron 
menek abban az hazban [Bál. 40. — aCsáklya AF ] . 
1768: azon Falusiak gyűlésiben jelen lévén akkoron 
magamis hallottam az akkoran élt régi őreg embe-
rektől [Mezőpagocsa T A ; Ks 8. X X I . 36]. 1776: U j j 
Esztendő Napján álván fel az Mélgos Groff Urak 
eő Nagyságok korcsomáji, akkor egy Popa Va -
szilia nevű Jobbágyának félbe volt még egy ke-
vés már az előtt ki kezdett bora [A.kápolna K K ; 
B K Betlensztmiklós cs.]. 

b. Fm-ban, de társ-ksz-s időhat. mm-tal kap-
csolva : akkor(on) ., mikor(on) v. mikor (on)/midőn, 

.. akkoron; atunci cînd ; damals als. 
1544: My koron Istrigy Symon testamentumoth 
teth wona akoron ys ezth montha wolna Symon 
wra(m) . [Galac BN/Szászzsombor S zD ; M N y 
X X X V I , 52]. 1550: mykoron zekely gergely az 
peres ffewldrewl, az kelesth ely wytthe wolt, 
azkoron, Jztrydy myhaly, zekely gergelth reya 
akarya wolth keresny [Mányik S zD ; B f R I I / V I ] . 
1551 Ezeket vg hattwk, hog mykor Dyenessy 
lazlowal zembe leznek Akor Igazodgyek el 
kozottok, az Menes es az Pohár dolga [Mező-
szengyel T A ; B f R 304/108]. 1552: my koron hár-
man eggyewt Bezylnek wolt Akoron Bernald 
Balas ezth montha [Berekeresztúr M T ; K v A K t 
Mss. 344]. 1561 A kor en nala lakom vala mikor 
toth gorgot meg olek [Ráton Sz ; Bál. 78]. 7568 
Meg valtai az apadtwl Meg akkor Mikor az 
subát el wetetthe | mikor o az kalmar lazlo fyay 
kepebbe agait, Nyro Kalman es Vicey Janos ellen, 
akora, Mond kakas Andrasnak . . . [ K v ; TJk 
145, 218. — a Ugyanígy még hat i.h.-ről való ki-
jegyzésben] | akkor penig Mykor Vramek Élnek 
vala senky Nem haytogatota sohonnan [Mezőménes 
M T ; V L t 7/692. — Szarvasmarhát ] | akoron Mi-
kor az feketeena f w Nem leót [Mezőbánd M T ; 
i.h. — a A Fekete nevű helyen]. 1570: Mykor fodor 
Albert al megh Arwl t volna, Jacaböt oda hyttak 
az Áldomás Melle, A z koron Rea kerdettek 
ha Melleye ,Akar allany Jacab | Mykor ew zolgalt 
Zabo Vinchenel, E o az kor Zekel Petert Ingen 
sem Esmerte | Mykor az Toroczkay gergel hazat 
Kolb Myklos megh Beochwltette Eok azkor otth 
nem voltak sem hyrre Nem theotte senky nekyk | 
mikor az hal wasar az András vram haza eloth 
wolt, halh arosok woltake wagy kyk oth akkor 
Theobbennis [ K v ; T J k III/2. 41, 73, 84, 124. - Az 
e kv-i forrásból ez évből való kijegyzések között 
az koron és az akkor alak csak egyszer-egyszer, az az 
kor forma ötször, az azkor tizenháromszor szerepel 
(i.h. 3, 5, 8a, 1 3 - 4 , 39, 42, 54, 5 7 - 8 , 62, 81, 97, 
112, 133, 194, V/3. 2a) ] | a mykor az derek dologra, 
kelletik allanunk akkoron ezekreól Nekem myn-
deneknek előtte dolgom es Zoom lezen kegyel-
metek eleót [Mv ; Bál . 1]. 1572: mykor háborgot-
tak azkor eo alwt [ K v ; TJk III/3. 24]. 1573: mykor 
Massod gywlesek leszen eo k. varosswl referalliak 
akkor Intezeseket [ K v ; TJk V/3. 77b]. 1574: 
Mykor az tyzen Eoted Nap eleh Ieone Azkor esmet 
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meg kyaltaszak Minden vchakon hogi három hetre 
valaky be ne(m) hozzaa Meg fogiak [ K v ; TJk 
III/3, 329b, 394a, V/3. 97b. - aTi az adót] | fekete 
ghothart nag sayon Lakozo hagmasy Cristoph 
Jobbagya meg eskwek es . . . ezt walla hog mykor 
halabory gyorg byrya wala tyztwl teket es erke-
deta Akkoron en halabory gyorgnak Lowas leghy-
nye walek [Erked K ; L L t FF. 29. — aTeke és 
Szász-, később Mezőerked]. 1577 mikor en ot 
timafaluaba szolgálok wala akoris menttem oda 
erdőbe de ha tul mentem beszeg akor ha ot 
ertek be wittek az bet falwyak [UszT]. 1582: 
Mikoron ez Borbei Tamas Bezterczereol Ide Ieowe, 
Akkor megh veres Peter Birodalmaba vala az 
Bornemiza haza De amikor Az haz feleol az 
Attiafiak keozt Compó(sitio) leót, Akkor az Bor-
bély Tamas epitesse . veghez Ment [ K v ; TJk 
4/1 57, Szám. 3/VII. 6]. 1584: az thawaly ezthen-
doben my kor . a wala felseged kegyelmes paran-
chyolattjabol akor ys yelenthethem wala few 
okath oda menisemnek [Komlód K ; W L t . — O l -
vashatatlan szó] | Mikoron engemet Desy 
Jşţwan meg lesset volna es ream tamadot volna, 
Akkor en . el futamam [ K v ; TJk 4/1. 203] | 
Mikor az Aruh megh leót volna akor ezt hallottam 
Olaios Georgy Zayabol . . [ K v ; Szám. 3/XVII. 
14, X X I I . 78, 83, TJk IV/1. 413]. 1586: Amikoron 
penigh egyben gywlnek az zam weweo vraim, 
Akor az zeoleokre Iaro hidak es paloknak megh 
Epitesse feleollis talallianak olj modot . . . [ K v ; 
TanJk 1/1. 25]. 1588 Mikor Jakczy Boldisar 
Sombori Lázionak ada az falwth akkor az 
Drullyaban Sombori Zam<ar>a Sémit az vr nem 
adoth [Zsákfva Sz; W L t ] | Mikoron az Kyralj 
Rétit el wegeztwk volna akkor Zakach Boldisar 
adott 4. legelt kezemheoz [ K v ; Szám. 4/1. 61]. 
1589 Tudom hogy Istvanfi Kelemen az Verofel 
zeogben Jrtott tauali eztendeoben, de en nem 
tudom hogy volt volna akor oztas mikor irtotta, 
akkor eskwtt vala [UszT]. 1590: Mikor az Vice 
kiralibiro Mihalj Kouach Előtt perlenek Vaghas 
falua Sikeó faluaúal Akkor az Elòbbi vegezes 
erejebe marad a keòztòk [i.h.] | Mykoron hogy 
Byro vram es Kyral Byro vra(m) Ment . . Rad-
notra Akoron Zyksegúnkre etelre Italra ma-
gúnkra f. 11 d. 19 | Mykor Az Jteleo Mesterek Ide 
Iottenek Akoron kyuldotek ezeket az Ayandekot 
( ! ) [ K v • Szám. 4/XX. 7, 4/XXI. 38b, XIV/4. 9]. 
1590 k. Ez ide ala megh irt limitatiorol ugy teczet 
ew kegmeknek hogy mikor Isten draga es zewk 
ydeot bochiat reánk chiak ackor observaltassek 
[ K v ; K v L t Vegyes I I I . 13]. 1591 akkor erről 
ne gondolkoggiam mikor mas nagiob dolgom lezen 
elewttem [Gy f ; Bál. 93] | Akkor se(m) contradi-
kaltak annak az testame(n) tómnak mikor megh 
holt. az en atiamfia Lukaczj Imrene [UszT]. 1592: 
ammikor vrunk publicallia, akkoron varosul eo 
kegmek akarnak zolni feleolle [ K v ; TanJk 1/1. 
177]. 1595: oztottam megh az buzat az war allat 
akkor mikor megh változtunk [ K v ; Szám. XV/6. 
24]. 1597 Mikoron az polgárok az Teolcheres 
Leorincz hazahoz ieottek wala az foliam latasara 
ackoron . . . hallani [ K v ; TJk VI/1. 74]. 1598: 

minthogy penigh akkoron, amykor eo kgmet biro 
vramat erre az meltosagos tiztre egez varoswl 
valaztottwk, akkoron eo kgmenek minden olta-
lommal igerteok magwnkat varoswl | Amikoron en 
borsos Gergelyei beszelgettem Akkoron semmi-
nemeo zidalmott teolle az Coloswarj vraimra nem 
hallottam [ K v ; TanJk 1/1. 316 -7 , 320, V/l. 263]. 
1599: az A(ctor) Palffi Isthwa(n) hiút wolt enge-
met teōrwenyhez, akkoro(n) mikoro(n) hiút 
wolt, el ieötte(m) [UszT 14/45]. 1600: mikor azt 
en megj veőttem, tv akkoron Czoma Mártonnál 
egwt es egy kenyere(n) voltattok | iele(n) wolt 
akkor mikor itt , . . megh olvastak8- [UszT 15/4, 
21. — aTi. a pénzt]. 1600 k.: Mikor penigh az 
Telegdj Mihalj oztatassa uala azkor faluul kj 
mentw(n)k uala [i.h. 15/95]. 1603: akkor mikor 
eőtthenek Az zeoleo nyessek az keoszeonthyw 
ot volt mikoro(n) pedig el vegeztek volna el veze 
az keőszenthyw [ K v ; TJk VI/1. 687]. 1605: 
mikor en ot megjek vala el azkor Tarcziafaluj 
Albert az A j tón Jo vala kj [Szentmihály U ; UszT 
19/87]. 1606: Az mikor penig Abranfaluanak az 
fele vetes kertik volt, azkoris az abranfaluiaknak 
nem volt zabad marhaiokat ra haitani [Patakfva 
U ] | Az mikor Vadadra jártunk akkor . . . az 
eŏkret el vettek vala [i.h. 19/22. 30, 20/10. -
Ugyané forrásból kijegyzéseimben ez évből az 
azkor forma hétszer, az akkor hatszor szerepel]. 
1609: imar elis keolt uolt azkor mikor nekeonk 
az gratiat exhibealtak [Dés; D L t 315] | mikor az 
olah Kapitan Arbonas Kouaznan Kapitan uala 
akkor en biro uoltam, akkor hazamhoz hoztak 
uala Baczj Istuant [Zágon Hsz ; B L t 3] | mikor 
Becz Paine Becz Emreuel megh oztozek akor az 
lelemesben Becz emrenek es Becz Tamasnak nem 
ada [Szentgyörgy Cs; B L t 2]. 1632: Mikoron mv 

it Fogaras Varaban az mv regi szekes helivnk-
ben töruenieknek discutialasa (igy!) szekvnkben 
leh vltűnk uolna Akkoron . mv elöttvnk Com-
parealanak . . a [Szád. — a Köv. a fels.]. 1633: 
azt azkor czjnaltak mjkor hatart szakasztottak 
[Egresa S z D ; Wass 18. — a Újabban Egreshely]. 
1636: (A malom) mind telbe(n) nyarban forog, 
hanem mikor ighe(n) hidegh es nagy szaraszaga 
uagyon, akkor nem foroghat [Siménfva U ; J H b 
Inv.]. 1637: Mikoro(n) Sorban vaida megh veré 
Brassonal Bathori Gábort, en akkoro(n) jeòttem 
Magiarorszagbol bé Erdeliben, akkoro(n) az Bandia 

ioszagot az Drakulia rezt Geczi Istua(n) biria vala 
[Wass 27 „Sebestien Mihály darabont Bandon 
lako" (50) vall. — aMezőbánd MT]. 1644: mikoron 
mw It Fogarasban az mw reghi székes helliünk-
ben Teorueninek Discutialasara szekünkben leh 
űltűnk volna, Akkoron mű eleőttűnk az szek szinén 

Compareala Eg i feleőll . . . Bojer Ztanczull . . . 
mas feleőll Bojer Simonne Aszoniom [Berz. 17]. 
1645: mikor Illonkat hazasitak akkor eőt szonieget 
hoztak vala [Szárhegy Cs; L L t Fasc. 120]. 1654: 
mikoron Szilvasi István Birtais az Török antal 
hazat Eoroksigestul Akkoronis Czerenj János 
Uramik dezmaltak megj minditigh [Szűkerék 
SzD ; R L t 0/5 St. Szavaj de Dees ns vall.]. 1656: 
Mikor mü dolgoztunk akkor en ott ne(m) latta(m) 
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Csiszer Ferenczet, mjkor oda iőtt akkoris reszegen 
iőt oda [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1675: mikoron 
volnánk Fel Csik szekb(en) Csicsai Nemes 
Udvarhazanal, akkoron jeŏve eleŏnkben Néhai 
Nemzetes Taploczai Incze Balint Relictaja Nemze-
tes Tamasi Margit aszszony nemes szemely [Bál. 
41]. 1677: Keresse ferjétt az jŏvendŏ gyűlésünkig 
levéllel, és akkoron testallyon felŏlle [SzJk 129]. 
1681 magatis Keri Balast ott az hol, ugy az 
mint, akkor az mikor azzal az kivel eo kge akaria 
meg fogathassa [ I B Thuroczi András Désfalván 
(KK) lakó fogott közbíró keze írása]. 1682: Miko-
ron uolnank . . . hazanal, akkoron jőuenek mi 
elönkb(e) egi felől Sándor Deák Ur(am) 
m<as> felől pediglen Bukur Sztroyan [Fog.; 
Borb. II ] . 16 83: akkor mikor Jstván el szőkék 
magával el vivé az fiát Mártont is [Altorja Hsz ; 
i.h. I]. 1687: Seruitia Jobba(gi)onum. ezek(ne)k 
valamikoron parancsollyák akkoron kell el jőni 
az szolgalatra [O.gyerőmonostor K ; W H ] . 1689: 
mikor beresse volt Mihály Deaknak, valamikoron 
az Aszszonyával ketten Luczáraa mentek, akkor 
rántotta elé az útban [Kopácsel F ; BK. — aLuca 
F]. 1698: Akkoron adtak . . mikor (on) . vágtak 
volt [Andrásivá U ; Bál. 50]. 1716: Mikor Colos-
várra méneis akkaris mondá [Nagyida K ; Told. 
22]. 1739 midőn expirál Sz. Mihálly Napja, akkar 
az Korcsomákon„ az mi bor meg marad . kén-
szerittetik az szegény város eo praetio meg fizetni 
a mennyin korcsomároltatat volt [Hátszeg; Ks 
83]. 1744: Míkaran engem elvőn Felesegŭl Néhai 
Grúz Todor akar ezen Grúz Petre igen kitsind 
gyermek Vala [Ura ly M T ; SLt]. 1745: akkoron 
pediglen mikoron tépelődtünk az A(ctor)nak kis-
sebik Fia az Fejszével ha mások nem interveniálták 
volna meg vagot volna [Brettyélin H ; Ks 62/16]. 
1746: a midőn a portiot felróttak is akkoron is 
Kirsztye Demeter a falus Bírónak meg mondotta 
három marháját fe l ne roja [Középfva SzD ; SLt 
29. Y . 30]. 1752: Boldur Marinka, mikoron ide 
jött, . . . ezen Josziv akkor alig lehetet hétt esz-
tendős [Vermága H ; B K ad nr. 1134]. 1757 midőn 
ezen falusiak az Csŏmeni hatarra futattanak az 
Portzio előtt akkar vitték őket haza Pestesre 
[Szakatura SzD ; K s 9. X X X I . 20]. 1761: Bakkan-
tsos Györgyi pediglen mikoron a' Korda részen 
lakat ő . akkoron Quarteljos a’ Faluban nem 
volt [Illyésfva S z ; B f R 45/9]. 1763: mikor szer 
felet valo essōk járnak, ez a' Patak a’ Vallyujábol 
kimégyen értem aztis hogy még mikor hire 
sem volt ezen Mólómnak akkoron is a' nagy árvi-
zek alkalmatosságával mindenkor a' Válujábol 
kiment, és a’ Fa lun végig folyt [Szecsel Szb; JHb] . 
1793: Midőn a Szer ezen Udvarra kerül akkoron, 
kortsomároltathat minden féle italt tettzése szerint 
[Erdőszengyei M T ; TSb 51]. 1807/1808: mikor azt 
magáévá tette, akkoron minden Documentumaival 
elé kellett volna állani [Asz; Borb. II ] . 1813: Mikor 
betsültetni hivattunk akkoron már az edgyuk ( ! ) 
Sertésnek tsak egy darabb bőrit találtuk [Aranyos-
rákos T A ; B orb.] | akkoron midőn a Viz égy 
hirtelen meg nőtt, már késő volt [ K m ; KmULev . 
3]. 1823: a mikor . . . Kő Kertét tsináltatni kez-

dette, akkoron azt ugy állította fel [Dés; DLt]. 
1825: midőn lettem volna Ns Fogaras vidékében 
Sz Kertzesorán akkoron jelenék meg előttem 
Moysza Sztupár [Strézakercesora F ; IB] . 1841 lát-
va azt, — hogy akkoris midőn a Kováts Gyuri 
panaszszára a rabak közzé be mentem Bátoriné 
lármáz, 's rendetlenkedik, . akkoron égy nyihány-
szor kezembe lévő korbáttsal rá ūtōtiem [Dés; 
DLt 36]. 1842 Azon szobába akkoron, mikor 
a tolvajság tőrtént senki se nem hált, se nem 
lakott [Km ; KmULev . 3] | ō a midőn a kardasfalvi 
Maimat Haszonbérben tartotta akkoron mitsoda 
álapatban volt ? [Kv ; i.h. 2 Verestoy Cséri Farkas 
szb kezével]. 

3. szóismétléses haszn-ban időközönként, egy-
szer-egyszer ; din cînd ín cînd; dann und wann. 
1732: micsoda dolog légyen annyi felé el hánt 
jószággal bajlódni és asztat akkor akkor Oecono-
miara őszve hajtani [Kóród K K ; Ks 99 Kornis 
Ferenc lev.]. 

Szk : ~ (az) éjen. 1568: enis oth voltam az lesesbe 
akor Eyel bizon egy szalat sem aluttam akor eyel 
[ K v ; TJk 226]. 1595 akkor az eyen kjaltast 
hallek kj mennek . [UszT 10/13. 104] * ~ az 
esztendőben. 1573: vallia aztis Rack ferench hogi 
azkor az Eztendeobe az tehenes Myklos zeoles 
kertenek Aitaiat giakorta talalta Nythwa [Kv 
TJk III/3. 148] ~ este. 1618 Haliam akor 
estue mikor Lestyan Janosnak Arattak uolt, az 
Janos Tamasne fia András, megint Janos Mihalj 
fia Jmreh hjak uala k j Bayra az Boga benedek 
fiat [Kozmás Cs; B L t 3]. 1761 hallok akkor 
estve nagj beszédet midőn le akartam fėkűnni 
[Tyéj H ; Ks 113 Vegyes ir.] ~ időben. 1760: a 
több ezen hellységbéli Emberek kit szolgáltak 
akkor időben nem emlékezem [Közfalu SzD ; 
J H b K LVIII/2] * ~nap. 1752: akkor nap lénne 
pedig vagy más nap nem tudom [Abosfva K K ; 
Ks 8. X X I X . 29]. 

akkora 1. olyan korú; de vîrstă; so alt. 1587 u. 
migh ez alperes akkora ember leszen hogj az szik-
segh Jdejen az feiedelemnek es az orzagnak szol-
gaihat, addegh sem A d o Adasra sem szolgalatra 
gondgia ne legien [UszT]. 

2. olyan nagyságú/méretű; atît de mare; so 
groß. 1716: akkara juk volt az csŏjin, hogj egj 
kŭsded magjaro betért volna rajta [Nagyida K ; 
Told. 22]. 1775: sokkalta és tsaknem más fel 
akkora lészen az a rész földgye [Csapó K K ; Berz. 
3. 7. C. 16]. 

akkorán akkorára; atît de mare/mult; so groß. 
1760: Kotsis Péter orozva meg űtette pofon egy 
darab fával s látám hogy meg dagadatt vala 
Lukának az fél álla kapczája, akkorán mint egy 
fél Lud tojás [Kóród K K ; Ks 17. X X X I ] . 

akkorban 1. akkoriban, akkortájt; ín vremea 
aceea, pe atunci; um die Zeit, dazumal. 1570: 
Emlekezyk arra Mykor Heltay Gaspar ez varosrwl 
Besterchere Akar volt Menny Vegre hogi 
Megh Maradót volna kewanta volt az varostwl 



akkorbeli 182 

Az varas Thoyat Mellyet Bestersey Gĕrgh Byr 
volt az korba | egy nap az korba mykor Zabo 
Balinthnenak Marhaya ely vezet . . otth syran-
kozyk volt karan [Kv ; TJk III/2. 65, 122]. 
7597 k. Pernezy istwan Az korba kergetettis 
engemett [UszT]. 1595: Az dologh akkorba volt 
hogy megh az tyuk (így!) ne(m) zolt vala, toluaj 
kjaltast hallek [i.h. 10/102-3]. 1595: Biro W . 
Vgyan akkorban meg hagya adgyak mind addeg 
az meg az Aarkot meg czjnaltattyak [ K v ; Szám. 
XVIIa/6. 244 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 7599: 
Poch Janosnak Akkorba vala minth egy zaz 
harmincz eokre [Kv ; TJk VI/1. 300]. 7603: Tűdom 
azt hogj akorba mikor az diznot meg oztotak, 
dobay gergelj biriã uala az örökségét [UszT 17/21]. 
1606: Akkorba megiek vala marefaluba [i.h. 20/96]. 
1614/1616: ott voltam enis Szebemben akkorban 
sokot panaszolkodot az Incatta az Colosiak miat 
[ K v ; R D L I. 100]. 1635: Az mikor az uezekedes 
esek cziak akkorban megyen vala ot Zekely Mihály 
| ez azkorban uala az mikor megh hattak neki, 
hogy bozusagara ne enekellyen Köteles Czizmåziá 
Peternék [Mv; MvLt 291. 41; 46a]. 1639 En 
Fabian Marthontol hallotta(m) Fejeruarat akkor-
ban hogj az utan Uyab Donatioual kérte uolna 
megh Bethlen Gabortul [M.nagyzsombor K ; Told. 
1]. 1753: a kitől lehetet két ket sustakot akkorban 
contribualt is [Markosfva Hsz; Törzs]. 1767: én 
akorban Szombati Szolg aj ok voltam László Gábor 
és Adam uramék (!) [Szentimre Cs; Hr 5/37 
Gergely László (54) pp vall.]. 1768: Én Kovács 
Máté akorba hallottam hogy mondotta Antal 
Györgynek [Verebes Cs; Hr 9/4]. 1771 a Kŏzeléb 
el mult tavaszon el szakasztván Gátját a viz 

Bálás Márton ur(am) és eŏ Nga Számtar-
toja akkorban hozzám jŏvének Lo háton [Széplak 
K K ; SLt évr.]. 1773: még némelyikük azt sem 
tudta van e lova vagy nints mert akkorba vette 
volt [Magyarós MT ; Berz. 12. 92/166]. 1783: Bocska 
Gligornak . . . az Özvegységre maradott felesége 
mint akkorb(an) beszélgették egy ettzaka Kor-
padra férjhez ment [Szamosfva K ; Eszt-Mk]. 
1824: Szarvas marhhák, sertések voltak, de 
akkorba mit értek volna azt sem tudom [Szent-
demeter U ; Told. 40]. 1831 akkorban a Béla 
hegy alatt való Fogadoban palinkaztam [Dés; 
D L t 332]. 1835: az Exponens Birtokasok Elei 
akkorba kevés Számúak valának [Asz; Borb. II ] . 
1849: a' még akkorba bé adott hivatalos Jelen-
tése igazollya [Mv; Lok.]. 

2. aztán, majd; apói; dann. 1636: erossen megh 
uérék, akkorba(n) el unak, es el hagiak [Mv ; 
M v L t 291. 69a]. 

akkorbeli akkori; de atunci; damalig. 1574: Az-
korbely parcialbol ky Theccyk az eo kege kewansaga 
[ K v ; TanJk V/3. 102a]. 1575: Az Dienes deák 
Maradékinak kewansagokat ertyk eo k. varosswl 
az feold feleol Mellyet Ennekeleote Igertek volt 
Dienes deaknak az korbely birak es Tanacz az 
eo Majora helyebe [ K v ; i.h. 117b]. 1589IXVII. sz. 
eleje : az eö Céhekről regen ki keolt Leuelek, melliek 
Zechy Miklósnak, es akkorbeli kŏmiues mestereknek 

. ki adattanak uoltak (így !), ez regisegnek miatta 
telliesseggel erŏtlennç lŏttenek volna [ K v ; K L t 
Céhlev. I I KőmCArt. 1]. 1591 Hogy ha penigh 

. ez feleöl megh neuezeth Jozagoth ell nem En-
gednenk foglalnj, tehát Az korbelj Zakmar varme-
gebelj Viceispanoknak is hatalmat adok . . ez 
feleol megh neuezet rez Jozagomath ell foglalni 
[Perecsen Sz ; W L t ] | Hogjha Bathorj Elekne 
Azzoniomnak Jakczj Anna Azzonnak . Ell nem 
hadnam foglalnom (így!) magha erejeuel az en 

. Jozaghomat . holtom vtan, auagj eltemben ; 
Tehát azkor bely Zabolch Varmegiej Vice Ispá-
noknak Birajuall egjetemben, legjen hatalmok 
Rez Jozaghomat kezekben adnj [uo; WLt ] . 1594: 
Tiztelendeo András vram, Enis az minemw tiszte-
letlen zowal kegmedet illettem vgian akkor beli 
wdeoben, En teollem sem kellet volna lenni [Kv ; 
Szám. V/6. 42]. 1611: A korbelj wdeöben az oljan 
búza iart az Piaczo(n) egj egj forinton [ K v ; R D L 
I. 88]. 1638 szaz Tallérral Contentalta(m) Eö 
kegmet az akkor beli predikatoro(m) Maté 
Pap elót [Cege SzD ; Wass 25]. 1646/1650 akkor-
beli Biro vram az Cehre izent [Kv ö j k ] . 

akkorhoz vmely időponthoz (viszonyítva) ; de 
atunci la ; bis dahin. 1705: Hozza fogván a ' 
Remekhez csinállya megh akkorhoz 8 hetek es 
3 Napok alatt Céh rendi szerént [ K v ; AsztCJk 60]. 

akkori az időbeli; de atunci, de pe atunci; 
derzeitig, damalig. 1584: chak az akory gyermekem 
vagyon [ K v ; TJk 4/1. 244 -5 ] . 1592: Az rwdegh 
leginiek kereskedesereol is vgian akkorj vegezeshez 
tarchak eo kegmek magakat [ K v ; TanJk 1/1. 187]. 
1593: Az teörekeödeö birak Napzal ( ! ) a biro wram 
eleiben Az korj birunk Demeter djak eleibe hogy 
elseö zeh napian teörúenj zerent meg lattassek 
eö kegielme elöth [Szu; UszT 9/47. - aUo. alább: 
Napozak; itt is erre javítandó]. 1599: azt mondom 
hogy akkori tiztasagh adassa az A(ctornak) erőtlen 
[UszT 15/193]. 1600: zent Gergely Papa napian 
ment wolta Zalasdi Dánielhez akkori kapitanunkhoz 
tanach kerdeny ezen dologbol [i.h. 15/246. — aTi. 
a felperes] | Hittam wolt en theörwenyhez az el 
mult 1583 eztendöbe(n) neminemeő raitam 
walo hatalmaskodasokert az Bagy Jo Jánost, 
Doka Gyeőrgyet, Katona Lazlot, kik mind harma(n) 
megh holtak, De akkori el kezdet peremeth . . . 
zalitom Jo Janosrol az fiara Jo Leörinczre [i.h. 
15/242]. 1608: Mely harmincz hordo Borokat az 
kory Jnwentator Vraym Attanak el [ K v ; R D L I. 
83]. 1635: az akkori Birak es Tanaczi ugy 
rendeltek; hogy noha az Czizmasiak nem szinten 
legitimé consequaltak volt akkori wdeoben mester-
segeket; mégis az bekessegert az Wargak wegyek 
be eoket es eokis allyanak be [ K v ; K v L t Céhir. 
I. 15] | azt az iozagott az Lörincz Peter attianak 
Fazakas Lőrincznek az Mihály Vayda ky jeòuetele 
uttan az Szabad Szekelek adak mertt az kory 
Fejedele(m) megh parancziolta hogy az ioszag-
talan embereknek lako helyett agjanak hogy az 
szaszlo alla szolgallianak rola [Szentgyörgy Cs; 
BLt 3] | az mint azkori protocolombul ky teczyk 
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[BSz; SLt V. 18]. 7642: (A sententia) kőit 
Fejervarat 1573 Észten <deob >en, az Néhai 
Felseges Bathori István akkorj Fejedelmünk ideie-
ben leot octavas Gyűlesben [Nagymeregyó K ; 
JHbK XVIII/20]. 7656: az meli pinzt akorj szolga 
biro Szekelj Miklós . adot volt [Légen K ; 
Borb. I]. 7699: akkori alkalmatossaggal honn nem 
lévén Sigmond Jakab, nem tartozik az Inast 
Sistálni [Brassó; BLt 9]. 1722: Sombari Mártán 

eŏ Nga azan Csordátt pásztorlo embereire 
rá ment és Oltyán Opra nevű Selléritt akkari 

pásztarátt Verte, Verette Taglotta [Mezősályi 
T A ; Ks]. 1730: az maga akkori szolgája által . 
valami gyalázatos hirben kevertetett volna [Dés; 
Jk]. 7747: akkari Cancellistam Nagy Ferencz 
ura(m) [Budatelke K ; TK1]. 1757: az Csŏmeni 
akkari Udvar Birája . haza vitette őket Pestesre 

s a midőn ezen Falu . az Csŏmenyi határra 
telepedet . . . akkor mind a hármat reducalta az 
akkori Csŏmeni Biraja az Kornis uraknak [Szaka-
tura SzD; Ks 9. X X X I . 20]. 1759: Leven az 
Betsűletes Cehnak Congregatioja akari alkalma-
tasságai valasztatek vensegnek Kováts Györgj 
uram [ K v ; FésűsCLev.]. 7767: Divisor Regiusok 

. voltanak akkori Kirally Biro Sárosi György 
vr(am) és Iszlai Farkas uram [Udvarfva M T ; 
Told. 44/39]. 7777 Leven a Betsűletes Cehnak 
Congregatioja akari alkalmassággal Választaték 
Szabó Janos U r : Vensegnek | Leven az Betsűletes 
Cehnak Congregatioja akkari alkalmatasságai Szabó 
Janos Uram az avató Collatiojat meg atta [ K v ; 
FésűsCLev.]. 1774: az akkori Regius nem volt 
hon [Mocs K ; K S Conscr.]. 1784: (Az adósságot) 
nem tudom . . . hogy bé fizettéké vagy nem Juon 
Blésút kivévén ennek tudom, hogy 1. Gyermek 
Lávát akkari tiszt Torna Szakáts eō Kegyelme 
az udvarba bé Kapatta [Szecsel Szb; Mk IV/35. 
21 -4 ] . 1789: nékie az Groff Lázár Ur akkori 
Tisztye Császár Sigmond adta [Abosfva K K ; GyL]. 
1828 k.: a' Frantzia háború alkalmatosságával az 
akkori nagy Tyrozás ideje alatt .. az akkori 
rendelés szerént [Dob.; BLt 2]. 

akkorra (arra) az időre/időpontra; pînă atunci, 
la data aceea; bis dahin, bis dann. 1572: hanem 
( l ) akarna varnyes vgian tartozyk megh varny 
addeglan, chiak fyzesd megh azkorra [Kv ; TJk 
III/3. 35]. 1573: vegezzenek Mindent ely hogi 
Ne Maradyon az korra mikor chiak Az tërwenbe 
Eleh kellien allany [Kv ; TanJk V/3. 88a]. 1590: 
Azt bizonitsa megh az J. hogy akkor mikor az 
zek megh hatta volt az Jnek akkorra rea hitta 
volt az Euictort [UszT]. 1595: Antal Georgieot 

Banffi Istuan vrunk kezebwl ki ueűek kezes-
segen ket zaz forintigh Vajda István Vrunk haza 
ieouteleighlen, hogy azkorra eleo allattiak vra 
eleiben [K ; R L t 0. 5]. 1597: akkorra telt eppen ky 
az harmad napi Gazdalkodas [ K v ; Szám. 7/XII. 
131] | ew kegme Biro vram .. hiwasson be az 
Jdes vraimban, ackorra penigh certificallia ew 
kegme az Myes Czeh mestereketis hogy ielen 
legienek ew kegmek ackor tellies aúthoritasbol . . . 
minde(n) iot vegezzenek [Kv ; TanJk 1/1. 301]. 

1602: Amikoron biro Vram az Jdes Vraimat be 
hywattya vgyan Akkorra hywatassa az Vargha 
chech mestereket es vellek eggyewt az Jdes meste-
rekben [ K v ; i.h. 410]. 1665/1754: Ha valamely 
legény Társaságbéli felekezetinek avagy Mesteré-
nek jelenti, határt s napot mondván hogy fel kél 
mŭ hellyébői, és akkorrá fel nem kél, bűntetese egy 
heti bér [ K v ; AsztCArt. 19]. 1700: Farkas Gjŏrgy 
Ur(am) Compareallyan akkorrá [Mv; Wass 19]. 
1710: ha bé nem hozná akkorrá a pénzt, zálogot 
hozzon [ K v ; ÖJk]. 1720: Az a' szemelyt is a'ki 
a' leánt el matkasittotta volt, akkorra certifi-
caltatni kell [Kékes SzD; Wass 6]. 1762: ezen 
Rimondalis Lovak praestatiojanak dolgát akkorrá 
finaliter termináltatni akarja [Nsz; Ks 18. XCI I I ] . 
1769: Minden héten pedig Szereda napot obser-
válják akkorrá vigyenek sot, gabonát [UszLt 
XI I I . 97]. 1783: Simon instál az Mlgs Urnák 
méltóztassék tová Karatson feleig varakozassal 
lenni akkorra valami Marhakot hizlalván az 
Brahán betsülettel és háláadással meg viszi [Nagy-
iklód SzD; SLt X X X I X ] . 1785: azon summát 
akkorrá meg fizeti [Usz; Pf]. 1789: már újra 
fogjak szorosobban egybe gyűjteni a Nemességet, 

akkorrá nékünkis meg kelletik jelennünk 
[Bencenc H ; B K Bara Ferenc lev.]. 1839: akkorrá 

küldeni fogok [Őraljaboldogfva H; Kf ] . 1841 
ha azt akkorrá bé nem fizetné ., tehát sza-
badságok légyen a' . . költsön vevő Úran . . . 
tökéletes eleget venni [Holtmaros M T ; D E 2]. 
1853: te akkorra Magad bé jōhetz [ K v ; Pk 6]. 

akkortájban akkoriban; ín vremea aceea, pe 
atunci; damals, dazumal. 1586: Hol egiwt hol 
maswt miért hogi akkor taiban szendelt nem 
hoznak vala veottem Eót ezer es het zaz szendelt 
ezereuel f 5/50 [ K v ; Szám. 3/XXIV. 16]. 1587: 
Meg Januarusban veottem vala egj asztalt 

vgian akkor taiban veottem vala valamy 
Letaj Themerdek deszkakat f. 2 —120 die Noemb: 
. . . Nireo Iosatwl veottunk ket altalag bort . . . 
f. 27/64 Itt(em) vgian akkor taiban veottunk vala 
Kakas Istuantol három bort abrakosnak valót 
. . . 42/- [ K v ; i.h. 3/XIX. 3 5 - 6 , 3/XXX. 32]. 
1638: Hallottam keözbesziddel akkor taiba(n), 
hogi azt mondottak, hogi Istua(n) Ura(m) adossa-
got ker vala . . . attól az Garczo Gergeljtől [Mv ; 
MvLt 291. 130b]. 1645: az Beszerikajokbul ugjan 
alkalmas, kart valuan az mely Papiok akkor tay-
ba(n) itt lakot az Vejuel eggiütt arra vagio(n) 
minde(n) erős Gjanossagok [Kisbudak B N ; BesztLt 
20]. 1652: akkor a ta jba mikor Barla miklos(na)k 
atta az eóreóksege(ne)k felet Borbeli Gergeline 
[Asz; Borb. I]. 1681 e.: az nimet felöl ast besilik 
az ki Banyan volt akor taiban, igen rendhez könyw 
hadra kiswlt emberek [Kozárvár SzD; GramTr 
XVI I I . 644]. 1736: halatam Elteto Ferenczné 
Aszszonyom szájabul hogy . . . eō látta az urát 
Eczakanak idején Csokolodni . . . Ersok nevű 
szolgalojávál akortájban viszásanis élt Elteto 
Ferencz Ur(am) a Feleségivei [Szentegyed SzD; 
TK1]. 1745: Kalaputi Szabó János ez is akkor 
tájban szökvén ell, maga meg fogott halni [Nagy-
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szeg Sz; WLt ] . 7747.magától Komjátzegi Miklós-
tól hallottam akkor tájban hogj nekik Kilentz 
izlotnál többet nem adott a Nennyek a Battyokrol 
maratt pénzből [Aranyosrákos T A ; Borb. II ] , 
1749: (Valami Máramarosba szökött jobbágyok) 
Nestel, Rokaval taxaz(án)ak, ugj hallottam akkor 
tájban, hogy è fizetett is Nestet taxába [Szász-
nyíres SzD; Ks 81. III . 17]. 1760: Akkor tályban 
a Szeszermia Biro is Lupuly adott egyet [Bethlen 
SzD; BK. — aSzeszárma SzD]. 1784: akkor tájban 
Sibora járván Sokadalamra mikor ott el mentem 
az ökrömet bé szalasztottam3- [M.gorbób SzD; 
J H b K LIX/4. 28. - aTi. az erdőbe. *>Később: 

Csákigorbó]. 1794: még akkor tájban itten az 
határon soholtis kár tételre való fű nem volt 
[Csapó K K ; Berz. 9 Fasc. 74]. 1841 akkor tajbán 
házamat meg lopták vala [Dés; DLt 109]. — L. 
még akkor Szk al. 

akkuráció 1. gondosság, pontosság; grijă, punc-
tualitate; Sorgfalt, Pünktlichkeit. 1777/1780: (Az) 
Erdők edj mástol nem distingváltatnak, hanem 
in Uno Continuo vágynák . . . A mennyiben a 
hellynek Tekervényes egyenetlensége engette mind 
a kettő egész accuratioval egyūvé mérettetvén lett 
Napkeleti Szélessége ul. Reg. 160 [Somkút SzD; 
J H b K LII/3. 162-3] . 7789: Ezen két Falunaka 

egy Protocolluma lévén az egész accuratiőval 
vitetett, éppen az egy Numerusoknak fel tételiben 
tapasztaltatott fogyatkozás [UszLt X I I I . 97. — 
aSzentpál és Szentpéter U ] | Ezen Processusban 
observáltatott hogy a Proc(essualis) Szolga Biro 
a maga hivatalját nem egész accuratioval vitte 
[Szu; i.h.]. 1817 ez annyival nagyobb accuratio-
val mennyen végre [F.árpás F ; TSb 46]. 1818: 
Három Bukaresdi faluk (így!) Conscriptioját a 
leg nagyobb accuratioval meg készítvén aláza-
toson küldöm [Vályebrád H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 

2. kb. pontos elkészítés; confecţionare precisă; 
genaue Zurichtung. 1794: A Szatska vágó az igaz 
hogy készen vagyon tsak a vasozását tudnám jol 
végbe vitettni mert edgyik mestersége a Szájának 
vasozásáb(an) és Kaszájának jo móddal valo 
accuratiojában all [Szilágycseh; WLt ] . 

akkuraté pontosan, akkurátusan; cu acurateţe, 
cu ėxactitate; akkurat, genau. 1720: hivata min-
ket . . . eő Nga . hogy az mellj kő és fa 
epületeket, kerteket építtetett azon Simenfalvi 
Curiá(n) . . . , mü azokat elōbszōr accurate meg 
nézegetvén, cálculálvá(n) aestimálnok [Siménfva 
U ; JHb XVIII/4]. 1765: 20 Rhenes Forintokat 
kétszeris ugyan accuraté meg számláltam vala a 
Bírákkal edgyütt [Vajasd A F ; Eszt-Mk Vall. 258]. 
1791: levált volt eő Nsga legális Intersre 
2000 Mforintokat, melljnek Interessét eleinte 
accuraté is fizette eŏ Nsga, de annak utánna hibá-
zott a Dolog [Mv; Ks 68. 48. 32]. 

akkurátus pontos; punctual, precis; akkurat, 
genau. 1758: az Ur Conservator ur(am) az szól-
galat rendes follyasanak meg tartasab(an) igen 
accuratus lévén innen vagyon. . . , hogy . . . kárt 

tenni nem kívánok [ K v ; K s j l O l „Pap Sámuel 
conv. reqv(isitor)" kezével]. 

akkuzál vádol; a învinui/acuza; beschuldigen, 
anklagen. 1625: Az kulseo Farkas vczaj Capitanok 
accusalua(n) Byro Vrammal Balog Molnár Mihalt 
es Bekesi Cata azzont, nemunemu vetkekert 
Captiualtatua(n) es harmad napon teoruenire ki 
hozatua(n) attu(n)k az porozlok(na)k f — d 20 
Fúrna Miklosnet, mijuel hogy Fejeruarat accusalta 
volt egy bűbájos azzonj Citaltatva(n) attu(n)k 
az zolgak(na)k d 2 [Kv ; Szám. 16/XXXIII. 2 1 - 2 ] . 
1634: az bucziulletes Tizt, tiztj szerint szolittattia 
Medue Jánost, accusalua(n) hitetlensegnek notaja-
val [Mv; MvLt 290. 42a]. 1647 a Daactor Ne(m) 
accusalta eotet kartetellel [Kv ; TJk VIII/4. 176]. 

aklos akol; ocol; Pferch, Hürde. 1595 k.: En 
lattam uala meneslouakat Aklosban, egj vehem 
vala keòztek [Szentkirály U ; UszT 10/15]. 

aklos hely marhatartó szálláshely; loc de ocol 
pentru vite; (Vieh)Hürdenlager. 1623: En soha 
nem tudom sem nem hallottam hogy az vduarhely 
zekiek(ne)k az fen megh neuezet helieken aklios 
heliek leott uolna [Kibéd M T ; JHb] | Tudom aztis 
hogy Maroszeki hatar mind az fen meg neuezet 
oklios hely s ott bekessegesen feytwnk senki nem 
haborgatot mint Maroszeki hatarba [Szováta M T ; 
i.h.]. 

akludál csatol, mellékel, mellézár; a anexa; 
beifügen/legen. 1722: kezem alatt lévő Falubéli 
Piajásóknak Számátis accludáltam | Micsoda Alati-
lekot vetette(m) hizoban, im accludaltam az Listát 
[Fog.; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1763: Ngtok 
Uri Levelét tisztelvén, az parantsolt Commissiokot 
im accludálom hat darabban . . . ö t Copia nem 
kellet, mivel mindenik Com(m)issio egy aránt 
vagyon stylizálva hanem az edgyet accludálom 
[Nsz; LL t Baló Antal lev.]. 1765: az utrumokat 
nem accludalta a nemes Tábla, maga Commissio-
nalis leveliben [Borosbocsárd A F ; Eszt-Mk Vall. 
241]. 1774 : mind a Memorialisnak, mind a Résolu-
tionak copiáját praesentibus accludállyuk [Körös-
bánya H ; Ks 75. VI I . 140]. 1793: A ' Ménes Listá-
játis ezen alkalmatosságtol ezen Levelemben acclu-
dálva küldőm [Hadad Sz; JF 36 LevK 287]. 
1801 A Tekintetes Urnák 5a Xbr(is) datalt levelét 
abba a Fiscalis Úrét is accludálva tisztelettel 
vettem 15a Xbr(is) [Mv; TLMiss.]. 1832: más 
Nemes emberek menyit fizettenek; erre accludálni 
fogom a Bontzidárol mostan érkező félben lévő 
Protocolli Extractust [M.köblös SzD; RLt] . 

akludált idezárt, mellékelt; anexat; beigefügt/ 
gelegt. 1703: az az Had, az accludalt Instructio 
és Marsus szerent Marus Vásárhelynél légyen Die 
10a Octobris infalibiter [UszLt IX. 77. 69 gub.]. 
1723: kérvén Atyafisagosson Kgldet hogy ezen 
accludalt Memorialisomot a N. Varmegye előtt 
el olvastatni ne térheltessek [JHb Mikola László 
Jósika Imréhez]. 1740: ezen accludált Instructiot 
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elōttek elolvasám [BSz; Ks 17/LXXXIV. 7]. 1742: 
Az accludalt Levelet his acclusis Nsg(o)d poron-
tsolatya szerent viszszá kūldōttem [Ap. 4]. 1748: 
Mit és miképpen resolvált eö Felsége, a' Mltgos 
Ur fel botsáttatása iránt promoveált Instantiájára, 
hozzánk érkezett Kegyelmes Rescriptumának acclu-
dált exemplumából meg láthattya a' Mltgos Ur 
és magát ahoz dirigálhattya [Nsz; Ks 83 gub.]. 
1752: Vajdaszegi Unitus Parochus Illye Popa 
kévánságát accludalt Instantiajabol méltóztatik 
az Mgs Ur meg ismerni [Nsz; TK1 Bornemisza 
Ignác Teleki Ádámhoz]. 1759: Dresan alias Szirb 
Szimnyion miről panaszalyon accludalt Instantia-
jabol Kglmed meg láthattya [uo.; Ks IX/XCIII . 3]. 
1762: Flgs Aszonyunk miképpen méltóztassék 
kgld személye iránt parantsolni accludált Copiájá-
bol bōvebbenis informáltathatik [Nsz ; Ks 84 gub.]. 
1 768: kérem ezen emberem álial, ezen acludalt 
registromacska szerent valo leveleket kūlgye el 
öcsém Uram [Marossztgyörgy M T ; Ks 61 Kornis 
István lev.]. 1782: Instálom Ngōdat méltóztassék 

az accludalt Attestatumot Mlgs Consideratio-
ban (! ) venni, s nékem kegyessen meg parantsolni 
mi tévő légyek [Baca SzD ; GyL]. 1793: az Borokat 
küldőm az ide acludált Specificatio mellett 
[„Dodo hegy" Sz ; JF 36 LevK 255a]. 1822: hogy 
én természet szerént való fia légyek Sz. Sámsoni 
néhai Décsey jšigmondnak meg tettzik az itten 
A betű alatt accludált Esketésből [Züah; Détsey 
György ns vall.]. 

akluza melléklet, csatolt irat; anexă; Beüage. 
1752: Ezelőtt ment postával küldött Levelemet 
acclusakkal edgyütt nem kétlem Kegy(elme)d 
vette [Nsz; K s 78. X I X . 24]. 1753: Nagyságod 
Levelét az acclusákkal együt vettem [Csíksztsimon ; 
Ks 22. X X I b ] . 

akluzum melléklet, csatolt irat; anexă; Beüage. 
1841 három darabakbol állo acclusumak [Dés; 
DLt 367]. 

akna1 1. sóbánya/telep; ocnă de sare, mină de 
sare; Salzgrube; salis fodina. 1591 Az Bagy 
Katona Antal leot kezes Az olah falui Janos 
Balasert Es fiaiért Janos Gergelyert ha teor-
tennenek menny mind aknako(n) hamorokos ( ! ) a 

Es mind Nemes Emberek hata meget s mindé(n) 
zabad helieken megh foghassak eoket [UszT. — 
aTollhiba hámorokon h.]. 1601 Az Aztagokat . . . 
mind itt ez varoson, s mind az Aknakona az tizt 
viseleo vraim zorgalmatoson el chepeltessek [ K v ; 
TanJk 1/1. 378. - aKolozson és Széken]. 1605: 
Attanak ayandekon az Colosy Aknán biro vram-
nak a’ kezen ky vagatot sôbol ket szaz keo sôt 
[ K v ; i.h. 541]. 1614/1616: Mihály Vaida be jöúetele 
útan túdom hogy az varosnak Colosuarnak inscri-
balak azt az Colossj Aknát [Torda; R D L I. 100]. 
7668: Desen lakó Szŭcz Janos, Mostan az mi 
kégyelmes urunk ŭ Naga Desi Aknáján livo Mag-
lassa [Dés; K s 9. X X X I I I ] . 1675: Az aknan vagion 
egj nemes Puszta haz hely [Dés; Borb. II ] . 1753: 
En sok Ízben . . . notifikáltam jo Uramnak hogy 

szeginy Pap Mihály miben occupatus, . . el fog-
laltatot az eŏ Felsége Széki Aknájának fel építésére 
[Szék SzD; SLt X L Soos Pál széki bíró Suki 
Jánoshoz]. 1764: Morvái Janos még az aknán 
létiben meg verettetése előtt fenyegettődzőtt az 
Inctusok ellen [Torda; TJk V. 226]. 1791 Néhai 
Édes Atyám Lázár Stenus ( ! ) soert menvén az 
agnára onnan midőn haza jött volna ösztve felé 
Szőlőt kevánt enni [Sebeshely A F ; JHb] . 

Hn. 1682: az tatár chám két fiával, számtalan 
haddal . Indult Kolozsvár felé. Gyutották meg 
az dörgő-aknát [Torda; TT 1889. 241, A É 366, 
565]. 1693: Dörgő akna fejében (sz) [Kolozs; EHA ] . 

2. függőleges v. ferde bányajárat; puţ de mină; 
Schacht. 1782: midőn ä Dési határban Kád Bűkkin 
lévő holt Aknák magok épségekben voltanak 
akkor fogatott fel azon darab hely a' Képejes ( ! ) 
Lovak számára s azóta mind Déésaknához biratik 
oda transferálván által Aknakotis [Désakna SzD ; 
E H A ] . 

akna2 akona, szájzó, szádalló; vrană; Spund-
loch. 1600: Kádár Tamás es Kádár Janos eggik 
hordonak be czinalta az aknajath [ K v ; Szám. 
9/XII. 71]. 1630 k.: Szabó Ferenczne Aszonio(m) 

erössen haraguek hogi az egetboros altalagnak 
nytua talalta az aknajat [Mv ; MvLt 290. 44a]. 
1644: Molnár lazlo hozat valami hordot Ala Annak 
az Aknaiabol eseot k j az zal<ma> [Mv ; i.h. 291. 
433a]. 1729: ugy láttam hogy az csők nintsenek 
bé téve az hordok aknájáb(a), han(em) csak ugy 
logásznak [Abosfva K K ; Ks 99 Nemaj István 
lev.]. 1746: Négy szegre ki vágott aknáju tölgyfa 
kis általag [Borsa K ; Told. 49]. 1788: Egy vágó 
és Hordo Aknáját nyitto kés [Mv ; i.h. 9a]. 

aknabeli bányabeli; din ocnă, din mină; Minen-. 
1584: Az mi pedig az aknabeli es So vágok keózt 
walo dolgot nézi, azt my nem Erthywk [Torda; 
DL t 212]. 

aknabíró bányabíró, bányanagy; jude/prefect al 
minerüor; Bergrichter. 1614/1616: vadnak az 
aknas hellyeken oly Condjtiok az melyekben 
nemünemü adomanyban nem kell missilisa, mert 
az többj közöt az Akna Biraknakis Decanyoknak 
és az Szeker Dacańoknakis (1) jar bizonyos szamu 
sovok proúisioiok, de azokra ne(m) volt s<oha> 
szükseges azfele Commissio, missilis miczoda, mert 
azfele immár az regi Consúetudobol, annyira 
úsusba ment, hogy mindenkor hellye vagyon az 
szamadasbanis [ R D L I. 100 „Mich. Literátus 
Nyilas rationista salis fodinae Thordensis" kezével. 
aTi. a fejedelemtől]. 1687: Szigeti Akna Biro Fejér 
Mattyás [Máramarossziget; Törzs]. 

aknafúró akonafúró; burghiu pentru făcut vra-
nă ; Spundbohrer. 1809: égy akna furo [Mv ; 
MvLev. kádárszerszámok közt]. 

aknai désaknai; din Désakna/Ocna Dejului; 
aus Désakna. 1579: egy aknyay ( ! ) ember Zemes 
Peter Newo [Dés; D L t 203]. 1680: az Aknai hata-
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ron [Dés; Hr 3/44]. 1685: Nagod Kŏvari szám-
tartojak Aknai Kŏmives Gergely [Hr 5/1]. 

aknai szolga kb. sóaknai kisegítő munkás; 
muncitor auxiliar la ocna de sare; Hilfsarbeiter 
in der Salzgrube. 1687: Sz. János napban mikor 
minket bé posztoztanak kŏzensegese(n) mind 
Sovagok és Aknai szolgákul adatat Kamara Ispán 
ur(am) a szokás szerént akkori vendégségünkre 
két alávaló marhákat [Máramarossziget; Törzs]. 

aknás hely bányahely; loc de mină; Mine. 
1614/1616: vadnak az aknas hellyeken oly Condj-
tiok az melyekben nemünemü adomanyban nem 
kell missilis [RDL I. 100. - L. aknabíró al.]. 
1616: Egi Kouaczj Tiuadar neuo ember . . . ada 
es valla eo magat eorokeos Jobagiul fiurul fiúra 
Az vitezleo Also Balasfalui Cziereni Farkas vram-
nak, Belso zolnok varmegyie feo Jspannianak 
ha valamikor el büdösnek Cziak ezen 
leuelnek ereieuel hozza múlhasson, es minden 
neuel neuezendo Szabad Heliekreol, szabad varo-
sokból, Aknas Heliekrol megh kerhesse kj 
uehesse [JHb]. 

akó kb. 50 l-es űrmérték; vadră; Eimer. 1589 
Also fylena egy Altalag bor volt merwe az Akoual 
52 veder zallott ky Beleole 3 weder, es 5 weder 
Seprő Marat 44 weder Atta eyttelet p(er) 4 d. 
[ K v ; Szám. 4/XII. 4 - 5 . - aAlsófüle TA]. 1797: 
Aradról vett egy ako aszú Szŏllő Borért adatott 
40 Rf [Déva; Ks 96]. 

akó-bor borbeli jobb ágy szolgáltatás-nem ; vină-
rit; Art Weinabgabe des Fronbauern. 1674fxVIII. 
sz. Minden Ember annuatim egészsz őrőkségtűl 
Szent Győrgj, és Szent Mihály adajában Eőszszel 
tartozzék adni ket ket forint árra Bort ugj az 
mint valóján indul, de minden forintra, égy égy 
vederrel többet, mellyet szoktak hîtini akó Bornak, 
ha ki(ne)k penig Bora nem terem, tartozik adni a 
Dom(in)us Terrestris számára két forintot mindenik 
személy [Mácsó H ; Born. Vegyes 3/3]. 

akócska kis akó; vadră mică; Eimerchen. 1761: 
(Lopott) Papuk Péter . . . Szurdukán Juontol egj 
akócska vagj buria pálinkát | Papuk Peter 
tőllemis el lopott őtt kupa pálinkát egj kis akócská-
ban [Fazsacel H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

akol karám; ţarc; Pferch. 1596: Haza wztek 
wolt menes louama<t > wduaromba(n) oklomba 
es ottys Halata(m) [UszT 11/89]. 1647 Az Uduaran 
vagion Egy hoszú paita . . . Mellette egy io soue-
nyw, Tehen barom Akol, ket rend Akol benne 
[Drassó A F ; BK], 1671 Az kiknak pedig in super-
fluo talaltatott eóreòkseghek; ugy hogy nemely-
lyek(ne)k . . nyolczis volt; kitt mayorjanak, 
kitt kertinek; kitt Aklyanak, Auagy marha tartó 
hellynek neuezuen . . . praetendalvan hogy ab 
Antiquo, nem haz hellyek voltak, hanem egyéb 
szwkseghre valók [Dés; Borb. I ogy-i bizottság 
jelentéséből]. 1680 : az aklyok(na)k sővenjbŏl font 
falai . . . ket paraszt bikfa ajtó . . . szolgál ezen 

aklok(na)k azo(n) reszire, mely kerūlōleg fordul az 
Csúres kertig [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 30—1]. 
1700: Az nagy Kŏ ház egj arnyekkal, egy 
ŏkŏr Istállóval, az Akolyal es abban valo Arnyekkal 
[LLt Fasc. 153]. 1714: hozam jüt Szeleskei Marton 
Ur(am) hozam az ókolban mivel Pasztór voltam 
[Szásznyíres SzD ; Ks 26. X I I I ] . 1720: Vágjon 
ezen Csűrös kertnek nap kelet felöli valo Oldalaban 
ragasztva az Marhak aklya egjik oldala szin alá 
véve Vágjon az ŏkrōk Oklya, Vágjon ezen 
Okolyban kōzonseges Perellyere epittetett ōkōr 
Pajta [Szurduk SzD; J H b K XXVI/12]. 7722: én 
az Tavaszon az marhák oklátis bé kerteltettném 
de nincs hunnat vágatnom karokat [Ks] | A ve-
teményes és Gyűmőlcses kertek, ugy oklyok . . 
osztassanak két egjenlő részekre [Gorbó SzD; 
JHbK XLV/50]. 1724: Az akolyba bé járó kapu 
[Koronka MT ; Told. 29/12]. 1727: Ezen a' Kanczák 
okla mellett vágjon más okol melyis az tehenek 
ok!* [Csákigorbó SzD; JHbK X X V I . 13, 14]. 1732: 
Oprus Juon ez utan pedig a' szarvasokra jobb 
gondot viseljen ugy a' szarvasok aklán lévő 
vagy eshető romlásokat meg-jobbitsa [Folt H ; 
B K ad nro 1124]. 1747 A Csűrös kertnek az Akoj 
felöl nyilo kapuján kiül [Királyhalma N K ; 
Ks 23/XXIIb]. 1748 Kereső Sutŏ Péter . 
Nagyobbik fia Péter . Udvari Cseléd az Akoly-
ban lévő Hazban lakik [Koronka M T ; Told. 79]. 
1750: (A marhákat) öszszel is midőn bé szorulnak 
az akolyba, e szerint kell számba venni [Marosszt-
györgy M T ; Ks 23/XXIIb]. 1751 az Bialok 
oklába egy katona ment eleibe [Gyeke K ; Ks 
Vall. 22]. 1753: vagyon egy hitvan Gyalog kertel 
bé kerített Marha akol mely akolybanis tizenkét 
vékony Tölgyfa ágasokra építtetett Perelyés 
Marha szin Jászlaival edjütt minden Kapu nél-
kül [Karácsonfva A F ; Told. 18]. 1755: Takáts 
András, a’ maga Sessioja végibe Lo aklotis tartott 
. . . és ugy tartotta azon aklot mint maga Sessio-
ján nem mint Falu főidin [Szásznádas K K ; Ks 
17/LXXXI. 12]. 1756: Vagyon a Major és Akoly-
nak valo kert [Branyicska H ; JHb Conscr. 35]. 
1757: a belső Utt felől valo Akoly [Nagyernye 
M T ; LLt Fasc. 129]. 1758: vagy őt marha meg 
dőglőt, mivel nem engette hogy az akolyban 
enniek agjanak az földre [O.kocsárd K K ; Ks 8 
ad f. X X I I I ] . 1759: A Marhák keze alatt, azért 
nem igen szaparodtak hogy aklok nem volt, és 
tsak a’ Sárban hevertek, holott Groff Uram eo 
Nga porontsolt volt, hogy Bágyonbol hozzanak 
fát és veszszőt, és tsinállyanak aklot [Marosludas 
T A ; TK1]. 1760: Akol kert. Vagyon egy jo 
nagyságú akol, mellyben 100 Marha meg fér 
[Novaly K; BLt. - L. még akolkert al.]. 1762: 
Luka az Akoly felől való Ablaka alatt áll a’ 
Fogadonak [Kóród K K ; Ks 17. X X X I ] . 1769: az 
egész Falu ökreit bé hajtották az Ur (Ex)cel(len-
tia)ja akjába [Bögöz U ; IB] . 1770: Az Akolyban 
lévő Pajták felet Sarjú Cur. Feoni 12 [Királyhalma 
N K ; Ks 23/XXIIb] . 1772: Különösen Marha 
Akolly nintsen, hanem az Lőrintz István nevezetű 
Jobbágynak Colonicalis Sessiojabol . vagyon 
el rekesztve, és Akollynak alkalmasztatva. Ezen 
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Akollyba vagyon égy rosz Hurubátska [Szászfe-
nes K ; B K t Mikes conscr.]. 1777: egy Bornyu 
Pajtátska, és a' Tehenek aklya [Meggyesfva M T ; 
LL t 28/531]. 1782: Báró Jósika Dániel Ur maga 
Személyessen Tseledjeivel felesen el menvén 
Borsára, és onnét éjjel az okolbol hir nélkül 
occulté a Ménest ki hajtott ( ! ) és magával, a maga 
Jószágában elis vitte [ K v ; JHb V/9]. 1796: 
Táré Lup az Okol felé ment [Mocs K ; Eszt-
MkJ. 1810: Vagyon a' Fogado Háznak az Ut 
felől való végibe egy sövény oldalú, szalma fedelű 
akol [Kisjenő SzD ; Ks 77. 20 Conscr. 134]. 1814: 
A kŭlsŏ Akollyba egj Agosakra épült Cseléd ház 
[Récekeresztúr SzD ; Bet.]. 1829: egy hitvány 
akolly [Csekelaka A F ; KCsl 6]. 1843: Egy okol 
Rfor. 60. Bornyu kaliba Rflor 3 [Szentbenedek 
SzD ; Ks 88 osztálylevél]. 

akolhely akol-állításra használt hely; loc de 
ţarc; Pferchstelle. 1703: az uton alol levő egy kis 
akkolj helj [Gyulatelke K ; SLt AM. 27]. 1776: egy 
darabatska Akol hellj [Maroskeresztúr MT ; MvLev. 
gr. Nemes lev. 9]. 1793: A Puszta Akoly Helly 
. . a’ . Csűr Kert mellett [Uzdisztpéter K ; 
TSb 51]. 

akolistálló ágasfákon álló szalmás fedelű, olda-
lain nyitott marha-nyugovó hely; adăpost pentru 
vite acoperit cu paie fără pereţi laterali; mit Stroh 
gedeckter Sommerstall ohne Seitenwände. 1680: 
Ezen majorház Udvarának nap kelet felöl valo 
résziről vad(na)k szalmás fedel allat agasokra 
csinalva sövényből font Marhak(na)k valo hosszú 
akoly Istalok [A.porumbák F ; ĂLt Inv. 30—1]. 

akolkert akoltartásra szolgáló bekerített telek-
rész; loc îngrădit pentru ţarc; eingezäuntes Grund-
stück für Pferch. 1757: Vagyon az Akoly kert, 
az egész Curialisnak leg alsóbb, s teresebb hellyi-
ben, mely a leg alsóbb résziben Vizes, es Sephe-
dékes | vágjon a Csűrös Kert a régi végiből ki 
szakasztatott Akoly kertel, mely most a Csŭrŏs 
Kertel egjben foglaltatvan egj Contiguitásban 
vágjon nem lévén semmi Kert Közötte [Nagyer-
nye M T ; L L t Fasc. 129]. 1760: Vagyon ezen Falu-
ban . . . egy Nobüitaris Curia melly mellett in 
contiguitate Circumcirca Veteményes, Gyűmől-
tsős, és Akol kertek vágynák ez szerént: Vetemé-
nyes kert Gyűmőltős kert Akol kert. 
Vagyon á parte Meridionali, et respective Occi-
<lentali egy jo nagyságú akol, mellyben 100 Marha 
meg fér. Tsűrős kert . . . Vagyon . . . az leirt 
Akol mellett egy Csűrös kertis rajta lévő otska 
tsűrrel [Novaly K ; BLt]. 1761: a Curia Vagyon 
a Falunak also végin . . Csűrös, Veteményes, és 
Akol kertjeivel egy végtiben, körős körül jo ta-
maszos sövényből font, szalma fedelű kertel 
kŏrnyŭl véve [Spring A F ; J H b K LXVIII/1. 
490]. 1773: Groff Zabolai Mikes István Vr és . . . 
Groff Mikes Sára kis Aszszony eő Ngok(na)k 

Nyil húzások szerent jutott . Al Csik szek-
ben Kozmáson egy Udvar hazok minden ahoz 
tartózó épűletekel veteményessel Csűrös Akol 
kertekkel együtt [Ks]. 

akorda 1. egyezkedő tárgyalás, egyezkedés; 
negociere; Unterhandlung. 1707 Kapitan Vr 
eó kglme fejer Zászlót tetetven ki . . . , Glilkasperg 
Generális min(djá)rast jött a vár árka mellé, egy 
nehany officírekkel, és kiáltja vala . . . hogy első-
benis kérjünk űdőt az Accordanak múnkajára 
[Wass 15 Irsaj István volt szúv-i fej-i ub vall.]. 1784: 
Enis . . . Zetelaki Királly Biro Tornai Mihálly 
Eskūtteimmel . . . mint az egész Zetelaka falvatol 
erre az accordára plenipotentiaztatott szemellyek 

kōtelezzūk magunkat arra hogj ezen tul 
az hetven ot ökörről adózunk [Zetelaka U ; 
UszT XI I . 89]. 

2. egyezség, megegyezés; invoială, înţelegere; 
Übereinkommen, Vereinbarung. 1674: Bánffi Sig-
mond Ur(am) is reá lépnék az vellek való accor-
dara [Havadtő M T ; Told. la és XI , BL t 11]. 
1692: az accordában az Contributio oszollyek 
megh es vagj fele, vagj egjeb valami bizonjos 
resze haromollyék eő kglmekrea [Törzs. Sárosi 
János ítélőmester kezével. — aTi. a szász nációra]. 
1701 A Teli accorda szerint a várhoz Tartózó 
három szelistét hogy meg kaszállyák a Muntyá-
nok, és fel gyűjcsék ō Kglme serio parancsollya 
meg [ H ; U t I Hunyad] . 1709: Melgos G(ene)ralis 
Vrammal tŎtt akkordánk ellen az hus(na)k Bétsi 
fontyá(t) kitek három penzen és nem kettőn 
vágottya [Nsz; K v L t I. 199a gub.]. 1744: Udvari 
Tiszt Uraimék eő Kegyelmek ezen accordát 
observaltatni, s manutenealtatni kötelesek lesz-
nek [Déva; Ks 78. X I X . 1]. 1750: Bulzesti Gyurs 
Danilla incaptivaltatván, hogy accordája szerént 
az két Bulzesti Beszerikát nem curálta, nem épí-
tette ., az melly Gainosz rész örökséget az Falu 
ezen fogadott épitésere, curálásért által adott 
volt, az tölle el vétetett, azért hogy az Accordája, 
és Conventioja hellyben maradgyon, . . az Domi-
nalis Biro . . . Falu köszönséges hellyiből adgyon, 
és excindáltyon annyi Főidet, valamennyi volt 
az tölle el vett Gainosz rész örökség [Déva; 
Ks 62/10]. 1758: Kőmives Ferencnek az vj accor-
daban adtam Rh.f. 16 xr. 00 [TL.' Teleki Ádám 
költségnaplója]. 

Szk: -Lra megy egyezséget köt, rááll az egyez-
ségre. 1758: Dálnoki . . . kiván Excellentiaddal 
Accordara menni [JHbCs lev.]. 1759: nem hogy 
jo szántából ment volna Tit Técsi János Uram az 
accordára, sőt mikor kezet akartunk tőlle venni 
búsongva ki ment előttünk [Told. 79] -Lt 
tesz. 1730: Méltoságos Groff Uram Kolos váró tt 
véllem tett accordaja szerint . . . az hat Száz 
forintokat arany pénzűi kezemhez vettem [Ken-
dilóna SzD; J H b K L. 24]. 

akordál 1. megegyezik, egyezségre jut/lép, 
egyezséget köt; a se înţelege, a se învoi; sich mit 
jm vereinbaren. 1728 : Dombora Simon az Eccl(esi)-
a(na)k to fark nevű helljib(en) epitven egj vinjet 
es egj kutat . . . , midőn tőrvenj szerint kell vala 
amovealtatni, az Ecclesiaval ugj accordala, hogy 
csak ne amoveallyak annuatim ket ket poltra 
taxat ad az Eccl(esi)a(na)k [SVJk]. 1745/1752: az 
Magjar országi ugy az Erdélyi Mlgs Csáki Família 
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ugy accordáltanak volt együtt, ha midőn Erdély-
ben deficialna a Fiu, az Magyar Országi ne hábor-
gatna a Leányokot ugy vicissim az Erdélyi a 
Magyar országi FamÜiáb(an) tőrténhető Leány 
ágot [Dés; J H b K XXIX/34] . 7749/7778: Ilentz-
falvi Nms Vi(té)zlő Diák István V(ram) Házos 
Társa Nms Szikszai Borbára Aszszony accor-
dált ŏ kglmevel olly formán, hogy . azok(na)k 
egy részéta ŏ kglmének kŏz vérsége jussán mint 
igaz vérnek minden fizetés nélkŭlt remittálja 
[Ilencfva M T ; D. 6. — aTi. a zálogos földekét]. 

2ŝ kiegyezik; a cădea de acord; übereinkommen. 
7700: accordaltak volnais a' gjilkosok a' 
keserves felekkel [UszLt IX . 77. 11 gub.]. 

akordálhat megegyezhetik; a se putea înţelege; 
übereinkommen können. 1717: Pap Demeter (ne) k 
vagyon a Falua mellett egy hajós malma. Melyből 
tartozik taxával, a mint a nemes várossal accor-
dálhat [Dés ; D L t 504. — a A várossal tőszomszé-
dos Csatány]. 

akovita 1. akvavita 

akózó-fa a hordó űrtartalmának mérésére szol-
gáló, akórovátkás rudacska; eot, lemn gradat 
pentru cotărit; Visierstab zum Feststellen des 
Rauminhalts der Fässer. 1817 Akozo Fa [Mv ; 
D. 3. X X V I I I A ] . 

aközben azalatt; între timp; während, inzwi-
schen. 1570: Az Talas Mathe haygalny kezte feoldel 
es karo Darabal az Eokreket Az vyztay ember 
azon keppen Matet, Az keozben zyttakis egymást 
| Megen Be oda az Borbara New lean Az 
keozbe Jew alah az felseo hazbol Brassay Janos 
[ K v ; TJk III/2. 47, 89]. 1573: gergel . altal 
tert az zabo ferench haza fele, hallotta az keozbe 
zydia volt az azzonis gergelt [ K v ; TJk III/3. 
230]. 1604: Utan Indula Georgj akkozbe hat Czjer-
geo albertis lattia volt [Fenyéd U ; UszT 18/88]. 
1626: Hallek dobogást az hidon azonközbe fel 
futanak az en kertem mellett latam hogj 
az Be ld j uram tiztartoja egj ostornál ot legiez 
uala, ereossen keozteok. A keözbe az molnár be 
szökek az mezes Mihalj kertibe [Szentgyörgy 
Cs; B L t 3]. 1633: vg j latta megh hogj a fia veres 
s vgi vitte az Borbelihoz es az keozben az wst-
giartois oth dobbant [Mv ; MvLt 290. 129a]. 

akreszkál növekedik; a creşte; anwachsen. 1784: 
leven nekemis Patikabeli praetensiom . . . Sokszor 
urgealtam, de csak Esztendörul Esztendőre karoson 
elmaradott es accrescalt [ K v ; SLt X X I X Mauks 
Tobias patikárius kezével]. 

akreszkálhat növekedhetik; a putea creşte; 
anwachsen können. 1753: Deliberatum Cons-
tal világoson, hogy Lázár Gergelyt maga mellé 
fogadván N. Lázár István . . . facultássa szerént 
valo adója accrescalhatott volna Circiter 12 fo-
rintokra [Usz ; Sf]. 

akreszkált felgyűlt; adunat; angewachsen. 1749 r 
lészen a Debitum in Summa flór. hung. 5264. 
az eddig accrescalt interest is pro Capitali szám-
lálván [ K v ; Borb. I I ] . 

akt eljárás; procedură; Verfahren. Szk: ~o t 
moveál eljárást indít/folytat vki ellen. 1649: Az. 
Bolt feluereŏkeot, lopokot ki hozatua(n) Vr(aim)-
ek, es actot movealvan ellenek, az actust nem ta-
gadgiak, hane(m) magok megh valliak, hogy 
pénzt, tehel kést es sinort hozta(na)k ki [ K v ; 
TJk VIII/4. 373]. 

akta 1. (iigy)irat; act; Akte, Aktenstück. 
1732: Azon Szurdoki Divisionak mint hogj már 
alkalmas ideje vágjon, az olta felejtkeztem az 
dolgokrol, és ha űdő lőtt volna réá, hogj az akkori 
actakot is revideálhattam volna talam világosab-
ban fatealhatnék [ K v ; J H b K XLIV/3]. 1769: 
Romlotsagombol következett Gyengeségem a me-
nyire engedte meg olvastam az Aktákot [Havad 
M T ; Told. 5a]. 1789: meg magyaráztatott, és 
forma is adattatott miképpen vigyék a Proto-
collumokot, az aktákot hogy segregállyák, hogy 
conservállyák [Csehédfva U UszLt X I I I . 97]. 
1824: az általam bé kūldott Akták hozzám visz-
szá kūldettek, azon szoross meg hagyással, hogy 

a’ Tisztségtől ki-rendelt Investiga(ti)ot a ' 
leg-sietŏbb modon bévégeztessem [Gyéressztki-
rály T A ; T L t Praes. ir. 65/827-hez gr. Torotzkai 
Pál kezével]. 1832: Ez a ellen Teke az Udvarhoz 
recurrált, az Akták felkérettek, de recursusnak 
hely nem adatott [Borb. I I . a A kormányszéki 
hat.]. 

2. ténykedés; activitate; Tätigkeit. 1683: ha 
penig ezután valami vüagos Actait, rosz cseleke-
detit ezen meg fogot Embereknek meg erthetein, 
Szivesse(n) igyekszem ruminalasáb(an) [Brassó; 
KJMiss. G. Draudt a fejedelemhez]. 

aktivizál feljogosít; a autoriza/îndreptăţi; er-
mächtigen. 1820: nem is volt az Arendator Contrac-
tus szerént arra activizálva, hogy a' K i r : Fiscus-
ra valo nézt in Cursu Arendae terhes költséggel 
járó ujjitásokat tétethet [Kolozs; SLt évr.]. 

aktor felperes; pîrîtor, pîrîş, reclamant; Aktor, 
Kläger. 1584: Mierthogj ez dologba(n) Teoruenj 
leon kiuel az Actor meg ne(m) elegedue(n) apellala, 
az apellatiot esmet remitalni akaria [Mv ; Bál. 80]. 
1598: Megh ertette(m) az Actornak Acquisitio-
iat, Ahol azt mondgia hogy ket barmot vitettem 
volna el | megh Jtely az teórueny az kalmar ze-
ket az Actornak biria mint eoúet [UszT 13/2, 
13/59]. 1609: niluan vagion hogy Becz Jmrehnek 
mind(en) acquisituma az Actorra maradót [ K v h ; 
B L t 3]. 1625: az atiamnak tutora uolt az Actorok 
attia . . . az Actiotol szabadulast es az adossagot 
retorquealtatni keuanniuk [UszT 81]. 

aktorátus vkinek felperes/vádló volta; calita-
tea de reclamant, pîrîş, acuzator; Ankläger-
schaft. 1814: Allperes Sombori Farkas, a nélkül 
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hogy leg kissebb részbenis a Per derakahoz szol-
lana, kifogást tészen a Feliperesnek Actoratussa 
ellen e következendő Törvényes okokból [Mv; 
Somb. I I ] . 

aktorátusság felperesség, vádlói minőség; cali-
tatea de reclamant/pîrîş, calitatea de acuzator; 
Anklägerschaft. 7737; A dicit Az officium autho-
ritassa laesiojanak prosecutioja legitime Compe-
tal ennékem, azért az actoratusságis engemet 
illet [Torda; Jk I. 141]. 

aktrix felperesnő; pîrîtoare, pirîşă, reclamantă; 
Klägerin. 1648: az Actrixnek ez varoson residen-
tiaia ninczen, Almasi András Ur(am) leot kezes 
érette s acceptalhattia az J. [ K v ; TJk VIII/4. 
328]. 1734: azon marháka egész együtt letében az 
relictaval N. Fekete Mihály Vr(amna)k az Actrixot 
jure avitico illető széna fűnek proventusabol 
intertentaltattak [Torda; TJk 1. 31. — Szarvas -
marhák]. 

aktrix-asszony felperesnő; pîrîtoare, pîrîşă, recla-
mantă; Klägerin. 7606; Racz Jstuanne hitta 
wolt teöruenihöz az Korondj Kouacz Antalt az 
Circalasnak rendin proclamaltatúan az Az a J. 
Az Actorix (1) azzont az J.b absentualúan magat 
az J. meg zabaduit keresetiteöl [UszT 20/317. 
— a így kétszer! ^Nyilvánvaló, felesleges ismét-
lés!]. 1610: az mikor tilta az Actrix Azzony Dobay 
Zanizlot kerde hogy tütode Zabiat buzaiat es 
marhaiat [Vágás U ; i.h. 5/a]. 

aktrixság felperesség, felperes volta vkinek ; 
calitatea de pîrîş; Klägerschaft. 1753: Sombori 
Ferencz Uramnak Simon Ersokkal való Cau-
sajab(an), hogy Actrixsagát nem Stabilialhatta 
Flor. Hung. 4 Dr 68 [Kraszna Sz; Borb. I I ] . 

aktuális asszesszor tényleges/valóságos ülnök; 
asesor efectiv; effektiver Assessor. 1778: Méltó-
ságos Groff Consiliarius Ur l imé mostan 
bátorkodom Nagodnak alazatoson jelenteni, és 
Instálni: hogy az Actualis Assessorok számab(a) 
( minthogy két vacantia is vagyon :) had férhet-
nék be, eleitől fogvan kivánván az Nemes Haza 
Törvényétis Tanulni, de azon Czélomat még eddig 
az supernumerozusi Assessorsagbul el nem érhet-
tem, holott ugy tudom hogy ez előtt Candida-
tiobais bé fértem [Telegdibacon Usz ; Borb. I I ] . 

aktuárius nótárius, jegyző (PPB1); scrib, notar ; 
Notar. 1831 Bontza Sámuel mk. Nemes Aranyas 
Szék Arvai Székenek valasztott Birája s Actu-
ariussaa [Bágyon T A ; Borb. II . — aAláírásban]. 

aktuáriusság kb. (hivatali) működés; activitate 
(oficială); Amtstätigkeit. 1818: a' Krájnicalis 
Szék: Fodor Joseff vólt Nótárius Actuariussága 
alatt minden részre hajlás nélkül ítélt [Vályebrád 
H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 

aktum tett; act, faptă; Tat, Akt. 1786: Kűlőm-
ben nem tudam magam nem láttam, hanem hal-
lottam Király Jánostol mivel az . . . ó Nsga Reme-

teszegi Fogadojában az Actuman magaís jelen 
volt s beszéllette nékem . . . [Hídvéga M T ; LLt. 

a M a : Mv egyik külvárosa]. 

aktus 1. (bűn)tett; fapt, infracţiune; Straf-
handlung. 1649: Az Bolt feluereŏkeot, lopokot 
ki hozatua(n) vr (aim)ek,. . . az actust nem tagad-
giak, hane(m) magok megh valliak, hogy pénzt, 
tehel kest, es sinort hozta(na)k ki [ K v ; TJk 
VIII/4. 373]. 1756: haüottam hogy többszőr is 
tentalt volna Némethi István Ur(am) illyen actust 
in specie a Bóltból . Róka torkokat lopott 
vólt [ K v ; Mk I X . Vall. 35]. 

