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elírás összeírás; conscripţie; Registrierung, Kon-
skription. 1703 : Hogy penig abol a valagatas 
vagj iragatasbol valami kereskedés ne legjen, 
Kgld mig őszve nem gyűlnek a Hadnagyok, és egé-
szen végb(en) nem menjen az el irás, neis jelentse 
meg senkinek hogj illyen valogatas vagj iragatas 
lészen...Meg leven penig az elirás Kgld előtt, 
ne legjen szabad az után se Hadnagjnak sem sen-
kinek el változtatni fizetésért [UszT IX. 77. 69 
gub.]. 

elirkál (időt) firkálgatással tölt el ; a petrece 
timpul mîzgălind; die Zeit mit Geschreibe ver-
bringen. 1854 A nap nagyobb részit a burouban 
unalom s ásitás közt elirkálja, vagy ellesbeli® 
[ŰjfE 117. aAz idegenből jöt t tisztviselő]. 

elírogat ráírogat (írásbeli felszólítást küldözget); 
a tot scrie somaţii; jm öfters eine Mahnung schrei-
ben. 1653 az urak a . . Elírogatának a városokra 
és székelységre is : „hogy a ki jószágának s fejének 
megmaradását szereti, tehát az ország mellé 
Tordához menjen" [ETA I, 55 NSz. - aTi. az 
erdélyi főrangúak]. 

elirtat a más (tulajdonos) erdejéből maga szá-
mára szántófölddé i r ta t ; a lăzui/defrişa din pădurea 
altuia pentru a-şi obţine pămînt arabil ; aus dem 
Wald eines anderen (Besitzers) für sich zum Acker-
feld roden lassen. 1617/1628 mikor Lazar Andras 
el Irtat a es szantata, Lazar István Erdejeben, 
megh az Eperj szedesis tiltua volt [Ditró Cs; 
LLt Fasc. 69]. 

elirtott (a máséból magának) ki i r tot t ; lăzuit/ 
defrişat dintr-altuia; aus dem Besitz eines anderen 
gerodet. 1 587 az Niolcz valaztot vraim az felekiek 
által Alnakul el irtot erdeobeol chinalt reteket 
el foglaltak volt, es az felekieknek vyolagh elege-
dendeŏ zena Retet limitaltanak [Kv; TanJk 
1/1. 49]. 

elirtózik megiszonyodik/borzad/irtózik, irtózat 
fogja el; a se îngrozi/înfiora; sich entsetzen. 1729: 
láttak a' meg kötöztetteket heverni a' fŏldon 
és ugj bögtenek az kin miat mint a ' Marhák, és 
el hallót a' kiáltások az egész faluba, Feleségek 
a Falu utzáján sikoltottanak az Vrak(na)k bögé-
seket halván, hogy ugjan a' Falu egészen el irtozott 
beléje [Sövényfva K K ; TSb 51]. 1765 látám 
hogy Korodi Morvái Andrást. .Rácz nevű Czi-
gány ugy meg tsapá föb(en) egy Darab Fával 
hogy a vér mingyárt el lepé, azzal el irtózván el 
fordulék onnan hogy ne is lássam [Zágor K K ; 
Ks 18/LXXXVIII. 8]. 1766 én hogy meg olva-
sám a' Transmissiot irtozatos káromkodásaitol 
el irtóztam [Nyárádsztbenedek MT; Told. 5]. 
1794 ; A tölgyesbe.. .annyit le vagdaltak az én 
Irotványomnális hogy én el i r tóztam tőlle [Nagy-
kristolctt; JHb. ĂKésőbb : Nagykeresztes SzD]. 

elismer 1. a recunoaşte/admite; anerkennen. 
7837 : a fel adott észre vételeket el esmerve az 

egész Számadásnak meg igazítására magokat 
ajánlották [Kv; AsztCLev. Szám. 114]. 1839: 
a midőn Nagy András Uramnál béreskedtem 
eggymást valóságos testvéreknek lenni el esmerték 
[Érkávás Sz; Borb. I I „öreg Danyila János (72) 
szolgáló ember, gör. egy. vall-ú , , vall]. 1844 : A 
Rendek el ősmérik a Kérelmesnek hivatala pontos 
és Szorgalmatos folytatását [UszLt XI. 85/1. 80]. 
1849 : ezen nyilatkozatomat Kelemen Béni nem 
akará el esmerni [Kv; Végr. Vall. 43 Krizsán 
Mária vall.]. 

2. felismer; a recunoaşte, a-şi da seamă; er-
kennen. 1604 : Jmar alutunkis wala az chiwrben 
Estue kesen hogy az kaput meg zördittek el oda 
(!) ballagek s hat az hazatis körwl wöttek min-
giarast el Jsmerem miczioda az dolog, latam azt 
hogy sokan walanak talam ötuennelis tőben wala-
nak [Szentábrahám U ; UszT 20/319]. 

3. beismer; a recunoaşte; eingestehen. 1839 : 
a maga hibáját Lakatos el esmervén bűnteteset 
. . .lefizetni magát keze irása által le kötelezte 
[Kv; AsztCLev. Kül. Perc. 32]. 1840 Szilvesán 
Juon — miután meg hütöltetett, Csak annyit 
ösmért el, hogy az kérdés alatti Csitkot lát ta 
égy estve. .a ' posta uttzában több Lovakkal 
edjŭ t t nyalgalni (!) [Dés; DLt 370]. 1844 Csiz-
madia Szakmári Ferencz szembesitetett; é s . . . azt 
felelte; hogy a' káromlások nem igazak . . . ; az 
Tkes K : Biro Urat nem gazolta. — Aztelisméri, 
hogy Cseresnyés Dánielnét szidta [A.sófalva U ; 
DLt 1441]. 1845 Pap Márisko a szembesittés 
alkalmával annyit el esmér, hogy azt mondotta 
o t t an : Testem lelkem felett van két forintom el 
megyek a Tkts Hadnagy Urhaz, és nem hagyom 
magaman s léányaman a piszkot [Dés; DLt 502]. 
1849 : Német János . . .Egy lora való nyereg ta-
karót is hogy vitt el szájával el esmerte előttem 
[Héjjasfva N K ; CsZ] | Krizsán Mária. . .az ottan 
letéve volt szobámbani podgyászait kilopta, mit 
ellenemi panaszában is elesmér | az ajánló levelet 

.Kelemen Béni Krizsán Máriának gúnyái közzé 
dugta, mit Kelemen Béni nem ŏsmér el [Kv; 
Végr. Vall. 5, 75]. 1858 a' Tekintetes u r . . .eles-
méri hogy Dobossal ki bekűlt [Komolló Hsz ; Bet. 
4]. 1877 : Tamás Pál és Mátyás Kata hibájukat 
elismervén önkint ajánlkoztak eklesiakö vetésre 
[M.bikal K ; RAk 336]. 

4. (elismervénnyel) igazol; a recunoaşte/ade-
veri; bescheinigen. 1810 H o g y . . . 160 Váltó 
Forint és 34 xrokbol áll (!) Atyai Részemet Edes 
Anyámtol . . . valósággal kezemhez vet tem ezen 
saját kezem irássával el esmerem és bizonyltom 
[Kv; Borb. I.]. 1840 161 Rfo : és 22 X r . . . 
62. .nyomo Tsapakér, és küene darab Srofakért 

. kezemhez vettem légyen, el esmérem [Kv; 
Born. G. XXIVb Ándráschofschi János harang-
öntő kezével] | magánál lenni elŏsmeri ezeket: 
égy Ládát, égy resnyitzét [Dés; DLt 1297]. 1859 : 
Aloll irt ezennel elesmérem azt hogy. . .kŏltsŏ-
nŏztem. . .10 Ftokot . . .fennirt kŏltsŏnzést ma-
gaménak esmérem [Sinfva TA; Borb. I ] . 

Ha, 1842 el ösmernek [Dés; DLt 1516]. 1843 : 
csak annyit ösmer el [Dés; DLt az 1842. évi 
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iratok közt]. 1846: el ösmerte előttünk is [Kv; 
AsztCLev. Kiil. Perc. 51]. 1851 el ősmérem 
Kovács Ferentz gazda tiszt [M.bogáta SzD; 
Bet. 2] | ők magok is el ismerik [Dés; DLt 2165]. 
1852: el kell hogy esmérje [Dés; DLt 866]. 

elismerés 1. recunoaştere, adeverire; Bestä-
tigung. 1849: Kelemen Szavát adta elismeréseül 
hogy a ' dolog az én fel adásom szerént történt 
[Kv; Végr. Vall. 43]. 

2. beismerés; recunoaştere, mărturisire; Ein-
geständnis. 1849: (Krizsán Máriának) férjhez me-
netele után született egy fija köztudomás és az 
ő elesmerése szerint egy gazdasági gyakornoktol 
[Kv; i.h. 2]. 

3. kb. (elismerő) értékelés; recunoaştere, apre-
ciere; Anerkennung. 1863 leányom . kőrűlemi 
faradozasa és ápoltatásom által elismerésemre 
érdemet szerzett [Kv; Végr.]. 

4. elismervény; adeverinţă; Bescheinigung. 
1853 Pap Miklósnak Marosan Kristóf Contrac-
tussa át vetelerŏl Szollo el ösmerese [Dés; DLt 
410]. 

elismert igazolt; recunoscut, confirmat; bestä-
tigt, anerkannt. 1848 : az ezennel általam önnel 
eredetileg közlendö bizonyítván szerént általa is 
el ösmert czikkekrea. . .öszvesen 102 f t 3 xrt adott 
intető aszszony sajá t pénzéből [Kv; Végr. — 
aKöv. ezeknek fels.]. 

elismertetik 1. a fi recunoscut; anerkannt wer-
den. 1841 : Közönségesen fel olvastatván a' Tanáts 
és választott Esküttség előtt s minthogy senki 
ellene nem mondott, tul is irt nemes Nagy Ferentz 
a' város nemes Polgárjának el ösmértetik [Zilah; 
Borb. II]. 

2. (tényként) elfogadtatik; a fi recunoscut/accep-
t a t ; angenommen werden. 1841 : (A) szomszédo-
sitott Felső Peterdi Colonicalis Teleknek az Alpe-
res Báró birtokában Zálag czim alatt léte. . . 
elesmertetett [T; Bosla]. 

eliszaplásbeli eliszapolódásból eredő; provenit 
ín urma înnămolirii; von Anschlämmung herrüh-
rend. 1832 : a ' vizre járó Láb végibe lévő kaszái-
lóba el iszóplás beli kár [Ádámos K K ; EH A]. 

eliszapol iszapba temet, iszappal borít; a înnă-
moli; versumpfen/schlämmen. 1670 az aruyzek 
retenetes karokat t e s n e k . . . Déuan nekem ot saz 
kalogiara ualo búzámat mosta el mind el jsaplota 
kys saradat mind [Gyógy H ; Born. XXXIX. 51]. 
1716: az á rv iz . . .mind füvét, és Tőrők búzát 
mind el nyomta s iszopolta [ôzentdemeter U ; 
Ks 95 Fodor Márton lev.]. 1763 : Tudom azt hogy 
minekelőtte még híre sem volt az Utrizalt Malom-
(na)k akkoron is sokszor kiment a' Viz a ' maga 
Válujábol, és az egész ut tzát el fogta mind az 
Erdő ig . . . a ' Füvet egészszen el iszapalta [Szecsel 
Szb; JHb Sztán Dregán (50) jb vall.]. 1771: 
a Molnár.. .Leneseit fuszulykáját félig felig mind 
el iszopolta, a Mlgos Urnák is a Lentséjét s a 

fuszujkának felét a Malom házon felyűl el iszo-
polta [Esztény SzD; Told. 5a]. 1777 : (A) viz. 
füveinket es kaposzta palantunkot mind el iszo-
polta [Kőrispatak U ; Pf]. 1793 edgy Patak 
marton ment egy szegelet a ' mellyen meg terem 
edgy Mezei búgja mikor vagy a ' patak vagy a ' 
nyárád vize el nem iszapolja [Kakasd MT; DLev-
3. XIIIB/b. 16]. 1816: a ' szénás hellyeket el 
iszópólta az árviz [Ádámos K K ; Pk 5]. 1819: 
a Tőrők Buzakis csak közepesek — Széna sem 
lészen elegendő mivel a Faluvégén már el iszopolta 
a viz a Füvet [uo.; Pk 3]. 1843 : lehet ezen Ka-
szállót alol felyűl használni — ha csak a viz el 
nem iszapolya [A.jára TA; BLt 12 Steph. Jakab 
alias Burdula (75) col. vall.]. 

eliszapoló beiszapoló; înnămolitor, care înnă-
moleşte; ein/verschlämmend. 1826 a ' p a t a k . . . 
kiszélesítése i s . . . nem elégséges arra a ' h o s z s z u 
ductus miatt, hogy az adozo közönség földjeit 
majd minden esztendőben eliszapolo patak v i z é t 
ártalom nélkül deriválni lehessen azon kanyargós 
és hoszszu uton [Msz; GyL]. 

eliszapolódik iszapba temetődik/vész; a se în-
nămoli; verschlämmt, durch Anschlämmung zu-
nichte werden. 1771 : Ezen Colonicalis Sessio 
egeszszen el iszaplodott, és éppen h a s z o n v e h e t e t -
lenné tétettetett [Mk III . XXX. XVIII/80]. 1781 ' 
A szénákat is el adtam, ha i t t kapta volna a£ 
Arviz edj edj szekér Széna minden k a l o n g j a b o l 
el iszoplodott volna [Esztény SzD; Told. 6]. 

eliszapolt iszapba temetődött/veszett; î n n ă m o l i t r 
înglodat; verschlämmt. 1780: Sátéval tellyes el 
iszopalt és vizes rétyeit Sántzba vétetvén [LLt 
Csáky-per 148. L. 12]. 

eliszaposodik iszapossá válik; a se înnămolií 
schlammig werden. 1807 : vagyon . . . egy jo nagy 
darab Kaszállo hellye, melly minden esztendőbeö 
széna, és sarjú termő, midőn a Szamos ki ütése 
által okozott árviz miatt el nem iszaposodik [Apa-
hida K ; RLt O. 2 Jos. Farkas ns (47) provisot 
vall.]. 

eliszik 1. megiszik; a bea; (ver)trinken/saufeö' 
1764 : sokszor vendégeskedettek és Szöts Uram' 
mai el ittak 18, 19 kupa borigis, hárman s négye** 
is [Kóród K K ; Ks 19/1. 6]. 

2. el/leissza magát; a se îmbă ta ; sich antr i 0 ' 
ken/berauschen. 1761 hallottam hogy mikor cif' 
culalnak ugy el iszsza magá t . . .Vice Ispany 
kutsi György vr(am) hogy még a N y a v a l y á i ? 
tőri [Szőkefva K K ; Ks CII. 20 Sam. Újfalvi 
(42) ns vall.]. 

eliszonyodik el/megborzad, el/megirtózik, ir tózd 
fogja el; a se îngrozi; sich entsetzen. 1768 : 
v á n . . . hogy akit Popa Vaszily kinoz Tominj* 
Vonuly lenne, torkánál fojtogatván el iszonyodá10 

és kezét torkárol erőszakasan el taszítottam 
tona K ; Born. XL. 81 Rád Gligorás (40) jb vaUJ-
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1821 : gondolhatod hogy ugyan folyt nállam, ã 
patikázás 's elis iszonyodtam volt ã sok orvos-
ságtol [Kv; Pk 6]. 

elítél 1. vmit ítéletileg elvesz; a lua ceva prin 
sentinţä; durch Rechtspruch jm etw. entzie-
hen. 1571 lofew attiankffiayis kyknek hazok 
es eoreoksegek volnanak . . . mind hazokat eo-
reoksegeket ez mostany Iteleo mesterek 
director es assessorokkal egyetemben el iti-
lik, immár sokakét elis itiltek [SzO II, 327]. 
1613 ha az törúeny en tőlem vagy maradekimtol 
az hazat el venneie vagy el itilneie, protestálok 
solemniter kgmetek elöt hogy az Capitalis som-
(m)an küvül, az min az hazat vöttem, rea való 
költsegemet, múnkamat, faratsagomat, epitesemet, 
in úniversúm rependaltatni meg kevanom [Kv; 
KvLt Vegyes III . 139 if j . Heltai Gáspár kezével]. 
1640 az alsó Jlosuayak magok hatalmaual három 
Talygaŭal az tilalom ellen rea mentenek az erdeőre 

. mellyeket az Cziczio hagimasiak az f actumo(n) 
az Tilalmas erdeön talaluan be uit tek Hagimasra, 
es harmad napon teörueni leuen feleőlle, az három 
Talygasokat az tizenket forinton el marasztottak, 
es marhaiokatis el iteltek [A.ilosva SzD; SLt 25. 
W. 1]. 1681 : A Joszagotis el itilték az Szegeny 
Anyámtól [Bál. 1]. 1790 : Tőrvényesen el itiltek 
• • • Nagy kecskét No 2 Tavaszi Nyőstény ollót 
No 2 Czáp ollott No 1. [Lanka H ; Ks 108 Ve-
gyes ir.]. 