2. eset; caz, întîmplare; Fali. 1772: Tudom 
világoson láttam szemeimmel 'a Specificalt napon 
azon tumultusból orialodott actust a’ meg nevezett 
kis Bugi legények karámjában, mivel magamis 
ott voltam [Torockó; N y l r K XI I , 113]. 1784: kikis 
az actusban jelen voltak azért fogták ezen 
potentiat tselekedni, hogy azon hellyet magokénak 
praetendallyák lenni [Galgó Sz; J H b K LIV/8. 
10]. 

3. nemi aktus; act sexual; Geschlechtsakt. 
1768: néhai Sztánts Urszul Vurvura nevü özvegy 
Feleségével az actuson tanáltam az Utrizált D. 
Birot [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1823: 
Csernátoni Sámuel . Málos Nyikuláj Fele-
ségit egyedül kapván, le nyomta, s éppen az actuson 
kapta N(e)mes Bajko János (Radnótfája 
M T ; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 

4. eljárás; procedură; Prozeß. 1850: Az át 
lépendő ezen két bizonyítványt, azon egyház 
község Papjának, melyhez át lépik, elő inutatja, 
s ezzel az át lépési actus tökélletesen bé végzödött 
[Nagykapus K ; R A K 4. 1-ján esp-i rend. kiv.]. 

5. ténykedés, tevékenység; activitate; Tätig-
keit. 1868: az anyakönyvekbe minden lelkészi 
actus alkalmával mindenféle név és házszám be-
írassanak [M.bikal K ; RAk 166 esp-i kl]. 

akvaduktus vízvezeték; conductă de apă; 
Wasserleitung. 1756: aquaductushoz kívántató 
sok számú dúplás cserép csők [Déva; Ks 92. I. 
32]. 

akvavita (ízesített, színesített) pálinkafajta; 
rozolie; Aquavit (Art gewürzter Branntwein). 
1625: fizettem Leviczj Jakabnak Aquavitajert 
melliet eő kglmek megh Jttak . . . vgj mint kett 
Eytelt f 2 d — | Aquavitet teőltettem Eytt : 
1 . . . f 1 d 25 [ K v ; Szám. 1/XXXIV, 236, 238]. 
1649: Ez captiua el lopua(ñ) az Uratol egy pincze 
tokba(n) eot palaczk Aquauitat, en ueŏttem volt 
megh [ K v ; TJk VIII/4 352]. 1670: Akavitahoz 
orogh Aszony kezz(e)b(e) negj lot Giombert ki 
az Lakadalomtol maradót negj lot fa héjat ket 
lot sekfűvet [Ut I 10]. 1674: Az Aquavitahoz ad-
tam Tizen hat ejtel egetet bort Ur. 16 [i.h.]. 1682: 
Egy Pincze tokb(an) nyólcz üveg Aquavita nro 
8 [i.h. 26]. 1683: E g y általagb(an) Aqua vita Brassai 
fele egj kevés | Főzettem edgy Atalag Eget Bor-
bul Aquavit at Aszunyunk (!) számára mellyben 
volt egy veder egy ejtel [i.h. 1, 20]. 1684: Kűl-
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dōttūnk Ebes falvara Fiunk számára Aquavitaért 
Segesvári Paticariustul [i.h. 20]. XVII. sz. v.: 
Fráter segestyes boltyaba(n) vágjon ket Pincze-
Tok Aqvavitaval mindenik [Berz. 12. Fasc. 92]. 
1722: Palinka, Aquavita, Ser [Fog ; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.]. 7738: Muszka kapitanjnak 
Biro Uramni eni valót, kenjeret sert es akavitat 
de. 60 [Bogáts 8]. 1750: Szőtsi Uramnul vitettek ŏ 
Nagyságának Ajándékba egy Ejtel Akavitát és 
két pogátsákot Az ára Teszen Den. 48 [ K v h ; i.h. 
15]. 7763: hat esztendeje vagyon hogy afféle 
italt úgymint Rosolist, Pálinkát, vagy Ákovitát 
nem ittam, nemis iszom [Koronka M T ; Told. 
33/27]. 1765: Brádon ákovitát iva látta Latzkus 
Dregánt [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

Jelentésként egyes esetekben a tréfás árnyalatú 'életelixír' 
értelmezéssel is számolhatni. 

akvavitafestő pálinkaszínesítő festék; colorant 
pentru rozolie; Aquavit-Färber (Farbstoff zum 
Färben des Branntweins). 1681 Medgyesse(n) 
vŏttem Aquavita festőt //24 | ( :Más kézzel:) 
Vettem Akovita festőt //IS [D.2. X I I I B a ] . 
1687 Zamótzit expedialvan Brassóban, adtunk 
Aquavi ta festőre f. 3// [U t I 11]. 

akvavitafõzö pálinkafőző (mester); fierbător de 
rozolie; Aquavitbrenner. 1672: Eget bo r : es 
Aquauite ( ! ) Főzeok [ K v ; Szám. 34/LI. 1]. 

akvavitaföző-fazék pálinkafőző fazék; oală 
pentru fiert rozolie; Kochtopf zum Aquavit-
brennen. 1681 E gy Hordoban akavita főző fa-
zék [Ut I ] . 

akvavitafëző-üst pálinkafőző üst; cazan pentru 
fiert rozolie; Aquavit-Kochkessel. 1683: Aqua-
vita fŏzŏ ŭst egy Csŏjeivel lábaival vágjon 
[U t I ] . 

akvavitás akvavitafőző, pálinkafőző; fierbă-
tor de rozolie; Aquavitbrenner. Szn. 1700: Eoz-
vegy Akavitás Samune [ K v ; Szám. 40/11. 51]. 

akvavitás-korsó pálinkáskorsó; urcior pentru 
rachiu/rozolie; Branntweinkrug. 1673: Fejer várra 
szállitottanak Fagarasbul elest, és holmi eggyet 
másokat ez szerint Aquavitás Korso nr. 1. 
E g e t bor fŏzŏ fazék egi nr. 1 [Fog. ; Törzs]. 

akvieszkál megnyugszik; a se linişti; sich 
beruhigen. 7627: Mely egimas keozőt ualo compo-
sitiot, haluan es ertuen Hunyadi Borbély Pal, 
semmiben nem contendala, seot inkab aquies-
cala [ K v ; R D L I. 130]. 1746: Szuszán Dávid 
elszántott a Hord ja Szimul főidéből, mellyet 
midőn Oculáltunk volna által adtuk, mellyen 
meg haraguván Szuszán Dávid, nem aquiescalt, 
ha nem jegyeinket propria Authoritate bé vett 
szokásunk ellen el vetette, az főidet viszsza szán-
totta [Korsec H ; K s 112 Vegyes ir.]. 1751: In 
Gu r a péreul ( ! ) a pruszi lévén edgy darabotska 
helyem . . ., moston pedig mi oktol viseltetik 

Dán Dzurz haborgotni kezdet az Uraság 
biráját az Fa lu Eskütteivel és leg örögöb Falusi 
ket embereinket azon hellyem el igazítása véget 
az föld szinére Sallarium mellett midőn ki vittem 
volna, mind én, mind Inctusom jelen léttünkben, 
ketten acquiescaltunk Esküteink bíránk, és azon 
két őrőg emberek determinatiojokra, mellyet 
midőn determináltok az helynek métáját ki mu-
tatták, meg métázták, ellébbi obligatoriaja ellen 
az I nem aquiescalt a métákot ki vetette, s mos-
tonis háborgatotom általa [ H ; Ks 62/5]. 1757: 
kérők mindenik felet, hogy Actiojok(na)k meg 
visgálása után kimondando Deliberatumokon mind 
két részről acquiescálnak (így!), és mostani Cont-
roversiájokot legottan Sopialjak, 's erre adjanak 
kezet [Torockó; N y l r K X I I , 113]. 

akvirál 1. szerez; a achiziţiona; erwerben. 
1590: az mellj keòz tilalmas erdeōk vadnak 
mas nemes vduar haz helyemhez kit Acquiraltam 
[Szentdemeter U ; Törzs]. 1631 senkitől semmi 
reajok nem maradót, hanem minden üdöben 
Sajat industriajokkal virtusokkal mindeneket ma-
gok acquiraltanak [ K v ; AsztCJk 45b]. 1644 u. 
Az mely iokat az szegeny Maxai Balas Vr (am) 
1644 esztendeo vtan acquiralt, . . azokat negy 
rezre diuidaltuk [ M v ; I B V I . 225/12]. 1646/1752: 
idvezült Lázár István Uram Néhai Székel Ilona 
Aszszonnyal egyŭt acquirálták Kolos v(á)r (me)-
gyebeli Erked és Oláh Solymos nevű Falukot 
[LLt ] . 1647: az melly eöreksegeket edgyütt 
acquiraltak uolt [Gy f ; Borb. I I fej.]. 1651 
Idveözűlt U r a m holta utannis acquiraltam es 
szállítottam azon Czegei es Mehessi portiokbann-
is Jobbagyokat [Wass 18]. 1656: Szállított, 
és penzen vŏ t Jobbaginkis vad (na) k ezeketis 
Felesegemmel eggiüt acquiraltuk [Ádámos K K ; 
Bál. 93]. 1658: akarom hogy minden Nevel Ne -
vezendeŏ Bonumim igaz Oszlasz szerent reajok a 

szallyanak, Mind az en ream maradót Paternum 
Bonumok, s mind peneglen az Mellyeket az E o 
edes Annyokkal Rokas Ersebet Aszonnyal ed-
gyòt Aquiraltunk [Mv ; Nagy Szabó Ferenc végr. 
— a A végrendelkező gyermekeire]. 1683: azon 
kívül a’ mi van mind maga acquiralta és rehabe-
alta [ K v ; K s 14. X L I I I a Kornis Gáspár végr.]. 
1689: Kobzos Tamas Komanai Udvarbiro-
sagaban ott sokat acquiralt volt [Szőkefva K K ; 
Szád.]. 1695 az Magiar es olha ( ! ) Gerő Monos-
tori, Olah Bikali . . . jószágot . . . Ebeni Gábor 
acquiralta [M.gyerőmonostor K ; Wass 16]. 1705: 
itt Alsó To r j án az Templumnál az ut mellett 
lévő nagy kertet magam kerestem cserélvén az 
Benkőktől, az mely cserét tudni illik Szántó föl-
deket érette adtam, azokot is magam acquiráltam 
[Borb. I I ] . 1718: Az fel hágóban Czibre Balas 
földit eö Kg lme maga aquiralta [Szentmihály 
Cs; Borb. I I ] . 1736: az Armalisokbul lattam, 
hogj Testvér Battyok acquiralta az Nemességet 
[Nagyilonda S z D ; TL ] . 1767 egj ház hellyet 
néhai Mlgs Kászoni Bornemisza János V r eő N g a 
. . .bizonyos Summa pénzben vásárolt, és acqui-
rált volt minden külső és belső appertinentiaival 



191 akkomodáltatik 

[Vajdasztiván M T ; JHb IX/48]. 1769: Bartók 
András ŏ klme egyik Birák Társunk, exponalá 
miképpen acquirált légyen Bányabéli Részt [To-
rockó; N y l r K X I I , 113]. 7777: (Bizonyos jószágo-
kat) a kigyelmetek Praedecessora acquirált 
volt [Dés; Borb. I]. 1794: nékem a’ magom, és 
két Gyermekeim részek ki adattassék, azon 
széna fűvel edgjűtt, melljet a’ Tordai Határon 
90. vforintokban acquiraltam [Szind T A ; Borb. 
I]. 

2. nyer; a cîştiga; gewinnen. 1753: ugy jut 
eszemben hogj az őreg Csáki István acquiralta 
Mihally Vajdatol Bányikán, es Tornapatakán a 
Csáki részt [ JHb X X X . 9]. 

akvirálhat szerezhet; a putea achiziţiona; er-
werben können. 1724: a hatarunkon lévo fūvet 
in toto Consummálván az Inquartirizansok és az 
kōhordō Marhák szénát a szeginseg nem acqui-
ralhatott [Ne ; Ks 83]. 7757: Ha mind kezibe 
lett volnais az a Jószág a mit ma bir, úgyis lehetne 
ê olly reditussa hogy abból annyit acquirálhatott 
volna? [Fráta K ; Ks 101 Cserei György lev.]. 

akvirált szerzett; achiziţionat; erworben. 1656 : 
Tóth András Jobbagysagarol exhibealva(n) Sa-
rossi Janos Ur(am) emberi bizonyságokat, az 
latczik inkab ki hogy acquiralt es ne(m) eos Job-
bagy [Kük.; Bál. 85]. 1682: (A zálogba vetett 
földet) Sándor Deák Uram is maga Sayat 
acquiralt penzin es ne mastol kölczön kert penz-
zel ualcsia ki [Fog.; Borb. II ] . 1700: Gruja nevü 
Czigán feje kötött jobbágyáé vagy accquiralt 
aszt már nem tudom [Csolnakos H ; Szer.]. 1705: 
annak az acquirált két résznek a' fele jutott nékem 
[Altorja Hsz; Borb. II ] . 7767 Igaz az is? Hogy 
a mit Vajda Szentiványon bir . . . eő Nga az nem 
mind Bodoni rész Jószág ? hanem feles Szerzemény 
vagy acquirált jószág is vagyon az eő Nga kézi-
nél ? [T ; J H b IX/48 vk] | a Bodoni részen kivűl Sok 
szerzemény vagy is acquirált joszágot is bir 
eő Nga [Vajdasztiván MT ; JHb IX/48]. 7879/7837 
Tóbiás Andrástól acquirált major házról szollo 
Contractus 4a Sept. 1704 [Aranyosrákos T A ; 
Borb. II ] . 

akviráltatik szereztetik; a se achiziţiona; er-
worben werden. 1808: az Szekely Györgytől 
acquirált kitsin fotostskanyi (! ) Joszag 11 Forin-
tal acquiraltatot es . . . az 11 Forintal vasarlot 
Joszagotska az Szekely Boldisar kezére ment 
[Harasztos T A ; Borb. II]. 1814: néhai Makai 
Miklóstól ōrōkŏs képpen által adott Jokhoz 
nékünk nintsen örökség szerént valo Jussunk 
mivel azok . . idősb Dési Makai Mihály által 
még a' Tatár futáskor Rabságba esett Domokos 
Tamás urtol acquiraltattak [Dés; i.h. I]. 

akvirencia szerzemény, keresmény; achiziţie; 
Erwerb. 1847 lévén Kontz Istvánnénak 
vagyis fiának Jánosnak egy darabotska hellye 
mellynek vicinussa aloll a Vas György acviren-
tziaja [Bözöd U ; Borb. II ] . 

akvizíció jog kereset; acţiune; Akquisition. 1591 
Minekeleote p(ro)ponalnanak az Actorok azt 
akarom megh tudnj az kgtek szekin ha vagione 
mindeniknek az en peresimnek Irot procatorok. 
A szek megh kerestete az Notariussal de 
eggik peresnek nem talal Jrot prokatorat 
Delibe (ratu)m Miel hogj p(ro)katort nem vallót 
minden acquisitioiatol elesik [UszT]. 1593: Az 
Keomives Leorincznewel az dualitas feleol hogj 
Contendalúnk vala, hogi az testamentum tetei 
zerent valo Acquisitiot megh niertuk attunk 
tiztasagert f - d 12 [ K v ; Szám. XX/5. 171]. 
1598: Megh ertette(m) az Actornak Acquisitioiat, 
Ahol azt mo(n)dgia hogy ket barmot vitettem 
volna el [UszT 13/2]. 1734: (A) specificalt Vén 
hegyi kisseb szőlőt N . Fekete Mihalj ura(m) első 
felesegével concquiralta de azon első Feleségenek 
bonumibol lévén az acquisitionak fundamentuma 

magának N. Fekete Mihály ur(am) just nem 
appropialt [Torda; TJk I. 30]. 

akvizicionális birtokszerző levél; act/scrisoare 
de achiziţionare de pămînt; (Gut) Akquisitions-
brief. 1753: látta Ezer ötszáz kilenczven 
kettödik esztendőben emánált Csáki István 
acquisitionálissát Bathori Sigmondtol a Nagy 
Almási Jószágról [Jhb XXX/9 „Steph. Rettegi 
de Kis Budák jur. not. com. Dobocensis" (39) 
vall.]. 

akvizitor birtokszerző (ős) ; (strămoş) achizitor 
de păminturi; Gutserwerber. 1653: Cheffei Janos 
Uram . . . az ki acquisitor volt, nem az Cheffej 
Laszlo Uram Nagyobbik leanyara Íratta voli 
az donatiot. hanem akkori mind az ket agon 
levő gyermekire [Sófva, B N ; Ks 41. E. 31]. 

akvizitum szerzemény-jószág, szerzemény; ago-
niseală, achiziţie, bun achiziţionat; Akquisitions-
gut. 1609 Becz Jmrehnek mind(en) acquisituma 
az Actorra maradót [Kvh ; BLt 3]. 1625 Az 
acquisitumatis attiafia ellen inasnak nem adhatta 
volna az Azzoni hane(m) az ura attia fiajt megh 
kellet uolna- uelle kenalni [UszT 73]. 1643: az 
acquisitumot . . felesiginek hadtuk egizlen [Dés; 
Hr 8/7]. 1705: Mivel mindeneket valamiket itten 
. . . Alsó Torján mostan birok, mind ezek 
énnekem purum magam acquisitumim, mert 
nékem itt semmi őrok(ös)őm nem volt | Balog 
Samu is magam acquisitumom, mind Szász Mik-
lóssal, és Szilágyi Jánossal edgyűtt kiket magam 
neveltem kicsinységektől fogva [Altorja Hsz ; 
Borb. I I Alsó Torjay Mihálcz Miklós senior végr.]. 
1707/1786: oda adá Sinkelé mindennemű acqui-
situmát valamellyeket ennekelőtte keresett és 
ennekutánna keres, in genere mindeneket [Albis. 
Hsz; BLev.]. 1718 Isák Lòrincz az Jobbagjok 
iránt ugj felel mint az első bizonsagh, az egy 
Lukács Mihaljon kivül mivel azt nem tudgja 
örökös ë vagi acquisitum [Szentmihály Cs; Borb. 
II ] . 1724: Az Haza TőrvényeisJ admittallya . . . 
modgyával valo eladásátis az Aviticum bonurnok-
(na)k, az acquisiturnokat penig ha mik voltak. 
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oda hagyhatta az hova akarta [Asz; Borbŝ I ] . 
7734: Székely Ferencz Uram az Atyai Joszágot 
egeszszen hadta az Annyanak es battyanak Sze-
kely Sig(mond) Uram(na)k és aquisitumb(a) ment 
lakni [Asz; i.h.]. 7748: Ezen szŏllŏt . . Kor-
nis István Vr szŏllŏje beli acquisitumanak hallot-
tam lenni a' régi emberektül [Backamadaras 
M T ; Ks 38. I I . 3]. 7760: két populosa Sessionk 

első acquisituma itten Mosa László Uramnak 
[Omlásalja SzD ; BK ] . 7764: Néhai Csipkés Fe-
renczné Aszszony es két ágon levő Gyermekei 
holmi acquisitumakat, és superaedificiumakat sum-
xnalvan ment 80 forintakra [uo.; BK ] . 

al alsó; de jos; unterer,-e,-es. 1581 az Espo-
tály mester zent Mihály nap elot három nappal 
kezgie el az zwretet, Zent Mihály napra penigh az 
A l hegiet erezzek megh eo kegmek tanachywl 
[ K v ; TanJk V/3. 243b]. 1587: Az Zwret Napiat 

vegeztek eo kgmek hogy . . . hetfeon az Al 
hegieket Zedhessek [ K v ; i.h. 1/1. 55]. 1590: (Az) 
Eoroksegek vadnak vgjan Szaldoboson az falu 
al vegen [UszT]. 1600: az Wargiasiaknak az 
vtnak az al felit hagyak, az fel feldhez eŏk sem 
mo(n)tak semmi keözeket [Homoródalmás U ; 
E H A ] | (A határ megy) az Farkas mezőnek az 
al zelere [Lövéte U ; E H A ] . 

Hn. 1590: all'tizesben [Farcád U ; E H A ] . 
1605: az mint az Altizes magiarasza hogi eòk 
rajok az feltizes es keőzep tizes giepwt mert [Ho-
moródsztmárton U ; E H A ] . 7638; Al Uchya 
[ B h ; K H n 6]. 1692: Az al mezőn [A.jára T A ; 
E H A ] . 1693: Al bŭkkb(en) [Szentmihály U ; 
E H A ] . 1694: al tizben az avas alatt [Bikfva 
H s z ; E H A ] . 1742: Az All utzai kertben [Bh ; 
E H A ] . 1758 Az All Erdőnek also végiben (k) 
[uo.; E H A ] . 1759: az Almezőn [A.jára T A ; E H A ] . 
1847 Az ugy nevezett Nagy Alréten [uo . ;EHA. 
— L . még al- előtagú hn-alakulatokban K H n Mut]. 

ál hossz- és terület-mértékegység; falcé; Län-
ge- und Flächenmaßeinheit. 1574: valtottam 
megh egy fel allat [Hszj félál al.]. 1587: Ada Aján-
dékon fel al széna fwvet [i.h.]. 1607 Tudok fel 
allata az Borosniaj Rehnel [Szacsva Hsz ; BLt. 
— aTi. szántót]. 7608 az haranglabnal uagion 
fel al feold magam uettem be az másik allat 
Forro ambrus biria [Kozmás Cs; BL t 3]. 7677: 
ada az mezeon egi fel all lo Feo rez Feoldet 
[Szentgyörgy Cs; IB ] . 7678: Az felseo inezeoben 
eg j feli all feold az eleo lab(on) [F.csernáton Hsz; 
L L t ] . 1623: Kőzep hegy alatt vagyon egy hold 
fold, mely(ne)k az fel allat vōttem Beke Thamas-
tiíl f lor : 5 [Sszgy; BLt] . 1632: Ada három 
fel áll fóldet [Szentimre Cs; Hr 2/15]. 1641/1768: 
U g y a n ott fél al föld [Szentmárton Cs; Hr. 12/23]. 
7693: ada(na)k egy fel all földeczket [Sszgy; BLt] . 
1695: ada azon Jószágért csereben egy darab fel 
ál földet [Zágon Hsz; Törzs]. 1719: ada . . . egy 
Fél áll Főidet ŏrŏk ŏrŏkb(en) . . . ŏtt Magyar 
Forintokért [Angyalos Hsz ; Borb. I I ] . 1738: kett 
fe l áll földecske [Szotyor Hsz ; LLt ] . 1750: két ál 
s két arasz szélességű Gabonás ház [Papolc Hsz; 

Hr] . 1761: A hargas Keresztfánál fél álla [Szár-
hegy Cs; L L t Fasc. 140 . - aTi. szántó]. 7765/7796 
k. ; egy fél áll Főid [Szemerja Hsz ; M v R K ] . 1776: 
adának két fél áll főidet [Tusnád Cs; Hr 9/11]. 
X V I I I . sz. m. f . : A Szöllö padján egy darab fél 
ál bokros heUy [Csekelaka A F ; E H A ] . 1855: 
hoszuban 2-étt féli állfőld [Szentsimon Cs; Hr]. 
— L. még álacska al. és a HSzj-ben. 

Meghatározhatatlan, egykor főként Cs-ban és Hsz-en hasz-
nálatos hossz- és teríiletmértékegység. Az 1750-beli adalék 
útmutatása szerint — a jelzett helyen — az arasz többszöröse, 
de hogy hányszorosa, ebből az adalékból sem állapítható meg. 
Cs. Bogátsnak ál-föld címszava 'kb. egy kis hold nagyságú föld, 
illetőleg földecske' jelentésmeghatározása [1. HSzj ál-föld és 
fél-ál al.] az itt felsorakoztatott adalékok tekintetbe vételével 
nem igazolható. 

alá I. nu 1. sub; unter. a. 1582: Az monostor 
kapu eleot walo hyd ala vettettem ket labot 
attam az korchyolyasnak munkayaban d. 18 
[ K v ; Szám. 3/5. 11]. 1625: Az Kouáchyok 
Egy felherczet vasoztak egy hinto ala f —/25 
[ K v ; i.h. X X V I I . 10]. 1634: Berej Georgy megh 
tantorodek es az Czitei András haza ala esek 
[Mv ; MvLt 291. 18b]. 1640: Egyebet nem lattam 
hozza, aztalos Mihaljnehoz, hanem azt lattam 
hogy Cziszar Danit az keöpeoniegh ala vonta vala 
s oit ekeczelt vele, de en egyebet nem latta(m) 
[Mv ; i.h. 246a]. 1723: a’ Nagy Szamos a’ Deési 
gát miatt holt vizet nyomott fel az Ur ő Excllja 
malma alá [Désakna SzD; Ks 25. IV . 5]. 1737: egj 
hoszszu tölgy fa bornábol talpakra tsinált kűllyel 
belől tapaszos, és Sendelly alá vetettett Lo Istálló 
[Gorbó SzD; J H b K XXVI/13.11.1]. 1759: az Patak 

az oldal alá ásta magát [Csernek SzD ; i.h. 
XL/8]. 1797 Egy láb alá valo alacson fenyő 
fa székecske [Náznánfva M T ; Berz. 22. N. 22]. 
1821 (A pinczének) tsak az hegy alá valo bé 
ásásának öliért fizettem 30. Rh. forintot [Celna 
A F ; Ks 79. 11]. 

b. 1585: Bota János . egy loűat fogada 
teolem hetwe(n) eot penzbe Nagy János Ala 
| attunk az Serfőző ala egy kuczhyt három louat 
[ K v ; TJk IV/1. 513, Szám. 3/XXII. 1]. 1751 
Szolga Biro a Giraszim szekeret itt akarván 
marasztani, hogy menne a Németek terhe alá 
[Csapó K K ; Berz. 12. 92/203]. 1765 Ser fözö 
házat erigáltatván eö kegyelme Borbándon, 
ahoz kívántató Tégla, s kö vecturája alá 
elég szekeret adtanak [Borbánd A F ; Eszt-Mk 
Vall. 168]. 

c. 1632: A d a három fel áll földet, zálogon egy 
gane Ala [Szentimre Cs; Hr 2/15]. 1684: az fel 
ál föld Ganyé alá marada Veres Péter kezében 
ganyeja eltőltiig [uo.; H r Fasc. 3]. 

d. 1765: volt . . . egy Tinója bika alá valo 
[Nyárádkarácsonfva M T ; Told. 76]. 

e. 1613: Az kikkel pedig nem bírhatnak es 
reaiok tamadnanak tartozzék . . azokat az 
Embereket meg foguan Zazlonk ala be vinni, 
kiket törueny szerent meg büntesse(n) [ PLPr 
36 fej.]. 1650: akkori feiedelmünk Commissariu-
sokat bocziatua(n) az helisegre, minket fel irta-
nak akkori Commissariusok sine Contradictione 
zaszlo ala [UszT 8/64. 74d]. 
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f. 1577: Azokat penig kik az varas vegezesse 
ellen vak meró batorsaggal barmat el haytottak 
mindeniket tyz tyz forintal bwntetyk, Ily condi-
tiowal es okkal hogy az el haytot barmot vyzza 
hayczak es belyeg ala vegiek [ K v ; TanJk V/3. 
146a]. 

g. 1737: azon darab Rétet . . . Néhai Méltó-
ságos Groff ur ō Excellja el foglalta, s maga 
Culturája alá vette [Dés; Ks 91]. 

2. alatt; sub, dedesubt; unter, unterhalb. 
1596: Bartel werner, Eger ala volt. Vettem Cehei 

Temeswar alaes oda volt Feierdi András 
Themeswar ala vezet | Segeswari Cristofne fia az 
hadba Eger ala holt [ K v ; Szám. XXIII/6. 37, 
40, 42]. 1598: Nagi Istuan, varsocz ala vezet volt 
•. Mattes Schmid Eger ala vezet [ K v ; i.h. 8/II. 
32]. 1599: Lucas Hóz . . zazlonk alatt szebe(n) 
ala veszett [ K v ; i.h. 7/1. 94]. 1623: Vagion Eg j 
haz . . . mely hazat vottek volt f. 180. Mys Azon 
bechuben hadtuk de IUien Conditio alatt az mint 
Ide ala meg vagion Irua [ K v ; R D L I. 121]. 1635 : 
az kory Fejedelem megh parancziolta hogy az 
ioszagtalan embereknek lakó helyett agjanak 
hogy az szaszlo alla szolgallianak rola [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3]. 

3. céljára, számára; pentru; für, zwecks. 1573: 
Bakos Mihal . Azt Monta hogi az ky Say-
toia alá zed oda agyaa [ K v ; TJk III/3. 302. — 
aSzüreti segítségért odaadja a sajtóját használni]. 
1756: Csolti Jurka Stefánnak adat Balog Uram 
az Cővari ( ! ) pusztáb(an) Dézma alá Tavasz zab 
alá valo egy darab földet [Kővár vid.; TK1]. 
1840: Petele Marhássai zántottak mag alá a Soak-
nai Gőrtsőni Lábba [MT; Born. G. X X I V b ] . 

4. szolgálatára; la dispoziţia; zu Diensten. 
1697 most is az jobbagyoknak majd fele az Nimet 
alá van szekerestűi marhastul [Szilágycseh; BK] . 
1751 Akkor monda Szolga Biro Ur(am) hogy a 
Gyiraszin Szekere maradgyon a Nemetek alá, de 
Gyiraszin azt feleié, hogy az eö Szekere nem marad-
hatt, mivel ki töltette a postálkodást [Csapó 
K K ; Berz. 12. 92/203]. 

5. átv a. 1602: Áz deakoknak es Mathe vram-
nakis az kiket hattam, Azokath az ktek gongia 
viselese alá hattam [ K v ; R D L I. 73]. 1623: Az 
diuisiot Istennek Engedelmebeol el vegezue(n) 
Az Aruat Mihokot biztuk az edes Annia gond-
viselésé Ala ugi mint edes fiara me(n)teol Jobba(n) 
lehet ugi visellien gondot giermekere [ K v ; i.h. 
121]. 1733: édes Angjam Asz(szo)nj . . . Ajánlom 
Isten kglmes otalma és gondviselése alá [Boros-
bocsárd A F ; Borb. II ] . 

b. 1606: en chiak Jo Akarato(m)bul Atta(m) 
Antal vram neúe ala maga(m), felesegem vetette 
zalogbais az eórekseget Antal vra(m)nak, mert az 
Árúak tartasokra kellett [Korond U ; UszT 20/192]. 
1617: Lazar Istua(n) keze alla alla az Jakab 
falui Kayczja Marton Beczj Jmreh Vram 
Lengiel Kyraltol® megj kerte [Újfalu Ksz; BLt 
3. — aBáthory Istvántól adományul kérte]. 1640: 
Sombori Janos Tavaly ment kis Temesre Kamuthi 
Miklosné ala [Hidegszamos K ; GyU 62]. 7650; 
magam kertem minden res mobiliseket miuel 

Az edes anniok néhai Nagi Lukacsne marta nekem 
hatta uolt Tutorsagom ala [Újszékely U ; UszT 
8/64. 71a]. 1789: Imreh Sára Asszonynak amely 
szőllöje Nyil húzás által keze alá mentenek azon 
részeket . . . szoporitototta é . ? [Karácsonfva 
M T ; Told. 76]. 1802: Jósika Imre Ur ö Nga 
bizonyos Részeket appropriált és a Komjátzegi 
Familia béli uérek s ennel fogva az Exponens 
Ur össi Successiojának tetemes praejudiciumára 
keze és birtoka alá kerített [Torda; JHb XIII/9]. 

c. 1594: Szoross Portio. Az Gieörthelki vaida 
ezeknek biraiok Egieb fele jeóuedelmet az 
mi nézi vgian azon teöruenniel elnek, miuel egi 
harang ala is thartoznak es egi biraiok vagion, 
mint az Gieorthelekieknek [Sz; UC 113/5. — Vö. 
M N y L X I , 111]. 

d. 1784: se Szénáját, se Tōrōk búzáját el venni, 
és betsŭ alá adni nem akarják [ A F ; Eszt-Mk 
vk]. 1794: A ' Sendelyek teljességei haszonvehe-
tetlenek lévén betsŭ alá nem mentenek [Szent-
margita SzD; Ks 68. 49. 41]. 1797: A ' Néhai 
Groff Ur ő Nagysága Marus Wásárhellyi Porté-
káit mellyek Petsét alá mehettek . . . Cseh Sándor 
Úrral Petseteltük-bé [Kolozs; Told. 42/24]. 

e. 1576: Az varosnak Minden Jeowedelmenek 
haznanak Byrodalmat es Bezedeszet Nem 
kywaltkeppen chiak Byro vramnak Az wagi 
Thanaczbely vraimnak Igazgatasa Es Byrodalma 
ala Rekeztyk, hanem Egenleokeppen Ez dolog-
banis Mikeppen Egieb keozeonseges dologban 
valo Byrodalomba az ket Nemzetsegeta égiben 
keotelezik [ K v ; TanJk V/3. 131b. — aTi. a magyar 
és a szász nációt]. 1792: tudom, hogj nagjobb 
Tordai Mojses földeket bir de azak mí formán 
mentek birodalma alá azt nem tudom [Szenter-
zsébet U ; Borb. I I ] . 1798: a' mostani Földes Uram-
nak birtoka alá némellyek, az utrizált földek kŏzzŭl 
maga osztálybeli rátájába jutotta(na)k [Dés; 
Ks 79. 29. 287]. 1799: Hetven négy véka Tiszta 
Tavasz búzát vettni . . . Melyett hogy kezem alá 
vettem aztott bizonyítom [Mezőbodon M T ; IB] . 

II. hsz 1. le, lefelé; ín jos, jos; hitíunter, herab, 
ab. 1570: Zeoch Demeter . . . alah Thartot Az 
Mayor feleh* | hayadon fĕwel wzte ky az ayton 
zabo Janos az feleseget, zablyas kezzel alah ker-
gette [ K v ; TJk III/2. 34, 79-80 ] . 1572: haza 
teer, hogy az kezeep vczan Ala Megien fayni 
kezd az Laba vgy annyra hogy le kell wlny Seres 
Marton haza Eleot [ K v ; TJk III/3. 86]. 1589: Adt-
tam egy achynak temetessere Mely az kó falról 
esett ala es meg holt d. 32 [ K v ; Szám. 4/X. 33a]. 
1597: enis eggyewt mente(m) wala wellek ala 
ot Lippanis Chizar Janosne kihordotta az piaczra 
az zabliakat s Chizar Balintne arolta [ K v ; TJk 
VI/1. 44—5]. 1607: ot senkinek nem uolt Zabad 
halazny az viz kerten alol az hidig ala [Dánfva 
Cs; Eszt-Mk]. 1625.ū az Koro(n)d uize melj iu 
Korond felöl ala [UszT 22a]. 1638: az midőre 
ki jöuenk Haidune Aszonio(m)tul, hat enis ala 
fogek euel az Czetri Mihókkal | en haza fele indu-
lek az hegien ala [ M v ; MvLt 291. 132b, 135a]. 
1644: ez az Olah Thamas Jw vala ala a piacz 
fele [Mv; i.h. 431a]. 1654: Balint Deák megyen 

13 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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valla Ereossen az vczan alla ket Jobbagyaval 
[F.szilvás H ; Törzs]. 1655: Az minapiban menven 
alá Magyar Utzáb(an) elől találám iffiabbik Phi-
lep Mártont [ K v ; CartTr I I . 890]. 

2. alatt, lenn; sub, dedesubt; untén. 1652: 
Mw kik az ide ala meg irt dologban fogot Birak 
vagiunk [Usz; Borb. II ] . 

Szk: ~s fel a. lefelé és felfelé. 1629: Hallotta 
. . . Balogh Ferenczteōl hogi szitta az felesegett, 
sakot tart ugj mond esz az en kurua(m) it az agj-
nal s tala(m) azon iart ala s fel az lator hozzaja 
[Mv ; MvLt 290. 164b]. - b. le és fel. 1570: Nala 
zolgalt az lean es lattha Rezegesseget es Jdestowa 
valo hewereset, es alasfel walo Jarasat | Mykor 
Latthnak Kalmar Andrasnenak Ala s fel walo 
futosasat es Jdezeset, hallotak hogi Montak, 
Mely Jgen Nagy Nywkhatatlansaga vagon az 
perlesre [ K v ; TJk III/2. 66b, 87]. 1573: Zabo 
myhal fia eginehanzor Ieot ez varosba It alasfel 
Iart esmet ely Ment | az biro szokzor kwldeozte 
alasfel Borral | Regei futos volt egy legeny alas-
fel [ K v ; TJk III/3. 48, 67 -8 , 152]. 1574: mykor 
takach Istwan birta az Neb Ianos Zeoleyet zaba-
don Iart azon alasfel zomzedos volt eo velek [ K v ; 
i.h. 361b]. 1600: Chergeö Matthias itt az zomzed 
falukba waltigh iart ala s fel hogy peznek tehesse 
zerit [Betlenfva U ; UszT 15/4]. 1670: sipoltatta 
magát a' Szolga biro az uttzán ala s fel [Bodok 
Hsz ; BLt]. 1784: most a katanasággalis annyi 
ba jam vagyon, mert szinte két hétig hurtzoltanak 
ála 's fel, alig tudék egy kitsiny szabadtságot 
nyerni [Bencenc H ; BK] . 1787: akik(ne)k . . . 
ōkrōk vagyon mind alá s fel járnak gabonáért 
[uo.; BK] * ~ s fel járás. 1690: a hadak(na)k 
ennyi sok alá s fel járása miatt vegben nem vi-
hettyük [Törzs; Bethlen Sámuel fej-i instr.-
j a ] * ~s felező. 1820: Székely Rosi nem is 
érdemli, hogy a' betsŭlletes Emberek sorába szá-
moltassék, lévén ŏ tsak egy fostoros pipázó. Utt-
zán alá 's felező személy [Várfva T A ; JHb Fasc. 
48] -X- tova 1574: Ieo egy Ember Mond 
hogi towa alá lakyk egy Bestie Eozwegi ázzon 
[ K v ; TJk III/3. 366]. 1752: tova alá a Porgoláton 
belől egy oldalban [Bálványosváralja SzD ; Ks 43]. 

III . Jelzői jeli. haszn-ban: alsó; de jos; unte-
rer,-e,-es. 1806: a fel járóknak alá véginél [Buzás-
bocsárd A F ; EHA ] . 

aláad lead; a da jos; herabgeben. 1639: eregi 
mikla haghacza fel az hiuba(n) lassad ha ninczen 
valami kasza ot fen, az gjermek fel hagot, mondot-
ta hogy ninczen kasza hane(m) kasza niel vagio(n), 
s az kasza ni elet ala atta [Mv; MvLt 291. 203a]. 

aláás lejjebb ás; a săpa; (unter)graben. 7600: az 
Kikeleön thwl az wizet aho(n) ala astak, 
annakis a' helit alkolmasint tudo(m) ki kie [Kadics-
fva U ; UszT 15/264. — A homályos szövegben 
a Küküllő medrének földmunkával való lejjebb 
költöztetéséről lehet szó]. 

alábarázdol kb. (határ)barázda-csatornát von; 
a trage brazde, a brăzda; Furche ziehen für eine 

Rinne. 1575: Annak vtanna keryk azonis eo k. 
biro vramat hogy Latasza meg eo k. az Nadas 
teriben Az Minemw vyz folias ky az derek vth-
ban foly Es vtat ely vezty, Éreztesse eo k. az 
eleby foliasban, valaky feolden leszen ala Menety 
azzal Neh gondolianak hane(m) barazdoliak ala 
[ K v ; TanJk V/3. 127b]. 

alabárd felül bárdszerűen éllel ellátott, dárda-
féle vágó- és szúróeszköz; halebardă; Hellebarde. 
1637 Ala bard uagion n 13 Sutus Giujto Gem 
. . . n 2 [Ebesfva; UtI] . 1658: Vagio(n) egy vas 
tsiép, egy Hellebard [Kv ; SzCLev.]. 1659: vagio(n) 

egy vassas tsiép egy alabard [Kv ; i.h.]. 

alabástrom alabastru; Alabaster. 1683: Egy 
scatulyab(an) alabastrombul kis kanna. So tartó 
[UtI 1]. 1733 Edgj hat szegŭ Vasas Pincze Tok-
ban tiz darab ūveg palaczk, harma(na)k alabast-
rom a Sutuja, a többi Kristally, és ūveg sutu-
jokkal [Marossztkirály, A F ; Told. 2]. 1761 
Táblában foglalt alabástrom Nro 1 [Szentmargita 
SzD; Ks CII. 15]. 1768: Alabástromból valo 
Statuák 6 [Mezősztgyörgy K ; Ks 23/XXIIb]. 

alabástromkép alabástromból metszett kép ; 
portrét gravat ín alabastru; Alabasterbild. 1853: 
Egy függő alabástrom lámpás . . . Ferencz és 
Károly alabástrom képei . . Két alabástrom 
státua a’ Kasztenen [Mv; TSb 4]. 

alabástromkő alabastru; Alabaster. 1605 A 
Kapolnaba(n) Alabastrum keóbeól czinalt három 
Oltár vagion [Gyalu K ; Sennyei 11. 47]. 1646: 
Anno 1646 Die 26 Április Convenialtam az 
Képfaragó Illiesa Vramval az predicalo szeknek 
cifralasara, Egyk Egyk tablanak megh kezitthesere 
mind alabastrom kövei együtt f 7 d 0 [Kv ; AsztC Jk 
66a. — aFölötte más kézzel: Elias Nicolaj. A kv-i 
Farkas utcai templomban ma is álló szószék ké-
szítésére von. bejegyzés]. 1756: Vagyon ezen 
szin alatt egy alabastrum követ törő nagy vas 
bot faeszkōzeivel edgyűtt, mellyel az ugró kutak 
esendő romlásit igazittyák [Déva; Ks 92. I. 32]. 

alabástromkS-fttggölámpás lampăde plafon din 
alabastru; Alabaster-Hängelaterne. 1805: Egy 
Alabástromkő függő Lámpás, Luster hellyett, 
bele járó olajos Plével [Mv; TGsz 52]. 

alabástromoBzlopos óra ceas de masă cu stîlpi de 
alabastru; Standuhr mit Alabastersäulc. 1839: 
Egy alabástrom oszlopos asztali ora [ K v ; 
LLt] . 

ala bástrom-státua alabástrom-szobor; statuie 
din alabastru; Alabasterstatue. 1853: \ Két ala-
bástrom státua a’ Kasztenen [Mv; TSb 4]. 
L. alabástromkép al. 

alabástrom váza vază de alabastru; Alabaster-
vase. 1837: Két alabástrom nagy füles váza / Két 
nagy aranyozott Chinai váza Alabástrom váza 
2 darabb [Szentbenedek SzD; Ks88 Oszt. 8. 37]. 



195 alábbszállíttat 

alább 1. le j jebb; mai jos; weiter nach untén, 
abwärts. 1595: megh lata Barabas Georgyne, 
oda mene, s ket keúet el vyn ben(n)e, alab viúe 
s azon búzaba le teue [UszT 10/109]. 1748: Ezen 

szŏllot Kornis István Vr szŏllŏje beli 
acquisitumanak hallottam lenni a' régi emberek-
tül, a’ Botos rész szŏllŏjinek felső véginél egy kis-
seg alább horgad a' felső vége [Backamadaras 
M T ; Ks 38. I I . 3]. 1768: az eő Ngok emberei 
alább vicinálando . kaszálojokban a' tetején 
belé szántottak az Erdőallyiak [O.bocsárd K K ; Ks 
74/55]. 1783: az hol is jelenénnek meg allább meg 
nevezendő Személlyek [Radnót K K ; B fR ] . 1784: 
azt hogy én akármi modon jelentettem 
volna, hogy ott volna a praetendalt Curialis helly, 
avagy az határa alább, vagy bennebb a' Groff 
curiaja felé rúgna, mint métáztatott, nem mond-
hatom Kegyeim etek (ne) k [M.gorbó SzD ; J H b K 
LIX/4. 63]. 

2. alacsonyabb áron, olcsóbban; mai ieftin; 
büliger, für geringeren Preis. 1590: veottem . . . 
1235 Tyk monyát kyt felyeb kit alabb tt f. 4 d. 
92 [ K v ; Szám. 4/XXI . 40]. 1599: Ez Jdegenekteol 
Veot Torozkai Vasnak száma 536 Miért 
hogy az is elegies uolt ki Job ki roszszab, azokatis 
az szerint kellett kit aláb kit fellieb Adnunk [ K v ; 
i.h. 8/XI. 25]. 1683: Az jo féle papirosnak kötését 
az kolosvári es Szebeni árrosok hatod fél forint-
nál aláb semmi* keppen nem akarták adni [UtI ] . 
1722: (Bort) onnata lehet hozni eleget, de aláb 
bizony meg ne(m) veszi Vedrit 1 frtnál [Fog.; 
KJMiss. Rétyi Péter lev. - a A Havaselvéről]. 
1771 énis azért azon nagy joszágot igen otsolván 
tellyességgel kárommal nem adhatam, hanem . . 
meg kötettem az árrát ., én nem akaram adni 
aláb, mivel kárommal nem is adhattam [Mv ; 
Ks 38. II . 28 Pápai János lev.]. 1788: (A zabot) 
azért hagytam alább, hogy a buzátis bé vegyék 
[Bencenc H ; B K Bara Ferenc tt lev.]. 

3. kevesebb; mai puţin; weniger. 1722 k. H a 
ki pénzért vett et . . ., ket Kalangya Buzaval tar-
tozika ha kinek alabb terem, edgy kalangyával 
[Magyaró M T ; GörgJk 101. - aTi. a papnak]. 

4. Szóismétléses haszn-ban: lejjebb-lejjebb; din 
ce ín ce mai jos; immer weiter hinab. 1764: 
azon porondos, berkes hellyet ebből a Szindi 
Berkéből el-szakasztotta a' . . . Maros Aga . . az 
olta hordotta s' raggatta alább aláb a gát felé 
a' nevezett porondos Hellyhez a' porondot a' 
Marosnak V. Sz . Ivány felöl azon prondos helly 
mellett folyó á g a [Vajdasztiván M T ; JHb IX/46]. 
1842: a viz tehát aprádonként alább alább mosta 
a földet [KLev . ] . 

alábbacska lejjebbecske, egy kissé lej jebb; cu 
puţin mai j o s ; weiter nach untén. 1762: azon 
nevezetű hel lyben allabbotska [Backamadaras 
M T ; CsS]. 176 7 Mégis ott alábbatska igen jó 
hellyen szántó föld [Kincsi M T ; L L t Fasc. 
129] | U g y a n ott alábbatska hasanlo hellyen 
[Pete M T ; i .h . ] | Ugyan abban a Sorban vagyon 
alábbatska a f alunak közepe fele [Pocsfva K K ; 
i.h.]. 1776: mingyárt kőztők nagy verekedés 

támada, de ki miként űtete egy mást, mint hogy 
alábbatska is mentek volt, nem láttom [Katona 
K ; Born. VI/14]. 1779: Alábbatska egy kis Főid 
[MkG]. 1789 (A föld) alábbatska levő szellyes-
sége (Kisadorján M T Sár.]. 1791: A Szű-
get középítői fogva mindjárt alábbotska 
[CU Naláczi A. conscr.] | Alábatska tavally le 
ésett égy jo Musdally fa [MNy X X X V I I I , 53]. 
1797 a’ Tsáni szegbe, az elé járóba, alábbatska 
[Ajtón K ; CU]. 1800: Ezen Kedekistirol ( ! ) 
Malmokon alábbatska levő Sos Forrás penig ma 
nincs meg [Indal/Mikes T A ; JHb] . 

alábbacskavaló gyengécskébb ; mai slăbuţ ; ziein-
lich schwach. 1746: minthogy az Úrfi ö Nga része 
alábbatska Való ennek gyengesége expleáltatik 
a felső To felett lévő szakodasban lévő kis foltatská-
val [Mezőbodon T A ; J H b XI/22. 8]. 

alábbadka lejjebbecske, egy kissé lej jebb; cu 
ceva mai jos; weniger nach untén. X V I I I . sz. 
e. fele: Rétetskéje van Petlendi Puszta 
Falu helyena az elébbenivel egj sorba alábbatka 
| Szántó fold van alábbatka azon Sorba [AbN . 
- aTúr (TA) határában]. 

alábbhagy lecsillapodik; a se astîmpăra; sich 
beruhigen. 1694: edes leányom talám még 
meg orvosolhatnám dolgodat Urad eo kelme 
elōt, ha az nagy mérgedb(en) aláb hagynál s rosz 
Emberek szován nem járnál, az mig nem hiresed-
nék rosz hired neved [Torockó ; Pk 7]. 

alábbszáll 1. csökken; a se micşora, a scădea; 
sich vermindern. 1756: Balog Uram az mi olta az 
Uraság Jószágának Gondviselője mind az Jószág 
mind az Uraság Economiaja aláb szállót az eő 
kegyelme incuriája miat Bizonyitya hogy az 
Uraság Economiája s Udvar házai koránt Sintse-
nek abban a Statusban az melyben voltanak az 
Balog Uram Gondviselőji hivatalya előt [Remete 
Szt; TK1]. 

2. esik; a scădea; fallen, sinken. 1796: itten 
. . . a Gabonának árra nem hogy hágna sőt ugy 

latzik hogy,a lább a lább száll [Szüágycseh; IB ] . 
3. Szóismétléses haszn-ban: ~~ alább száll lej-

jebb-lejjebb kerül; a scădea; abnehmen, fallen. 
1703: Maga Tudhatya kglmetek, hogj mind kö-
zönségesen az Három Natio között egymás aránt, 

ugy alább alább Szálván az Repartitioban 
csak edgyik Falu is Sőt edgyik ember az másik 
aránt, mennyit panaszolkodik a maga más felett 
való terheltetéserŏl [UszLt IX . 77. 61 gub.]. 

alábbszállít lejjebbre helyez át ; a muta mai jos j 
weiter nach untén fördern. 7754/7758; requi-
raltattván Abrudbányai Jonăs Păl Uramtol e 
véget, hogy ő Kgylmĕnek engedgyek negy arasz-
nyi valo szabad helyet mely vagyon az ěn Stom-
pam alatt, ĕs a Stompamat szăŬicsam alăb [Ab-
rudbánya; Szer.]. 

alábbszállíttat lej jebbre helyeztet át; a dispune 
să fie mutat mai jos ; weiter nach untén fördern 
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lassen. 7754/7758 Stompamatis aläb szăllittott-
văn szabadsăgat csinăltam az ő kgylme Stomp-
jának, hogy ő kgylme örökös Stompat s joszăgat 
epithessen [Abrudbánya; Szer.]. 

alábbvaló I. mn 1. alávalóbb, hitványabb; mai 
prejos; niederträchtiger, erbämlicher. 7577 ke-
ryk eo k. Byro vramat es kyral Byro vramat 
ha lehetséges hogy eo kegelmek vigek ala Az 
Ezer forintot eo Nagnak Mind az Ayandekal 
egetembe es az fl. 1000 aggyak Ayandekon az 
varostwl ez Mostany zwksegbe, Neh lattassek 
Ez varosis az Theoby keozeot alabvalonak es 
kesedelmesbnek lenny [Kv ; TanJk V/3. 42a]. 1573: 
aztalos Imrehne ezt Mont a hogi chiak ez fl 10 
hagiod neke(m) My en sem volnék alabvalo attiad-
fia [ K v ; TJk III/3. 72]. 1591 On talak iok s 
alab valowak Eoregeok es aprók X X I I . On ta-
nyr iok es hitwanok V I I I [ K v ; Aggm. A. 53]. 
1601 Fa palazkok eggyk ej teles io, az 3 alab 
valók nro 4 [ K v ; i.h. A. 41]. 1621 Az Jo tanult 
eőregh fellajtaroknak teobbet ne adgianak f 10 

Az alab valo es aprolek fellajtarokkal alkúd-
giek az Gazda az mint lehet erdeme zerint [ K v ; 
TanJk Iljlŝ 313]. XVIII. sz. eleje: akannelly 
Szép légyen is ä kancza, de ha rut ă Ménlo Szép 
fa ja nem esik, ha pedig Szép ă Ménlo s alab valŏ 
ã Kancza, jo remenséggel lehetz [JHb 17/10 ló-
tartási instr.]. 1740: az Udvarhaz . Teritoriuma 
minden lesza nelkŭl valo hol alabb valo hol job-
batska kertel vetetet kŏrŭl [Marosnémeti H ; 
KS 73. 55]. 1752: illyen Papistas ember ez az Tisz-
tarto eretneknelis alab valo [Mocs K ; Ks 83]. 
1812: ha valami módi kőntős jött bé a Groff né 
azonnal ra kontozott; néha Zugalódott a Groff 
hogy igen drága. Mind arra a' Groffné azt felelte: 
H í j ába mert ennek 's, a maz Groffnénakis ollyan 
van 's, én sem akarok alábbvaló lenni [Héderfája 
K K ; IB ] . 

2. gyatrább, hitványabb; mai slab; dürfti-
ger, schäbiger. 1778: Szokott . B. Alvintzi 
Gábor Ur ő Nsga a’ maga embereinek, az alább 
valo erdőből adatni két szekeretske fát annuatim 
egy egy Gazdának [Bányabükk T A ; EMLt] . 1806; 
az ide valo legelő sem alább valo s veszedelmesebb 
a' métellyre nézt a szomszéd határoknál [F.rá-
kos U ; Falujk 18b]. 

3. silányabb, gyengébbfajta; de calitate mai 
slabă ; dürftiger. 1627 Wagyon egy jo ui derekaly 
er f. 3. — Mas ket aláb walo derekaly er(ne)k f. 
4./. - [Kv; RDL I. 126]. 1628/1635: Matériak: 
Veres dupla barsonj tizen niolcz singh. Mas alab 
valo veres barsonj tiz singh [Bodola Hsz; BLt 
5 Béldi Kelemen hagy. lelt.]. 1655; Egy jo Rez 
gyertya tarto kopüsteöl — f. 1 d. 25. Mas egy 
alab valo gyertya tarto [ K v ; R D L I. 29]. 1714: 
Mag jar Bodzogany a közöpi . . . alabb valo 
Türkész kövekkel ki rakott fl. Hung. 30 [Nsz/Fog.; 
R E k L t II . Apafi M. hagy.]. 1724: atyafiságoson 
ezekről edgyeztenek meg illyen modon, mint hogy 
az alsó malom sokkal aláb valo az Felsőnél, tehát 
azt egyedül cedalak Tar Tamás Ur(a)m(na)k 
[ N s z ; Borb. I]. 1747: ezen . . . nyílnak . . . Nagy 

Ida felöl valo oldala Csekellyebbnek és alább 
valónak Ítéltetvén, hoszszabbra hagvatott [Nagy-
ida K ; Told. 27]. 1765: Két jobb és égy aláb 
valo szuszék [Ilencfva M T ; D. 2. IXB/13]. 1770: 
Aláb valo Len Asztal keszkenők [M.andrásfva 
U ; Pf]. 1824: Négy pár alább valo Strémfli ( ! ) 
[Fugád A F ; H G Mara lev.]. 

4. alacsonyabb, olcsóbb; mai ieftin; billiger. 
1599: Az holt halakat azért a vasarbirák illendeo, 
es Alab valo arron Adgyak [ K v ; TanJk 1/1. 
334b]. 

5. alacsonyabb rendű, közrendű; inferior, de 
rînd; von geringerem Stand. 1736: A levél-
írásban is semmi ceremóniát nem tartottanak, 
mint most, mert ha alábbvaló embernek is egész 
árkosra nem írsz, még aztis copertaba nem csiná-
lod, vagy spanyol viaszszal nem pecsételsz; meg-
haragusznak érte [MetTr 360]. 

II. fn 1. vminek a silányabb ja, gyatrább ja, 
hitványabbja; partea mai slabă; das Schlech-
tere. 1577: Az lud hus es malacz hus árulássá, es el 
adassa felöl eo kegmek vegeztek hogy ez után 
fonttal Meryek, mind a Iawat s mind az alab valót 
[ K v ; TanJk V/3. 153a.]. 1681 vegeztűk hogy az 
Mészárosok az jo es kövér húsnak fontyat Pün-
kösdik két ket penzen adgyak az alab valónak mas 
fél pénzen [Dés ; Jk 17b]. 1689: az Barany hús-
nak javát ., kilencz, kilencz penzen adgyak, 
az alab valojat hat hat penzen [Dés; Jk]. 1731 
az bűrnek . . . alább valóját adgyák minden meg 
szűkülés nélkül [Dés; Jk]. 1735: hét vasas szeke-
rek kőzűl kettő nem is a' jova, s nem is az alább 
valója a Mlgs Úrfinak ő Ng(na)k ki szakasztat-
ván . [ K v ; Ks 40 Varia X X V I I I c ] . 

2. alacsonyabb rendű, közrendű (személy); de 
rînd, de rang inferior; (Person) von geringerem 
Stand. 1736: (Az asszonyok) koporsóját kívül 
az nagy rendeknek fejér bársonynyal vagy tafo-
tával vonták bé : Az házas férfiak koporsoját 
kivált az urakét, fekete vagy setét megyszin bár-
sonynyal, az alábbvalóét fekete bakacsinnal 
[Apor, MetTr 402]. 

Szk: ~rend köz(székely)-rend; clasă de rînd 
(a secuüor) ; der gemeine (Szekler) Stand. 1769: 
Mellyet kegyelmetek Fõ. közép, és aláb valo ren-
dje) k(ne)k Jól értésére adgyanak ., ne hogy va-
laki kárt vallyan [UszLt X I I I . 97 gub-i rend. 
Usz-hez]. 

alábbvalóeska 1. hitványabbacska, gyengébb 
fajtácska; de calitate mai slabă; schäbiger, dürf-
tiger. 1802: Mostaha attyatol 8 jármas okrek 
volt, melyekből a jobbatskakat, a mostaha attya 
maganak hagyot, a aláb valotskakat az Expo-
nensnek adot ( így!) [Komj átszeg T A ; Komját-
szegi lev.]. 

2. gyatrábbacska, süányabbacska; mai slab; 
schlechter, geringer. 1801 A kisebbetske és alább-
valotska készületü Hidas [Gernyeszeg M T ; T L ] . 

ál-ablak (más telkére néző) törvénytelenül 
vágott ablak ăf fereasträ făcută fără aprobare 
spre intravilanul cuiva; gesetzwidrig gebroche-



197 alacsony 

nes Fenster (geht nach dem Grundstück des 
Nachbarn). 7633; monda(m) aztis hogi áll ablakot 
tart az felej Gaspar vduarara, es azt baniak, arra 
azt mo(n)da, hogi ha tutta volna addigis be ta-
paztotta volna hogi banja (így I) de az uta(n) nem 
tart ot ablakot [ M v ; MvLt 290. 140b]. 

alábocsát 1. leenged/ereszt; a lăsa ín jos ; hinab-/ 
hinunterlassen. 7596; Die Prima May, Mikoron 
az Eotuen leginieket az Varos ala bochata Temes-
uarra akkor . az hadnaginak attunk . 
f. 12 [ K v ; Szám. XX/6. 4]. 1625: Generális gyűlés 
lewe(n) Fejerwaratt . . . az Beczjvlletes wensegh 
keőzzwl eő kglmek megh boczjatananak ala kett 
vrajnkatt [ K v ; i.h. 16/XXXIV. 245]. 1632: 
Mihali mester . . mo(n)da Timar Ianosnenak ne 
kósd ide, ugia(n) ne keósd ide az beóróket mert 
maszor mind ala bocsátom az Vízen [Mv ; MvLt 
290. 108a]. 

2. elenged, elereszt; a da drumul cuiva ; fort/weg-
lassen. 1597 Hallottam Vicey Ersebetnek zaia-
bol illien panazolkodasit Marton vrammal valo 
lakassa, feleol soha nem túdom meggieka, 
bizony el hagiom nem alhatom el ide haza ieöveök, 
mert oly ige(n) el untattanak immáron hogi estwe 
ha fel hinak tiz orakor bochiatanak ala vgi wntat-
nak, hogy Klopecz Mihalihoz menniek de en nem 
megiek mert hitemre hogi nem kel [ K v ; TJk 
Vl/l. 61. a Ér t sd : mit tegyek?]. 

alacs 1. tarka; pestriţ; bunt, scheckig. 1587 
25 Marty holt E g y Alacz Artan Malacz megh [ K v ; 
Szám.]. 1591 ez az eokeor az Sardj balas fekete 
alaczy eokre | Latom hogy az Mihály Marton 
fia egy czieppel kerget vala egy veres alaczy borywt 
[UszT]. 1606: Vagion most negj eókrem .. melly-
nek eggike babos, eggik alacz, eggik belez 
eggik fejer zeoke [i.h. „Sofalúi Ágoston Balintne 
Damokos Dorottya aszonj" vall.]. 1625: három 
eókór, hat eóreg wnó barom, két tinók kik szokek 
keseliek alaezok barnak es keselie<k> (így I) 
[UszT 8a]. 1627 Tauali eokeeor boriu vagion 
Nro 18 egi alacz, egi reot vagion keozteok, az teobbi 
szeokek [Mezőrücs M T ; EMLt] . 1630: egj feke 
(!) alacz eökeöris volt [MvLt 290. 224b]. 1632: az 
tehe(n) az mint rea emlekezem veres alacz, konia 
uala [Mv ; i.h. 90b] | Maiorsagh barmok . . Eöregh 
zeőke alacz tehen nro. 5 Fejer belez tehen 

nro 4 Barna alacz tehen no. 9 
Negiedfwre keleő tehenek Alacz zeőke tehenek 

no. 3 Fekete tarcza tehen No. 1 
I Harmadfwre meneő wszeő tinók Zeőke alacz 
tinók nro 4. Fejer belez tinók no. 4 
Fekete tarcza tinók . nro. 2 ... \ Harmafwre 
meneő tulkok Zeoke alacz tulok .. no. 1 
I Eöteödfw tulkok Zeőke alacz tulok no. 
1 [Fog.; R G I r 4 5 2 - 3 ] . 1692: Tavalyi ŏkŏr Borjú. 
1. Kesely bellyeges. 2. Kék. bellyeges 3. Alacs. 
bellyeges . . 6. Ordas bellyeges [Mezőbodon T A ; 
EMLt] . 1711 Hozánk is adtak vala . . . 2 Tulkot, 
egyik alacs, ä másik kék vala [Killyénfva Cs; 
i.h.]. 1713: E g y alacs borjú bőrrel boritot vasas 
Ladaban [Wass. id. Vass Györgyné Nemes Mária 

hagy. lelt.]. 1722: az a pénz az Alacs tehen 
laba alat vagyona [Borzás SzD; Ks 5. X . 28. 
aTi. az istállóban]. 

2. ' ?' 1625 az tòb diznainakis szórók ki feier 
fekete tarka alacz szôrvek voltak [UszT 142a]. 

álacska kies hossz- és területmérték-egység; 
falcé; Länge- und Flächenmaßeinheit. 1693 
ada(na)k egy fel alaczka földeczket [Sszgy; 
BLt] . 1698: vagion egi fel áll azon heliben 
egi fel állaczka [Szentimre Cs; Hr 2/39]. 1715: 
Vagyon Kurta völgyre jövőben egy fél áll 
Vagyon a Két Ut között egy hold föld Vagyon 

.egy fél áll főid Vagyon a patakra menő-
benis egy fel allacska az Utat által keli [Étfva 
Hsz; Borb. II. — Meghatározására nézve 1. ál al.]. 

alacsony 1. scund; niedrig. 1573: az tehenes 
Miklós zeoles kertenek zeowenies ( l ) penig 
chiak alachon volt hogi akarmy barom kĕnnyen 
altal zeokhetet rayta [ K v ; TJk III/3. 148]. 1589 
Egy Alachon kisded wleo zek [ K v ; KvLt Vegyes 
1/2. 68]. 1628: Az kwlseő tár hazban. Egy feier 
szeles alaczion wrez ladaczka [Gyalu/Kv; J H b K 
XII/44. 8]. 1629 az keofal alachyonb hogy sem 
az chyatornat fel erhetne [ K v ; TJk VII/3. 205]. 
1699 mentünk bé edgj alacson ajtócskán 
edgy kis kertb(e) [O.csesztve A F ; LLt ] . 1727 
Az kemenczenek az allya alacson és rósz [Dés, 
D L t Liber Inv.]. 1735 két alacson fa hordo Sze-
kerecskébe való kerekek [ K v ; Ks 40. Varia 
X X V I I I c ] . 1758: Ezen Virágháznak ă fede-
leis felettébb alacson Lévén egészen ruiná-
lodik [Déva; Ks 76. I X . 8]. 1761 közepében ezen 
Épületnek alatson derekú, ezelőtt Konyhának, 
most pedig Sertes ólnak tartatott alkalmatosság 
[Pagocsa K ; J H b K LXVII I/1. 18.]. 1763: ez a 
patak ki tsapott, a ' hol a' partya alatson volt 
[Szecsel Szb ; JHb] . 1767 tsak parasztossan épült 
két tserefa alatson oszlopok kőzé sövényből font 
kapu [Csapó K K ; Berz. 7. C. 6]. 1772: sokszor 
vólt ollyan alatson a Gát ; mint most, s még ne-
hánkor alatsonabbis [Ádáinos K K ; JHb XX/27. 
13]. 1781 hitvány alatsan deszka kapu [Pálos 
N K ; Hr]. 1783: sŏveny oldalú, csak alacson Ház 
[Mocs K ; J H b K XXXI/1 ] . 1791 Sármáson két 
szakasz széna keskenyebb alatsonobbis lévén 
a Gernyeszegieknél égyik szakasz ment 32 V 
Forinton ŏle [Sztrézakercsesora F ; TL ] | Nagy 
szép Bika Nro 1 Alatson Bika Nro 1 [Nagyal-
más K ; J H b K XXIX/37] . 1792: az istállója 
alatson és dűlő félben áll [Bencenc H ; BK ] . 1795: 
egy alatson Kapu ujjadon ujj [Kémer Sz; 
BfN ] . 1797: alatson kitsi fenyőfa szék [Mezőkö-
bölkút K ; CU] | egy láb alá valo alatson fenyő 
fa széketske [Náznánfva M T ; Berz. 4. 22. N. 22]. 
1810: az Haz elein az Borona fa alatt vágynák 
kövek, de az hátulsó oldalának aljan nincsen 
töb tsak az gerezdeletek alatt azakis alatsanyak 
ugy hogj az főid szine tartja inkab mint a kövek 
[Aranyosrákos T A ; P k 7]. 

2. mélyen fekvő; situat jos; tiefüegend. 1768 
Mert ez olly alatson szoross viz fészek, hogy Tó 
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áll rajta, és Salva venia, Békák regeló hellye 
[Köpec Hsz ; Köpeci lev.]. 

3. hitvány, silány; de calitate inferioară; schä-
big. 1775 Szabad lészen két katlanra valo 
Mész köveket minden esztendőben rakattatni, és 
a Mérai erdőről vecturázando le dőlt Fákkal Tő-
kékkel, és egjebb alacson némű fákkal ki égetni 
[ K v ; Aggm. C. 46]. 1797 (A) Borsot bé hozván 
és el Csépeltetven lett belölle 2 veka és égy kupa 
az is szörnyű alatson és férges [Szilágycseh; IB ] . 
1820: Demén Máriskois haraghatik mert a Báro-
néval lett ōszve veszéséért a' jo Fogadobói egy 
alacson házba degrádalták [Rákos T A ; J H b 
Fasc. 48]. 

4. aljas, becstelen, gyalázatos; josnic, mîrşav; 
niederträchtig. 1815 a Leányomnak már sok 
idŏtōl fogva Szabadon gyakorlott alatson élete s 
feslett erkőltse szülték réája nézve azon roszsz 
következést, hogy minden Jószágai pusztulni 
s hanyotlani kezdettek [Mv ; Berz. 21] | Aztis 
alatson (: tsak ugyan tŏlle könnyen kitelhető:) 
réa fogással erŏsitti, hogy tsak szem szúrásból 
administraltatok égy két Majorságot és égy ke-
vés Vetemént [Mv Berz. 21]. 1817 az alatson 
hamis árulkodás meg büntettessék és az ártatlan-
ság bátorságban maradhasson [ H ; Ks 90. 
X C V I I I . 8]. 1822: az Árvákat ronto alacsan 
szándék [Túr T A ; Borb.]. 1832: az sok alatsony 
Lelkek árulkodásaik ugy anyira elborítottak, 's 
roszá festettek hogy taláni még a jo intézetemis 
rosszul nézetik | Hibázom énis sok részben — de 
ha minden udvari Tiszt ugy viselné magát mint 
én — ugy az az alatson Renome nem volna 
rollunk oly országos | Mind Tava j a Tőrőkbuzára 
— mind az idén minden gabonabéli Termesztésre 
nézve szerentsétlen voltam — mert az ellenkező 
esetben — az irigyek, és alatson rágolmozok száját 
jo rendileg bedugtam volna [Torda; IB . Demény 
János tt lev.]. 1834: mivel a' Nagyságod elöttis 
talám tudva levő sötét probáltatásomra tett 
alatsonságai utánnis, velem mesterkedéseit sem el 
rettentés, se egyéb alatson uton nem viheti — egy 
tzélja szerinti Regius ki eszközléséért, a’ felesége-
vei valo titkos öszve jövetelünk alatson huntzfut 
gyanu ja a által akar alam vermet ásni [Bögöz U ; 
I B . — aCélzás a tiszttartónak arra a gyanúsítására, 
hogy a papnak az ő feleségével viszonya van]. 
1843: egy kitsit haladva azt mondja Kotsis Ká -
roly Grof Teleki Sándor urnák Czuki állj ki elől-
iem Baszam aki szented van alatson gaz 'embere 
[Moson M T ; T S b 49]. 1844: alatsan bánás | ala-
tsany tselekedetek [Dés; D L t 1366]. 

5. alázatoskodón udv. kif-ben : 1750: Instálakis 
méltóztassék a Mlgs Vr az leg alatsanab Szol-
gai számáb(an) tartani [Borbánd A F ; Ks Bor-
bánd i Szabó György lev.]. 

H a . 1837: alatsany [Dés ; DLt ] . 

alacsonyan alacsonyra; jos; niedrig. 1591 im 
egy csismat kwltem be Kegdet kere(m) . po-
ro(n)czollion az lakatosnak mingiarast patkollia 
megh igen alaczono(n) me(n)teol kwsseb sarkan-
tiutis utue(n) ra czak egy izni legien az mint most 

szoktak czenalni [Nyírmező S z D ; B L t 45/1591 
„St. Szentgeorgy arcis Bethlen prefectus" a beszt. 
bíróhoz]. 1623: Az Istaloknak kwzéobéókeőtt 
igen Alaczionon Czynalliak ne kellessek az Louak-
nak ugrany [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1743: 
alacsanon parasztason csinált tűzhely [Boroskrak-
kó A F ; Bf Dobozolt anyag VI ] . 1761: bukfa 
boronákbol alatsonon fel rova . Szin [Siménfva 
U ; J H b K LXVI I I /1 . 49]. 1845: a katlan fedele 
és oldala nagyon gyengén és alatsonon van csinálva 
[Dés; D L t 716]. 

alacsonyban alacsonyabbra ; mai jos ; niedriger. 
1623: az Istalloknak zaruzasatt menteol alaczion-
ban lehet vgy meresse zagassa akarmint bezelye-
nek az Acziok hogy terpe lezen, de Magassaga az 
Zaruazasnak Negyed feli Eőll legyen annal magas-
sab semmyuell Ne legyen [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 

alacsonyít 1. becsmérel, ócsárol; a ponegri/de-
fă ima; schmähen. 1779: fel-mentem a' Collegium-
ba, hogy ollyas Legényt találhassak, kiben a 
Méltoságos Vrnak Contentuma lehessen, de ba ja -
san mehettem elö szándékomban, mivel a’ Mostani 
praeceptor Kontz felettebb alatsonitatta 's gya-
lázta maga praeceptori sorsát 's állapottyát, af-
féléket beszélvén a ' Deákok előtt, hogy nékie 
a’ Méltoságos V r nem fizetett [ K v ; SLt X X X I X ] . 

2. gyaláz, mocskol; a înjura/ocărî ; schimpfen, 
lästern. 1800: a Felperes Házánál alatsonitották 
Tolvajnak Huntzfutnak Horatznak mondották 
[Dés; DLt ] . 1812: a’ Groffné édes annya Leá-
nyastol edgyűtt a Groff U r eö nsga Házára menvén 
ott szidták alatsonitották ezen szókkal: Te Samuka, 
Mamujka, Tőkős, Bolond 's, tőbb eféle eszembe 
nem jutó motskolodo szókkal [Héderfája K K ; 
IB ] . 1836: holmi alatsanitto szókkal nem áltol-
lotta hiriben neviben motskolni in specie ilyen 
szokkalis alatsonitotta Kegyelmed az Exp(onen)st 

. [Fintaháza M T ; To ldNy ] . 
H a : 1832 e.: alatsonittani [Malomfva U Be-

nedek lev.]. 

alacsonyító 1. fitymáló, ócsárló; ponegritor, 
defăimător; schmähsüchtig. 1814: az 'Sibaiak Had -
nagyunkat alatsonitó betsmérlŏ Instantiával ke-
resték meg [Dé s ; D L t 856/1816]. 

2. gyalázó; înjurător, ocărîtor; lästerlich. 1814: 
Egyéb alatsonitto szót . . . nem hallottam [Dés ; 
D L t 56]. 1836: holmi alatsanitto szókkal nem 
áltollotta hiriben neviben motskolni . . . Kegyel-
med az Exp(onen)st [Fintaháza M T ; ToldNy] . 
1846: Kászoni András a' K : közép utszai Tized 
Elöljáróit alacsonító szókkal illette őket 
ugyanis húntzvutoknak — akasztófára valóknak 
— tólvajok partfogóínak szidalmazni — s szóiga 
biro Bán Istvánt kicsapással fenyegetni nem irtod-
zott [ K v ; AsztCLev. ] . 

alacsony itt a tás becsteleníttetés, gyaláztatás ; în-
jurare, ocărîre; Schmähung, Schimpferei. 1822; ha 
szeretem is a’ Hazámat tisztességes Conditiok 
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mellett akaruán szolgálni, és Nemesi szármozá-
sokra Gyermekeimet a' jővendő, 's nékem méltán 
tulajdonitható alatsonittatásoktol menté tenni 
[Zilah; Borb. I I Réczey György ns kezével]. 

alacsonyrendű alacsony ; scund ; niedrig. 1 768 ; 
Sütőház, mellyben bé menvén egy alatson rendű, 
fenyőfa deszkákból készített párkányos vas sorkon 
állo ajton, Láthatni . két régi Sütő kemenczét 
[O.kocsárd K K ; Ks 74. 55]. 

alacsonyság 1. vminek alacsony volta; faptul 
de a fi jos/scund; Niedrigkeit. 1772 Gondollyaé 

a Tanú hogy a' Gátnak alátsonsága miatt 
az ottan bé menő Viz igen nagy sebességgel menvén 
ki a' silipről le menő viznek ele'.ben került . ? 
[Kük. ; JHb XX/27. 6 vk] | a' Gátról le foljo viznek 
a ' Gát alacsonságábol származható sebessége, a’ 
Silip árkán fel foljo vizet fel nem tolja [Sövényfva 
K K ; i.h. 281]. 1819: a' Szekér szin, mellyben 
alacsonyság miatt Fedeles Szekér bé nem tér 
[Ne ; Ks]. 

2. aljasság, becstelenség, gyalázatosság; josni-
cie, mîrşăvie; Gemeinheit, Niederträchtigkeit. 
1800: Kedves Bátyám uram előtt igazat nem szol-
Ionom alacsonyság volna [Kóród K K ; Ks 101 
Kornis Gáspár lev.]. 1801: a számadónak nem is 
illik a konyhán^leskődni ., némelly kor restelte, 
hogj efféle alatsonságokra ereszkedgjék ., te-
hát most a ki nem álhattya jövendőre szerez-
zen égy lézengő tekergőt, aki a féllékre érkezzék 
[Ádámos K K ; J H b Jósika Miklós lev.]. 1834: 
a Tiszt a' Nagyságod előttis talám tudva lévő 
sötét probáltatásomra tett alatsonságai utánnis, 
\elem mesterkedéseit sem el rettentés, sem egyéb 
alatson uton nem viheti [Bögöz U IB ] . — L. 
még alacsony 5. al. 

alacsonyul aljasan, gyalázatosan, galádul, ocs-
mányul; ín mod josnic; niederträchtig, schmach-
voll. 1846: I f j a bb Imre Mihály alatsonul le 
motskolta, Kurvázta Dosáné asz(sz)onyt | I f j . 
Imre Mihály Dosáné asz(sz)onyt igen alatsanul le 
gazolta meg is taszigálta [Kakasd M T ; D E 2]. 

alacsszörű tarkásszőrű; cu păr pestriţ, bălţat; 
buntscheckig. 1761 Kanok, ezek kőzúl 2 veres 
2 alacs szőrű [Branyicska H ; JHb XXXV/39. 19]. 

alácsúszik alá/leereszkedik; a aluneca, a se lăsa 
jos; sich hinunterlassen, sinken. 1781 a Zápor 
tarto jo erős két ágas alá tsuszott, mivel 
nem volt elég hoszszu à fa azon két Zápor 
tartóban lévő ágas fák hellyett másokat vertünk 
[Mihálcfva A F ; Eszt-Mk]. 

aláereszkedik 1, le/aláfelé megy; a coborî; 
abwärts/nach untén gehen. 1586: mikor az kertekre 
Ala ereszkednenk, valahogj ferencz Deák 
vgia(n) az eo kertibe rea Akada Az egikre [ K v ; 
TJk IV/1. 563]. 1600: Mo(n)ta azt hogy az Feier 
Niko oldalaba(n) ala ne erezkedgyeönk az diz-
nowal, hanem chak a karéba i áriunk, mert be 

wiznek az Farkaslakiak [Malomfva U ; UszT 
15/106]. 

2. alásüllyed; a se lăsa ín jos; (nieder)sinken, 
hinabsinken. 1781 azon Silipnek 2 ágassait a' 
viz mozgatta volt a' viz alá ásott vólt, kurták 
lévén az ágasok alá ereszkedtenek [Mihálcfva A F ; 
Eszt-Mk]. 

aláereszt leereszt; a lăsa ín jos; hinunterlassen. 
1570: az Isthwan va jda felesége Myndiarast 
kesyt alah erezthy mellet (így!) ky zynorrah volt 
az Eowen kĕtthwe [ K v ; TJk III/2. 59]. 

aláérkezik leérkezik; a ajunge jos; herabge-
langen. 1690/1745: Onnat igjenesen alá erkezvén 
. . . a' fára Keresztett Vágattunk [Hidegkút 
N K ; Ks 67. 46. 21]. 

aláesik lezuhan/esik; a cădea, a se prăbuşi; 
(hinab)stürzen. 1582: fel mentek . az haz heara 
. . . , es vgy essek ala, hogy Niaka ki teoreot vala 
[ K v ; TJk 4/1. 106]. 1597: az Scholaba(n) az he-
iazat alol egi gyermek ala esset volt | (a tehén) 
ala eset volt az ganerol s megh zakat volt [ K v ; 
Szám. 7/XVI. 27, T J k VI/1. 7]. 1598: egi hit-
wan chatornat le vetettünk ez okon hogi ha ala 
essik embert ne serchen [ K v ; Szám. 7/XVI. 49]. 

aláfárad lefárad vhová ; a se osteni pînă jos; 
sich hinabbemühen. 1625: választottak eő kgl-
mek kett Beczywlletes Atiankfiait . . • hogj vi-
szontagh eő kglmek Fejerwarra ala faradgjanak 
[ K v ; Szám. 16/XXXIV. 241]. 

aláfelé lefelé; ín jos ; ab/unterwärts. 1573: hogi 
ely haladott volna ala fele Eleolt ( ! ) talalta teremy 
peternet hogi Megien volt fely az zĕlek fele, Imar 
Iol ala haladót volt, hogi egi leankaia meg 
zolitia [ K v ; TJk III/3. 295]. 1634: poczyfalva 
fele menyünk vala, ala fele az tar szekernek ( l ) 
edgike tehát fel dolt [ M v ; MvLt 291. 28a]. 1638: 
Varga Ferenczné fel kele s az satòrok keőzeőt 
ala fele mene [ M v ; i.h. 161a]. 1642: Tolgyaban 
egy hold főlçl melynek az vighe ala fele az Bulcsi 
kútra megyen [Nagymeregyó K ; J H b K XVIII/20]. 
1708 váár eppittetes, epületre valo és Tűzi fa 
hordás, f ū hordás szüntelen a' szegenység nya-
kán vágjon, meg pedig csak a' var kőrúl valo Jó-
szágban) alafele Alsó vistig Uczakiga, felfeleis 

mind a Mlgs Herczeg faluin fordulván meg 
[Fog; KJMiss. Fogarasi János lev. aAlsó- és 
Felsőucsa F.]. 

aláfolyik 1. lefolyik; a curge; hinunterfließen. 
1585: a' ver az eleo Ruhán ala folyt vala [ K v ; 
TJk IV/1. 453]. 1591 latam Theolczeres Leorincz 
orczaian ala foli vala az ver [ K v ; TJk V/l. 176]. 
1597: lattam azt hogi amely uiz az chiatornabol 
ala folt egy bochika állott allatta s abba folt [ K v ; 
TJk VI/1. 79]. 

2. lefelé folyik; a curge la vale; abwärts fließen. 
1573: tot falun alol k j patak ala folj [Szilkerék 
SzD ; J H b K XLIV/11] . 1625: ez az Kűsmeod 
pataka ala foly Eted fele [UszT 74]. 
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aláfolyó le (felé) folyó; curgînd la vale; hin/her-
unterfließend. 1608; Mely eoreoksegnek mellette 
foly a Thamok kapuia eleot ala folio kws patak 
[Papolc Hsz ; Törzs 1606-25]. 1625: Kis galamfalua 
keozet ala folio kis pattak [UszT 11a]. 1682: 
az Hurezi hatar mellett ala folio egi kys Patakocs-
ka [Fog ; Borb. I I ] . 

aláfordul 1. le (felé) fordul; a se întoarce in jos; 
hinunterstürzen. 1582: fel mentek az haz 
heara hogy ot hallianak, Azon keozbe egy dezka 
ala fordwl alatta az Veynek, es ugy essek ala, 
hogy Niakaki teoreot vala [Kv ; TJk IV/1. 106-7 ] . 

2. meg/visszafordul; a se întoarce; zurückkeh-
ren. 1600: Bek Peter vramat kerde ha otthoné, 
hogy mondák hogy otthon ninchen mingyarast 
Ala fordula es el mene [ K v ; TJk VI/1. 488]. 

aláfut le (felé) fut ; a fugi ín jos; abwärtslaufen. 
1582: Ala fűtek hogi kiált vala be futamék Az 
Aztalos Imrehne hazahoz [ K v ; TJk 4/1. 10]. 
1598: En felfutek az legeniekhez . . . eokis ala 
futanak latam az úta(n) hogi eleget tusakodanak 
egimassal [ K v ; TJk V/l. 149-50] . 1633: en ala 
fűtek es az hadnag' szolgáját kialta(m) [Mv; 
M v L t 290. 121a]. 

aláfutamik lefelé futamodik; a o lua la fugă in jos; 
abwärtslaufen. 1573: eok . . . Immár etelhez 
vltek volt Azomba az harang kondwlast hallottak 
ala fwtamtak az Tuz fele [ K v ; TJk III/3. 189]. 
1603: a ' Nemet ala futamék . . . , latam hogy eozwe 
chiapanak egiczer [ K v ; TJk VI/1. 707]. 1634: en 
intek gombásinak es ala futamék az Balogh Mi-
hály kerti fele [Mv ; MvLt 291. 20b]. 

aláfutamodik 1. lefutamodik; a o lua la fugă 
ín jos; abwärtslaufen. 1626: latom hogj az Mol-
nár ala futamodék egyze<r> [Szentgyörgy Cs; 
B L t 3]. 

2. alácsordul; a se prelinge; hinunterrinnen. 
1638: ez az Tollas Peter keöueket kapdossa fel s 
neki futamodék, s hozza hajta az mészároshoz, 
a kezet talala, s mindgiart ala futamodék a pal-
cza(n) a uer [Mv ; MvLt 291. 157b]. 

aláfttgg lecsüng; a atîrna; abwärts/hinunter-
hängen. 1588: Az varos hazanal hitwannak értik az 
Estallot, Az Zena Ala fwgh beleolle [ K v ; TanJk 
1/1. 86]. 

aláger (kártya) játékfajt a ; à la guerre. 1838: 
Én Vasárnap délután egy üstgyárto legényei 
alágert jádzottunk [Kvh ; KvhLt ] . 

aláhajigál (kő- v. rögdobással) le/aláfelé űz, 
kerget, ha j t ; a alunga ín jos; (mit Stein- oder 
Schollenwurf) abwärtstreiben. 1574: Ez ely Mwlt 
v.teskor volt hogi vetet és Borronaltot volt, 
Azomba Rea Ieot Niolch kylench dyzno az Eotth-
wes ferench vetesereol zabadon, Eottek az ely 
hintet Buzat, Annyera hogi egy neha(n)zor wzte 
kergette ely onnat ely ala haigalta az zeolek 

fele, Meg eggyet kerwltek Az Boronawal esmet 
ott voltak [ K v ; TJk III/3. 359]. 

aláhajol lehajol; a se apleca; sich niederbeu-
gen. 1594: Chani János mikor altal vgrek raita, 
megh haila arczal ala, Giulai Mihalis vtanna vgrek, 
azis azonkeppen ala haila [Kv TJk V/l. 457]. 

aláhajt lefelé ha j t ; a mîna la vale; abwärts-
treiben. 1583: Mészáros Albert vallia En kerem 
vala az eokreóket viczey Andrástól eleobe, De 
ennekem Ne(m) Ada, Tehát az vtan lata(m) hog 
Melle me(n)t vaida Jacab En ne(m) tudom veot-
teye meg vag Ne(m), de lata(m) hogy Ala haita 
[ K v ; TJk 4/1. 193]. 

aláhalad elhalad; a trece; abwärtsgehen. 1573: 
talalta teremy peternet hogi Megien volt fely az 
zélek fele, Imar Iol ala haladot volt, hogi egi 
leankaia meg zolitia [ K v ; TJk III/3. 295]. 

aláhalaszt elhalaszt; a amîna; aufschieben. 
1580: a my penig az plébános vram dolgát illety 
Aztis oda ala halaztottak mykor eo kegmek Az 
valaztot zemelyek egywt leze(n) (így!) [ K v ; 
TanJk V/3. 211b]. 

aláhív le/elhív; a chenia (jos) ; herabrufen, 
wegrufen. 1570: Nyrew Ambrws ezt vallia hithy 
zerent . . . Esmet alah hyttak eotet az byzonsagot, 
Es Mond Zabo Jmreh ezert hywalak ala Jo Amb-
rws vr(am), hogy Jm Lathom hogy Kalmar 
Illés nem akarya kylĕmben venny az zeoleot, 
hane(m) hogi aztis hozza aggiam az mely Dara-
bot Boregetenek attam wala [ K v ; TJk III/2. 91]. 
1593: Vadalma Gergelne . mind hozza jart Kis 
Georgiheoz, es mikor az zeoleobe dolgozot Georgi, 
az azzoni eledelt kezitet neki, es ala hitta az zeo-
leobeol [ K v ; TJk V/l. 353]. 1597 18 Die Júli 
B V kwlde Jstuan Deákot Filerea az olahokban 
ala hini az Kirali retnek meg kazalasara f — 
d 25 [ K v ; Szám. 7/XII. 72. - aAlsófüle TA ] . 
1635: More Lazlo Ur engemetis ala hit vala 
mikor az Marestjekkel perel vala az Keòrpeniesia 

hataron valo buza Eorleō Molna feleőll [Abrud-
bánya; Törzs. aKerpenyes AF. — L. még 
aláhivat al.]. 

aláhívat le/elhívat; a trimite vorbă să vină 
jos, a chema jos ; abrufen/wegrufen lassen. 1570: 
az ázzon Ala hiwatta az Trombitást Byro Kató 
hazahoz leanyaual es az lean otth bezellete megh 
az ázzon keuetseget Neky [ K v ; TJk III/2. 20]. 
1630: eö maga híuatta vala ala Kerekes Gergely 
ezt az veit, hogi az leania megh keöuesse mert 
eielis mondotta az Menieczkea hogj hijak ala az 
Urat had keöuesse megh s ugj hittak ala [ M v ; 
MvLt 290. 220a. - a H a l á l o s ágyán]. 

aláhord le (felé) visz/hord ; a căra jos; abwärts-
tragen. 1625: fizettem, eot nap szamosnak az kik 
az plebania felseo hazbol, az feoldet ala hordottak 
[ K v ; Szám. 16/XXX. 32]. 1632: az szwretkor 
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Cziszmazia Istuan az szeoleiet az Fazakas Simonne 
mezgeien hordgia vala ala [Mv; MvLt 290. 109]. 
1633: monda Fazakas Simonne Czjzmazia Istuan-
nak ne hord ith ala az meszgiemen szeoleodet 
keczke szakalu kurua fia ageb [Mv; i.h. 109]. 
1661 Az pattantiusnak Paranczolattiabol az 
meny szakallosok(nak) ualami bonczsaga uolt, 
Egi ember hogi ala horta az lakatoshoz, ismét mas 
hogi fel hordotta, attunk f //32 [Kv ; SzCLev.]. 

aláhordozás alá/levitel, lehordozás; cărare, trans-
portare; Zubringen, Transport. 1586: 23 Julj 
Koçis Giorgjnek fiszettem eles ala hordozásaiért 
es ót valo forgodasaiert az meg az kazaltatas 
tartot f 2/25 [Kv Szám. 3/XXIV 56]. 

alához lehoz; a aduce jos; hinunterbringen. 
1570 Zabo Janosne eo telek kwldeozet lewelet 
az toromba Trombitásnak, Es esmet az myt 
kwldeot neky ala hozta | mykor az Trombitást 
az Thorombol ala hoztak volna es fogwa vynnek 
az foghazba, zabo Janosis velek megen volt [Kv ; 
TJk III/2. 27, 30]. 1590: 4 July Kyultte 
Biro vram Az Barnasybot fylere hogy Az Elesth 
ala hozzak az kazasoknak attam Bodog Janos-
nak f - d. 25 [ K v ; Szám. 4/XXI. 31]. 1625: vi-
danj Ferenczj Monostorról vyolagh az Harmin-
czad Zaszlott ala hozta, es kjŭwl keözep vczia-
ba(n) az szegelet hažnal kj teőte [Kv ; i.h. 
16/XXXIV 241]. 1631 az buzat az Uarba(n) . 
felis uiueök de hogj az sakokat ala hozok az ha-
zamhoz, égik sakot nem talalok [Mv; MvLt 290. 
254a]. 

aláhull 1. alá/lecsepeg ; a picura ; herabfallén/ 
tröpfeln. 1597 Kadar János wallia ahol 
az mihely wala ot wolt egy chiatorna abbais 
chiak az chepegeoreol húllot ala az viz es wgi 
folt altal az mihelie(n) az vczara [Kv ; TJk VI/1. 
80]. 

2. alá/lezuhan; a se prăbuşi; herab/hinab-
stürzen. 1663: ott az keösziklan alla hullanak az 
marhakb(an) es menesekb(en) ugy tudom uagy 
negyuenigh ualó [Szászfellak SzD; Born. X X X I X . 
4]. 

aláigyekezik lefelé igyekezik; a se duce ín jos ; 
sich hinuntermiihen. 1716 az Vármégye Gyűlé-
sére alá ügyékezik ő kegme [Szentdemeter U ; 
Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

aláindul lefelé indul; a porni ín jos ; sich abwärts-
begeben. 1597 mideon az piaczon circalnank 
hallank walamy zaigast Keozep vczaban, az 
zaira ala indúlank [Kv ; TJk VI/1. 50]. 

aláír aláírással lát el; a semna; unterzeichnen. 
1872: a gondnok a becsű levelet bemutatja, 
mely helység birája Szabó István, becsübiztosok: 
Kozma Mátyás és Kupa János által van aláirva 
[M.bikal K ; R A k 298]. 

aláírás semnătură; Unterschrift. 1794: halal-
lol ketten büntethettek s bűntettettek volna töb-

ben isa, hacsak magok ala ja (! ) írásával a szó 
Fogadásra halál büntetés alatt le nem kőtőlez-
ték volna [Thor. XX/12 br. Thoroczkai József 
kezével. — aTi. a lázadó jobbágyok]. 1801 (A 
hitelesítést) jövendőbeli bizonyságul igaz Hitünk 
Szerént tulajdon kezeink all írásával es Szokott 
Petsétŭnkel meg erősítvén ki adtuk [A.jára T A ; 
BLt 12]. 1806: Műis . Mint a' felek által e' végre 
megbiraltatott Regiusok jővendőbéli bizonyságul, 
igaz Hitünk szerént megírok, tulajdon neveink 
all-irásával, szokott Petsétűnkel is megerősitve 
[F.rákos U ; Falujk]. 1812: Ezen Tanuk mind-
nyájon meg esketvén Hűtők után tett vallo-
másaikot . irtuk meg miis a mű igaz Hitünk 
szerént all irásunkal es elni szokott petsétűnkel 
meg erőssitve [Héderfája K K ; IB] . 7873; mi is 
adgyuk ezen Bizonyito írásunkat Nevűnk all 
írása és szokott Pecsétünk alatt [F.berekszó Sz ; 
B fR III . Reg 12/9]. 1826: igaz Hitünk szerént 
bizonyittyuk al irásunkal és szokott Petsétűnkel 
Székell-Keresztur 8a Januarii 1826 [Borb. I]. 
1828: irtuk ezen bizonyitto Levelünket tulajdon 
Neveink aláírása, és szokott petsétűnk letételévelis 
megerőssitve [Asz; i.h.]. 1831 Vallomásaikat 
le irtuk tulajdon neveink allirásával meg 
erősítvén [Szenterzsébet U ; i.h. II]. 1833: melly-
nek valoságos így létéről Bizonyságot tészűnk 

neveink ala írásával és kereszt vonásunkal 
meg erősítve Sig: Szetsorona 1833 die 12a Marty 
[TL. — aSzecsora F]. 1835: adjuk ezen Zá-
logos Contractualis levelünket tulajdon nevünk 
al-írásával kezünk kereszt vonásával [Varsolc 
Sz; Borb.] | igaz Hūtŏm szerént bizonyságot te-
szek Petsétes aláírásom erossege alatt Kŏvendena 

[i.h. — aTA]. 1841 bizonyittyuk neveink al irása 
és szokot petsétűnk erőssége alat [Bözöd U ; i.h.]. 
1842: aztat igaz hitünk szerént bizonyittyuk 
nevünk aláirásal ( ! ) [uo.; i.h.]. 1843 ugy a' mint 
vallották, megírtuk miis -s tulajdon neveink 
aláírásával kiadtuk [Bodola Hsz; BLt 12]. 
1847 bizonyittyuk nevünk al irása és usualis 
petsétűnk erőssége alatt [Bözöd U ; Borb. II ] . 
1848: bizanságat tészünk saját neveink all írása 
és Petsétűnk erőssége alatt [Asz; Borb. I]. 1849 
A Malom beli károk betsü Levele a’ becsü-
sök nevek alá Írások alatt [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

aláizen be/leizen; a trimite vorbă jos; jm eine 
Nachricht senden. 1589: 15 (Augusti) Azon nap 
ment volt Monostorra az vrunk p(rea)dikatora, 
hogi onnat ala izent, kwldeot Biro vram neky, 
bort, czipot, halat, meli tezen d. 30 [Kv ; Szám. 
4/X. 33]. 

alája hsz 1. dedesubt, sub; unter mich (dich, 
ihn, sie, es), darunter. 1582: Az monostor kapu 
eleot walo hyd ala vettettem ket labot . . Az 
faert akit alaya wetettek attam d. 35 [Kv ; Szám. 
3/V. 11]. 1586: had fekesswk le ez Reszeget . . . 
zepen Mentet vetenek Alaia | Zalmat hozatot 
Biro vra(m) az w Lowaynak alaia [Kv ; TJk 
IV/1. 546, Szám. 3/XXVII . 2b] | Bocziatottuk ki 
. . . Vizaknay Martont . . . , az hol keuantatik 



alájár 202 

segitseggel legien, Posta loŭakat adgio (n) alaiok 
es gazdalkodgiek nekik kgtek [PLPr 3 fej.]. 1831 
(A bizonyságleveleket) szokot Petsétünk és tulaj-
don neveink alájja irásávalis meg erősitve ki ad-
tuk [Bözöd U ; Borb. II ] . 

Szk: lovat ad/nyergeltet 1585; Jōwe Grullo 
Sygmond Lengyel Orzagbol posta, attunk Tordayg 
2 louat alaya [ K v ; Szám. 3/XXII. 5]. 1600: kere 
azony hogy ky menniek az Bornemizza Gergely 
Ur (am) barmay lathny, az eo maga lowat nier-
geltette ala(m) [ K v ; TJk VI/1. 405]. 1650: Vajna 
Andrasnak . . . Gaz(dalkottam) Mivel Vrunk 
utan Varakodott . . . attam Három hatas Varos 
louat Alaja [ K v ; Szám. 26/VI. 260] # szekeret 
ad~. 1585: Vrunk paranchyolt vala byro vram-
nak hogy az kōmywesseket Varadra kûlgye at-
tunk zekeret alayok [ K v ; i.h. 3/XXII. 9]. 

2. maga alá; sub el însuşi; unter sich. 7636: 
latam hogy be uérék az házhoz, enis altal menek, 
hat az jegh uérémbe(n) uérték be, az nyaka is 
alaja torót | Szeócz Marton kardott rantot vala, 
de innét le czendesedek, es az kardra ugjan rea 
erezkedek alaja teue [Mv ; MvLt 291. 69a, 74b]. 

alájár aláfolyik; a curge (in jos) ; hinabfließen. 
1650: kvpőt tartót mjklos Ferencz az czvr kapu-
ual kvl az meljben az porosa aroknak az vize ala 
Jart az ferenz Mjhalj hazok fele [Gagy U UszT 
8/64. 58b. - aOlv. : pörös]. 

alájárhat lejárhat; a putea trece ín jos; (hin)-
abgehen können. 1581 a Jesuitak Az mely 
garadichion penig Ala Iarhatnak Az eo kertykbe 
Azt fellywl erőssen be padollyak [ K v ; TanJk 
V/3. 247b]. 

alájáró lejáró/menő; care duce in jos; abwärts-
gehend. 1588 : az patak mellett ket Ala Jaro feold 
[ K v ; Szám. 4/IV. 5]. 1650: az megh Irt Falu 
között ala es feliaro Orszagh Uttia [UszT 42]. 

Hn. 1671 az alá járóban (sz) [Kóród K K ; 
E H A ] . 1687 Az alájároban a földek lábyán (sz) 
[Désfva K K ; EHA ] . 1687/1778: az alá járó föld-
ben (sz) [Disznajó MT; EHA]. XVII. sz. vége : az 
ala járokb(an) [Nagyiklód SzD; E H A ] . 1737 : Az 
ala járó földekben (sz) [Várhegy M T ; E H A ] . 
1769/1839 Az alájároban (sz) [Mezőbergenye 
M T ; E H A ] . 1810: Az alájároban (sz) [Vaja M T ; 
E H A ] . 1829: Az Alájároban (sz) [Nyárádkará-
csony M T ; E H A ] . 

a Iá jő 1. le jő ; a coborî; herunterkommen. 1570: 
Z a b o Myhal . vallja, hogy . . egy korba hytta 
volt az zabo Janos Jnassa fely az Thoromba es 
mykor onneth alah Jeot volna, kerdezy volt zabo 
Janosne ha latta az toromba Az Trombitást | Az 
myglen Eperyesreol Ala Jeot volna addegh megh 
holt Kadas Myhal | Latta Zabo Janosnet az 
Thoromba, latta hogy onneth Jeot ala [ K v ; 
T J k III/2, 24, 29, 176]. 1573: egykor valkay 
georgy kwlte volt eotet Monostorrwl ala . . . Eo 
ala j eoh fely nytia Az Ladát \ eo Ieoh volt Har-
songartbol ala haza zeoleo Mywesitul [ K v ; TJk 

III/3. 93, 292]. 1586: hamar valo Ideon Ala Jw 
Zanczalbaa [Bükkös K K ; KGy . aSzancsal 
K K ] . 1590: Mikor Ala Jeouek vala az zent egy-
háztól. akkoris ky tarta az puskát, de nem swle 
ky [Szu; UszT]. 1592/1593: hogj giermek voltam 
Az dizno barommal ala Jeottwnk, mi magunkis 
ott ferettewnk [Szásznyíres SzD ; Ks 35.V. 12]. 
1596: Biro vram kwldi Hersenczej Istwant fi-
iere, hogi az három olah faluból az oláhok ala 
Ieonenek kirali réti jrtani, es meg egetni | Biro 
wram kwldi Gialuba vduarbiro vramhoz Caspar 
deákot hogi ala Jwieon az vt lataŝert fenesre 
| Jelentek hogj pwnkeost vtan valo vasarnap 
esmet ala ieönek [ K v ; Szám. XXIX/6. 25, 40, 
159]. 7605: Az teob Nemetekis megh latwan a’ 
fakrul ala ioewenek, es rank tamadanak [Kv ; 
TJk VI/1. 710]. 1617: az kert jaro bironak Szent 
Lászlóról Balintfaluara tauazal ala kelletett 
jőni . . . az kert mellé [Msz; Törzs]. 1637: az Vas 
Geörgi Uram Czigányi ala iŏvenek az Moldovay 
Czigányok szállására [Noszoly SzD ; Wass 6]. 
7662: ha az Isten údőt s egesseget enged, else 
mulassa mind az Leányamai egyut, edes Fiam 
uram ala juni [Déva; Ks 41. H. Nádudvari Istvánné 
Varadi Anna lev.]. 1692: Az varból ala jűven, 
erkeztűnk a lisztelő malomhoz [Görgénysztimre 
M T ; J H b Inv. ] . 

2. ? aláhull; a cădea; hin/herunterfallén. 7590 
Latam hogy az szazlorula egy kiczin feyer Ieowe 
ala, Nem tudom ha papiros valaie [Szu; UszT. 

aOlv. : zászlórúl]. 

alájődögél le/aláfelé jövöget; a veni alene (ín) 
jos, a coborî alene; (langsam) herunterkommen. 
7599: ot az zjniey hataron az herepa Neueó veolgy-
<b>e Ieódeógelne ala Nyulazuan zegeny Vram, 
es latta hogy Nagy sokasagh sereglet megh chák 
ot az Alparethy hatar ziliben [Dés; Eszt-Mk]. 

alájöhet lejöhet; a putea veni (ín) jos, a putea 
coborî; hin/herunterkommen können. 1570: Az 
Bodogh gabriel hwga Nagy Zombathba Zanta 
palhoz Menth, E w onnath ala nem Jeohetet az 
Ereksegh melle kychin germekywel [ K v ; TJk 
III/2. 46]. 1585 az hal: fel Meheteth az alsó 
Tobolis az foliamba, Az felsseo Tobolis ala Jeohe-
tet [ K v ; T J k IV/1. 430a]. 

alájövés lejövetel; coborîre ; Herunterkommen. 
1593: Az my Nezy az Monostori deákok Ala 
Ieoweset temetesre. . . , varosunknak legh feob 
zabadsagat illety hogy idege (n) hatarba leweo 
Ecclesiasticus Awagy Ecclesia Ez Zabad varossy 
Ecclesianak tiztibe hywatalliaba Awathia magat 
[ K v ; TanJk 1/1. 215]. 

alájövet lefelé/alájöttében; venind (ín) jos, cobo-
rînd; beim Herunterkommen. 1590: Ala jeo-
wettis lata(m) hogy az nep Jettekb(en) Imidé amoda 
deoleongeznek vala [Szu; UszT]. 

alájövetel le/bejövetel; coborîre; Ankunft. 1590: 
Költöttem A z Byro vram es az polgárok ala Joue-
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telére d. 42 [ K v ; Szám. 41/XXI. 30]. 7596: 
Biro vram kwldeotte Zabo Jstwant Azzoniunk 
zwksegere, az ala Ieowetelre, Gialuba Attam 4 
lóra f - d 50 [ K v ; i.h. XXIX/6. 36]. 

alak 1. báb(u) ; păpuşă; Docke. 1582: ez Ren-
geo Annánál penig semmy egieb Ne(m) vala eg 
Babnál, Alaknal [ K v ; TJk 4/1. 53]. 

2. baba ; papuşă; Spielpuppe. 1635: ez az kis 
Leanyká en tollem vott uálá, egy Álakat, 
tizen negy avagy d 15 [Mv ; MvLt 291. 42a]. 

3. ' ?' 1679: Deszkás Erkély ezen Ház végében 
Vagyo(n) azon Erkélyb(en) Alaknak valo, 

czifran czinalt s festet, superlatos nyoszolya nro 1. 
( ebben Lelketlen állat egi nyihány : ) - [Uzdiszt-
péter K ; T L Bajomi János lelt. 25]. 

alákerít lefelé hajtva bekerít; a mîna (ín) jos; 
hinuntertreibend einschließen. 1632: Sy Marto(n)-
ne fia eròssen kerget diznokat es szekerczeuel 
hajgalais monda Sy Martonne ki ne vagd 
fia(m) az bélit hane(m) kericz ala, es rekeszvk megh 
[Mv MvLt 290. 101a]. 

alak-gerezna 1635: ennel az Káthánál . . . 
hol tiz hol tizen egy pénz volt nála, egy ruhaba(n) 
kótue, az ove alatt hordozta, tóllemis vótt válá 
egy el vetet parthamat megh ket penzen, egy 
alak gereznatis uot uala tollem d 5 [Mv ; MvLt 
291. 42a]. 

alakított készített; făcut; verfertigt. 1849: A ' 
Nagy Udvari lakból ki menve találtatott égy a' 
nagy kerten keresztūl alakitott nagy ut egéssz 
a kūlsŏ kapuig, két felōlrōl Barierrel el látva 
[Szentbenedek SzD ; Ks 73/55]. 

alakor 1. Triticum monococcum; alac; Ein-
korn. 2. alakor vetés; semănătură de alac; Ein-
kornsaat. 1522: speltam wlgo Alakor [Beszt.; 
BesztLt IVc. 145a]. 1587 Esmeg mikorontan az 
Cólosuari vrak haitottanak Magiar orszagban 
(*gy-')> ereztetek borsonkban, zabban, allakorban, 
es rutul veztegettek Veottem raitok f. 1 [ K v ; 
Szám. 3/XXVI . 6 Suweges Gáspár isp. m. kezé-
vel]. 1597 eott keobleon vetett zabot Lom-
perton egy hold alakort az Kapolna heginel [Ga-
lac B H ; W L t ] . 1641 a vizek annyira megárad-
tanak die 30a, hogy öreg emberek is hasonló ár-
vizekre nem emlékeznek . . , nékem Szilasban 
való zabomat, alakoromnak egy részit, köle-
semet elnyomta [ETA IV, 61 Haller Gábor nap-
lója aJúliusi bejegyzés]. 1689; öszi vetések: 
Buza vetés Sax Cub 276//2. Ross vetés Sax Cub 
25//2. Alakar [Marosillye H ; UtI ] . 1754: az Hul-
pusék felett Egy darab alakor [O.kocsárd 
K K ; KS 84]. 1763: ez a’ Patak sokszor ki ŭtt 

s ott is veszett mind a' Füvem, az Alakorom-
nakis nagyobb része az Iszap miatt [Szecsel Szb; 
EMLt ] . 1797: az alakart is magam meg jártam s 
ma el fogják végezni az aratását [Szüágycseh; 
IB Fogarasi István lev.]. 1805: Egerbegyen 
az Alakor jak, és Zab jakból pedig közép szerű 
termést kaptanak . . . örkén . . . a Zabjak, s alakor-

jak ő nékiek középszerű termest hosztanak . . . 
a Zabnak s alakornak kalangyai 2,2 vékát 

eresztet (így!) Kokba . . . Az Árpajakból, 
zab jakból, és Alakor jakból [Torda; E M L t Sza-
niszló Zsigmond ifj. szb]. 1835: Rus nevü labba 
Alakar [Elekes A F ; E H A ] . 

Szn. 1453: Mathia Alakar dictusa in pos-
sessione Nadasd b commorantes [ D L 28398. — a A 
km-i konvent iktatási jelentésében a tanúk között. 
bSzásznádas KK. ] . 

3. az alakor (kalangyába egybegyűjtött) szal-
más termése; seminţe şi paie de alac; Stroh und 
Körner des Einkorns. 1717: alakor mindenütt 
lót 70 kalongya [Abosfva K K ; Ks 96 Mátis Ist-
ván lev.]. 1752: vittenek Dézmában gyűlt 
Zabbal elégyes alakort 3 kal(on)gyát [Buzd A F ; 
Ks 22. X X I a ] . 1781: Alakor 21 Kalangya [uo.; 
EMLt ] . 1801 (A) Jobbágyok és 'sellérek . ősz 
és Tavasz Búzából, Török buzabol. Zabból, Ala-
korbol, Kenderből . . tizedet vagy Dézmát 
szoktak adni az ő Földes Uroknak [Ajtón K ; 
i.h.]. 1806: A ' Peteleiek . azt állittyák, hogy 

. az esö és viz miatt sok kár esvén, tehát egyet 
másba véve egy egy Kalangya Alakor tsak két 
vékát . .eresztett volna. Eszerént a' 274. Kalangya 
zabból szemül 411 véka, 394 Kalangya Alakorbol 
pedig 1188 véka jővén ki [Felfalu M T ; Born. 
G. X I I . 11 Gyárfás József tt kezével]. 1820: 
Dézmát szoktunk adni . . . Búzából, Máléból, 
Zabból, Alakorbol, Árpából, Borsobol, Kenderből 
[Bogártelke K ; EMLt ] . 1830: Ros 26 Ka(longya) 
Alakor 56 Ka(longya) 13 kév(e) zabb 107 Ka-
langya) [Hosszúaszó K K ; Born. F. I la ] . 1831 
Tavasz Buza 5 Kalangya Alakar 14 Kalangya 
[Széplak K K ; SLt Vegyes perir.]. 1835; A ' Há -
tyisba Alakor 113 Kai. [F.zsuk K ; i.h.]. 1840: az 
érdeklett Földemen termelt alakoramat le vágat-
tam tizen négy kalangya lévén [Dés; DLt ] . 1849: 
Mikor Désröl Sibora menteka a Somkut felé valo 
forduloba ( ! ) 6 kalangya Alakoromat el vitték 
[Dés; DLt. - a A katonák]. 

4. szem-alakor; seminţe de alac; Einkornsa-
men. 1450 k.a: vigintique cumulos bladorum wlgo 
Alakar dictorum, necnon vigintique cumulos 
milii [Dl 26638. — a Az OklSz a hivatkozott le-
véltári darabot pontosan 1440-re keltezi, holott 
a darab — Jakó Zsigmond szerint — keltezetlen, 
de hozzávetőlegesen az itt jelzett időtájról való 
lehet. Maga az oklevél a km-i konvent előtt tett 
fassioban a Torda megyei A.egresről és Indáiról 
hatalmasul eltulajdonított házi portékák jegyzé-
kében őrizte meg a fennebb idézett szórványt], 
1585: megh tartozzék mondany minden 
Maiorságokbol es dezmabol, Meny keobeol Árpa, 
zab, Alakor, theonkeoly, Len, Kender és keoles 
Jutott kezeheóz [ K v ; K v L t Vegyes I I I . 49]. 
1587: Veottem az Chyepleokteol 3. veka Alakort 
az Diznoknak d. 10 Teonkeolt Veottem 16 
Febr. Egy keobleott veottem d. 36 [ K v ; EMLt ] . 
1604: Eöneki az ö hazahoz mindenkor zabad wta 
wolt . . . az hol az alakorral mos be vetötte [Kis-
kede U ; UszT]. 7636: az haz ki tuzitol gyufá-
dat megh azt nem tudom . . . Arpaja, Alakor a. 
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szabja, mind ben eget vala Pap Simonnak [Mv ; 
MvL t 291. 62a]. 1640: Ebben az egész holnap-
ban a mind lágy idők voltak, sokan vetettenek is, 
én is Gyalakután alakort [ETA IV, 61 Haller 
Gábor naplója. — aJanuárban]. 1650: magam 
kértem . tizen ket keobeol alakort [Újszékely 
U ; USZT 8/64. 71]. 1690: Tavaz alakar vagyon 
vétve Sax Cub 49//2 [Küküllővár K K ; EMLt ] . 
1720: In anno 1717 . Alakor volt 100 veka 
In Anno 1719 . Alakor mind oda veszet [Szép-
lak K K ; SLt Al. 15]. 1721 Az egesz Domini-
umban a Suhunnan dezma Leneset, Borsot Ko -
lost, Babot, Arpat, Alakort Kendertis csak vagy 
két hellyrŭl . hogy percipialt volna Ratiojaban 
nem assumállya [Dés; Ks 26. X I V . 1. - a A szent-
benedekiben (SzD)]. 1786: rostalatlan Buza Metr. 
71 . . Alakor Metr. 17 [Nagyalmás K ; J H b K 
XXIX/36] . 1750: Zab Tönköly, Alakor mixtim 
in Gelinis 8 1/2 [Szamosfva K ; J H b K 4. 14]. 
1811IXIX. sz. eleje: Vittem Abosfalvára ... egy 
Zsák alakort [Korond U ; EMLt ] . 1827 a Tekin-
tetes Praefectus Ur lovai negy napok alatt itt 
és SZ Peteren Consumáltak alakort 4 véka [Buda-
telke K ; Born. F. Id]. 1834: A Malatzas katzak-
nak két hétig mig a Malatzak kevesset nőttek 

4 v(éka) Alakor [Hosszúaszó K K ; Born. 
F. I a Bod Péter tt szám.]. 1840: Ros 281 Véka 
Alakor 78 Véka Árpa 162 Véka Zab 811 
Véka [Katona K ; Ks 100 Nyüak könyve 20]. 
1843: vetettem az U j irtásomba November 6n 
alakolt 8 Véka [M.köblös SzD; EMLt ] . 1844: 
Apr(ilis) 19n A dómba aji táblába alakolt 15 
véka . . A butsba alakolt Circiter Véka [uo. ; 
i.h.]. 1847 vetettem az első Fagylás elöt . . . 
Amerikai rósot 12a . . . Ezeken fejül alakolt 8, 
Zabot 20[uo.; i.h. - aItt és a következő másik két 
esetben a szám az elvetett alakor vékaszámát 
jelzi]. 1851: Alakor 30 véka vékája 45 xron rozs 
5 véka vékája 1 f 15 xr [Pókafva A F ; Born. Fő-
oszt. I l f ] . - L. még A U t 45, E O E VI I I , 474, 
XX, 440, HSzj tünköly al. is. 

alakorasztag alakorkévékből rakott asztag; stog 
clădit din snopi de alac; Einkornfeimen. 1640: 
Van egy kisded asztag buza, kiben gelimarum 
nr 180, Van egy alakor asztag, kiben, gelimarum 
146 [Marosillye H ; H É v k X, 133]. 1647: Egy 
Árpa Aztagh gel. No. 180/.— Egy Ros Aztagoczka 
gel. No. 80/. - Egy Alakor Aztagh gel. No. 
100/- [Drassó A F ; B K 48. F. 16]. 1786: Ma-
jorság Alakor Asztag Gel. 100 [Nagyalmás K ; 
J H b K X X I X . 36]. 7870; A Csűr alsó oldalában 
rakatott alakor asztag [Ádámos K K ; EMLt ] . 

alakorasztagocska alakorkévékből rakott kis 
asztag; stog mic clădit din snopi de alac; klei-
ner Einkornfeimen. 7723; Zab és Alakor Asztagocs-
ka [Holtmaros M T ; EMLt ] . 

alakordézma alakortized; dijmă din alac; Ein-
kornzehnt. 1843: a K ŏ Boldogfal(vi) Jószágban 

Alakor dézma 29 véka Hariska 5 véka 
., , Fuszujka Szemül 10 véka [ H ; Born. F. IIIc] . 

alakorföld alakorral bevetett szántóföld; pămînt 
semănat cu alac; Einkornfeld. 7737 A felső 
Kapusnál valo északos Zab vagy Alakor Főid 
[Nagyida K ; EMLt ] . 

Hn. 1779: Az Alakor fŏldŏn alol (k) [Nyárád-
sztanna M T ; E H A ] . 

alakorliszt făină de alac; Einkornmehl. 1843: 
Alakor lisztet rostált a hizo sertések számokra 
1 gyalog Nap szám [ H ; Born. F. IIIc] . 

alakorszalma a kicsépelt alakor szalmája; paie 
de alac îmblătite; (gedroschener) Einkornstroh. 
1765: Alakar Szalma Gelinae 219 Zabb Szalma 
Gelinae 34 [Nagybarcsa H ; Ks 71. 52 Szám.]. 1804: 
Az Alakor szalmát pedig senki meg nem veszi 
nállúnk, sőt a Buza szalmát sem keresi senki itt 
nállunk, ha tsak Martzusa meg nem szorittya a 
kostot [Ádámos K K ; JHb. — aMartzius]. 

alakorvetés 1. alakorral bevetett szántóföld; 
pămînt semănat cu alac; Einkornsaat. 1627 Az 
almasi hataron Árpa vetes vagion eoregh 
köböleöl ( l ) cub. 48. Alakor vetes cub. 10 [Nagy-
almás K ; CsákyO 1/2. 676 -7 ] . 

2. az alakor elvetése; semănatul alacului; 
Aussaat des Einkorns. 1803: azon etzaka el fa-
gjot a föld és már tavaszra marad az Alakor 
vetés [Ádámos K K ; JHb] . 

alakos díszes ; ornamentat, împodobit; gé-
ziért. 1733: egj be zárt petsételt kisded alakos 
Láda [Hr]. 

aláköltözés leköltözés/költöztetés; mutare ín 
jos; hinunter/herunterziehen. 1591 Az Por 
Teró Malomra a mit keltett(em) es Az Ala kelte-
zesereh attam f - d 24 [ K v ; Szám. 1/5. 5 3 - 5 ] . 

aláköltözik leköltözik; a se muta (ín) jos; hin-
unter/herunterziehen. 1639: hogj a katonak el 
menenek alaköltözek halni [Mv ; MvLt 291. 
191a]. 

aláköt (vízpartot alulról) megköt/erősít (gáttal); 
a lega/întări de jos (cu stavilă) ; (Ufer von untén 
mit Damm) befestigen. 1592/1593: az a’ porond 
zygett soha, tilalmas nem volt latom most, 
hogy vgian el zarat az viz onnat, chiak zent Bene-
dek fele verekedet Azt latom hogy gattal ala keo-
teottek Dees feleol hogy arra ne folihasson az viz 
[Szásznyíres S z D ; Ks]. 

alakú formájú ; de formát; förmig. 1845: Kisebb 
alakú bonyoló papiros Nagyobb alakú bonyoló 
papiros [DL t 1147 kv-i nyomt.]. 

aláküld leküld; a trimite jos; hinunter/herun-
terschicken. 1573: egykor valkay georgy kwlte volt 
eotet Monostorrwl ala Zeoch Balas hazahoz [ K v ; 
TJk III/3. 93]. 1585: B(iro) Vr(am) Tanaczol 
kuldot wala A l a olach Sukra az el mosot hatar 
domb Latnia [ K v ; Szám. 3/XVIII. 3b]. 1588: az 
Zaz vraim ala kewldwen az Jdeós vraim keozzewl, 
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Bornemiza Gergelyt, Syweges Gergelt, Igiarto 
Mihalt, es feyer Thamast, Az Also tanach vraim 
eleybe, megh kerdeny ha Eottweos András az Also 
tanach Consensussabol ertelmebeol hagiasabol 
montae Vrunk feyedelmewnk eleŏt hogy Nem 
erterte eggiet seŏt zakadwa volna az also tanach 
az zaz emberekteol, vagy Nem [ K v ; TanJk 1/1. 
69a]. 1625: Biro Vramektol eő kglmekteől Fe-
yer varról lewel erkezwen, Eg j tag hust lib. 
106 soszvaa kwltem ala [Kv ; Szám. 16/XXXIV 
246. —aOlv. sózva]. 1634: engemet ala küldenek, 
hogy fel hijam Varga Menyhartat, ala menek [Mv ; 
MvLt 291. 27a]. 

alákttldés leküldés; trimitere (ín) jos; Herab/ 
Hinabschicken. 1625 eo felge bizonyos szamu 
masa olvasztotlan fadgyu ala kŭldese, feleol paran-
chyoluan kűldeottünk Zam tarto Alvinczi Peter 
Deák menedeke szerent ala Lib 125 [ K v ; 
Szám. X X V I I . 5]. 

alámegy 1. le (felé) megy; a coborî, a merge 
ín jos; herab/hinabgehen. 1572: eo k. varosswl 
Byro vramat keryk azon hogy mykor ala Megien 
vajda vrunkhoz az w j Eztendeo Ayandekawal 

Teorekediek Az varas zabadsagaiért Minden 
feleyert feokeppen penigh az vam dolgáért [ K v ; 
TanJk V/3. 59a]. 1574: Valazto gergel Azt vallia 
hogi eois eggywt Ment volt ala feyerwarra 
Kendy Janossal es vicey Janossal az vtan 
hallota hogi azért kellet voltt ala Menny azkor 
Vicey Janosnak az ladak dolgáért [ K v ; TJk 
III/3. 396]. 1585: Az polgár Vraimban Menenek 
Ala Tarcza haszara a gat es az el mosot hatar 
domb Látnia | Mykort Barat Peter Bonczhyday 
Gergely ala mentenek volta Malossat 
vyttek az Vraknak ayandekon 5 Eytelt | Attunk 
Eŏtwes Ferenczh Es Ember János ala Egy kuczhyt 
Feyerwaryg 4 lowat mykor az Termynusra 
ala menenek [ K v ; Szám. I I I/XVI I I . 3b, I I I/XXI I . 
4, 58. — aGyf-ra ] . 1594: Mikor az Jozagh dolga 
felöl Feiervarra ala menteonk volna fw zerzamra 
keoltotem Ennyth a [ K v ; i.h. X/6. 41. — aKöv. 
a fels.]. 1597: Az korchioliasnak hogy ketzer az 
Varos Toahoz ala ment hozza latot es dezkakat 
be chinalt . . . attam f - d 12 [ K v ; i.h. 7/XII. 
12]. 1598: mikor valami lowak fogni ala menteonk 
volna az Tarchya hazara lowainkban ott megh 
fogank [ K v ; T J k V/l. 263]. 1631 Uasarnap reg-
gel ala mentek Baczki Giőrgjnehöz ot kezkeöneöd-
tek ismeg be [ M v ; MvLt 290. 247a] | Somliai Vram 
ala megien uala az Vchan loua hatan ŭluen czia-
kani kezeben [ R L t „Ceh András nb de Magiar 
Reod" vall.]. 1634: engemet ala küldenek, hogy 
fel hijam Varga Menyhartat, ala menek [Mv ; MvLt 
291. 271]. 1656: Polgár ur(amé)k még írtak Ozdy 
ur(amna)k, hogy ala menyen Beszterczere [ K v ; 
CartTr II, 106]. 

2. alá/lefelé folyik; a curge la vale; herab/hinab-
fließen. 1568: adig hagigala az zekerceuel a 
lowat, a barbei János zolgaya hogy az hatan 
vgy latam hog ala kezde a ver meny [ K v ; TJk 
191]. 

3. aláhanyatlik; a apune, a asfinţi; hinab-
sinken. 1631 akkor hazajeötünkbe(n) ki eresz-
tettünk vala az szovati reten, egj kis erdeö alat, 
szinte ala megjen vala az nap [Mv ; MvLt 290. 
256a]. 

4. 1570: Lattak hogy az Sala Imre kamara 
zeky az keoznek talpa alat vagio(n) Boronawal 
fely rowa, hogi az Talp az Boronan allana, Es az 
Balasy Lazlo Estalloianak az chyepegese az Sala 
Imre feoldere hwl. Mely Estalloban mykor egy 
karót az feoldbe Nyomtak volna Mind alah 
Megen volt, Az Balasy lazlo estalloianak terhe 
az Sala Imre keozin allana [ K v ; TJk III/2. 61]. 

alámenet le/alámenés, aláfolyás; curgere la 
vale; Abfluß, Abzug. 1575: Annak vtanna keryk 
azonis eo k. biro vramat hogy Latasza meg eo 
k. az Nadas teriben Az Minemw vyz folias ky az 
derek vthban foly Es vtat ely vezty, Éreztesse 
eo k. az eleby foliasban, valaky feolden leszen 
ala Menety azzal Neh gondolianak hane(m) baraz-
doliak ala [ K v ; TanJk V/3. 127b]. 

alámenő lefelé/alá folyó; care curge; hinunter/ 
herunterfließend. 1625: az szent egy haznal ala 
meneo Deák pataka [UszT 10a]. 

alamizsna 1. kegy/könyöradomány; pomană, mi-
lostenie; Almosén. 7600: Intik eo kgmeket hogy 
zorgalmatoson az zegenieket megh latogassak es 
megh circalliak kik erdemük megh az Alamisnat, 
s kik nem? Akik az Alamisnat nem erdemük 
tehát az oüyanokat ky igazitassak, es biro vram 
az kapun valo darabontoknak commitalia zor-
galmatoson, hogy affele kwldwsokat be ne erez-
zek az kapwkon [ K v ; TanJk 1/1. 374]. 1638 k. : 
Molnár Georgine eoregh aszszoni alamisnaual él 
semmie nintse(n) [ K m ; G y U 29]. 1746: az M. 
Statūs Catholicus . confluxussán elő fordul-
ván az Medgyesi T. Páter Piaristák igen 
meg szorult áüapottyokról keservesen be 
nyújtót instantiája teczet az Catholicus Status-
nak concludálni, hogy ki ki Istenes alamis-
najat adg ja ' [Somlyó Cs; Ap. 1 gr. Káinoki Fe-
renc kezével]. 1834: A ' Száraz Ajtai Közönség 
szerencsétlen tüz által 38 ezer forint kárt vaüván 
ezeknek fel segittésekre alamisna gyűjtessék a’ 
Tavaszi Partialisra [Va ja M T ; Hagymásbodoni 
ekl. könyve]. 1837: M.országi négy főoskolák 
Számara és a Tractus Papok számokra alamis-
nát keü vinni [uo.; i.h.]. 

2. ? jótétemény; binefacere; Wohltat. 1603: 
Ispotály mester Vram az Seerfeozeo helt eppitesse 
megh, es megh valogatwan az kuldusokat ky 
erdemly az Alamisnat s ky nem rekezzek oda 
[ K v ; TanJk 1/1. 462]. 

alamizsnagyűjtés könyör/kegyadomány-gyűjtés; 
strîngere de pomană ; Almosensammlung. 1833: Ns 
Felső Fejér Vármegyében Szász Veszszödön 32. 
Gazdák szerencsétlen tüz által meg károsodván, 
számokra Alamisna gyűjtés rendeltetik [Székely-
vaja M T ; Hagymásbodoni ekl. könyve]. 1836: 
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Gellitziaban Brody — Csehor(szá)gban Hochstadt 
nevü város égetteinek alamisna gyűjtés rendeltetik 
[Nagykapus K ; RAk 11 esp-i kl kiv.]. 1852: A ' 
Szigeti Ref. Liceum fel segéllésére Alamisnagyüjtés 
[uo.; R A k 49 ua.]. 

alamizsnálkodás 1. jótékonykodás, jótékonyság-
gyakorlás ; binefacere, caritate ; Müdtätigkeit. 1590: 
Zeghenieknek es Niomorultaknak való Alamisnal-
kodasra, s mindé (n) illendeo keoltsegekre keolt 
vniversal(ite)r f. 864/34 [ K v ; Szám. 4/XXIII. 5]. 
1595: Az Eg’hazra, Scholara, es egieb fele ighaz 
zwksegekre, Alamisnalkodasra ment f. 316/36 
[ K v ; i.h. XI/6. 21]. 1764: szépen köszönöm az 
T. Páter Piaristák képébe Sogor Uram (na) k ala-
misnálkodását [Somlyó Cs; Ap. 1 gr. Káinoki 
Ferenc lev.]. 1779: az Álamisnálkodásban es 
gazdálkodásb(an) tellyességgel alkalmatlanokká let-
tūnk, és régi jo hirünket nevünket, mint az előtt 
volt, tehetetlenségünk miatt tellyességgel el vesz-
tettűk [Torockó; Thor. 21/20]. 

2. könyöradomány-gyűjtés, kegyadomány-sze-
dés ; strîngere de pomeni; Almosensammlung. 7802 : 
N a g j Ápold nevezetű Faluban veletlen tüz által 
meg karositatot 37 Tselédes Gazdak Segitetésekre 
szolgálo Alamisnálkodásra Határozatot üdö . . . 
a Ima 7temberi ( ! ) a jelen valo 1802-dik Esztendő 
Februariusának utolso napjaig [Énlaka U ; Borb. 
I I Gálfalvi Pál esp. kezével]. 

alamizsnálkodik jótékonykodik; a da pomeni; 
Almosén austeilen. 1764/1765: edes Feleségem és 
édes Gyermekeim emlekezzetek gyakorta Szegeny 
bűnös Lelkemről imádkozzatok, alamisnálkodgya-
tok érettem meg jutalmazza az Isten néktek az 
őrők Ditsőségben [Kóród K K ; Ks 14. X L I I I a 
Kornis Ferenc végr.]. 

a l a m i z s n a - o s z t o g a t ó becsm ? (női) kegyeit osz-
togató ; uşuratică; Almosenpflegerin. 1572: Marton 
Azt Mongia vala Lakatos Lĕrinchnek, hogi te 
egy fatyw Bestie kwrwafy vagi De En Keore 
Ianosnak Igaz germeke vagiok, De teneked Az 
anyad egy hires kwrwa volt alamisna oztogato 
volt Te penig egy fatyw Bestie kwrwafy vagy 
[ K v ; TJk III/3. 29]. 

alamizsnapénz könyöradomány-pénz, kegyado-
mány-alap ; bani pentru pomeni; Almosén/Gnaden-
pfennig. 1723/1770 k.: Alamisna pénzből epitetett 
az Unitárius Superintendens ál(ta)l ezen Templom 
ez fundamento [SzConscr. 144]. 

alamlzsnapénz-szedés könyöradomány-gyűjtés; 
adunare de bani pentru pomeni; Almonsensamm-
lung. 1835: Sz. Ágotha nevű helységben tűz által 
károsultak(na)k alamisna pénz szedés rendeltetik 
[Nagykapus K ; RAk 5]. 

alamizsnás-láda (templomi) persely; puşculiţă, 
cutie pentru pomeni; Almosenstock/büsche. 1601 
Az alamisnas ladat az templomban chinaltattam 
megh [ K v ; Szám. 9/XV. 7]. 

alamizsnaszedés könyöradomány-gyűjtés; strîn-
gere de pomeni; Almosensammlung. 1834: Géresen 
égés ütvén ki magát — ezek(ne)k fel segéllésére 
hirdetés nyomán alamisna szedés parancsoltatik 
[Nagykapus K ; RAk 7]. 1835: Az Ebesfalvi Süket 
némák Tanitoja fizetése nevelésére és állandolag 
v(al)o ki-eszközölhetésére alamisna szedés ren-
deltetik, [uo. R A k 10]. 

alamódi módi, divatos; la modă; à la mode; 
modisch. 1711 3 Pár Alamodi kés . 1/44. 
7 Pár kés 2//38. 1 Pár Penna Csináló kés. . 
— //30. 10 Apro Szilvafanyelū kés . //90 [Ap 5 
Apor Péter lelt.]. 1732: Egy alamodi tettzin Sūveg 
prémezetlen arannyos Sinorral kapcsokkal [Kv 
Ks Kornis Zsigmond lelt. 6]. 

alámunkálódik alá/lefárad; a-şi da osteneala de 
a . . . , a merge la ; sich herab/hinabbemühen. 
1589: Myert hogy Regy zokaswnk zerynt eo 
kegmek Byro vram<na>k ala kel munkalódny 
az wy Eztendeowel wrunkhoz kerywk eo kegmet. 
hogy ez wy Eztendeo mellet eo N<agat> talallya 
megh Suplicationk altal az három Rendb<ely> 
Tartasfeleol [Kv ; TanJk 1/1. 98]. 

alamuszi sunyi; perfid, făţarnic; duckmäuserig. 
Szn. 1632 : Alamuczi Sebestienne Kata Aszony 
[Mv; MvLt 290. 83a]. 1643: Alamuczi Sebestienne 
Kata Aszony [Mv ; i.h. 291. 377a]. 

alamuszta 1. alattomos, sunyi; perfid, făţarnic ; 
hinterlistig. 1829: Gyalai Pálinkás vagy Sztán 
Gyurka barattságtalan, józan korában szóta-
lan, alamuszta, és mord tekintetű [DLt 758 nyomt. 
kl.]. 

2. sunnyogó; şoptitor; hummend. 1845: Bodor 
Márton . komor tekintetű, alamuszta beszédű 
[i.h. 58 ua.]. 

alánézö szeme lesütő, földet néző; care se uită/ 
priveşte ín jos; mit zu Boden geschlagenen Augen. 
7802: Szöts János alánézö, öszszel öszve 
elegyedett sárgás hajú [DLt nyomt. kl.]. 

alányúló lenyúló ; care se întinde ; hinabreichend. 
1642: (Egy földnek) az Pap mezeo felől valo resze 
egy ala nyulo Árkon innét [Nagymeregyó K ; 
J H b K XVIII/20.] . 

alapelv alapvető irányelv; principiu de bază; 
Grundprinzip. 1840: (Az osztály) az azon vég 
rendeletben kijelelt hat fő nyilak ki egyenlítésére 
nézve előlegesen meg allitot alap elvekhez és 
határozatokhoz képest véghez ment [ K v ; 
Ks 100]. 

alap-ok alapvető ok; cauza principală, motiv 
fundamental; Grundursache. 1842: Biròi teljes 
meg gyözödésig bé lévén bizonyosodva az Alperes 
férj nős paráznasága — ezen alap okból az alpapi 
szék által hozatott — a Felperest az Alperestől 
örökösen elválasztó ítélet minden czikkekben hely-
ben hagyatik meeerŏsitetik [ K v ; Borb. I]. 
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aláront átv letaszít, le/megaláz; a umili; nieder-
stürzen, demütigen. 1632; Fazakas Miklós aztis 
monda hogi te Nierges Thamas ige(n) fel magaztalt 
az Isten de ròuid nap ala ront az Gehennanak 
tvzere | ige(n) fel emelt az Iste(n) Nierges Thamas, 
de rōuid nap ala ront az Isten Nierges Thamas 
vra(m) erre monda neki meni be te mert igen 
sokat zolal ne morogj maid oli helire uitetlek hogi 
ne(m) lacz nap feni (!) [Mv; MvLt 290. 105b, 
107b]. 

alászakad 1. leomlik/szakad; a se prăvăli jos; 
hinab/herabstürzen. 1593: Zayabol halla(m) Bor-
(nemi)zanak hogy igy zola Balintnak Teolch be, 
Mert az keo falys Ala Zakad es vgy teoltete 
be [ K v ; TJk V/l. 425]. 1597: Az keozep kapw 
felet valo oranak hogi az vereoye ala zakadot 
volt . . Ach Lukachnak hogi fel zegezte attunk 
f —/50 [ K v ; Szám. 7/III. 21]. 

2. (lefelé) végigszakad; a se rupe ín jos; entlang 
zerreißen. 1632; az Ispotali mester annira vtotte 
az Nierges Thamas szolgáját Valkozbe az Czakani 
fokaual hogi mindgiar ala szakada az szokmani 
[Mv; MvLt 290. 104b]. 

alászáll 1. (a mennyből) repülve leszáll; a coborî 
ín zbor (din cer) ; (vom Himmel) her/hinabfliegen. 
1570: Az felesege azt Mongya hogy ha Jsten 
alah zallanais Nem engedne han(em) ky verethya 

[ Kv ; TJk III/2. 101. - aTi Rengeo Margit leányát 
a városból]. 

2. vmiről leszáll; a se da jos; absteigen von 
etw. 1593: Az vtan chak hamar gyertiat gyújta-
nak, es hat akkoris ot forgodik János deakne, hol 
fel hagot az zekerre hol ala zallott [ K v ; TJk V/l. 
430]. 

3. lemegy/ereszkedik; a coborî; hinunterziehen/ 
gehen. 1568: mikor Koppány lorinc Bornemiza 
János az ko fal mellet voltak; akor nagy karogas-
sal zallottak ala a ko falról András Kato, seres 
Anna és Bornemiza Margit | My es ala zallank az 
var fokáról hozayok [ K v ; TJk 228]. 1600: mykor 
az Chyorgo kwt arokaba ala zallottam wolna 
ketten ket ffarago feyzewel hatul zo nelkwl meg 
hagytanak [UszT 15/5], 1633: Tokesen alol 3 
helien uagjon három keo rakas azt azkor czjnaltak 
mykor hatart szakasztottak azért az hatar száll 
ala az Papsor patakara [Egres SzD; Wass 18]. 
1760 Hesdáth nevű Falunknak határ széllye 
tart Észak fele mindenűt Tufoi mori nevū hegyen, 
az honnan alá szálván Keresztül mégyen Vále 
mare nevű patkon [Hasadát T A ; EHA ] . 

le/besüllyed ; a se scufunda; absinken. 1 758: 
Tojulăsăt ezen Harsănyi Ur(am) Stompjănak okoz-
za edgyik ez: mivelhogy lettyes a hely igen ala 
szallattak az oszlapjai [Abrudbánya; Szer.]. 

5. csökken; a scădea; fallen, abnehmen. 1816: 
a Pénznek ugy nevezni szokott Cursussa és annal 
fogva a mostani Pappyros Penznek nagyon alá 
szállott betse . . . a Mlgs Birtokos Urakot-is méltán 
figyelmetessé tévén, kivánnya magát az iránt 
bátorságossá tenni: hogy ha mostani Pappyros 
Pénznek mostani betse . . . változást szenvedne 

az egész betsü Ú j r a meg tétettessék [ H ; Ks 
91. C. 8]. 

alászállít leszállít; a căra ; abliefern. 1591 Eztis 
vegeztek varosul eo kegmek, hogi az Jspanok az 
varos Jozagabol feniw fakat zallichanak ala [ K v ; 
TanJk 1/1. 166]. 

alászegez leszegez; a prinde/fixa cu cuie; (zu)-
nageln. 1593: andras kowaczynak kj az keozep 
kapun walo emelczeoheoz es teomleoczihoz zegeget 
(! ) vert kîwel az szingj wasakot ala zegezek fize-
tem f 2 d - [ K v ; Szám. XXI/5. 27]. 

alászorít lefelé szorít; a împinge la vale; ab-
wärtsdrücken. 1663: mikor az Pogansag mi felénk 
az hauasra be erkezek az Gauay miklos, Naduduari 
János Szakacz Peter Uraimék marhaiokat, es 
Menesseket az gyepű Sancz mellől ( kit be uagtunk 
vala:) az Pogansagh alá szoritak, az hauas tető 
felól, az mező felé ki [Szászfellak SzD; Born. 
X X X I X . 4]. 

alátaszít letaszít; a împinge ín jos; hinab/her-
abstoßen. 1663: ott az keösziklan alla hullanak 
az marhakb(an) es menesekb(en), ugy tudom uagy 
negyuenig ualó . . . , az mely erótlennyeb volt 
bennek, azokat ala taszítottak az éróssebbek [Szász-
fellak SzD; Born. X X X I X . 4]. 

alatilé baromfi, szárnyas, majorság; păsări de 
curte, orătănn; Geflügel. 1722: Micsoda Alatilekot 
vettettem hízóban, im accludaltam az Listát. 
Exactor Ur(am) ige(n) difficultallia efféle alati-
lekra való kōlcséget, az Ucsut javallja hogj avalis 
meg hiznának | az kgd Malmabéli sŭldŏk meg 
vad(na)k ott a malomb(an) . . . , és az Alatilék 
hellyibenis biztat az Feleségem, más ( ! ) hizlaltat 
[Fog; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 

alátörik alászegik; a frînge/rupe (îndoind); ab-
knicken. 1764: a Pásztor gondatlansága mián egy 
Birkának alája törvén az Pajtáb(an) a feje reggel 
dögölve tanáltatott [Kóród K K ; Ks 10. I. 6]. 

alatt I. nu 1. a l jában; dedesubt, in jósul; 
unterhalb. 1554: hat hold fold az peres chereie 
allat [Sárd K, Törzs]. 1581: wagion az Sohoz 
tartózó hawas allat egy nagy kazalo mezzeò holott 
ez hawas alatt lakozo falwk mind feyedelemseghez 
walo falwk [Gy f ; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály 
a fej-hez]. 

2. sub; unter. 1794: Egy szilva aszaló földbe 
készült 8 agasokon alló szalma fedél allatt [Vár-
hegy Cs; LLt ] . 

3. átv a. 1599: Lucas Hóz zazlonk alat szeben 
ala veszett [ K v ; Szám. 7/1. 94]. 

b. 1539: My Syroky Ferennch es esthwan deák 
zwthory attwk emlekezethre ez lewelnek zeryben, 
hogy . . . Somboron az vambely rezyeth Sombory 
benedek wetthe zálogon az ew atya fyanak Som-
bory Myhalnak huzon hath foryntába, kynek 
byzonsagara Attwk az My peczyetewnk allath 
walo lewelewnkwth [Zsombor K ; MNy XL , 136]. 
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7546: Ez keeth feel, kezeth yth Rannothon 
Ezer forynth ketheel alath, vgy hogy vamely (! ) 
feel, az my zerzesynketh, megh nem allana, ez, 
Ezer foriynth ketheelre, Egy mast az rewydre, 
E z orzag byraya eleybe, reya hyhassa | Ez fellyl 
meg yrth dolgokath my ygy wegwzthyk az meg 
yrth kethel alath, kynek byzonsagara, athwk 
mynd, az keeth felnek, Ez my yelen walo Lewe-
lywnketh, kyth meg Eressythetthynk, az my peché-
tynkel [Radnót MT ; J H b K XXXVIII/19J. XVI. sz. 
köz. En Barabasy Farkas ezt ez lewelet anak 
Byzonsagara atam pecjetemnek alata es my kvlunk 
( ! ) Jlen kotes Ion hogy Jozagu(n)k egy mazra 
zalyon [Héderfája K K ; B f N VI. 125/126]. 1551 
Eznek bizonsagara attwk my az my lewelunket 
peczitunk alatt [Mezőszengyei T A ; B f R 304/108]. 
1583: Mely dolognak byzonsagara es emlekezetyre 
attwk my ez Jelen valo vallas es protestaíyo 
leweletth az my zokotth pechettwnk allatth 
[ S L t V 13 „Imreh deák Papay" a gyf-i kápt. hites 
not-a]. 

c. 1559: o ys az yozagotth kezebe bochattotta 
hara(n)glabi myklosnak ylyen ok alatth hogy ha 
az ó zalakos lewele tób sommatth te(n)ne hat 
Hara(n)glabi myklos tartozzék meg adnya [Désfva 
K K ; B f N Reg. VI . 279/3]. 1568/1585: Azért az 
en Rezemetis ez felliwl meg Newezet Jozagokban 
neked engettem hogi meg valtsad, de illyen ok 
Alat hogi valamikoron az en Rezemet meg Aka-
róim) valtano(m) Ennekem meg tartozzal Minden 
per patúar nelkwl az en Rezemet bochyatanod 
[Gyerőmonostor K ; J H b K XXVIII/29] . 1595: 
Bor aj Gergelt kjbocsatta kezessegek alatt 
Ilijén ok alat, hogj mynden másod hetbe be jwjeòn 
hjuatalt ne várjon [Noszoly SzD ; Ks 42. E] . 
1609: Bizoniha (I) meg az J. hogj az A. ö tölle 
vötte volt az Joszagnak a hasznat, ez ok alatt 
birta, s magais vallast tett rolla hogy kerue vötte 
volna [BLt 3 „Ioanes Literátus Somliai" kezével]. 

d. 1620 k.: Az Soljmokath kgd mjnd Czikbol 
Girgiobol Kaszonbol ualahol mi leszen igen io 
gonduiseless alath Jndiczja kj, egj Bizonjos megh 
hith Emberth hadgjon az Solymaszok eloth [MNy 
X X X V . 262 Bethlen Gábor kese írása]. 1671 
Azzal az jussal ne(m) elhet az Incta, mellyel az 
teőb indubitata Ecclesiastica personák szokta (na) k 
élni mint hogj külső magistratusnak bottia alatt, 
ez városi territóriumon az városnak usussával 
fructussával élődik per hoc az mely magistratusnak 
alatta s inspectioja alatt eleődik, azon magistra-
tusnakis fórumát kel fórumának agnoscalni [Kv ; 
T J k VIII/11. 166]. 

e. 1600: miolta eó tudgya mindeltig zena fw 
uolt, az keörnieóle valo faluk eóriztek barmokot 
teólle paztorsag alat volth [UszT 15/99]. 

f. 1602: A'kinek masut Vagion barmays hewt 
A l a t minden Mezaros tartozzék az beliegzesre el 
hoznj az Lato mestereknek [ K v ; TanJk 1/1. 407]. 
1661: Kezeket be adva(n) kűlőn kűlőn ötven ötven 
Mag jar i forint vinkullom allat [Keresed TA ; Borb.]. 
1668: ez dologhban penigh az Ura ne akadaljos-
kodhassek mert erős hüt alat boczatottak el [Kál 
M T ; Berz. 15, X X V I . 8]. 

g. 1602: Senky azért ennek uthànna 24 penzen 
ne merezelyen bort ky kezdeny boranak el vetele 
alat [ K v ; TanJk 1/1. 415]. 1604: senky feye 
tiztessege veztese alat, se maga, se zolgaya se 
egjeb rendbely emberek az ellensegh keozze se 
egy dolgáért se masert ne merezelyen menny 
[ K v ; i.h. 488]. 1763: minden ember fejszével 
készen légyen s mikor a’ Harangot félre verik itt 
teremjen három Forint birság alatt, kŭlömben 
a' Falu a' meddig akarja addig iszsza bé őket 
[Szecsel Szb ; JHb] . 1794: halallol bűntettettek 
volna többen is, ha csak magok alaja Írásával 
a' szo Fogadasra halai büntetés alatt le nem 
kőtőlezték volna [Thor. XX/12 br. Thoroczkay 
József kézírása]. 1878: a melyik részen halál 
történik, onnan minden telektől egy férfi jelenjék 
meg a temetésen büntetés terhe alatt [M.bikal 
K ; RAk 339]. 

h. 1815: A 'Mlgs Királyi Fő Igazgató Tanáts 
a' mult November 30-dikárol 11197 szám alatt 
költ s Fő Consistoriumunkhoz le küldött Decre-
tuma [ K v ; N y l r K X I I , 140]. 

i. 1623: Ennekokaiert Jllien Conditio Alat 
Engede az hazat vgian azo(n) bechuben, hogi ha 
teortennek az hazat hogi el adna Fazakas Mihalne 
Orsolia Aszony, tehát vgian azon arro(n) Tart-
hassak meg az Aruak [ K v ; R D L I. 121]. 

j. 1830: A ' durva és szörös Börek alatt érte-
tödnek mind azok a' Börek [ D L T 529 nyomt. 
kl.]. 

4. (a szóban forgó időtartamon) belül; ín timpul, 
ín intervalul (de timp) ; innerhalb, während. 
1573: Ez Ideo alat myg elt András deák az 
Zabo myhal fia eginehanzor leot ez varosba 
[ K v ; TanJk III/3. 48]. 1614/1616: Minekünk ez 
üdö follyassa alatt ö kgme maradót adossa ezekkel, 
az mellyek rendszerent igy következnek [Kv ; R D L I. 
100]. 1774: Házunk állapotyát nem tudhatya senki 
ugy mint én, aki hoszszas idők alat, főképpen az 
ipom Halálától fogva magam egyedül bajlok 
a dolgokkal [Kozárvár SzD ; Told. 18]. 

Szk: botja ~ vagyon vkinek, vki rendelkezése 
alá tartozik. 1671 az Incta . . . külső magistratus-
nak bottia alatt, ez városi territóriumon az város-
nak usussaval fructussával élődik [ K v ; TJk 
VIII/11. 166]. 1727: Az mely ember Biro bottya 
alatt vagyon és falu közi nem szolgál minden eszten-
dőben tiz polturával tartozik az Falunak [Kis-
borosnyó HSz; SzékFt 37] cégér ~ áruitat. 
1722: F. Kapit (ány) Ur(am) áruitat Havasalföldi 
Bort, a mostani sokadalom előtt kezdette ki, Czégér 
alatt árultattya ã Piacfc szeren [Fog; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.] keze ~ van vkinek. a. gond-
jára/őrizetére van bízva. 1722: Kgd(ne)k Van 
valami borsoja kezem alatt asztis el kíildenném 
az Béres Szánon, ha ho lenne [Fog.; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.] — *>• igazgatása alá tartozik 
vkinek. 1722: A Plaj nékül és szükségtelenül 
erigaltatott kezem alatt lévő Falukbéli Plaj ásók-
nak számátis accludáltam [uo; i.h. ua.] vminek 
neve ~ bír vmilyen jogon/jogcímen haszonélvez. 
1625: az Attiamfianak maradott uolt Aruaja az 
kinek neue Maghdona (I) kinek ōrōksegitt en 
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Tutorsaghnak neue allat Birtam Birom mostis 
[UszT 94b]. 

I I . hsz alul; de subt ; untén. 1568: vgyan sokáig 
voltúnk oth, az var fokon, Koppány lorinc, Bor-
nemiza János More János eok ith alat voltak az 
var mellet [ K v ; TJk 228]. 1590/1593: it alat az 
Molmok alat az terbe zantanak volt az Christoff 
Vram biresy [Bálványosváralja S zD ; Ks]. 

alatta I. hsz 1. helyhat-i haszn-ban: vmi alatt; 
dedesubt, jos; unter, darunter. 1595: Waralyai 
Istúan Wrúnk szolgaia ment postán Warad fele, 
Jo lo volt alatta [ K v ; Szám. XVIIa/6. 66 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1602 hat miklos peter 
az allatta walo lónak az Istrangit mind el metelte 
[UszT 17/45]. 1751 csak a hó igazán irom térdig 
ér, alotta az Sár micsodás maga az Mgos Ur még 
gondolhattya [Abosfva K K ; Ks 83]. 1772: hány 
szobák, Boltok, kamarák, konyhák, és alattak 
minémű, és miből Csinált Pintzék vadnak? 
[Szászfenes K ; BethlenKt Mikes conscr.]. 

2. átv. 1712 k.: készek valánk az Nagyságod 
parancsalattyára el menni, és az alattak lévő 
hites és szabad Bányászakat erős hittel meg 
esketni [Pólyán T A ; Törzs], 

3. időhat-i haszn-ban (a szóban forgó időtar-
tamon) belül; in timpul/intervalul; während, 
innerhalb (temp.). 1559: Walamely Mezaros 
az Thewsersegeth walaztangya Maganak, es az 
Mezarlasnak ellene mond, Annak három Ezthen-
deygh ne legyen zabad Mezarlany, . . Az három 
ezthendewnek ky thelesenek elewtthew ( ! ) ees, 
Alattha semmy okon Ne Mezarholhasson [ K v ; 
TanJk V/l. 57]. 

Szk: ~ ül vminek vmilyen vád alatt áll/marad. 
1593: Az teoruenj heljen hágja tiztessegemet ., 
ezeknek vtanna Azt esmet ele hoztad, hogj en 
annaka alatta wltem volna, ezt semmj keppen 
ele ne(m) hozhattad volna, myert hogj azt mon-
dottad nyelueden vagj erette [UszT. — a A ringyó-
ság vádja alatt]. 1650: ennek előtte azon dolgot 
masokis fel vőttek megh mondák az Actornak aszt 
megh nem periette (I), hanem alatta űlt, Azért 
keresse aszt legh elsőb(en), Annak utanna enis 
választ teszek [i.h. 41]. 1701 Az ki egj mast meg 
kurvazta vagy illetlen szókkal illette s, alatta ült 
solvat plagas. 6. vei flor. 2 [Szentdemeter U ; Ks 90]. 

I I . nu-szerű haszn-ban 1610; Az Borius Uneok-
nek alattok vagion az Boriu [Bordos U ; UszT 
52-höz]. 1665 masut vala az elŏt az malom árka 
az nagy nyarad annak alatya ( l ) szaggat uala 
[ Jobbágyfva M T ; E H A ] . 

alattabb alacsonyabban, lentebb ; mai jos ; weiter 
untén. 1815 a’ Nagy oldalokrol Zápor Esők idejen 
áradó és nagy sebességgel rohano viz alattabb 
való hellyeinket el iszapollya, követtsel meg rakja 
[Szóváros S z D ; H G gr. Haller lev.]. 

alatti alatt levő ; de sub ; unter etw. (befindlich). 
1825: A Tizenegyedik Nrus alatti Specificatio 
bizonyittása szerént Rf. 80 xr 49 [Szkr; Borb]. 

alattomban 1. titkon, titokban; ín taină; ge-
heim. 7586; 1584 eztendeoben egy Nehany 
bozorkaniokat egethenek megh, kiket Igyarto 
Georgy Varos fogadot procatora lewen fogtatot 
megh. De mikor Igyarto Georgy Varos kepebe 
az ith valo Koros Mihalnetjs meg fogtatta volna 
azon vetekert, En Alattomba kezdek erette Jarny, 
hogy ki zabadicha(m) [ K v ; TJk IV/1. 586]. 1688: 
a Vago marhakat a Proviant Mesterek alattomban 
ajandek adassal vettek be [ K v ; UtI ] . 1731 el 
ment alatomba Gligor Nyág és arra kérté Marian 
Barbot, . . mongya aszt hogy hazugsag ne 
agya ki őtőtt [Hosszútelke A F ; JF] . 1765: öreg 
Bukovitsan Martinnak és Kizan Martinnak alat-
tamb(an) még fizetnének mivel tüllek fél nagyobban 
[Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1773: (A marhát) 
a Marian Lapadat fia a Dévai szőlőkben egy darab 
ideig alatamba őrizte [Déva ; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1776: Csizi Hadnagy . . mire vehette ō Ngát, 
tsak allatomban lévén ă dolog nem tudom [Kóród 
K K ; GyL] . 1780: Déván a Hajosok kőzőtt Lostyán 
Moyses és Janku Fia Iuon ezen Esztendőbe alat-
tomba kurta Pálinka korcsmát tartanak [Déva ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1807 hirűnk nélkűlt alattam-
ban Vásárolt meg [Dés ; D L t 58]. 1818: tőbb 
fōldgyeít . . . alattamba bé vetette [Mezőbánd 
M T ; TSb 35]. 1822: minden megyékben republi-
caltassék, hogy senki a ' közönséges Tisztek kőzzűl 
semmiféle praetextus alatt, magát valamely földes 
Urnák lekötelezni, és annak Jószágai alattomban 
valo kormányát felvállalni ne merészelje [ K v ; 
Borb. I I gub.]. 1823: N agy Péterné Léányát 
nem más hanem Csernátoni Sámuel csinálta, . . . 
Csernátoni Sámuel tartotta fel a keresztellött 
alattomba [Radnótfá ja M T ; T L t Praes. ir. 65/827-
hez]. 1857: az emberek . . a ' mint alattomba meg 
tudtam tám irtak a ' Tekintetes úrhoz, s' éppen 
ellenem [Komolló H s z ; Bet. 4]. 

2. lopva, loppal ; pe ascuns; verstohlen. 1592: 
gianakodom vala benne, hogi az daikanak nem 
igaz marhaia volna az erwst. Azért egi fiachkamat 
oda futattam, hogi megh lassa alattomba mit 
chinalnak [ K v ; T J k V/l. 244]. 1595: a hostat-
beliek zoktak alatomba, titkon mind bort s mind 
az sert be hozni [ K v ; TanJk 1/1. 262]. 1764: 
Kelletett az It ab O f fo prosequalnom, hogy 

. . szőlő hegjbŏl, oltoványokat ki ásván, titkon 
alattomb(an) el vitte . . . comprobálván meg 
kévánom, hogy mint szőlőben szőlőt ki aso s' el 
rejtő ember ellen, Poena arbitraria büntettessék 
[Torda; TJk V. 208]. 1776: ezen kérdésben forgo 
Földböl Néhai Simon Gábor Uram Posteritassi 
alattamban foglaltak el és Santzaltanak bé mint 
egy hat, vagy hét ölnyi Földet [Marossztgyörgy 
M T ; M k G 36. 5/4]. 1804: a ' meg nevezett Hol-
napakan a' maga Házától alattamban kupájában 
sok pálinkát adatt el [Makfva M T ; D L t 5]. 1812: 
az Allperesek nem Békességesen vetették bé azon 
földet, hanem a Felperes Urnok ellent mondásai, 
és Tiltásai ellen, eröszakason és alattamba [M. 
bölkény M T ; Born. X I I I . 16]. 

3. suba alatti/sunyi rosszakarattal v. rossz-
hiszeműséggel és t itkon; cu reavoinţä ascunsă; 

14 Erdélyi magya r szótörténeti tár 
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mit verstecker Böswilligkeit. 1752: Mely Mester 
Ember alatamban, más mester Ember Müheljébol 
egy mester Legényt, az Czéh Atya hire nélkül 
szolgálni hiná annak poenája flor 2„00 [ K v ; 
K C J k 17b]. 1774: Akkori Tisztarto Balint Uramis 
egy kŏbŏlnyi Tavasz Búzát vettetett alatomban 
maganak mintha az Uraság Számára Vetette volna 
[Mocs K ; K S Conscr. 76]. 1776: Gróff Lázár 
János . Csizi Hadnagyra Sokat panaszolt, mi 
képpen alattomban Groff Kornis Ferentznét, és 
K is Aszszonyát Kornis Annát hitegette, hogy 
tudni illik ne hinnének Grof Lázárnak, mert nem 
akarná el venni [Szentdemeter U ; GyL ] . 1804 
ide valo iffiab Jánosi Miklós, és Mihálly ollyan 
alatomba valo Emberek hogy ha valakire meg 
haragusz(na)k félünk hogy vagy magunkot eszve 
ront (na) k vagy marhankot le vágják [Firtosváralja 
U ; Pf ] . 1815: Ábrahám János tsendes, de 
alattamba valo maga viseletű [Dés; D L t 695]. 

alattomos 1. sunyi, alattomban való; ascuns, 
secret; heimlich, verstohlen. 1813: amej kitsiny 
Irtást tett volt alatamos bé harapozással Pintye 
V o n . . . más részre soha se birattatott s nem 
használtatott [F.berekszó Sz ; B f R I I I . 12/9]. 
1837 A mi alattamos apro mértékkel valo ital 
árulok találtatnak, azokat az Árendator a Tiszt-
ségnek név szerént bé jelenteni köteles lészen 
[ K v ; K m U L e v . 2]. 1840: Csatone és fia Lappang-
tatta alattamos uton [ D L t 277]. 