2. (ítéletileg) vminek elveszítését mondja k i ; a 
deciara privarea cuiva (prin sentinţä) ; (durch 
Rechtspruch) den Verlust einer Sache erklären. 
1766 én hogy meg olvasám a' Transmissiot irtó-
zatos káromkodásaitol el i r tóztam; Iparkodámis 
mellette eleget s annyira menék, hogy az életit 
vagy fejit meg marasztám; de az Nyelve hegyi-
ből elitilének ennyit mint ez az I, mind magának 
s mind mások(na)k oktato példá jókra [Szentbe-
nedek MT; Told. 5]. 

3. eldönt; a decide/hotărî; entscheiden. 1701 
Balasi Boldisár Relictája Paniti Ka ta az Néhai 
edes vra Apjától . . .megh akarna kŭlŏnŏzni s 
osztozodni.. .azonban, .egj más kőzött meg nem 
edgjezhetne(ne)k. .hogj Keresztúrá a székb(e) 
edgjik az másikot ne fárasztaná, hanem mi előt-
tünk is általunk] törvény szerent Ítéltetnek meg 
mi formáb(an) lehessen osztozasok, kérvén minket 
arra edgjezŏ akaratból hogy közŏ t tŏk törvény 
szerent el itelnŏk [Kissolymos U ; BLev.]. 

elítélés megítélés ; apreciere ; Beurteilung. 1838 : 
a fiuk 20, a léányok 15 évek bé töltése előtt házas-
ságra különben nem botsáttatnak, hanem ha azt 
fontos okok kivánnák, melyeknek az illető papi 
és világi Tisztviselőkre bizatik el Ítélése [Nagy-
kapus K ; RAk 15]. 

elítélt másnak ítélt ; atribuit altcuiva; einer 
púderen zugesprochen. 1840: az elitilt réseért 
itüendö summát maga vévén fe l . . .semmi további 
iudemnizátiot nem kivánhat [Nagyernye MT; 
Bál. 92]. 

elítéltetik Ítéletileg kimondatik; a dispune prin 
sentinţä; durch Rechtspruch erklärt werden. 
1795: Mivel azis történhetik, hogy a Mlgos Haller 
Maradékok valami praetensiokat formálni fognak, 
. . . h a Törvényesen valami el itiltetik a Terhetis 
egy aránt fogják hordozni [Kv; J H b 1/36]. 

elizzad ki/megizzad; a transpira/asuda; (er)-
schwitzen. 1756 : Molduán Vonya, ki jőve hozzám 
egészszen el izzadva [Galac BN; WLt Kelemen 
alias Székely István (35) jb vall.]. 

eljár 1. el-elmegy/látogat, eljárogat; a merge/ 
vizita mereu; öfters besuchen. 1597 : Peter kouach-
ne s az kegd felesege az ket aszonio(m) eggyek, 
eók el iarnak egymasni [Szentkirály U ; UszT 
12/36]. 

2. el/általmegy; a merge/trece; durchgehen. 
1573 : az hentelerek vago hidia Mellet való vtat 
meg tyztinak (I). ., Mert mynd ely keozelget 
az zwret es Nem lezen hwl ely Iarniok [Kv; Tan-
Jk V/3. 92a]. 1605 : migh Zemere vra(m) el ne(m) 
foga az Vtat, addigh ketteò volt az Vt zabad volt 
melljkre mentek. Az utan hogy fel teórek Vetes 
ide jen ne(m) iartak el, ne(m) szabad volt (így!) 
[UszT 19/43 Thomas Balint de Marefalúa (40) 
lib. vall.]. 

3. elhalad; a trece (ín f aţa sau pe lîngå) ; vor-
beigehen. 1702 Medgyesfalva(n) is az Udvarhaz 
el őt jártunk el mind addégh migh az rev el ne(m) 
bomlot [Bergenye/Mezőbánd MT; MbK 98]. 

4. átjár vmin; a trece prin; durch etw. gehen. 
1597 eók el iarnak egymasni az en kertemennis 
el iarnak s en ne(m) bano(m) [Szentkirály U ; 
UszT 12/36 „Jacobús Sima de S. Király' fej. jb 
vall.]. 

5. vonul, megy; a merge/trece; gehen. 1769 
M Vásár helyre el járni szokott ős Ország Űttya 
[Koronka MT; EHA]. 1807 egy horgos borgos 
árok jár el, a melyj árok nemelyj heljen a réá 
jaro földeket vágja ketté, és csegjeket tsinál 
[Nyárádsztbenedek MT; EHA]. 

6. elfolyik/megy; a se scurge; abgehen. 1587 : 
az Gatot foldoztwk az hol az visz el J a r vala az 
korchioliasnak nap zamra atta(m) — /25. [Kv; 
Szám. 3/XXX. 10 Seres István sp kezével]. 1633 : 
Hallottam.. .Kouacz Georgyneteol hogi mondotta 
nem tudom mi lelte az en leaniomat de ver iar 
el teoüe [Mv; MvLt 290. 133a]. 

7. elfogy/kel/megy; a trece (a fi v indut) ; aus-
gehen. 1585 Tudom azt hogy mikor en uelem 
ky Adata Eotwes Orbán Az bort, kit Istwan 
papné Eowenek monda akor lenny, Akor hogy 
en Árulom va l a . . . a' bor kezdeskort Az Azony 
A varoson sem volt, A' Bor Azeft el Iar vala [Kv; 
TJk IV/1. 501]. 1614: oly nagy drágaság lőn 
az országba.. . , hogy aratás előtt Kolozsváratt 
egy kolozsvári köböl búzát adtak negyven magyar 
forinton, Vásárhelyt is egy maros-köble búza 
sokáig jártába eljárt huszonhat magyar forinton 
[BTN 5 1 - 2 ] . 

8. ts össze-vissza/keresztül-kasul jár vmi t ; a 
străbate, a umbla ín lung şi ín l a t ; kreuz und 
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quer durchwandern. 1590 ez el mult 1589 ezten-
deőben. .chówaltam vala megh egy feoldemeth 
az malomfalwy hatarban. . . megh mondám ennek 
az Alperesnek, myert Járod el, lam Annak elótteis 
meg iszentem a' Birotolis, hogy nem engedem 
megh hogy ott Iariatok, meghis chówaltam pedig 
kilench chówawal, eò az Alatt el íarta mind az 
chówak Ellenis, Mikoro(n) rea hyttam volna az 
falus polgarth. .mútat tam volna neki az szeker 
nyomoth hogy az chówa Ellen el iarta, mondám 
myerth mywelted ezt raytam [UszT]. 1599 
reghen mêgh a' Zabadsagh ydeobe az Leng'el-
faluiak my teóllunk a ' zentlelekiekteól kertek uala 
egy esztendeòre walo Zallas he lyet . . . , de az 
vta(n) azért mind birtak ne(m) elegedenek megh 
az egj eztendej birodalom(m)al, Jmar eò nekjek 
Zenched ne(m) Zenched, Vghron kuttia ne(m) 
Vghro(n) kuttia hane(m) mindenütt el iariak 
[i.h. 14/11 Martinus Gal de Zentlelek (60) lib. 
vall.]. 1639 az uczabanis megh szolitotta eoket, 
es mondotta eŏ nekiek hogy bizony bánom aszonj-
nepek hogj az szeŏleŏket kerestül kasul jártok 
(így!). es mindeniknek egres vala az kezkene-
jeben, es fitogatak mondua(n) el iariuk az feleöl 
ha ki bannia tegjen rola [Mv; MvLt 291. 182a]. 
1757 (A) Gaz Rezinis. . .derekas bükkös vólt, 
aszt erősen el is jár ták vólt a' Sertések, ottan 
kerestük e ŏ k ŏ t . . . a ' patak mellett meg tanáltuk, 
s' meg tizedeltük a' Szárhegyiekkel edgyŭtt bé 
hajtottuk [Gyszm; DE 3]. 

9. ts összetapod; a călca ín picioare; zusam-
mentreten. 1743 az Vetesemet mind el járták 
az utazok [Marossztgyörgy MT; Berz. 17. XII]. 
1784 In Kale Szigetuluj. . . e jo föld volna de a 
hajosok minden esztendőben el járják [Arany 
H ; JHb XXXI/56. 20]. 