2. sunyin rosszindulatú; făţarnic, prefăcut, rău-
tăcios; schleicherisch, böswillig. 1816: nem kellene 
alattamas kárasittatásakkal akadájaztatni a hasz-
nat venni akarókat hanem Tőrvinyes utan prose-
qualni [Kövend T A ; Borb. I I ] . 1819: Albisi Bod 
A ron . . . sunnyogo járású, alattomos tekintetű 
[D l t 390 nyomt. kl.]. 1847 Csonya János alatta-
mas és földre néző [ D L t 849 nyomt. kl.]. 

3. álnok; perfid; hinterlistig, heimtückisch. 
1821 Bonya Dumának Felesége Mitu Cserna Léá-
nyá t vádollya azzal hogy hites társával alatamas 
utokon titkos életet élnek [ H ; JF 36 Prot. 11]. 

alattomosan 1. titkon, titokban, loppal; pe 
ascuns, ín secret; geheim. 1810: az ollyatén modon 
nyi lván vagy alattomoson készített munkák [ K v ; 
AsztCSzám. 16]. 1820: én egy Darabotska Erdót 
az A . Ilosvaia Határon Fartzádi Joseff és 
Tál lyai Nagy András Jurassorok Regiusságok 
alatt nyílván és nem alattamason vásároltam 
[ B S z ; SLt. - aA.ilosva SzD]. 1829: egy Buzilla 
L u k a nevű ember az általa termesztett Vetések-
bő l alattomoson lopot el a’ mit lehetett [Toplica 
M T ; Born. X V c 6]. 1844: azon erdőből egy fáról 
2-két nyers ágat levágván el vitte alattomoson 
[ N y á r á d s e l y e M T ; D E 4] . 

2. suba alatti/sunyi rosszakarattal v. rosszhisze-
műséggel és titkon; cu răutate ascunsă; mit gehei-
m e r Böswilligkeit. 1829: Nemis betsűletes ember 
az olyan, hanem mind hunczfut aki a ' Maga Czéhe 
ellen alattamoson és ok nélkül árulkodik [ K v ; 
MészCLev. ] . 1837: az Exp(onen)s Urnák Clenodiu-
ma i voltak . . . mindezeket . . . Felesége Ferentzi 

Mária aszszony alattamoson a Férje Hodor Károly 
Ur hire és tudtán kivül el pakolta és bé vitte 
Kolosvárra [Doboka ; Bet. 1]. 

alattvaló alárendelt; subordonat; Untergeord-
net, Untertan. 1671 Hogy Touabis minden alkal-
matlansagok el tavoztattassanak es az varmegye-
nek Consensusabol az hadnagynak kezében adatott 
Articulusok szerent Alatta valojt job modon guber-
nalhassa, es Teóruenyekel eltethesse. Teczett my 
nekeónk hogy azt is omnibus punctis obseruallya, 
obserualtassa alatta, valojval [Dés; Borb. I ogy-i 
bizottság jelentése]. 

alattvalóság vminek alacsonyan fekvő volta ; 
poziţie/aşezare joasă; niedere Lage. 1864: Sorok 
alya alattvaloságahoz képest közép természetű 
kaszáló [ G y H n 49]. 

aláugrat leugrat/szöktet; a face să sară; ab-
springen lassen. 1595: Azonba ala vghratanak egy 
embert a' szan melleóll s azonba megh zolala 
Varga Istua(n) ott a’ my kertjnknel, nylua(n) 
ne(m) tudóin ha eot vgraitak volt ala, de vgy 
gondolom eòtet [UszT 10/102]. 

aláűz le/aláfelé ha j t ; a mîna ín jos; hinab/hinun-
tertreiben. 1592/1593: az Molnárt megh ker-
deztem elejn hogy hun etethetnem az barmot, 
de vgian azt mondotta az Molnár, hogy wzd ala 
az Malmon alol valo keoz porondra [M.décse 
S z D ; Ks] . 

alávaló 1. csúnya, ocsmány, gyalázatos; urît„ 
respingător; häßlich, schmachvoll. 1583: A m y 
penig az zid almot nezy aky az Aszony nepek 
keozt volt, ha egiebet Nem Akarnak teorweny 
legien keozteók, De Biro vra(m) eo kgme ez theor-
weny dolgaban vgy procedallion ez A la valo per-
ben, hogy az vnio es az varos vegezese ez dologh 
feleól meg zeghetetlenewl meg maraggion [ K v ; 
TanJk V/3. 275a]. 1640 Néhánkor olyan dolog is 
eshetik, hogy valamely pastora két felé is igírke-
zett, vagy nem legitimo modo hanem más alávaló 
supplántálassal kelleti valahová be magát b cano-
nunk ellen [SzO VI , 147 fej. - aTi. lelkipásztor. 
bPapi állásba]. 

2. gyenge minőségű; de calitate slabă; schwach, 
dürftig. 1576 wagion hath feyr keo Jgen A la 
walo [Szamosfva K ; J H b K XVIII/7. 3]. 1628/1635: 
Azzonj ember óltőzetihez ualo Arany mluek 
E g j bokor io fele gjongj fülbe ualo . . . Ket Keotes 
apro ala ualo fejer gyöngy [Bodola Hsz ; B L t 5 
Néh. Béldi Kelemen lelt.]. 1677 Hat szinetlen 
alá valo gyémántok v(a)l(ejnt f. 6/00 [ K v ; R D L I. 
155b]. 1678: vŏttem fel font Safrant alá valót 
ōtõdfel forinton f. 4/50 [UtI ] . 1688: az olton tul 
Felmérnél nyúzattak meg egj ala valo fejős juhát 
[Bucsum F ; MvRk ] . 1770: az falukon 8 forinton 
tartyak Csebrit az ala valo boroknak [Somlyó Sz ; 
Borb. I I ] . 1772: Ez alá valo Főid, actu az Jobbá-
gyokba ) k vagyon ki osztva [Szászfenes K , Betli-
lenKt Mikes conscr.]. 1802: Magyar országi Lentse 
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Alávaló Veress Lentse [Türe K ; MkG]. 1811 
egy felette alávaló föld [Jobbágyivá Mv ; LLt]. 
1812: Szász Fenes Lakossi könnyen élők, 
és leg alább valo portékájok, Jószágaikból is 
hamar pénzt tsinálhátnak [Szászfenes K ; Ks 76 
Conscr. 257]. 

3. hitvány; slab; schundig, wertlos. 1622: Jutót 
Istóknak egj ezwst ala valo kard kj hwveljben 
vagio(n) [ K v ; R D L I. 119]. 1687: Sz. János 
napban mikor minket bé posztoztanak kŏzense-
gese(n) mind Sovagok és Aknai szolgákul adatat 
Kamara Ispán ur(am) a szokás szerént akkori 
vendégségünkre két alávaló marhakat [Máramaros-
sziget; Törzs]. 1699: minden Varas es Falukb(an) 
levő ò Flge Vitezinek száma és szüksége szeréni 

rendellyen es szakasztasson annyira valo 
fŭvelő helyet, mellyel fogjatkozás nélkül megh 
érhessék, nem pedig valami alá valo sovány és 
alkalmatlan helyeket [UszLt IX. 76. 69 gub.]. 
1785 A magyarnak pedig e mai világb(an) egy 
poltrára hitele sintsen, minden alávaló nemzetek 
nagyobb betsülletben tartatnak az igaz Tōs Tōrsō-
kos igaz Hazafiunál. Meg holt Mátyás király.a 

[Szászváros H ; B K Bara Ferencz tt lev. — a E 
szólástöredék az eredetiben aláhúzva]. 1795: Négy 
ezűvSt kalán, Négy Pár alávaló késekkel [Monostor-
szeg SzD; Bet. 5]. 1824: a' Ménesből egy alá 
valo Meddő pej Kantzát bé fogtunk — és tanityuk 
[Perecsen Sz; IB ] . 

4. silány, vacak; de calitate proastă, de nimic; 
dürftig, wertlos. 1674: Egy veressel varrott paraszt 
kis parna sak, alá valo egyetmas benne [Szász-
városi ref. egyh. lt. Halics Mihály lelt.]. 1763 
Bezzeg jol élt Manyika Iuon a' Mezőségen . . 
ott ő mind fejér kenyeret ett nem szorult alá valo 
gabonára [Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 34 -5 ] . 
1799 Sámuelről ezt valhatom, hogy ez előtt igen 
alá valo módra láttám járni ŏtet, most pedig egy 
darab idōtōl fogva látom hogy tisztességesebb 
köntösbe jár [Mv ; MvLev.]. 1817 Majorságnak 
valo rothadt és alá valo Gaz 24 véka [Szászzsombor 
SzD; IB]. 

aláver 1. bever; a bate; einschlagen. 1593: die 
19 septembris georgy kowaczynak fizettem hogy 
az zwchy gaspar kertinel walo palohoz 5 keopwt 
Czinalt az Chowek wigire, az kit ala wertek [ K v ; 
Szám. XXI/5. 30]. 

2. lehajt/űz; a mîna (ín) jos, a mîna la vale; 
hinabtreiben, hinunterjagen. 1623 Juhokott Tar-
csion oztan a mygh az ho ala ne(m) very Eokött 
az Jo Eozy saytokot Czynealliak [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 

alávet 1. ledob/vet; a arunca jos; hinabwerfen' 
herunterschmeißen. 1568: hallotta(m) az bek 
Marton Zolgayatul, hogy a Zena(n) kapta volt 
egzer, es az zenarol ala akarya volt vetny, kerte 
zabo balint hogy hagyo(n) beket neky [ K v ; T j k 
200]. 1570: Zabo Janosne eo tĕlek kwldeozet 
lewelet az toromba Trombitásnak, Es az 
Trombitás alah vetette az Torom kulcyat mykor 
fely akarta bocatny [Kv ; TJk III/2. 30]. 1593: 

Juta eszembe hogy az en fiam Ruhaya ott az 
Solymosi Mattiasne haza hyan volna . . , en az 
haz hyara hágok, ala vetem az gyermek chúlayath 
[UszT]. 1596: Az zergesbe tahagh ne(m) tudo(m) 
ha ala vetteke az erezbeol az zegeny sebes legent 
uagj eó maga zeókett ki [i.h. 11/53]. 

2. átv leront/rombol; a distruge; zerstören. 
1808: várjunk az időtől, a' mit valamely szerentsét-
len Revolutio alá vét, más szerentsésebb könnyen 
fel emelheti [Kemény, CollMss. Tom. X X X . 
Varia XI I ] . 

3. alárendel; a supune; unterordnen. 1856: az 
itteni birtokkal cserét nem reméllem hogy tehes-
sünk mert a minemüség iránt ugy látom vélemé-
nyeink nem öszhangzók vagy egyezők — ön meg 
győzödésemet pedig más biralatnak is nem örö-
mest vetem alá [Gagy U ; Pf Pálfy Mihály lev.“l. 

alávisz levisz; a duce jos; herab/hinabbringen. 
herab/hinabschaffen. 1585: B(iro) Vr(am) Tanaczol 
kuldot wala Ala olach Sukra az el mosot hatar 
domb Látnia hogy az olahokat ky hinok wit ala 
Zöke Mihalj 2 Lowan f — d 35 | Kalmar Albert 
hogy az kostot ala witte fiz (ettem) f — d 25. 
[Kv ; Szám. 3/XVIII. 3b - 4a, 27]. 1591 B vram 
Es Király B. wram az uy Eztendeott, Allah wittek 
vrunknak [Kv ; i.h. 1/5. 94]. 1596: ala vizeom 
feieruarra [Radnótfája M T ; Bál. 1]. 1617: az 
minemű Stomp vasak es egieb ezkõzŏk vadnak 
Arbitereket ala viuen igaz bòcz ( ! ) szerent vgi 
kel oztani hogi mindenik (ne) k egie(n)lo igassaga 
legien [Abrudbánya; Törzs]. 

alávitet levitet; a căra, a puné să care; herab/ 
hinabtragen lassen. 1586: az szeochy Marton 
hazatol vitettem ala szarw fat, zam zerint 22 [Kv 
Szám. 3/XXIV. 16]. 

alávitetés lehordatás/vitel; căratul (ín) jos; 
Hinabschaffung, Abtragung. 1586 Thimar Janos-
twl, veottem hatuan karot az ala vitetesenel 
attam - / 5 4 [ K v ; Szám. 3/XXIV. 16]. 

alávitetik , levitetik/szállíttatik ; a fi cărat vîn) 
jos, a se căra (ín) jos ; abgetragen/geschafft werden. 
7625: Magiarossi Janosnak, kj az Keőmiesekert 
Ieőtt hogj Fejerwarra ala vitessenek .. Attam 
Etelt es Jtalt [ K v ; Szám. 16/XXXIV. 42]. 

alávon 1. lehúz/von; a trage jos; abziehen. 
1570: lattak hogya az Mayosnak a hwra megh 
zakadott volt, Es hogy feyerdy Balint az hwrat 
alah kezdy vonni róla . . . az ganéja zok volt Benne 
de Elewen Nem volt [ K v ; TJk III/2. 114. - a E 
szótól az Essél bezárólag kihúzva]. 

2• le/alávisz; a duce (ín) jos, a căra (ín) jos; 
abschaffen, abtragen. 1582: A ' Mustoha Aniam 
oda engede az eg Rend zeoleoth Rigó Georgnek, 
vg hog azt Az eg Rendet rigó Georg az o zeoleyebe 
Ala vonnia | En az en magham Zeóleómben eg 
Rendeth Adok Rigó Geórgnek, vg hogy azt az eg 
Rendeth az eómaga zeoleyebeol Rigó Georg az 
co veöt zeoleyere vonnya ala [Kv ; TJk 4/1. 21]. 
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aláz 1. ócsárol, becsmérel; a ponegri/defăima; 
bemangeln, lästern. 7584: H a ky penigh az Chiapla-
rok keozzewl illien dologban talaltatnek, hogy az 
bor wiueoket eggyeunetis, masunnetis el hitetneie, 
eggiknek borát alazwan masiknak penigh dichi-
rűen Teliagh Egy forintal bewntessek minden 
Engedelem nelkewl effele frausert [ K v ; K v L t 
Vegyes I I I . 12]. 7684/XVIII. sz. Vásárban egy 
más bosszúságára egy más elől az vévő embert 
nem szabad el hini, annyival inkáb egy más művét 
alázni [Dés ; DFaz. 13]. 

2. megaláz, lealacsonyít; a umili; erniedrigen, 
demütigen. Sz. 1867: a jövendőt nem lehet tudni 
az Isten aláz is felez is [Uzon Hsz ; K p V 413 
Kispál Károly Kispál Lajosnéhoz]. 

a lázatos uinil; demütig, ergeben. 1655jXVIII. 
sz. alázotos könyörgések áltol requiraltok 
[Marossztgyörgy M T ; Told. 26]. 1671 eo nga mi 
nekűnkis tőb alazatos hivei kŏzot kgsen parantsol, 
hogy az mely tanukat az D(omi)nus Exponens 
mi elŏnkben hivatna, azokot erős hittel megh 
esketnŏk [Ne ; Borb. I]. 1677 Bojer Sigmondnak 
Alazatas suplicatioja Ngodhaz mint kegyelmes 
Aszoniahaza [Fog.; Szád. — ftBornemisza Anna 
fej. assz-hoz]. 1695 Ngod nékünk is tőb alázotos 
szolgai kőzőt poroncsol, hogy el menenk Kűkűlő 
Vármegyeben Búzás Besenyőben neménémü Va-
lók (na) k Valásoknak be vitelire [ LL t I V 30/24]. 
1761 Alázatos szolgálatunkat ajánllyuk Nagyság-
taknak [T ; TSb 10 Pokai Sárosi Zsigmond ass. 
kezével]. 1768; Nagyságtok(na)k Kegy(e)l(metek-
ne)k alázatos Szolgája Kis Buni Demeter Nemes 
Thorda Vár(me)gye edgyik ord. szolgab(irája) 
[ J H b XIII/17]. 1771: maradok Mindenkori aláza-
tas Szolgája Nagyságodnak Pápai János [Mv ; 
K s 38/11. 28]. 1779 alázatas szolgai [Vaja M T ; 
V H ] . 1783: Nagyságodnak hozzám utasittani 
méltóztatott Levelit alázotos tisztelettel vet-
tem [Boncida K ; Bál. 1]. 1788 allandoul maradtam 
Excellenciád (na)k alázotos Szolgája B Diószegi 
Sigmond mpria [Kecset SzD; TK1], 1794 vagyok 

alázotos szolgaja B Thoroczkaj Josef mp 
[Thor. XX/12]. 1801 Alazatas Szolgalatunk aján-
lása mellet Jelentyŭk alazatasan Nagyságodnak 
és a Tkts Urak(na)k alazatas Tisztelettel 
maradvan Nagysagadnak és az Uraknak alázatas 
Szolgai Kökösi Órbók Lörintz mpr. és Kis Sárasi 
Szent Királlyi Ferentz mp.a, Hadadi Kovátsi 
János mp mind hárman Ns Torda Var(me)gy(éne)k 
hŭtos Assessorai [A.jára T A ; BLt 12. — a A jelen-
tés ennek keze írása]. 1807 alázatas szolgaja 
Szabadan residealo Iszlai György Nemes Maras 
Szék(ne)k Hites Adsessora [Msz; LL t 74/15]. 
1810: melly alazzotos jelenteseim után alandoul 
vagyok es maradok A Tekintetes Prefectus Urnák 
alázzotos szegény szolgaja Bukur Juona [Mezőrücs 
M T ; Borb. II. — a A címzésben is így: alazza-
tos Tisztelettel. Gyogyraj. 1815: Jo Patrónus 
Urához alázatas Instantiája Csipkés Albertnek 
[ L ; T L t Praes. ir.]. 1817: midőn Feleségemmel 
együt Nagyságod kegyes kezeit tsokolnám kegyes 
válaszát el várva kegyes Graciájába alázotoson 

ajánlott maradtam Kegyes Patrona Aszszanyom 
Nagyságod alázotos szegény Szolgája Szmiklosi 
István mp. SzSombori R. Pap [Szászzsombor 
SzD ; IB özv. gr. Toldalagi Lászlóné gr. Korda 
Annához]. 1833: Méltoságos Abrohám Falvi Ugrón 
István Urhaz Nemes Torda Vármegye Nagy erdemű 
Fő Ispannyáhaz, Ő Ngáhaz Nagy Kegyességű Jo 
Pártf. Urakhaz alázatas Könyörgő Levele a Tordai 
Kenyér Sütőné Társoságnak [Torda; TL t Praes. 
ir. 1534/834]. 

alázatosan umil; demütig, ergeben. 1555 k. 
azyrt kewnyergewnk te felsygednek al az átoson 
[LLt] . 1577 Alazatosson ielentiwk Naginak [Mv; 
Bál. 79]. 1584: alazatoson yelenthem az 
thawaly eztendoben felseged kegyelmes paran-
chyolathjabol akor ys yelenthethem wala few 
okath oda menisemnek [Komlód K ; WLt ] . 1594: 
Alázatoson ielenthiwk Nagysagodnak [Dés; D L t 
247]. 1627: Keőnjeőrőghuen azért alazatossan mi 
nekwnk az causanak determinaltatásáertt [Törzs 
fej.]. 1636: Ngdnak mint Kgmes Vr(am)nak alaza-
toson kóniorgeók [Szád.]. 1638 alazatoson ezt 
akarok ertesere adni [Dés; D L t 400]. 1639: Kegiel-
mes urunk alazatoson Jelentiuk Nagod (na) k 
[Kozmás Cs ; B L t 3]. 1641 Toroczkai Borbély 
István edgyk udvari Borbélyunk ada értesŭnkre 
alazatoso(n) [Thor. XV/6 fej.]. 1643: keruen azon 
műnket alazatosson [BL t 9 fej.]. 7652: A Nagod 
keglmesseget alazatosan varjak [ K m ; G y U 135]. 
1653: Nagodnak alazatoszan jelentem [Ne ; Kem-
Lev 1391. sz. „Feőldeszi Mihalj mpria"]. 7666 
alázatossan jelentem Ngd(na)k [ H ; Szer.]. 7672: 
könyörgök alázatoson Ngd(na)k [Katona K ; UtI ] . 
7676: Alázatosson adgyük Ngd(na)k értésére 
[Szu; Borb. I ] . 1677: Kegyelmes Aszoniam Alaza-
tason Foliamodam az Ngod kegyelmesegehez 
[Fog; Szád.]. 1684: alazatosson jelentyük Nagod-
(na)k [Csíksztmiklós; Borb. I I ] . 1696 Kglined 
parantsolattyát igen alázatossonn vŏttem, folya-
modván vram kgdhez még is alázatossonn méltóz-
tassék uram kgd ujjobbann Considera(ti)oba(n) 
venni az Tŭrieken esett alkolmatlanságott [Balázs-
fva A F ; B K Veniczei Sándor Bethlen Gergelyhez]. 
1697 nekem miltosagos jo Uramnak nagy aláza-
toson adassék [Szilágycseh; B K ] | kgld(ne)k mint 
Urunk(na)k igen alázatosson remenkedűnk [Zilah; 
B K ] | igen alazatosan kérem Uram kgd(e)t [Mike-
szásza K K ; B K ] | Kgld levelet alazatosson vettem 
[Keresd N K ; B K ] . 1699.ŝ remenkedem Uram 
Kld(ne)k igen alázatoson [Kszeg; B fN ] . 1702: 
Instálának igen alázatoson előttünk [Dés; Jk], 
1713 kérém alázatoson kgd(e)t [Kadács U ; Sf] | 
Gyakor busitasomrol alázatoson követem a’ Tisz. 
Tanácsot [ K v Pk 6]. 1729: alázatosson követém 
az Asz(sz)ont hogy érettem magát terhelte 
[Csíksomlyó; Ap . 1 gr. Haller János gr. Káinoki 
Borbárához]. 1737 Alázatoson kéntelenittettem 

fojamodnom [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1740: 
alázatoson elvárjuk [Dés; Jk]. 1758: viasz, és 
almabéli gratiáját Ngdn(a)k alázatoson köszönöm 
[Zsibó; WLtMiss . Árva Dániel Polixéna lev.]. 
1761: Jelentyük alázatasan Nagjságtak(na)k [TSb 
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10 Pókai Sárosi Zsigmond Torda megyei ass. 
kezével] | hozzám botsátott Levelét mái napon 
alázatoson el vettem [Pata K ; IB ] . 1762: hitek 
után valo F“assiojokat Ngtok(na)k Kglmetek(ne)k 
alázatosson meg irtuk [Usz ; IB ] . 1763 Instálok 
is alázatossan ne tekintse Nagcd az eö vétkeit 
mindenekbe [Retteg S z D ; TL ] . 1767 Jelentjük 
alázatosan Excellenciádnok [Betlensztmiklós K K ; 
B K ] . 1784: Instálunk alazatoson a' Mlgs Fŏ 
Királly Biro U r ( r a ) k [Szováta M T ; Mt]. 1786 
Instalain alazatasan [Várfva T A ; KLev . 12]. 
1787 Bátorkodom alázatoson instálni Ngod a 
szegény gyámoltalan öreg Bátyámért [Bencenc 
H ; BK ] . 1790 Instálom alázatasan Nagy?ágcdot 
[Mv ; J H b Jósika János anyjához] | Jelentem 
alázotason Nsgtok(na)k | instálok alázatoson Ns-
godnakis [Bencenc H ; B K Bara Ferenc tt lev.]. 
1793: azon alázatossan instálok Nsgodnak gazda-
ságotskájok fojtathatásában Méltóztassék hozzájok 
grátiát Mutatni [Kályán K ; EMLt ] . 1796: Esede-
zünk azért Excádn(a )k alázatoson [Krasznarécse 
Sz; KemLev. 1265]. 1798: kivántam alázatoson 
jelenteni [Torda ; Borb. I ] . 1800: a' Mlgs Grof 
I f jú Aszszony ö Ngát alázatoson tiszteljük [Márkod 
M T ; IB ] . 1801 Alazatas Szolgalatunk ajánlása 
mellett . Jelentyŭk alazatasan Nagyságodnak 
[A.jára T A ; B L t 12 „Kis Sárasi SzentKirállyi 
Ferentz mp. " ] . 1803: Mellyre valo nézt instálam 
alázatasan a Tkts Tisztséget, méltóztassék . . 
parantsalatban kiadni, hogy a kezek alatt lévő 
Falukban és Várasan kerestessék meg [Nagyikland 
T A ; T L t Közig. ir. 64 Boér Antal kezével.]. 1805: 
Mellyet midőn eként alázotoson jelentenék, szokot 
tiszteletel . maradtam a Tkts Tisztségnek aláza-
tos szolgja ( ! ) If. Szaniszlo Sigmond sz. Biro 
[Torda; i.h. 1182]. 1806: Alázatason esedezem 
a' Tekintetes Nemes Tanátsnak [ K v ; Pk 3]. 
1808 kérem alázatoson a Tettes Magistratust 
[Kv AsztCLev. ] . 1809: Instálunk alázatoson 
Méltoságos Groff Fŏ Király Biro Ur Nattságadnak 

Méltóztassanak . állapatunkat a Marchalé 
Protocolumban inferaltatni [Asz; Borb. I I ] . 7870: 
instálom alázatason vagyak A ' Tektes Urnák 
alázatas Szolgá ja Farkas Antal [Kissármás K ; 
R L t 0. 3]. 1813: Jelentyūk alázatoson . . [Kük. ; 
IB ] . 1814: ezen Missilis levelűnk által alázatoson 
értésére k ívánjuk adni [Dés; Borb. I ] | instálom 
alázatoson Nságodot [Nyárádsztbenedek M T ; Told-
Miss. 6]. 1816: alázatasan jelentém minemű Proces-
susba küldettettem az Urhaz [Asz; Borb. I I ] . 
7877 Instálom alázatoson méltóztassék paran-
tsolni [Héderfá ja K K ; I B Ütő Bálint lev.]. 7878: 
Esedezem alázatoson Excellentiádnak kőnyő-
rûlyen rajtam [ M v ; D. 3/XXVI I IA ] . 7879 Instá-
lom is alázotoson Ngdat segítsen rajtam most még 
az égyszer [ K v ; G y L Székely István lev.]. 1822 : 
Alázatoson kérem Nságodat [Hadrév T A ; KCsl 5]. 
1831 Instá l juk alázatossan [Dés; D L t 264]. 
1832: Jelentem alázatosan [Bögöz U ; IB ] . 1833 : 
folyam adtunk alázatosan ide zárt Instantiankal 
a Tordai Tekintetes Nemes Magistratusunkhaz 
Nagysádnak alazatas szegény szolgáloia . . . a 
magunk és t öbb Tordai Kenyér Sütőné Társaink 

nevűnkben es képűnkben [Torda; TLt Praes. ir. 
1534. — aKöv. a nevek fels.]. 1834 alázatoson 
meg kivánnya a ' Felperes [Asz; Borb. I ] . 
1840: aláztoson esedezem | Kérem Alázatasan [Dés; 
D L t 166, 1239]. 1843 ara esdeklem alázatoson 
Natságod előtt [Torda ; KLev ] . 7844: instálam 
alázatasan Nagyságát hogy ha méltóztatna az 
Asztal Keszkenyők után küldeni ugyan szívesen 
vennem [Kv IB Konetzni István takácsmester 
lev.]. 1848: nem mint rosz akarok, hanem mint 
alázatoson könyörgök Szándékoznak meg jelenni 
. . . Bisztray Joseff sz Biro [Bisztra H ; OL Gub. 
848. E 802] | Instálak alázatoson [Dés; DLt ] . 
1849 nem íudom mit tegyünk, mire valo nézt 
könyörgök aláson ez iránt valamint ahogy jobbnak 
fogja látni gondolni [Hosszúaszó K K ; Born. F. Ie]. 

Ha. 1832 alázatasan | alázatoson [Dés; DL t 
491]. 

alázatosság umilinţă; Demut, Ergebenheit, Ehr-
furcht. 1817 Esedezem azért Mély alázotossággal 
Kegyes Patrona Aszszonyoni Nagyságodnak [Szász-
zsombor SzD ; I B Szentmiklósi István ref. pap 
özv. Toldalagi Lászlóné gr. Korda Annához]. 1833: 
Istálunk mély alázatassággal Nagysadnak, méltoz-
tassan igaz ügyünket szivére venni [Torda ; 
T L t Praes. ir. 1534]. 

alázódás magamegalázás; umilire a propriei 
persoane ; Selbsterniedrigung, Unterwerfung. 1830: 
engedelmet Instálak hoszas alkalmatlanságamrul 
alázcdással ajánlat maradtam . Leg alázatab 
szolgája Henter Farkas mpria [Mccs K ; Bet. 1]. 

alba 1. bianco, charta bianca (aláírt v. lepecsé-
telt, de beíratlan hagyott papírlap) ; foaie semnată 
sau ştampilată ín a l b ; unterzeichnetes od. gesie-
geltes aber unbeschrieben gelassenes Papierblatt. 
1621 Az Albara penigh, melliet Birak uraim neve 
es peczjetek, es az notarisnak keze irása alat kel 
kiadnj, vghia(n) az eleőbby mod zerint minden 
kereskedeő Emberrel Harminczados vraim Írassak 
fel az harmincziatlando Marhakat [ K v ; TanJk 
II/1. 311]. 1666: ez okon egy albat Subscribaltata 
hogy az szerint le I ratya az mint az testamentum 
volt | en előttem sem egyszer sem maszor az 
polyani Joszagot nem testalta . . . az mely albat 
subscribaltam pediglen ha aban irtakis nem rati-
ficalom mivel előttem nem testalta [Cssz; Bál. 1]. 
1725: Egri Vr (am) kezib(e) Albát adtam [Vajda-
sztiván M T ; Ks 95 Földvári Ferenc lev.]. 1767: 
egy Albát külgyőn az U r [ K v ; SLt X L Ferenczi 
György Suki Jánoshoz]. 1785/1805 'Suki János 
Vr Henter János Urtol kapott is Interesre . . . 
500 Forintokat . . . , melly Summa pénzre adott 
Albájában Íratott Suki János urnák mind az 500. 
Forint [A.zsuk K ; S L t X L V I . 7]. 1792:_ mingyárt 
méltóztassék az Praefectussat ide küldeni, és 
nekie ket albat altal adni, tudja az Praefectus 
mi az az alba, arra az nacságod neve lesz fel irva 
és pecsétje is rajta lesz, az nacságod Praefectussa 
jo lelkű Ember amind E n tapasztaltam, réá lehet 
bízni és itteni jó lelki isméiettel meg írjuk az Cont-
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ractusokat [Szőkefva K K ; Bál. 1]. 1806: Weress 
Sámuel U r . bizonyos Környűl-állásra nézve 
Sietve lejendö Haza Menetele, kéntelenittetett 
a ' Ratio mellé tejendő Relatio tételre egy fél 
Árkus Albat Subscribálni [Szék S z D ; R L t O. 2]. 

Szk : -Cn hagy (papírlapot) aláírva v. pecsételve, 
de beíratlanul hagy. 7602: A m y az Juramentum-
nak Tabulayat nezy arról tettczet Tanachbely 
Vraimekkal egyetemben hogy megh Egy exemplart 
pechetelyenek, az Juramentumnak helyet Albán 
hagywan [ K v ; TanJk 1/1. 400] * -Lt ad aláírt 
v. lepecsételt, de beíratlan papírlapot ad. 7666: 
megh irtáké az Testamentumot vagy Albat ad-
tak . ? [Cssz; Bál. 1]. 

2. fehér miseruha; odăjdii albe; weißes Meß-
gewand. 7628 Egy kaftan kasula, stolaual, manipu-
lussal egiwt. Egy Alba Ket Abroz oltárrá valo 
[Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 6]. 1732: talaltunk egj 
fekete Casulat, egj manipulust és Stolat . . . két 
albát, két humeralet [Kóród K K ; K s 12. I]. 
1790: Két Alba Cinculussal 2 [Királyhalma N K ; 
K s 67. 46. 24c]. 1804: ' A Templomban tanáltato 
Mobiliak Kazula arany készülettel Albák 
nro 3 [Tresztia H ; Ks 108]. 

álbáner portubák tabac de prizat albanez; alba-
nischer Pulver-Schnupftabak. 1805 1 Font álbá-
ner por tubák [KGy ] . 

álbáner tubák albán dohány (por) ; tabac de 
prizat albanez; albanischer Schnupftabak. 
1807)1818: 2 Font Álbáner Tubák [ M v ; Told.]. 

albániai tabák albán dohány; tutun albanez; 
albanischer Tabak. 1806: Vásárolt 1 lb Albániái 
Tabakat 2. 15 [Mv ; Ks 34 V I I ] . 

albíró bíróhelyettes; ajutor de primar; Vize-
richter. 1854: Vinczefi Ferentz Fő Biro István 
Márton al Biro Lőrintz Mózes Jegyző [Korond U ; 
D E 2]. 

ál-bor csempész-bor ; vin de contrabandă; 
Schmuggelwein. 1732: nem áll bor volt hát hanem 
az magok borok [Dés; Jk]. 

a lbum kb. (gazdasági) jegyzőkönyv; registru 
(de venituri şi cheltuieli); (Wirtschafts-)Notizbuch. 
1770: Egy Csiki szabad Legény Lukáts Péter 
Nevezetű itten az Méltoságos Udvarban Conventio 
mellet koltsár volt, kinekis azon Esztendőre 
volt fizetése e szerint. .a azon kivŭl Turora és 
Tehényhusra pénz de mennyi nem tudom jobban 
ki fog tettzeni az Albumból [Mocs K ; K S Conscr. 
70. - a Köv. a fels.]. 

ál-cédula hamisított cédula; bilet fals; gefälsch-
ter Zettel. 1647: I f f iu Kadar János hamis al 
cėdolakót czinaltatot, es az en gyalazatomra 
fogiatkozasòmra akart vele ( ! ) elni [ K v ; TJk 
VI I I/4 . 224]. 

ńM a binecuvînta; segnen. 1573: vicey János 
. Mond vedely ( I ) az kwlchot es Thorch Magad-

n a k az kertet Byriad mynt tyedet Es az felet Igen 

aldotta hogi Zokaig Bírhassa [ K v ; TJk 111/13. 
235]. 1582: monda az Eotweos Mihalj Az Abra -
hamnak es Jakobnak Istene Algia megh az thy 
hazassagtokat es egbe kelesteóket, Az legenys 
niakon kapa az Aszont es üg Aida [ K v ; T J k 
4/1. 66]. 

áldás 1. har; Segen. 1638: az el mult Napokban 
az kohban lévén panaszolkodank egimas kózött 
hogy Isten el vótte aldását [Torockó; Thor. X V I . 
1]. 1643: viselhessen vg j gondot mind magara az 
Aruara, es keues Jouaira, hogy Istenteol áldast, 
az Emberekteol dicsjretet vehesse(n) [ K v R D L I. 
131] | Az V r Isten kd(et) latthoghassa kedues 
aldasiual kikel kd Istenteöl keuan(n)ya [Sófva 
B N ; BesztLt 33 Petrus Gavay Andreas Vegh 
beszt-i bíróhoz]. 1654: I(ste)ntűl kevanunk Ngodra 
beoseges aldast terjedni [Dés; D L t 435]. 1682: 
Azokbol a kevés jokbol annakokaért â mellyeket 
az U r Istennek eo szent felségének áldásból veőt-
tűnk, nem eos jokbol testáltam [Kv ; R D L I. 
160]. 1762: mikor Isten áldása vagyon a mekkora 
helynek láttzik tsak egy Esztendei haszna is meg 
erne leg a lább is 150 vagy 200 Forintot [Kőfarka 
S z D ; SLt X X I V . 6]. 1869: Az uj évben áldást 
kiván a n.t. esperes ur az atyafiságnak [M.bikal 
K ; R A k 170]. 

2. termés; recoltă; Ernte. 1653: az mi maior-
sagom marad mindenik helire az houa hatam az 
maiorsagbol bort búzát ágion, ha az isten annira 
ualo aldasat agia bornak búzanak mindenik helire 

egi egi negi szaz kalongias asztagot hagiok 
es ötuen ötuen ueder bort [ J H b K XLI I/3 Kova -
csoczy Zsuzsánna végr.]. 1821 ezen Helyet 
aratás előtt valaki kaszával meg tsufolta . 
Termés mintegy ( I ) amennyi lett volna nem aka-
rom itelgetni, annyi igaz hogy szép áldás volt 
[Apahida K ; R L t O. 2 Nyüas Ferenc nb lev.l. 

áldázkodlk hálálkodik; a mulţumi (cuiva); dank-
sagen. 1870: N e m kis bajjal, de ma már meg van 
nyugtatva minden szüle, s nem győz eléggé áldáz-
kodni, hogy gyermeke okosabb volt nálánál [ K v ; 
Borb. I. Szeremley Lajos nyomt. felterjesztése]. 

áldomás 1. adásvételi v. munkaszerződést kö-
vető-megetősítő italozás; aldămaş; Kauftrunk. 
1568: Mikor ez azzony az hazat luka Janosnak 
ada, akor my voltúnk oth, az áldomás mellet 
[ K v ; T J k 211]. 1592: Deuai Martonne monda 
az embernek: Mikor ennekem az zomzedsagba 
meg súgtak volna, hogi zabo Thamas neked akaria 
az hazat adni es mikor ezembe veottem volna 
hogi áldomáshoz akartok kezwlni, megh ellenzelek 
rolla, hogi megh ne ved, mert el vetlek rolla [ K v ; 
TJk V/l. 2 2 0 - 1 ] . 1593: Mi az Zeoleo aruban ott 
voltunk . . . E s az aldomasban egi puskatis adott 
vala Marton az zeoleo arraba Takach Crestelnek 
[ K v ; i.h. 324]. 1664: mikoron megh alkuttunk 
az Vincellérekkel hozattunk áldomásban két eitel 
bort f. - d. 48 [ K v ; SzCLev.]. 1699: Illjen okon 
kelletet az Győrg j János nevű jobbagjamat ad 
jus atrahalnom Mivel ket juhok Talaltattak az 
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kezenel ., melj Juhokrol szovattjast nem adhat 
sem aldamassal valo alkalmat nem Comprobal-
hattya [Gerendlóna T A ; Törzs]. 7774; Ezek az 
szemellyeka . . . miniajan Itanak az Aldamastol 
[Szováta F ; Borb. - aKöv. a fels.]. 1753 : igirtŭnk 
à kegyelmenek az magunk hatarunkban egy dara-
bacska erdőt . . ., attuk peniglen kez be adassal, 
áldamással melljnek is nagjobb bizonjsagara hoza-
tat ō kegjelme avagj adott mas fel veder bort 
[Torockó/Gyertyános T A ; Ny l rK XI I , 113]. 7794; 
a Mlgs Matskási Ferentz vrtol ki vett Török búza 
Földeknek, Áldomássá meg itala végett a Svább 
uttczai Kortsomában menvén . jol meg boro-
sodtak [Déva; Ks 79. X X V I . 10]. 1826: Csorda 
Pásztorok Fogadásakor áldomásra Rf. 1 xr 25 
[Szkr; Borb. I] . 

Ha. 1853, 1855: áldamas [Kide; K Ref. egyli. It.], 
Szk: ~t felkiált ' ?' 1634: Az Áldomást három-

szor kialtak fel varos törvényé szere(n)t de senki 
ne(m) monda ellene [Mv; MvLt 291. 27a] # ~ t 
(meg)iszik. 1570 Az Magyar wchaba veottek volt 
egy hazat fl 12 az Kerekes Lwkach hazanal 
Ittak volt Áldomását [ K v ; TJk III/2. 99]. 1573: 
Mond Varga Krestel Azért Ieowenk Io vraim hogi 
lm En gaspar vramtwl egi zanto feoldet veottem 
fl 3 d 75 Aldomassat akaryuk Innya Kegel 
eggywt ha K. akaria Eok meg Engettek hogi 
keozikbe vllienek, Otth Bort hozattak es zegitettek 
Innya az aldomasba [Kv ; TJk III/3. 247]. 1584: 
Ez keszen meg lewe(n) Az Arw .. En monda(m) 
hogj Igiwnk Áldomást [Kv ; TJk 4/1. 291]. 1597 
monda ... Marton deakne azzoniom, JoErsebet megh 
ittuk annak áldomását, en mondek vgi igiatok 
megh áldomását en hirem nelkewl hogy bizony meg 
busultok miatta [ K v ; TJk VI/1. 59-61 ] . 1604: 
Czegey görgi p(rae)dicator . Áldomás Jiut 
felekotis allata Elö, Tudnj Illik, hauad Tőben 
lako Borbelj tamast wy falwi chieherd falwi gergelt 
[UszT 16/86]. 1614/1616 Ez fogadassara aldomastis 
ittunk egynehány Colossj Emberis vala velünk 
[Kv ; R D L I. 100]. 1617: (A házat) kitwl veótte 
nem veóttie Egeresi Martonne, Min veótte Ittake 
áldomását Neme en abban semmit ne(m) tudok 
[Mv ; MvLt 290. 26a]. 1628: meg gyermek Koromba 
ot uoltam mikor Szin Vlaiak (! ) eorőkben atta 
Bujor Peternek az peres örökségét az áldomását 
mikor meg ittak ot uoltam [Récse F ; Szád.]. 
1630: Az mikor az Eôtwes Ferencz megh ittak az 
áldomását ugia(n) akkor kert minket János Deák 
Ura(m) hogj meniūnk el s kinaliuk megh Szász 
Martonnet az haz heliel [Mv; MvLt 290. 207a]. 
1634: mondek, am megh olvasak az pénzt, de megh 
ne(m) ittak megh az áldomását, kire monda, 

. . it kellene megh innya az áldomást [Mv; i.h. 
291.27a]. 1752: mikor az áldomássát mégis itták, 
még mégis tánczoltatta őket Székely András 
[Bálványosváralja SzD; Ks 43]. 1765: Dél tájban 
.. együtt itták meg egy Tehénnek ádamássát (I) 
[Kóród K K ; K s 18/LXXXVIII . 11]. 1786: az 
áldamassát is hol itták meg ? [Nyárádkará-
csonyfva M T ; Told. 76]. 1798: Áldamást is ittak 
[ K v ; Aggm. C. 108]. 1799: áldamást együtt ittak 

[Dés; DLt 109/1812]. 1852: áldomást is ittak 
[uo.; DLt 440]. 

2. munkabefejezést, megbékülést v. gyógyulást 
követő italozás; cinste; Trunk nach der Beendi-
gung der Arbeit od. zur Gelegenheit der 
Versöhnung/Genesung. 1589: Hogy Az kazaltatást 
eluégeztek, Attam Aldomasban az olahoknak f. 1 
[ K v ; Szám. 4/IV. 30a]. 1592: Pal Doctort hozzam 
hiuattam es azt monta hogi eo Dombi 
Orbánt Iamborul megh giogitotta, seot Alda-
mastis Ittanak annak vtanna hogi meg giogiult 
[ K v ; TJk V/l. 193]. 1594: 26. July Aldomasba 
az kazasoknak attam f. 2 [Kv ; i.h. X/6. 35]. 
1699: Kolosváratt lako . . . Fa Acz Uraymék . 
El végezvén az munkátt, áldamásban edgy veder 
bort - 12 ejteljt [BLt 7]. 1725: Az kertelést 
végezvén adtam az kertelòk(ne)k facit Den. 24 
[ K v ; Ks 15. LIII/5]. 1741; Éltető Ferencz ur(am) 
Molduvány Kratsunual hogy az után égymásra 
haragat ne tartsanak és égymast keresztül nézzek 
(így!) arról meg békéli vén az áldomássát is meg 
ivák [Szentegyed SzD ; Wass 6]. 

3* áldomáspénz; bani pentru aldămaş; Geld 
für Kauftrunk. 1587 volt az korchiolias az also 
es felső palonal három nap zamos volt mellette 
f 1 —/44 . Borra valo penztis kellet nekiek 
adnom tiszedesekkel etc. es az áldomást vgian 
meg kerek fiszettem - /48 [Kv ; Szám. 3/XXX. 18]. 

4. áldomásital; (băutură de) aldămaş; Getränk 
für den Kauftrunk. 1755: Aldamástis hozatatatt 
Harko Ferencz Ur(am) melyet elis kőltettenek 
[Vaja M T ; VH ] . 

5. áldás, kegyelem; graţie; Segen, Gnade. 1617: 
Isten aldomassabol mindenzer eoket megh uertwk 
[KJ fej.]. 1645: Isten aldomasabul az jeóueó 
hetfwn Fogaras fele kel indulnunk [ IB 100/18 fej.]. 
1661 Kűsebik mostoha fiam megh mirigyesedek 
. . . mj nálunk Kegyelmes ura(m) Isten aldomasa-
bol ugjan vadnak kevesen [KJMiss. Bálpataki 
János a fej-hez]. 1667: Isten aldamasabol eo 
kgl(me)k megh indulva(n) . . . azo(n). forgolodgya-
(na)k eo kgl(me)k . . , hogy ollyant vegezhesse(ne)k, 
ne fegyvert, hanem bekesseget vonván ez hazara 
[Wass 12 követi ut.]. 1748: I(ste)n áldomásábol 
Joszágot szerezvén itt Thordán, akartam magamat 
innét neveztetni* [Torda; TJk I I I . 227. - aTi. 
Arkosi Zilahi János h. Tordai Jánosnak]. 1786: 
küldők ez úttal két melyesztet Ludat ., egy 
vékányi Almát, 20 kõrtvélyt, 90 pisztrángot, 
kívánom költhesse Nsgtok jo egészségben meg 
áldván Isten Nsgtokat mindnyájon minden némű 
áldomásaival, jo egésséggel, s adjon Isten még 
valaha jo napokat érniek [Bencenc H ; B K Bara 
Ferenc tt lev.]. 

áldomásadás az áldomás megülése; oferire de 
aldămaş; Feiern des Kauftrunks. 1634: Kōrtvely-
fainak job modgia vagion az áldomás adasban 
[Mv; MvLt 291. 27a]. 

áldomásital 1. áldomásivás; (băutul) aldăma-
ş(ului); Kauftrunk. 1570: eoket hyttha volt Alcz 
Antal . . . áldomás Jtalra, hogy ew egy zeolet 
weot volna . . . f 40 . . . Es az áldomás Jtal 
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Megh leuen Alcz Antal Illien zowal zolt Torozkay 
gergelnek Jo gergel vram en zoltam Kalmar 
Janossal az 18 forint feleol Arra semmy gongia 
Neh legen, Bathor kylĕmben Neh Tharthad mynt 
ha Mostan az Áldomás itallal leh teottem volna 
eleotted [ K v ; TJk III/2. 124]. 7573: Gal Benedek 
Azt vallia hogi pwskar gaspar Eo tŏlle veotte volt 
az farkaswchay hazat . . , Es hya ebedre Áldomás 
Italra [ K v ; TJk III/3. 167]. 1591 ez Regenj 
Tamas eleottunk veowe megh az lowat Rado 
András zolgayatol, fl 6. Áldomás italbannis ot 
volta(m) [ K v ; TJk V/l. 123]. 1598: Kadar Gieorgy 

wallia. Ot woltam mikor az haznak aldamasat 
megh iwak eggiwt ment kezekhez Biro Mihal-
nak az felesegewel az haz arra mert az Áldomás 
italbannis eggyewt walanak [ K v ; i.h. 170]. 7629: 
mikor Eötueös Istuan megh veve az hazat . . 
enis ot volta(m) az áldomás italba [Mv ; MvLt 
290. 180b]. 1632: A malomnak megh uetelekor 
Aldomastis ittanak es az Áldomás italban uoltanak 
Ezek a melj Áldomás Italkoris senki ellenek 
mondo nem talalkozvan, Mvis Alsó Toriay 
Miklós deákot a . . Kvs Beriuoy Malomnak 
dimiditassaban Confirmalliuk hogi ennekutanna 
mint sayattiat ugi birhassa [Fog.; Szád. — aKöv. 
a fels.]. 1648: Igaz penzen uötte az 2 Eőkreőt, 
az Tordaj sokadalomkor, áldomás itallal [ K v ; 
T J k VIII/4. 286]. 1675: Mikor Uayda Janos Uayda 
Petert megh uagta volt ott ne(m) voltam, de 
Tudom bizoniosson mikor Abrugjbania(n) Teŏrueny 
keŏzbe(n) megh bekellenek egymassal az 
Áldomás Itallyokba(n) enis ott Uoltam, s jttamis 
benne [Abrudbánya; Törzs]. 1681 áldomás italai 
többet nem wőtt [Dés; Jk]. 7777 ezenn alkalmot 
Áldomás itallal, és egymásnak valo Áldás kivánás-
salis confirmalák [ K ; D E 2]. 1712: tőnek mi 
előttünk illyen meg másolhatatlan ŏrŏkŏs alkuvást 
es végezést hogy pedig ezen alkuvás erōseb es 
állandob lenne kezeketis mind két részről mű 
nekünk be adák, és áldomás itallal confirmálák 
[Aranyosrákos T A ; Borb. I I ] . 7757: ex Communi 
Consensu Kezü(n)k bé adásaval s áldomás itallal 
azon négy Oculatorak előtt meg bekeltettŭnk 
bizonyos Condiciok alatt [EMLt ] . 1759: az emiitett 
Tisztarto . egy lovu szekeretis el adott az 
Áldomás italban ott voltam [Marosludas T A ; 
TELI]. 1780: Kápolnáson az vásárban szokot álda-
más ital mellet pénzen vettek volna egy szúrke 
kanczát [Fintoág H ; K s 79. X X X I X . 2]. 1791 
Asztatis iudgyuk hogy Orvgazda . . . Lovakat is 
külömb külõmb Szörűeket tart és tsak hamar 
rajtak elébb ád az melyeket áldamás ital nélkül 
veszi, és ugyan a nélkül elébb is álitya [Sebesel 
A F ; JHb ] . 1806: az irt Falusi közönség, Ökör 
Tehén, Ménes, Meddő, és Borjú Csordáik pásztoro-
lása . . . Kézbé adással, és áldomás itallal meguji-
tatott, erősitetett [F.rákos U ; Falujk 10 Sebe 
János pap-not. kezével]. 

2. az áldomáskor megivott szeszesital; (băutură 
de) aldämaş; Getränk zum Kauftrunk. 1776: A ’ 
mely circumscribált Erdőket a' falu ada 
Húszon őt Mforintokon, ötven Pénzeken, Két 
veder Bor ál domás italon Kéz béadás által robolál-

ván ( ! ) [Torockó; N y l r K X I I , 119 cirkumszkribált 

al.]. 

áldomás-ivó aldămăşar; Kauftrunk-Trinker. 
1714: Ezen dolog és alkalom, Aldamas ívok előtt 
ment véghez . . . Ezek az szemellyeka . . . miniajan 
Itanak az Aldamastol K Aszszonyunk eő H(er-
czegsége) Jobbagy [Szaráta F ; Borb. — aKöv. 
a fels.]. 

áldott 1. szent; sfînt, binecuvîntat; heüig. 1585 
Menenk ky vosarnap io Reggel Harsongartba 
p(rae)dicatio Alat Galambbegy zedny, Talalok 
oth Vach Istwant, es hat ot az zeoleó Elewen 
gyepwyet ereossen vagia . Mondánk Neky 
Bizony Jeles Napot talaltal neky hogy illyen 
Aldoth Napon p(rae)dicatio alat chelekezed ezt 
valamely Jámbor eoreoksegen [ K v ; TJk 4/4. 
391]. 1617 az Isten ugia(n) Ith megh ver hogj az 
aldot kenier feleol azt mondod [Mv ; MvLt 290. 
25b]. 1764: it vagyan az áldat bőti napak (így!) 
[Kóród K K ; Ks CII. 18]. 

2. kb. megáldott, megszentelt; binecuvîntat; 
gesegnet, geweiht. 1652: Buxa István akar mi 
fele étellel akar Palaczintaval akar myvel kinalta 
az Feleseget (!) azt mondta az aldot eledelnek 
Balmos(na)k szarjek bele edgye megh az eo Taczko 
Gyermekivel [Bőd SzD; BK ] . 1750: Isten ő Sz: 
Felsége, Kedves Hugóm Aszszonjnak ez már bé 
állót uj Esztendőt tegje áldott Szerentsesse és 
boldoggá . . Szivemből kivánom Bethlen Gergely 
[Folt H ; B K levélzáradék]. 

áldoz áldozatot hoz; a aduce sacrificii; Opfer 
bringen. 1570: egy Nap Kwthy Antalne az 
Rengeo Annát keowethy volt Jllen zowal Megh 
Bochias Jo leaniom Ánnazzon Mynekwnk az 
dologrwl my leon Raytad, Mert az en vra(m) 
azt Mongia hogy ew Teged Bwnbe Nem latot ., 
De az had Jaryon Jmmar ha megh leot az Jsten 
Megh Bochatya Teis vgian Áldoztál azkor hogy 
azta Bwntelen zenwetted [ K v ; TJk III/2. 103. 
— aTi. a meghurcoltatást]. 

áldozó 1. áldozócsütörtök ; Ascensio Domini; 
Inălţarea Domnului ; Christi Himmelfahrt. 1573 
Zombaton Aldozo vtan p(ro) testál ez peres, hogy 
eo Ez May Napra is Idezte volna Zarko gérgiet | 
Kedden Aldozo vtan Byro vram hatta ez pert 
[ K v ; TJk III/3. 200b]. 1585: Margit Sos Matene 
. . . vallia, Aldozokort Eniedre Menek [ K v ; TJk 
IV/1. 487]. 1592 : Angalit, wst Giarto Georgine 
vallia : Tauali eztendeoben Aldozoba valek 
Enieden sokadalomba [ K v ; TJk V/l. 240]. 1597: 
Veottem Aldozo eleot valo zeredan fwrez dezkat 
p(er) f i d — [ K v ; Szám. 7/XII. 155]. 1598: 
Gavay András . . . wallya Aldozoban leze(n) ket 
eztendeie hogy Hidalmason az Thuri Janos zolgay 
marhamat fel hantak wala [ K v ; TJk V/l. 182]. 
1607: Ez Jwueó Aldozo Vta(n) valo keozelbik 
Czeoteortekre Igazat fogada [Mv ; M v L T 290. 13b]. 
1652j 1655: É n Csepreghi Mihály ezeket à fellyŭl 
irt zalagimat adtam Ozdi Thamas Uramnak eött 
száz forint summáb(an), igy hogy háromszor 
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fizessem megh. egy részét Viragh vasárnapra, az 
masikat Aldozora, az harmadikat Antal napjára 
[ K v ; CartTr I I , 8 7 5 - 6 ] . 1666; Aldozoba atham 
eőt veka buzat [ K v ; AsztCLev.]. 1750: Midőn 
Oha szeréntt Aldozoban itten Sokadalam lett 
volna, akkor az bakkantsosok káplárját . . . fel 
hivta [Mocs K ; K s 83 Csegezi T. Gergely lev. 
aTi. az ó-naptár]. 1829: a' Tolvaj . . . 1821-ben 
Áldozótól fogva elhordott Fuszujkát 1/2 vékát 
megért Rf. 1 [Firtosváralja U ; Borb. I I ] . 1835: 
Az invalid (us) papok segedelmezését mindenkor 
a’ Sátoros innep 20d napján kell ki hirdetni. Az 
ágentiá<t> az égy napos innepeken u : m U j 
évben — N.pénteken és Áldozoba [Nagykapus 
K ; R A k 9 esp-i rend. kiv.]. 1847 a' lelkem Anyám 

. magát áldozó hetibe elvárja [ K v ; Pk 7]. 
2. ~ ünnepe áldozocsütörtök ; Ascensio Domini; 

joia înălţării, înălţarea Domnului; Christi Himmel-
fahrt. 1596; hogi Azzoniunk ide ieot, gazd alkot-
tunk eo felsegenek megh Izentek vala, hogi 
ugi kezwlliunk hozza hogi Azzoniunk Aldozo 
Innepet it akaria megh Illeni, estinnis vachoran 
it lezen [ K v ; Szám. X X I X . 16. 143]. 

áldozócstttörtök 1. Jézus Krisztus mennybeme-
netelének ünnepe; Ascensio Domini; joia înălţării, 
înălţarea Domnului ; Christi Himmelfahrt. 1576: 
Ez keólt Zeredaban Aldozo chótórtók eleót valo 
zerdan 1576 [Bál. 78]. 1600: Ezeket chyelekettek 
volt 1598 aldozo chyeoteorteokeon [UszT 15/5]. 
1638: Aldozo Czeŏteŏrteökeön Albert kovaczal 
megjen vala az az Garczo Gergely [Mv ; MvL t 
291. 130a]. 1653/1655 Áldozo csütörtökön 
Csepreghi Mihály Uram fateala hogy ados Ozdi 
Uramnak ött száz forintal zalagja van reá [ K v ; 
CartTr I I ] . 1681 mind az egy gyermek lovat, 
s mind pedig az karmasin csizmát es papucsot 
kapczastol Aldozo csōtōrtōkre szolgáltassak 
fel [ IB „Thuroezi András fogott közbiró Désfalván 
lakó" kezével]. 1684 Aldozo Csőt(őr)tők [Dés; 
Jk]. 1762: A ldozo Csötörtök előtt valo szeredán 
[Szentháromság M T ; Berz 1.10/39]. 1769: Aldozo 
Csőtőrtőkőn estvére oda mennek ã Melgos Úrhoz 
[Kv ; SL t X L ] . 1770: égy nap nem forgot a 
két malomban ket kő ugy mind, Aldozo Csötör-
teken [Lekence B N ; K s 47. 67. 29]. 1777: 1776-
odik esztendőben Áldozo Csőtőrtőkőn eő 
Natsága Szeledsán nevü Jobbágya már ki volt 
hánva az Utrizált hellyről, ugyan Áldozo Csőtőr-
tők előtt nem sokkal tették bé az Horváth 
Gergelly U r a m Emberei az Olah Papot (Burjá-
nosóbuda K ; J H b K LVI/ad 1]. 1807: Május 
7a Aldozo Tsőtőrtők volt [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 364]. 1843: Ilona született Ma j 
25én Aldozo csőtőrtőkőn kereszteltetett [M.gyerő-
monostor K ; R A k 17]. 

2. ~ ünnepe festum Ascensionis Domini; sărbă-
toarea înălţării Domnului; Feiertag Christi Him-
melfahrt. 1742: Aldazo Csŏtőrtők innepében [Póka-
fva A F ; Told. 51]. 

áldozócsütörtök-nap dies Ascensionis Domini; 
joia înălţării, ziua înălţării Domnului; Tag Christi 

Himmelfahrt. 1731 aldozo csőtőrtők nap tajb(an) 
. . . Nagy Enyeden szokot Sokodalom esni [Sövény-
fva K K ; Born. X X X I X . 16]. 

á ldozói . Csak szk-ban ~ sokadalom áldozó-
csütörtöki v. akörüli országos vásár/nagyvásár; 
tîrg (de ţară) de joia înălţării; Jahrmarkt gehalten 
am Tage Christi Himmelfahrt. 1750: az o a szerént 
való Áldozói sokadalomkor . fundusomat oda 
igirtem vala, más egy puszta ház hellyért [Mocs 
K ; Ks Trenk István lev. — aTi. az ó-naptár]. 
1774: Széna elég termet most az Aldozai 
Sokadalamban 300. kötést ki olvastak | az ide 
valo négy Sokadalom Esztendőt altal 200. forintott 
bé hajt . . . az Virág Napi 400 fr. Az Aldozai 
pedig 500 forintokat. Tavaly az Aldozai 
Sokadalomban adot el a Szent Martoni Udvari 
Biro 3. béres ökröt 96 fton [Mocs K ; Ks 
Conscr. „Jos. Osváth de Zetelaka" (31) r. kat. 
kántor vall.] ~ vásár 'ua. ; idem' 1785: Motsi 
U j Szőlőben termett Szin Bor Az Aldazoi 
Vasarb(an) el költ [ T S b 6]. 

áldozókanna áldozáshoz használt korsó; vas de 
impărtăşanie; Kommunionskanne. 1873: Egy pár 
áldozó kanna tárcával, china ezüst fr. 14 [Bács 
K ; RkAk 253]. 

áldozónap ( ja ) áldozócsütörtök; joia înălţării, 
înălţarea Domnului; Christi Himmelfahrt. 1561 
kőlth ez lewel frathan aldozo napia előth wala 
hetfewn [M.fráta K ; SLt U. 88]. 1566/1576: 
Aldozo nap wta(n) walo hetffeo(n) rea inteok 
porkoláb ferenczynet henge anna azzonyt felseged 
eleybe ok adny . . tizeneoted Napra [Kisszöllös 
K K ; SLt X y 21]. 1588: 1588 eztendeobe, Áldozó 
nap vthan valo szombato(n) [uo.; SLt U . 39]. 
1590: tartozzék fizetni negywen forinthoth . . . 
ez Jeowendeo Aldozo napiara veteris Calendarii 
[Bőnye Sz ; W L t ] . 1593: aldozo napian zekely 
vasarhelt A.d. 1593 [ M v ; K P ] . 1635.: 1635 ezten-
deóbe(n) mi(n)tegi aldozo naptaiaba(n) [Bece A F ; 
Told. la/II]. 1647: V ő n . . . flór 40 id est negyven 
magyari forlntakat kőlczen illy Conditioval hogy 
. . . következendő aldozo napj ara . . . megh adgya. 
eo kegyelme [A j tón K ; Wass 19]. 1798: A ' Nagy -
ságod szénáját még Karátson Hetiben jó móddal! 
el-adtam . . . a' Terminusa Áldozo napra vagyon 
téve, a' melly Má jusban esik [Torda; Borb. I I ] . 

áldozósoka dalom áldozócsütörtöki v. akörülii 
országos vásár; tîrg (de ţară) de joia înălţării;. 
Jahrmarkt am Tage od. um Christi Himmelfahrt. 
1675: Tudom hogj megh Uagta volt Uayda Janos. 
Uayda Petert Enyeden az Aldozo sokadalomra. 
menue(n) [Abrudbánya A F ; Törzs]. 

áldozó vasárnap húsvét utáni 5. v. 6. vasárnap;: 
a 5-a sau a 6-a duminică după Paşti ; der 5. od. 
6. Sonntag nach Ostern. 1636: 1636 Aldozo vasár-
nap mikoron volna(n)k Puszta kamarason. Colos; 
uármegieben [SLt A M . 45]. 

á lé 1. a l lé 
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alesperest kb. másodesperes, esperes-helyettes; 
locţiitor de protopop; Vizedechant. 1838: Marinkás 
Simon pria Vármezei Gőrőg egyesűit Vallású all 
Esperest [Vármező Sz; RLt ] . 

alfa a járomnak az állat nyaka alatti vízszintes 
f á j a ; policioară; das untere Holz des Joches. 
1850: Vagyon egy Avaték járom alfával bélfával 
[Gyéressztkirály T A ; D E 5]. 

alfalvi gyergyóalfalusi; din Gyergyóalfalu/Joseni; 
Gyergyóalfaluer, aus Gyergyóalfalu. 1610: Beőge 
Ferencz Giergio Zek< j> Alfalj Lazar Istuan Vram 
Jobagia [Törzs]. 1647: Boros János Alfalvi [Gysz; 
LL t ] . 1658: Alffaluj Louas puskasok [uo.; Ap. 1]. 
1664: Gyergio Szeky . . Alfaly Gorgy Miklós 
[ L L t Fasc. 85]. 7667 Illies János Alfali | Alfaly 
molnaban lakék [Gysz; LLt ] . 7669; Illés Georgy 
Alfali [uo.; LLt ] . 1756: az Alfalvi határ [Szárhegy 
Cs ; L L t Fasc. 90]. 

nlfabetarius kb. I —II . osztályos elemista, elemi-
iskolás; elev de şcoală primară ín cl. I — I I . ; 
Elementarschüler der I —II . Klasse. 1593: Az 
Scholaban Az Alphabetariussoknak Audito-
ri úmaba Vettunk 4 chebret es 4 saytart kibeol 
igianak es wiszet tarchanak Kadar Mihalytoi 
p(ro) f d 36 [ K v ; Szám. XX/5. 121-2 ] . 

alfél 1. (emberi) ülep, far ; şezut, fund; (mensch-
licher) Hinterteil. 1572: Mond lakatos leorinch 
az azonnak ha egy Ingbe kely Maradnomys, de 
bizon ezert az alfeledre fold atom az Nelwedet | 
ki Mecchetem En Neked az Nyelwed es az alfe-
ledre foldatom [ K v ; TJk III/3. 29, 30]. 1573: 
Grnrz peter Mond Neky hogi Mondai ( l ) te 
Bitang bestie kwrwafy hogj Záros az gatiam Az 
alfelewel Rea deol ihol Nyald Meg esze (I) kurwafy | 
az vchan Megen volt lakatos peterne leorincz 
Azt Mongia volt, Te lator te koffa (?) E b vagy 
ky vonatom Nyelvedet es az alfeledre foldatom | 
hegedwsne Az faran fely Emely zokniayat Es 
mond Ihon Ragiatok kwrwak az alfelemet mégis 
elegh Marad benne kyn wlliek [ K v ; i.h. 74, 248, 
305]. 1584: igy zola hagione Moldouasnenak 
ha en melletted meg Ne(m) eskeze(m) vala hamis-
sa(n) hane(m) Meg vakariak vala az Alfeledet 
a’ perengernel [Kv; TJk 4/1. 363]. 1585 Az Azzony 
Az Alfelereol fel fogha tiztessegtelenwl Az Zok-
niayat es azt Mutatta, hogy azt wsse [ K v ; i.h. 
511—2. — Egy további vallomásban: „ezzel teob-
biti hogi mikor Seggel fordul a Igyarto Georgre 
ezt monda veres peterne, ezt wsd úgymond, fattias 
íelesegw Rut Bestie Curwafi Ageb" ] . 1589: az 
az borozdaba dewyteotte volt le Matyas deák 
Azzoniomat Es az alfelit czattogatta [Dés; DL t 
"226]. 1629: az Zolgajoknakis Zenat hanjvan az 
Zekerreol le az nyárs az al feleben ment volt 
rutul meg sebhette [ K v ; TJk VI/3. 118]. 1753: 
Rosnyai Ur(am) . . . viszsza hozata ujjalag meg 
tsapata az al felit [Marossztgyörgy M T ; Ks 48. 
67. 31]. 1792: maga alfelén tsuszo nyomorult 
volt [Kőrispatak U ; Pf]. 1796: Gal Ferentz a' 

Léánynak az alfele mosására égy fertály palinkát 
is küldőt [Szucság K ; R K A ] , 1805: tanultam a 
Repetitiot egy Fertály a lOre el kellet volna 
mondani de nem tudtam azért a Rector meg 
szentelte az alfelemet, betsülettel [Dés; Ks 87 
Kornis Mihály naplója 94]. 

Szk: ~ é t megváltja a megfenekelés elkerülése 
érdekében váltságot fizet. 1692: Bűntették Kőrősi 
Szabó Mártont hogy az Urához Fejér <uary> 
mihályhoz fát fogot az üstőkehezis kapót volt 
hogy az al felet megh váltotta adott három forin-
tot mind az B: Czéhet mind penigh az Urát meg 
követé az B Cz előt az rosz czelekedetiről [ K v ; 
MészCLev.]. 

2. (állati) f a r ; fund; Hintere (der Tiere). 
XVIII. sz. v.: az olyatén marhának szappan 
tsapot kel csinálni es az marhanak az allfelibe 
tenni, mert ez fél ora alatt meg ereszti és a ganéját 
meg inditya [UszLt X . 80]. 

alhadnagy kb. másodhadnagy ; sublocotenent; 
Unterleutnant. 1819/1831 Balogh János Al had-
nagj Recognitionalissa az Eperjesi Sigmondtol 
42 aranyan vásárlott TarsoUy Szijrol és Lora valo 
Fejér halóról 8a 8bris 1767 [Aranyosrákos T A ; 
Borb. I I ] . 

álha) vendéghaj, paróka; perucă ; falsches Haar, 
Perücke. 1715: Edgy Áll haj 40 szem őreg kárta 
(?) gyöngy rajta, a két gyöngy rósa, edgy edgy 
arany boglár benne [LLt Fasc. 148]. 1716: vágjon 
jo fele giöngjel rakatt all haj [Beszt; Told. 8]. 
7757 Eg j Ál l H a j Eg j fekete uj Borito fátyol 
[Jobbágyfva M T ; Bál. 71]. 1788 Egy áll haj, 
égy pár buklival, és füle mellé valo két kis hajjal 
együtt [ M v ; T S b 47]. 

álhaj-kiszorító vendéghaj-leszorító; legătura pe-
rucii; Abbund der Perücke. 1752: Egy pár gyöngy-
ből tsinált ál haj ki szoritto [Ks Kornis Ferenc 
lelt.]. 

alhatik aludhatik; a putea dormi; schlafen 
können/mögen. 1584: mongiak meg Neky hogj 
Nem Alhatik hane(m) eyel Nappal Niughatatla(n) 
volt [ K v ; T J k 4/1. 280]. 1727: Erŏssen alhatnám, 
az el mult éjjel majd semmit sem aluttam [Szent-
benedek S z D ; Ks 32. X X X I I ] . 1744: Király 
Biro Vr(am) igen Szégyenlette, hogy ã Faluk 
bé nem j ártanak ã Connumeratiora, még étszakais 
eo kglme nem alhatott [Középajta Hsz; INyR ] . 
1767: Bentser Pálné Kováts Margith Aszszony 
örökké szunnyadót s azt mondotta hogy nagy 
baja lesz mert alhatnék [Demeterfva M T ; Ks 20. 
X I V . 9] | bé menvén az Udvarb(a) Zolljami 
Joseff ottan . . . szunyadozni kezde, s én 
kérdém Zoljamit miért szunnyadazik, es o azt 
felele hogj alhatnék mivel az ettcaka nem alutt 
[Abosfva K K ; K s 4]. 1807 ugy alhatnám volt 
hogy a másé hejjet a Károly kezét tsokoltam 
meg [Dés; K s 87 Kornis Mihály naplója 217]. 

alhegy ? alantabb fekvésű szőlőhegy; vie de 
poziţie mai joasă; Weinberg niederer Lage. 1587: 
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Az Zwret Napiat . vegeztek eo kgmek hogy 
. . . hetfeon az Al hegieket zedhessek [ K v ; TanJk 
1/1. 55]. 1620: Az Swretnek Jdejet az vristen eleő 
hozwan . . vegeztek hogj. Zereda(n) reg-
gel kezdgiek zedny az Al hegieket. Az uthan 
harmad nappal ugj mint Pinteken az reghj mod 
zerint az Derek hegieken zedgienek [ K v ; TanJk 
II/1. 301]. 7649 6die May viradora az hidegh az 
all hegjeket mind el vötte, megh az fel hegyekettis 
meg háborgatta sok helyeken [ K v ; AsztCLev. 
63a]. — L. még az al címszót. 

aliánsz-gyűrű jegygyűrű ; verighetă ; Verlobungs-
ring. 1818: tartoztunk ŏ Kigyelmét Remekre 
bocsátani ., melyek ezekből állottak Egy pár 
Briliántos Fūlbe valo fityegovel, egy kosaros, 
Brilliantos Álliántz Gyŭrū, és egy pár Stempelezet 
gálántéri fūlbe valo [ K v ; ÖJk]. 1818/1826: Egy 
par Allians Gyŭrŭ [KvAkKt Mss. hung. 27]. 
1840 egy aliánz gyémánt gyűrű [DLt 843 nyomt.]. 

Ali basa ideje Ali basa betörésének ideje; timpul 
atacului prin surprindere al lui Ali Paşa; Zeit 
des Einfalls Ali Paschas. 1690: a Dési hataron 
Czicz hegje nevü hellyben levő puszta . . . Szőlő 

Ali Bassa idejetŭl fogva mind púsztán áll 
[Dés; Hr 3/27]. 

Ali basa járása Ali basa betörése; atacul prin 
surprindere al lui Ali Paşa; Einfall Ali Paschas. 
1701 az Ali Basa Járásakor [Bözödújfalu U ; Pf ] . 

alienál elidegenít; a aliena; alienieren. 1835: 
az 1622k Esztendőbéli által adásról szollo Contrac-
tus Szerént a Felsó Sinfalviak(na)k gondviselések 
alá, ugy engedtetett vala az Álso Sinfalvi Prae-
dialis Hely hogy a Határt őrizzek, el foglalni ne 
engedgyék s magok se alienalják [Asz; Borb. II ] . 
— L. még abalienál al. 

alienálás elidegenítés; alienare; Alienation. 1579: 
Miért hogy ertyk eo kegmek hogy Az Georgyfalwy 
patronusok Az póres ( ! ) erdeot el Akarjak Adny, 
vegeztek hogy vegienek egy paranchiolatot es 
Inhibeallyak az el adasrol es alienalastul eoket 
hogy ennek vtanna se mondhassak hogy silentio 
patialtuk az eo Birodalmokat [ K v ; TanJK V/3. 
203a]. 

alig 1. ab ia ; kaum. 1570.ĕ mikor Be Zallotak 
volna egy orath alegh Mwlatot, hogy Zabo Janosne 
leanya oda Menth Kardos Mikloshoz es Bezellet 
vele [ K v ; T J k III/2. 38]. 1573: Mykor ely vitte 
volna az vyzet alegh varya volt az Santa hogi 
Ihassek benne [ K v ; i.h. 68]. 1577: az azzony 
az vyz fenekerçol vonta fely egi leankayat Iinmar 
chiak aleg tátog volt [ K v ; i.h. 270]. 1582: az 
Sipos Deakne zolgaya, zabliat rantha hozza a 
tlieobyes rea indulanak es alegh zaladhata be a' 
hazba [ K v ; T J k IV/1. 10 -1 ] . 1585: rutul altal 
vagta vala Danchak leorincz az karyat, Aligh All 
Vala [ K v ; i.h. 510]. 1595: Azzonyunk ö fge(ne)k 
be hozasakort es Wendeglesekor Biro W . czjnal-

tatot az kochnyakra, ennyi Edent . . . , Melyeket 
mind meg iegyzettem vala varos pechetiúel, mégis 
aleg értük meg ez 4. úttal. Annyera el idegenítettek 
tőlünk [ K v ; Szám. XVIa/6 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1597 Sardine mind megh kerdeze 
hogi mit mywelt az vra uelle az leankais mind 
megh bezelgete mint niomta volt egizer a kerben 
megh . latam ackor hogi chiak alig wala el az 
leanka [Kv ; i.h. VI/1. 99]. 1605; Az teob Nemetekis 
. . rank tamadanak gezpergereket vonanak meégh 
altal akara wtnj az eggik Éppel Jánost alegh 
wthete felre [ K v ; i.h. 710]. 1612: volt az ideie 
hogy kgtek miat valo feltekben hazokbolis alig mer-
tek ky lepni [Kv ; P L P r 73 fej.]. 1634: oly budos 
volt az leanyzonak az laba az tűr miat, hogy eligh 
alhattak el a buzit [Mv ; MvLt 291. 6b]. 1636 : eligh 
tálálá fel tartani az gyertiat, es mindgyárást fel 
gyuládát | ugy megh postulek, hogy az Zekbenis 
elegh tuttam megh allani [Mv; i.h. 62b, 67a]. 
1640: Juvon Popa . Ez az pap . . . az Olah 
Irastis Csak Sillabikalia (! ) elegh olvashatta [ F ; 
UC 14/48. 50]. 1659: az Taphtadár magais aligh 
maradhatot meg eleotte [Borb. I konstantinápolyi 
követ-jel.]. 1697: tegnap előt . . . oljan nagy szel 
volt kinek mássát emer elig hallota [Szilágycseh; 
BK ] . 1716: Szárhegjen elig jártak az Emberek 
az marhák dőgi miat [Gysz; L L t Fasc. 69]. 1718: 
marhait . annyira el éheztették vala, hogy elig 
tántorognák vala el [Szárhegy Cs; i.h.]. 1720: 
az kávé . . ollyon drága hogy elig kaphatni okajat 
bizony husz máriáson [Nsz; Ks 96 Bornemisza 
Imre lev.]. 1727 nem régen Szebenben valo 
letŭnkben ket nemetet ugy annyira meg páíczasztak 
hogy ellig mozdult megh [Darlac K K ; Ap. 1 
Apor Anna az anyjához]. 1740: az Falukon Sok 
korcsomák vadnak es ugj is elig iszák mega [A. 
árpás F ; TK1 — aTi. a borokat] | elig várná valami 
háborúságnak kezdetit [Szásznyíres SzD; Ks 54. 
72]. 1742: en elig hiszem hogy péntek vagy Szom-
batnál .elebb haza érjék [Nsz; Ap. 4 Apor Péter 
feleségéhez] | tsak vánszorgott az Malom két 
napis elig járt le egy veka gabonát [Esztény SzD; 
Told. 29]. 1746: nem hogy ezen Jószágból percipialt 
fructusbol kuhasztatta volna Leányit de Söt 
Cseledetis elig tudat belölle tartani [Andrásivá 
U ; Ks 65/43]. 1748: ritka és nyomorú vólt a' 
tavasz vetés elig tudtuk a Sarlóval felszedni 
[F.karácsonfva K K ; Told. 56]. 1749: én annyira 
Vagyok, hogy én elig igerheték magamnak egy 
néhány napocskát [Ap. 5 Apor Péter lev., de csak 
aláírása sk.] | az idén ezen a helységen olj szárazság 
volt hogj az marhák éhei is majd meg holtak az 
borjokot is az Tehenek elig tarthatták [Kiskend 
K K ; Ks 71. 52 Szám.]. 1752: Eg j Lapustya Veszty 
nevü Jobbágy már a' toronyban vagyan elég 
hiszem élete maradgyan meg [Mocs K ; Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. 1756: Balog Uram-
(na)k . . . az Sertessei elig láczottak az Asztagokbol 
[Butyásza Szt; TK1]. 1759: égyet sem szollat, 
szolhatotis, tsak elég vet lélegzetett [Teke K ; 
Told. 26]. 1763: elig lehet reménség hogj a’ Nyáron 
meg ne változzanak [Szőkefva K K ; Bál. 1]. 
1765: a Kotoj Voncsa Méh Raj ját . . . a Pap fogta 
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bé s nagy veszekedessel elig tudta ki venni kezéből 
[Banyica K ; EMLt ] . 7768: eleg Szegeny ember 
volt hogj tsák elig elhet vala [Martonos U ; Pf ] . 
7773: tsak még egy követis elig bir [Szárhegy 
Cs ; LLt ] . 7775: egy gyalog embernek elmehetŏ 
sikátor is elig hagyatott a’ sessiok között [Kide 
K ; Kidéi lev. Angyalosi János és társai kérv.]. 
7785: Testvereit . igen szerette s' kedvelte, el 
annyera hogj elig várták egj mast látni [Mv ; D. 
4. X X X V I ] . 7790: onnan elig tudtam haza jönni 
[ H ; Ks 76. V l l c . 199]. 1792: elig tudék enis télnek 
idein ide gyüni [Szőkefva K K ; Bál. 1]. 1801 
egj vékában elig volt egj kupa szem [Ádámos 
K K ; J H b Jósika Miklós lev.]. 1816 után nyálát 
is elég nyelheti a szegény marha [ K ; KLev. ] . 
1822: ött hat Asztagatska elig vagyon [Mv ; I B 
gi. Korda Anna lev.]. 1836: Benedek János 
nekifut a Benedek Josefnek őszve tépelédének elig 
választák el [Malomfva U ; Ben.]. 