10. ts (határt) k i já r ; a hotărnici; die Feldmark 
abschreiten. 1574 az mel' erdőt wgyan wesseleny 
myklos J tylŏ mester wrunk el Jar t zwzek nap 
elót zombaton Anno Dom(ini) 1574 [Erked K ; 
LLt FF. 29]. 1606 Azért mj az hol az Azzonj 
foldenek az hatarat tudok mj el Járok es megjs 
Jeczötthwk vgj hagjok [UszT 19/32]. 1625 : az 
hatar Járáskor is musna es Agiag f alua akarattiabol 
az mattisfaluiak Jar tak el az hatart az ket faluk 
akarattiabol es ot hantak fel az halmokot [Agyag-
fva U; i.h. 156c]. 1627 ott eokett ereos hittel 
meg esketeok, hogy az Tóth Mihály retinek hatarat 
igazan ki iariak; Ánnakokaert eok az. .Leorincz-
ffalvi hites emberekkel edgiwtt el iarak, es az 
mint ra emlekezhetenek, kys mutatak [Lőrinc-
fva MT; Told. 21] | Del utan menenk arra az 
erdeore melliet Bak Cziereienek hinak, el iarok 
hoszszattába keotellel fele (!) mereok, az fakat 
meg hatarozok, nylat vonank ra [Galambod MT; 
EHA]. 1670 Ezek az megh irt vallok, .az Pajor 
Demeter hazahoz való szanto földeket széna 
Reteket Erdőket es Berkeket hütök utan el jarvan 
ki mutogatának (így!), illen ordoval az mint 
következik [Asz; Borb. I]. 1817 az Üveg Csűr 
Factorával Tischer Károly Urammal. . . a' vá-
gásban lévő részeket el jártam [F.árpás F ; TSb 
46]. 

11. ts (határjáráskor) vki földjéből vmennyit a 
máséhoz foglal; a ocupa din pămîntul altuia ctt 
prilejul hotărnicirii; bei Gelegenheit des Abschrei-
tens der Feldmark aus dem Feld eines andereü 
wegnehmen. 1833 az ket ut köszt lévő lább föl-
dének szamszédgya K Szente Pál Ur egy nyéhány 
az igaz métáját eppen nem tudható Commetaneu-
sokkal fölgyét ki j ártott ván a Mgs Uréböl (!) a' 
felső részen fél az alsón majd egy ölet el jártak, 
holot még az idénis faragtak el belőle [Msz; BerZr 
19]. 

12. ts bejár ; a cutreiera; bewandern. 1573 Be 
Jeot oda Borne(m)yzza gergel Mond hogi ely 
Iartam az kertet meg latogattam [Kv; TJk III/3. 
235]. 1633 Kis Molnár J ános . . .m ind el járta 
azo(n) estue pap (?) Iánossal egiőt az Malo(m) 
hazatt [Mv; MvLt 290. 115b]. 1673 BeczűlleteS 
ahoz értő embereket hivatvan. .es ŏ kegyelmek-
kel edgyŭtt az haznak minden szege lyukat el 
jarvan. .aestimalok az meg irt hazat ad f. 300 
[Kv; RDL I. 154]. 

13. ts végigjár; a parcurge; abschreiten. 1582 ; 

Megh ertettek eo kegelmeka Biro vram p a n a z o l -
kodasat az viz foliassanak Niawaliaiarol,. Va-
laztottak keozwleok Niolcz zemelt az viz fóliásá-
nak es Niawalianak (!) meg latasara es Circala-
sa ra b . . . De kérik eo kegelmet Biro vramat hog 
eo kegelme is tanachy keozzwl0 valazzon ezek' 
heóz Negy vraimat, kik eggywt lewe(n) az vi* 
fóliását ez varos hataratol fogva Zent Miklósig*1 

el Jariak lowok hatan [Kv:, TanJk V/3. 267a. 
aA városi tanács tagjai. bKöv. a választott 

személyek nevének fels. CA bíró szűkebb tanácsá' 
nak tagjai, a városi tanácsosok közül] | 12 (De~ 
cembris) keolteottem az walaztot Vraimra kik 
Gyepeoket esmet el Jartak [Kv; Szám. 3/V. 28]. 

14. ts rendre/sorra jár, felkeres; a trece pe 
a parcurge; der Reihe nach aufsuohen. 1576 ' 
ígérik eo K. az zaz vraim Magokat erre hogy 
Mikor az Drabantok meg lesznek M i n d e n n a p 
Mindenik kapura egy keozwlek ely Megien A* 
kapukra az Drabantokhoz la t tny velek lenny e $ 

eoket az vigazasra Inteny, De az zemet Byra^ 
Rend zerent Ely Jaryak eoket hogi Twgianak 
hozza Tartozny [Kv; TanJk V/3. 135b]. 1585: 
Minden Tyzedes az eo tizedeben walo hazakat^ 
es thwzeleo helieketh minden heten el Iari 
Ahonnath veszedelem keowetkezhetnek thwz miat** 
az ollian helyert megh Inchek a' haznak gazdaiaţ' 
hogy megh Epiche [Kv; KvLt Vegyes III . 
1592 en el iara(m) az 8. Eskötteket mert egg** 
e n uolta(m) [UszT]. 1593 : die 17 s e p t e m b r * 

hogy biro wram el Ja r t a az Torniokat f®' 
naczybely wraimmal egiwt hogy meg lattak ( 
miczoda kezwletel wadnak feozettem w kegöe^ 
[Kv; Szám. 5/XXI. 2 8 - 9 . - aKöv. az étele* 
fels.]. 1604 martonossy Imreh cziekefalwi V° . 
gar. .wallia. .Énnekem meg hagia az biro hogj 
menj el onot alol gŏrfi Janossek hagiasabol J ^ 
el az falut hog' .az görfi János Jozagarol 
kas palt el ne segetshie (!) kŏltezny semmit 
el ne hozon [Csekefva U; UszT 77c]. 1632 : 
azt nem latta(m) mikor az hazakat el jartak 
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MvLt 290. 79a]. 1671 Az varosnak rendel, min-
den fundussit Utsankent el jártuk [Dés; Borb. I 
ogy-i biz. jel.]. 1703 Esett bűntetésb(en) Vásár-
hellyi András Ur(am) mivel az Apánk Ur(am) 
eő kegyelmet az mint elindította volt nem ugy 
járta el az Mestereket [Kv; AsztCJk]. 1736 : 
(A lakodalom) másod n a p j á n . . . j ó reggel az vő-
fély lóra ült, házról házra eljárta az vendégeket, 
úgy marasztotta meg arra az napra ebédre [MetTr 
389]. 1763 minket még estve el járván a' Sugye 
azt mondotta hogj minden ember reggel az ŏ 
Házához jŏjjŏn elŏ fejszével Lapáttal [Szecsel 
Szb; JHb 4 román jb vall.]. - L. még ETA I, 
38, 119, 137, HSzj tized al. 

Szk s adót ~ az adófizetőket adószedés céljá-
ból végigjárja. 1571 : Az polgár vraim az Ado 
Zedesben Illen Rendet Tarchianak hogy mykor 
az adot három vasarnap ely Jariak es az ky Megh 
nem akarya Adny Negedyk vasarnap megh fogiak 
es vgy megh vegiek Rayta [Kv; TanJk V/3. 
29b]. 

15. ts sorra vesz; a lua pe rînd ; der Reihe nach 
nehmen. 1582 Az Zallasok dolgarol wegeztek eó 
keglmek, hiuassak eo kmek a Capitanokat, es 
Azok haggiak meg a tizedeseknek, hogy minden 
ember zallast Aggion hazanal, Akinek el Iariak 
hazat, es senki el Ne theoreollie az Irast hazarol 
[Kv; i.h. 253b]. 

16. végigmegy, sorra el jut ; a trece pe la fiecare ; 
der Reihe nach jede(n) besuchen. 1707 : Egjben 
Gjűlvén az Becsŭlletes Chae holmi dolgok(na)k 
el igazittássára, es a' Tabla el járván dellyesti 
kettzeri Templom utánra egy forint büntetes 
alatt, az Apánk Ur(am) paranczolattjábol Szekely 
János es Asztalos Marton Ur(am). . .nem compa-
realtak, mely az B Che(ne)k nagj fogyatkozasara 
esett [Kv; AsztCJk 64]. 