2. nehezen; anevoie; schwerlich. 1577: az 
Monostor vezay fertaliba az vtokba sok fogiatkozas 
vagion hogi az Nagy Sarbol az kochyis elig mehet 
ky [ K v ; TanJk V/13. 150a]. 1617: negj Ion s egj 
szekeren eligj hoztuk uala kj az fa szegeket [Szent-
simon Cs; BLt] . 1654: igen rut utes vagian az 
fejen ugy anira hogj szovatis elig vehettiuk [Ispán-
laka A F ; Thor. X/9]. 1724: Mostis két pólturát 
adott uram, elis vettem, és hogy ne(m) engedtem, 
hogy kŏzōsūllyōn velem, ugy el vere, alig vagyok 
belé [Náznánfva M T ; BK ] . 1727 az it valo Posta 

Loa is mind el romlot, ugy hogy tsak it is 
egyik Faluból másikba elig mehetne raita [Impérfva 
Cs ; Ap. 2]. 1774: (A pénzt) üégyenis elig hurtzolták 
bé [Szentdemeter U ; L L t Vall. 71]. 

aligha se prea poate; kaum, schwerlich. 1765: 
Most Hunyadi Ferencz Ur(am) ben vagyon Med-
gyesen, és alig ha kezénél nintsen azon Sententia, 
ha nem terheltetnék Ur(am) Kgld, alig ha meg 
nem mutatná Ur(am) Kgldn(e)k [Aranyosgyéres 
T A ; B L t 11]. 

a l i g o n s á g alig; abia; kaum. XVIII. sz. közepe: 
Az Utrumb(an) fel tett Moldovan Stephant aligon-
sag ismértem, s hallottam az Atyámtol, hogy 
ezen Moldovan Togyert ő tartotta kicsinségétől 
fogva, ugyan magával hozta Moldovaból, Mikor 
onnat kijőt [Somostelke kör. K K ; Told.]. 

alimentáció élelmezés; alimentaţie; Verpflegung. 
1717: â Militia ben lévén à Hazában, és bizonjos 
reguláit alimentatio nélkül nem subsistálhatván, 
Méltoságos Com(m)endans G(ene) ralis Excellen-
tiája parancsolattjabol proponált Summából igir-
tŭnk 35000 Rh. f. [ K v ; K v L t 1/220 gub.]. 

alispán vic(e)ispán; subprefect; Vizegespan. 
1667: Az Gőtziek az Praedicatori jövedelem felet 
veszekednek . . . melyről al Ispán uramekal kel 
beszelgetni [SzJk 169]. 1839: a’ Tekéntetes All 
Ispány Ur által viselt kérdő Pontokra Ér Kává-
son® . . Zilahi lakos Nagy Ferentz Uram részére 
. . . vittük végbe a’ következendő Esketést [Borb. 

I I Veress Lajos megyei esküdt. — aSz]. 1841 
Bálint Elek p(ria) Al Ispány [Zilah; Borb. I I ] . 
1842 : az Executor Al Ispány Ur . az exe-
quenda summát 297 . Rftokban és 32 xrokban 
ezüst pénzben meg allitotta [SL]. 

alít 1. gondol, vél; a crede; meinen, denken. 
1604: az mely diznot nala alytanak hogi az wolna; 
aztis tugia hogi masunat hozta wolt [UszT 18/127]. 
XVIII. sz. eleje: Némely tudatlan emberek azt 
ailityák, hogy ebben vagy amaz Ménesben fortélyos 
lovak nehezen tanulok vadnak, de inkáb az Mester 
goromba, minden fortélyra ã Tanito tanittya a 
lovat [ J H b 17/10]. 1725 az árkot bé töltette azt 
alitván Banffi Pál Uram, hogy régenten nem ott 
járt annak az malom (na)k viz árka [Türe K ; 
Told. 28]. 1749 De Urszuly magát eszére vévén, 
hogy utánna is jártat Teleki Pál Űr, jobbnak 
alította elebb állani, a' mint hogy a Néhai Popa 
Nyikuláj Udvarára vélvén azt hogy onnan ki nem 
adják, bé is szökött [Vajdaszeg TA, TKl ] . 1763: 
en pedig falus biro lévén akkor s . Udvarfalvára 
a többekkel együtt el nem mehettem, hanem a 
Bátyámát ( ! ) azon dologban ben lenni elégseges-
nek alitám, mint hogy testvérek vagyunk [Koronka 
M T ; Told. 33/27]. 

2. nyilvánít, kinyilatkoztat; a deciara; äußern, 
ausdrücken. 1681 Keri Balas atyankfia, erős 
kõtelesseggel keze be adasaval, magat kezesnek 
alitvan, ighire es kŏte mi előttünk magat arra 
hogyha ez fellyeb be irt conditiokat be nem tellye-
sittenek ott az hol eo kglme akaria meg 
fogathassa [ I B „Thuroczi András fogott közbíró 
Désf alván lakó" ] . 1757 Székely Sámuel azt 
alittván hogj meg gyalázta Házát Sipos Jánost 
el fagatta s a Tőmletzbe küldette s azért kötelezte 
magát Jobbágyul [M.bölkény; Ks 4. V I I . 8]. 
1806: a Falus Birák s az Őrõgőbbek e ként nyilat-
koztat ák ki | az Őrögőbb emberek azt alitjak 
[Torda; Ks 65. 44. 11]. 

alittatik gondoltatik, gyaníttatik; a fi bănuit; 
gedacht/gemeint werden. 1699.Ĕ Mind az Kgld 
Leveléből mind mások Szavaiból ugy veszem 
eszemben, hogy az Kglt(e)k kőzött lévő Difficulta-
soknak okául én alittatom, és iteltetem [Jobbágyfva 
M T ; Ks 96 Sárosi János Gyerőfi Borbárához]. 

alizarin-tlnta tintafajta; cerneală din alizarin ă ; 
Tintenart. 1862: 2 könyv borgoi Papiros 48 kr. 
1 üveg alizarin tenta 32 kr. [ K v ; SLt Vegyes 
perir.]. 

al] (női) szoknya; fustă; Frauenrock. 1629: Egy 
szép Aranias szedet Jngh alliastol tt f. 3 [ K v ; 
R D L I. 132]. 1684: Szegóttünk egy Szolgalot . . 
Kövendi leant . . igirtunk karacsonigh fizetesbe 
egy köz perpeta Szokniat egy inget alyastol gioltz 
inget perpeta ruhát [Kv • AsztJk 32b]. 

alja. Csak 3. sz. birt. szr-gal: 1. alsó része 
vminek; partea de jos; unterer Teil (nur mit 
Possesivendung der 3. Pers). 1584: Az Wasar 
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Vauiról ualo ieczes . . Aky gabonat hoz es Elegie-
detnek talaltatik kinek az feli zep, az Alliah 
penigh es keozy elegies Awagy hituanos, Azt is 
el wehesse az Wasarbiro az Álnok chielekedetert 
[Kv ; K v L t Vegyes I I I . 10]. 7677 Eg j uj beörteös 
palastra ualo kapocz kinek az alja es az tetej 
gyeongieos tűrkeses az neset ( l ) a agaban az keo-
zeopin Amatizt [ K v ; R D L I. 88. — aOlv. nye-
sett?]. 7652: Wagyo(n) ezen Ládáb(an) egy allya 
nélkül valo aranyas ezüst romladozott Halmagyi 
Ecclesiahoz valo, vagy Conferaltatott pohárocska 
[Nsz ; IB X . Reg. 2 Bethlen István lelt.]. 7692: Egy 
ég szin allyába szőt arany virágokkal valo szoknya, 
olyan materiabol valo elő ruhával [Bilak B N ; 
J H b K L. 36]. 7694: Zöld mázos kemencze, kőből 
rakott alljával egjgyütt mellj(ne)k is külső szélei, 
faragott kövekből valók: a' szájáb(an) penig vas 
pánt találtatott [Borberek A F ; BfR] . 1721 Az 
kemenczenek az allya alacson és rosz [Dés; 
DL t Lib. Inv.]. 1732: 2 Viola Szin Szőr Virágos 
Sellyembŏl valo Vánkos, karmasin bōr az allyak 
[ K v ; Ks Kornis Zsigmond lelt. 26]. 1820 k.: 
vagyon égy romladozott Fúttős kályha kementze 
is Téglával készült Tüz helyre rakva, ennekis 
Padlása Fenyőfa deszkákkal, Fenyő Geren-
dákra bépadolva, az aj ja pedig tsak agyaggal 
sikárolva [Dés ; RLt ] . 

Iln. 1680: Szőlő allya [Visa K ; E H A ] . 1715: 
A szállos erdő alyban [Rőd K ; E H A ] . 1722: az 
verő fény oldalnak allyában [Remeteszeg M T ; 
E H A ] . 1726: az mart allya | Nagy Berek allyáb(an) 
[Vajdasztiván M T ; E H A ] . 1754: A ’ Szőlők alya-
ban [Uzdisztpéter K ; E H A ] . 1760: a' kerek Erdő 
allyán [Csóka M T ; E H A ] . 1766: Vár erdő allyán 
[vSzászfenes K ; E H A ] . 1774: Széna Mező allyá-
ban [Sóvárad M T ; E H A ] . 1783: a Berek oldol 
ajjáb(an) [Rigmány M T ; E H A ] . 7797 az Somolyo 
oldal allyában levő Sáncz [Nyárádsztanna M T ; 
E H A ] . 

2. vmi alatt lévő rész; partea de dedesubt; 
unter etwas befindlich(er Teil). 1756: az ágya 
allyát midőn ki seprette volna, nyoltz aranyat 
talált az ágya alatt [ K v ; Mk IX . Vall. 179]. 

3. vmely építmény talapzati része; temelia unei 
eonstrucţii; Fundament eines Baus. 1581 Vottem 
feyer Thamastol egy Toroczko vassat es negy 
Apro vassat zegnek hogy Az Silypet es Az Malom 
Alyat zegeztek meg velle d. 59 [ K v ; Szám. 3/1. 
3 - 4 ] . 

4. kistányér, csészealj; farfurioară pentru ceaş-
Untertasse. 1837: Egy aranyozott Szélű kék 

findzsia aljával [Szentbenedek SzD ; Ks 88 Oszt. 8]. 
5. vkinek v. vmilyen szervnek igazgatása, pa-

rancsnoksága alá tartozó emberi csoport, közösség; 
subaltern; unter der Leitung, dem Befehl einer 
Behörde stehende menschliche Gruppé od. Gemein-
schaft. a. 1573: Byro vram Az tyzedeseket hywassa 
Be Ma es holnap hogy ky mynd Adoyat Tyzede 
alliabol hozza be Mindiarast [ K v ; TanJk V/3. 
92b]. 1588: A d Racionem Ponté Hyducza. 9 
January Boldisarnak Tyzedesnek Tyzedallyara 
fyzettem f. 19* [ K v ; Szám. 4/III. 8 3 - 8 . - M i n -
denik tizeddel kapcsolatban az év mindenik hónap-

jában azonos összeg kifizetését tünteti fel a szám-
adás]. 1675: My parancsoltunk két Hadnagy 
allya katona megye (n) Colosvarrol, connumerállya-
tok Mező Szilvást, harmad napot ott tölcsetek, 
azonban el érkezék két zászló allya Katonaság, 
mys véllek elmenénk Mező Szilvásra be szállánk 
a Commisio mellett, minden sententia nelkűlt, 
Inventálánk, s connumeralank, negyed napra 
kelvén my onnat el jövénk, de a' Mezei két zászló 
allya katonákat, ott hadtuk [Vajasd A F ; J H b K 
XX/21]. 1682: adatot eo Nga Hetven két személy-
ből állo egy kornyeta allya karabélyosok (na) k 
egy ho penzeket [Ut I ] . — b. 1737: Ezen Gyalai 
Udvarházhoz szolgáló Jószág el osztattatik 9 
Birosága vagy ( igazabb névvel:) Pallérság allya 
Jószágokra, Nemes Kolos v(á)r(me)gyéb(en) Gya-
lub(an), Lonán, Vistáb(an), Solyomtelkén, Körös-
fön, Nagy-Kapuson, Egerbegyen, HévSzamoson, 
Hideg Szamoson, és a Hév Szamosi Havasokon 
[Gyalu K ; GyU 365. - L. még M N y X X X V I I I , 
368. - aKözvetlenül utána: Gyalub(an) két 
Biroság allya Jószág vagyon, holott a Nagy Biró, 
Bálás György, Kis Biro : Major Illyés, ezen Jószág-
beli Jobbágyok]. 

Szk: kapa ~ (bizonyos számú) kapás-napszá-
mosra való. 1732: ' A Majorság szőlő . vagion 
edj napi 40 kapa allya [Erdőszengyei M T ; Told. 
11/67]. 1836: Egy darab szép szőllő egész Tábla 

mint egy 60. kapa-allya [Lackód K K ; Ks 
78. 21 Conscr. 23 — 4] kasza ~ (bizonyos számú) 
kaszás-napszámosra való. 1699jXVIII. sz. eleje: 
A Földek lábyán egy Csegely nyil három kasza 
allya [Veresmart A F ; Berz. 11. 87/2]. 

6. ocsú; codină (rămăşiţă de la treieratul grîu-
lui şi al cerealelor) ; Hintergetreide. 1588: Ezt a 
buzat hogj megh rostálták leott allia megh merven 
2 [ K v ; Szám. 4/V. 48]. 

7. (a liszt) utója, gyengéje; tărîţă (partea mai 
slabă a făinii) ; das Schlechte des Mehls. 1595: 
Kwltem a' Malomba eorleny 8 keobeol buzat, 
Leot allia 2 Veka [ K v ; i.h. XV/6. 49]. 

8. trágya-alom ; aşternut; Miststreu. 1570: Tali-
gas Thamas fya Gěrgh Byro vram Zolgaya . . . az 
Barom Aliiét Thyztitya volt ky az Lowas Balint 
paytayaba [ K v ; T J k III/2. 187]. 

aljas I. mn 1. gyenge, hitvány; slab; schlecht, 
wertlos. 1625: Az Varosnak igen allias buzaja 
leue(n) nalla(m) aual az Tíukokat tartotta(m) 
[ K v ; Szám. 6 / X X X V 111]. 1752: három három 
véka alyos gabona adassék [Déva; Ks 107]. 1764: 
az őkrōk sem nem a’ leg jobbak kőzūl valók, sem 
pedig nem az allyosabbak, hanem közép szerűek 
voltanak [Udvar fva M T ; Told. 44/26]. 

2. kisebb értékű; de mai mică valoare; minder-
wertig. 1762: Az allyasabb Ingó Jók penig az 
Inventariumbol ki Nyilaztatván, a Joszágokban 
a végre delegálandó Divisorok által excindaltassa-
nak és Assignaltassanak [Buzásbocsárd A F ; Mk]. 

3. alapvető, elemi; elementar; elementar. 7767: 
Egyéb Lopást nem tudok, hanem hogy az Emberek 
a nevezett Erdőből egy egy szál veszszőt vittenek 
a kezekben . . . de kik voltak én nem emlekezem 
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arra mivel az Egeszsz Falusi Lakosak allyos szük-
ségekbe csak viddegeltek szekér nelkűl [Betlen-
sztmiklós K K ; B K ] . 

4. ? fenékkel ellátott, fenekes; cu fund ; mit 
Boden versehen. 7786: E gy Allyas nagy hordo 
[Nagyalmás K ; J H b K XXXIX/36 ] . 

I I . fn 1. vminek a gyengéje, hitványa, utó ja ; 
partea de calitate slabă; das Schlechte/Minder-
wertige einer Sache. 7597 : Az kisebbik aztagbol 
Cziepeltek leött beleöle Tizta būza Cub 54 Az 
Alliassa leot beleöle Cub. 8 [ K v ; Szám. IV/5. 1]. 
7599: Poch Janosnak Akkorban vala minth egy 
zaz harmincz eokre, egycher k j zakaztata benne 
veleonk Poch János hatwanigh valót a ' Jowayban 
annak utanna az All jasaban Ada Keotelwereo 
Thamasnak [ K v ; TJk VI/1. 300]. 1676: az Varas 
rendtartasa szerént minde(n) job javait elő adgya 
s az utá(n) allyassát, melyekből Árváit exconten-
tallya [ K v ; D R L I. 155a] | vöttem . . egy pár 
Nusztoí , az ki nem az allyassi, nemis az szépi 
volt f. 22 [UtI ] . 1718: A Buza iránt pedig eppe(n) 
fogjatkozás lesz, noha mind addigis ne(m) tudom 
mig ŏszve ne(m) hordom ã Búzát minthogy ele-
gyíteni kel az alljassát a jobbal [Fog ; KJMiss. 
Rétyi Péter lev.]. 

2. vkiknek/vmiknek a gyengéje; partea s labă; 
Schwäche. 1683: A szőlő . hajtok(na)k es 
Levelezők(ne)k per djem az allyosanak d. 9.9. 
az Javanak pedigh d. 10.10 [Dés; Jk]. 1823: ez 
oly szép fá ju erdő, hogy a' Szálos fáiból épitteni 
is lehetne itt a ' mezőségen, az allyassa is Szép 
növésben indult veszszős [Szabéd M T ; Told. 57]. 

al jasabbik vminek a gyengébbike, a hitványab-
b i k a ; de calitate mai slabă; der (die, das) Schwä-
chere, Minderwertigere einer Sache cd. eines 
Gegenstands. 1671 Vadnak kőrűlettem és Besz-
terczénis tizen négy kŏzönseges egy egy asztalra 
valo szines szűnyegim, kiknek hármát hagyo(m) 
ä mikhazi Templomba . . ., A két allyasabbikat 
penig hagio(m) Gönczi Jánosnak [Ks 14. X L I I I b 
Csáki Istvánné Mintszenti Krisztina végr.]. 

a l jbúza a búza utója/utolja; grîu de calitate 
s l abă ; Ausschußweizen. 1587: Het keobeól A ly 
Buza [ K v ; Szám. 3/XXXI I . 13]. 1736: Temetési 
alkalmatosságra ŏllŏttek fejérnek valo mosott, 
háromszor rostált búzát mr. 50 Uraimék kenyérnek 
va lo búzát mr 100 Kõz cziponak valo búzát mtr. 
195 A l ább valo ally buza mr. 30 [Földvár T A ; 
C U XIII/1. 289]. 

aIj-gzöszvászon ? töviszösz-vászon (silány vászon-
f a j t a ) ; pînză de cînepă de calitate inferioară; 
Leinenart schwacher Qualität. 1794: Páty szösz 
Vászon Sing 30 1/2. A j j Szösz Vászcn Sing 30 1/2 
[Zentelke K ; CU ] . - A ?-lel közölt jelentésre 
nézve 1. Nagy Jenő, A népi kendermunka műszó-
kincse Magyarvalkón 91 — 2]. 

a l j ú padló jú ; cu podea; mit Boden. 1761: kóté-
ses tfere Sasokbol valo u j j tsere gerendakkal 
gerendáztatott, és fűrész deszkával padlott aljú 
Filegoriás Tornátz [S iménfvaU; J H b K LVIII/1.41]. 

alkalmas 1. megfelelő; potrivit, corespunzător; 
entsprechend, geeignet. 1550: mykoron Iztrydy 
mahal ( ! ) E s zekely gergely akaryak, tahath, 
E w k egy alkolmas napoth wallazzanak [Mányik 
S z D ; B f N V I ] . 1553: ha penygh wala melyk fel 
vra doghara lezeon wagy Beteg lezon tah<at> 
Alkolmos napot hagyanak neky [ K v ; B f N 295/1]. 
1560: az dolognak my uoltahoz kepest agyon 
alkolmas napot az byzonytasra [ K v ; SL t ST. 6]. 
1570: a zentlelekbely Espotal Mesternek valaz-
tasat hattak eo K Byro es az Thanaczra, valaky 
nekyk alkolmasbnak Teccyk [ K v ; TanJk V/3. 
11b]. 1572: eo k. az egieb zolgalatra alkolmosbak 
lehetnenek [ K v ; i.h. 54a]. 1575: E o k. Értekezzek 
feleole Mas ky volna Ezfele zolgalatra alkolmas 
es Twdos [ K v ; i.h. 114a]. 1576: Az plébános 
kertet Mayorat E o k. biro vra(m) Az Niolcz 
vraimal latassa meg Mennel hamarab alkolmas 
ideoben meg lehet [ K v ; i.h. 136a]. 1794: Ezen 
Erdő rész szerént tziherből resz szerént pedig a 
rekesztésre alkalmas veszszőkből áll [Erdőcsinád 
M T ; E H A ] . 1805: A szekér Rúdon két nagy vas 
karika, alkalmas vég karikák alkalmosok 
[Buza S z D ; L L t P. 124/31]. 1850: ha a ' követa 

mig az ut alkalmasab nem lesz el nem hozhatyuk 
is ne ad ja el b mert . az árát udvarhelyre bé 
viszem [Kadács U , Pf Pálffi Dávid lev. — M a l o m -
követ. b A malomkőfaragó]. 

2. derék; durabil, trainic; gehörig. 1585: Te-
merdek fwzek valanak az Tónak Gattiaban . 
Az Aghaiba(n) Alkolmos zarw fak lehettek volna 
[ K v ; T J k IV/1. 430]. 1647: (A) vetemenyes kert 
. . . seouenye alkolmas [Nagyteremi K K ; B K ] . 
1697 Az Borbereki a Ház . . . vagyon alkalmas 
barona és sövény keritéssel [Mk Urb. 1. — a A F ] . 
1714: Ezen Istállónak alkolmas ajtója az jószág 
körül alkolmas tamaszos sövényből csenyált Lészás 
kert [Kászonfelsőfalu Cs; L L t Fasc. 85]. 1757 
alkalmas Mezōsegi Csűr melyben hat ember 
Könnyen Csépelhet [Nagyernye M T ; i.h. 129]. 
1758 alkalmas Sendelly fedél [Kiskapus K ; Mk] . 

3. derekas ; straşnic ; tüchtig. 1835: mūk Isten-
nek hála alkalmas egesegben vagyunk [Adánios 
K K ; Pk 7]. 

4. j ó ; bun (ă ) ; gut. 1595 az louas legeni Caspar 
Deák melletteka legien, . . miért hogi annak az 
Jozagochkanak gongia viseleseben alkalmas ertelme 
vagion [ K v ; TanJk 1/1 253. — a Az ispánok 
mellett]. 1629: egy alkalmas zcölős kad [ K v ; 
R D L I. 107]. 7639: már alkolmas wdoteol foghua 
sok uisszauonas ueszekedes uolt az hatarok uegett 
[ G y f ; Told. la . I I ] . 

5. meglehetős; destul de mult ; ziemlich. 1584: 

E g Jo kedwes tehene vala az Aniamnak es annak 
egi Eoreg Bor ia vala, kit az Aniam ugian fel akar 
vala Newelny hogy Jo fele vala, Immár vgia(n) 
Alkolmas va la [ K v ; T J k 4/1. 278]. 1589: E g y 
Granath zoknia Alkolmos visselt f. 7/50 [ K v ; 
K v L t Vegyes 1/2. 34]. 1723: Azon Szurdoki Divi-
sionak mint hog j már alkalmas ideje vágjon, az 
olta felejtkeztem az dolgokrol [Kv ; J H b K XLIV/3] . 
1734: Barcsai János Uramat ide Kolosvárra hoz-
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ták . . . , és igj Kolosvárt alkalmas időkig tanult 
[Kv TK1], 

6. ügyes; de treabä, destoinic, indemînatic; 
geschickt. 1584: Teremy Marta eozwegsegre Marada 

eg kis fiachkayawal Benchel Janossal . es 
Vgian Alkolmas gjermek vala ugmint hat eztendeós 
[ K v ; TJk 4/1. 346—7]. 1733: addig pedig miglen 
vagy eō, vagy más tanálkozik e mostani biro jo 
forma és alkalmas gazdának hallom lenni [ K v ; 
Ks 99 Endes Péter lev.]. 1790: a felesege az 
Aszszony Gróff Bethlen Dávidné aszszonyom eŏ 
Nga Udvaráb(an) frajoskodot, alkalmas keze 
fogasa vagyon [Bencenc H ; BK ] . 

7. módos, tehetős, vagyonos; cu stare, înstărit, 
avut; wohlhabend. 1751: a Jobbágyok . . . tehet-
ségekre nézve alkalmas maga biro két két őkrős 
emberek [Backamadaras M T ; Told. 29/51]. 1774: 
alkalmas gazda [ T ; CU]. 

8. tekintélyes, jókora; considerabil, mare; an-
sehnlich. 1585: ez olah Mihály, Azon eyel mind 
Nyege, valais Alkolmos pénz taniztraiaba [ K v ; 
TJk IV/1. 518]. 1600: az Zekelysegnek alkoimas 
reze mellettw(n)k lezen [Torda; D L t 263]. 1623: 
az Annja eo reajs vgian alkolmos summát 
keolteot [Kv R D L I. 120]. 1656)1667 Kendi 
János vr(am) perrel el kezdvén jószágának' kere-
setit, csak eddeghis alkalmas kölcségében tőit 
[Kissáros K K ; Ks N N . 25]. 1660 Bwki Miklosne 
asz(szony) Hatalmas buday Vezer eo Ngatol 
varosunkra imponált rettenetes nagy Sáczban 
ereje szerent beősegesen adott alkalmas Summa 
pénzt [Kv ; K v L t Fasc. I. 176]. 1789: az arendának 
ideje alatt mind ezekben alkalmas Termések volta-
nak [Abosfva K K ; GyL] . 1823: Vagyon 
Enyed felé kőrőskőrnyül a Moros folyamat jávai 
kőrűl véve a' Morus follyamattya szerént hosszan 
elé nyúlon egy alkalmas Nagyságú sziget [Maros-
sztkirály A F ; E H A ] . 

9. nehéz, súlyos; greu; schwer. 1584 Zeoch 
András vallia hogy eleget tud hogy alkolmos 
Niaualiabol meg giogitot [ K v ; TJk 4/1. 272]. 
1642: Jo akaró bizodalmas somsed Uram 
bizonj alkalmas előttem allo dolgomot kel el 
halaztauom mint egy falunak felenek (így !)a 

czyazar földeröl ualo megh telepitteteset 
egyéb foglalatossagimis bōuōn leuen hatra marat-
tam ualami nehez dolgokkal [Sófva B N ; BesztLt 
115 Petrus Gauay a beszt-i bíróhoz. - aElírás?]. 

10. számottevő, jelentős; însemnat, apreciabil; 
bedeutend, beträchtig. 1645: It Kis Budako(n)a 

liueo olah attjafiak ez el mult üdökbe(n) az Beszeri-
kájokbul ug jan alkalmas, kart ualuan, az mely 
Papiok akkor tayba(n) itt lakot az Vejuel egywtt 
arra vagio(n) mind(en) erős Gyanosagok [BesztLt 
20. - a B N ] . 1790: a Tōrōkbuzat a’ hó harmat is 
érte . . . , azután a' jég essōis rontotta, mégis 
ki épült, hogy alkalmas Tőrök búzák vannak 
[Sztrézakercsesora F ; TL ] . 

11. idején va ló ; ín momentul oportun, la timp; 
zu rechter Zeit. 1833 k.: Férjem ittason 
Ollyan mérgesen megtámadot az uton hogy ha 
alkalmos Segedelem nem érkezet volna talán 

történetes esetbe ejtette volna magat is [Usz ; 
Borb. II ] . 

alkalmasan 1. megfelelően, a szükséges mérté-
kig; corespunzător; entsprechend, bis zum nötigen 
Maße. 1598: Homler János wallia. Harmadik 
zomzedgia wagiok az Borbeli Orbán zeoleienek 
minekeleotte az keo esse el ne(m) verte wala 
alkolmason megh atta mindé (n) myet de hogi 
az keo el were azuta(n) bizony igen rozzúl mielte 
mostis puztaban al [ K v ; TJk V/l. 169]. 

2. meglehetősen; binişor, destul de; (so) zietn-
lich, ganz. 1593: Mikor ki hazasita Boldisar kouach 
az eo leaniat, mint egi zegini embernek alkolmason 
volt ruhaia [ K v ; T J k V/l. 406]. 1636 : Az Cziga-
nyokban szemelyekbe(n) alkalmason ismerem 
ókót, de neueket ne(m) tudom [Mv ; MvLt 291. 
69a]. 

3. derekasan, jócskán; straşnic, mult; tüchtig, 
redlich, reichlich. 1584: Éppel Chrestelne vallia, 
Egi tehenem vala, es ugian Alkalmoson giwteottem 
vala vaynak valót [ K v ; TJk 4/1. 251]. 1592 Myert-
hogy az Schola Keorniwl alkolmoson epitettenek 
à keoltsegh tt f 239/16 [ K v ; Szám. XI/5. 20]. 
1772: Ezis tilalmas mindenkor, Szép Épületre 
valo Fiatal Tölgyes erdő. Csere Makis terem, hogy 
alkalmason meg hizhatik sertés cir(citer) 10. vagy 
néha tőbbetskeis [Szászfenes K ; BethlenKt Mikes 
conscr.]. 

4. alkalomadtán, alkalomszerűen ; ocazional; ge-
legentlich. 1589 Emlekezik vram eó kgme a’ 
fanak zwksege feleol Jowallia eo kgme ha ez 
varos hataran erdeot Adnanak a' keossegnek ha 
Alkolmason lenne erdeo [ K v ; Tan Jk 1/1. 117 

alkalmasint 1. megfelelően; corespunzător; ent-
sprechend. 1718: Az Hid(na)k Strásai alkalmasint 
épülnek [Fog; KJMiss. Rétyi Péter lev.J. 1757 ha 
alkalmasint miveltetnek meg teremnea Ur. 30 
[Dányán K K ; L L t Fasc. 129. - aTi a szőlő]. 
1765: mind ezen szemelyekről tudjuk hogy tsak 
nem éhen halásra jutott emberek voltak, de . . 
már tsak alkalmasint táplálódnak [Fintoág H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1768: (Azt a) Cserécsket tulajdon 
ö maga le vágta vala, azután alkalmasint 
gyarapadatt [Maroscsapó K K ; Berz. 3. 7 Lit. C. 7]. 
1813 a földek alkalmasint voltak mègmivelve 
[Killyén Hsz; M v R K ] . 

2. alkalmas módon; (ín mod) potrivit; in geeig-
neter Weise. 1851: A ’ szőlő gyepűvel van keritve, 
és alkalmasint jól béültetve, karókkal ellátva [Er-
dősztgyörgy M T ; T S b 34]. 

3. jól ; bine; gut. 1599 Nieles Grŭnnen 
vallja Annorum 80: Az Nagy Razman Adamot 
Jol esmertem alkalmasent birta magat vasal 
valo kereskedese volt [ K v ; TJk VI/1. 381]. 1600: 
az wizet aho(n) ala astak, annakis a’ helit alkolma-
sint tudo(m) ki kie [Kadicsfva U UszT 15/264], 
1683: Az kerteket alkalmasint megtisztíttattam 
. . . Az megirt dolgokat I(ste)n kglméböl alkalma-
sint vegeztettem [U t I ] . 1729: vagyon derék kő 
bólthajtás alatt egészen el készült három pincze, 
kikbe(n) alkalmasint el férnek nyolezvan hordó 
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borok [Buza SzD ; J H b V. 2]. 7736: Ezen erdőt 
ha Jó rendbe vennek szoros Tilalom alatt pásztorol-
tatnák, egy Jo rendű Nemes ember Házát fávál 
belőlle alkalmasint eltarthatná [Noszoly SzD ; 
C U XIII/1. 9]. 7767 A Bor Nyikitanal alkalmasin 
( ! ) kel [Esztény SzD; Told. 5a]. 1772: alkalmasint 
tudom mi haborgottya, de engem effélével meg nem 
tantorit [F.zsuk K ; SLt X X X I X Suki László 
Henter Jánoshoz]. 1791 ěm Reménlem hogy 
alázatos jelentésemből alkalmasint altal lathatta 
Nsgod mostoni foglalatosságainkat [Bencenc H ; 
B K Bara Ferenc tt lev.]. 1797: a kérdésben forgó 
őkőr Tavaszszal beteg volt . ., de meg fordulván 
a ' betegségből szemeimmel láttam hogy evet és 
ivut és alkalmasint meg épült [Sinfva T A ; Borb.]. 

4. jócskán; binişor, destul; reichlich. 7683 : 
Petreselyem, Retek, Répa, Torma, alkalmasint 
vagyon, de meg mind ã földben [Szúv; UtI ] . 
1694: az Remetei Malom mindenik pár ko 
alkalmasint meg kopottak [Kővár ; J H b Inv.]. 
7 706: Kaposzta is alkalmasint vagyon [Hsz ; 
Törzs, Rákóczi Ferenc lelt.]. 7878: Az idén is 
alkalmasint termet Gabona. . ., de mihejt szedni 
kezdették a' pálinka főzők, mindgyárt fel hágatt 
[Fog . ; Konstantinus lev.]. 1823: a' Rosunk gyé-
retske, de ha az Isten szemmel meg áldaná alkal-
masint gyűlne gabonánk [Veresegyháza A F ; 
Told. 7]. 

5. meglehetősen; destul de (mult, bine); ziem-
lich. 1706: Miklosvaron vagyon tisztesseges udvar-
haz kōrūlotte valo palank kert romladozott, istalloi, 
szekér szinnye Konyhája s egyéb belső epületek 
alkalmasint vadnak [Hsz; Törzs. Rákóczi Ferenc 
lelt.]. 1761 Oroszhegynek . Fordulo határai oly 
soványok hogj ha gjakor izben nem Trágyáztat-
nának, a gabonát . . meg nem termenék de igj 
alkalmasint procreálnak [Oroszhegy U ; J H b K 
LXVI I I/1 . 194]. 1785: meg valvan az igazat, 
kiis fogytam az irásbol alkalmasint, mert semmi 
jo hirt nem hallunk [Szászváros H ; B K Bara 
Ferenc tt lev.]. 1804: Déákul igen jól, Németül 
pedig alkalmasint beszéli [DLt nyomt. kl.]. 
1833 k.: ferjeni Simogato 's magát illetlen 
tetteiből meg jobbito igereteivel hizelkedet, 's 
engemet arra bírt Hogy viszont az Hit mellé 
viszsza állottam, 's ettől fogva égy két Hétig 
alkalmasint is tölt az üdö s magam tisztemet hiven 
is kívántam follytatni tűrtem, Szenvettem 
[ U s z ; Borb. I I ] . 

6. eléggé; destul; genug. 1821 Az egész Udvar-
nak keritésébe találtatott ötven hat láb Deszka 
Kert , mely alkalmasint meg avult, és el rothadt 
állapottyába betsŭltetett per 1 Rf 56 xra [Uzdi-
sztpéter K ; TGsz 18]. 1825: (A telek) kerittése 
rész szerént jo rész szerént már alkalmasint elviselt 
Sövényből valo kert [Szárazpatak Hsz ; SzentkZs 
Conscr. 382]. 

7. hihetőleg, valószínűleg, minden valószínű-
séggel ; probabil, verosimil; wahrscheinlich, wahr-
haftig. 1796: A Virág Ház a jŏvŏ heten alkalmasint 
el készül a Szarufait fel rakadtam (I ) meg is padol-
tottam a kémenyeis keszen van tsak az Ajtóit s 
belől kelletik igazítani takarítani [Banyica K ; IB ] . 

8. hozzávetőlegesen, körülbelül; aproximativ; 
etwa. 1764: szoktam vala nemelykor enis 
Praefectust tartani . . fizetésetskéjek. s. Joszágots-
kais a kezek alatt alkalmasin ( l ) volt annyi, mínt 
a Kovátsnak de embertelenségre edgyiknekis utat 
nem nyitottam [Középlak K ; B fR ] . 1771 alkal-
masint másfél ej teles édes Téj főzésre valo ezüst 
Fazék [Kendilóna SzD ; TL ] . 

9. jobbára, jórészt; ín bună parte; zumeist, 
größtenteils. 1787: A szőlőket már alkalmasint 
mind el fedettük, a mi hátra vagyon is, le vagyon 
fektetve s a karóval nyomtatva [Bencenc H ; 
B K Bara Ferenc tt lev.]. 

a l k a l m a s o c s k a kies megfelelő; corespunzător; 
entsprechend, passend. 1745: az vanyolohoz egy 
vedres üst, 1 vízmelegítő alkalmasotska [EMLt ] . 
1791 egy boronafábol készíttetett és Náddal bé 
fedetett alkalmasotska Tselédház [ T ; CU]. 

alkalmatlan 1. meg nem felelő; necorespunză-
tor; unpassend, nicht entsprechend. a. emberre 
von. 1690: az Sárkányi Posta igen alkalmatlan 
Ember leven, rendeltessek inas hellyette [Ebesfva 
K K ; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr-ja]. 
— b. állatra von. 1634: Az Barmaimnak az 
apraiat es slejtit ki az útra elegtelen es alkolmatlan, 
adassak el itt benn eo kegmek [Wass 73/1 Cegei 
Vas János végr.]. — c. építményre von. 1706: 
kórúl a Curian alkalmatlan kert [Hsz; Törzs, 
Rákóczi Ferenc lelt.]. 1779: egy régi Csűr a 
régiségnek miatta, a le szakadástol tartván, meg 
támogattatott, épūlet fái is alkalmatlanok [Galam-
bod M T ; Told. 29]. — d. helyre von. 1583: 
Zemekkel latthiak sok helieken Az twznek Alkal-
matossagat, mind Thwzeles heliek miath, s mind 
Zena tartasok miat Alkomatlan helien [ K v ; 
TanJk V/3. 275b]. 1650: noha teob feoldet es 
kerteket szakasztottunk ahoz, de sokai alkalmat-
lamb az teob reszeknel: akar mellieknel is mert 
seoueny mind az mező felöl esuen, kulseó es igen 
sok múnkas, faratsagos kertelesekkel ez az rez 
bantodik inkab megh [Folt H ; B K sub 117]. 1699: 
minden Váras es Falukb(an) levő ō Flge Vitezinek 
száma és szüksége szerént . . rendellyen es sza-
kasztasson annyira valo fŭvelő helyet, mellyel 
fogjatkozás nélkül megh érhessék, nem pedig 
valami alá valo sovány és alkalmatlan helyeket 
[UszLt I X . 76. 69 gub.]. 1814 : az Exp(o)n(en)seket 
illőtö ( ! ) egész belső Fel méretvén alkalmatlan 
állásáért két Figurákra szakasztatott [Benedekfva 
Sz; Bet. 3]. — e. időre von. 1638: vice szolga-
biro E ó kegme Jghen beteges alapatba leven 
alkolmatlan wdeben nem búsíthatom vala Eo 
kegimet [Noszoly SzD ; Wass 25]. 

â. kedvezőtlen; neprielnic; unglinstig, nachtei-
lig. 1599: vagion valami maradék buza kalongiaba 
chepletlen, melliet az wdeonek alkolmatlan volta 
miat, el ne(m) chepeltetthettem [ K v ; Szám. 
8/IX. 23]. 1606: lattiuk az ydeonek alkolmatlan 
uoltat halaztatnunk kell [Dés; D L t 285]. 1675: Ez 
buzanak arattatassanak hosszas ideje az sok alkal-
matlan ideo miatt lőtt mivel sok essŏ volt, es az 
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Tempestasis, a' főidbe, felette le verte volt a ' 
buzat [ K v ; Szám. 35/1. 20]. 1703: mar ez utana 

hideg es havas alkalmatlan ŭdŏkŏt várhatunk s 
a munka nem procedal [UszLt IX . 77. 73 gub. 
- a A levéltári darab októberi keltezésű]. 1714: 
alkalmatlan idő lévén gondoltam, hogy ell nem 
mehetnek [O.csesztve A F ; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 1726: az időnek mindennapi alkalmatlan 
volta mia bizony keves dolgainkb(an) foelicitalod-
hatunk, mivel alig mehet ki az ember, az Nagy 
Sár mia Hazabol is [Alparét SzD; Ks 96 Dombi 
László lev.]. 1756 az Tilalmas Szabadulni kezdet, 
adig az Marha gabonainkat fel dúlta az alkalmatlan 
essős idő vesztegette [Durusa Szt; TK1] | Indultam 
meg M : Sz : Palrol alkalmatlan időben [TL Teleki 
Ádám költségnaplója]. 1784: ezen a fŏldŏn igen 
alkalmatlan Tavaszi idō jár [Bencenc H ; B K 
Bara Ferenc tt lev.]. 1792 majd Sémit Se dolgoz-
hatunk a Sok alkalmotlan idő mián [uo.; i.h., 
ua.]. 1850: én látván a jelenlegi ūdō s ut alkal-
matlan voltat, ugy egyezék meg vele, hogy ha 
a' követ mig az ut alkalmasab nem lesz el nem 
hozhatyuk is ne adja el mert az árát udvar-
helyre bé viszem [Kadács U ; Pf Pálffi Dávid 
lev.]. 

3. illetlen, tisztességtelen; necuvinciios, inde-
cent; unziemlich, unpassend. 1572: Az Byro vram 
Izenetyre Ne tegienek alkolmatlan es Tyztessegh 
Kywl valo Bozzwsagos valazt [ K v ; TanJk V/3. 
55a]. 1593 Varosul lathwan ith ez Varosban az 
Luxust mind az ferfy rende (n) s mind feokeppen 
az Azzony Allat, es leanzo renden az Ruhazat 
dolgaban, itiltek eo kgmek sokaknak rendeiheoz 
es erteokekheoz ( ! ) kepest, Alkolmatlannak lenny 

vegheztek azért eo kgmek eghez varosul ezt 
megh Zabolazny [ K v ; i.h. 206]. 1681 Mŭ Uzoni 
Beldi Kelemen es Dávid jo Kgls Ur(un)kot 

., se edes hazankot, és abban lako haza fiait, 
megh nem szomorittunk (! ) magunk alkalmatlan 
cselekedetúnkel [BLt 1]. 1690: azt a’ napott az 
Isten sohá en reám fel ne hozzá az mellyen ō 
Felsege ellen vecsék (! ) ne is vellyen(n) senki 
ollyan alkalmatlan embernek hogy ollyan gondo-
latokat forgatnék elmemben [Görcsön Sz; Eszt., 
Serédi Benedek fiához, Gáspárhoz]. 1723: Néma-
sági ( ! ) ur(am) sok alkalmatlan Szókra fokad-
ván Luka Vaszilyra . . . kardot rántott le akarta vag-
dalni | én látván az alkalmatlan dolgaitt Némasági 
vr(amna)k én onnét KÍ jŏvek [Hodák M T ; VGy ] . 
1724: hallottam a Pekritűl el szökött Léány(na)k 
alkalmatlan beszedit [Mezőbánd M T ; BK ] . 

4. kényelmetlen; nepotrivit; unbequem. 1574: 
Meg Értettek eo K. varosul Byro vramnak az 
posták myat valo Nywghatatlansagat, Es azoknak 
Eyely Alkolmatlan Ideoben valo Jeoweteleket az 
kapura es be keoweczeseket [ K v ; TanJk V/3. 
103b], 1781 az alkalmatlan perlekedest is el-távoz-
tatni akarván . . ., illyen atvafisagos edgyezésre 
léptünk . . . [Nsz ; Told. 3]." 7789: legterhesebb 
és leg alkalmatlanobb itten az ingyen valo szol-
gálat [Déva; Ks 74. V I I . 67]. 

5. képtelen; incapabil; unfähig. 1647/1667: 
Találá meg Szakács Miklós vram Kendi János 

vramat, és kéré azon ő kgjelmét, s általunk is 
kéreté, és instálá jelentvén, hogy ő alkalmatlan 
lévén jószágának, és itten valo perejinek maga 
meg oltalmazására (így l) viselné gondgyát pereiben 
ő kgjme, eddég ellene valo pereitis hadgya le 
[Kelementelke M T ; Ks N N . 25]. 1756: Balog Uram 
az Feleségével az Udvarban vendégeskedvén 
anyira mind ketten meg részegettek hogy Balogné 
Asszonyom Alkalmatlan volt hogy az Udvarból 
maga lábán házához mehessen [Nagysomkút Szt; 
TK1]. 1788 azon ütést soha meg nem lábbolya 
s ezt is tudom hogy az mián sokat sindet és az 
szolgálatra alkalmatlan volt [Nyárádkarácsonfva 
M T ; Told. 76]. 

6. elégtelen; insuficient, nesatisfäcător; unge-
nügend. 1706 a mint maga Sárdi Gáspár Uram 
eó Kglme mi előttünk referállya . . . minden 
accquisitu(m) es aviticum bonumi Tűz altal meg 
emésztettek, ugy annyira hogj mind magának, 
cseledgyi(ne)k, edes gyermekinek sustentantiojara, 
tellyesseggel alkalmatlanná tetetet [Ne ; Á L t 
Dobolyi lev. I. 60]. 

7. 1658 Bethlenbe8, lako Sala János pro-
ponál Burján Annok ellen es kevan tulle el valaszt: 
Ily okok alat. 1. Lopassal vadoltatik. 2. alkal-
matlan a hazassagra maga nyelve vallasa [SzJk 
85. — aSzD]. 1669 Racz Miklós Somlyai katona 
felesegetöl Fogarasi Kis Annatol kivan absolutiot, 
oka: mert nem alkalmatos ferfivel valo lakasra, 
cohabitatiora, verfolyast szenjvedo. Deliberatum. 
Docealja hogj az felesege oljan alkalmatlan erŏte-
len ember volt mikor el vŏtteis s el titkolta erőtelen-
seget [i.h. 105]. 

8. inapt; unfähig, ungeeignet. 1670 k.: bizony 
alkalmatlan ember vagyok az lovon valo Járáshoz 
rosz niavolyam mia [ K v ; AsztCJk 13a]. 

9. rendetlen; dezordonat; unordentlich. 1700: 
Követem alkalmatlan irasomrol mivel ige(n) eges-
segtele(n) vagjok [Dés ; RLt] . 

10. tűrhetetlen, szenvedhetetlen; insuportabü; 
unerträglich. 1716: nem szenvedhették szegény 
körül az alkalmatlan aért [Nagyida K ; Told. 22]. 

11. káros; dăunător; schädlich. 1573: Kérik 
eo k. Biro vramat es az Tanachot hogi lassak Meg 
az hwl Alkolmatlan Zantassok kertelesek Leottek, 
eo k. Ne zenwediek az feleket [ K v ; TanJk V/3. 
79b]. 1587: ket feo embert Akarnak varosul 
Valaztany ez Jeowendeo giwleskort az Aros Rend 
keozzewl, kik eoket az el veghezet Rend tartas 
zerent igazgassak es minden Alkolmatlan keres-
kedeseket tekozlasokat Coërcealliak [ K v ; i.h. 
1/1. 43]. 

12. rossz; räu; schlecht. 1720: nem kaphatak 
az ki négy hitvány Lovamat el hajcsa, kettővel 
ménuén pedig nem lehet az útnak alkalmatlan s 
hoszszacska voltara nezve [Balázstelke K K ; Ks 
96 Simon Pál lev.]. 1730: az alkolmatlan ut mián 
. . . azt tudtam egy falais nem marad az Szekerem-
nek, a Lovaimotis el húgyaztottam [Somlyó Cs; 
Ap. 4]. 1790: a sok jég és alkalmatlan ut mián 
Foltnál tovább ökörrel nem jöhettek, ott egy 
hétig mulattak [Bencenc H ; B K Bara Ferenc 
lev.]. 

15 Erdélyi laagyar szótörténeü tár 
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alkalmatlankodik 1. kellemetlenkedik; a deran-
j a ; belästigen, jm lästig sein. 1676: I(ste)n oltal-
mazzon hogy ollyan darabocska föld felett én 
alkalmatlankodgyam kglddel [Tövis A F ; Bál. 1]. 
1708: volt nagy bajom . . . Nagy Miklosnéval ; 
sokat alkalmatlankodott, bestelenkedett ellenem 
az rosz asszony [TT 1890. 504 SzZsN]. 1710: 
Kglt(e)k publicállya mindenŭt, hogy akár Németh, 
akár Rátz kattonák Passzus nélkül járni s vala-
mely helyre bé menni s ott bé szállani, s alkalmat-
lankodni, praedalni, vagj fosztagotni deprehendal-
tatik, mindgjárt arrestáltassék [Nsz; K v L t 1/198 
gub.]. 1739: Excellentiãdnak eleget alkalmatlan-
kadnak [Szentgyörgy H ; Ks 99 Zejk István lev.]. 
1763: en többszer Soha Sem alkalmatlankadam 
[Kóród K K ; Ks CI I 18 Szarka József tt lev.]. 
1767 a quartély penznek le fizetéséért eőtszer 
hatszor ell jöttek s ugy alkalmatlankodtak [ K v ; 
K s 11. X L V I . 45]. 1795: ha tudtam volna, és 
gondolhattam volna, hogy illyen bizonytalanságba 
ejtem magamat, Őtsém Uramnak nem alkalmatlan-
kattam volna azon péznek fel vételivel [Szent-
benedek SzD ; Ks Szásznyíres I. 8 gr. Kornis 
Zsigmond kezével]. 1796: Engedelmet kérek leg 
előbb is hogy alkalmatlankadam [Meggyesfva 
M T ; Bál. 1]. 1804: Több Írással nem alkalmatlan-
kodom [Ádámos K K ; Pk 5]. 1822: nyomorúságom 
Nságodnakis alkalmatlankodnam kénszerit [Had-
rév T A ; KCsl]. 1859: én mind az Atyafiaknak, 
mind az idegenyeknek, azon igekezem ( ! ) hogy ne 
alkalmatlankodjam, tsak a' mire a' nagy kéntelen-
ség viszen [Mv ; D E 2]. 

Ha . 1840 alkalmatlankadik | alkalmatlankadni 
[Dés ; D L t 935, 1243]. 

2. kellemetlenséget okoz (önmagának) ; a-şi atra-
ge o neplăcere; sich Unannehmlichkeiten bereiten. 
1783 mely Sokat alkalmatlankodtam magamnak, 
de mennyit ortzátlankodtam azon Szamosfalvi 
Vraságnak-is hat aranyokért se vőttem volna fel 
[Kovácsi K ; Eszt-Mk]. 

3. udv. 1816: bátorkodom a' Tekintetes Urnák 
alkalmatlankadni [Pusztakamarás K ; Bodor Pál 
lev. Benedek Sámuel gazdatiszt lev-ből]. 1836 egj 
kéressel is alkalmatlankodom [ K v ; TSb 20]. 

4. illetlenkedik; a se purta necuvincios; sich 
unanständig benehmen. 1724: H a valaki falu 
közönséges gyülekezetiben bestelen szóval illetne 
alkalmatlankodnék asztalt verne riaszkonnek szit-
kozódnék toties quoties 33 Pénz az büntetése 
[Kisboronyó Hsz ; SzékFt 32]. 1792: felette részeg 
lévén a' Szolgám dõlengezett a' Hazba, és az 
Edényekbe is majd kárt tett s mondotta a’ Felese-
gem Szimionnak, hogy vezesse ki ne alkalmatlan-
kodjék ott a’ Házba [EMLt] . 

alkalmatlankodó kb. kényelmetlen, kellemetlen; 
incomod ; unangenehm, unbequem. 1758: Az Diae-
tan el ért forroságnak reliquiai a S.v. edgyik szára-
mon meg alkalmatlankodó sebet hagjvan az teli 
utazástol ez is akadállyozna ha az praemittalt 
elégtelensegem nem volnais [ K v ; Ks 101 Pap 
Sámuel conv. reqv(isitor) lev.]. 

a l k a l m a t l a n o c s k a kies alkalmatlan; necorespun-
zător; ungeeignet, unpassend. 1755: (A) nagy 
házból két ajto nyilik . . . , edjiken nyitanak 
s.v. az Árnyék székre, mellynek ajtója minthogy 
nintsen meg duplázva az házban lévő ágyhoz 
közel esvén; alkalmatlanotska [Ludesd H ; B K 
sub nr. 1020]. 

alkalmatlanság 1. (az időnek v. a körülmények-
nek) alkalmatlan volta; momentul nepotrivit; 
Unpaßlichkeit. 1699 Testemet tegyenek ( ! ) 
a Mikeházi Templomban, ha oda nem engedné 
az alkalmatlanság, tegyék az Hodosi Templomb(a) 
[Meggyesfva M T ; Bál. 93]. 

2. alkalmatlankodás, kellemetlenkedés; deranj; 
Belästigung. 1668 értvén az Varadi Vitézek 
alkolmatlansaga miat az Országh Adojanak aka-
dalyoztatasat, mindgyarast szorgalmatoskodtam 
abban mint tudhassak job móddal az aránt valo 
Ngod keglmes parancsolattja szerint cselekedni 
[Drinápoly; E M L t Székely Moyzes portai követ 
lev.]. 1676: ha mi olly dologh vagy alkalmatlan-
sagh azon határ(na)k usuálasa, marhajok(na)k 
hatalmasul valo reá hajtása és élése miatt talál 
esni, s interveniálni, tehát eő kglmek semmibenis 
ne okoztassanak [Asszonyfva T A ; J H b K 
XLVIII/11] . 1776: Annikó Kis Aszszony ō Ngát 
Sok unszolásokkal, amittásokkal, hoszszas alkal-
matlanságokkal, Mlgs B. Henter Antal Urffi , 
és ă Tisztarto Biro Albert ō kegyelme vették arra, 
hogy Dispensatioért ima, a' minthogy nemis 
maga irta ă Czédulat hanem ă sok unalmas erőltető 
beszédekre subscribálta [Kóród K K ; GyL] . 1803: 
en penig alkalmatlanságamrol engedelmet kérek 
[Széplak K K ; Ks 94 Vegyes lev.]. 1817: Az továb-
bi ( ! ) valo húzakodásnak, s alkalmatlanságnak el 
kerülése véget, o Nga meg akar békéileni 
[Meggyesfva M T ; D. X X X V I I ] . 1830: engedel-
met Instálak hoszas alkalmatlanságamrul [Mocs 
K ; Bet. 1 Henter Farkas Vajna Istvánhoz]. 

3. kellemetlenség ; neplăcere ; Unannehmlichkeit. 
1665 . Továbbá mesterremeknekis collatiojat akar-
va(n) eo Kege be szolgaltatnj az B. Cehnek . ., az 
mostanj sok féle ideghen népeknek itt varosunkb(an) 
való letelek miatt, az Etszakanak idejebŏl keovet-
kezhetendeo alkolmatlansagnak el tavoztatásáért 
rendelték Kegek Ebédnek idejére [ K v ; öCJk] . 
1696: méltóztassék vram kgd ujjobbann Considera-
(ti)oba(n) venni az Tŭrieken esett alkalmatlan-
ságot A ' Tűriek is azt el kerülhették volna 
Uram; ha egynéhányonn szánt szándékkal azt az 
három Németet fel nem ingerlették volna; és 
ugjan nem ŭldeztek volna ura(m) őket [Balázsfva 
A F ; BK ] . 

4. fegyelmetlenkedés, féktelenkedés, zabolátlan-
kodás; indisciplină; Undiszipliniertheit. 1587; Az 
Teosereknek Alkolmatlansaga feleollis kik az 
Mezarasok eleot fel zedik az Barmot a' piaezon 
. . . Az Vasarbiraknak Io Instructiot attanak 
ha ky wdeo eleót Vesze(n) Barmot chelekeggyenek 
Az Instructio zerent [ K v ; TanJk 1/1. 46] | az 
Iffiusagh, kiben sok fele faytalan indulatok domi-
nálnák ha meg nem zabolasztatik zokatlansagba 
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merewl be. Melynek okaert hogy sok effele immár 
be Ieott, es az io Rendtartásnak meg Utalása s 
megh Wettése miath megh reghzet alkolmatlan-
sagok megh gátoltassanak. Wegeztetet, hogy min-
den Iffiak mind Varossy Eos fiak, smind penigh 
Sellerek Jeowewenyek, magoknak walo kereske-
desekteol Nagy tilalomba legienek es bwntetesbe, 
ameddygh ez varosban megh nem hazasodnak 
[ K v ; K v L t Vegyes I I I . 65]. 

5. kényelmetlenség ; incomoditate ; Unbequem-
lichkeit. 1688 az joszág(na)k sok felé és meszsze 
léte miat, sok alkolmatlanságok interveniálták 
[Bál. 44]. 1823 Egy nagy Instantiám vagyon 
melynek bé telyesitéssét csak ugy instálom ha az 
alkalmatlansága nelkűlt meg eshetik [BLt 9 Jósika 
Miklós (az író apja v. maga az író?) lev.]. 

6. 1666 Laposi Mihály Szeken lako Bárdi 
Mathene Szada Ersebet ellen proponál 1. hogy 
hazaszagi egyeszeget nem akart. 2. hogy Szakala-
ban kapót, 3. Tölleis el futot Replica. 1. Az 
alkalmatlansagh tŏtte engedetlenne, 2. Tagadgya 
az szákalban valo kapast. 3. maga kergette ki. 
4. nem oka az el futasnak mostis kesz viszsza 
menni Deliberatum, Reconciliant(ur) [SzJk 99]. 

alkalmatlanul 1. meg nem felelően; necorespun-
zător; unentsprechend. 1675: az Kis Szamoson 
lévő vár alott valo malom . . gáttya alkalmat-
lanul csináltatott azon Malom Mester Dosa Mihály 
által [Kv T J k VIII/11. 375]. 

2. illetlenül, tisztességtelenül; necuvincios, ne-
cinstit; unziemlich, unartig. 1698 Lŏrinczi Boldi-
sar mulatsága leue(n) a’ B. Cehnek ighen 
alkalmatlanul viselte magat es sok fele vetkekb(en) 
ugy mint szitkozodásban eskuesben sot veszekedes-
benis elegyitue(n) magat, es mind ezek egy csomo-
b(an) computaltatvan Büntettetik ad f Hung : 
3 d. 15. solvit [ K v ; AsztCJk 29] | Vegeztetett 
hogy valaki â hus árulásban Vala mely emberséges 
embert vagy czelédit illetlen szoval vagy hus 
nem adassal alkalmatlanul illetne céhünk bőstelen-
ségére, ezért maradgyon 3 forintygh [Kv Mész-
CLev.]. 

3. kényelmetlenül; incomod; unbequem. 1823: 
egy szemét dombos rész kertem felé alkalmatlanul 
bé horgad [ K v EMLt ] . 

alkalmatos 1. alkalmas, megfelelő ; potrivit, co-
respunzător; entsprechend, passend. 1569: Istrigy 
János A z E w Annyanak Chyereny Clara 
Azzonnak Jegh Rwhaiaerth Atta Baldj Rezeth 

Zaloghba zaz forintik ( ! ) , Jllyen okkal, 
hogy az kjkre Nezendeò wolna Annak meg 
valtasa, az megh waltasra alkolmatosak lehetnek 
(így !) tartozik minden perpathwarnelkwl lara ( ! ) 
Azzony . . . megh bochyatany [Mányik S z D ; 
IB V I . 225/13]. 1578: Biro Vram egj alkol-
matosb napot valaztana, az be gywtesre [ K v ; 
TanJk V/3. 166a]. 1581 Az my az vtokat nezy, 
vegeztek eo kegmek hogy mykor arra Alkolmatos 
wdó leze(n) By ro vra(m) lattassa megh es ha 
fertály kel fertalt adasson eo kegmek . . . chinal-
tassa azokkal [ K v ; i.h. 238b]. 1582: Myert hog 

eo kmek warosul eg nehaniat tudnak Coloszwary 
fiakat, kik elegnek latatnak az Notariussagnak 
tiztire, Tetczet azért eó kgnek warosul, hog aky 
Jobnak es Alkalmatosbnak versatusbnak tecczik 
affele vocatioban lennye, eó kegk aggiak a' varos 
eleybe [ K v ; i.h. 253b]. 1595 Biro vramat eo 
kegmet kérik varosul, hogi Caspar deákot bochassa 
oda ., mert mast alkolmatosbat mostan 
ne(m) itiltek lennie [ K v ; i.h. 1/1. 253]. 1610 k. 
minden egieb rendbeli zolgalatra alkolmatosbak 
voltanak [Dés; D L t 322]. 1665 alkalmatosab(na)k 
itiltek . malmot epiteni [Dés; Hr 1/14]. 1690 k. 
Deesi Viski Lőrincz Deák alkalmatos lészen annak 
vegben vitelere [Ut I ] . 1716 mondám nem 
alkalmatos affele dologra [Nagyida K ; Told. 22]. 
1720 mikor már jó alkalmatos Szállást tanáít 
volna az Lejtmány maga(na)k ., Dániel Peter 
ur(am) az Ipom házahoz szálittatta [Szőkefva 
K K ; TK1]. 1722: A ’ mely Búzát alkalom 
szerint a’ Praedikátorok(na)k tartozzanak 
alkalmatos időben beis takarítani [Hagymásbodon 
M T ; Az ekl. könyve]. 1736: (A szolga) is dolog 
tehető Legeny csepre, kaszára alkalmatos [Récse 
F ; JHbT ] . 1759 elég borunk vagyon, és már 
mostan nem ollyan Savanyok, alkalmatos meg 
iható borok [Déva ; K s 94, 2 4 - 2 ] . 1792: hajlékot 
. . . azon az árron alkalmatosobbatis találhatok 
[Bencenc H ; Bara Ferenc lev.]. 1793 a’ Lūget 
(e) Találtatnak benne Tölgyfa fiatalok, mellyek 
horgas borgas voltok miatt épületnek nem igen 
alkalmatasok [Inaktelke K ; E H A ] . 1797 Az Avas 
(e.) ebben Találtatnak epŭletre alkalmatos 
fákis [Tordátfva U ; E H A ] . 1801 tsak égy alkal-
matos Legényi munkátis el nem készíthet, nem 
hogy égy mesteri Remeket capax lenne el készitteni 
[ K v ; AsztCLev.]. 1829: az Uszo Oskola a ' 
közönséges tanulásra elég alkalmatas volt [ K v ; 
B L t 12 szám.]. 

2. 1757 Melly(ne)k nagyobb bizonyságara, és 
alkalmatosobba megallására, adtuk mys ezen 
usuális petsétünkkel Corroborált kezünk irásat 
[Asz; Borb. I. — a A z ilyenszerű megerősítő zára-
dékban e szó helyett szinte mindig a jobb szó áll.]. 

alkalmatosabbaeska alkalmasabbacska; mai po-
trivit; entsprechender. 1768 méltóztassék Ngtok 
I(ste)nesen meg tekinteni Szegényeket, hogj òk 
is a szolgálatra is alkalmatosabbatskák lehesse-
nek [Esztény S z D ; Told. 5a]. 

alkalmatosban alkalmasabban, jobban; mai 
potrivit; entsprechender, geeigneter. 1666/1701 
Isten itüetibōl szegény Hazánk már annyira jutott, 
hogy Colosvár már veg Bástyája, kénszerit-
tettūnk eo kgeket nemessi szabadsággal Condeco-
ralni, hogy igy eö kgek is mind annak az vég 
helynek, s mind ez nyomorodott Hazának szolgá-
lattyokra alkalmatosb(an) megfelelhessenek [ K v L t 
1/188 ogy-i végzés]. 

alkalmatosság 1. alkalom; prilej, ocazie; Gele-
genheit. 1583: Zemekkel latthiak sok helieken Az 
twznek Alkolmatossagat, mind Thwzeleo heliek 
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miath, s mind Zena tartasok miat Alkolmatlan 
helie(n) [ K v ; TanJk V/3. 275b]. 1595: ew kegmek 
az mostany Thordai Mesternek Zent Martony 
Balintnak aggyanak hiwatalt addigh miglen az 
Isten Job alkalmatossagot mutat, es arra az 
hiwatalra alkolmatosbat találhatnak [ K v ; i.h. 
1/1. 281]. 1653: Csepreghi T. Mihály Ur(am) . . , 
midőn egy alkalmatossággal Veres Marti Gáspár 
Uram(m)al eő kgl(ne)k látogatására mentünk 
volna, kézdé beszelleni panaszolkodo szókkal, mi 
nemű nagy busulása érkezett [ K v ; CartTr II, 
874]. 1668: En Jenei Gaspar obiigalom magamat 

hogy sem vérekedésre vészékedésre Civódásra 
alkalmatosságot nem szolgaitatok [SzJk 102]. 
1671 ez utannis igen el tauoztassanak eő kglk 
minden gywleőseghett nemzeò legh kissebbik 
alkalmatossaghotis [Dés; Borb. I. ogy-i bizottság 
hat.]. 1681 Farkas Pál Konyha mester ur(na)k, 
a Tábori alkalmatosságra e szerint adattak Konyha-
beli eszközöka [UtI. — aKöv. a fels.]. 1689 Domo-
kos Gergely . . doceallya hogy ō gonosz és Isten-
telen életével nem szolgáltatott alkalmatosságot 
Feleség (éne) k arra, hogy ōtet el hadgya [SzJk 
237]. 1700: En egy alkalmatossággal kerdettem 
Sánta Petertőll [Mindszent Cs; Bál. 85]. 1736: 
Temetési alkalmatosságra ŏllŏtek fejérnek valo 
mosott, háromszor rostált búzát [Földvár T A ; 
CU XIII/1. 289]. 1748 egj sokadalmi alkalmatos-
sággal . segitett eo Kglmé(ne)k kenyeret sütni 
piaczra [Torda; Borb.]. 1751: Lakadalmi vagy 
Házasság alkalmatosságával lett költség [ K v ; 
Pk 6]. 1757 volt azan alkalmatasságai az Orbok 
György hazanal vagy nem nem tudom [O.kocsárd 
K K ; Ks 8. X X V . 14]. 1762: bizanyas alkalmatas-
ságh adgya elő magát valami bizanyas Atafi ( ! ) 
iránt [Nagyida K ; Told. 5]. 1764: egy alkalmatas-
sággal Lukára Tamásnéra tétetett Szarka Uram 
törvint [Kóród K K ; Ks 19/1. 6]. 1768: egy alkal-
matassággal én magam adtam a Szekeremet 
Teánk Rádujnak [Csapó K K ; Berz. 3. 7. C. 7] | 
A Tégla Vetőknek a Téglák égetése alkalmatas-
ságával érogáltam Cub 01a [Nagybarcsa H ; Ks 
71. 52 Szám. - aTi. búzát]. 1782: Mi tévő légyek 
a Batzaikkal ., mert erőszakoson Ngod Orbai 
Tilalmos erdeit elni . . . szándékoznák ., kiknek 
nem más ha nem a Dominalis Biró Illya alkalma-
tossagot ad [Baca SzD; GyL] . 1794: más alkalma-
tassággal . . . hivatt az ablakhaz [Koronka M T ; 
Told. 42/1]. 1796: azon alkalmatassággal feles, 
és tetemes kárakat tapasztaltunk az Ispotálynak 
tilalmas Erdejében [ K v ; Aggm. B. 15]. 1797: a 
Koronkai Conscriptio alkalmatasságával [Mv ; 
Told. 42/1]. 1806: más alkalmatossággalis fenyege-
tődzett [M.sáros K K ; D. 4. X X X V I I I ] . 1819: 
nem volt alkalmatosságom őtet ki ismerni [Déva; 
K s 116 Vegyes ir.]. 1829: most Karátson innepi 
alkalmatosságával 18 kupa bort hoztak Sámsondrol 
[Mezőkölpény M T ; TSb 48]. 

Szk : ~ adódik. 1831 ezen 8500 ől hosszúságú 
Métának kivágotása alkalmatosságával olyan 
artificialis Metat nem készíthetnénk, hogy csak 
rövid idő múlva is uj jabb Metalis diferentiara 
alkalmatosság ne adódjék [Remete Cs-Toplica M T ; 

Born. X V b ] ~o t elmulat. 1616: ben vagyon 
most az feiedelem Colosuarat jo alkolma-
tossaga vagyon az Soo felöl az Com(m)issio 
szerzesben. Ázert kegmetek beszelyen egymassal 
es ily alkolmatossagot ne mulasson el [Balázsfva; 
R D L I. 100 Emericus Nagy Bikafalviensis, előbb 
kolozsi préd. lev.] ~o t kap. 1825: azan Istalam 
ha valami alkalmatosságat kap ne sajnálja aszt 
az negy kerék fejet Kőrispatakra ki küldeni 
[Szentháromság M T ; Pf Beretzki Sándor lev.] * 
~o/ szolgáltat. 1672: Az Aszonynak fiai gyakorta 
halallal fenyegették Eke Georgyőt noha az Aszony 
szolgáltatot az veszekedesre alkalmatossagot [SzJk 
120] kap az ~on. 1800 meg érkezék magais 
Nemes Finta András Uram, es meg értvén oda 
menetelünk okát, kapott az alkalmatosságon . 
és mint Nagy Szájas, gyakorlott Vásáros ember, 
engemet gyarló Aszszonyt az eszemből ki beszéllett, 
és 29 V. Forintokba azon régi Vásott Kopott Mentét 
reám tudta [Torda; T V L t Közig. ir. 362]. 

Sz: az ~ csinálja a tolvajt. 1817 Az Majáros-
hoz (! ) uj Detzka kaput tsináltattunk, s arra én 
magam egy ollyan fa zárt componáltain, melly 

sok roszsz Embert meg fog akadájoztatni 
fel tett szándékjától, ugjanis az alkalmatosság 
tsináljá a Tolvajt [Héderfája K K ; IB Veress 
István lev.]. 

2. alkalomszerűség, időszerűség, alkalmas/idő-
szerű volta vminek; actualitate ; Aktualität. 1568: 
Legh elseoben Biro vram eo kgme lathwan az 
Wdeonek Alkolmatassagat az zam weweo Vraink-
nak valaztasara Adta eo kgmek eleybe, Jo itiletre 
visgalasra [ K v ; TanJk 1/1. 37]. 1575: Mostan 
penig Biro vram eo k. ha alkolmatoszagat esmery 
Emlekezek meg az feyedelemnek, hogy ha eo N. 
Io akaratia lenne az Eyely kapw Nitas neh lenne 
[ K v ; i.h. V/3. 122a]. 1607 az Vr Isten ty nagtokat, 
es ty kgteket mind feyenkent algia megh, es my 
nekwnkis minden tereh uiselesre erőtt es alkolma-
tossagot adgion, nagtoknak, s ty kgteknek minden 
wdeöben zolgalhassunk haladóképpen [ K v ; R D L 
I. 80]. 1638: menek En vice szolgabiro Eo kegi-
mehez az mikor alkolmatossagomat Jsmerem mivel-
hogi Eo kegime Jghen beteges alapatban leven, 
alkolmatlan wdeoben nemis búsíthatom vala Eo 
kegimet [Noszoly SzD; Wass 25]. 1680: ez ott 
levő akkori beczűlletes Divisorok investigalva(n) 
az dolgot akkor az fen forgo alkolmatosságh szeréni 
reszt iteltenek volt az defunctá(na)k az Zöld 
familiabol ( így! ) [ K v ; R D L I. 158]. 

3. 1700: az i f jú legény mind magát, mind el 
kötelezett Mátkáját szabadicsa, és annak utánna 
mind a két fél házassági alkalmatosságokat követ-
hessék [SzJk]. 

4. alku, egyesség; înţelegere, învoialä; Verein-
barung, Übereinkunft. 1812: instálom Kedves 
Bátyám Uram méltóztatik az ide való Esperestnek 
egy Levelet ezen alkalmatosságról Íratni hogy 
igaz lelke esmérete szerént az egész történt dolgot 
irja meg Kedves Bátyám Uramnak [Héderfája 
K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

5. építmény, épület; construcţie, clädire; Bau. 
1694: Adig extendal az külső Kaputol fogván az 
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Középső Kapu ig valo Fiscalis alkalmatossagoktol 
valo Inventatio [ K ő v á r ; J H b Inv. ] . 1754: mind 
a három alkalmatosság Tőgyfa gerendákra fenyő 
fa Deszkával megpadoltattanak [Uzdisztpéter K ; 
CU ] . 1759: Tisztarto V ram . . . egyebet nem tsinál-
tatott, hanem tsak a ' Marháknak egy kis alkalma-
tosságot [Marosludas T A ; TK1]. 1761 egj Major -
ság rekesztő ház formájú tapasztatlan alkalma-
tosság [S iménfva U ; J H b K LVII I/1. 46]. 1776: 

Azon hatalmaskodók igaz é hogy eleitől fogva 
miolta idea szármoztanak, s itt meg nyomultanak, 
a’ magok kitsin alkalmatosságokat, ház helyeket 
Szántó földeket. Réteket, az ide bé biro Possessoro-
kebol augealták ? [MkG 36. 5/4 vk. - aMarosszt-
györgy MT ] . 1792: Ezen elé számlált alkalmatos-
ságokat kerittik bé 88. Szál fenyő Deszkák 25. 
Sasokba fog la lva [Apahida K ; R L t 0.2]. 1848 

az ezennel ki bérlett alkalmatosságot szubaren-
dalni, másnak használatába adni . . . nem alland 
szabadságomban [ K v ; K m U L e v . 2]. 

6. épület/lakrész; parte de clădire/locuinţă; 
Gebäude/Wohnteil. 1724: Ezen Bóltbul nyilik egy 
ajtó a ' Budára Viszsza térvén ezen alkalma-
tosságbul a ' N a g y Palotára [Koronka M T ; 
Told. 29/12]. 1815: Vagyon még a’ Méltoságos 
Udvarnak itt egy Pálinka fŏzŏje Vagyon benne 
ket alkalmatossag egy fedél alatt lo Maga a ' 
Pálinka főző 2o a ' Pitvar a ' második alkalma-
tosság benne [O.nemegye B N ; K s 11. 19 Conscr. 
495 —6]. 1829 A z Udvar ház vagyon kő funda-
mentumra rakó fából Drányitza fedél alatt 1 
alkalmatosságokra osztva [Felfalu M T ; D E 2]. 

7. fekvőség, birtok ; bun imobiliar ; Liegenschaft. 
1701: Vas Dániel Ur (amna)k Thorda var(me)-
gy(é)ben Zahon majorkodo alkalmatossaga s udvar-
háza vagyon [Cege S z D ; Wass 15]. 1708: hogy 
oda fel ne periclitallyon a' Mis Herczeg alkolma-
tossaga sz ott valo Ispán melle mindgyárt rendel-
tem fel Bornemisza Miklóst [ Fog ; KJMiss. Foga-
rasi Jáncs lev.]. 1718: ha még ez utánnis, akár 
ben akar kin valo alkalmatosság osztatlannak 
találtatik, azonokatis Szép Atyafiságoson és igaz-
ságoson osszák három egyenes részekre [M.nádas 
K ; RLt ] . 

8. jármű ; vehicul, căruţă; Fuhrwerk, Fahrzeug. 
1745/1770 k. a ' melly Hallgatok fát nem hozhat-
nak, nem lévén alkalmatosságok, azok fizessenek 
akár őt pólturát, akár egy nap dolgozza(na)k 
[Va jdakamarás K ; SzConscr. 148]. 1759: Tudom 
hogy a' Groff alkalmatosságával vecturáztatott 
búzát, sajtot, s egyebet Májában, es onnét haza-
jővén Groff vr (na )k egy ökre mindgyárt meg 
döglett [Marosludas T A ; TK1]. 1812: a Groffné 
eő nsga Mégis rakatta vala a’ Kováts szekerét 
minden j obb j o b b portékákkal, melly alkalmatos-
ságnak a' Kereke . . . a Terüh alatt . . . eltört 
és ezen alkalmatosság visszatért az Udvarban 
[Héderfá ja K K ; IB ] . 1816: talám nem kivánnya 
hogy a hat Pe j L o v a m bé fog jam a hintóba nékem 
más alkalmatosságom nincs [ K v ; I B gr. Korda 
Anna lev.]. 1837: Jo Szívű baráttságánál fogva 
küldőm Szekerem az igért tőrőkbuza után 
— azon instálom ne botsássa alkalmatosságomat 

Törők buza nélkül [Ótorda ; T L t Praes. ir. 380/844 
Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

a lka lmatosságocska kies kb. kedvezés; favoare ; 
Gunst. 1689: N . Boër Thamas, és B. Péter Urai -
mék Proponálva(n) az eo Ngok Fogarasi Felső 
Székin Felső Venicei joszagokba(n) sokkeppe(n) 
valo meg bántodásokot, instálták mi előttünk 
kőzőnsegese(n) azo(n) hogy az iránt valo hábor-
gattatásokba(n) ha mi alkalmatossagocskaval mi 
tőllünk kőzőnsegese(n) lehetne az iránt valo succur-
susunkot ne denegalnok [ Fog ; Szád.]. 

alkalmatosságú kb. térfogatú; cu capacitate; 
von . Umfang (mit Attribut gebraucht). 1777 
egy jo nagy alkalmatossagu Fa Istálló [Dés ; Ks 
79 Dési ház pere 222]. 

alkalmaz 1. szerel; a monta; montieren. 1851 
A ’ malom áll 17 tö lgyfa lábakon A ' kő melletti 
kérgek mind jók van három harang alkal-
mazva a ' három kőhöz [Erdősztgyörgy M T 
T S b 34]. 

2. ~ za magát alkalmazkodik; a se acomoda; 
sich fügén. 1764: mint jo Fiu Annyához, mint jo 
Testvér Testvéréhez, mint jo Atyaf i szokta magat 
alkalmazni, magát mindenekb(en) ugy viseli 
[Torda ; Pk 2]. 

alkalmaztat 1. alkalmassá tesz; a face potrivit; 
geeignet /brauchbar machen. 1694 Vág jon itt 
egj Nobilitar(is) Curia, melljet az néhai üdösbik 
Bpataki János U r ( am ) , az első Tatárok járása 
után két jobbag j sessiokbol fogott e l : elhagjvan 
a ' régi Udvarhaz (na )k heljet pusztában; es itt 
alkalmaztatvan lakasra valo heljet maga(na)k és 
posteritassi(na)k [Kisenyed A F ; B f R néhai ifj . 
Bálpataki János urb . ] . 

2. intéz(tet); a a r an j a ; verrichten, arrangieren. 
1664: parancsoljuk alkalmaztassa ugy dolgait, 
hogy ad pr imum Marty proximo sequen(te), 
okvetle(n) Radnothon lehessen, hogy több arra 
rendeltetett bücsületes hiveinkel együtt indulhas-
sunk onnét Colosvar felé [Wass 16 fej. ] . 1798 

ha ä Joszágot . . . ki akarnák váltani, tehát köte-
lesek légyenek fél Esztendei előre valo Hi r tételt 
praemittáltatni, hogy ä vetéseket â szerént lehes-
sen alkalmaztatni [ K v ; J H b VI/19]. 

3. igazít, szab ; a potrivi/orienta; richten, be-
stimmen. 1761 E n pe(dig) alazatosan Instálok 
Excelle(nciád)nak Méltóztassék Kolos várra valo 
bé erkezése(ne)k bizonyos Terminussát megjelen-
teni, hogy a következendő szekezésűnken valo 
mulatasomot ahoz alkalmaztassam [Pata K ; B I 
Náb rád j István lev. ] . 