17. (hivatalos ügyben) ténykedik, tevékenyke-
dik ; a proceda; (amtlich) vorgehen, verfahren. 
1558/XVI. sz. m.f. valaztattam vala ö felsegek-
tö l . . . az Nagy banyay arany kamoranak Meg 
vizitalasara Mindenben, Mind kwlsö es titkos 
dolgokbol Mind Cement es Mind valaztas, es 
lucrumojk felöl, kyt en, es Melliekben Hyuen el 
Jaruan Mindeneket, Meg Jelentette (m) bösegesen, 
kyert sok embertől Nagy haragot vöttem [Nsz; 
MKsz 1896. 294]. 1562/1567 My az te felseged 
paranchyolattya zerent hywsegel el Jarank azokban 
az myt Mynekwnk Mutata az te felseged paran-
chyolattya es my zemely zerent hozza menenk 
Galtewy Martonhoz es kereok az Jozagot hogy 
ozlasra Galtewy Ersebet azzonnak erezze [Póka-
fva AF; J H b XXVI/33]. 1564: mw az feolseged 
poronczjolattya zerenth el Ja r t tünk benne, es 
meg kenaltuk az penzel, szent paly Ersebeth 
Aszonth Hauy Bodog Asszon Estin penteken, de 
mw teollwnk az pénzt feol nem veűve [Zutor K ; 
Ks 42. B. 25]. 1574 hywata mynket az wytezlo 
Bozzasy ferenc Az N. parancholatt 'awal Bozzasy 
myklos kypybe erkedre. . . zent Demeter nap elot 
walo hetfwn hog my az nagsagod parancholattya 
zerynt wennenk bizonsaghokat be az hatar felöl 
• . .My Azért mynt Alazatos hwwek enghedwyn 

az : n : parancholattyanak el menenk erkedre es 
lg Iár tunk el az Dologbaa [Erked K ; LLt FF. 
29. aKöv. a vallomások]. 1584 : En Azért ez 
compo(sitio) zerent wgiekezte(m) el Iarny [Kv; 
T J k IV/1. 355]. 1590 : Az miben az waros min-
keth el bochiatotth my azban Jartúnk el, es azo-
kért keönyeörgeötthwnk vrúnknak [SzU; UszT]. 
161211613: Hiva minket az vitezleő Czereny 
Gasparne Ombozi Martha azzoni. .Buzaban. ., 
hogy az minemű zemeljekett mi előnkben hiua-
nak, azoka t . . .megh eskettnők es megh exami-
nalnok: azért el menven igazan el iartunk benne 
[Buza SzD; KJ ] . 1653 : Michoda valazt impet-
ralhattak eddig te tudod ennekem meg nem 
irtad mint jartal el benne [Sófva BN; Ks 41. 
E. 31]. 1671 : Mys kîk az my kgls Urunk Tanachy; 
es orszagh delegatussitol ide destinatusok voltunk, 
Az eleonkben adott instructio szerent akarua(n) 
az dologhba(n) el járni, Az varosnak rendel, min-
den fundussit Utsankent el jár tuk; es kwleőn 
kwleőn az hellyekett megh tudakoztuk, s-visgaltuk 
[Dés; Borb. I ogy-i biz. jel.]. 1737 Az mint 
Nagyságod parancsolt vala nekem hogy Szent-
simoni Mihály diak Uramni mennek es holmi 
dolgokrol tudakozodnam ő kegyelmitől En el 
jár tam benne [Somlyó Cs; Ap. 2 Léstyán János 
Apor Péternéhez]. 1783 én ezen Helységnek Fő 
Birája vol tam,. . az akkori Hetes Kis Birót 
Jósa Mártont küldöttem fel az Udvarba, azon 
idéző Compulsoriummal, hogy az ő Nga Udvari 
Cselédgyeit kővetkező napra Somlyóra idezze 
bé Authenticatióra, ki is a mint mondotta a do-
logban a parantsolat szerint el járt [Perecsen Sz; 
IB. Mátyás Mihály (54) jb vall.]. 1802 minden 
Tiszteletes Ministernek Sub Gravi animadversione 
szorosán porontsoltatik hogy ollj szorosan es 
sietve jarjanak el ezen kegjes Rendelések telje-
sítésekben) hogj a Gyűlendő alamisnak Cum Fine 
Aprilys el múlhatatlanul be szolgáltassanak a Titt . 
Sz.P. Ur Kásajàb(a) [Énlaka U ; Borb. I I Gal-
falvi Pál esp. kezével]. 1853 szabadulva hivata-
locskám bajaitól, igyekeztem... dolgaiban el járni 
[Balázstelke K K ; DE 3]. 

18. ~ hivatalában!tisztében (hivatali/tisztségvi-
selői) kötelességét teljesíti; a-şi exercita/îndeplini 
funcţia/slujba; (amtlich) die Pflicht erfüllen. 
1571 veottek ezekbe Menye kylĕmb kylĕmb fele 
gonossagok es karok Ieottenek az chaplarok myath, 
kyk nem Iol Iartanak ely az eo tyztegben (I) 
[Kv; TanJk V/3. 51b]. 1580 Az procatorokat 
penigh eo kegmek. . . keryk biro vramat hogy 
fenytekbe tarchya hogy tyztekbe hywe(n) el 
Iaryanak A my az varas dolgayt illety [Kv; i.h. 
207a]. 1590; varosul vgian megh tapaztal tak 
eleyteol fogwant mostis a' Mezarosok kemenyse-
geket holot Az hentelerek el Járnak hywatalokban 
Niŏmorultabbak es Kewesbekis lewen, Az Meza-
rosoknal [Kv; i.h. 1/1. 139]. 1634 De ezeknek 
megh latasara mind sernek es húsnak bizonios 
emberek valaztassanak minden helljeken fideliter 
tartozzanak hivatalokban eljárni [HSzj meglátás 
al.]. 1675 Tisztedben, s hivatalodb(an) szorgal-
matoson el iárván, mindenek felet káraimot el 
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tavoztasd, ha mi karomra való dolgokot eszedbe 
vesz, azt el ne halgasd, hanem azoknak orvoslá-
sában) igyekezzel [Borb. I Petki János ut. csík-
csicsai jb-bírájához]. 1703: ki ki rendes hivatallya-
bán jarjan igazan el, és adgya meg az Istennek 
az I(ste)nét, és az Császár(na)k az Császárét [UszLt 
IX. 77. 68 gub.]. 

19. intézkedik; a lua måsuri; verfügen, anordnen. 
1578 : eo kegmenek. . .Biro vramnak tanachyawal 
tellyes hatalmot a t tak egez varassul mindé (n) 
bwnnek teorweny zerent való meg bwntetessere, 
Mostanis eo kegmet kérik hogy tyztye, es hatalma 
zerent Jarion el az gonossagnak es engedetlen-
segnek bwntetessebe [Kv; TanJk V/3. 161a]. 
1584 : Amint az Eyely Iaras kiáltás, Es harang 
zo vta(n) Bor Adas Es feokeppen zitkozodas 
feleól vegeztek volt, Mostannis Inuiolabil(ite)r 
azonba Iarion ell Biro vra(m) eo kgme, Es akik 
azon vegezes elle(n) vetkeznek, megh bwntesse 
[Kv; i.h. 281a]. 1790 : A Szŏllŏ Bírák kŏtőlősségek 
. . .hogy a . . . két Szŏllŏ Hegyek.. .minden Tőr-
vényeire Hitek Szerént Gondat tartsanak, és ha 
mi tsorbaság esik azojkbfan), meg orvaslásában, 
el járjának [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 

20. cselekszik; a face/proceda; handeln. 1597 
Veres P a l . . . kerde keonywes zemmel hol wagion 
az l eány . . . Azútan monda hog i . . . en fel iedzettem 
az napiatis az laistromban mikor welle woltam 
mind holnapiat het i t tudom, de ha az napot el 
halaggia amikeppe(n) ream zolt bizonnyal higgie 
walahol leze(n) az orzagban megh kerese(m), wa-
lamit hoz az teorweny de bizony abban iarok 
el, ha penigh en teollem walo leze(n) ninche(n) 
mit tennem [Kv; T J k VI/1. 83]. 1644: ha az 
teorueni mit hoz, el Jar benne [Mv; MvLt 291]. 

21. teljesít, végrehajt ; a îndeplini/executa; voll/ 
durchführen. 1595 : Simon Gyenghe hozot Wrúnk 
ö fgtöl paranczolatot, hogy az Olaz Loasoknak 
hadnagyanak gazdalkogyúnk.. a És igy igye-
keztünk ö fge paranczolattyaba(n) el jarnj [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 187. — aKöv. az adott élelem 
fels.]. 1621 : az minemw Tiztviseleőket Generáli-
sokat, Capitanokat es hadnagiokat rendeltek es 
valaztot tak . . . valamit piaranczolnak minden ma-
gok vonagatas mentsegh nelkwl szorgalmatoson 
el Iarjanak [Kv; T a n J k II/1. 3 3 3 - 4 ] . 

22. ~ja a táncot el/végigtáncol ja a táncot ; a 
dansa pînă la sfîrşit un dans; durçhtanzen. 1801 
én a gazda kérésére a Tántz osztást válalván azt 
mondám nékiek t sak várakozzanak mert mihellyt 
ezen tántzot el járják mindgyárt keteknek tántzot 
adok [Feltorja H s z ; HSzjP]. 

eljárás 1. j á r t a t á s ; circulare; Herumgehen. 
7583/XV I I . sz. eleje Mikoron bizonios dologrul 
szólani be giulni akarnank az tabla el Jarasat 
meg beócziullie, es tartozzék az Ceh Mester haza-
hoz giulni [Kv; MészCLev.]. 

2. (hivatalos) ténykedés; activitate, procedare 
(oficială); (amtliche) Tätigkeit. 1649: (A tanuk) 
bizonioso(n) tudha t t ak az Inek jo lelki esmeret 
szere(n)t való tisztiben való eljárását [Kv; TJk 
VIII/4. 365]. 1842 : az lő szám alatti Tanú hűt 

szerént te t t vallomássábol ki világlik az, hogy 
Alexander Mária, Hadnagy atyánkfiat tisztébe 
kőtelessegénél fogva te t t el j á r á s á é r t . . .Huzo 
vononak, Czigányok Vajdajának 's nem varós 
Hadnagyának valónak nevezte [Dés; DLt 1452a.9]. 

3. eljárásmód ; procedură ; Verfahrensweise. 
1852 : A birodalom más tartományaihoz tartozó 
katona kŏtelezetségüeknek, Magyar, Erdély, Tóth, 
Horvát országokba.. .á t botsáitatása tekintete-
ben, az eddigi szabajszerŭ el járás, további rende-
lésig meg marad [M.bikal K ; RAk 47]. 

eljárattatik kijárattatik/határoltatik; a fi ho-
tărnicit ; abgeschritten/gegrenzt werden. 1813' 
Igaz hogy 1787-ben minden hellyek el járattattak, 
's foglaltattak, mellyek a ' Toldaíagiana sessiokhoZ 
ragadtak volt [Koronka MT; Told. 22]. 

? eljárékony ? kb. könnyen elhabzó, kifutó; 
care se spumegă şi se revarsă uşor; leicht auslau-
fend. 1590 akkor az ideobe inkab minde(n) hordó 
Ser alat egy egy cheber volt, holot igen el J a r e k o ö 
(l) a ' Ser [Kv; T J k V/l . 22]. 

eljárhat 1. el-elmehet; a putea merge din cîfld 
ín cînd; gehen können. 1603 : Ilkej Pal F e r e n c k 
es Jstúan Peter szabaditattiak Juhokat az mochiaf 
berchig való v t i g . . . , hogy el iarhassanak vellek* 
Az Jlkei Biro es teòb júhos nepek tilalmok elleH 
teòrwe(n)re [UszT 16/45]. 

2. el/végigmehet, elhaladhat; a putea t r e c e î 
vorbeigehen können. 1573 Az eo Zeleyek ala† 
egi darab Santo féldet vettenek volt Zabo lenartwl 
. . ., Az myt meg veotek Azt gepewl (!) Be fog' 
laltak, Azon kywl Maradót Zabo Lenart Saytoy*" 
hoz Annye feold kin ket zeker egimas mellet éíy 
Iarhaszon [Kv; TJk III/3. 302]. 1584/XIX. st-
eleje mind barmokal s mind szekerekkel eljá ſ ' 
hassanak ra j ta [HSzj szekér al.]. 1586: v e o t t e f c 
ezekbe eo kgmek Minemeó ru t Izoniw mely Saí 
reked megh az keo fal mellet, Az keozep kapu ' 
es Magiar ucza kys Ayto keozeot, vgy Annye*ţ 
hogy Immár ot semmy zeker Nem Jarhatna e 

[Kv; TanJk 1/1. 37]. 1589 : leòt panaz Az şo* 
feold foglalas feleól mind a ' fwz szelyn, s h^Í* 
az kayanto vtban, Zeoleok keozeot es egieb hetfe^ 
keozeot. Azért Amely vraim Az Erdeo latny vala2' 
tat tanak, ez illien helieket mind el Jariak, es-*^ 
zeoleok keozeot vtakat Irthassanak, Az zeole<£ 
teoket sohol Nem zanuan, v taka t chinaltassatf0^ 
ollianokat hogy az zegheny keossegh p e n ^ 
fogadot zekeriwel mindeneot el Jarhasson, ^ 
zeker mehessen el egymás mellet [Kv; i.h. l ^ J j 
1665: ugy el veszet vala az u t hogy a k k o r i s ^ 
nem jarhattak ot s most sem jarhatnak aflitfí 
el vesztegette az malom arkabol ki foljo viz [ J 0 ^ 
bágyfva MT; Bál. 50]. 1734: közöttöka ol?Ţt 
spácium volt, egy pár tánczoló tágasan e l j á r h a t ® 

[MetTr 331. - aA táncra felállottak két $°*č 
között]. 1790: Mind két Szőllő Hegyekben 
kőzenséges Utakból Senkiis Semmi Szia aj* 
tsak leg kissebbetís elne foglaljon Se f o g l a 1 ^ 
san, ugy hogy míndenűt az egesz vágás 
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kár nélkűlt el járhassan [Karácsonfva MT; Told. 

3-Íámi képes; a putea umbla, a fi ín stare să 
umble; g ehen können. 1603: Kowaczj Lukaczi 
ín î î I ' o f e o Ember hwti wtan ezt wallia, Tot 
miualj mag vetőből Jö wala haza be hiua hogiaya 

az katonak kapitaniafcoz wgy meg Jtatak ot 
tL mi halt hogj El nem Jarhatot hanem az Eö 
wendege a katona fogta Égik felöl ket felöl fogwa 
wgy wonak haza hol az terden hol mint wontak 
LUszT 17/23. - *A Hodgya (U) tn -í képzős 
szarmból alakuJt vn]. 

S2abadon járhat; a putea umbla liber; frei 
j ™ n können. 1590 : vegezet eo kegmek hogy Az 
«aczolakat az tarchya hazarol el haychiak... 
^ayanto vqlgybe penigh most el Iarhat [Kv; 
ſanJk V/3. 220b]. 
h f.' 'hivatali tisztében) működhetik/tevékenyked-
atHK a P u t e a proceda/desfăşura activitate (ín 
ambuţüle oficiale); sich (amtlich) betätigen kön-
mtv. 1 5 7 0 ' A z B o r korchomarlashoz Es chiapla-
h a t t í V a l ° Utasra Azon Thawaly ket vraimat 
2 : a k eo K varoswl, kyknek Biro vra(m) legien 

gitsegel hogi Iarhassanak ely hywatalokba Mint 
V / 3 H k Eztendeobe végeztek volt [Kv; TanJk 
j ' \ ^iro vram hywassa be az chyap-
eròt * a Z v a r o s vegezesset aggya eleykbe, es 
tioi v? g Í O n a z vasarbiraknak hogy az eo instruc-
ertetf if ^ Iarhassanak [Kv; i.h. 225a]. 1590: 
nek oBÍXO vramnakis Akarattiat hogy eó kgme-
tiz+îK Z bementre kelletnek Menny, Az Birosagnak 

“°en egy ideigh ithon Nem Jarhatna el zemelie 
G v [ ; Í h> 1 4 6 ] -lu* “ * epéseket tehet; a putea acţiona, a putea 

azL ^ Í ; S c h ritte tun können. 1815 : Ha pedig 
adnák fjeknek ki váltásában olyas nehézségek 
tehJ+ magokat, hogy abban a' maga Aszszonyi 
hatmf1t l!nfége é s Özvegysége miatt el nem jár-
ién^ ^ e î l a t u g y a z h t Ifjú Aszszony Testvér-
CoîiHíf- i P e l e y Elek Urnák is a' meg irt 
Végr ] s z e r é n t á l t a l engedné [Szamosújlak Sz; 

d u c i é i ' m n elmenő/vezető; care duce, care se 
ſSzác T?rend' ziehend. 1732 : az élen el járó ut 
î ^ f ^ t j a k a b SzD; TSb 51]. 1750/1753; A ' 
uti* • î,nek f e l s ő széllye az ott tsapponolag eljáró 
781 t S « i ô z r e hagyatának [Koronka MT; Told. 
í^LaÍÍ,11802 : a Bezdédiek felesen Puskákkal 
utti£ comparéálván azon éllen el jaro szeker 

állották, bé vágták [Torda; TJk III. 
TBf>,qíJ'Ji/3 ; a ' táblák alsó bütüjinél el járó ut 

botska J ^ 5 9 ' 1 8 ] ' 1 8 3 4 : <Van> d a r a " 
uyelés ' \koszáloJa. • - mellyet az ott el járó ŏsve-

r n ^ u e m i s ige n használhat [Tarcsafva 
îádnT 1 8 4 6 : a Sellyefelé eljáró Uttza [Nyá-

àdmagyaros MT; EHA]. 
(persn elhaladó, jövő-menő (személy); trecător 
uttzáV H i n " u n d Hergehende. 1805: Az 
botsát8, S ° k ndvarokrol kí lévén a kut gémek 
kezéét 1a ' a z o t t járókra nézve a roszsz követ-
252/825 xnelf] tartani tTorda' T L t Közig-

eljártat 

eljárt 1. összetaposott; călcat ín picioare; zu-
sammengetreten. 1716 : az szántáson ís őrőmést 
most űgyékézem vala rajta lénny, mivély olyan 
él járt utazót főldék vánnak mindenik határon, 
hogy ha égy kűs száraz űdő forduly azokat az 
után meg nem szánthatni [Szentdemeter U ; Ks 
96 Fodor Márton lev.]. 