4. ~ja magát a lkalmazkodik; a se potrivi; sich 
an etw. haltén. 1631 valamit nevwnkel eleikbe 
ad, magát ahoz alkolmaztassa [Törzs fej. ] . 1634 

az en leuelemhezis alkolmaztassa kgltek ugy 
magat ez dologban, hogy ne faraszszon erette 
[Kentelke S z D ; D L t 382]. 1640: semmj valazo(m) 
kgteol elóttem allo kereztsegeról kjesin leankam-
nak nem jüue k jhez kepest tuthattam volna 
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magamat teob jo akaro Uraimnakis hivatali jakhoz, 
s mjnd penig az kerezteleo napjanak prefigalasahoz 
alkolmaztatnom [Barcsa H ; CartTr V, 359 
Barcsay Zsigmond Boromisza Pálnak]. 1656 
akartuk kegmeteket azért tudositani, hogy az 
caušansok tudhassák magokot ahoz alkolmaztatni 
[Wass 18 ogy-i meghívó]. 1692 Az Asszonyi 
allatis mint tisztesseges Feleségh és házas társ 
magát Férjéhez mindenben . alkalmaztattya 
[SzJk 258]. 1697 En, Hosdáti, I f f iab Antalfi 
János . vállaltam magamra, Nemzetes Bor-
bereki Alvincj Péter Uram Borberekj, s Hosdáti 
házainak gondviselését; kötelezvén arra maga-
mat, hogy magamat mindenekb(en) igazán 
és hiven alkalmaztatom [Borberek A F ; Mk Alvinczi 
Péter lelt. 15]. 1710: mŭis mind eddig az holnapigh 
ahoz alkalmaztattúk magunkot [Nsz ; K v L t I. 
199d a mészáros céh a gub-hoz]. 1716: Thordai 
Lŏrincz mint viselte és alkalmaztotta magát? 
[Nagyida K ; Told. 22]. 1722: En is ellenzettem 
prótestaltani is innovatiot ne igyekezzék csinálni, 
alkalmaztossa magát a’ Mlgs Gubernium Instruc-
tiojához, kűlőmben meg fogja bánni [Pókafva 
A F ; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 1726: en ugy 
igyekeztem edes Nemzetem8, kőzőtt magam viselnj, 
hogy az edes Fiaimnak az ajtot be nem tettem 
azért ok is azon Nemes Nemzethez jol alkolmaz-
tattyák magokot, bizony, ugy őket is azon Nemes 
Nemzet fel veszj [Ap. 3 Apor Péter végr. — aTi. 
a székelység]. 1758: (Udvar István és felesége 
Csuka Panna) egymás kŏzottis haboruán elŏk 
nem voltanak, egymást rendesen meg értették 
mint betsülletes házasságnak rendihez magokat 
alkalmaztatni kiváno emberekhez illett [Betlen-
sztmiklós K K ; BK ] . 1799 A Cancellista Urak 
tudgyák a’ magok kötelességeket azoknak Sinor 
mertéke a’ Sententia ahozis fogják magokat alkal-
maztatni [Magyaroság T A ; J H b K LX/6. 2 8 - 9 ] . 

alkalmaztatás 1. alkalmazkodás; adaptare, aco-
modare ; Anpassung, Fügsamkeit. 1671 Mely 
panaszokra eleo hiuatua(n) az Desi Hagnagyott, 
teób varasbeliek(ne)k regi rendyuel egywtt, es 
megh visgalua(n) szorgal(ma)toson Mideőn 
ezek ellen semmiben nem contradicalnanak, hanem 
az Orszagh Articulussanak engedelmeskedni 
akarnanak; Mely eő kegek alkalmaztatasatt joŭa 
hagyvan, teczett hogy az utannis igen el tauoztas-
sanak eő kglk minden gywleőseghett nemzeò legh 
kissebbik alkalmatossaghotis [Dés; Borb. I ogy-i 
bizottság hat.]. 

2. alkalmazás; angajare; Anstellung. 1792: Az 
Ország nagyobb Hivatallyaira ezen ugy nevezett 
Partiumbol valo alkalmas Személlyek(ne)k alkal-
maztatása [Zilah; Borb. I I hiv.]. 

3. alkalmazhatóság; aplicabilitate ; Anwendbar-
keit. 1789: Kendő Csak egy vagyon mind ket 
vegei Tóth Csipkével ekesitett kendő, melly Pulpi-
tusra valo alkalmaztatásáért a' közepe táján meg 
vagyon lyukasztva [Nagyajta Hsz ; Palotay 19]. 

4. 1776: B. Henter Urff i is méltóztatott mon-
dani, hogy a' gazdagságért nem vészem, hanem a’ 
maga Szépségéért, és alkalmaztatásáért a Kis 
Aszszont [Egrestő K K ; GyL „Joannes Tompos 

de Csik Sz. György" (66) és fel. Catherina Szeredai 
(54) vall.]. 

alkalmazta tik kb. igazíttatik; a fi potrivit ; 
gerichtet werden. 1681)1748: a régi barazdanak 
ket végihez alkalmaztatott a kőzepeis és határ-
halmocskákkal meghatároztatott [ K v A K t Mss. lat. 
236]. 

a lka lmazta tó . S z k : magát vidámul ~ vidáman 
viselkedő; care este voios, care este cu voie bună; 
sich lustig benehmend. 1758 Udvar Istvánné 
maga természete szerint tréfás, tisztességes dolgok-
ban magát vidámul alkalmaztató betsülletes 
Asz(on)y ember [Betlensztmiklós K K ; BK ] . 

alkalmaztatott kb. szabott, mért; măsurat; 
gemessen. 1820: minden Czéh Tagja igyekezzék 
az ide való Publicum számára Erdéllyi Materialék-
bol az időhőz, és a népnek ahoz alkalmaztatott 
Sorsához, 's maga viseletéhez kívántató illő mun-
kákat még pedig elegendőket készitteni, és árulni 
[ K v ; FésűsCJk 29]. 

alkalom 1. egyezség; învoială, acord; Verein-
barung, Vertrag. 1576 az alkalmot wgy twgya 
a Mykeppen az hatodyk valló Adam ferench 
[Jobbágyfva M T ; Bál. 78]. 1599: az alkolom 
zerenth az pénzt, kilencz forintoth megh adgya 
az fel peresnek [Énlaka U ; UszT 14/20]. 1600: 
Mikor Csorna Marton Cziki Simonnak ada 
az vsteòt ingemet hiua el alkalomra s en eleóttem 
alkunak megy [Agyagfva U ; i.h. 15/21]. 1602: Az 
alkalomba sem(m)it ne(m) tudok [Farkaslaka U ; 
i.h. 16/21]. 1606: Mely alkolmat es eggieswlest, 
my az my hwtwnk szerent megh irattúnk es 
pechetwnkkel megh erössittettunk, es az kett 
felnek bizonisagul attúk [Köpec Hsz ; Ks 90]. 
1628 divisor vraim arról nyilua(n) valo tanubizon-
sagot tesznek, hogy k j veotte Seres Janos az 
alkalombol az Kertet [ K v ; R D L 1/18]. 1629 Az 
alkalomkor Istva(n) Deák Uram cziak maga 
nevere alkuek megh az alkalom utan cziak 
hamar oda nem elegittetwnk senkit, mert az alkuo 
felek sem kivantak hane(m) az alkalom keozben 
( mivel sok zoval alkuhattattuk meg eokot:) 
monda az István Deák Uram [Msz; Borb. I ] . 
1630: Mi alkotok megh az Nehay Karoly Istvanne 
Azzoniomot Aradi Gergely Urammal mely akkori 
alkalmokrol leveletis attunk Aztis tudom hogi 
akkor vege leon az alkalomnak [Hídvég Hsz ; 
BLt ] . 1632: alkolo(m) szerent ugi alkottuk uala 
megh óket hogi Aztalos Mihali adgia megh vstgiarto 
Istua(n)nak az ket kalo(n)gia buzat [Mv ; M v L t 
290. 99a]. 1644 : meg lén az Alkalom [Mv i.h. 
291. 425b]. 1654: melj alkaloma(n) ( ! ) es czeren 
mi előttünk ekkeppen megh egiezven . . . attuk 
ez mi Jelen valo levelünket [Tövis A F ; Törzs]. 
1674: leön eö kk kŏzŏt illien Vasar, alkalom 
[M.zsákod U Told. 21]. 1676: alkalmokot nem 
tudom mint volt s hogy volt [Szu; Borb. I ] . 1681 
Mostani adoiok felől valo alkalmok mind addig 
vigoraban allyon valamíg I(ste)n annyera nyuitvan 
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a gyermeknek eletet emberkort erhet, es maga 
dolgaira providealhat [ IB Thuroczi András fogott 
közbíró Désfalván (KK) lakó kezével], 1693: az 
szőlőt eo kglme ennekem alkalom szerent tiz 
forintokba(n) adta [Dés; Jk]. 1714: Ezen dolog 
es alkalam, Aldamas ívok előtt ment véghez 
[Szaráta F ; Borb.]. 1722 k. az akkori Praedicator 
hirevel s jelen leteben legjen az el adas s — az 
alkalom [Szászfülpös M T ; GörgJk 86]. 1740 
bizonyos alkalmak volt a Felső sinfalviak(na)k 
a Rákosiakkal [ T ; Borb.]. 1745: en All Csik Seki 
(! ) Sz: Imrei Laszlo Gábor ielen voltam az Alko-
lomba mivel en irtam [Hr 10/64]. 1771 ha 200 
idest két Száz Vonás forintát ad az alkalom 
kész [Mv ; Ks 38. II. 28 Pápai János lev.]. 1777 
Mellj vásár és alkalam mi előttünk menvén 
vegbe(n) . [Backamadaras M T ; Hr 1/17]. 1797 
fizettenekis nékik alkalam szerént 24 vfokot [T ; 
JHb Hesdáti cs.]. 1812 az alkalam Szerint is 
4000 Rfamis atan hever minden haszan Nélkül 
[vSárd A F ; KmrLev. 3]. 1834: Szabó Sándor 
öt szekér Évett ( ! ) a Ganéjjalis a' ki váltást az 
alkalam szerént potolta [Asz ; Borb. I. — aÉrett ?]. 
1836 A Pavai Joseff Haza félét . ki alkudtam 
Taxára . . 3 Valto Rfban olly alkalom mellett 
hogy annak Censussát ángariaként előre fizesse 
bé | Edgy Tekenőmet most vasarra alkalom szerint 
2 R 30 xrk [Dés; Törzs. Taxalisták 12]. 1842: 
A Semesnyei azon Telkemet és Házomot 
adtam ki szolgalatra az előre edgymas kōzōtt 
nieg tett alkalom szerint [uo; i.h. 75]. 

Szk: ~òaw van. 1718 Az kgd fekete lova iránt 
vagyunk alkalomban, el ment ã Német 11. Aranyig, 
talám az 12. Aranjra réá verjük, ha lehetne felljebis 
[Fog; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1775 azon Házát 

eladóvá tévén, már azzal alkalomban Vagyon, 
vagy talám el is alkudta [Kv ; JHb VII/6] ~nak 
áll. 1620 ha valamellik fel Ennek az vegezesnek 
es alkolomnak nem allana, s Ez vegezesekben 
Edgyk az masikat meg haborgatnak hat Eŏtuen 
forint keótelem maradgion [Sóvárad M T ; Berz. 
15. XXXIX/6] alkalmat celebrál. 1724: Vass 
Dániel Uram, és Czegei Vas László Vram eō 
kglmek nékünk két részrűl kezeket bé adván, 
celebralának illyen meg másolhatatlan meg edgye-
zést, és alkalmat ., hogj továb eŏ kglmek között 
lévő litigatio Sopiáltassék, és a' Szép Attyafiság 
meg Tartassék [Dob. ; Wass 19] ^ alkalmat csinál. 
1752: égy mester Ember se mérészeljen akar 
Orög akár I f f iu légyen, maga jo Gondolatyabol 
fenyő Fat vásárolni, avagyj az Havasra fárodni, 
hogj valami Alkalmat az Oláhokkal csinályon 
[ K v ; KCJk ford. németből] alkalmat felbont. 
1711 Ha penig valamellyik fél ez mostani alkal-
mot egymás kōzot fel bontaná, meg változtatná, 
es turbálna; tehát ä Constans fel, az Inconstans 
félen . . . Száz Imperialis egész tallérokat exequal-
hasson [Kv; DE 2] -ft alkalmat megmásol. 1705: 
Tőnek illyen kötést hogy há melljik fél, ezenn 
alkalmott es vásárlást megh másolná 50. ötven 
forint Poenaban incurralljon [ K v ; Pk 2]. 1730: 
ha pedig maga Vargyas István Uram es Felesege 
vagj Gyermeki ezen Alkalmat vagj egjszer vagj 

masszőr megh másolná es violalna tiz magjar 
forintokat exequaltathasson az meg allo fél az 
megh nem álló félen [Aranyosrákos T A ; Borb. 
I I ] alkalmat tesz. 1573: eztelneky pays ianos 

es Polyanban lakozo ueress istuan tónnek 
ilyen alkolmat [Hsz ; Bál. 1.]. 1578: Alkolmat 
teonk kőzteok [Hsz; i.h.]. 1608: teonek <mi> 
elleotunk ilien alkolmat es uegezest [Uzon Hsz; 
Kp 1. I. 21]. 1612: mü előttünk illyen alkolmat 
tőnek ez ket fel szemelyek [Vardotfva Cs; LL t 
Fasc. 155]. 1615 tőnek illyen alkalmott mi előt-
tünk [Kál M T ; Berz. 3. 39/48]. 1637 teőnek illien 
alkolmat [Csicsó Cs; Bál. 60]. 1641 tőnek miv 
előttünk Illien vegezest es Alkolmat [Altorja 
Hsz; Borb. I]. 1670: Tőnek Eŏ kgmek illjen 
vegezest Es Alkolmat [Imecsfva Hsz; LLt] . 1681 
Nemes Kéri Balas atyankfia a falu kepeben tön 
illyen alkalmot [ IB Thuroczi András közbíró 
Désfalván (KK ) lakó kezével]. 1690: Tőttem Ne-
mes Belső Szol(no)k V(á)r(me)g(ye)ben Pintekben 
lakó, Bade Lukats Nemes Személlyel illyen alkal-
mat eresztettem portioját Bade Lukáts 
Nemes Ember és fiai keziben [RLt O. 5 Pápai 
Ferenc ne-i prof. kezével]. 1712: Tűnek mi előttünk 
Illyen alkalmott senki nem Kinszeritisibül 
[Kide K ; Kidéi lev.]. 1729: tűnek mi előttünk 
illyen alkalmot [Sárd A F ; Incz.]. 1741 tőnek mi 
előttünk égj más kőzött illyen alkalmot és vásár-
lást [M.köblös S zD ; RLt ] . 1762: tőnek mü előt-
tünk illyen örökös és meg másolhatatlan alkolmat 
[Szentimre Cs; Hr 5/33]. 1776: tőnek mi előtűnk 
illyen alkalmat, es Vegezest vagy vásárt [Zágon 
Hsz; Hr 9/12]. 1803 akár kivel tégyenėk alkal-
mat az Rákosi Fundusnak elocutioja Arendája 
iránt én senkinek azt nem engedem [Áranyosrákos 
T A ; Pk 7]. 1863: Szovátána Rézidiálo Bereczki 
János és nōjé (!) ŏ Klmek . . mü előttünk 
tőnek lépénk (így !)b ilyen alkalmot és ŏrŏkŏs 
vásárt [Mt. — aMT. bAz alkalmot tesz és az ~ra 
lép szókapcsolat keveredése]. 1871 Nemes Maros 
Székben Szovátán egy részről maga Bereczki 
Janos más részről Sándor István 
mŭ elŏtünk meg bizott Régyíusok előtt tövének 
ilyen alkalmott és vásárt [Mt] * ~ra lép. 1674: 
a fen megh irt Familiabol allo (így!) sze-
mellyek az Törvenynek bizontalan kimene-
telit megh tekintven ülyen vegkeppen valo 
fel bomolhatatlan megh edgjezesre es alkalomra 
lepenek. [Havadtő M T ; BLt 11]. 1821 Isz-
pász Gruutzának Dumitru Andronyon (! ) egy 
havasba valo bé alkuvás felett valo differen-
ciájok felvétetik. Iszpász Gruutza Taxa mellett 
tartván égy idegen havast, társakat vett bé mar-
háikkal fizetés mellett, a’ kivel valo alkalmát 
Iszpász Gruutza meg keveselvén kivánt uj j alka-
lomra lépni vele [ H ; JF 36 Prot. 9] & ~ra megy. 
1655: interim kőzb(en) vetesim lévén velle, alka-
lomra ment velem, mellyet mivel meg nem fizet-
hetet, Csepreghi Uram, per compositionem mind 
egy kezes contentált [ K v ; CartTr II, 897]. 
XVIII. sz. köz. engem meg ellenze a földnek 
Vásárlásától, azután uj alkolomra mentem a föld 
iránt [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 1787: 
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mentünk egy más kőzőtt . . . ilyen alkalamra 
[Apahids. K ; R L t O. 2]. 7790: Gőtfiné Aszszonyom 
nem akar velem alkalomra menni, elé várja Nsgodat 
a szüretre s akkor megalkuszik [Bencenc H ; B K 
Bara Ferenc tt lev.]. 1791 velünk Alkalomra 
mennek, hogy . . . Juhainkat Oláh országra 
ki hajtják [Széplak K K ; SLt évr.]. 1800 a' 
Kelentzeiek meg mondották a’ Benedekfalviak-
(na)k, hogy ha véllek alkalomra nem mennek a' 
gáttyokat bizonyoson el vágják [Benedekfva Sz ; 
B f R II. R 58/21 „Vervölgyi Banyai János" 
kezével] ~ra veszi dolgát. 1625: alkolomra 
ueóttek az dolgot, es nekiis nagy György 
Jakabnenak fizetet Bereczk Istuan flor. 5 [Uzon 
Hsz ; BLt] . 1640: juhayban sok karokott teöt 
volna, alkalomra veötte dolgát kezese-
ketis adanak . . . az kezesseget le teottek 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 133] * véghez megy 
az ~. 7606: Az Al Peres bizonicza, azt hogj teljes-
segel ueghezment az eò alkolma az Azzonial mégis 
adot az araba(n) [UszT 20/125] jk véghez viszi 
az alkalmat. 7606: Alkuttak tudo(m) egj nehanzer, 
de soha veghez nem vittek az Alkolmot, chiak 
abba volt, mert en tutto(m)ra veghez ne(m) vittek 
[i.h. 20/124]. 

2. alku, egyezkedés; negociere, tratative ; Unter-
handlung. 1682: mutogatta az házb(an) Nyirő 
János egyetmást hogy ez meg az házhoz valo, 
bottyatis az háznak, el Járák, alkalomb(an) 
voltak hallotta(m) Nyirő János, az Nemes Ász-
szonnyal [ K v ; R D L I. 162]. 1689: Mihály Deákné 
sirva kérte a Beressit hogy bocsássák ki Sztojka 
Vládot, két forintott is adott nékiek, de Sztojka 
V l ád az alkalom alatt, az kamarãbul az ablakon 
ki ūtōtte magát, ës el ment [Kopácsel F ; BK ] . 
1800: leg ottan haza érkezék Finta Andrásné 
Aszszonyomis, a Mentét áruban botsatotta, alkudoz-
tukis ugyan, de Nékem nem tetzvén az alkalmat 
félben hagytuk [Torda; T V L t Közig. ir. 362/800]. 

Szk : ~ba indul. 1651 annak eleotte Kovaczi 
Pa l neuű iffiu legeni meg talalta volt eolni Olto-
many Borbaranak az urat Szász Mihalit kinek 
halalaert indulva(n) alkalomba(n) az felieb megh 
irt keserues felekkel es alkudtak volt megh f 75 
[ G y f ; L L t Fasc. 70]. 1700)1808: a kérdésben forgó 
Örökség iránt néhai Harko Peter Deák Uram 
alkalomban indult volt az Exponens édes Attyával, 
de félben Szakadott [Va ja M T ; VH ] . 1732: meg-
szánván azért őket, alkalomban indulanak egjmás 
kŏzŏt, és tőnek egjmás kŏzŏt illyen meg másolha-
tatlan ŏrŏkkŏs Contractust [Gergelyfája A F ; JHb 
XXXVI I /13 ] . 

3. alku-pénz, kialkudott ár; preţ convenit; 
(aus)bedingtes Geld. 7777; En Brassaj Szent János 
uczában lako Hintó csináló András . . . Ezen 
munkát penig Korácsonra tartozzam el készíteni 
mellyet ha el nem keszitenék Duplummal tartoz-
zam ŏ Kgl(ne)k az alkalmat meg fizetny [Brassó; 
B L t 1]. 1812: a tisztelt Groff Groff Bethlen 
A d á m Urfitol Bonyhárol vásárolván edj Csikót 
ezüst pénz alkalomban. Midőn a Groff úrfi Csikója 
árát . . sürgetné, — A ' Groff keresvén pénzét 
nem találta [Héderfája K K ; IB ] . 

4. ? alku-tárgy, áru; marfă; Ware, Handels-
gegenstand. 1598: az Alkalomnak az ara Tiz 
forint [Nagykászon; KBorn.]. 

5. alkalmatosság, jármű; vehicul; Fahrzeug. 
1844: sok aggodalmam volt hogy sem leveled sem 
alkalam nem érkezett meg, ennyi temérdek idejig 
[ K v ; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

6. az alkalmatosság/jármű gazdája, szekeres ; 
proprietarul unui mijloc de transport, căruţaş; 
Besitzer einer Fahrgelegenheit, Fuhrmann. 1844: 
kérdezd meg a' kūkūllōvári alkalomtol milyen ut 
van [ K v ; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

7. alkalmi postás/üzenetvivő; curier ocazional, 
transmiţător de mesaj; Gelegenheits-Briefträger, 
Kundenträger. 1867 ha reménségem ellenére nem 
jöhetnének el kérem ez alkalomtol értesíteni enge-
met hogy gondoskodjam szekeresről [A.siménfva 
U ; Pf Marosi János Pállfy Lajoshoz]. 

alkermes börzsöny (festék) ; cîrmîz; (Farbstoff 
aus) Scharlachbeere. 1666: Viszki Paál ez szérent 
Harminczadoltata ki hozot jovait Pezmat, 
Alkermestt, Terieket [UtI ] . 1667 Alkermest 
vettem f 8 [Ut I ] . 1683: Vettem . . . Fejer várat 
Rácz Péter nevū görögtől Egy nitra pézmátlan 
Alkermest nitrájáb(an) négy Ompolna leven | Vō -
tem Egy nitra alkermest f. 15/[UtI]. 1759: az 
Aszonj eō N g a nem mért az Gyermekeknek Semmit 
bé adni, hanem az étzaka, az mikor ollyan hoszason 
volt az változása egj kis nyavalya törés ellen valo 
port adott eō N g a álkermessel [M.csesztve A F ; 
Ks Mikes Antal lev.]. 

alkermesmag börzsönymag; sămînţă de cîrmîz; 
Scharlachbeersamen. 1723: Stefaniczáné Aszo-
nyom is kéreti Kgd(e)t ne sainalya kgd eő kmének 
egy tallér ára Szereczen Dio virágot és egy talláron 
Alkermes magot vetettni [Ap. 1 gr. Káinoki 
Ágnes lev.]. 1752 3 Lót Alkermes Mag [Told. 191. 

alkhatatlanság kb. egyenetlenség; neînţelegere, 
discordie; Uneinigkeit. 1636: ha . . . valamy 
alkhatatlansag jeone keözikbe [Várdotfva Cs; 
L L t Fasc. 155]. 

alkhatik I . megegyezhetik; a se putea conveni; 
sich vertragen können. 1573: Eo kegek Erchek 
Apaf fy Akaratiat es ha valamy Io Móddal Alkliat-
nak vele Io, hwl ne(m) lehet, se hy chinalasra 
se Egeb fyzetesre Az varost Ne keotelezzek [Kv ; 
TanJk V/3. 81b] | Mykor Jinmar az lewel Magyara-
zasson Nem Alkhattnanak Mellyk Lewelet Magya-
raznak Monda Almady András, az eo deyakyanak 
olwasd eztt [Sófva B N ; RLt 0.5]. 1593: Zabo 
Lukach vallia . . . latam hogi az Simon Olbrich 
Janossal, Zaz Mihallias ( ! ) es Vezas Matiassal 
pantolodik, kerdem min ne(tn) alkhatnak, monda-
nak az leginiek im kupankat akaria el venni [ K v ; 
TJk V/l. 367]. 1596: Thudom azt hogy malom 
retinek hytták Varos zamara volth Elejen tizesre 
is oztották hogy ne(m) alkhattunk vegere (? ) ; 
mégh azon sem alkhatu(n)k uala, mert kiki bele 
menth el hozott ben(n)e [Szu; UszT 11/10]. 1604: 
mikor alkoznak uala ugia(n) Zolokmaban az eòrek-
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segh felòl az peresek, Akkor ne(m) alkhatnak 
[Szolokma U ; i.h. 20/124]. 1606: alkoznak vala 
azo(n) hogj az alperesnek osúat Istua(n)nak adgiak 
az eŏkret, ne(m) alkhatanak [Betlenfva U ; i.h. 
20/147]. 1643: czendesen alkhassanak [Szováta 
M T ; L L t 96/1]. 1652: igerenek Halót, felett 
valo praedikallasert Flor Nro. 1. Az szegeny rendek 
penigh a' mit alkhatnak s adhatnak [Borzás Sz; 
SzVJk 47]. 1687 Kis Thot Mihály Vr(am)mal 
meg ne(m) alkhatnának [Jobbágyivá M T ; Bál. 93]. 
1722 k. Minden Gazda Ember (ád) a kinek 
vetese nincs, három véka Búzát, avagy a mint 
alkhatik Zabot Gel. 2. A kinek zabja nincs, a 
mint a Ministerrel alkhatik [Beresztelke M T ; 
GörJk 79]. 

2. egyezhetik, összeférhet vkivel; a se putea înţe-
lege (cu cineva) ; auskommen können. 1570 De eo 
hogy seminjkeppen Nem alkhatot vele es ne(m) 
zerette dolgát ely wzte hazatwl [ K v ; TJk III/2. 
109]. 1598: En sem Testamentom feleòl sem oztozas 
felòl ne(m) tudok, hane(m) hallotta(m) Hannagj 
Leòrínchteól mo(n)dotta hogy Eò ne(m) alkhattik 
battiaúal es Angiaúal, de Etedre megie(n) nekik 
hadgia az Malomfalúit ha ne(m) Alkhatik vellek 
[Malomfva U UszT 13/95]. 1606: Salatj ugi 
mentt volt az Kornis vram fòldere Sellerül hogi 
az Battiaval eggiŭtt nem alkhatik [Karácsonfva 
U ; i.h. 20/114]. 1630 ha . eggywt nem alkhat-
nak az eöreöksegnek az más felen chinalyon hazat 
[Lövéte U ; i.h. 20/310]. XVIII. sz. eleje ha valla 
mellik Mester Ember az becsületes Czével nem 
alkhatna, és innét más Városba menne, az 
becsületes Czé utanna irjon, hogy azon hellyt 
öttet az Czéhbe be ne vegyék, se az Város Könyvébe 
be ne irattassék [ K v ; K v L t Céhir. I I Posztó-
csináló céh art. 25]. 1723: Gáspár Mihálly 
az Fiammal nem alkhatván, minket el hagya 
[Hévíz N K ; JHbT ] . 1738 Ha atyafisagoson nem 
alkhatnak három emberséges embert hijja(na)k 
kiken meg êgyezhettnek azok által igazíttassák 
amin meg nem alkhatnak [Ks 14. X L I I I a Kornis 
István végr.]. 

ál-korcsma tiltott bormérő hely; crîşmă clandes-
tină; verbotene Weinschenke. 1732: midőn a 
Ne(m)es Város Korcsomája fojt, akkoris maga 
házánál in praejudicium Oppidi áll Korcsomát 
tartott [Dés; Jk]. 

? alkolmány csinálmány, teremtmény; făptură; 
Machwerk. 1600: Senten(tia) sedis. Miért hogy 
Gyeörgyffi Martonth az bizonysagh nylva(n) megh 
tartotta, hogy Gyeörgyffi Balinthnak igaz gyer-
meke igaz fia, Farkas Antalnet penigh nylwan 
megh feleltek hogy ne(m) Gyeörgyffi Balinth 
leania, hane(m) fattiu, bereseka alkolmanya, az 
teörweny mind hazba eoreksigbe Zabadittia, es 
neki itelte, iure p(er)p(e)tuo [UszT 15/39. - aTi. 
az anya béresekkel, szolgákkal szeretkezett]. 

Az eredetiben nem tollhiba alkotmány h. ? 

alkonyat naplemente/nyugta; apus de soare, 
asfinţit; Sonnenuntergang. 1746: Pakurar Togyer 

alkanyot tájb(an) az őkrókhez ment [Kersec H ; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 1756: Sztrancz Péteris vellem 

alkanyotig ott mulatott Sztrancz Péter 
alkanjotban . . . az irt D(omina)lis Birohoz ment 
[Bulzest H ; Ks 101]. 1801 estve alkonyatkor 
maga az Ispány Vr meg parantsolta a Béresek-
(ne)k, hogy Senkiis a Kortsomára kőzzűllők ne 
mérészeljen menni, minthogy már a kortsomárost 
nagy tűzbe hozták [Kajántó K ; Á L t FiscLtj. 

alkonyodat alkony, alkonyat; amurg; Abend-
dämmerung. 1573: Nemes zemely zekely 
Lwkach Sayo wdwarhelyrwla, Megh Eskwen, eztt 
walla Mykor Jmmar keozel kezdenk az falwhoz 
Juttny keseo wdeo, Alkonyadottkor wala 
[RLt 0.5. - aSzD] . 1638: ezt az Varga Miklosnet 
Nagi Miklós az Czizmadia Lorincz haza falahoz 
Tamaztotta uala wgi bastolia uala . . . , de alko-
niodatkor uala [Mv MvLt 291. 143a]. 1752: az 
Oltjan Opra halaira valo veretése pediglen, volt 
estve, alkonjodatkor [Velkér K ; Ks 7 X V . 6]. 
1750: alkonyodot tajban Tolvajt kiált vala 
[Kál M T ; Berz. 12. 92/61]. 1759: azan napon al 
kanyadot ( ! ) idő Tá jban [Csejd M T ; VK ] . 1763: 
mit hoztak légyen a ' szekereken én annyira nem 
visgáltam kűlőmben is már alkanyadat tájban 
volt az Hidan által jövetelek [Gálfva K K ; Mk 
V. VII/1.]. 1769: estve alkonyodatt tájba a Nagy 
Rétben Vizelve felöl negyen fel jüvenek s rakodni 
kezdének kert ággal [Bögöz U ; IB] . 1771 látam 

Danilát egy alkonyodott tájban [Bukuresd 
H ; Ks 114. 61. 121]. 1786: alkanyadat után mint 
egy orátskával Házamhoz jőve a’ Faluból három 
legény [KLev 11]. 1810: Blós Mihailának 
egy fia meg akarván halálozni, udvar biro 
ur alkanyadott felé, el is botsátotta [Görgény-
sztimre M T ; Born. G. X I V 1]. 1811 Másnap 
alkanyadatt felé [O.fenes K ; i.h. 8]. 1812: bémen-
tem a Groffné Házába már alkonyadotkor [Héder-
fája K K ; IB Molnár György (58) ref. esp. vall.]. 
1832: En ide meg érkezém éppen most alkanyadot-
kor [Vajdasztiván M T ; Born. X V b Demjén Sámuel 
lev.]. 1840: alkany adott tályba hozám jött egy 
ember [Dés'; D L t 500/1841]. 1842: Azon estve 
alkanyadot tájt oraját el loptak [Dés; D L t 
916]. 

Ha. 1742: alkanyodat tájban [Bernád K K ; 
Sár.]. 1747 alkonyadatkor | alkonyodat tájban 
[Kük. ; LLt ] . 1846: alkonyadot tájt [Dés; D L t 60]. 

alkonyodik szürkülödik, esteledik; a amurgi; 
dämmern. 1738: a mig a Faluban bé érkezte(ne)k 
vélle csak szásznyiresig, addig a nap lehaladott 
alkonyodni kezdett [Szásznyíres SzD ; Ks 27. 
XV I ] . 1750 k.: a ' midőn már szinte alkonyodatt 
volna, a’ feleségem s mellette levő betsűletes 
Aszszonyok kivántak volna Halmagyine 
Aszszonyomat haza a’ maga szállására kisirni 
[Ks 83 Onadi Szakáts Mihály lev.]. 

alkot I. nemz, csinál; a face; zeugen. 1585: 
Abraham anna özuegy asszony voltt Mykor Nagy 
Mate Gyermekett alkutott voltt nekye az Gyermek 
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szenth laszlon neuekedett fel [ K v ; TJk IV/1. 
420a]. 7673 egy Sara ne vő azzonnak egi fiat 
alkotot vala [KJ ] . 1629 mikor az Leannak gyer-
meke leot vala, s latam az gyermeket s kerdem 
az leant, ki alkotta atkozot! azt monda az leanj 
nem tudom [ K v ; TJk VII/3. 24]. 

2. épít; a construi; bauen. 1849 Csűr. K ŏ 
fudamentomra alkatva, faragatt posta détzkábol 
oldalai tölgy fákból | A veteményes pintze bolt-
hajtásos - kŏbŏl és Téglából alkatva [Szent-
benedek/Dés; Ks 73. 55]. 

3. szerkeszt; a face/construi; konstruieren. 1849 
A ' kō falnak Északi oldalában — van alkatva 
égy jol rendezett festett almarium [Szentbenedek/ 
Dés ; Ks 73. 55]. 

4. megegyeztet; a se înţelege, a cădea de acord ; 
sich vereinbaren. 1645 Lázár Istvanne Aszszo-
niom, es Lazar István Uram közōt valo Compo-
sitio . Az Udvarhaz dolgabol igy alkutok 
A z fōldbeli vetes felöl igy alkuttattuk [ LL t Fasc. 
120]. 

alkotás megegyeztetés ; înţelegere, convenţie ; 
Vereinbarung, Übereinkommen. 1620: Qz meg 
irt karos kertnek szinere menuen, az alkotast el 
kezdeok keőzteők [Szentrontás M T ; Sár.]. 

i 
alkotmány építmény ; construcţie; Bau. 1771 

mind a Serfoző ház mind a Malom s mind egyéb 
apróság alkatmányak . az Dévai udvar Prae-
diumainak tilalmas Erdeiből épült meg | valami 
Sajtó szinnek valo épületre vagy alkatmányra 
vittenek mintegy 11 ~ Tizenegy szán Tölgy fát 
[Kersec H ; Ks 93. 19.6]. 1817 A Kortsma 
régi alkotmány Zsendelly fedél alatt | vagyon 
az U j j Malom mellyis gerendákba vesett sas 
fákra épült alkotmány [Ördöngösfüzes SzD ; 
ö rmMúz . Conscr. 6]. 

alkotó-bíró egyeztető/békéltető bíró; judecător 
pentru conciliere; Schlichtungsrichter. 1578 ez 
alat megh irt dologban fogot es alkoto birak 
[ H s z ; Bál. 1.]. 

alkotott szerkesztett, csinált; făcut, construit; 
konstruiert. 1849 A ' Gabanas feletti első szaba 

a ' falba alkatott könyves Téka, de ūve-
getlen, benne lévő kūlõmbŏzŏ könyvekkel | 
Vagyan ezen szép ki terjedesŭ és nagy kertbe 
egy bámulásra méltó nagy terepéj, Tölgyfa, melly 
alatt vágynák faragatt kövekből alkatatt ŭlö 
hellyek, asztalak [Szentbenedek/Dés; Ks 73. 55]. 

alkotvány alkotmány, építmény; construcţie; 
Bau. 7736; az egész . . . alkotványa kövei kõzőt 
is, sok rosz, tsak majd pala kő vagyon [Sárpatak 
M T ; Conscr. - aTi. árnyékszék]. 1754: ezen 
egész alkotványnaka hoszsza 1 Szélessége 3 */4 ől 
[Uzdisztpéter K ; CU. aTi. háznak]. 

alkő alsókő, lisztelőkő, fekvőkő, padkő; piatra 
de dedesubt a morii; Bodenstein. 1699 : Mihácz-
f a l ván a vágjon edgj Malom ház . . . Ezen malom 

negj kŏvŭ, melynek folyo kövei ige(n) megh 
vásottak, alkōvei penig el hasattak és el vástak, 
ugj hogj ezen tul csak hamar mind az folyo kövek 
helyiben mind penig az alkōvek helyiben mas 
kévántatik [ L L t Gyulafi László inv. — Mihá lc -
fva AF ] . 1785 A Malomnak nevezetesebb Esz-
közei A Felső és kőzepső Lisztelő kövek Szinten 
uj Csitsai jo kövek, az Felső alkő elhasadott, az 
also folyo kő is meg vásott nem vastagabb 4 
újnál, tsak alkőnek valo. Az középső alkő sem 
tehet szolgálatot ugy meg-vásott [Szu; Ks 73.55]. 
1824: A ' felső, és also all kövek avatagok, a 
Kōzŏpsŏ all kő u j j [Nyárádsztbenedek M T ; Told. 
37 malom-leírás]. 1837 A ' Malom s' a’ kő pad 
ö t kő, három forgo felső malom Kő ujj, — kettő 
alkő [Náznánfva MT Berz. 21]. 

alkörmös 1. alkermes 

alku I. fn 1. egyezség; învoială, acord; Ver-
trag. 1668 a’ mi . Nadányi Urammal tŏtt 
alkumot vagy alkuvást illeti [KJ ] . 

2. egyezkedés, alkudozás; negociere; Unter-
handlung. 1828 Kardos György előbeszélli 
hogy egj félhold Főldgyét alkuba eresztette 
Zallagul [Borb. I „Huszti István Felső Sinfalvaa 

hites nótáriussá" a TA] . 
II. mn alkalmas, megfelelő ; corespunzător ; 

entsprechend. 1581 mínde(n) tyzedból eggyet 
egyet, valazzon Biro vra(m) tanachyawal, akyt 
Alkwbnak Ityl eo kegmek [Kv TanJk V/3. 241b]. 
1582 keryk Byro vramat, hogy valahun masut 
alku helt kereswe(n) . epichyenek helt mind 
az dezmanak Mind penigh plébános vram major-
saganak [ K v ; i.h. 251b]. 1591 Byro vram egy 
Reowid es alkw Napra eo kegyelmeketh be gywyche 
hogy Iktassak vyolagh be az Espanokath, 
ugyan akkor legyen az hewteoltetesis [ K v ; i.h. 
1/1.130]. 1591 Keryk eo kgmoket zam wewó 
vraimat hogy egy Alkw Napon, az Regy zokas 
zerent, wygyek be azon Solemnitassal, es Sta-
tuallyak oda, az Espotalyba, a' mint Ennek elòtte 
valo Espotaly Mestereóket [ K v ; i.h. 156 — 7]. 

alkudhatik alkuhatik; a se putea tocmi; unter-
handeln können. 1876: A gondnok, ha olcsón 
alkudhatik, felhatalmaztassék még most 18.000 
zsendely megvételére [M.bikal K ; RAk 325]. 

alkudik 1. alkuszik 

alkudozás alkukötés érdekében folytatott tár-
gyalás ; negociere, tratative; Unterhandlung. 1880 
Kozma János gondnok a temetővel határos kert-
rész megvétele iránt a néh. Kozma Bandi András 
örökösével alkudozásba ereszkedett [M.bikal K ; 
R A k 354]. 

a lkudoz ik 1. gyak alkuszik; a sta la tocmeală; 
unterhandeln. 1798: most Kolosvárat Jártamba 
az ott valo Serfözövel beszéllettem hogy ha Árpát 
venne, alkudoztom és igért ött ött Garost 
vékájáért [Mezőbodon T A ; IB ] . 
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2. egyezkedik ; a negocia; übereinkommen. 
1738; vagyon udvarház noha puszta Vásár helyen, 
Varsoczon, Monostoron, Mányaban Az léá-
nyom Bornemiszane és az kis Unokám Nagy 
Boldisár Uram leankaja osztozodgyanak S olku-
dozzanak azok felet ki hol szereti a helyet [Ks 
14. X L I I I a Kornis István végr.]. 1748: Szalai 
András Uram tsak Felesége által (így!) alku-
dozatt volt meljet eo kglme is meg értvén, 
eo kglme is Consentiála és az meg irt punctumo-
kat Confirmálá és ratéhábéálá [Mezőmadaras 
MT IB ] . 

3. alkuszik vmit; a tocmi; unterhandeln. 
XVIII. sz. közepe Borbély Istvánnak a' Hazat 
alkudoztam, nem idegen a' vásártol [RLt 0.1]. 
1775: egy idegen üsmeretlen Czigántol egy szőke 
falvi betsületes ember egy lovat alkudozott 
volt s meg alkuttak volt már ketten aránta [Mv ; 
Ks 65. 44. 13]. 1786 Már én a Nsgtok Ben-
tzentzi ōrōksegeikre mind idegen selléreket tele-
pitettem két napi dolgota alkudozván velek [Ben-
cenc H ; B K Bara Ferenc lev. — aHetenként 
két napi szolgálatot]. 1803: A Dézma szalmát 
énis alkudoztam az Cassae Perceptortól de hogy 
én meg nem alkhattam az udvari Biro Vette meg 
[F.köhér M T Born. G. X I X . 3]. 

Ila. 1807 alkudasztak [K ; KLev.]. 

alkudt felvállalt, kialkudott; tocmit; abge-
macht, unterhandelt. 1810: mindenikünk mikor 
alkudt Munkánk nintsen igy dolgozunk Magunk-
nak, s mikor vásárossá akad el adgyuk [ K v ; 
AsztCle v]. 

alkudtat megegyeztet; a se înţelege ; sich verein-
baren lassen. 1645: Lázár Istvánne Aszszoniom 
es Lazar István kŏzōt valo Compositio . . . Az 
Udvarhaz dolgabol igy alkutok Az foldbeli 
vetes felöl igy alkuttatuk [LLt Fasc. 120]. 

L. még alkot al. 

álkulcs tolvajkulcs; şperaclu; Sperrhaken. 1585: 
Erre Iutek oda hogy a’ lakatosok Mongiak vala 
hogy semmy All kolch Nem leot volna a' lada 
mellet [Kv TJk IV/1. 490]. 1593 ez Vizhordo 
Tamasne egj ladankba bele teorte az 
kolchnak tollat teolt ket eztendeo benne, 
annak vtanna ammint vegere mente (m), hogi 
all kolchot tartót ládámhoz [ K v ; TJk V/l. 327]. 
7629: hogy R a b Gergely alkolcsot tartót volna, 
es eö teőrte volna fel a hazatt es ladatis en nem 
tudom bizoniosso(n) [Mv; MvLt 290. 36b]. 1638 
En soha sem tudom sem hallotta(m) sem lattam, 
sohais hogj az az Philep Miklós az Annianak 
ladaiat al kolczal megh nitotta volna es hogi 
ezüst marhaj atis el lopta volna es el uitte volna 
[Mv ; i.h. 291. 144b]. 1649: Thotfalusi Andor 
orozua el kolczal meghnitua(n) . . . hazamat es 
euel az fejszeuel ladamat . . . hatodfel Tallért 
el lopot [ K v ; TJk VIII/4. 423]. 

alkuszik 1. egyezkedik; a se tocmi; sich ver-
einbaren. 1570: Azt Thugya Marton deaknak az 

Atthya es olah Demeternenek attya Egyek voltak 
De Eŏreksegek dolgaban Nem Thwgya Mint 
oztoztak es alkwttak egy massal [ K v ; TJk III/2. 
43]. 1600 Akkor sok zom uthan engedelmes 
kezde lenny es monda en immár procatortis 
kerestem ez dologra ha penigh Alkwnny 
Akar tehát mostan lassa es Adgyon tiz forintot 
[ K v ; TJk VI/1. 495]. 1602: Amiolta Zabo mihaly 
ez fogoly legent farkas mihalt ott ben tartia az 
fogsagban vgyan gyakorlatossagal izente hogy 
meg alkugyek velle akar chyak hat forintot 
Adgion nekj az fogsagbol el zabadittatia, de far-
kas mihalj semmith Nem Igert sem alkunni Nem 
akart [ K v ; i.h. 615]. 1604 : mikor alkoznak uala 
ŭgia(n) Zolokmaban az eòreksegh felòl az peresek. 
Akkor ne(m) alkhatnak, hanem fel haragúanak 
Vas Peter felesegeúel es haza menenek [UszT 
20/124]. 1606 Vas Peter oda jeott uala Zolok-
maba felesegeúel, az eoreokseg felòl Alkon(n)i 
kezdenek. 25 forintba hagia felesege kepeben 
veghre 12 for (n )tra zolla, Demjen Boldisar hat 
forinto(n) keri vala Vas Peter fel haragúek es 
el mene [Szolokma U i.h.] | A fel peres bizo-
nicha, azt hogy Dymjen boldisar alkvt az Eorok-
soge(n) de ueghez ne(m) ment [i.h. 20/125] | Vas 
Peter azt monda hogy az mint adoryanj 
balassal alkvtta(m), ahoz iartom Jmmar maga-
moth mennjen këd Adorjáni balashoz [Geges U ; 
i.h.] | az mely hel uegeth peórolnek ualaminth 
alkoznak az hatarsaga felól de minekúnkis biro-
dalmunkban) uagion s uolt emlekezettúl fogúa 
[i.h. 18/11]. 1607 azon kerem hogj eggiút alko-
gianak [Illyefva Hsz ; BLt] . 1632 Kayczya 
Mihali Lazar Istuannehaz io akarattia zerentt 
köte magatt az uttan ot megh vna Beldi 
Kellemenhez ada magat, Lazar Istuanne Azzoniom 
nem akara hadni, s azdig alkunak hogy Beldi 
Kellemen egy iambor eösteöl marat jobbagjat 
Marton Matet ada Lazar Istuanne Azzonjomnak 
Czerebe Kayczia Mihaliert [Kozmás Cs; BLt 3]. 
1635: monda Borbély Janosne, en ne(m) alkú-
zom veled, hane(m) János Deakne Azzonyo(m) 
igjrt enneke(m) egy hordo bort, uele alkűzo(m) 
[Mv; MvLt 291. 53b]. 1646: alkudgyek Zengyei 
Mihaly Uram Zabo Danielne Aszszo(nyom) mai 
[Erdőszengyei M T ; Told. 27]. 1655: en is mon-
dám neki hija bé házához, alkugyèk vèlle [ K v ; 
CartTr II, 891]. 1669: Attyafiságos kepen al-
kogyunk egymással [BLt] . 1682: be Jöve Nyirő 
János Ur(am) egy Nemes Aszszonynyal el 
nezegeték az házat alkudtak egymással [ K v ; 
R D L I. 162]. 1693 Elsőben mikor alkuttak hogy 
fél mivéltesse Ferencz István a Gelerd István 
meczű vasat mint alkuttak aban semmit nem 
tudok [Szentegyházasoláhfalu U Törzs.]. 1752: 
ha eŏ Excellentiája most azon borokból pénzt 
akar kapni, lenni kelletnék eò Excellentiájának 
egj hitelös emberinek kiben ne difidálna ki mit 
ér az bor az szerent az vásárossal alkúnnék [Gagy 
U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1800: énis Bene-
dekfalvi több Lakosokkal együtt Mlgos Horváth 
Urtol a Kelentzei Erdőre bé alkuttam erdölés 
végett, de a' Kelentzei Lakosok meg nem enged-
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ték ennél fogva a Kōdiekkel alkudtunk [Bene-
dekfva Sz; B f R II. 58/21]. 1815: A végre küldöm 
ezen embert személyesen, hogy ugy alkudgyék 
vélle, édes Néném, a' mint tettzik [Újlak Sz; 
Végr.]. 

2. alkudozik; a sta la tocmeală; unterhandeln. 
1851 fogadj a mentől olcsobban és, a’ kenyér 
evőt ne szaporítsuk nem szégyen alkudni mert 
aztan késő bánkódni úgyis mind roszak ha ezer 
van [ K v ; Pk 6. - aTi. cselédet]. 

3. megegyezik; a se înţelege, a cădea de acord; 
sich vereinbaren, übereinkommen. 1585 Égikor 
mikor keolteóznek Olaios Georgy kerdem 
Mint Alkuttak, De eo sem cheret sem Eóreók 
Arat Nem emlite [ K v ; TJk IV/1. 411]. 7599: 
mo(n)da, H a ha (így!) ne(m) miwele(m) azt a 
mint en wele alkuttam, hogy azt megh masoliam 
[UszT 14/18]. 1604: Az malomba ualek Czur 
Jakabne is ot üala kerden mint alküt az falual 
az malom feleol miuel hogy ertette(m) uala az 
eleot hogy uonakodnak felette [Bogárfva U ; 
i.h. 18/177]. 1605: Az Nemes Ember Seller ado 
fizetesekreol tetczet hogy obserualtassek az tawaly 
vegezes tudny illik hogy minden gazda oly gond-
uiselesel legyen affeleknek be fogadasaban es 
vgy alkudgyek velle hogy amely Seller adot fel-
vettnek tehát eo maga supportalia [ K v ; TanJk 
1/1. 494]. 1620 : Az hatra maradott pénz feleòl 
pedig igi Alkuának, hogy f. 12 ez Ieoueò szt 
màrto(n) napiàra kesz penzwl meg fizesse (n) 
[Kovászna Hsz ; Borb. I]. 1628: Az Kalmár mar-
habol így alkuttanak egi mas keözeot . . . [ K v ; 
R D L I. 137]. 7666: Az malom dolgabol Eö 
kgmek igy Álkuanak . . . [Altorja Hsz ; Borb. I] . 
1670: ugj alkutt volt Veres mihaly vral [Mező-
veresegyháza SzD ; BLt ] . 1722 k.: Proventus 
Pastoris A Nőtelen legeny ad Dnr 25. Ha 
bért nem ad, alkudgyek a Ministerrel [Póka M T ; 
GörgJk 155]. 1723: Hallottam az Tapolczaiaktōl 
hogy eŏkett Luka biro Csipelni erőltette ki jŏni 
s nigy sing harisnya posztob(an) alkuttak osztán 
lehatta eŏket [Hodák M T ; VGy ] . 

4. kiegyezik; a se învoi; sich abfinden. 1747 
Nemes Magyar országrol . . . hat ökröket haj-
tott volt el Pap Vanka, kiknekis az Gazdaja utya-
ban igazodvan azután miképpen alkudtanak 
egymassal nem tudom [Egerbegy Sz ; Ks 27/ X V I I ] . 

5. alku útján vesz; a cumpăra tocmindu-se; 
durch Handeln kaufen. 1670: ezeket az Szent 
Peteri Jobbágjokot tizenket száz forintban alkutta 
va la [Városfva U ; Ks T. 33]. 1687 Jeddi 
kezéhez hogj keseket alkugjék elő pénzt adtunk f 2 
[U t I ] . 1733: valaholot lehet egj negjvenes jo bort 
alkugjék [Dés; Jk]. 1771 a Kundi és G Váral-
jai Lakosok (na) k Kŭ lŏn kŏvŏk volt alkuva s bir-
tokok alat a nevezett Malomban hogy azokon 
Mások előtt mindenkor ők őrölhessenek [Széplak 
K K ; SLt évr.]. 1796: Hordokat alkudott Szekely 
Josef Ordobaa 30. Sz. Csehben is 8.tzat [Szüágy-
cseh; I B Fogarasi István kezével. — aSzamos-
ardó Sz]. 

6. fogad, meg/felfogad; a angaja (o persoană); 
nehmen, dingen. 7805; A Néhai Mlgos L. Baro-

nissa Jósika Mária Aszszony O Ngat igen jol 
esmertem, mert Tisztartoja voltam esztendeig . 
Meg esztendőm be nem telvén, más Tisztett alku-
dott volt a Néhai L. Baronissa Aszszony ő Nagysa 
( ! ) [Szamosfva K ; BL t 12]. 

7. egyezik, megfér; a se înţelege; sich vertra-
gen. 1570: Eztis hallotta a Trombitastwl hogy 
ezt Monta, Esseh lelek kurwak ely vezek myatta-
tok . . . Zabo Janosne vyzont megh wgy zytta 
az Trombitást es Jgh laktak alkwtak egymassal 
[ K v ; TJk III/2. 27]. 1610: Byro Peter az annia-
ual alkonni nem akarna [Tekerőpatak Cs; L L t 
Fasc. 69]. 1630: egy nihanj keppen ennekem 
Karomra leszen, de en azzal sem gondolok czak 
Kegüd alkudgiek Atjafiuy kepen velem [Fehér-
egyháza N K ; TGsz 51]. 1756: Én ugy tudom 
hogy az ide valo Papokkal Molduán Vojna jol 
alkuszik [Galac B N ; WLt ] . 

alkutás kb. megszerzés, hozzáadás, toldás; adău-
gare; Anwerbung, Hinzugabe. 1573: Pal verner 
Azt vallia Eotet ky hitta volt panithy gaspar 
az Mezeore egy darab feoldet Mwtaiot neky 

hogy egy holdot Meryen benne Mykor azt 
ky Merte volna Mond hogi meg alkutya hogi 
teob legien esmet valamenyewel teobet zakaztot 
hozza de eo Nem Twgia Menyet tezen az alkwtas 
[ K v ; TJk 111/13. 247]. 

alkuvás 1. egyezkedés; negociere, tratative; 
Unterhandlung. 1573: eo az testamentomkor 
Jelen ne(m) volt . . . , De az Alkŭuaskor ott volt 
keoztők [ K v ; TJk 111/13. 254]. 1575 En batory 
elek adom mindeneknek twtara hogj 
az ozlaskor es alkovaskor azalos tamas adya enne-
kem Jutót vala kyt en ew keglmenek meg enget-
tem es vizza attam [Zsibó Sz; WL t . — d i ó s a d -
ról (Sz) való, diósadi]. 

2. egyezség, alku ; înţelegere; Handeln. 1570: 
Az Gergely deák adossaga feleol eo K. varoswl 
azth Mongiak, hogy eo k. Byro vra(m) es az Tanacz 
Thwgyak Mynt volt Alkwassa velek Aztis eo k. 
Thwgyak Myre zolgalt, Az kyre zolgalt eo k. 
Alkwdyanak megh vele [ K v ; TanJk V/3. 15a]. 
1573: az fl. 150 Adosságot . . . azkor kellet meg 
fyzetny Az mynt alkwassok volt [ K v ; TJk III/3. 
125]. 1578: Tugya ezt Bizonnyal hogy pakochya-
bely es kys nywlasbely Rezekett . . . alkowas 
zerint Attak rezebe [Torda/Alsójára T A ; Thor. 
V/14]. 1579: Meli eo keozeotteok leot alkuuasnak 
es vallasnak bizonysagara es ereossegere 
Attuk az mi Varasunk Nagiob peczeti alat valo 
levelwnket [Abrudbánya A F ; Berz. 17]. 1585 
Olaios Georgy azt monda, hogy Boltbely 
Marhatis Adot es Amint Az Alkowas leot az eo 
haza essik hozzu Martonnak tizen het zaz forin-
tiaba [ K v ; T J k IV/1. 411]. 1621: illjen formán 
componala egjmassal megh bekellenek . . . Melj 
bekellődest es alkuvast mind ket felöl jovallanak 
[Asz; Borb. I ] | elebbi alkuasokat . . helyben 
hagyuan, ada . . erdeőt Vegh Mihaly Veres 
Christina azzonnak [Meggyesfva M T ; D. 1. II . 
31]. 1630: az alkuas Uram addigh nem lehet 
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valamigh az Kegield kevansagat nem Ertem, 
mi legyen az Malom helj felöl [Fehéregyháza 
N K ; TGSZ]. 1670: adot Luts Mihaly Ur(am) 
egy ŭvegh pohár forma pohart, melyről nints 
alkuasunk [ K v ; AsztCJk 70a]. 1678: veottem 
kezemhez ket peczetes leveleket, mellinek 
edgike szol az Sz :Pali Ignatjus, es Koncz Gábor 
Uramek keozöt valo joszagok alkuvasarol [Faragó 
K ; Ks 41. K ] . 1692: Diosi Miklós Ur(am), nem 
<en)gedte azt az Alkuast, hanem Eze(n) haz 
heljeket s erdőt maganal meg maraszta s műnket 

azon Erdörül s haz heljekrül Eltílta [RLt 1]. 
1707 Mikoron volnánk Rákoson . . lön ŏ ke-
gyelmek(ne)k illjen alku vasok előttük ( ! ) [Ara-
nyosrákos T A ; Borb. I]. 1714: ezen dologrol és Al-
kuvasrol Senki nem Contradikalt [Szaráta F; i.h.II]. 

Szk: ~ba indul. 1597 Georgius Schmelczer 
fassús est. Mikoron Nagy Isak az mostoha annya-
wal alkwvasban indúla en voltam eggyk Arbiter 
keozeotteok en oztottam fel keozeotteok mind 
penzeket ezwsteoket es mindé (n) marhaiokat 
[Kv; TJk V/l. 115] * ~&a/~ra megy. 1593: 
tudom hogi zerzeodes, es alkuasra mene az 
Azzonj vizhordone, es mas fel forintba zallita 
le dolgát [ K v ; TJk V/l. 325]. 1613: Bereck 
Peterne Agotha aszony az eō battiaual Geòrfi 
Marthonnal mindenekrúl alkuvasra mene mi eleot-
tőnk . Az ben valo negiedert atta . az 
Attya Georfi Marton Reszet [Lozsád H ; Törzs]. 
1629: alkwasb(a) menenek s Nyjreo Ferencz 
mesert igire az Anak, de az utan meg masla 
[ K v ; TJk VII/3. 1 0 8 ] * ~t tesz. 1616: teonek 
mi eleotónk illien alkuast [Uzon Hsz; BLt] . 
1629: my előttünk tőnek illien uegezest es 
alkuúast [M.palatka (K) kör.; R L t 0.5]. 1712: 
Iffiab Nemes Szekély Ferentz, és Nemes 
Szekély Miklós fiaval tőnek mi előttünk Ülyen 
meg másolhatatlan ŏrŏkŏs alkuvást es vége-
zést . . . hogy pedig ezen alkuvás eröseb es állan-
dob lenne kezeketis mind két részről mü nekünk 
be adák, és áldomás itallal confirmálák [Aranyos-
rákos T A ; Borb. I I ] . 

alkuvó alku, egyezkedés; negociere, tratative; 
Unterhandeln. 1725: Az napokban jővén ide két 
kőmives Medgyesről s alkuvoban indulék véllek, 
hogy a kis kamolnámot ( ! ) a meg csináltas-
sam, de rettentő drágások lévén meg nem alkhat-
tam [Darlac K K ; Ap. 2 gr. Haller József Apor 
Péterhez. — a A kápolna szó elírása]. 

áll fn 1. orr (rész); bot ; Nase, Spitze. 1784: 
mikor Jakab Pálnul elindult haza loszánba Csáki 
G yôrgy Feleségestől énis felállék a Csáki 
György szánjának az állára s lemenék vélle 
mind az én házamig [Béta U ; BI ] . 

2. ? csücsök, sarok; colţ; Ecke. 1747 Varró 
*áma mellynek egyik álla eltört [Borsa K ; Told. 

3. ? vég (rész) ; capăt; Ende. 1851 A ’ lajtorja 
egyik álla el van törve [Erdősztgyörgy M T ; 
TSb 34]. 

4. ? (vminek egyik) nyúlványa, része; parte, 
prelungire; Ansatz, Verlängerung. 1715: Celebra-
lanak illyen örökös divisiot Vagyon a 
Töltésén belól egy hold föld kette hasadot 
a Felsò alla Bakcsi Feren(cz) Uramé az also 
Bakcsi István Uramé | Vagyon voncz pataka 
mellett Szabó gödriben egy darab ketté hasítot-
ták a patak felől valo álla Bakcsi István Uramé 
a másik Bakcsi Ferencz Uramé Vagyon az 
uton kivül a Kŏzep labban egy hold a felső 
álla Bakcsi István Uramé az also Bakcsi Ferencz 
Uramé [Étfva Hsz ; Borb. II ] . 1721 Az Angya-
losi uton lévő nagy földnek fele az külső álla 
juta Kanyo Antal Uramnak Az belső álla Gás-
pár papné Aszszonyomnak [Uzon Hsz; K p I. 126]. 

áll ige 1. asta; stehen. 1568 Vicey János előtte 
aly volt [ K v ; TJk 240c]. 1570: az Rengeo Anna 
hata Meget al volt | elottek al volt az kayantaya 

legen | Talalya az kapwba alwan hazanal az 
kaytar leorincznet [ K v ; i.h. III/2. 54, 105, 203. 
— a A Kv-ral tőszó mszédos Kajántóról való]. 
1572: Es ha oly dologh alland eleotte ky myat 
az zolgalatban melliet Byro vram Eleybe adandó 
volna, Jelen ne(m) lehetne Tartozék byro vram-
nak eleosser megh Ielenteny [ K v ; TanJk V/3. 
54b]. 1573 ott allnak volt Mathe kowach es 
Teobek [ K v ; TJk III/3. 209]. 1574 Mond az 
Këwer Marton, A l hatrab te Ázzony Az myt En 
Monta(m) Mostis azt Mondom [ K v ; i.h. 365]. 
1584: Takach Istwa(n) zolgaloia vallia Zeniem-
mel lattam ezt hogj ez vargane Annia, egy Nagy 
fekete dizno Ala Allot es vgy fey vala [ K v ; TJk 
4/1. 285]. 1597 mikor én be menek az azzony 
az agfeőnel all vala egi ingbe(n) [ K v ; TJk VI/1. 
33]. 1623: En az oduaron allék uala [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3]. 1625: Mikor az Tyuadar el poztult 
falu halmara alla Kornis Farkas es János Gereb 
enis ot ualek [Telekfva U ; UszT 181b]. 1653: 
en az uczára valo aitoban állok vala [Ne ; Kem-
Lev. 1394]. 1676: Tudodi bizonjosan . Ezen 
főid kin most alasz hogy Nihaj Mihaj György-
(ne)k Haza uta(n) valo Eōrōkõs földe löt volna 

? [M.köblös S z D ; R L t 1]. 1752: en . 
mellette állattam Néha j Kotoj Todornak midőn 
a Régeni Piaezon Székely Laszlo Uram meg lőve 
főben [Körtvélykapu M T ; IB ] . 1754: ezen egész 
földet amelljen állak egészen . . . Vladék birtak 
[Erdőalja K K ; K s 39. X I . 11]. 1755: ottan 
alvăn . . . Pánit István felesége . ki ütette 
ököllel fűben ki ăllatt terdel a melyin ? 
[Dob ; W L t vk]. 1760: a' hol most állak ezen 
a' hellyen volt a ' Fa lu Pásztor háza [Szentegyed 
SzD ; Wass 13]. 1765: az Udvar örzésere itten ha-
gyatott Nemetek kŏzŭ l edgy az Udvar kapuba(n) 
állatt [F.gerend T A ; KS]. 1770: a’ mig ott 
az Kalibámnál állatt az Tűzett melly el ham-
mahazatt volt izditani kezdém [Dés; J H b B 361]. 
1798: állattam [Szentháromság M T ; MvLev. 9] 
| az hol most állak . . . hajdon Doduj lakott 
[N.kristolc B N ; J H b Bornemisza Anna Mária 
lev.]. 1827: az ajtóra állott; hogy a' két Maska-
rások utánna ne mennyenek [Egerbegy T A ; 
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TLt Közig. ir. 1110]. 1874 Nemes Maros Szék-
ben Szovátán jŏvének és állánok elŏnkben 
két részről valo vásárló személyek [Bereczki 
József lev. (Mt)]. 

2. nemi von. erectio-ban van ; a sta ; fest ste-
hen, sein steif werden. 1631 monda Csetri Giörgj, 
hogj megh hidgjetek aszony emberek azt ugjmond 
hogi soha nem gjakot eō edeseb piczat annal mint 
az uarga Menyhartneje, mondotta aztis hogj 
egj eiel tizszeris fel ment rea s meghis ugj alloi 
mint az karo teste [Mv MvLt 290. 56b]. 

3. eláll (kaput, utat) ; a bara/baricada; ver-
stellen, versperren. 1603: eo kgmek egesz varosul 
igen failaliak seot vgyan gyalazatnak tartyak 
hogy zabadsagunk ellen varosunknak kapúit az 
Nemeth gjalogok kezdettek allany [Kv ; TanJk 
1/1. 442]. 1618: mikor ualamj pokol hirek uoltak 
s az teob Jobbagiotis fel uertek ut Allanj uagj 
houa eöis ott uolt [Kozmás Cs; BLt 3]. 

(be)lep, borít; a acoperi; be/überdecken. 
1596: Az cynterembe . az templúm aytaya 
eleot hogi mindenkor viz allia vala hogi fel teoltenj 
egi zeker porondot hozattatunk attunk f—d 10 
[ K v ; Szám. 7/11.19]. 1768: annyi héllyet, a 
mennyin két szekér széna lehetne szüntelen a viz 
állya [Abafája M T ; Told. 17a Huszár lev.]. 
1800 Mig ezen Patak régi fel hagyot árkán folyt 
az ide valo Unitaria Ecclesia Templomát, és 
Parochialis Házát állottaé viz valaha, s állaná 
is ma is, ha ezen patak régi follyamattyára visz-
szá vitetnék? [Msza; Berz. 5.45. S 85. — aMaros-
sztkirályra (MT) von.] 

5. 1723 ã Dési gát miatt, ä Nagy Szamos 
annyira fel nyomta ă Kis Szamost, hogy . . . 
ug j állott a viz mint ă tó [Néma SzD; Ks 
25. I V 5]. 

6. fekszik, nyugszik vmin; a fi aşezat; liegen. 
1570: Láttak hogy az Sala Imre kamara zekj 
az keoznek talpa alat vagio(n) Boronawal fely 
rowa, hogi az Talp az Boronan allana az 
Balasy lazlo estalloianak terhe az Sala Imre keozin 
allana, ezt latta [Kv ; TJk III/2. 61]. 1731 Az 
Lotanitasb(an) ezt az modot kell tartani 
pokroczot őszve hajtván kell rá kötni az hátára 
az le kŏtō szijjal, az hol az nyereg áll [JF lovász-
mesteri ut.]. 1772: Az Belső Pintzenek Padlása 
hat izmas jo erős Cserefa Gerendakon, és egy 
ugyan Cserefa mester Gerendán áll [Szászfenes 
K ; BethlenKt Mikes conscr.]. 1817 A Szent 
I vâny felől járó hid . . . tölgyfából valo hidlássa 
két gerendákon áll [Ördöngösfüzes SzD; örm-
Múz. Conscr. 9]. 

7. hever; a sta (părăginit); brachliegen. 1632: 
Vagion egy io darab Zanto feőld most par-
lagban all [Mondra F ; UC 14/38. 43]. 1687 Itt 
edgy puszta Fundus vagyon mellyet senkiis nem 
colál csak magánoson ugy ál [Bedecs K ; W H ] . 
1690: Czicz hegje nevű hellyben levő puszta .. 
Szŏlŏ Ali Bassa idejétūl fogva mind púsztán 
áll, és már az tőkis annyira ki vesztek belŏlle, 
hogy nemis láczanak [Dés; Hr 3/27]. 1744: (A 
sessio) eleitől fogva pusztaban állat es actu is 
pusztában vagyon [Pólyán T A ; JHb XVI/19.4]. 

1756(1821 a' Kostest nevű territórium meg ak-
koron emberek által impopulálva nem volt hanem 
csak széna rétül állott [ H ; EHA ] . 1763: az Isten 
kedvijért tsak bölcsen Cansiderája Natsad menyi 
időt állattanak azak az barak [Kóród K K ; Ks 
CII. 18]. 

8. marad; a rămîne; bleiben. 1570: Thwggya 
Azt hogy azt az hazat Zyw András Epitette, 
Eois neky attha Beryth, Es az adayatis Zyw 
András fyzette, Mykor wressen voltis, vgian Ew 
zamara alloth [Kv ; TJk III/2.5]. 1581 A Vicey 
Gaspar Boltya mellet egyk Bolt puztaba maratt. 
Esmeg kedúes Pal Boltya mellet otis egy Bolt 
allot puztaba. Esmeg Az harmadyk Bolt. A Kada-
rok gradichya mellet puztaba Allot [Kv ; Szám. 
3/IV. 2]. 1592/1593: A vizis akkor keet felemegyen 
vala, Ez e' peres feold mint egy kws zygett, vgy 
allot az ket viz keozeot [Mikeháza SzD; Ks 35. 
V. 12]. 1597 holnap deligh allyanak az kalodaba 
az fiathis melleie keossek [ K v ; TJk V/l. 108]. 
1644: En az ket fortert az Cehnak kezes lezek 
ugj mint gjermeke(m) dolgáért. Be Veonek a 
kezessegbe(n), Es mind Eddigis rayta(m) állót 
allis az kezesseg [Mv; MvLt 291.431b]. 1681: 
Mostani adoiok felöl valo alkalmok mind 
addig vigoraban allyon valamig I(ste)n annyera 
nyuitvan a gyermek(ne)k eletet ember kort erhet, 
eo maga dolgaira providealhat [Désfva K K ; 
IB]. 1743 mi olta . Specificalt Sŏvénjfalvi 
Malom épittetet az olta láttam a' szemeimmel 
hogj a’ kerekei holt vizben állattanak és az olta 
gjakrabban veszteg állanak hogj sem forognának 
[Ádámos K K ; JHb XXVIII/9] . 1750: látván 
Perlaki András vr(am) az házat minden benne 
levő Lakos nélkül állani mingyárt egj Moldovány 
Pétre nevű Sellérét . belé szállította [Borsa 
K ; Mk I V X X I V . 262]. 1766/1770: (A) Malom 
kerekei leg kissebb viz árradás nélkűllis holt 
vizben állónak 's nem foroghatnak [Széplak K K ; 
SLt évr. Transmiss. 279]. 1789: ezen kérdésben 
forgo Malom hat Esztendők alatt mind vesz-
teg állott [Désfva K K ; GyL]. 

9. van vhol; a se afla; sich befinden. 1545 : 
En Sombory Janos az en atyamffyanak 
Sombory Mihalynak Somborbely es az dalbely 
rezt az ky nalam tewle zálogon aloth keth zaz 
forinterth . . . megh bochattam [MNy XL , 137]. 
1568 az Compoty Ilona az eo hazanal holt ineg 

es az kowach palnenal allot mynden kolchya 
es minden portekaya [ K v ; TJk 221]. 1572: az 
kinek Zalaga vagon az varos hazaba harmad 
Ezten cheotĕrtekigh Megh valchia, Mert az ky 
Megh Nem valtya Az vtan ely agyak chyak azon-
nis az mybe Zalagba all [Kv ; TanJk V/3. 58b]. 
1573: Adot eo k. Nem vetnek Mert az kyt vet*i-
tekis . . fely Nem zettek Nagiob Resze Restan-
ciaba al [Kv ; TanJk V/3. 88a]. 1581 keryk eo 
kgmet biro vramat hogy kerie(n) segitsegeta 

Az varas falanak epwletyre ky immár vgia(n) 
le omlo felbe Al [Kv ; i.h. 234a. - aTi. a fej-tői]. 
1582: Zuchaky Janos az Almáriumhoz Mene 
Akiben az por All vala [Kv ; TJk 4/1. 51]. 1585: 
Egy eoregh kereszteleo zerzam rezbeól chinalt 
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melj az templomban Allot [ K v ; Szám. 3/XIX. 
5]. 1589 had allanaa az zwzekban [Dés; DLt 
226. — aTi. a búza]. 1591 kezünkbe hagia Ador-
ján Gergelj az Solymosi eorekseget, sokaigh alla 
kezúnkbe [UszT]. 1596: lattam hogy az uduarokon 
keortúely állott a’ zekeren [i.h. 11/8]. 1605: az 
varos kapu kolchay allyanak az feo es kiralybiro 
Vram kezeinél [ K v ; TanJk 1/1. 495]. 1625: Ha 
pedigh az ar uiz kwnneb vetne hogjsem mint 
ekkeddiglen migh puztaiab(an) allot az Malo(m), 
uigienek kett eskwt embert annak megh latasara 
[UszT 176]. 1637 mi nélkül voltai szűkös edes 
Katam nem birlak penzemel, hiszen nalad alot 
gjűszűm, s oda költeőtted penzemet, a hova akar-
tad ugj mond [Mv ; MvLt 291. 107a]. 1698: az 
mely búzát neki attál, állotté az veremben nemé, 
mond megh? [ K ; Ks vk]. 1699: három folyo és 
egy mester gerendai cserefábol, padlása būk fából 
álnak [Szentdemeter U ; LLt ] . 1739 Lengyel 
himmel varrott fejéreses egész ágyra valo melynek 
az várrassa ( ! ) czérnabol áll [Szászerked K ; 
LLt Fasc. 96]. 1754: nállam allatt a' Bolt Koltsa 
[Gernyeszeg M T TGsz 33]. 1804: a' Vetemenyes 
Kertbe . Semmi féle Bétsi Plantákot, vagy 
gyűkereket nem találtom, egyebbet egy Táblába 
egy néhány Articsókánál Másba pedig Spárgánál 

az Burjánt pedig kikapáltotván belollek, a 
magak valosagába állónak eddig [Benedek A F ; 
SLev. 1]. 

Szk: kérdőben ~ kétséges. 1573: puskarne 
kerdezi volt mybe allana az eo meg holt ura pery 
Herschel Lukachal Az vra azt Monta hogy Io 
azzonyom Lam Meg Monta(m) ezeleotis hogy 
kerdeoben al [ K v ; TJk III/3. 128] * mibe ~ 
(dolga) miben maradt, miben van. 1570: mykor 
feyerwarat az felesege megh fogthatta volt az 
feyerwary Byroval More Ambrust, Eo veotte 
volt ky az Byrotwl kezessegen, De azwtan nem 
Thugia Mibe al dolga [ K v ; TJk III/2. 93]. 

10. vhol állandóan van; a se afla permanent 
undeva; sich irgendwo ständig befinden. 1629 
egy farago szekem vagyon mely a konjham aj-
taja eleot zokot allany [ K v ; TJk VII/3. 148]. 
1774: én bézártam azon Házat a hol az Tŏrŏk 
Buza állat [Mocs K ; K S Conscr. 90]. 

11. megvan; a exista; vorhanden sein. 1758: 
tudam hogy Gombasi János ur(amna)k adtanak 
egj tehent mejből mostis áll egj ökör vagj kettő 
[Aranyosrákos T A ; Borb. II ] . 

12. tűr; a suporta; leiden, dulden. 1584: 
Takach Istwa(n) zolgaloia vallia Zememmel 
lattam ezt hogj ez vargane Annia, egy Nagy fekete 
dizno Ala Allot es vgy fey vala es az Dizno igen 
AUia wala [ K v TJk 4/1. 285]. 

13. bír, tart ; a ţine; haltén. 1852: a' zsilipek, 
és zugo alatt lévő tölgy párna fák, s czōvekek rot-
hadtak lévén ez okbol nem állyák az oldal és 
fenék deszkázatott; következőleg a' zsilipek 
és közben lévő zugó, zápor tartókkal együtt ujji-
tást kiván [ K m ; KmULev 2 malom-leírása]. 

14. eláll/tart; a se pástra; erhalten, bleiben. 
1580: Zóleot kit allany hoznak myert hogy az 
Instructio sem tarttya hogy abból dezmat vegie-

nek, azért aztis az drabantoknak semmykeppe(n) 
megh ne engegiek [ K v ; TanJk V/3 228b]. 

15. megtart/áll; a respecta/a ţine; haltén. 1591 
monda azt János hogy Az leannak hwtit Adta 

hwty es tisztessege fogadasanak Al [Kv 
TJk V/l. 96]. 1610 Palfi Ferencz ollj alhatatlan, 
hogy nem all, annak ha uegeznenek is [Martonos 
U ; UszT 33b]. 1618 En nagi János Egész 
eletem fottaigh, sem maga (na)k suki benedek 
urnák mind felesegenek es maradékinak neuek 
alol el ne(m) szököm hane(m) w kegelmeket szol-
galom Ha en pedigh hwtömnek ne(m) allanek. 
Ezen leuelemnek erejeuel suki benedek vram s mind 
maradekj kergethessenek minden neuezetes helien 
[Botháza K ; SLt Y 33]. 1644 nem alkhatnak 
megh az eoregh Aszonial, mert nem allot az Ura 
Testamentomanak [ M v ; MvLt 191. 404b]. 1668 
(A hadnagy) tőb illetlen Exactiokat sokat czele-
kedet rajtam mért magamatis megh vagdalt, 
es meg is bekellet velém, de annak utanna az 
bekessegnek ném allot hazamra mézitelen fegy-
verrel jőt (Szúv; Born. X X X I X . 5). 1774: Szó-
lottunk Sokat hogy hadgyanak békét, állyanak 
fogadásoknak [Bölön Hsz ; INyR ] . 

16. engedelmeskedik; a se supune; gehorchen. 
166611793: ha valaki a végzéseinknek nem állana 
refraktáriuskodnék akárhol a marháját fog-
ják ki és büntesse meg a bírságok szerint [A.cser-
náton Hsz; SzékFt 21]. 

17. beáll/lép; a intra; antreten. 1589jXVII. 
sz. eleje ha ez Jnas keomiues mester fia leend: 
negi esztendeot . . teoleziŏn az farago mesternel 
apród Esztendeowl. H a penigh cziak Rakó mester-
seghez akar állani . . három esztendeot szolgai-
ion [ K v ; K v L t Céhir. I I KőmCArt. 4]. 1629; ez 
eleótt valo időkben az Czizmazia Mesterek, az 
varga mestereknek Cehekben szabad akarattyok 
szerint allottanak volt [Kv ; i.h. fej.]. 1635: az 
Warga Czeh Báthori Sigmond Fejedelemteol, 
oly privilégiumot extrahaltanak az Tanaczj en-
gedelmebeol, hogy az Csismasiak, ha az eo Czehek-
ben nem allananak miuelniek szabad ne legyen [Kv ; 
i.h. 15). 1752: H a valamely mester Ember idegen 
Helyről jőné, és az betsületes Chéhban akarna 
álani az olyan nem acceptallodik, valamég Nem-
zetség és tanuló Levelét be nem mutatya, és tar-
tozik az Nemes Chénak be fizetni illendő képen 
mint Jdegen [ K v ; KCJk 18a ford. németből]. 
1755: jelentené magát be(csü)l(e)tes iffiu Vig 
György hogy ezen mesterségre kedve volna állani, ã 
becsūletes Cheis . . acceptálá [Kv ; FésűsCJk 61]. 

18. felcsap, beál l ; a intra; eintreten, etwas 
werden. 1748: Kŏblŏs Bálint . . ez előtt 15 
esztendővel Nimetek köze állót [Zágor K K ; Told. 
79]. 1759: Ónodi Péter Fia ugyan Péter tudgyuk 
hogy ez előtt cir: 20 esztendőkkel a Bakancsosok 
közzé állott volt [Borsova Cs; BLt 9]. 1763: Vaszi 

meg busulván s meg kedvetlenedvén Med-
gyesen a' Katonák közzé állatt s máig is oda 
vagyon [Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 37] | az Fijam 

Katonának álatt, onnét ki váltottam, kön-
töst s holmit Czináltottam Nékie [ K v ; K v L t 
VII/23]. 
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19. beszegődik; a se angaja; sich bei jm ver-
dingen. 1642: Janeza Janos Most allatt 
Urunk beresegere [Mákó K ; GyU 75]. 1740 
Szōrnyū hogj Kgld Hazas fiat . . . Nje-
govánnak, az én hírem s engedelmem nélkül Dom-
bon szolgálni állani meg engette [Gernyeszeg 
M T ; TKhf] . 1765: Nem tudom mi ŭdŏ tájb(an) 
állott Borsai Uramhoz azon Legény Bérességre 
[Szépkenyerűsztmárton SzD ; Eszt-Mk Vall. 24 — 5]. 
1831 Gujasnak állattál vala tavaly [Dés; DLt 
332]. 

20. vminek megy; a deveni/ajunge; etwas 
werden. 1746: Todorán Janos uram Popa Lorincz 
Uram házaban itten Sylban vőnek állót [Páros 
H ; K v A K t 419]. 

21. beveszi vhova magát; a se bäga, a intra; 
eindringen, sich einnisten. 1739: egy néhány 
Falu egésszen pusztán maradott a V(á)r(me)-
gyéb(en) s a Többi is utánna menyén, nem álhaty-
tyák a szégény emberek tovább, hanem szőkten 
szöknek s az erdőre állanak [ H ; Ks 99]. 

22. vmiből összetevődik ; a se compune din ceva ; 
sich aus etwas zusammensetzen. 1724: bizonjal 
írjuk Ng(na)k ugj el jetkezett ez a szeginség hogj 
ha valami tágulást a tereh viselésben nem ta-
pasztal, jobb része innen el mégje(n), mivel ez 
az város jobb részint jövevényekből áll [Ne ; Ks 
83 a városi hadnagy és hivatalosai a főispánhoz]. 
1731 búzáját melly 13 Kalongyákbul állott 
elvitte [Dés; Jk]. 1746: melj emiitett oculato-
rokis njolcz szemelljekbol allattanak [Torockó; 
N y l r K XI I , 113]. 1763: hány Személlyekbŏl 
állattunk mind ŏszvességgel nem tudjuk, elég 
az hogy egész Falustol jovaval roszszával Papjá-
val jelen voltunk [Szecsel Szb; JHb]. 1781: 
A Csépán Cseréiben (e) apróság bokorbol áll 
[Rigmány M T ; EHA] . 1816: Belső tehetsége 
miből állyék? nem tudatik [Jobbágyivá M T ; 
Bál. 67]. 1827 (A gyöngysor) 58 darab gyöngy-
ből állatt [ K v ; DLt 1156] | több rendekből állat-
tak a' fejér értz gombák [DLt 1261 nyomt kl]. 

23. átv. 1760: Mellyik a' legg első acquisituma, 
és azt, ugy valamiket azután is acquirált sallyat 
maga, Felesége vagy Gyermekei Vérségeken Va-
sárlatta é? a' Vérség jussát ha tudgya a Tanú 
vallya meg miből áll ? [BSz; B K vk]. 

24. vkin megfordul, vkitől függ, vkin múlik; 
a depinde de cineva; von jm abhängen. 1653: 
Isten oltalmazzon hogy mi kgtek szabadsága 
ellen imponallyunk valakit, hanem al közönseges 
( ! ) kgtek valasztasan [UszLt IX. 75. 12 fej.]. 
1703: (A katonaságnak való szolgálat) micsodás 
hátramaradásinkra, romlásunkra lött légyen, az 
ngtok s kegyelmetek bölcs itüetiben álljon [SzO 
V I I , 111]. 1765: az Tyronak el fogott Legények 
szabadittása nem ă szolga Birákon áll [Szépke-
nyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 25]. 1783: 
már Excellentiád kegyességében áll, mire méltóz-
tatik Excellentiád hadni [JHbCs]. 

25. áttér/áll; a trece; übertreten. 1687: Causa 
Viragosberkiensisa Sütő Ferentz Feleségétől Lo-
rincz Annoktul divortiumot kiván, ez okon, mert 
vallásunkan lévén, egy oláh leginy szolgájával el 

szökött és az oláhok babonás vallására állott 
[SzJk 218. aVirágosberek SzD]. 1702: az 
nagyobbik fiam Tivadar az őszszel meg há-
zasodott égy magyar Aszszonyt vőtt el s maga 
is magyar vallásra állott allotta most penig olá 
András(na)k hivattya magát maga ne(m) az az 
igazi neve [Göc SzD; Wass 25. — a így kétszer!]. 
1776: Groff Gyalakuti Lázár János Úrfi eo Nga 

tartozzék maga Vállásanak elhagyásával a' 
R. Catholica hitre állani [Nsz; GyL hív.]. 

26. vmibe kerül; a costa; kosten. 1570 Nem 
Thwdom az Jámbor Syweges gergel Myert habor-
gat Mert Ennekem szok penzbe al a haz | Al en-
neke(m) ez haz 200 fba [ K v ; TJk III/2. 84e, 
151]. 1602: hallottam Pokos Péterneteol hogy 
mondotta hogy a fia menniegzeyenek lakodalma 
Allot ket szaz forintban [ K v ; TJk VI/1. 605]. 
1718 Az fel hágóban Czibre Balas földit eő 
Kglme maga aquiralta, menjben all nem tudom 
[Szentmihály Cs; Borb. II ] . 1809: ennekem bizony 
amint ki ki lathatja eleg drágábann áll azonn 
kitsid helyetske [Dés; DLt 17]. 

27. 1599: az lucrumot Nem tudhatni, Mivel 
hogy kit olczobban, kit dragabban attunk égien-
ként Nieha az roszszat olczobbannis kellet Adnunk 
hogi nem mint allota [ K v ; Szám. 8/XI. 25. — aTi. 
amilyen akkoriban volt a vas ára]. 

28. kb. mutatkozik; a se arăta, a apărea; etw. 
sich zeigen. 1597 a zolgálo hoza az etket az az-
talra en mondek neki, te leány amint az farod 
s az hasad al tenallad giermek vagion, de ha 
zwlwtik bizony leány leze(n) mert igen lapis az 
hasad [Kv TJk VI/1.82]. 

29. talál, illik; a se potrivi ět passen, ziemen. 
1830: néked nem hiszūnk mert szüntelen hazudsz 
e pedig egy szolga-bironak nem illik, egy jo Férj-
nek nem áll jol 's szégyen [ K v ; Pk 6]. 

30. beleegyezik vmibe, elfogad vmit; a-şi da 
consimţämîntul, a accepta ceva; etwas anneh-
men, mit etwas einverstanden sein. 1774: elei-
től fogva, hogy meg indították a’ Kortsoma Limi-
tatioját, arra egy po(sse)ssor sem állott, sŏtt 
őrökké ellent tartott [A.jára T A ; BLt 12]. 1780: 
három Pakular lévén az Falunkba egy Nyájnál 
az edgyik közülők akarvan maga Juhait kűlőm-
bőztetni és el valasztani, de az más két Pakulár 
arra nem állott, hanem hogy edgyűtt legeltessék 
Nyájokot [A.laposnyak H ; Ks 75. VI I I ] . 1829: 
tŏstént más ökröket végyen az árán, még pedig 
jobbakat, de hogy Lovakot végyen, ara tellyes-
séggel nem állok [Hadad Sz; TSb 5]. 1853: arra 
pedig nem állok hogy a’ kis pénzt az utolso szük-
ségig fel váltsuk azt tartsuk meg szigorogjunk 
inkább [ K v ; Pk 6]. 

31. (bele)avatkozik; a se amesteca (ín ceva); 
sich (hin)einmischen. 7568: hamis hitonek mon-
da eotues gergel, es ezen közbe az Ceh kozikbe 
alla es meg bekeltete okét egmast meg kouetek 
[ K v ; TJk 179]. 1644: Hogj Janos deakal'Zeocz 
Mathe vezekedik vala az Adossagh feleol, Keob-
leós Martha Ala keózikben, s kezes lén Janos 
deaknak hogj ha megh Ne(m) Adgia hat eó megh 
fizet [Mv ; M v L t 291. 428a]. 1765: mikor Pasza-
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roly Lapadátot Grék Kosztántin verte hogy 
válosztottam őket s közikben állattam huzot 
rajtam két Napi Tavaszi szántást 6 poltrát Eget 
borra, s 1 halat [Marosbogát T A ; Mk V/V. 97]. 

32. bele áll/kap ; a intra, a se băga; hineingreifen. 
1769; Ha valaki bele harapozott azon erdőben 
az Szomszéd volté vagy más és a mitsoda jusson 
állott a Gergelj Jakab erdeje féleben [Tarcsafva 
U ; Pf]. 1770: mikor mi meg tuttuk Tavaly Szent 
János nap tajba, hogy a mi Erdőnkben állottak, 
harmad napok alatt elis tiltottuk ō kegyelmeket 
[Torockó; N y l r K XI I , 113]. 

33. belemegy/áll; a intra; hineingehen. 1598; 
akkor . . . a ferencz vram Eòkrej kj Bochyatwa 
ualanak be fogak Az Eordeógh ferencz vram 
eökreit, es vgyan Azon feoldnek az Barazdaiaba 
állanak, az mellyet Makay Leörinch el Borozdolt 
vala, es el hagyot vala, es, Mind addigh, ott szan-
tanak, az Mygh eök akarak [M.fodorháza K ; 
Ks]. 

34. beleáll (a fájás) ; a-1 apuca (durerea) ; es 
reißt der Schmerz. 1732: a continua Febris 
ardens nagy kínnal ágyba nyomott, mellyből 
I(ste)n kegyelmességéből egy néhány napok után 
noha fel lábadoztam, . de a kínos köszvény 
csak hamar Lábaimba állott, és ugy annyira el 
kinzott s naponkint öregbitven sullyat anyira 
vagyok hogy semmi tagomat nem birom [Ks 
Petki Dániel lev.]. 

35. 1727: A Paraszt Fundusok után nincsen 
más őrőkős Széna fű hanem az Falunak levén 
kōzōnseges bőv Széna füvei, mikor abban oszt-
nak, nemellyek a’ Szegényebbek kōzzūl, kettő, 
három áll egy rúdra, a' Gazdagjabbak közzŭl 
penig edgyes két, három rudott kaszáll [Mező-
csán T A ; Ks 15. X L I X . 5]. 

Szk: ~ érte felelősséget vállal, jótáll érte. 1570: 
hittak volt eoket hogi az Thorozkay hazat 
megh beochwlnek <eok > Oda Mentenek volna 
senkyt otth Nem Talaltak Es Mondanak hogy 
eok Nem Zoktak volna vgj beochwlnj Mykor 
otth Ninch az kye az eoreoksegh Mondanak Kolb 
és Koppány, My állunk erthe Mert my Theor-
wenbe Erthwk es háromszor felis kialktottwk 
[Kv; TJk III/2. 150a] * bárd mellé ~ mészá-
rosságot kezd. 1595: ez mai naptol foguan penigh 
valameny barmot az Mezaros vezen az ki bard 
melle all, tartozzék azt mingiarast, az megh Irt 
Articulusok zerent az beliegh vas ala haitani 
[Kv ; TanJk 1/1. 257] •)(• csudájára ~ csodájára 
jár. 1747: azt monda Bakó Ferentz hogj ollyan 
dolgot tselekszik hogj Bakos tsudajara áll [A-
ranyosrákos TA Borb. II] * dnlga után ~ do-
loghoz lát. 1825 Lesi biirkös ! ha En Kednek jo 
kenyeret arltaui. húzza meg bagariát 's mind 
ketten dolog utánn áljanak minek mikor ideje 
[Kv ; IB gr." Korda Anna lev * elébb ~ tovább-
áll. 1749 az a’ Zajgó Panda nevii vén Leány 

innét már elébb állott ! Szásznyíres SzD; 
MVRK] * rlébp ~ 1639 az Kis pallonal eleónkbe 
alla Zy Martonne, es monda hogy miért kaptatok 
az mas ember gyüpiiiebe szerreol szerre ko-
borlottatok az mas ember szeôlejet [Mv ; MvLt 

áll 

291. 180a]. 1850: elonkbe állatt az ottan lévő 
Fogados [Dés; DLt 1320] egy marhára és ke-
nyérre ~ közös gazdálkodásra lép. 1648: mivel 
Simon György Ur(am) . . felesegiuel jmar öregh-
seghre jutanak, . . . Gal Laslo Uramot felesegivel 
egjŭt oda melleje hiva KőkŎsbe hogj egy marhara 
és kenyérre álljon vele illien Conditiokval högy az 
mi jaro marhaj ugy mint őkrej lovaj és egjeb 
rideg barmaj ūnö tehén ménes és egyeb labas 
marhaj is az kik vadnak mindeneket közzé boczat 
Gal Laslo Uramal Simon György Ura(m) [Dálnok 
Hsz; Kp I. 63] * eleget ~ elégtételt ad, mege-
légít. 1591: Bornemiz<za> Gergelne Azzoniom 
. . . azt monda hogy mindenek ellen eleget all en 
feleollem [ K v ; V/l. 65] * fejére ~ fejét/fővesz-
tését kívánja. 1736: Constál az Inctának nyilván 
való Nős paráznasága; azért noha élete megha-
gyatik ( mint hogy hites Férje fejére nem áll: ) 
mindazon által hogy a Nemes Váras Piatt-
zán(n) a Kalodába(n), az Hóhér által erőssen meg 
verettessék, vesszővel és azon Hóhér által a város-
rol ki kisértetvén ki-tsapattassék Deliberál-
tatott [Dés; Jk] Mr hátába ~ borzogatja a hideg. 
1820: akkor a' Cancellista Urak fenyegettek s 
azt mondták, hogy mindgyárt porul járok 
mellyen én ugy megijedtem hogy még most is a' 
hátomba álla [Aranyosrákos T A ; JHb F. 48. 
— aNem csak hiányos rögzítése a hátába áll a 
hideg szk-nak? ] isten és az emberek előtt 
1635: álunk Isten Eleőtt es az Emberek eleótt, 
hogi my sim(m)ire (!) okot nem attunk, nem is 
Akarunk adnj [ K v ; K v L t Céhir. I. 13] * kár 
mellé ~ kártérítést vállal. 1768: Bátya! ne hajtsd 
bé ezen Marhákot ihol adunk zálogot, ket Vas 
Villát, s egy Szűrt . . . , ha valami kárt tettek 
betsültessük meg, s készek leszünk a' kár mellé 
állani [Mezőmadaras M T ; B K ] * keze alá ~ 
szolgálatába szegődik. 1617: Lazar Istua(n) keze 
alla ( ! ) alla az Jakab falui Kaycza Marton [Újfalu 
Cs; BLt 3] * kötelességében ~ kötelességei közé 
tartozik. 1752: nekem mint Tisztaţtonak kőtele-
segembe alvan pirongattam a szolgalot Sot ve-
resei is fenjegettem hogy azon gaz eletnek beket 
hagyon mivel el nem szenvedem [Abosfva K K ; 
Ks 83] * lábra ~ felépül. 1788: egy hétig lábra 
sem állott. [Nyárádkarácsonfva M T ; Told. 76] 
* lesben/lest ~ lesekedik, leselkedik, leskődik. 
1653: Vgian azon heten cziak mit sem haladót 
lesben allék s lestem [SzJk 70]. 1784: midőn 

Csáki György haza indult volna écza-
kának idején ki állót lest, s ki állutta meg útját 
vas villával Bétában a Falu végin [Bögöz U ; 
IB ] * más lábon ~ kb. más a (jogi) helyzete. 
1800 Mint hogy azon Zálog meg akkor resol-
valtatott, s elenyeszett, és ma más lábon áll ã Szur-
doki Jószág, azért ezeka haszontalanok [ JHb 
XLIII/33. - aTi. a régebbi birtoklevelek] * 
mellé ~ a. birtokába vesz. 1570: Ad megh ezen 
penzemet Es aly zeoled Melle [ K v ; TJk III/2. 
160a]. b. vmihez tartja magát. 1724: Meg 
látom, mit ád a Törvény a mellé állok [Maros-
sztkirály MT; BK] melléje ~ a feleségének 
visszatér feleségéhez. 1617: Varga Miklóstól . . . 

16 Erdélyi magyar szótörténeti tár 
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azt hallotta(m), hogy eo ne(m) lakik az felesege vei 
mi (n)t kuruaual Isten eo neki ne hadgia sze(n)t 
szinet látni, ha eo melleie al az felesegenek 
[ M v ; M v L t 290. 27] mellette ~ vkinek védő-
ügyvédje. 1640: Mas Teorueny napiara respon-
deallyon Cserej Mihaly, miuel mellette all az 
Inctaknak [Amadéfva Cs ; Eszt -Mk] •)(• orrában 

~ a régi. kb. emlékezetében van a régi bántalom. 
1634: Fekete Janos . mondja vala Lakó Ist-
va (nn)ak az Istenert kerlek meny el, mert megh 
az orromba(n) al az regi seot ugian megh ütö-
gette az arrat | monda neki Fekete Janos, meny el 
ne aly it, mert megh az arromb(a) al az regy bi-
zony meg ontlak, seot ugian az orrát megh ütö-
gette Fekete Janos, mondva(n) megh it al a regi, 
b izony megh ontlak, meny el, ne aly az en kapum 
elot [ M v ; M v L t 290. 17a-b] * strázsa ~ni 

megy őrt állani megy. 1596: A comp(ro)bat hogy 
nem eo zeri volt mikor izent az I a ' tizedes hogy 
Estrasa allani mennjen [UszT 10/47] strázsát 

~ őrhelyén van. 7630; Gara Janos . . isztrasat 
al va la [ M v ; M v L t 290. 222a] * szabadságában ~ 

szabad neki. 7677 egyéb arant ha ki my irtouant ; 
v a g y szeőleo hegyet akar fel foghni, az magha 
szabadsaghaba(n) all [Dés ; Borb. ogy-i biz. hat.]. 
7687 allyon szabadsagaban ha nagyobbítani 
v a g y kisebbíteni akaria adoiokot [Désfva K K ; 
I B ] . 7723/7774; szabadságab(an) állyan ŏ kegyel-
me (ne) k annyit erŏ Joszágot . . . az ados Levél-
nék erejével el foglaltatni [ K ü k ; K s 66.44.17f]. 
7858; szántó földeinket . bár mikor bétábláz-
tathatni szabadságunkban álljan [ K v ; Pk 2] * 
talpon ~ tettre készen áll. 7784; E n . . . mind 
Dominalis Biro minden nap talpan állattam s 
állok az Méltoságos Exponens B(áro) U ram eō 
N s g ã dolgossai és aeconomiája kūrūl [Mundra 
S z b ; Mk IV/35. 7 0 - 1 ] * térdre ~ térdre 
borul/ereszkedik. 1776: Groffné Aszszonyom ŏ 
N g a egy Kis Scabellumra az oltár előtt térdre 
á lván . . . , engemet magához inte [Karc fva Cs; 
Gyí'] # tetszésében ~ tetszésére van bízva. 
X V I I I . sz. eleje: ha peniglen val la mellik Mester 

méltotlannak avagy bűntelennek esmerne 
magá t vihesse el az Nemes Tanács eleiben, akor 
á lyon osztán a Nemes tanács tetszősében ( ! ) 
[ K v ; K v L t Céhir. I I Posztócsináló céh art.] 
törvényt ~ neki a törvényszék előtt alperesként, 
ill. vádlottként megjelenik. 1570: Morç Ambrws 
kerte az feleseget hogy megh ne fogtassa otth 
hanem haza Jeoienek koloswarra és Ith Tlieor-
went al neky | Eo azt monta hogy kezes leszen oly-
lyamodon ( ! ) hogy ha my dolga vagion vele Teor-
went al neky [ K v ; TJk III/2. 93, 189]. 1573 Kis 
Dánie l p(ro)testal Byro vr(am) eleot, hogi Eotet 
B e vádlottá volna Eottues Janos zolgalo leanya, 
E o kes volna teorvent allanv neky De eleh Nem 
Jeot volna E o kes volna az Teorwenhez, De 
az Mas fel Nem akar eleh Ieony [Kv T J k III/3. 
114]. 1590: ez ez peres Ember az en Jobbagio-
m a t h megh feniegette Kierth ugian perletteis 
wo lna Ennek eleotte s teorwent nem alloth, ha-
n e m Vra ra fogoth [Gyerőmonostor K ; K P ] . 1597 

( A z anya) azt felelte, hogi chiak egi batkat sem 

ad, hane(m) ha mi dolgok wagion velle Biro wa -
gion Coloswarat keressek teorwennel es elegh 
teorwent all nekiek [ K v ; T J k VI/1. 18]. 1637: 
tartozzék Czizmadja Istva(n) az Desi Birak előtt 
Teőrvent allani, es mindenben magat az Teőr-
vennek submittalni [Dés ; D L t 398]. 1649 az 
Ispanokatis azirt hivatta az aszonj Jde hogj 
törviny ligien, azirt alj törvint [ R D L I. 135 „Dögh 
mezej Kotucz Jonas" (60) vall.]. 7666; Kozma 
Juon ha Tòruent ne(m) allana, hane(m) 
el menne előtte, Ualamint az Tŏrueny Commu-
nicalta, azt az penat exequltathassa eő N g a megh 
Irt kezeseken s Attiff ia(n) [Ab rudbánya ; BKJ. 
1731 a birak oda mentek, hogy az ket ökrét be 
fog jak de ö nem hatta hanem az falusi birot, meg 
mas egy szeginy egj hazi nemes embert, a földre 
lehuzot en eszembe vöttem Meg fogtam kezes-
sig ála vetetem, Törvint akartam szolga Bíró-
val Assessorral latatni rea ja de . . azt mondta 
hogy törvint nem al sem pedig néki nem paran-
csolok [Varsolc Sz ; K s 83 Dacz Péter lev.] * ura 
mellé ~ férjéhez visszamegy. 1629: (Simonfi 
Gaspárné) monda aztis hogy eö kesz inkab az 
pelenger alat el ütetni az feiet hogy sem mint az 
U r a melle allion [ M v ; M v L t 290. 188b]. 1639: 
Teőreők Janos Feleseget Farkas Annát citaltatta 
volt eleónkben, hiuatua(n) hiti melle, de az Azzoni 
nem akart, sem nem akar ura melle Teőreők Já-
noshoz allani, mivel urat Impotenciaual vadollia 
[SzJk 45] utat ~ útonállóskodik. 1605: 

Mînt hogy mostan Hauaselfeóldibeöl bizonios 
zamu uitezek erkezttek . . . ieöttek cziak azokra, 
kik utakat allanak, es Toluaiul falukat es vd-
varhazakat uernek fel [N sz ; Törzs. A császári 
biztosok rend. Cssz-, Gysz- és Ksz-hez]. 

allaborál 1. iparkodik, munkálódik; a se strá-
dui ; sich bemühen. 1671 Schizmatizalo prob-
rosa denominatiok el tavasztatodgjának minden 
űgjekezettel s engedelmességgel, hogy el három-
lodgjanak allaborálunk. hogy semmi alkalmat-
lankodó Refutatiok ne hallattassanak [SzJk 
117]. 

2. munkál vmit ; a prelucra; bearbeiten. 
1708: holnapon tul be jővén Melegh Uramis a 
dolgokat allaboralni igyekezünk [ F o g ; KJMiss. 
Fogarasi János lev.]. 1753: ha lehetséges a régi 
szabadságnak el érésit allaborállyák [G idófva 
Hsz ; Törzs]. 

3. kieszközöl; a obţine; bewirken. 1724: Instá-
lunk Ngodnak igen alázatossan, méltóztassék 
N g ō d gratiose allaboralni; ha tsak annjibanis 
allevialtassunk, hogy a Marsruták expeditioja 
ne Continualtassek [Ne ; Ks 85 a város hadnagya a 
főispánhoz]. 1755: Hallottam hogy . . Homoro-
gyán Fi l imon. izengetett volna. Fólti Susán-
na Aszszonyhoz. hogy ha a’ Mlgs Nagy Asz-
szony Jósika Mária Aszszony nem akarja Gratziá-
jában venni, allaborállya hogy az ŏ Ngok főidére 
jöhessen [ B ú n H ; Bk ad nro 1126]. 1762: en kűlőm-
b(en) kesz leszek mentől hamarabb Uram eö Exl l -
ja előtt az ( !) alloboralni, hogy ă Venitzei Jószág-
ról valo Leveleket ki veven töstent kezeiben 
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juttathassam [Fehéregyháza N K ; Borb. II ] . 
1768/1771: az utrizalt Gornyik is Tömleczben valo 
létemkor, sub. p(rae)textu, hogy szabadulásomat 
az Ur Udvarbíró Uromnál adlaborallya egy forin-
tot csalt [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

aUaborált végbement; făcut, executat; ausge-
führt, stattgefunden. 1767: Condivisionális Atyám-
fiait Legitimo modo Admonealtattamis hogy az 
már régen el kezdett s itten M. Köblösön allobo-
ralt Communis Conscriptionak hátra maradott 
részitis vitessük véghez [RLt Pataki István mp.]. 

álladalom állam; stat; Staat. 1845: Miolta 
az 1811-ben egész állód almunknak nagy szoron-
gást okozott pappiros pénzbeli becsvesztés (:de-
valvatio :) megesett. [Aranyosgerend TA ; D E 
2]. 

álladozik állingál, álldogál; a sta (gură-cască) ; 
herumstehen. 1773: a Szamosra menvén láttam. . 
Jobbágyát. hannyot fekűnni, ki körülis lát-
tam alladozni egy középszer termetű, Viseltes 
hamu szin kopenyegben. égy embert [Dés; 
Ks 32]. 

álladzó-lánc lószerszámon: az áll/torokszíj-
hoz tartozó láncocska; lanţul curelei de la băr-
bie; Kinnkette. 1862: 2 drb atzél szabola és 1 
áladzo Lántz 2„53 [Kv SLt Vegyes perir. 22]. 

államkölcsön împrumut de stat; Staatsan-
leihe. 1850 : Czéh gyűllés tartatott az uj állom 
költsön tárgya iránt [Kv ; AsztCLev. Prot. 35]. 
1853: az állam kőltsőnt égy 3 nap alatt (így!) 
ha bé nem fizettyűk katonai executio száll ki 
[Pálfva U Pf Illyés Péter főbíró Pálffi Lajos-
hoz]. 

állandó 1. maradandó; durabil; dauerhaft. 
1570: Az ázzon nepek. Mennenek Byro eleybe 
eleoszer es Thennenek vallast róla, hogy ha eok 
haza Mennek, Az myt az vrokal vegeznenek lenneh 
Állandó [ K v ; TJk III/2. 173]. 1613: Kinek Na-
glob bizonjsagara es ereossigire mys keōzbirak 
Üuin Attuk az mj peczetes leueleōnkot peczeteōn-
kel megh ereōssitetteŏk (!) hogj Állandó legien 
[Kv ; JHb]. 1615: sem faratsagunkat, keoltse-
gwnket nem szántuk, hogj az kwlseo Hatalmas 
Feiedelmeknekis Orzagunknak kedues allando 
bekessegett, szerezliesswnk [Gyf ; Törzs fej-i rend. 
Usz-hez]. 1674/1676: Az leveleknek ki vételét, 
és el csalását ugy hallottam, hogy el csaláa Ka-
muthi Miklós vram tul ő Nagátul, Eormenyesrűl 
valo leveleit, hogy annál állandóbbakat erősebbe-
ket ád fogada [Köbölkút K ; JHb XX/21. 
aI- Rákóczi György]. 1712: hogy pedig ezen 
alkuvás erōseb es állandob lenne kezeketis mind 
két részről mű nekünk be adák, és áldomás ital-
lal confirmálák [Aranyosrákos T A ; Borb. II]. 

2. megállandó/tartandó; de păstrat; bei-
behaltend, bestehend. 1598: ieouenek mi eleonkbe 
egi feleol, vitezleo Teke ferencz vrunk, Belseo 

Zolnok varmegienek Jspannia, Es mas feleol, 
vitezleo Chiereni lazlo, es az eo ileo zaiokal teonek 
mi eleotteonk egi mas keozeott illien alat meg irt 
eoreokke allando chieret es vigezest [Törzs]. 
1615: teonek mi eleotteunk illien fel bomolhatatla(n) 
es allando árut, hogj. Illie falua(n)a lakó Kws 
Mathe az eo felesegeuel ada egj eoreokseget. 
az nemzetes Beldj Keleme(n) vramnak [BLt. — 
aIllyefva Hsz]. 1679 mind magam — s — mind 
Feleségem teszünk kegyelmetek előtt illyen ren-
delest, es allando testamentumot. [Kv ; R D L 
I. 157]. 1701 jo akarattyok szerént tőnek illyen 
allando Compositiot es örökös Concambiumot 
[Petek U Hr 1/19]. 1714/XVIII. sz. v. tőnek 
mi előttünk ilyen állondo és meg maradandó 
Alkalmat [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

3. (a szerződést, egyezséget) megálló; constant; 
standhaft. 1631: (A) Poena Calumniat, az föl bonto 
felen, az allando Pars, ez mi elóttúnk celebral-
tatott Transactionak erejeuell maga szemelie 
szerent megh uehesse [Medgyes; JHbK L. 5]. 

4. tartós; rezistent, durabil; dauerhaft. 1579 
Az Kowachyokat. Inchye. hogy io vastagh 
Mwet chinallyanak, es vgy patkoŬyanak hogy 
allando legyen ne vgy mint ekedigh chyelekettek 
[ K v ; TanJk V/13. 197b]. 1807 Kolosvár Várossá 
. . . lesz köteles ez utánis azon apróság gátok tar-
tása mellett azon töltést allando állapotban tar-
tani és ha szakadást szenvedne hellyre állítani 
[Kv KmULev. 3]. 

5. állhatatos, hűséges; credincios; beharrlich, 
treu. 1655: Szakadgyon el az Annyatul Laposi 
István, mivel talam az Annya lehet az meneczke 
idegenysegenek az oka. Igyis proballya, s tala(m) 
allando leszen [SzJk 76]. 

6. kitartó; perseverent; standhaft. 1794: tsak 
légyen Nagysád állondo és semmit is el nem mulas-
son maga Egésséginek meg szerzése aránt mert 
annál drágáb Kents nintsen [ K v ; IB ] . 

7. kb. helyhez kötött, rögzített; f ix ; befestigt, 
ortsgebunden. 1844: A ' város közönséges piattzán, 
hol tágasságra van szűkség, nem lévén, egy ko-
leszában árulónak is szabad, meg vájogolt, állandó, 
hanem csakis hordozhato koleszát állítani, az ók-
ból kérelmes jelen kérésinek hely nem adattatha-
tik [Torda; TVL t 1173/843]. 

állandóbbul tartósabban, állandóbban; mai trai-
nic/durabü; dauerhafter. 1817 k.: mindenütt a' 
Hozának nagyobb, és jobb szőllős hellyein vassal 
karoznak, enélkűlt. a ' még egy ember egy karót 
immel ammál ( ! ) bé nyom a’ földbe, addig egy 
más, ha ügyes pallér vagyon mellettek, hármat, 
's négyet ís bé nyom, még pedig ugy hogy állan-
dóbbul meg marad [Héderfája K K ; IB] . 

állandóképpen 1. tartósan, maradandóan; trai-
nic, durabü; dauerhaft. 1742: Azonn békéllésnek 
alkalmatosságával akartaké Contractust íratni 
állandóképpen? [Asz ; Nylrk X I I , 113 vk]. 1789: 
Vallya még aztis, hogy ezen malmot sok munkával 
újra meg lehetne épitteni, és régi jo állapattyára 
állittani, állandó képpen [Désfva K K ; GyL]. 
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2. folytatólagosan; ín continuare, continuu; 
kontinuierlich, fortlaufend. 1744: az Arenda tar-
cson, és follyan állandó képpen. őt esztendőkig 
[Mv.; Berz. 7 Fasc. 72]. 

3. kb. megtartási/megállási kötelezettséggel; cu 
obligaţia de a respecta; mit Einhaltungspflicht. 
1598; az ket fel mi eleotteŏnk meg hihatatlanul igi 
alküanak megh allando kippen [Törzs]. 

ájiandólag folytatólagosan; continuu; konti-
nuierlich. 1835: Az Ebesfalvi Süket némák Ta-
niţoja fizetése nevelésére és állandolag v(al)o ki-
eszközölhet ésére . . alamisna szedés rendeltetik 
[Nagykapus K ; RAk 10]. 

állandós 1. maradandó; nepieritor; unvergäng-
lich, bleibend. 1763: akkor mikor bé adgyák 
Nékem ă Quartát mindenkor fel szoktam jegyezni, 
de nem olyas könyvbé, vagy egyéb helyre az hol 
áll-andós lenne, hanem tsak valami kŭlŏnŏs Pa-
pyròsra [Buzd A F ; Ks 22/XXIa]. 

2; tartós; durabil; dauerhaft. 1751 az kert a 
martban nem allandos [Kissolymos U ; Márkos 
lev.]. 

állandóság 1. maradandóság; caracter nepieri-
tor ; Unvergänglichkeit. 1573: Kynek Byzonsagara 
es Eoreokes Ereossegere es Allandosagara attwk 
ez my Lewelewnket eo neky kezewnk Jrasawal 
es Peczethewnkel meg Ereosythetteth [Fog ; Törzs. 
Bekės Gáspár aláír-val]. 1638: annak utanna az 
mi szauok eleottünk lenne, azoknakis lennenk 
meg halloj, es Jeouendeo bizonsagnak es, allando-
sagnak megh maradasara uenneok irasbanis [ K y ; 
R D L I. 115]. 1678-1683: nincsis meg valtozhat-
lan io ez főiden, sőt mindenek változás ala vetettek, 
ne ígérjen senki azért akar melj boldogh alopot-
jaba(n)is maganak allondoszagat ez vüaghban 
[Ks'.Kornis Gáspár kezével]. 1758: Mely Coventio-
joknak állandóságára Mŭ előttünk kezetis adának 
[Torockó; N y l r K X I I , 113]. 1760: Mi-is azért 
mind ezeket ezek Szerint irtuk-meg. jővendő 
bizonyságul ezenn vásárnak meg-másolhatotlan 
erősségére és állandóságára [ M v ; D. 5. XVII/2]. 

2. tartósság; durabilitate; Dauerhaftigkeit. 1817 
k. A ' Malom Mester. nem mehet Vasárnapig, 
mivel a’ Kükūllö nagyon kezdett nőni, 's azt 
állittya hogy fél elmenni a’ mig az U j Gátak állan-
dóságát nem fogja látni [Héderfája K K ; IB ] . 

állandóul állandóan; statornic, permanent; stan-
dig.- 1788 allandoul maradtam Excellenciád (na) k 
alázotos Szolgája B Diószegi Sigmond mpria [Ke-
cset SzD ; TK1]. 1843: azon darab hely egj ta-
vaszon lett nagy árviz által szeletett egyszerre el a 
maros által, elhagyván egyszerre a maros régi 
árkát, oda vágatt magának árkát . . . , a hol most 
is, és az olta állandóul foly [Körtvélyfája M T ; 
E H A ] . 1861 Vagyok K Batyam tisztelője álan-
don l barátnéja V Á a [M.köblös S zD ; Bet. 4. 
— * Va jda Ágnes]. 

aUapatréta olla podrida (idegen étel-pancsolék) ; 
un fel de mîncare; gemischte Speisen. 1736: Mi-
kor valaki az embereknek az naggja útra ment. 
nyárban mihelyen jo füvet kaptanak, megszállot-
tak, az köpenyeget az fűre vagy. . . az buglya 
mellé leterítették, s jobb ízűt ettek belőlle, mint 
most esznek sokan az allapatrétában. Mert akkor 
ha csak eléhoztad volna is az allapatréta nevét, 
azt gondolta volna más, hogy Alparétota emle-
geted [Apor, MetTr 360. - aAlparét SzD]. 

állaplk álldogál; a sta îndelung; herumstehen. 
1629: latam az Varga Georgy fiat hogj az Horuath 
Istua(n) hazat Vagdalya . . ., Az Azzony Horuat 
Istuan(n)e az Aytoba(n) allapek Zolita az Varga 
fiat hogj miért Cselekezi azt a hazoko(n) [ K v ; 
TJk VII/3. 83]. 

állapít 1. meghatároz; a determina; bestimmen. 
1569: Megh ertettek biro vram zawabol, az nagi 
zertelenseget, mell az vasar dolgabol vagion, feo-
keppen eledel dolgabol, vegeztek azért eo kegmek 
hogi . . mind affelenek arrat, mind penigh egieb 
vasari fogiatkozasokat el vegezzek es meg Jobbi-
chak; es io rendben allapitvan, a vasar bíráknak 
Instructioiokban írassak [ K v ; TanJk 1/1. 273]. 

2. állít, helyez; a aşeza; stellen. 1844: E gy 
sertés ól, nyár rakó fákbol-tōlgy tzōvekekre álla-
pit va [ K m ; K m U L e v . 2]. 

állapodás tartózkodás, időzés; şedere; Auf -
enthalt. 1592: 30 die Ian(uarii). Andrást az 
Lowas legent kwlte B. v íam Feyeruarra hol lezen 
vrunk allapodasa, az Bathorj Boldisar Meniekzeie 
vtan megh tudakoznj f 0 d 87 [ K v ; Szám. XIV/5. 
107]. 

állapodhatlk állítódhatik; a se putea aşeza; 
gestellt, gebracht werden können. 1592 Enys 

immár tiz eztendeoteol foghwant. ez ielen va-
lo Jndexet, az leweleknek meg mutatasara chinal-
t a ( m ) . . . , Mely munka noha, vgminth elseo, nem 
zinte oly, ky másod munka altal iob rendbe nem 
állapodhatnék, de azért ėzis elegedendeo [ K v ; 
Diosylnd. 11]. 

állapodik véglegeződik, marad; a rămîne; 
bleiben, sich festigen. 1578: kery eo kegmet Byro 
vramat hogy meg erchie az tawaly Byrotul, a' 
dolog mybe állapodot Es meg Ertwe(n) vrunkat 
is eo Nagat talallya meg felólle, hogy eo Naga . 
igazetatna el keoztwnk es az Monostoryak kayan-
taiak keózót az hatarrol valo Igienetlenseget [ K v ; 
TanJk V/3. 158a]. 

állapot 1. stare; Zustand, Stand. 1574: Az sze-
keresek fyzeteset eo K varoszwl Azon Regy Alla-
patba hagiak, Mert Twgiak hogy karokalis zol-
galnjok kely zwkseg Ideien [ K v ; TanJk V/3. 98a, 
101a]. 1578: az politiakba, es embery tarsasagba 
az rendtartas es engedelem minden tisztesseges, 
es boldog állapotoknak megtnaradassara ige(n) 
zwksegesnek esmertetyk [ K v ; i.h. 169b]. 1585: 



245 

világoson keserves zywel megh Mutogatta mostan 
plébános Vram zewkseget, Vgy hogy Jeowedelme-
heóz kepest világoson es homály nelkwl meg te-
czik zewkseges Allapattia kith Vgyan Ereos hit-
tel valo Mondassalis megh bizonitot [ K v ; TanJk 
1/1. 11]. 1599: szwk allapatban uolt az eles Feyer-
uarat [ K v ; Szám. 8/XIII. 36]. 1607: az regi 
feel bomlott io rend tartas es allapat lassan las-
san ismét io rendre hozatnék [Dés; DLt 297]. 
1683 k. Szőllőt. . adgyak szepp epp — alla-
pattal az Pásztor kezeb(en) [Lecsmér Sz; SzVJk 
59]. 1753: foljamadtunk Toroczkon lakó Bar-
tók András Uramhoz, hogj ō kegjelme ebből az 
szorult allapatunkbol meg segjtene [Gyertyános/ 
Torockó T A ; Bosla]. 1758: Ezen szobának vad-
nak . jó álopotban Levő ablakai [Déva; Ks 
76. IX . 8]. 1774: A Malmok mitsoda állapatban 
vadnak Gáttyakkal és minden Epűlettyekkel 
együtt [T; CU] . 1781: (Azerdők) legjobb állapotyok-
ban lévők [Csöb U ; EHA ] . 1801 A Parochialis 
Ház anyira el rongyollott allapattya kérdőre 
hozatik a N(e)mes Ecclesia előtt [M.köblös 
SzD; RLt ] . 1813: (A) zöldre festett szalukaterek, 
még ép és jo állopotban lévők [Koronka M T ; Told. 
18]. 1817: egy kissebb H id . . jō állapatban | 
két águ jo melegittő Kemencze hiba nélkül valo 
álapatban. vagyon [Ördöngösfüzes SzD ; örm-
Múz. Conscr. 9]. 7842; Szélles György a midőn 
a kardasfalvi Maimat Haszonbérben tartotta akko-
ron mitsoda álapatban volt ? [Kv ; KmULev. 2 
Verestoy Cséri Farkas szb kezével]. 1850: a házon 
ajtók vágynák használható állopotbaa [Gyéres-
sztkirály T A ; DE . 5. — aUo. még többször 
így!]. 

2. a. egészségi állapot; stare de sănătate; Ge-
sundheitszustand. 7602; Jeoue my elonkbe... 
beteg allapattal [ JakabfvaCs; Born.— Csut.]. 1613: 
Kereztessi Pal V r a m . . . igen beteges allapottal 
leve(n). seot egy kis fiaczkaiais most holt megh, 
illien beteges es keserues allapotiaban azért mos-
tan eo kigielmet ne(m) kűldhettiwk [Nsz; Törzs 
fej.]. 1631 Farkas Ferencz Uramnakis mostani 
nyomorult allapattyaban mind elete s halala czyak 
az eő szent fel(se)genek markaban vagyon [Szent-
margita SzD ; Told. 27]. 1636: talalok Sombo-
ri Istua(n) vramat az maga hazanal Az agiaban 
uestegh Fekszik vala Bettegh allapatal [Zsom-
bor K ; LLt ] . 1664: Az B. Tanáts assumalván 
Birák Vr(a)i(m)ek(na)k Delibera(ti)ojokot Szé-
kely Kata fogoly Aszszony ellen enniben léniái-
nk eő kk Birák vr(ai)mek teőrvényét látván 
nyavalyás allapattyát megh ne verettessék, 
hanem. kisirt essék ki az Váras kapuián [Kv ; 
T Jk X/4. 346]. 1666: erőtelen allapattal vagjok 
[Kv ; BLt] . 1697 beteges allapatombol vala-
menyre épülvén tegnap vadaszni ki menek [Mi-
keszásza K K ; B K Radák István Bethlen Gergely-
hez]. 1786: méltóztassanak Nsgtok Doctor Zá-
goni Vrral közölni az én állapatomat talám praes-
cribál. valami hasznos orvosságot [Bencenc H ; 
B K Bara Ferenc tt lev.]. 1819: semmit is allapattyak-
rol nem tudok [ K v ; Pk 2]. 1820: 'En regtől fogva 
betegesetske allopottol vagyok. — a Catharus majd 

állapot 

meg folyt [Mv; Borb. I I Mátyás Sámuel ügyvéd 
lev.]. 

Szk: nehézkes ~ másállapot, terhesség, vi-
selősség, terhes/viselős állapot. 1768: a Feleşégit 
rutul rugdosta hasánál s a hon erte nem tekintvén 
nehézkes álapattyára [Bukuresd H ; Ks 113,Ve-
gyes ir.]. 

b. lelkiállapot; stare sufletească ; Selenzustand. 
1633: Bach Sophia Azzony Kelner András Relictaja 

hogy ezjendesebb allapattia lehetne ; Az két gjer-
mekinek Kelner Geőrgjnek, es Kelner Janosnak 
Atiaj kett reszeket ki akarna mŭtatnj [Kv ; R D L I. 
112]. 1678—1683: ne igerjen senki azért akar melj 
boldogh alopotjaba(n)nis maganak allondoszágat 
ez vüágban [Ks Kornis Gáspár kezével]. 1812 
a' Groff is azon háborús állapot jában a' nagy 
Aszszont pofon legyintette [Mv; Borb. II ] . 1682: 
megh tekintvén az én felesegem Harinai Tsap 
Angelit aszszonynak mindennémü boldogh,. s 
boldogtalan állapatimban hozzám valo jámbor, 
teokelletes, igaz, hűséges, magaviselését. .t>.v jo 
gondviselését..., se az Atyafiaktol, se másoktol 
akarkikteolis busitása, háborgatása .ne lenne [ K v ; 
R D L I. 160]. 

3. 1737: mar minden orán az aratashoz fogunk 
de igen Szegenj alapotal vadnak a búzái Ngod-
nak [Noszoly SzD; Ap. 4]. 1772: Ha egész tőkélletes 
állapatra fel állitattathatik ez a Molom. 90 vé-
ka elegyes, Gabonát be hajt [Szászfenes K ; 
BethlenKt Mikes conscr.]. 1824: Az el pusztult 
Szőlő hejjek meg vannak most is a magok régi 
állopattyakba [Szásznyíres SzD; Ks 79 Conscr. 
86]. 

4. (vkinek v. vminek) volta, léte; stare; Sein, 
Dasein. 1618: megh tekentuen mind az eo kgme 
eózuegy allapattiat es eò kgnekis ěbbelj teorekede-
seket, ne igyekeznem kararaa [ K v ; B D L I. 105 
Kowachoczy István kezével. — aTi. az özvegy-
nek]. 1634: Molnár Jmrehne tiztessegese(n) ki 
hazasita nemes Ferenczynet,. mindent tiztesegest 
ada vele az eo Özvegy allapattia szerent [Mv; 
MvLt 291. 24a]. 1652: gondolkodván az mi ha-
landó sorsunkrol s allapatunkrol. nem tud-
gyuk mely napon, oraban, avagy szempülantas-
ban, vagy magamat avagy az szegheny Felese-
ghemet Isten kiszollittya az arnyek vilaghbol 
[ K v ; R D L I. 139]. 7666; Arua allapatomba(n) 
gyámolított és segétett volna [Kv ; BLt]. 7.826: 
azon nagy föld gomolyákat melyeket magával 
hoz a viz részszerént az árok keskenysége miatt, 
részszerént azért, hogy megnőtt állapot jában sem 
elegendő arra hogy olyan meszsze le vigye, mind 
rendszerént... mind a’ szántó földeket mind a' 
kaszállokat eliszapolja [Msz; GyL]. 

5. helyzet; stare, situaţie; Lage. 1580: Az pro-
catorokat penig eo kegmek vgya(n) azon elóbby 
Allapatba hattak, es vallyak e mostany eztendòre 
az ortaly mondok altal [ K v ; TanJk V/3. 207a]. 
1585: Amy peniglen illety Az Scholanak Allapattiat, 
ennek gondwiseleset Erèztlk eo kgmek Biro vram 
kezebe tanachbely vraim mai egye(te)mbe [ K v ; 
i.h. 1/1. 19]. 1586: el keseretem vala az zolgham 
Allapattian, Es keonyeorgeottem erette Zechi 
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Istuannak [ K v ; TJk IV/1. 557]. 1598: eok tellies-
seggel annak az kozaruari Jozagoknak allapattiat 
nem tudgiak es értik, hanem arról valo leueleket 
ez vtan megh latogattiak es megh értik mit kellien 
feleolle chielekednjek [Dés; SLt BC. 9]. 1604: 
Zeoch Caspár királybíró Vram mayora. felette 
karosnak lattzik az mostany wdeo allapatj ahoz 
kepest annak az kapuhoz keozel valo lethe [Kv 
TanJk 1/1. 489] | ebben az Orszagb(an) nem hogy 
szallana a nyomorult veszedelmes allapat, de sőt 
inkab napról napra nevekedik [Görgény vára 
M T ; Eszt-Mk Cserei lev.]. 1610: protestált az A. 
arrul hogj nem hatar allapattiat keresi eo most 
[UszT 36a]. 7674/7676: Az my az. szolgalat 
dolgát illeti, mindenekbe az szerent túdgya az 
ottvalo alapotot, mint Nyilas Mihaly Deák [Torda ; 
R D L I. 100]. 7626 . tudgiak azt minemw allapattal 
voltam en akkor mikor ez gazdam azzont hoztam 
volt [ K v ; i.h. 129]. 1638 Embernek az eo sorsa 
es allapattya igen bizontalan volna [ K v ; i.h. 115]. 
1640: Megh tekintuen azért Nagi Pal Uramis 
illien meg romlott nyomorult allapattiat ada mi 
előttwnk ò kegme. Szeócz Andrasnak husz 
magiari forintot [Déva, H ; JHb 53/1]. 1653 ha 
rosz ember let volna Mészáros Petera, bizony 
az otkin valo hadi allapatban. az Var(me)gie 
hadát rea ne(m) biztak volna [Ne ; KemLev. — 
aFejér m. néhai viceispánja]. 1658: Csanadi Mar-
gith prouidealni akarván mas Uratol valo neue-
letlen kis Leányanak jeouendeobeli allapattjarol 
es táplálásáról rendele es vállá, mv eleottvnk vi-
tezleo Tolnai János Uramot Tutorul es gjamolul 
[Balázstelke K K ; Kp 111/84]. 1662: az mostani 
bizonytalan állapatokhoz kepes (!) senki nem 
administralván semmit, mostan az mi Kglmes 
Urunk Parancsolván Keglmesen hogy Medgyesre 
ki jünék és az Ország rendelése szerint az kik e' 
Restantiakot administralnak, percipiàlnam [Törzs]. 
7667 Tudode az Komanai re ven jaro haionak 
allapattia mi formaban volt: ki számára járt 
proventussa kik tartottak riveszeket ez előt valo 
üdökben. .? [Fejér m ; Ks 67. 46. 24a]. 1690: 
Szegeny edes Hazank mostani Szoros allapottya-
hoz kepest tŏb hadakat kelletven eo Felsegenek 
itt benn tartani. azoknak. sustentatiojókra. 
kellett bizonyos számú k < ö b ö l > búzát kŭlŏn 
kŭlŏn Limitálnunk [Borb. I ogy-i végzés]. 1715: az 
Utrumba(n) fel tőtt Esztendőkb(en) ollyan álla-
pat vala, hogj senki sem kénálta magát az udvar-
bíró mellé valami szolgálatra [Fog; UtI] . 1722: 
miben determinalodot azon villongo földeknek 
dolga es allapottja. ? [ B fN Zsuki cs.]. 1757: azon 
két ember magok akkori allapottyakb(an) s Czi-
czulyasi Czimborai mellet meg maradvan szólhat-
nak, az I(nctuso)k penig az Ac (torok) actiojahoz 
s a dologn(a)k meritumahoz ereszkedni s szollani 
tartoznak itiltetetett [Torockó; Bosla]. 1758: azt 
kivánnya hogy mostani állapottyáb(an) marad-
gyon azon gát [Kézdiszék; Borb. I]. 1801 mél-
tóztassék gondolni alapatam felöl, mivel igen 
sokot busulak magamba, hogy olyan keserves 
alapatakba jutattam [Mv; SLt 17 P. Horváth 
Trézsia atyjához]. 1816: A Circulus állapottyárol 

Nagyságodhoz köteles Relatiommol. . eddig kés-
tem [ H ; J H b Jósika János főispán ir. 37]. 1817: 
méltóztassék az én nyomorúságos állopotomot 
kegyesen meg tekintvén. kieszközölni, hogy 
azon pénzűnk. adattassék ki [Szászzsombor 
SzD; IB ] . 7879: kérdezte, hogy tettzenék é a 
házassága. ? melyre asztat felelte hogy a' 
leg jobban és a' vizben élő halnak állapattyához 
hasonlitatta [ K v ; Pk 2]. 

6. a. társadalmi/rendi helyzet; situaţie socia-
lă; Gesellschaftslage, Ständelage. 1587 myertt 
hogy regteol foghwa mindeneknek mind kisded s 
mind Nag ' Rendeknek, zwksegh wolt magokat 
az waros keonyweben be Iratnj. mostantol 
foghwan. senky az Varos keonywebe be Ne 
Irattassek, méglen az be Irandonak Newe, Ze-
melie, allapattia, az eo iambor zwletese es az Vtan 
Valo teokelletes maga Viselese az tanach eleott 
Eleghedendeo bizonsagh altal Nylwan nem leszen 
es megh nem esmertetik [ K v ; KvL t Vegyes 
III . 65 — 6]. 1606: Tűdom hogy m e n e s < a > -
go(n), Zent Georgio(n) űolt Becz Iinrenek Jo-
bagia, de nem tudom mi allapattal birta [Szent-
márton Cs; BLt 3]. 166611701 Isten itiletibŏl 
szegény Hazánk már annyira jutott, hogy Colosvár 
már veg Bástyája, melly nyomorúlt sorsunkra 
nézve kénszerittettŭnk eŏ kgeket nemessi sza-
badsággal Condecoralni lévén azért eō kg-
(n)ek az Civilis Statusból ez mostani nemesi 
állapatban valo állittatásokb(an) holmi difficul-
tasok. ., hogy azért azon difficultasok. . igazittás-
ban vétethessenek.. rendeltük volt Tanátsos 
Atyánkfiait eō kgeket [KvL t Fasc. I. 138 ogy-i 
végzés] .1781: Kötelesek légyenek.. állapotunkhoz 
illendő tisztességes mindennapi viselő, és innepi 
napokra kivántato Köntössel ruházni [Told. 27]. 
1793: Kémeren és Kávásán gondolom eredetekről 
s állapattyakrol jo Fatenseket lehet kapni ezen 
Serbánéknak [Somlyócsehi Sz; TKhf 13/N. 34]. 

b. vagyoni helyzet; stare materială; materielle 
Lage. 1573: eleosser mykor esmertek fodor Já-
nost felesegestwl lattak hogi zegen allapatba 
voltak [ K v ; TJk III/3. 138]. 1593: Akiket lat-
nak hogy vagy eo maga vagy feleseghe gyermeke, 
hozzaiok Allapattiokhoz zegensegekheoz kepest 
Ne(m) illendeo feo es draga Ruhazatokat. 
visel vagy visseltet, hat Ameny Adoot erdemlene 
ket Anny Adóra írathassak vethessek, kit az Ado 
zedeok ereossen meg vegienek raytok [ K v ; TanJk 
1/1. 206], 1606 : noha zegenj allapotban uagiok, de 
Nemes ember uagiok [Betlenfva U ; UszT 20/ 
143]. 1629: az szegeny Borbély Ferencz igen 
szegény allapottal vala [Mv ; MvLt 29a. 166b]. 
1644: ielente Tholdalaghi Sofi aszony O kme 
mostani nagy szukseges allapattyat hogy az mos-
tani haza szuksegere Taborb(a) maga es Unokaj 
Jószágáról louast kelletnek allatni, mellyre 6 
kme . . . elegtelennek itele magat lenni költség-
telen fogiatkozot alapattyat megh tekintuen. 
fogadak meg. vitezló Iklodi Miklós Uramat 
soldosnak [Néma SzD; Ks 90]. 1748: igen vékony 
állapottal voltak, mig az ŏ kglme Szüle Attya 
nem segítette [Torda; Borb.]. 
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e. tulajdonjogi helyzet; situaţia dreptului de 
proprietate; Lage des Eigentumsrechts. 1604: 
Albertfi Pal tutta mj allapattal uoltak uala 
az feoldek [UszT 18/39]. 1661: Az mi Vr(am) 
az Tothöri joszagh es Tothöri familiarol valo 
leuelek allapattyat illeti . . . az Tottörröl Való-
kat prohibeala Gavay Vr(am), addigh ki ne ad-
gya(m) migh kgddel szemben ne(m) lehet ven 
arról ne(m) discural kgtek, holot az az joszagh 
processusba(n) volt, s törvény decisioja nelkűl 
nyúltak hozza [ K v ; Ks 41. C. 1]. 1757: ülyen 
móddal hallottuk ezen hellynek az eő alapattyát 
[Szentmihály Cs; CsS.] 

7, kb. tehetősség; bunăstare; Wohlhabenheit. 
Szk: ~ r a megy tehetősségre vergődik, jó módba 
kerül. 1659: az Szegeny Beldi Kelemen jovaibol 
mentem allapotra, mert Szegeny Legény voltam 
mikor Erdelyb(en) be jöttem [Szászsebes Szb; 
BLt]. 

8. állás ; stare ; Stellung. 1578: Ezen Nemes 
zemelyeok minden Attyokfiayanak terheoket eo 
niagokra fel wewen es az mostani ideonek(is) 
allapottatmeghtekintue(n) . . . , adanak .Lazlo 
papnak Chçrebe egy Nemes wles hellyet 
[Várhegya Hsz ; Kp 1. — aEltűnt középkori tele-
pülés és királyi vár(SzO I, 62, II, 177)]. 1581: 
Mostan Azért Latwa (n) iste(n)nek kegmessegebol 
az baromnak olchyob voltat, es az wdónek enge-
delmesb Allapattyat, hogy az Barom olchyob, 
Itiltek eo kegmek hogy melto az arranak is megh 
zallany [ K v ; TanJk V/3. 239a]. 1586: Az Zwret 
dolgát varosul Biro vramra tanachawal egye-
tembe biztak, hogy eo kgmek lathwan az Ideo-
nek fóliását Allapattiat . . . , rendellienek Napot 
az wdeoheosz kepest a' zwretnek [ K v ; TanJk 
1/1. 36]. 1608 Techett aszertt Tanachinkal egg-
ywtt esz mostani dolgoknak Allapattyahoz kepest, 
hogy esz ieóuendeo Szentt Mathe napiara asz 
asz 7bernek 4 napiara Colósuary uarasunk-
ba(n) g(ene)ralis gywlest hirdetneo(n)k [BLt 9 
fej.]. 1637 Az my az Veres Tamas Vram be ua-
rando adossagjnak allapatyat Jlletj egj Re-
szett Lutther Christoph vra(m) be is szette [ K v ; 
R D L I. 111]. 1649/1650 Razman Istan dolgát 
az Remek allapattyabol Cehwl eo kglmek igj 
igazítottak el [Kv ö j k ] . 1764: Már pedig-
len ha Mlgos Otsem Ur(am) Sz Márton napig 
le nem jŏn, addig egyŭt nem is beszélhetünk a 
Tabuiaris Causaink állapotyárol [Borb. I I Nic. 
Kendeffi lev.]. 

8. mineműség; calitate; Beschaffung, Qualität. 
1641 ez Exponensek, es Josikaa Keöszt, az fel-
li'vl emiitőt Joszagh állapottia felől I(ste)n s az 
igazság szerent tegien töruent [JHb XXXVIII/40 
fej. — acsak így!] . 1690: az General abban az 
t>uca vajda penze allapattyaban egeszlen infor-
matus leven adgya Censurajat mitsoda valaszt 
tegjűnk réá [Törzs fej-i ut.]. 1825: Gróf Teleki 
László Ur E õ N g â successorainak Also Árpási 
Dominalis Birái az 1822-ben volt A Arpási 
gyenge gabona termés álapottyában ki kérdeztet-
vén azt referálák . . . [Kercsesora F ; IB]. 

10. sor; rind; Stand. 1802: Sintski János Ur 
az maga fiatt be szegőttette inasi álapottra 
magához, három Esztendeig [ K v ; FésűsCLev.]. 

11. minőség, tisztség; funcţie; Qualität. 1678: 
Sámuel Deák mostani állapattyaban Sz Királyi 
Schola Mester [BLt 3]. 

12. 1592: Eo kmeketh kerem hogj eo kmekis 
atyay indulattal leg jen hozzam, es az haznak 
adayat tarcha megh abba az allapatba az mibe 
ekkedig volt, hogy ne eoregbitené eo kmek [ K v ; 
TanJk 1/1. 131a]. 

13. körülmény, ek környülállás; împrejurare; 
Umstand. 1553: Az mynemy perek wolna . 
Azt Az dolgot halaztothak vyz kerezt uthan 
valo vasarnapra wàsarhelyre Illyen modon myn-
den Alapatyawal hogy Az napon nygy <J >ambo-
rokat <te>gyenek Es Keozŏtók Bykeseget zerez-
zenek [Kv ; B fR VI . 295.1]. 1632: (A házat) 
Zabo András Czerele Szász Istuannal, de az 
Czerelesnek allapottiat en nem tudom [Mv; MvLt 
290. 72a]. 1650: Az kik pedig illyen Tisztesseges 
Collatiokor absentallyak magokat, miuelhogy af-
fele allapatis az Cehnek beczűletiben jar, adgia-
nak búntetesben egy egy nehezek Ezústeot 
[Kv ; ÖJk]. 

14. érték, árfolyam; valoare, curs; Wert, Kurs. 
1705: Az pénznek pedig folyásáb(an) hogy con-
fusio ne essek, szükségesnek itiltūk ki irnj,mint 
determinaltatot volt az pénznek állapattya az 
elmúlt esztendŏb(en) ott Szebenben, mely mostis 
mindenütt observaltatni parantsoltatik [Nsz; KvL t 
Fasc. 1/192]. 

15. alak, forma; formă; Form. 1570: az ely 
mwlt Jdeobely vegezest azon allapatba Megh 
Thartyak, ha Byro vram Thanachawal egetembe 
az Melle akarnak allany [ K v ; TanJk V/3. 7b]. 
1591: Kis Imreh, Thasnadi Gaspar deák, Zabo 
Marthon hitek vtan valliak, hogi ezt ez ( ! ) leuelet, 
az kit p(ro)ducaltanak, eok írattak, De semmi 
defectust nem esmernek benne, hanem azon alla-
patba esmerik az Irast, az mint akkoron írattak 
[ K v ; TJk V/l. 104]. 

16. mód; mod ; Weise. 1570: Az felekyek Theor-
wenyek Rend tartassat eo k. Meg Engettek az 
Regy allapatba lenny, De wgy hogy Byro vram 
Eleybe hywassa az kenezt es megh hagia eo k. 
Neky hogi Az koloswary Embernek . . . harmad 
napra Theorwent es Jgazat tegyen [ K v ; TanJk 
V/3. 10a]. 1578: Mely my Statutionkath es Intro-
ductionkath my te Nagnak, az my igaz hitonk 
zeryntth Irtonk megh, az Statutyonak allapattya 
zerynth [Jobbágyfva M T ; Bál. 79]. 1605: az 
Súccessionak Allapattya az egez Varos Vegezesse-
böl és Consensussabol determjnaltassek es meg 
allapodgyek [ K v ; R D L I. 1. 500]. 1610: ha eö 
Naga az dolgot keözöttök el Jgazithattyia, Jo ha 
penig Nem, az dolog Ezen allapotal folljon, az 
mint meg Indítottak [UszT 22]. 1617: Alkottuk 
megh eokótt illien allapottal hogi ez felliul megh 
irt Eoreokseget ez felliul megh irt attiafiak, 
czerebe mas iozagert adak Kelemen Janosnak 
egi akaratból [Szentgyörgy Cs; IB] . 1620: keòt-
tek magokott . . . Vzony Beldy Kelemen Vram-
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nak Illyen Allapatal, h o g < y > Eōk Jámborul 
zolgalyak [Kozmás, Cs; BLt ] . 7640: Szolgalattyok 
allapattyaban szabót rendet nem tarthatni, miuel 
az var mellett laknak, és mikor . . . a ' szúksegh 
keuannya az szolgalatott es administratiot, ottan 
ottan ŏkett kelletik hertelen elŏ allatni es uelek 
szolgáltatni [Fog . ; U C 14/48. 13]. 7654: valami 
nemű allapatban eo Ngok sz<olg>alatomat kivan-
niak, es az mire erdemesnek itilnek lenni, abba(n) 
nem <val>ogatok, hene(m) valamire el el (így I) 
erkezem mindenekb(en) eo Ngokhoz egész obs<e> -
quiumot praestalok [Fog . ; KemLev. 1430]. 

17. élet (folytatás) ; mod de v iaţă ; Lebensfüh-
rung. 1680: Haydu Borka divortiumot kiva(n) 
N a g y Mathetol, férjétől. Deliberatum. Hogy Is(ten) 
nyomorúsággal meg látogatta s alkalmatlanna 
tŏtte az hazassági allapatra arról nem tehetünk, 
és azért nem diuortiallyuk [SzJk 149]. 

18. lehetőség, tehetség; posibilitate; Möglich-
keit. 1717: kesz leszek alapatam szerint N (go )d 
parancsalatyat Continualnam [Harangláb M T ; 
K s 96 Szarka Zsigmond lev.]. 

Szk : egyes ~tal van özvegy, ek árva. 1670: 
az szegeny felesegemetis hossas betegsege utan, 
mellollem el ve ve, az U r Isten egyes alapothal 
vagyok [ K v ; AsztCJk 13a] & vékony ~tal szű-
kösen. 1646: Az Ingó bingo marhabol . . . megh 
az en felesegemnek semmit nem adot; Es az ki 
házasítassais elegh vékony állapottal len [Bádok 
K ; J H b III/72 Kézdipolyáni Veress István aty-
jához]. 

állapotbeli 1. (egészségi) állapotú; de stare (a 
sănătăţi i ) ; von (Gesundheits)zustand. 1716: mely 
ál lapottjában oly erŏtelen és nyomorult vala, 
hogy az Aszszony emberrel valo közösülésre 
akkori állapattjában tellyesseggel alkalmatlannak 
esmertem lenni, nemis itüem hogy az ollyan alla-
patbeli ember affele dologra alkalmatos lehetne 
[Nagy ida K ; Told. 22]. 

2. vmilyen vagyoni helyzetű; de stare mate-
r ia lă ; von materieller Lage. 1585: Repas Mihaly 
N e m tuggya minemeo Allapatbely volt Zent 
K i r a l j András, mikor Va la howa Ment keres-
kedn j Aprólékai, Szeky Paltol kert keolchieón 
[ K v ; T J k IV/1. 428]. 

3. vmilyen állapotban/helyzetben lévő; de (anu-
mită) situaţie/stare; in einem (bestimmten) Zu -
stand/ in einer Lage befindlich. 1803: esztendeje-
ket ezen apro gyermekek(ne)k meg nem tudom 
mondani, hanem azt meg hogy eg(g)yik sem volt 
ol lyan állapatbalia hogy véllek lehetet volna vala-
kinek vasarolni [D . l . VIIIA/22. »A lább egyik 
tanú ua-ban a vallatásban az állapotbeliek alak-
kal él.]. 

állapotoeska kies (vagyoni, társadalmi) helyzet; 
situaţie, stare; (materielle, gesellschaftliche) Lage. 
1656.ê A z temetés pedigh, t sak az en csiekely 
a l l a p o t o c z k a m h o z kepest legien, t u d g i a k k i vol -
t a m e n [ Á d á m o s K K , Bá l . 9 3 végr . ] . 
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állás 1. haszná la t lanu l heverés; z ă c u t ; unge-
nütz tes H e r u m l i e g e n . 1788: 3. S ing fekete M o r , 
az állás m i á m e g petsétesült [ M v ; T S b 47] . 

2 . veszteglés, veszteg lé t ; f a p t u l de a f i o p r i t ; 
St i l ls tand. 1789 a m a l o m ál lásának esztendőn-
ként valo kárátis nem négy száz Rhénes forin-
tokra hanem tsak száz Rhénes forintra itilték 
volt . . . a Régiusok [Abosfva K K ; GyL ] . 

3. tartás; ţinut; Unterhalt. 1694: A ' Csűrös 
kert kapu félen kivül jobb kéz felőli vagion, Barom 
állására valo Pa j ta [Kisenyed A F ; B f R néhai 
if j . Bálpataki János urb.]. 

4. létei; poziţie; Lage, Sein. 1793: a Falnak, 
mellyen a ' Bói-hajtás fekszik az ajjátol-fogva, 
mind a Bót-hajtás fészkéig valo nagy görbesége 
és félen állása [ K v ; Pk 2]. 

Szk: melléje 7655; az Aszszony egy néhány-
szor talalta meg levele altal, kinalvan magat a 

az melleje allasra [SzJk 78. — aTi. az asszony, 
Bodoni Márta tőle régóta elszakadt férjének]. 

5. mibenlét; situaţie ; Sachlage. 1853: méltóz-
tasson ha kivántatni fogna — a ' dolog állj' 
sárol . . egy saját kebeléből ki nevezendő 
Bizottmány által meggyőződve, — annak végre-
hajtásához hozzájárulni [ K v ; Pk 3]. 

6. helyzet, i rány; direcţie; Lage, Richtung. 
1598: azon kertet egez varoswl, az város zenas 
kerthy mellet valo alo vizet ollian hatarawal 
attak, hogy az minth az viznek allasa, es horgas-
saga vagyon igenes seowent, eggyk vegeteol fogwa 
másikhoz fonatathasson [ K v ; TanJk 1/1. 325]. 

7. á l lvány; stativ; Regal. 1680: ezen házb(an) 
találtat(na)k egy köteses állásson oh és uj szal-
lonák | ezen házban vadnak álláson es aszkokon 
Eczetek | Vagyon eö Ngoknak ezen szakadekb(an) 
. . . egj mehes kertek melyben vadnak főldb(e) 
ásot kilencz tölgy fa oszlopocskákon ket rendbeli 
meh kosarok allat valo állások [A.porumbák F ; 
Á L t Inv. 13, 36, 80]. 1692: Második haz 
most Eczetes haznak mondatik Eczet tarto 
állások, mely állásokon vadnak bor eczetek vasa 
nro 20//[Görgénysztimre M T ; J H b Inv.]. 1724: 
Sajt . . . az állásrul szinte le hull [Koronka M T ; 
Told. 29/12]. 1735: A Csūrŏn aloll egj áláson 
Kosár Méh nro 12 [Mezősztjakab T A ; J H b XI/9. 
10]. 1798: A N a g y Gabonasban . . E g y F a 
szegekkel el készült sertes aprólékjanak valo 
állas [Vingárd A F ; KCsl 5]. 1832: A ’ Moso Ház 

Ebben találtattak Egy nagy állás, mely-
ben a ' Grófné Asszony ő Nsga Eczetjei állanak 
[Sáromberke M T ; T S b 26]. 1843: a ' két darab 
Talpat a ' pintzébe az állásra fel hánta [Dés ; 
D L t 65]. 1849: Szalonnákat tarto állás [Szent-
benedek/Dés; K s 73. 55] | A Gabonás alatt lévő 
pintzébe . . . két sor állás három Stelazsiákkal 
[Somkerék SzD , i.h.]. 1851: A z aszaló tábláit 
tarto négy léczből álló állás [Erdősztgyörgy M T ; 
T S b 34]. 

8. építő/munkaállvány; schelă; Gestell, Gerüst. 
1585: A z boltasban ( ! ) a falba hogy a kaptelyo-
kat be chinaltak, akkoron is ket embernek attúnk 
f O d. 16 . . . A z alias keteozessehoz ( I ) keotelre 
attúnk f O d 10 [ K v ; Szám. 3/XIV. 31]. 1589: 
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Alias zegezny attunk zarú es lecz zeget p(ro) 
f . - d . 5 [ K v ; i.h. 4/IX. 12]. 1594: keztenek Az 
keo fal Chynalashoz, attam az alasokhoz 25 ket-
tes harsot . . . d 16 | Az keömywesnek Hogy 
allasnak valo Harsot soholt ne(m) talaltunk, 
kellet Istrángot wennem 12 zalat f — d 24 [ K v ; 
i.h, V/6. 45, 47, VIII/6. 127]. 1597: Hogy az 
állasokat meg kel wala chînalnúnk, Altal fakat a 
kin à dezka fekwt kelletet penzen vennünk vet-
túnk 16 zalfat f — /24 | Allasnak keotezni 
vettem 29 keotes harsot . f — /24 | Allasnak, 
arkosnak es egieb fele ot valo zwksegnek vettem 
75 rewid fűrűz dezkat f 6/ — [ K v ; i.h. 7/ 
X I I I , 4 - 6 fogházépítési szám.]. 1625: az kosár 
auuagj Alias meg bontakozot volt es annak meg 
chinalasara adtunk lecz szeget nro 25 . hogi 
az kep Iro nemet az poniuat fel szegezte az Állasra 
nro 25 . . hogy az kosart le bochatottak nap 
kelet feleol az Templum cherepet nagj helien le 
kellet szednj [ K v ; i.h. 16/XXX. 36]. 1717 Az 
Kolosvári Commendánsnak ide küldött Speci-
ficatiojábul értjük, mennyi követ, meszet, Fö-
vényét, fát és deszkát kivánnyon az ott Valo 
romlott kőfalak (na) k Restauratiojara. Considera-
tioban Vévén ä Városnak mostani romlott álla-
pottyát à köze lebb valo hel lységekkel igy-
k e z t ü k S u b l é v á l t a t t n i . j u x t a propor t ionem in-
t é z t ü k . 6, Szá l l á l lásnak va lo f á k ( n a ) k à Vec-
t u r á j á t [ N s z ; K v L t Fasc. 1 /218 gub.] . 1789: 
Állás alá v a l o k é t N a g y B a k [F .zsuk K ; S L t 
Vegyes per i r . ] . 1804: ( T e m e t t e m ) N á d a s i M á r t o n t 

a v i z b e n esett , m i k o r a’ Fenesi G á t n á l a 
t zövekeke t v é r t é k f á k (na) k eleiben, az állás lero-
m o l v á n a ' Berbé ts rea esett [ G y a l u K ; R A k 144]. 

9. asz tagrakó á l l v á n y z a t ; schelă p e n t r u c lăd i tu l 
s togur i lor ; Fe imengerüs t . 1849: Asz tag rakáshoz 
ké t szét b o n t o t ál lások a v a t é k o k [Szentbenedek 
S z D ; K s 73 . 55 ] . 

10. h a r a n g á l l v á n y , harangszék / láb ; clopotniţă 
(construcţia ín care se aşază clopotul); Glocken-
stuhl. 1579: E o kegmek vegeztek a Nagi harang 
felól. hogy be keossek a mint Annak moggya, es 
ehinallyanak allast it alat neky es Annak wtanna 
lássak megh ha fel kell vonny vagy nem [ K v ; 
TanJk V/3. 199a]. 1581 veottünk 200 leczeget 
Az Alasnak az nagy harang Állat, hogy Az allast 
meg zegeztek d. 28 vgian Azon nap veottúnk 
Zarw zeget 8 Tezzen d. 6 [ K v ; Szám. 3/IV. 11]. 

11. ? pallópadlat/hídlás; grindă (scîndură) pen-
tru punte; (Fuß)boden. 1592: Keowetkezik az 
Ispotalj Molnan felliwl az Palora valo keòltsegh 

Veòttem fwrez dezkat allasnak es eggiet 
masnak 25 . 8 Eòregh keòtelet alias keòteòznj 

d 64 Dezkakat temerdeket à ki rea 
ment hoztak à varos faluyarol [ K v ; Szám. XIV/5. 
152]. 1593: A c z j ferenczjnak ( ! ) fezetet mihalj 
wram hogj Chöwekeket meg heczetea es az fakat 
az Palora R a k t a f — d 48. Hars keotelet weot 
aüas keoteozni f - d 12 [ K v ; i.h. XXI/5. 15. 
•Értsd: meghegyzette], 

12. emelvény; stîlpul infamiéi; Schandgerüst. 
1599: H o g y az biro Vram akaratiabol az Cyn-
teremben az parazlok a hol kialtanak egi gradichot 

es allast chynaltattŭnk, fizetünk Ach Antalnak 
a tarsawal teolle f - d 50 [ K v ; i.h. 8/XVI. 38]. 

13. istállórekesz/állás; despărţitura/boxa calu-
lui; Pferdestand. 1623: allasokot Czyenaltasso(n) 
az Istallokb(an) zepen es Jo Eoregh valwkotth 
| az louaknak zekely modon allasokott kell czye-
nalny Melly allasfakott az gerendakb(an) kelletik 
be vesny es zegezny minden Lora Egy Egy 
Eolny helt kelletik merny az alias be veteleuel 
Egewtth [Törzs Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1632: 
Alsó Porumbaki Udva r ház . . Vagio(n) egj 
mostan Sendeliezett Istálló, meliben ket rend 
alias hat hat lora ualo mind à két felől valus es 
Saraglias [UC 14/38. 170. — Fogarasföldén még 
a kománai udvarház istállójának leírásában is 
előfordul „két két alias" (i.h. 118)]. 1648: ke-
redzve(n) be hazahoz egy fejer kek monias loua-
mot be keŏteŏttem volt az állásért megh fizettem, 
onna(n) gonoszul veszet el [ K v ; TJk VIII/4. 
282]. 1695: (A lovakat) állásokba(n) az mint 
meg nézegethettem ., edgjiket se(m) itilhéttük 
Ngd(na )k alkolmatosnak [Gyf ; K a L t Apor István 
ir. Recsey István kézírása]. 1737: Sendelly alá 
vetettett L o Istálló . kűlőn kűlőn tőlgjfa sa-
sokban, eregetett, és bikfa deszkából magossan 
fel rakott állásokkal distingvaltatva [Gorbó SzD ; 
J H b K XXVI/13 ] . 1761 (Az) Istálóban vag jnak 
hét paripákra való cserefákból négy szegeletre 
faragott gombos ŏstŏmpŏ jŏk kŏzŏt, majd u j 
fenyő fŭresz deszkákkal berlett különös két állá-
sok [Szászvessződ N K ; J H b K LXVI I I /1 . 198]. 
1810: Vagyon a gabonás végibe égy állással tiz 
lora készült derék istálo, állás nélkül pedig 13„ 
14 Lois elfér benne . . Vagyon benne 11 oszlopos 
formára kereken Csinosan kifaragott állás fa alol 
talpa felyűl a ' mester gerendába bélé vésve, me-
lyekről a’ más végeikkel a ' Válluhoz kötött lánt-
zon álló 4 kőzfák fűgnek végeikenn lévő két 
két vas karikákkal, nem lévén a ' tőbb állásokon 
ezen Négyen kűvűl tőbb illyetén kőzfák [Doboka ; 
Ks 76 Conscr. 3 0 - 1 ] . 

14. kb. terület, kiterjedés; întindere; Gebiet, 
Ausbreitung. 1592: E o maganak penig oli puzta 
zeoleje vagion, hogi komlonal, teouisnel, gaznal 
egieb semmi ninch b e n n e . . . teob har(om) hold-
nál allasa zerent [ K v ; T J k V/l. 304]. 

15. töltés; umplutură ; Schüttung, Damm. 1738: 

Ezen Vetemenyes kertnek Felső résziben 
egy szegeletben van egy Méhes Kertecske 
Van ezen Méhes Kertben méh kosároknak 
valo edgyik Sendely mellyékes a’ másik Sövény-
ből font mellyékes, mind a kettő földel Főltót 
két állás, jo Szalma fedél alatt [Szászvessződ 
N K ; Born. X X . 12]. 

állásbeli istállórekeszbeli, lórekeszbeli; din boxa/ 
despărţitură din g r a j d ; vom Pferdestand. 1609: 

Az gyermeklonak egy alasbely keŏtŏ feket vetem 
pro d. 36 [Gyalu K ; Sennyei 47/11, G y U 433]. 
1628: E g j Rúdon E ó t állásbeli kótó fek. ket 
terheló zyh. Ke t bokor török kengiel vas [Gyalu// 
K v ; J H b K XII/44. 1 1 - 2 ] . 
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álláscsinálás építõállvány-emelés ; ridicarea sche-
lei; Errichtung des Baugerüst(e)s. 1589: Az Kada-
rok tornian, az Aczoknak, az kik az keoueket 
fel vontak, attam f. 6 — Az alias czinalastol 
attam d. 80 [ K v ; Szám. 4/X. 31]. 

áilásfa 1. építő/munkaállvány-fa; lemn pentru 
schele; Holz zum Baugerüst. 1581: Hogy penigh 
Az epwlet fogiatkozas nelkwl eló Mennye(n) 
valaztottak eo kegmek ket pallért . . Ezeknek 
zorgalmatos gongyok legie(n) hogy mindé (n) fele 
Állas fakra dezkaknak megh zerzessere serenyek 
legienek, hogy mykorra Az Mesz el kozwl ( ! ) 
egieb zerzamok is kezen legienek [ K v ; TanJk 
V/3. 236b]. XIX. sz. eleje : A mostani lak hazok 
follyamatyába(n), még két más szobák épittésére 
. . . kívántatnak : Tégla 52750 Allásfákra desz-
kákra s egyébb requisitumokra öszve 120 fl. 
[ M v ; Told. 18]. 

2. a lórekesz/állás oszlopa, állásoszlop; stîlpul 
despărţiturii ín grajd ; Pfosten des Pferdestandes. 
1623: az louaknak zekely modon allasokott kell 
czyenalny Melly allasfakott az gerendakb(an) 
kelletik be vesny es zegezny, fen alatt meghint talp 
faczykab(a) mellyet az feoldb(e) kell be swllyez-
teny zepen az feoldell zenűltigh [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1817 A Lo Istálo régi szalma 
fedel alatt, ágosakra épitetett, sövény oldalaival,. . 
belől u j j állás fákkal, és kereszt Gerendákkal meg 
vagyon erősítve, hidlása jo és Saroglája, àjtoja 
fenyő dèszkábol készült [Ördöngösfüzes SzD ; 
örmMúz. Inv. 6]. 1820 k.: Vagyon egy kőből 
rakatott 8. Lora valo Istálló, mellynek Folyo Ge-
rendái, s romladozott Hidlássai, 6. állás-Fái Tölgy 
fából vágynák [Dés; RLt ] . - L. még állás (1810) 
al. 