2. kijárt; cu prilejul hotărnicirii atribuit altuia; 
zur Gelegenheit der Markabschreitung einem an-
deren zugesprochen. 1793 : az el járta Főidről 
való Tőrőkbuzát is ő Klme Szedte meg [Mező-
bánd MT; MbK XII . 94. - aTi. a határjárás 
rendjén tett vallomások alapján más birtokának 
ítélt]. 

eljártat 1, végigjártat; a face să treacă/cir-
cule (pe la fiecare); entlanggehen lassen. 1583 : 
myerthogy zantalan fogiatkozasokat lathnak varo-
sul . . . Azért vegeztek matul foghwa mindé (n) 
wdeobe(n) obserualny hogy Biro vram, es keo-
wetkezendeo Birakis mindé (n) Negy hetben 
egszer az cédulát el iartassa es eo kmeket varosul 
egybe gywche [Kv; i.h. 275b]. 1594: Kérik varo-
sul Biro vramat hogy a' Capitanokal el iartassa-
nak minden hazakat, Ahol kendert, lent talalnak 
mindenwnnet ez varosbol mind Azattat s mind 
azatlant ky hordassanak [Kv; i.h. 1/1. 232]. 
1604 : görfi Janos az bironak meg hatta wolt 
hogi kapitan wram es királj biro vram Zauaual 
az falut el Jártássá hogi senki az ő hazara nç 
mennien hogi onat walamit el hozon [Csekefva 
U ; UszT 77b —c]. 1805 : Végeztetett. . .Int(e)r(i-
malis) Hadnagy atyánkfia még ma jártassa el 
Fertályonként, és Házanként az ollyanokat, kik-
nek kut gémjek az uttzára ki ál l . . . a ki kut gem-
jit harmad napok alatt bé nem vészi az uttzárol, 
le fog vágattatni [Torda, TLt Közig. ir. 252/825 
mell.]. 

Szk : táblát ~ táblát (gyűlési meghívót) elhor-
dat/végigjártat. XVIII. sz. eleje : ha az Melto-
sagos Urunk (na) k avagy az Nemes Tanácsnak 
parancsalatja volna, es az becsületes Czéh Attja 
az táblát el jártotna, es az Jfiu Mester által az 
Mester Embereket hivatná, valamellik az Mester 
Emberek közül azon nem obtemperálna, avagy 
semmi bizonyos excusatiot az bé nem jövetelére 
adhatna, az el mulatássáért egy forintig bűnte-
tesség (!) meg [Kv; PosztCArt.]. 

2. (határt) kijártat; a face să fie hotărnicit; 
(Feldmark) abschreiten lassen. 1574: Janos ko-
wach Zolgha cyryak pyntekbea lakozok hagmasy 
Cristoph wra(m) Jobbagy.. .ezt wallak hog az 
hatarnak my nem tuggywk az zylyt de az ket 
darab erdőt kyt bekes Jdeybe el hataroztanak, 
es az kyt mostannys el Iartattak Jtylò mester 
wra(m)wal byzonnyal tugywk hog Jppen erkedhez 
byrtak es erkedy hatar wolt | Beke Gherghel 
orozfay Jmreh Deak Jobbagia... ezt walla hog 
az mel erdőt mostan az tekeyek el Iartattak. 
Erkedhez Jltek es byrtak | Ghaspar balas oroz-
fay Apaffy ferencz Jobbagya, .ezt walla hog az 
mel erdőt Bekes Jdeybe el hataroztanak wolt 
es mostannys az mellyet el Jartattak Jtylő mester 



eljártattat 992 

wra(m)wal.. .erkedhez byrtak es erkedy wolt 
[Erked K ; LLt FF. 29. aSzászpéntek (K) 
Teke és Mezőerked tőszomszédságában]. 

3. összetapodtat; a face să fie călcat ín picioare/ 
bătătorit; zusammentreten lassen. 1604 : Az hollo 
keò patakanak az felseó szelet . . . Zekel Moses el 
foglalta vala, ne(m) cziak azt hane(m) megh tano-
rokomoth mi(n)d el jar tat t ja vala marhaj ûal 
[UszT 18/104 , ,Thomas Alberth de Giepes" (32) 
lib. vall.]. 

eljártattat (határt) ki jár tat tat ; a face să fie 
hotärnicit; (Feldmark) abschreiten lassen. 1827 
az Exponens Urnák azon darab Kaszállojabol... 
egy Darabott 7 Cométánusak által el jártatattván, 
a midőn . . . az Exponens ur, a 14 Cometáneusak 
által való Jártatást el Próbálta volna Kegyelme-
tek azt meg nem engedték [Msz; SLt Vegyes 
perir.]. 

eljátszik. Csak szk-ban: eljátssza az időt játék-
kal/játszással tölti el az időt; a-şi petrece timpul 
cu joacă; die Zeit mit Spiel verbringen. 1804 
Délután nem igen jol tanultam, el játzodtam az 
időt | Délután el játzodtam az időt nem tanul-
tam [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 3, 30]. 

eljátszod(ik) ts eljátszik vmit; a juca, a puné 
ín joc; (ver)spielen. 1736 Innepekben, de kivált 
sátoros innepekben. . . annyi Agnus DEIT, olva-
sót, képet s azféle apró szent ajándékocskákot. . . 
annyit adtanak az páterek és az mesterek, hogy 
elig győzték eljátszodnia [MetTr 432. aTi. a 
diákok kártyán]. 

? eljavall eltanácsol; a povăţui să se înstrăineze 
de cineva; jm den Rat geben sich zu entfernen. 
1631 Toldalagj Mihály monda hogi mit hazucz 
te teökelletlen beste kurua fia, te hazugh Istua(n) 
Deák az felesegemetis eö gjouala el teölem min-
denben ollia(n) inter cafar (?), az mi szekŭnkben 
igen keves böczüje vágjon onnét ki költ leuele 
[Mv; MvLt 290. 48a]. 

eljegyez I. elmátkásít/gyűrűz; a logodi; verlo-
ben. 1632 Nemetiben lakó Kouaczi Istua(n) 
Jegzette volt el Deveczierben Molnár Giőrgh 
leanniatt Ersebetet [SzJk 40]. 1640 Nouajban 
lakó Nagy Adam parazna matkaiatol melliet 
tudatlan talalt volt el jedzeni; Annak kőtelessege 
alol az Eccl(es)ia absolualta [i.h. 48]. 1642: 
Engemet az el mult eztendeőben Tanczos Gergeli 
el jedczet volt [i.h. 58]. 1643/1723 : Mikola Sig-
mond Uram. . Isten rendeléséből... Kamuthi Su-
sanna Aszonyt, jövendő Isten szerent való hazos-
sagra eljedczettea [O.fenes K ; JHb XIV/13. -
aEgy másodlatban (JHb XLIX/32) : eljedzette]. 
1685 Isten rendeletet kó vet ven Tekintetes Nem-
zetes Banfi Pál Uram, az en Attyaj engedelmem-
ból jegyezte volt el jóvendóbelj hazas Társul 
Kata Leanyomat [ J H b főúri lakodalmi meghívó]. 
1696 : mikor megh holt Feleségemet Bodoni Susan-
nát el jedczettem volt, Bodoniné Aszszonjom 

azon Gjŭrŭ t akarta én nekem jegjben adni [Mv; 
Bál. 85]. 1699 Causa Mocsiensisa.. .Tot András 

mig a' léianzot el nem jedzette addig magát 
arra obligalta.. .hogy vallásába(n) meg nem hábor-
gattya, annakutánna penig mikor el jedzette azt 
mondotta hogy ha haza viheti mindgyárt Pápis-
tává tészi [SzJk 321. - aMocs K]. 1731 m o n d 
meg Urszán Simonnak, a' Léányát másnak ne 
adgja mert én el jedczettem, tizen Négj Máriást 
attam néki, mert ha el adgja buvát valya [Csá-
szári SzD; Wass. Kertész Vonuly (26) vall.]-
1765 A(nn)o 1765, 6-ta febr. jedzette el Farkas 
fiam G. Kornis Manczi kis asszonyt, nekem jöven-
dőbeli menyül [Kelemen, GenGy. Kemény család]. 
1776 : Groff Gyalakuti Lázár János Úrfi eŏ Nga 
. . . a ' Nevezett Kis Aszszont magának tökéletesen 
el jedzette vólna jővendőbéli Házastársul, és 
hittel-is kőteleszték volna egymásnak magokat 
[Nsz; GyL hiv.]. 