3. asztagállványzat-fa; lemn de schelărie la 
stog; Holz zum Feimengerüst. 1827 Asztagra-
káshoz megkívántató áilásfa [F.zsuk K ; SLt 
Vegyes perir.]. 

állásocska állványocska; etajeră mică; kleines 
Gerüst, kleine Stellage. 1804: egy Kis állasotska 
egy Darab Deszkával [Borosbenedek A F ; SLt]. 

állásos állapotú, állapotban lévő; ín stare de; 
in attrib. Konstr. in. Zustand befindlich. 1840: 
Vagyon benn a' Faluba egy jo állásos vendég 
fogado [Varsolc/Kv; Ks 100 Nyilak könyve 37]. 

állásoszlop aromrekesz/állás-oszlop, áilásfa; stîlp 
de susţinere; Pfosten des Viehstandes. 1732: egj 
tapaszos ló istálló. hidlási és állás oszlopiis 
cserefábol valók, abrakló vállujával edgyütt 
[Kóród K K ; Ks 12. I]. 

állat fn 1. élőlény; vieţuitoare; (Lebe)wesen. 
1644: Ezt mondotta Varga Birtala(n) teoruin 
keózben Nekeo(m) hogj Jm hamissa(n) rea(m) 
eskwuek Phlleóp Paine, de ha a terueni hozza bi-
zoni ki meczeti az nieluet ha Akkora volnais mint 
E g j Eokeornek, Mert soha az ne(m) tudgia miczoda 
az hwt, mert ember ne(m) túdgia Teóreoke Bu-

liaea vagj mi Allat, vagj racz [Mv ; MvLt 291. 
425a. - aOlv. török-é, bulya-é]. 1803: az Igazság 
pedig maga természetével ellenkezőt, egy jo Terem-
tett állatban is nem követ és gyakorol [Déva; 
Ks 111. Vegyes ir. Sala Mihály ref. pap kezével]. 
1807: A ' bolond-buza. . erejére nézve mérges az 
embereknek, és sok más állatoknak [DLt 78 nyomt. 
ki. ] . 

2. dolog; lucru; Sache, Ding. 1597 Mint hogy 
teorúenihez hitta úoltt az Actrix Thot Keleme(n)-
ne az I(ncta)t Részi Matenet azért hogy eö fe-
leólle azt mo(n)dotta hogy olly állatot adott neki 
hogy megh kel velle halnj, Itt in facie Sedis ugia(n) 
zembe mondgia, Azt mondgia hogy az virrazto tyz-
nel adott feót perechet neki s abba betegh [UszT 
12/129-30]. 1772: ezén Utrizált Pálzát, avagy 
Páltza iránt a ' mellyet az meg veretett fél p(rae)-
tendál Azt Se mondhatom, hogy az Hirtze Vrsz 
Páltzája aszt Se hogy nem az, mert Curiosus irán-
ta nem voltam olljan álotyára [Tordavilma SzD ; 
TL ] . 

3. anyag, áru; materie, marfă; Materie, Ware. 
7620 Olvadó allatokrul. Egy Altalogh Malosatul 
f 1/ — Egy tonna Malosatul f — /50. Egy tonna 
Ramfoltul f - /50. Egy tonna Piniotul f /50 
[Kv ; K v L t II/69 VectTr 14].« 

4. lényeg; esenţă; Wesen. 7722 k.: esküszöm 
az élő, igaz Istenre, ki Atja, Fiu, Sz. Lélek, sze-
mélljében három, állattjában egy örökké valo 
Isten [GörgJk 76]. 

5. állás, termet, külső; exteriőr, înfăţişare; Fi-
gur, Áußere. 1759: láttam. ä. Pap Lová-
val egy Embert Grohot felé nyargalni kit ( : amint 
étczakának idején discernalhattam:) Bulzesti Strencz 
Péternek ismértem lenni állattyáról és a kalapjá-
ról [Tomnátyek H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

6. barom ; vită; Vieh. Szk: ~jára megver ke-
gyetlenül elpáhol/ver. 1697 mondgia vala János 
mester az Czigányok(na)k, jo szerencséje az czi-
gány Inasnak, hogy nem találám fel; mert bizony 
még vertem volna állatyára [Somosd K K ; SLt A K 
32]. 1732: Tudom Csak azt hogy mikor Luka bi-
rott Némasági ur(am) a Tomloczre kulte, elsőben 
állattyara megh verte [Oroszfalu M T ; VGy ] . 

állat ige 1. vmilyen helyzetbe állít vkit; aface 
să stea, a puné ín; jn in eine (bestimmte) Lage 
bringen. 1691: Kováts Katha vadollya férjét 
Illyés Petert, hogj velle a' hazassaghi eggyesseg-
b(en) congressusb(an) mod nelkŭl bánik ne(m) 
ugj mint keresztye(n) ember, nem szenvedheti; 
majd ugjan fejere allattja ugj fajtalankodik. ., 
de még nagyobbakkal fenyegete, hogi belitis ki 
vondoztattya [SzJk 255]. 

2. foglalkozáskörbe/tisztségbe állít; a puné într-o 
funcţie; in ein Amt (ein)setzen. 1578: az Mely 
bort veznek a ' hoz hwtes czaplart allassanak eo 
kegmek es zamot vegienek twlle [ K v ; TanJk 
V/3. 173b]. 1653: A mi azért az kapitansag alla-
pottyat illeti, mi dispositionkban lévén az 
arra valo vigyazas, igyekezünk rövid nap kgtek 
eleiben ollyat allatni a' kit erdemesnek s eleghsegeS-
nek, es az kgtek tőrvenyenek es szokasinak megh 
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tartojanak, s oltalmazojanak esmerhetünk lenni 
[UszLt IX . 75. 12. II ] . 

3. vhová állíttat vkit; a puné să stea într-un 
anumit loc; jn irgendwohin stellen. 1570: eo nekj 
Mongia volt Zeoch Gĕrgne, hogj Nm( ! ) kel Ne-
kem az Belger Peterne keowetese hane(m) Nyelwe-
hez zolyoka ha thorweny aggya. ., oly helyreb alla-
tya hogi theob emberis lezen otth ky latya [Kv ; 
T j k III/2. 158. — aAz utolsó három betűt ugyanaz 
a kéz utólag kihúzta. b A pellengérre?]. 1573: por-
koláb ferenczne Azzonyom Melle vewen zolgayt 
es iobbagyt. . hazam Aytayara fegyweres kezzel 
Embereket Allatot [Fráta K ; SLt S/12]. 1589: 
Engem kîwul állattak, de en nem tudom mith 
czinaltak oda be [Dés ; DLt 226]. 1592: Az mely 
Bort Báthory Boldisarnak weottunk valâ, al-
lattuk chiaplar Adamot melle, fizettem eót napra 
neki f O d 35 [ K v ; Szám XIV/5. 130-1] . 

Szk: kezest ~ 1628 Mate uram ellen elegendő 
kezessekett allasson [Sz Jk 25]. 1666: Kozma Juon... 
az Dupa Piatraj Csudenek hayat zakalat Tepte. 
allata előttünk Hlyen kezesseket, hogy eö Naga 
boczjatassa el Teoruenyre magok keőzjben első-
ben, igazodjék ott el Teòruenj szerent, tessek kj 
mind két felnek igassága [Abrudbánya BK] . 
1672: kezest allasson, avagy zálogot adgyon 
[Dés ; JK ] * lovast ~ 1644: ielente Tholdalaghi 
Sofi aszony O kme mostani nagy szukseges alla-
pattyat hogy az mostani haza szuksegere Taborb(a) 
maga es Unokaj Jószágáról louast kelletnek allatni 
melyre ő kme. . elegtelennek itele magat lenni 
költsegtelen fogiotkozott allapattya miatt [Néma 
SzD; Ks 90] * papot 1610:Ertieŏk hogi Az 
Gerendi Templomba melibe az eleótt Papista 
Papok tanítottak Gerendi Marton mas heŏteón 
ualo Ariánus papott akarna Allatni [JHb 36 fej-i 
rend.] Jk prókátort ~. 1570: az porozloknak attak 
az negy pénzt hogy elseobe megh fogtatak azt az 
azzont, De az Theobybeol Mindenbeol az Tanach 
chelekedet vele es az prokatortis eok allatak ellene 
[Kv; T Jk] szavatostjszavatosul ~ 1570: Az 
vrah ezt Monta, hogi zabad legy vagy ach valamyt 
neky vagy ne(m) Mert Thĕrwenel kwl Engette ely az 
zeolet Teged kellet volna zawatosul allatny, Mert 
teoled ueotte [ K v ; TJk III/2. 174]. 1573: miért 
hogi az bizonyságok be hoztak hogi az orwal tar-
sasagba volt tartozzék 15 Napra zawatoszat allatny 
kitwl veotte az kapchot, Mert ha zawatossat Nem 
adia, Az orsagnak Bwntetese Rayta Marad [ K v ; 
TJk III/3. 282b] törvényt ~ a törvényszék 
előtt vkivel szemben vkit (alperesként) megjelentet. 
1591: Egy keues vartatva en teollem Jzene megh 
az biro eordeogh farkasnak hogy allatasso(n) teor-
went a kiuel allatni akar | Az wtan egy keűes 
vartatwa megh Jzene az biro egj Polgartul allasson 
teorwent ha mi swksege vagion [Szkr; UszT] 
zsoldost ~. 1596: Jm megh talalom Capitan Vra-
moth ha eó kgme en kezembe hadgiaa inkább sol-
dost allatok rulla, eo kgmenek ertesere adom 
mindgyart soldost allatok rúlla, mjert hogy gyer-
mekimet illetne [UszT 11/77. - a A telket]. 1653: 
(A) szolgalatot ugy vigyék végben.. . az kinek ma-
gának vagy háza népének betegsége történnék 

ollyan kor, jo s be Vehelő Soldost állasson [Cege 
SzD; Wass 18]. 

4. eléállíttat; a prezenta; vorführen lassen. 
1588: az mely tanukatt mi Elònkben allata, 
azoknak vallasokatt be veottek [DLt 222 Temes-
vári János deák. - L. még MNy LVII , 101]. 1589: 
Az J monda hogy mielhogy felelt felessege feleol 
szembe (n) ne(m) tartozik allatny [Homoródszt-
márton U ; UszT]. 1594: asz menemeo tanukath 
mi eleonkben attanak es allattanak mi aszóknak 
Vallasoknak (! ) hit szerent be veottwk [Dés; 
DLt 246]. 1597: kwlseo tanukat alassanak jeoweo 
zekre [UszT 12/121]. 1606/1674: ő klme az m e < l y 
v>allokot mi előnkb(e) allatna azokat erós hŭttel 
megh eskütnők [Désakna SzD; Borb. I]. 
1628 az meli valiokot mi előnkben allota-
nak, azokot erös hittel meg eskütök [Dob; SLt 
CD. 8]. 1639: az minemeő bizonyságokat mi 
eleőnkb(en) alatna, az exponens, mi azokat ereős 
heőttel megh eskeőteők (!) [Szászcegő SzD; Borb. 
I] . 1668: a mely Vallókat mi előnkben állatának, 
mi azok(na)k fassioiokat az elónkben adot Vtrum 
szerint be uŏttŭk [Buza SzD ; JHb], 1804: a melly 
Vallókat előnkbe állattak azokat. erös Hittel 
meg Eskettük [Usz ; Borb. II]. 

A bizonyságot, tanút v. vallót állat szókapcsolat az erdélyi 
régiség bizonyságleveleiben gyakran és általánosan használt. 

5. felállíttat; a aşeza ín picioare; aufstellen 
lassen. 1623: Az Jstallok(na)k minden fayt zek 
fakboll Czynaltassa Ereős Talpban allassa labaytt, 
azokott megh beőteőzzeka Joli | az keőz falakotis 
talphakbab allassak zepen [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut. aÉrtsd: megbütüzzék. bOlv : talp-
fákba]. 

6. kiállíttat; a dispune să fie pus; ausstellen las-
sen. 1587: Byro vram kialtassa megh.. hogy 
senky az mas Ember zoleyebeol se karót se weniket 
el ne horgyon, ha kit rayta megh kapnak penigh 
hogy keowetetlen el wyzy az perengerre allassak 
erte [Kv ; TanJk 1/1. 56]. 1597: Actricis conuincitur 
eomagat s feleseget harmad napigh az kalodaba 
tegiek az' fiat az perengerre allassak, eyelre az 
kalitkaba tarchiak [ K v ; TJk V/l. 108]. 

7. állít, bizonygat, erősítget; a susţine; behaup-
ten. 1633: Nagy Thamas Vram megh hagia hogy 
ha Juhaim kart nem tettek adgia megh de eo 
ugian cziak allattia hogy kart tettek es az en Ju-
haim, mostis oda vadnak [A.komána F ; Szád.]. 
1637 k.: Nyilva(n) lehet Na(godn)al Toroczkai 
Jobbágyink ellenünk mint költenek fel, . az 
teob Jobbagyinkis . . . aszt allattyak, hogy ha az 
Toroczkaiak szabadulhat (na) k eokis haso(n)lo sza-
badsagba(n) marad(na)k [Thor. XVIII/4]. 1650: 
az Alperesek allattak hogy igenis megh kerhet-
tea, mert haborusagos idő leue(n) az Attiok szol-
gait rolla [Keresztúrivá U ; UszT 8/64. 76. - aTi. 
a jószágot] | azt allatyak penig az Tisztek hogy 
chak portiot bir ott Nagod [Kv Ks 4/VI. 2]. 
1702: magat igaz Armalisos Statualtatot Nemes 
embernek allattya lenni [Dés: Jk]. 1769: Órrát 
sem verték fel ŏ Ng(na)k soholt is, a’ mint Ngd 
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több Motskai kŏzŏtt ezt allatni örvendve kivánnya 
[ M v ; Told. 19/45]. 

8. bizonyít; a dovedi; beweisen. 1653: Az ki 
szegény eggyes állapattal vagion penigh, az ollyan 
igaz mentséggel s ne hazugsággal állassa dolgát, 
hogy körmén ne kapják az tökéletlenségét. Ha 
ollyan kor az én Gondviselőim méltatlan és kép-
telen exactiot tennének az ollyanokon, én lévén 
az Asz(sz)onyok, igaz expositioval állassák előttem 
dolgokat [Cege SzD ; Wass 18]. 

9. rendel, tétet; a ríndui; anordnen. 1590: 
az varos vegezese, hogi az Tordai vczay küs Aytto-
ba, Egy Eryzot Alosûnk [ K v ; Szám. XXIII/5. 
178]. 1592: Az másik fel, Hasonlo Jobagiot tar-
tozzik adnj es allatnj erette [K ; Bál. 89]. 1625: 
meg Tudatnék Zaman Mindenkinek Marhaia es 
ha vala mikor oztozasok lenne az szerent allatnek 
ket fely, az superációia azon kepen allatnek ket 
fele es valamiuel Égiknek Teob Marhaia volna 
Most osztozodaskoris aniual Meg superalna az 
Másikét [Csíksztimre; UszT 172a]. 1632: mi-
kor az 15 forintrol keötest teönk Uarga Janossal, 
akkor ez az Uarga Mihály keōz biro vala, de az 
uta(n) ismét hogi meg fizetek varga Janosnak, 
három forint maradót vala Czak hatra, s abból 
ozton mas keöz birot allatunk vala [Mv; MvLt 
290. 74a]. 1635: az Keōrpeniesi Kenez eskwttiwel 
ugy talalak fel hogy More László es az Marces-
tiek megh beòwicziek az szeket teŏb Teorweny 
teweòkkell; mert eòk igen balgatagok es nem eleg-
segesek annak az Teòrwennek el igazittasara. 
More Lazlonak Abrudbanyarol, az Marcestieknek 
penigh Keòrpeniesbòl hagjak hogy allassanak 
Teòrweny teweòket [Abrudbánya A F ; Törzs]. 
1668: Desen lakó Szŭcz János, Mostan az mi ke-
gyelmes urunk ŭ Naga Desi Aknáján livo Maglassa, 
Annor(um) 40 fat(e)t (ur) . . . Magat petrik 
Jánost nem irtem, ott mikor engem oda való 
Ispansagra allattanak [Dés; Ks 9/XXXII I ] . 

10. helyeztet, állíttat; a puné; setzen/stehen 
lassen. 1619: melly Kus János annak Eleotte 
Zabad szekelj uolt. akara ismett magat szemel-
jebe(n) az regj io szabadsagban allatny es maga 
hellieben, egj Adam Mihály new Embert állata. 
Kun János Vramnak Jobbagiul [Kál M T ; Berz. 
10.77/13]. 

állatás 1. kiállítás/rendelés; prezentare, recru-
tare; Bestellung, Stellung. 1658: Nemzetes Gyerŏ 
Monostori Ebeni Laszlo U(ramna)k bŏczŭlletes 
fŏ ember szolgánk (na) k. Erdélyi minden Var-
megjenkben, kapuszam utan való Soldos allotasat 
minden nemű joszagirol... megh engettŭk [Wass 
26 fej. ] . 

2. állítás; afirmaţie; Behauptung. 7796: ez az 
állatás Semmivel meg nem bizonyittatván, annak 
helly nem adattathatik [ K v ; Ks 74/56. 58]. 1804: 
tórvenyesen kin altassak meg Kozma vrat mert 
nem igaz az állatása [Szőkefva K K ; Ks Miss. I 
Kosa Zsigmond lev.]. 1807: N. Székellj Boldisaris 
maga acquisitumat szabad lévén ugy hadni valamint 
tettzett. . . mind Leányainak, mind pedig Fiainak 
egyenlőképpen hagyta . . . , azért itten erõtelen az 

Allperes Novizáns állatása [Aranyosrákos T A ; 
Borb. II ] | ezen állatásával tsalt sok pénzt képzelt 
Jószágaira [DL t 391 nyomt. kl.]. 1819: a mikor 
is egyik a Fiscalis Cancellistak kōzzül. . a Királyi 
Adomány Levelet fel olvasta.. a Kővári Nemesség 

. . Contradicalni kezdett, oly állatással hogy az 
ö Elejék is vérrel nyerték kevés örökségeket, azért a 
Mlgs Groff Teleki Familianak nem engedik [Nagy-
somkút Szt; Ks 67. 47. 28] | állatása szerént 
Néhai Titt. Rákosi Boldisár Urnák házát nem jár-
ta [ K v Pk 2]. 

3. gyanúsítás; suspectare, bănuire; Verdächti-
gung. 1816 : az Exponensek Szoszolloja ezen Instruc-
tiobannis valamint az Tisztséghez irt Instan-
tiajab(an) nem átolja prostituálni Betsűlletemet; 
meljbe még eddig piszok nem esett, Kérem azért 
engem kiméi jen meg, mint a kire állatásait mél-
tatlanul fogta s fogja [Asz; Borb. II ] . 

állatfoglalás vágóállat-foglalózás; arvunire de 
vite pentru tăiere; Pfändung des Schlachtviehs. 
1595: Mezaros Miklóst az Zam vevő Wraim igazj-
tottak a Súpllicacioúal az 2. Saffarra Munkaiat 
miért hogy túdnok, az mellyet ez esztendőben 
mellettünk czelekedet, minden fele Alat keresessel, 
foglalással, és meg vetelel, Az minemű az meszaro-
soktol Gazdalkodasnak ideien, keúantatik. . Tút-
túnk ez okaert rea f 3 [Kv: Szám. XVIIa/6. 314]. 

állathat 1. állíthat; a avea dreptul să pună ; stel-
len diirfen. 1578: mykor affele zóket Jobbagy ide 
Ieo vagy varasba vagy hostatba es be zal. ., ha 
kit. ky akarnak vinny, es az a' kit kernek® 
kezesseket allathat ket zaz forintig, hogy eo fy-
zety meg ha meg esnek az teorwenbe [ K v ; Tan Jk 
V/3. 175b/. aKikérnek, kiadatni kérnek]. 1670: 
valamikor az szer, és rend hozza hogy eo kglmek 
Orthodoxus Uraimék keözzűl az Szász Natiorol 
kívántatnék választani, valamegh eo kglmek arról 
az Natiorol alkalmatos embert állathat [Kv ; 
SzCLev.]. 

2. elé/előállíthat; a prezenta; vorführen kön-
nen. 1573: Miért az felperes Meg Nem elegedet az 
egi kezessegnek leh Tetelewel,hane(m) Mind ketteot 
leien lenny akarta, . . . Azért tartozik eleh allatny 
harmad Napra, hane(m) (! ) allathatia Eomaga.aí-
lion eleh es felelien meg erte az peresnek [ K v ; 
TJk III/3. 285]. 

3. erősíthet, bizonyíthat; a putea dovedi; be-
haupten können. 1635: az batiam ninz hon hogi 
igassaghat allathassa Nagod előtt [Szárhegy Cs; 
LLt] . 

állatkeresés vágóállatszerzés; achiziţionarea vite-
lor pentru tăiere; Verschaffung des Schlachtviehs. 
1595: Mezaros Miklóst az Zam vevő Wraim igazj-
tottak az Súpplicacioúal az 2. Saffarra: Mun-
kaiat miért hogy túdnok, az mellyet ez esztendőben 
mellettünk czelekedet, minden fele Alat kereses-
sel, foglalassal, és meg vetelel, Az minemű az me-
szarosoktol Gazdalkodasnak ideien, keúantatik 
[ K v ; Szám. XVIIa/6. 314]. - L. még állatfoglalás 
al. 
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állat-megvétel vágóállatvásárlás; cumpărarea 
vitelor pentru tăiere; Ankauf des Schlachtviehs. 
1595: Mezaros Miklóst az Zam vevő Wra im 
igazjtottak az Súpplicacioúal az 2. Saffarra 
Munkalat miért hogy túdnok, az mellyet ez 
esztendőben mellettünk czelekedet, minden fele 
Alat keresessel, foglalassal, es meg vetelel. 
[ K v ; Szám. XVIIa/6. 314]. L . még állatfogla-
lás al. 

állatott 1. állított; pus; gestellt. 1825 a Flasz-
ter oltalmára állatott strása kövek vagy tzŏvekek 
ki hányattassanak [Torda; T L t Közig. ir. 252 
mell.]. 

2. eléállított; prezentat; vorgeführt. 1656: az 
eleonkbe(n) állatot valiokot ereos hvttel megh 
eskvtvén [Ku ty f va A F ; Bál. 85]. 1676: Ezek 
Klmes Urunk az előmben állatot bizonyságok-
(na)k hűtők < u t á n > való fassiojok [Szu; Borb. 
I ] . 

3. felállított/emelt; ridicat, aşezat ín picioare; 
aufgestellt. 1692: Ezen malom haz eőt ( ! ) vagyon 
tölgyfa talpokra, sasokban allatot, baronaval fel 
rákot, enyv főző haz, hitvan szalma fedel alat 
[Görgénysztimre M T ; J H b Inv.]. 

á l l a ta Csak szk-ban: feje fenn -Lig; pînă cînd 
traieşte; solange er lebt. 1597 Mikoron Beke 
Cieorgy oda witte wala az Teolcheres Leorincz 
hazahoz az polgarokat az foliam intezesere hogi 
az talpfa alat megh asak az foliamot haliam hogi 
Teolcheres Leorincz azt monda hogi soha nem 
engedy hogi arra mennye (n) az viz feye fen allatta-
igh hanem ha az teorweny mongia [ K v ; T J k 
VI/1. 79]. 

állüttat 1. állíttat; a prezent a ; stellen lassen. 
1659: Hoza minekünk Buczumban Hunyad var-
(me)g(ye)ben lakó Nemzetes Nogy Barczay György 
Uram Radu l Thoda nevű Jobbagya Vice Ispán 
Ur (am) Hosdat i György Ur(am) pecsetit, hogy mi 
azzal nemű nemű El múlhatatlan szűkseges Dolgai-
rol valló vallatasokat be vennenk, mi azért. . E l -
menenk Buczomba. . es ot az Exponens az mine-
mű tanukat mi Élénkben Allattata mi azok (na) k 
h i t < e k > utan való vallasokat fel Írattunk ( ! ) 
[ B K Mise. 1143]. 

Szk : törvényt ~ a törvényszék előtt vkivel 
szemben vkit (alperesként) megjelentet. 1591 Egy 
keues vartatva en teollem Jzene megh a biro 
eordeogh farkasnak hogy allatasso(n) teorwent 
a kivel allatni akar [Szkr ; UszT] . 

2. ki/odaállíttat; a puné sä stea; hinstellen 
lassen. 1598: 10 A ū g Zegedj Caspar vram kerte-
ben foktak uolt egy legent B.V. az perengerre 
allattatta es tiukmonjnjal meg hagigaltata az 
Cziganokal atta(m) tiukmonjra nekik f — //8. 
B.V. adata az cziganoknak f — //60 [ K v ; Szám. 
8/V. 44]. 

állazó áll/torokszíj (a kantárnak az áll alatti tar-
tószija); curea de sub gîtul calului; Kehlriemen. 
1719: az kantár allazojára való hold [ L L t Fasc. 

115]. 1811 vas zabola allazo nélkūl [Jedd M T ; 
LLt ] . 

állazós fék áll/torokszíjas kantár; căpăstru cu 
curea de sub g î t ; Zaum mit Kehlriemen. 1604 
k. egy Alazos fek, ki meg ertt uolna f. 1 [UszT 
18/93]. 

álldogál (meg) v a n ; a exista/sta; stehen, sich 
befinden. 1673: Szurdokon az maga kertibe igen 
szép giŭmŏlcsŏst ŭltetet es oltogata mel mostis 
ugia(n) azon haznak pusta telekjen aldogal [A. 
jára T A ; Berz. 7. LXV/32] . 

allé fasor, sétány; alee; Allee. 1838: 1838 
20a Febru. A ' T : F ő Biro U r parantsolattya nyo-
mán az Aléraa Czéhunk tagjai ön Zsebekből öszve 
tévén 16 R f r : 15 xrt [ K v ; ÖLev. - a Az 1812 tá-
ján kezdeményezett és éppen 1837-től egyre inkább 
fejlesztett kv-i Sétatérre (1. KvTel . 99) vonatkozik 
e bejegyzés]. 1844: (A) major ja melletti sántztol 
elkezdve — a' gyümöltsös végibe levő álléig 

A ' Gyümöltsös allén aloll a ' most emiitett 
setalo hely két oldalába a' keresztül szolgálo hosz-
szu álléig találtatnak Popule fák 39 — egerfa 
10 — Nyár fa égy és Kőrisfa égy A ' poklos patak 
marton egészszen a ' nagy alléig a csegellyel éd-
gyütt, ide véve a ' martba tett Füvelést, és az 
emiitett keresztül járó alle végiben levő nagy fűz-
fákat, által adattak. . Nyár fa 3 — az alsó nagy 
alléba pedig Popule f a 99 — egerfa 8. A ' kert 
közepébe a ' Király kútra rugó nagy álléba van Po-
pule fa 63 — hársfa kisebb nagyobb 76- — egerfa 
1 - Akaczfa l a [ M v ; T S b 37, E H A . - a Az ún. 
Teleki-kert árenda leltárából]. 

allegáeió 1. indok, érv ; argument; Argument, 
Beweis. 7638 Mikoron mv a velünk leh vlt Asze-
szor Vrainkal, mind ket felnek allegatioiokot meg 
hallottuk uolna illien deliberatiot tönk. . [Fog . ; 
Szád.]. 1752: (A ) fen allegalt egymással ellenkező 
allegatiokra pluralitate votorum Deliberaltuk. 
[M. kecel Sz ; Borb. I I ] . 1757: Ruminálván tehett-
ségŭnk szêrént m i n d k é t Peres szemel lyek al legat i -
o i t t e t e z e t t ig j D e l i b e r a l n i [ T o r o c k ó ; N y l r k X I I , 
113]. 1808: í t é l e t . V a l a m i n t a ' praetendens N o v i -
z a t a Felperesnek, u g y a ' N o v i z á n s praetensus A l -
peresnekis N ó v u m m e l l e t t t e t t A l l e g a t i o i t , . . . 
u g y nez te k i a ' N o v i z a n s Alperes á l t a l t e t t A l le -
gat iokbol , és P r o d u c r u m o k b o l , h o g y . . . az exh i -
b e a l t T e s t a m e n t u m n a k vál id i tássa m e g á l lyon, 
és Törvényesnek Í té l tessék [ A s z ; B o r b . I I ] . 1832: 
A z Ins tan t ia l i s p e r fo lyása a l a t t közönségesen a 
Procura to rok á l l e g á l t a k ugyan , h a n e m n é h a n é h a 
m a g o k a Pársok is p o t o l t á k á l l ega t io jaka t [ N e ; 
K C s l 6] . 

2 . mentekezés ; dezvinovăţire ; Entschuldigung. 
1629: az Inctusok is allegatiojok szerent bizonyi-
chyak megh hogy eok nem consentialtak az gyil-
kossal ez chyelekedetekben. s teoruenyek le-
szen [ K v ; T J k VII/3. 144]. 1671 mind két rész 
bizonygassa meg allegatiojat intra octavu(m) s 
ackor törvények leszen [ K v ; TJk VIII/11. 143]. 
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aliegál 1. érvel, indokol; a argumenta; ar-
gumentieren, begründen. 1580: Meg is towab 
walo kewansagat Az tawaly tanachynak erty eo 
k. Az vnio tartassat hol allegallyak, hogy Balassy 
Gergelt vgy mint public e paris et tranquilitatis 
ac concordie turbatort megh bwntetnek [Kv 
TanJk V/3. 218b]. 1584 az fogoly olah pro-
cura(tora) Maglas Tamas allegallia hogy holot az 
eggik fogoly olah p(er) compo(sition)em zabaduit 
volna megh, tahagh az Aduersa parsnak meg kelle-
ne engednj hogy ez Borsos Janosnak is Acceptal-
na penzet es compositioiat [ K v ; TJk 4/1. 316]. 
1597 az Incta betegseget allegallya ki miatt 
immatúrús partust edalt wolna [ K v ; TJk V/l. 
134]. 1603: Kosa Miklós. fogoly es kezesegh 
alat vagiōn az okon megh nem alhatna vallasa, 
kire az Actor allegal es Jelenthy hogy illyen cri-
minalisban. stalhat vallasa [ K v ; TJkVI/1. 
671]. 1697 Jósika Imre Uram Becsületes Gond-
viselője altal. Gjőrgj János ellen Mi előttünk igj 
alegal. [Törzs ,,Mich. Literati constitutus not. 
in hac re" kezével]. 

2. állít, erősít; a afirma/susţine; behaupten. 
1591 Az mint Allegallia az A. hogj el hozza Per-
nezzj Istwa(n) vramat s meg bizonichia hogj az 
eo hazahoz valtotta megha Pernezzj vr(am) [UszT. 
— aTi, a földet]. 1600: allegaliak azt az Inctak 
hogy eo nallok az Tilalomnak Jdejen Gábor 
deaknak semmynemeo marhajok nem volt, kit 
hitekkelis confirmalni akarnak [ K v ; TJk VI/1. 
397]. 1616: ezen Incatta. allegalya azt, hogy az 
mikor az Colossi So Aknát meg arendalta Bathorj 
Feiedelem űdőieben, az miczioda igassaggal önekj 
inscribalta volt akkeppen birtta volt [ K v ; R D L I. 
100]. 1645: az I . allegallya hogy az A. garazdal-
kodot mindenre eo adot okot [ K v ; TJk VIII/4. 
6]. 1649: azt allegalod hogi ugi mentei mint ver 
[ K v ; i.h. 389]. 1682: Az miket allegalt ellenem 
N e m Egy propositiojaba(n) azokatt tagadom [Sz Jk 
168]. 1757 az Ak allégállyák hogj az Ik Bányá-
jokbol ólly sok vizett botsátottak hogy azan na-
pon tizenegj Legény híjába vonta a vizit [Torockó; 
N y l r K X I I , 133]. '1807 ámbátor azt ugyan alle-
galjais a Novizáns hogy Felesége Jószága Se-
gittségével tartotta légyen az Attyat tsak ugyan 
azt hitelesen nem demonstrálja, s azt telljességgel 
meg Sem is bizonyithattya [Aranyosrákos T A ; 
Borb . I I ] . 

3. bizonyít; a dovedi; beweisen. 1600: feold-
wary Bálinth azt Allegalia hogy eo neky vthy 
tarsa es kenyeres tarsa volt es zabadon felelhet: 
Tetczyk azért theorweny zerenthis hogy zabadon 
felelhet es lehet c(on)petens az megholt legeny 
kepeben feoldwary Balintnak (így!) [ K v ; TJk 
454]. 1606: az p(ro)positionak eleotte azt lattatak 
megh, Allegalua(n) hogy az eo diznojókban tizene-
gyet ytették megh. mely ellen az I faluisa ne(m) 
ellengezhet [UszT 20/67. - aKisfalud U] . 1754: 
Oltyán Vona. bé szállott Társaival edgyűtt, 
de hogy észre vette Szász János Udvari Biroval 
Boldorral égyűtt mi Járásban Légyenek imme-
diate in Captivalni es arestalni ügyekeztek.. 
melly detentust. . . Faragó Elek ö kigyelme alle-

galván maga Jobbágyának lenni maga Expeditio-
jában járónak Lovával és Fegyverével eliberalta. . 
Szász Jánostol és Udvari Biro Boldor Iuontol 
[Káptalan A F ; TL ] . 1790: majd azt allégállyuk, 
hogy rajta múlt, hogy nem evincálhattuk [Szász-
nyíres S z D ; KsMiss. I Lengyel János lev.]. 

4. hivatkozik ; a se referi, a arăta; sich beziehen. 
1595: Az J Arra Allegala, s azt tudgia ne(m) 
eo hane(m) az felesege hatta el [UszT 10/49]. 
1629: Bandi Anna az fogoly allegal arra hogy 
megh bizonyithattya hogy Chyomafai János eo 
vele keozeosult es eo teolle leot gyermeke [ K v ; 
TJk VII/3. 144]. 

5. felhoz; a invoca; anführen. 1592: Az mint 
Az Euictor Allegallia p(ro)positioiaban, hogj eo 
Menty Theoreok Gergelt, de akarna hogy . . 
szemben legienek az kikkel componalt [UszT]. 
1649: Az J . azt allegalva(n) hogi ne(m) noui-
zalta(m) absolutiot keva(n) [ K v ; TJk VIII/4]. 

6. kijelent/nyilatkoztat; a deciara; äußern, 
offenbaren. 1656: az D. Relicta Prokatora altal 
azt allegallya, nem producal mostan, mivel vagyon 
már deliberatum rolla, hogy tempore divisionis 
p(ro)ducalyo(n) [Dicsősztmárton; Bál. 85]. 1760: 
a Só székig egy darabotska Rétet és óldalt prae-
tendálnak a' Szabad rendek Falu közönséges Réttyi-
nek lenni, de a' Mlgs Groff Urak Contrariumot 
allegalván, mint hogy magok kőzőtt azon Hellye-
ket mint őssőket már fel is osztották [Koronka 
M T ; E H A ] . 

7. rendelkezik; a dispune; disponieren, ver-
fügen. 1635: az Istenben el niugot bodogh emle-
kezetw Vra Szegedi Gergely Vram Testamentumot 
teött volna melly Testamentumban igy allegalt. 
[ K v ; R D L I. 23]. 

Szk: akciót ~ keresetet indít. 1682: Nemzetes 
Varalliay István Deák es Kapolnasi Pal Deák 
Uraimék Üdvözült Berki István Uram ellen 
illien actiot allegalanak [ K v ; i.h. 161]. 

allegálhat rendelkezhetik; a putea dispune; 
verfügen können. 1719 en nem akarván olj utol-
jára hadni, hogi magam bonumaból mind akiket 
iljessen utannam rendessen ne allegalhatnek 
es perpetualit(er) et testamentaliter ne disponal-
hatnek, zallagosimbol es aquisitomimbol, hanem 
meg jo es nem haborodot elmemben leven 
hagjom es Testalom alab kővetkező rend szerem 
( ! ) az Testamentombana [Imecsfva Hsz ; Borb. 
I. a Köv. a végr.]. 

allegált 1. hivatkozott; arătat; berufen, ange-
führt. 1752: egy más kőzőtt nem convenialhatván 
bennünket mind két részről kéz bé adással 
meg birálának. Kiknek fen allegalt egymással 
ellenkező allegatioiokra pluralitate votorum Deli-
beraltuk [M.kecel Sz; Borb. I I ] | A sub 
Lra A. allegalt Documentumbol hogy a' Per-
ceptum 10 M. forint lőtt volna, meg nem Vilá-
gosodván, tovább való Világositásra fen marad 
azon(n) 10 Rfr . [ K v ; Szám. 69. X X V I I . 13]. 

2* felhozott, állított; invocat; angeführt, be-
hauptet. 1711: iffiu Farkas Mihally tagadást 
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teszen az ellene allegalt dologban, terminu(m) 
ad competente(m) vallatva(n) purgallja magát, 
hogj ne(m) volt kőzőskődese sem egjszer sem 
maszszor Boros Borkaval [Kv TJk XV/1. 47]. 

allegáltathat állíttathat; a se putea deciara; 
behaupten können. 1776: ha efféle Casusok simp-
liciter el halgattatnának, sok szánszándékkal való 
cselekedendő dolgokis véletlen történeteknek al-
legáltathatnának és igj sok rosz casusokra ut 
adattatnék [Déva ; Ks 111 Vegyes ir.]. 

allegáltatik bizonyíttatik; a se dovedi; bewie-
sen werden. 1784: Mind ezek valamellyek itt 
hoszszason allégáltottnak ollyanok a ' melyeket 
Oculatio nélkül el igazítani nem lehet, azért 
instál a' Quaerulans Comunitas, hogy mennél 
hamarébb az Oculatorok exmittáltossa(na)k [Mv 
Mt. Táblai hat.]. 

allegńtum bizonyíték; dovadă; Beweis. 1808 
Az Apellans Székely Márton mint Fiu . . Néhai 
testverenek Leánya Csipkés Kata osztályos peré-
ben az osztaztato Szék előtt tam ante quam 
post Nóvum mind ket részről lett Allegatumakat 
exhibealvan a Tekintetes Törvényes Derék Szék-
nek noha az Fiu meg mutattais hogy nem 
tartozik adni a Leány testvéreinek . . Leány 
testvéreit igen nagyon meg terhelte [Harasztos 
T A ; Borb. I I ] . 

allevál ? elfogad; a accepta; annehmen. 1695: 
Piringer ura(m) bizony rosszul biztatt a 
pénz aránt valameddig az adossagokban fel 
nem szedhet ō bizony ne(m) fizethett . . . , azok-
(na)k Reversumit Ngodnak adna talám inkáb 
meg vetetheti rajtok, ha Ngod azokat allevallya, 
a' Több hátra lévő részét is meg szerezvén Ngodat 
Contentallya, tsak ne neheztellye(n) Ngod pacién -
tiaval lenni [ G y f ; KaL t Apor István ir. Recsey 
István lev. — Á forrásszöveg zavaros volta miatt 
az értelmezés teljesen bizonytalan]. 

ál-levél hamis okirat/levél; act fals; falsche 
Urkunde. 1583: Kozaruary annazzon . Jllen 
vallasth es protestatyott teón hogy Komor-
nyk Myhal kynek eő az eo Leanyatli 
hazos Tarswl attha volna leányananak ( !) 
halalos bettegsegenek Jdeyn, Nemw Nemw Jsten-
telen hamys es álnok vallas Testamenthom lewe-
letth zerzetth es Jratotth volna, az eo Newéwel 
az eo Eósteól maratth Jozzaga es morhaya feleoll 

Annak okayrt eó az feollwl meg Newezetth 
Komornyk Myhalnak ezfele hamysan zerzeotth 
aal leweleth vgymyntth hamyssan es gonozul 
es Nem eó akarathyabol chinalt es zerzetth lewelet 
Semy chykelleben hellen nem hadna sem ereyeben 
nem hadna, myntt az fele aal leweletth, es aka-
ratthya hyrenelkeol walokath mynden Thŏr-
^enekben elló Elewen Nelwewel Eròttlenne teón, 
es mynden Czykelleben meg' eróttlenytte myntth 
az fele hamys leweletth [SLt V. 13 „Imreh deák 
Papay" a gyf- i káptalan not-ának kézírása]. 

1610: azt a parantsolatat adgia e l < ó > . . . , mert 
ha eló nem adha<tia> s okan nem hiuata azt 
mondom, al leuellel iart [UszT 52-höz]. 

állevél-csinálás irat/levélhamisítás; falsificare de 
act/scrisoare; Urkunden/Brieffälschung. 1590: fe-
yer Bartoshoz illie(n) Ali lewel chinalast tudok, 
Sem hirem sem tanachom lewe(n) benne, el ment 
Mikola ferenczneheoz es en zommal iratot neky 
lewelet, hogy az en kezessege(m)re Adna hat 
kebeol buzat p(er) f 12 nekj, Ekkeppen kerj az 
en Newemre chinalt lewelre 6. keobeol buzat 
[Kv TJk V/l. 22]. 

alleviálhat könnyebbíthet; a putea uşura; er-
leichtern können. 1739: Sellérei lévén az Regius 
Fiscusnak Nuro 16. kikis tőb Contributioval 
allevialhatnak a várost mégis in praejudiciosam 
Oppidi Damnificationein az Do(mi)nus Terrestris 
többet rájok repartialni nem enged csak flor. 
Rf 30 [Hátszeg; Ks 83]. 

alleviáltatik megkönnyebbíttetik; a fi înlesnit; 
erleichtert werden. 1724 mihelt a Lovakat ele 
allittyuk azonnal a Lovakat el viszik, s annyira 
hajtyák hogj félholtan hozzak némellyiket visz-
sza Melj szerint Instálunk Ngodnak igen 
alázatossan, méltóztassék Ngod gratiose allabo-
ralni, ha tsak annyibanis allevialtassunk; hogy 
a Marsruták espeditioja ne Continualtassek [ N e ; 
Ks 83 a város hadnagya a főispánhoz]. 

állhat 1. bír/tud állani; a putea sta ín picioare ; 
stehen können. 1572: Ne(m) tudom my lele a 
Labomat, lm ne(m) Álhatók rea [ K v ; TJk III/3. 
86c]. 

2. (meg) maradhat; a putea rămîne ; verbleiben 
können. 1714 ha az a Gátt helybe(n) álhatót 
volna olljan nagy sebbel az maros vize nem foljt 
volna [Mv ; Berz. 13. II/33]. 

3. (el)szenvedhet/tűrhet; a suporta, a îndura; 
ertragen können. 1585 Caspar mikor keri-
theo essez Curwafianak zida Nem Alhatam 
ozt(an) az -sokat ( !)a hanem vizza Adam Neky 
hogy eo maga legie(n) az Az Bestie Curwafia 
[ K v ; TJk IV/1. 419. aOlv szókat]. 1724 
Susi Szájábul hallottam magam, h(ogy) ōtet 
kenszeritette és erőltette a közösülésre Pekri 
Ur(am), de ö el szalatt, el bújt, és ezért n(eni) 
tehette dolgát véle néki panaszolkodott a' 
Segesvári Leány, hogy néki tsak el kell szökni 
mert már nem álhattya a Pekri uram rosz dolgát 
[M.királyivá K K ; B K ] . 1739: egy néhány Falu 
egésszen pusztán maradott a V(á)r(me)gyéb(en) 
s a Többi is utánna menyén, nem álhattyák a 
szegény emberek továb, hanem szőkten szöknek 
's az erdőre állanak [ H ; Ks 99]. 1765: Varga 
György is tovább nem álhatván viszá mondá 
illyen szókkal Hunczfut vagy te [Szépkenyerű-
sztmárton SzD ; Eszt-Mk Vall. 61]. 1795 : mihent 
ez nékie olvasni kezdett, . . ordított, azt állít-
ván, hogy ő azt a ' Berbitélést nem álhattya [ M v ; 
Told. 47]. 
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Szk: ellene 1621 'a megh allo fel a megh 
nem allo felen igazat uehessen ezen levelnek 
vigoraval tsak Vice Király Biroval edgjűt: Mellj-
nek ellene semmi nemū tŏrvenjbeli remediumok 
Inhibitio Repulsio contradictio ne alhasson Feje-
delmünk gratiais ( ! ) ne hasznaihasson [Asz; 
Borb. I ] utána ~ nekiállhat, nekiadhatja ma-
gát. 1776: æz Farkasak már kilecz ( l ) kopomat 
mind a leg jovát meg evék . de bizom Isten-
ben hogj ha magam alhatok utánnak tsak Con-
tentumot tétetek magam(na)k edgj néhány(na)k 
a bŏrivel [Négerfva SzD ; B f N Bánfi Péter lev.]. 

állhatatlan 1. nyughatatlan; neliniştit, neastîm-
părat ; rastlos. 1654: Varallyana lakó Laszlo Kata 
kivan separaltatni Uratul Veres Janóstul, ily 
okon mivel hogy alhatatlan volna az Ura, nem 
laknék vele, hanem vándorolná [SzJk 73. — 
aBálványosváralja SzD]. 1731: az én gjermek 
koromban az én Atyám szolgálta vala Mikes 
Pált, osztán hogj Mikes Pál Tőkőlyivel bé ment 
's oda maradott Jankó Mihály ismét el adta Henter 
Uraknak, mivel ollyan álhatatlan ember volt 
ez a' Jankó Mihály [Bita Hsz ; Szentk.]. 

2. szeszélyes ; capricios; launisch. 1779: miko-
ron mind az Mltogos Familia® lágyalkodása, mind 
az Torotzkai Birák vigyázatlansága és kedvezése, 
mind pedig Communitasunkban lévő némely vak-
merő és nyakos Embereknek, álhatatlan és tel-
hetetlen indulattya miatt Comunitasunk Törvé-
nyéit fel rúgta, es azokkal visszá élt, mindenkoron 
Siralmas kárát érzette [Torockó; Thor. 21/20. 
— a A Thoroczkay család]. 

3. forgandó; schimbător; unbeständig. 1678— 
1683: ez vilagh boldoghtalan, es alhatatlan voltát 
igen szemetek előt viselljetek | eu vilaghban 
minden alapotot, s hivatalokot nogi alhototlan, 
s változás alá veteteknek, bátron merek mondani 
| Ez Alhatatlan vilagh sok veszedelmes tőrei 
kőzőt az emberek megh eitesi utannok, sűn-
telen olalkodo, testi lelkj ellensegi munkaiban az 
felseges Jstennek, szűksegh szegiczegit kérni 
[ K s Kornis Gáspár kezével]. 

4. (vmely egyezséget, végzést) meg nem álló; 
care nu respectă; nicht standhaftig. 1699 Sos 
Annok Mátkájától Tot Andrástol separa-
tiot kivá(n). ez okon, mert mig a' léianzot el nem 
jedzette addig magát arra obligálta hogy 
vallásába(n) meg nem háborgattya, annakutánna 
penig mikor el jedzette, azt mondotta hogy ha 
haza viheti mindgyárt Pápistává tészi Deli-
berátum a' léányzot Sos Annokot attól az 
álhatatla{n) idegen vallású Mátkájátul el szakaszt-
vá(n) másodszori mátkaságra néki szabadságot 
engedén?k [Mocs K ; SzJk 321]. 1713: ha . . . 
ezen zálogosítást valamellyik fél fel bontaná, tehát 
az az inconstans fél convincáltassék cum f. 20,, 
melljet az álhatatos fél az álhatatlan félen meg 
vehessen ez Levél(ne)k ereje által [ K v ; Pk 3]. 

5* ingatag; nestatornic; haltlos, wankelmütig. 
1610: Palfi Ferencz ollj alhatatlan, hogy nem all 
annak ha uegeznenek is [Maitonos U ; UszT 33b]. 
1639: Kis Szeócz Marton valtigh Czigangata, 

hazuttata Szálkái Mathenet hogj te Szalkaj * Ma-
thene hazugh vagy alhatatlan vagj teŏkelletlen-
sigh ugj mond minden dolgod [Mv ; MvLt 291. 
183a]. 

Szk: ~ beszédű ? locsogó-fecsegő. 1762: Sz 
Györgyi Ilona léha, álhatatlan beszédū, lu-
natica forma majd tsak gyermek [Torda; 
TJk V. 85]. 

állhatatlankodik megbízhatatlankodik; a fi ne-
statornic ; wankelmütig/unbeständig sein, heu-
cheln. 1639: Kis Szeōcz Marton ki iöue 
igòn reszegen, s monda Szálkái Matenenak hogy 
mit teökeUetlenkedel, mint alhatatlankodol hogi 
nem mondasz igazat eczer, Monda amazis hogi 
nem Kgdnek vagjok en ados ne mondgja kgd 
azt [Mv ; M v L t 291. 183a]. 

állhatatlanság 1. forgandóság; nestatornicie; 
Veränderlichkeit. 1673—1683: Azért, ez vilagh alho-
totlonsaga minniajunk előt világos, sokat igir keve-
set ad, elő samlalhatatlan, s akar melj melj elmeiű 
embertőlis ennek mivolta, s, valtozatossaga, nem 
csak le irhatatlan, magiarazothatatlan (! ) , de ki 
gondolhatatlanis, soksor ha iot mutatis csalardul 
fizet, s, sep sin alat, merget, s, szerencse alat, 
vezedelmet niuit [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

2. kb. szótartani nem-tudás; limbuţie; das 
Wort nicht haltén können, Wortbrüchigkeit. 1597 
ha túdna(m) hogi megh allana nallad túdnek en 
teneked tanachot adny, de thúdom alhatatlan-
sagodat [ K v ; TJk VI/1. 72]. 

állhatatos I . szilárd ; ferm; fest, standhaft. 
1597: Monda vegre Budaine azzoniom az leannak, 
ugi chelekegiel edes leaniom hogi alhatatos legi 
abban amit mondaz, hogi ha az atiafiak el indit-
tiak az dolgot*, bele ne hadgiad eoket, mért ha 
bele hagiod soha az atiafiaknal tiztesseged nem 
leze(n), seot megh egi tiztesseges lakodalombais 
nem hinak, hanem inkab tawol neznek [ K v ; 
TJk VI/1. 59, 61. - aTi. az eljegyesítést]. 1784: 
Malombéli részünket örökösön oda engedtük 

kötelezvén magunkat és Maradvanyainkat . 
arra, hogy a' miket ezenn Levelünkbe fog-
laltunk . . . álhatatos meg tartóji lészŭnk [Gya-
lakuta M T ; Ks] . 

2. változatlan; nestrămutat; unveränderlich. 
1757: az igaz Atyai alhototos szeretetemnek vol-
tam helyt állója [Torockósztgyörgy T A ; Berz. 
3. 1/4]. 

3. kitartó; perseverent; beharrlich, standhaft. 
1608: Mivel hogi my Kendi Istuan vram Tana-
chiunk es Cancellariusunknak meg tekintuen 
hwseges, es alhatatos zolgalattiat, . . zamos Uyua-
rat minden hozza tartózandó iok es Jozagokkal 
. . . eo kg(ne)k inscribaltuk, es adtuk [Törzs fej.]. 

4. helytartó, helyben maradó; care rămîne pe 
loc; stationär. 1668: Moldvay János czigany 
vayda ada magat örökös Jobbadgysagra 
ha alhatatos leszen az igaz jámbor szolgalatba(n) 
jövendő beli jo akarattiokatis eŏ kegnek meg 
nem vonszak tölle [Sófva B N ; Ks 42. G]. 
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5. (vmely egyességet) megálló; care respectă; 
standhaft. 1713: ha ezen zálogosítást valamellyik 
fél fel bontaná, tehát az az inconstáns fél con-
vincáltassék cum f. 20,, melljet az álhatatos fél 
az álhatatlan félen meg vehessen ez Levélnek 
ereje által [ K v ; Pk 3]. 1795: ezen Csere, és erről 
Írattatott ezen Levél mellett álhatatos Fél, és 
maradékai az ezek mellett megállani nem akaró 
Félen és maradékin az irt Száz Aranyig való 
kötést mind annyiszor a mennyiszer Csere, és 
Levél ellen cselekedendik, vagy cselekedendenek 

megvehesse [ K v ; JHb XIII/19]. 

állhatatosan 1. szilárdan; ferm; fest. 1665: 
minden nevel nevezendő jovacskaimat, akar ingó 
bingo akár indulatlanok legyenek, hagyom Fele-
ségem (ne) k Sarosi Katanak . . . hogy ha ezen 
keresztenyi Vállasunkban mellyben vagyok alha-
tatossan meg marad [ K v ; K v R L t VI I . 5 Kovasz-
nai Péter ref. préd. kezével]. 1703: az eo Felsé-
gehez való hŭsegben álhatatosan maradgyon meg, 
és abban semmi hitegetesekre, haszontalan hazug 
remenségekre nézve meg ne tantorodgyék [UszLt 
IX . 11. 68 gub.]. 

2. rendületlenül; neclintit; unerschütterlich. 
1785: . én pedig holtig álhatatoson maradok 
Méltoságos Fŏ Ispány Urnák meg nyomorittatott 
alázatos szolgája Vízaknai Kontz Joseff [Török 
Bertalan gyűjt.]. 1850: (A más vallásra átlépni 
óhajtó) szándékában álhatatosan meg marad 
[Nagykapus K ; RAk 4 esp-i rend. kiv.]. 

állhatatosképpen szilárdan ; ferm ; fest. 1577 
hogy pedig ezek alhatatos keppen Ieowen-

deobe is Meg alhossanak Itylik eo kegmek zwk-
segesnek lenny hogy haladeknelkwl eo kegme 
Byro vram tanachiawal lellye meg az feyedelmet 
es vegien c(on)sensust Rea az feyedelemteol [ K v ; 
TanJk V/3. 147a]. 

állható kb. maradható; care se poate lăsa; 
was dauerhaft sein kann. 1653/1655: az is izgatta 
Csepreghi Uramat, hogy Creditorinak pénzt küld-
hessen, es igj kellet vesztegh alható zálaggal az 
aranyokat ki váltanni, mégh más uton Ozdi 
Ur(am) es Rázmány István között való Contro-
versia el igazodhatik [ K v ; CartTr II , 873 „Gasp. 
Veres Marti past. eccl. orth." kezével]. 

alllceál megnyer; a cîştiga; gewinnen. 1600: 
Az Úristen megh keonieoreole rajtunk es az Nemes-
segh keoziben eggyesseget adwan ez varostis sok 
keremesekkel, es igeretekkel melljek Allicealuan 
• . . az feyedelmet megh zegenyte [ K v ; 
TanJk 1/1. 364]. 

állít 1. eléállít; a aduce (înainte); vorstellen/ 
führen. 1670: az melj valiokot elonkb(e) 
allita azokot m ŭ erős hittel megh esketeok es 
hitik utan való vallasokot megh irok [Usz ; 
Ks T. 31]. 1679: â Dominus exponens az melly 
vallókat hina vagy allittana . . azokot megh 
esketnők [Msz ; Ks 18/LXXXVII I . 1]. 1710: az 
melj vallókat mi elōnkben állitanna mi azokat 

erős hűttel meg esketnők [Asz; Borb. I ] . 1714: 
kére Nemz(ete)s Arkosi Adám Ur(am) ŏ kglme 

. . hogj az mely Tanukat ezen pecsétnek ere-
jéuel elŏnkb(e) állítanak azokat erős hittel meg 
esketnők és . . . hitek után való fassiojokat le 
írnok [Msz; BK ] . 1753: Tisztarto Uramat le 
vonata . . . Fűlep Peter es Kirila Nyitza nevű 
Jobbagjait melléje két felől két pátzával alitta 
es meg vereté masadikszoris [Marossztgyörgy 
M T ; Ks 48. 67. 31]. 1769: azon Bizonságak 
kōzŭl a kiket itil szükségesnek a Tabla, személy 
szerént a Peresek(ne)k Törvény szinire kell hini, 
és állítani [UszLt XIII/97]. 1824: azan Tanuk 
az kiket én elómbe(n) allitanna [Aranyosrákos 
T A ; Borb.]. 

Szk: 1. elébb ~ odébbállít, továbbvisz. 1780: 
Az Falusiak az Lovakot immár ott nem 
tanálták, mivel elébb állították és vala hová el 
vittek [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ír.] * kezest 

1731 őtves Kállo kezeseket is allita [Orosz-
fája K ; BLt] . 1847 kezest kellett állitanam 
[Dés; DL t 498]. 

2. visszaállít; a restabili; wiederherstellen. 1718: 
Vagyon egy derék nagy To helly lehetne jo 
statussába állítani kicsiny hellyen bomolván, megh 
az nagj erőss töltött gáttja [Tóhát B N ; E H A] . 
1789: Vallya még aztis, hogy ezen malmot sok 
munkával újra meg lehetne épitteni, és régi jo 
állopattyára állittani, állandó képpen [Désfva 
K K ; GyL] . 1833 k. esedezem a n(eme)s Pres-
bitériumnak hogy . . . ha lehetne Férjem Ke-
resztyéni Férji kötelessége, és az Szent Hüt mellé 
állittani, a kőztünk fen forgo s háborúság okait 
közöttünk le Csendesiteni [Usz; Borb. I I ] . 

3. rendel, tesz; a puné; verordnen, anstellen. 
1697 tartozzék . . Pesthi Ur(am) a magyar 
reszrül Szekely János Ur(am) helyet Cehmestert 
allittani [ K v ; AsztCJk 25]. 1698 Thorda vár-
megyében) mező Szakálban resideáló es Com-
moralo Türk aliàs Popa Simon nevű ōrŏkŏs Job-
bágya . édgynehány versen találtatta volt megh 
sok betsŭlletes emberek által Galgai Rácz 
István . . . vramat hogy manumittálná és 
bocsáttana' Szabadon mind magát, mind penig 
három édes Fiait à Jobbágyi kötelesség alól, 
és magok helyett hasonló Jobbágyat állítanak 
[Törzs]. 1782: helyiben ollyan Tisztett állítani 
méltóztassék, kiis az Udvar(na)k elő mentit . . . 
operallya [Torockó; Thor. XX/4]. 1810: ha pedig 

a' Csordát üdö nap elölt felhagyná. ., tar-
tozék maga képében, a ' Csorda mellé alkalmatos 
embert állitani [F.rákos U ; Falujk 58 Sebe 
János pap-not. kezével]. 1825: jobb Szakátsot 
töstént tudnék állittani [Mv ; Told. 7]. 

4 . helyez; a aşeza; legen, setzen. 1789: min-
denkor elég az õrőkŏs Possesornak azon eredendő 
gyökeres Jushoz ragaszkodni, valameddig az el-
lenkező fél maga kívánságát ellenkező fundamen-
tumra nem álittya [ J H b II/7]. 

5. létesít, telepít; a planta; anlegen. 1794: az 
hegy meget nevezetű hellybe igen Szép Szálas 
erdőt állított s nevelt az Gróf [Mezőmadaras M T : 
BKGazd. ] . 

17 Erdélyi magyar szótörténeti tár 



állítandó 258 

6. bizonygatva mond; a susţine cu tărie; be-
teuern. 1795: mihent ez nékie olvasni kezdett, . . . 
ordított, azt állítván, hogy ő azt a' Berbitélést 
nem álhattya [Mv; Told. 47]. 1826: megeshet-
nék hogy idŏ folytával azt a részt, a' mely az 
árkon tul Kelementelke felöl esendő lenne, a' Kele-
mentelki Communitas a maga határához tarto-
zónak kezdené állítani [Msz; GyL]. 

állítandó rávaló; accesorii; dazu gehörig. 1851 
Egy czöuekuerő vj bikfa kos, . két oldal szorito 
hosszú vassal, jártató talpjaival, 's azokra állí-
tandó minden készületeiuel, három vasperselyes 
csiga kerekivei, egy vas rúddal, s négy vas sze-
gekkel egészen jó állapotban [Erdősztgyörgy M T ; 
TSb 34]. 

állítás afirmaţie; Behauptung. 1810: ezen álit-
tása Biro Andrásnak semmiben mégyen [F.rákos 
U ; Falujk 68 Sebe János pap-not. kezével]. 1821 
a kérelmes kivánságának elég nem tétettethetik 
— Semmit sem suffragalvan a kérelmesnek azon 
álittása, hogy ö a Rectificator Commissariusokot 
szokta quietalni [T ; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 

állíthat rendelhet, tehet; a putea puné; verord-
nen/anstellen können. 1729: Aszt irják Fogaras-
földirŏl 6. Ekénél többet az elmúlt héten nem 
állíthatta (na) k az oláhság kōzzul [Almakerék 
N K ; KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1774: hellyek-
ben más jo tehetűs zselléreket fogadhassan s állít-
hassan [Mv ; Berz. 8 Fasc. 72]. 

Szk: helyben ~ helyreállíthat, rendbehozhat. 
1749: az itt való Malomnak gáttját el múlhatat-
lanúl absq(ue) mora meg kellenék köttetnem már 
ezentúl, mivel . lehetetlen szakadástol meg 
maradjon hogj ha penig el tanállya szakasztani, 
két három száz forint arru Ággalis alig állithatni 
helyben [O.csesztve A F ; Ks 83 Szabó István 
lev.]. 

állíthatás helyezhetés; posibilitatea de a puné; 
Versetzungsmöglichkeit. 1832: Teke Közönsége 
Instantiájában Kéretik privilégiumaiknak meg 
tartatatása, Magistratussok egész erejébe álitha-
tása, a' Város Civilis és nem Colonialis Jurisdic-
tiojának meg erősítetése [Borb. I I ] . 

állítólag állítás szerint; pretins; angeblich, ver-
meintlich. 1834: Az Alsó Sinfalvi Határnak a' 
Felső Sinfalvi Birák gondviselése alá állittolag 
lett által adásáról kŏltnek lenni híreit Egyez-
ményt az Alperesek a' Felperesi többszöri sürge-
tésekre elŏ adni nem bátorkodtak [Asz; Borb. I 
törvényszéki végzés]. 

állíttat eléállíttat; a duce inainte; stellen las-
sen. 1720: a mely Vallókat mi előnkbe állit-
tata . . . mi azokat erős hittel meg eskettük 
[Folyfva M T ; Told. 76]. 1741 Botházi Egri 
János Ur(am) Eökegjelme . . . az melly Faten-
seket mi előnkben Convocaltatat és állittatat mi 
azakat leg elsőbbenis erős hittel meg eskettük 
[ K ; BLt] . 

állíttatás 1. helyeztetés ; trecere ; Versetzung. 
166611701 Isten itüetibŏl szegény Hazánk már 
annyira jutott, hogy Colosvár már veg Bástyája, 
melly nyomorúlt sorsunkra nézve kénszerittet-
tŭnk eō kgeket nemessi szabadsággal Condeco-
ralni . lévén azért eo kg(n)ek az Civilis Sta-
tusból ez mostani nemes állapatban való állitta-
tásokban holmi difficultasok rendeltūk vólt 
Tanátsos Atyánkfiait eō kgeket, eō kgek mellé 
betsūlletes Atyánkfiait mind az három na(tio)bol, 
kikis azon difficultasokat Colosvári Atyánkfiai-
nak, azon véghelynek csendesebb, és jobb karban 
állittatására, így dirimálták [KvLt 1/188 ogy-i 
végzés]. 

2. tétetés, tétel; punere; Bringung, Setzung. 
1812: a Jószágba és Joszag kőrűl való építteté-
sekre, a kertbéli ékességek meg szerzésére és 
mindeneknek jo rendbe-valo allitatasokra kénte-
lenittetett a Groff Ur eo nsga masoktol pénzt 
kőltsőnőzni [Héderfája K K ; IB] , 

állíttatik rendeztetik, tétetik; a fi orînduit/ 
numit; gesetzt/gestellt werden. 1694: En . Fo-
garasban Lakó Boer Peter Apafi Mihály 
Kgls Urunk eŏ Nsga Kgles parancsolatyabol . 
alitattam az Fog(a)rasi Udvarbiroság tisztiben 

az hivatalis az mellyben már eŏ Nsga Kgl-
mességebŏl alitattam aszt kivánnya hogj Homa-
gyumi és szolgai kötelességemet annál is szoro-
sobban mint addig volt eŏ Nsgához fen tartani 
( ! ) [Fog; Szád.]. 1792: a jobb fizetésre alkal-
masabb Személlyėk állíttatván a Törvény és 
ezen Város terhes dolgai fojtatása mellé, azok-
(na)k jobb móddal való fojtathatások iránt remén-
ség lehetne [Zilah; Borb. II ] . 

állkapca állkapocs; falcă; Kinnlade. 1689 az 
Alla kapczajatis mind ket felül le hasogattak8-
de ot sem látczot sem űtes sem szuras, sem pedigh 
lőves [Dés; DL t 452. aBoncolás közben]. 
XVIII. sz. eleje: A Ménlo körül pedig termetire 
és Szőrire ezeket kel observálni, . . . ne legyen 
husós álla kapczaja [ JHb 17/10 lótartási ut.]. 
1760: Kotsis Péter orozva meg űtette pofon egj 
darab fával . látám hogy meg dagadatt Luká-
nak az fél álla kapczája, akkorán mint egy fél 
Lud tojás [Kóród K K ; Ks 17 X X X I ] . 

állkapcájú állkapcsú; cu falcă; mit Kinnlade 
(in attrib. Konstr.). 1811 Depsch József 
hegyes orrú, kerek ál-kaptzáju [DLt 682 nyomt. 
kl]. 

álló 1. fennálló, lábon álló; nedefrişată; ste-
hend. 1804: Bizonyoson tudom, hogy ez a' hely 
mellyen állok és meg eskūttem, Drentye Mitru 
fogása, állo nagy Erdőből [F.berekszó Sz; B f R 
II I . 12/7]. 

2. vhol (huzamosabban) lévő; care se află; 
irgendwo (auf längere Zeit) befindlich. 1736: Boros 
pintzén állo nagy Bétsi lakat 1 [Mikefva K K ; 
CU XIII/1. 171]. 1750: A Darabantnál állo ka-
pák Nr 4 [Gyeke K ; Ks 83]. 
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3. vmiből való/összetevődő; formát din, făcut 
din; aus irgend etwas bestehend. 1680 az kemen-
czen tul az fa l mellet bakokon ket szel deszkákból 
állo egy hitvan agy [A.porumbák F ; Á L t Inv. 8]. 
1807: ket Kontzból allo Protocollumot készít-
tessünk, a ' mellyben a rendelesek Extractusai 
bé írattassanak [M.bikal K ; R A k 39]. 1815/ 
1817 vágynak ezen Falúnak Épületre, és Tűzre 
használható nagyobb és kisebb fákból álló Erdeji 
[Máréfva U T S b 47]. 1816: E g j negy nyüstos 
baratzk magos himŭ egj Szélybŏl álló Abrosz 
[Szentgerice M T U n V J k 20]. 

4. vmiből készült; făcut d in ; aus irgend etwas 
gemacht. 1740: E g j fűrész deszkából allo polcz 
[Dés ; H r 2/10]. 

5. heverő; lăsat; herumliegend. 1741 egy da-
rabocska par lagban állo föld [Pókafva A F ; E H A] . 

6. fekvő, nyugvó ; care stă; liegend. 1688 
Ezen két házaknak hornyolt fejír fenyő 
gerendakon állo fejír párkányos fenyő deszka 
padlása vagyon [Kozmás Cs; Törzs Inv. 3]. 1737 
Egy főidőn állo paraszt Almáriumotska, mellynek 
is vágjon két rekeszsze, elé s hátra huzogato desz-
kájával [Csákigorbó S z D ; J H b K XXVI/13. 6]. 

7. vkiről vkire néző/szálló ; care va reveni cuiva; 
zufallend. 1716: Budosban a melly portiocskat 
bir Somodi Istvanne Aszszonyom, edes Attyarul 
Csonka György Urunkrul állo portio [Dés ; Ks 
26/XIII ] . 

8. (vmilyen összeget) kitevő; care constă din, 
care se ridică la ; (eine gewisse Summe) ausmachend. 
1768: Azon ötszáz Hatvan hét M forintokbul 
állo Capitalísnak fel vételét örömest appromit-
talták [Z i lah ; RL t ] . 

9. teljes, egész; întreg; ganz. 1828 állo 11. 
óráig Szakadatlan mintha Puskából lőtték volna 
ki oly Sebessen menta [Geges M T ; CsS. a A 
sáskahad]. 

Szk : ~ délben fényes délben. 1747 Néhai 
Mlgs Urunk Szalonnás Kamra já t benn az Udvar -
ban Nappa l állo Délben fel verte potentiose inva-
dalta [Mv ; Told. 43/37] ~ helyiben álló hely-
zetében. 1718: az üveg Palaczkokkal vágjon nagj 
ba jom Ngos U r ( a m ) mivel allo helyib(en) az edgyik 
el hasadazot [ N s z ; K s 96 Bornemisza Imre lev.]. 

allodlális 1. földesúri (a földesúr saját kezelésé-
ben lévő), ek majorsági ; alodial; allodial. 1741 

vagjan . eo Nságának egj jó Darab Allogíalis 
széna fűve vagyis Rettye [Mezőrücs T A ; K s 
14/XXXII . 3]. 1767 Tudgyaé a Tanú hogy 

Bethlen Gergely Ur eő Nagysága Szt 
Miklósi Kastél lyához tartazo alodialis Tanorok-
jain Bukur János nevii Jobbágyát meg verték 
és Taglatták volna ? [Betlensztmiklós K K ; 
B K ] . 1793 a ' Bethlen Urak Allodialis Szölö-
jek alatt [Á rpás tó S z D ; Cs. Va j da lev.]. 1797 

Malom hely az Allodiális Széna füvek között 
[Szentgothárd S z D ; Wass 22 Conscr. 365]. 1824: 

Allodialis Székes lisztelő Malom vagyon a Bántó 
patakán | A z Allodialis Irtások az Allodiaturák 
közzé, a Colonicalis Irtások a Colonicaturák közzé 
inferálva vágynák a magok hejjeken [Szásznyíres 

S z D ; K s 79 Conscr. 70, 131]. 1834: In prápágyis 
kőrős kőrűl állodialis erdeje [Récekeresztúr 
S z D ; D H n 65]. 1838: egy nagy ki terjedésű 
Allodialis Kaszáló [ E H A ] . 

2. ~ perceptor (városi) számadó, városgazda; 
perceptor de alodii; (städtischer) Rechnungsleger, 
Allodialperzeptor. 1817 minden obvenialando 
Proventus egy aránt illeti mind a Civis mind a ' 
nemessi rendet, mellybéli Jövedelem az Allodialis 
perceptor vagy város Gazdája kezében menyen 
[UszLt V I I I . 68]. 1826 Hogy a fennebb /. 
Pecipiáltokota a Székely Keresztúr Városi 1825-
béli Allodiális Perceptor Kováts Imre eő kegyelme 

elkölteni meg, bizonyította igaz Hi -
tünk szerént bizonyittyuk [Szkr ; Borb. I. 
aTollhiba percipialtokot h.]. 

allódiatŭra földesúri birtok, allódium, ek major-
ságföld ; pămînt moşieresc, alodiu; Feudalgut, 
Allodium. 1759 Gōrőtsfalván Semmi némü Allo-
diaturakat nem birtanak [Cs; B L t 9]. 1760: 
(A kaszálót) az Exponens U r Allodiaturájábol 
szakasztotta ki [Bethlen S z D ; B K ] . 1824: A z 
Allodialis Irtások az Allodiaturák közzé, a Colo-
nicalis Irtások a Coloniaturák közzé inferálva 
vágynák a magok hejjeken [Szásznyíres SzD ; 
K s 79 Conscr. 131]. 1826: ezen u j j ductus által 
nem hogy terheltetnék a tisztelt Grof Ur, söt 

megbecsülhetetlen haszna leszsz benne, mert 
sem allodiaturáját nem nyomja el többet, 
sem pedig az ökör tilalmast nem iszapolja el 
[Msz; GyL ] . 

allódlatŭrácska földesúri birtokocska, ek major-
ságföldecske; pămînt moşieresc, alodiu; Feudal-
gut, Meiergut. XVIII. sz. közepe az földes Ur 
mindenkor szabad volt maganak allodiaturats-
kat excindalni [Kük . ; K s 66. 45. 17h]. 

allódium földesúri birtok, allódiatúra, ek major-
ságföld; a lodiu; Al lodium. 1788: (Egy szántó-
föld) Vicinussa felyűl Nyárádi Familia Zálogosí-
tott Al lodiuma [Melegföldvár S z D ; SLt X L . 1]. 
1810: a Méltoságos udvar . . . Az allodiumok 
kőzűl 5 véka vetésnek hellyet ád, hova, a maga 
magvából maga erején Búzát vét a' Fogados 
[Doboka ; K s 76 Conscr. 99]. 1824: minden Allo-
diumok felmérettettek s reducaltattanak is Juge-
rumakra és • ölekre [Szásznyíres S z D ; K s 79 
Conscr. 132]. 

allódizál úrbéres fekvőségből (colonicalia) földes-
úri birtokká (al lódiummá) minősít; a transforma 
ín pămînt moşieresc; das Urbarialgrundstück ins 
Feudalgut umwandeln. 1829: A ' Falu Erdejétis 
el-vette az udvar s allodizálta a' F. Zsuki határon 
[F.zsuk K ; S L t Vegyes ir.]. 1840: az Mlgos 
Sombori Urak egy barázda főldett sem Allodisal-
tak hanem Colonussaik magok kőzőtt a Sombori 
Tablat fel osztották s ma is ők használják [KLev . 
12]. 

allódizálódik úrbéres fekvőségből földesúri bir-
tokká vál ik; a se transforma ín pămînt moşieresc ; 



allődizált 260 

aus Urbarialgrundstück zu Feudalgut werden. 
1857 Nyáguly András . elment a' birtokbol 
— s birtoka allodizalodott — a Telek puszta. 
Pásztor András — ennek külsője allodizálodott 
a' belsőbe benne lakik — de senkinek se fizet 
rolla s 1848 olt a nem is fizetett — azt állittya, 
hogy az Ŏ Telke, és egész birtokais urbériség volt 
— s azért a' Telket kivánná is meg váltani [Ko-
molló Hsz; Bet. 4]. 

allódlzált allodiális birtokká, aliódiummá tett, 
változtatott, minősített; transformat ín alodiu; 
zu Allodium gemacht. 1856: mind két telket meg 
neztem — az allodiáltakrol öszveirást készítet-
tem [Komolló Hsz; Bet. 4]. 

allódizáltat aliódiummá tétet/változtat, minősít; 
a transforma ín alodiu; zu Allodium machen 
lassen. 1796: ezen Erdők kōzūl némely része 
a mi nyilas Házaink után járandó széna füvek 
voltanak, a mellyeket az erdő fel nővén, 
tüllünk a Mlgos földes Uraság el vett, s alodiali-
záltatván kemény Tilolom alatt tartatik [BSz; 
Wass 10]. 

allódizáltatik allódiummá tétetik/változtatik, 
minősíttetik; a fi transformat ín alodiu; zu Allo-
dium gemacht werden. 1815: Allodiális Erdők 
sem voltanak kúlônŏs Jussal biratok, hanem most 
közelebbről . némely Colonicalis Telkek után 
járó Erdők allodizáltattak és már most mint 
Majorság Iok ugy használtatnak, melyek követ-
keznek : La gregyin . Most három esztendeje 
vétetōdŏt el es allodizaltatott Rusz Juon Sellér-
tŏl, a midőn addig az ideig az emiitett Sellér 
Háza után tartózó volt Dupa Gyál Most 
három Esztendeje allodisaltatott, a midőn annak 
előtte az Rusz Gligor Telke utan tartózó volt 
[Virágosberek SzD; Ks 77. 19 Conscr. 396-7]. 

álló-fél (vmely egyezséget) megálló/tartó fél; 
partea care respectă învoială; das Abkommen, 
die Übereinkunft einhaltender Partner. 1841 
müis Közbirákok a felek jovalásokbol veténk 
kozikbe 5 az az öt m. forint vinkulumot hogy az 
állo fél a nem allo felén valahányszor mind anyi-
szor megvehessen vétethessen mégis ezen által-
iunk irt contractuális levél minden pontjában 
örökre megállyon és megmaradgyon [Bözöd U; 
Borb. II]. 

állogat állítgat; a aşeza; herumstellen. 1775: 
Károly Minya a ház ajtót bé kezdé kivül fákkal 
rakni s állogatni mindenfele fát Csutkokat 
az ajtóra hordván, aszt erőssen bé raká [Bereke-
resztúr MT; Bet. 7]. 

állogatott állítgatott; pus, aşezat; aufgestellt. 
1816: a' Templom . . . egy medve talpakra állo-
gatott kemény tserefa deszkákból rakott, 'sen-
delyel fedett cinterem kerítéssel vagyon kŏrŭl 
vétetve [UnVJk 139]. 

állóhfid állandó híd; pod; ständige Brücke. 
1795 a Mlgos Baronissa Exponens Aszszony ö 
Natsága itt a Kūkūllōn lévő állo Hidgya, nagy 
munkával sok költséggel, de mégis igen félelmesen 
conservaltathatik, kivált ha a két végein való 
Kūkūllō martyai veszedelmeznek [Ádámos K K ; 
JHb XX/18]. 1816: Az Olt vizén lévő allo Hid 
[Hídvég Hsz; EH A]. 1826: Adott Száz 
Tölgyfát . . Szamos ujj vár Várossá allo Hídjá-
hoz [Klic SzD; JHbBál.]. 

Az erdélyi régiségben a kompot a helyben álló híddal szem-
ben járôhidnak is nevezték (1. ott). 

álló-javak tbsz-ban birt. szr-gal: ingatlan javak, 
ingatlanok; bunuri imobile; Immobilien. 1694: 
hazát és minden allo es ingó javait senki eo neki 
és az én emlitet Felesegemnek hadta és legalta 
[Dés; Jk]. 

állólag álló helyzetben; stînd; stehend (in 
aufrechter Stellung). 1694: vágjon a ház kőzepin, 
sővénjből font tapaszos kemencze: három lába-
kon állolag [Borberek AF ; BfR]. 

állómarha tbsz-ban birt. szr-gal: ingatlan javak, 
ingatlanok; bunuri imobile; Liegenschaft. 1575 
Ezewsteomett Araniamath Rwhaimath es egieb 
Ingó bingo es allo marhaymat . . hagiom az 
en zerelmes gazdam azzonnaka [Szentanna MT; 
LLt 99/8. — aTi. feleségemnek]. 

állomás (hivatali) állás; funcţie, post; Stellung, 
Posten. 1865: Pályázat nyittatik a Tasnádi, 
Krasznai, és ér Szentkirályi papi államásokra 
[M.gyerőmonostor K ; RHAk 12 esp-i kl]. 1866 
(A) kővetkező egyházi állomások köröztetnek 
pályázás véget 1. Á kolozsvári első osztályú egy-
házban két papi állomás [uo.; i.h. 15 ua.]. 1869: 
Köröztetnek a következő papi állomások a szé-
kely udvarhelyi a mohai, . a bolyai ; 
határidő febr. utolsó napja [M.bikal K ; RAk 
170 kl nyomán]. 1875: Nyiro Lajos egyházunk-
ban a kántori állomásért pályázván, megvá-

lasztatását kéri [Damos K ; RAk 200]. 

állomásoló állomásozó; care e ín garnizoană; 
garnisonierend. 1849: az itten állomásolo egész 
Csász: orosz sereg [Kvh; CsS]. 

állong állingál, ácsorog; a sta degeaba; umher-
stehen. 1838: azon bőrőkhőz a' Felperes csak 
állongani ment [Dés; TL]. 

állott 1. stătut; abgestanden. 1801 Törvénye-
sen állittsa megh elegedendő rátioval, hogj min-
den féle lotsadékbol s állott Seprőből, bizonyoson 
jőni kel annyi palinkának [Ádámos K K ; JHb 
Jósika Miklós lev.]. 

2. avult; vechi; veraltet, abgetragen. 1756: 
kivett . . . Egy darab régi állott zöld posztot 
Régi állott gyapott és kender fonalokat [Bur-
jánosóbuda K ; TSb 21]. 