2. megjelöl, jeggyel lát el; a marca/însemna; 
bezeichnen, mit Zeichen versehen. 1627 en el 
menek az Somosdi hataron leueo Bene neuW 
erdőre, . e s mikoron az fakat el Jedzettem u o l n a , 
az mellieket le kellene vágnunk. Ezenközben 
erkezenek az Somosdi Uraim fegiueres k e z z e l 
[Nagyernye MT; Bál. 82]. 1767 : (Amely földet) 
az Mlgs Poss(ess)or Urak kőzűl akár mellyé 
borozda vonás irtás vagy más mod által m a g a n a k 
el jegyzett azt mint maga ŏrŏkségit ugy t a r t o t t a , 
orothatta, s mivelte [Hídvég Hsz; i.h.]. 1770 ; 

a Savanyú forásra menő Doszu nevezetű Cseres 
oldalt, alol a patak mellett kezdvén k e r e s z t e k k e l 
el jegyezte e ő Nagysága. .Tisztartoja [ V o r n á g * 
H ; J H b XXXIII . 25]. 

3. (tulajdonul) kijelöl; a desemna (drept p r° ' 
prietate); (als Besitz) bestimmen. 1570 : Jafl°s 

deak. . .vallya hogy Emlekezik Erre Mert Jele* 
volt mykor Zabo Symon Magat az hazba Mely 
Borbei ferench haza felet vagion Be Jktata, • • • 
Az Jktatas penigh leot az felseo hazakban, ^ 
elseo pinchebe, Es az vrbĕger kapwyanak feteJJ 
Mind wduarostwl kertestwl, ely Jecchetek vol* 
neky [Kv; TJk III/2. 117]. 

eljegyzés elmátkásítás/gyűrűzés; logodnă; Vej-' 
lobung. 1776 Ki volt az a ki meg ér tvén . . . 
Lázár Urffi o Nga által let t el jedzésít Gro** 
Kornis Anna Kis Aszszonynak; hogy ázom10: 
Kóródra ki siessen ? . . . miokra való n é z t . • • 
vallyon nem valami Atyafiságnak Szine a l a t t é 

vagy hogy már az el mátkásitott Kis AszszoH 
maga részére el tsábittaná? [Nsz; GyL hiv.]-

el jegyzett 1. elmátkásított/gyűrűzött; 1 ogodttj 
verlobt. 1776 Midőn már ã fenn meg irt W0^ 
szerint el jedzett mátka Kis Aszszont az 
nens Urffi ŏ Nga az Anyaszent=Egyház t a r . 
szerint készült volna el venni, és Dispensatio* 
nyert vó lna . . . , akkor mi némû Conditiokat, 
kitsoda Szabott vó l t . . . ? [Nsz; GyL hiv.]. t 

2 . megjelölt; marcat, însemnat; b e z e i c h n e ' 
1747 Sűrű keresztekkel el jedgjzett métán eg r \ 
nesen alá a le járó, leg felsőbb uton ki a mez0* 
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[Nagyida K ; Told. 9]. 1766: Mély el jedzett s 
borozdolt földben Mlgs Groff Nemes János Ur 
Tisztartaja.. .ekét küldvén.. .hol négy hol három 
hol két borozdát fél rontatott az pusztássán [Híd-
vég Hsz; Eszt-Mk]. 1766: az mult őszei.. .Tisztar-
taja Jakab György azon borozdolás által el jedzétt 
földben imitt amott az pusztássán az hol fél tart-
hattak az ekét mint egy borna álni földet fél 
szegett vala [Árapatak Hsz; i.h.]. 

eljcçiyzettetik elmátkásíttatik/gyűrűztetik; a fi 
logodit; verlobt werden. 1639 : Zaz Nyresen Az 
Giőrgh kóuacz Hayiadon Leania ki egy kovaczi 
Legentol el Jedzettetet volt, kiva(n)na attól fel 
zabadulast [SzJk 47]. 

eljer(e) 1. elgyere 

el jő 1. a veni (a ajunge aici); ankommen. 1564 
Nekwnk töruiniwnk es módunk az volt hogy az 
w felsige kiwansagat szek helien montak meg, 
mostan pedig wgian hirünknelkwl el Iwnek es ha 
estwe el iw reggel mingiarast roia az zeginy nipet 
[Cssz; SzO II, 178]. 1568 Anna famula Luce 
l(ite)r(a)ti iur(ata) fassa, Engemet András Katho 
kwldoth vala el, hogy seres Annát oda hyam 
hoza/en hittam seres annat, es o azt monda ne(m) 
igen mehetnek most de mégis el Jue [Kv; TJk 
II I / l . 227]. 1573 Kalara néhai Hegedws Matene 
Azt vallia hogi.. . orgonás Ianos . . . vgi hat ta 
volt testamentumaba hogi neki egi attiafia vagion 
pesten mykor az ely Ieo az my penze es Arany 
ezwst Marhaia Marad fele aze legen, Twgia hogi 
ely Ieot [Kv; T J k III/3. 173]. 1584 Zam vetes-
koron keoltottem hogy Az vraim hozzam el Jeot-
tenek f 2 [Kv; Szám. 3/XV. 8]. 1591 Monda 
hogy eo mindenkoro(n) teorwent aal En mindgia-
rast az pechiettel azon nap Estwere teorwenyre 
hiwa(m) Jde be az varba(n), de nem jeowe ell 
[UszT]. 1592 Georgy Eotweos Marton Inassa 
Ach Antal fia vallia . . . Eztis hallottam vgian 
Cassai Borbara zayabol hog' atkozta az warost, 
Az Isten meni keòwel veztene el, Jwne el az Twz 
viz swlliesztene el ecczer [Kv; T J k V/l. 300 — 1]. 
1597 Az mely Eyel Borbély Petert meg foktak 
vala az Asszonnyal, Az Daikais azt izente, el 
jöjen meg egyszer, ha szörnyű halallal kel halni 
is [Kv; i.h. 128]. 1610: Az vtan sokszor el Jeót 
Kun Peter Mihalj deakni estue kesseo(n), hun 
Niolcz es hul küentz orakor [Dés; DLt 321]. 
1618: akor nem Jwuenek el Kortomaz Georgi 
es Patak János, az kik ki hittanak uolt bennwnket, 
de az teobbi mind el Jwt [Vajdasztiván MT; 
RDL I. 12]. 1638 enneke(m) mostoha Ania(m) 
volt az Aszón, mostis el iü hozzam tiz, husz pén-
zért kölczŏn kérni [Mv; MvLt 291. 144b]. 1641 : 
mi onnát ketten el jeőuenk Kenteikire, tekinteők 
oda irkezenek Lazar Demien, az tarsavai 
eggieöt Jancziar gjeőrgiel [Sajókeresztúr SzD; 
Bfh]. 1655 : Én nallam pedigh vagyon Ózdinak 
az Bestye lelek kurva fiának h ű t t levele, hogy 
màndenekb(en) megh oltalmaz, ès el jű ide mel-
lém, de megh csala, nem jőve ell [Kv; CartŢr 

6 3 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 

e l j ő 

II . 895 „Petrus Lázár de Diós al(ia)s örmény" 
(45) ns lev.]. 1667 : Tamás Deák nevő szolgája 
többekkel együtt el jűvén el foglalta Mikes Mihály 
Ur számára8, [F.szőcs SzD; TGsz 51 - aA falut]. 
1691 Csütörtökön pedig el jövennek az Colosvari 
Nemetek Dees Varossat fél vèrték [Dés; Jk]. 
1703 : irtam volt ennek előtte hogy az beszterczei 
sokadalomra jűj el [Ks 96 Kornis István felesé-
géhez]. 1731 : Én mostis . hivathatak becsületes 
assessorokat és az szolgabirot, mert most örömest 
el jűnek mert nemelyek(ne)k azok közülis nincsen 
mit egyenek [Pálos N K ; Ks 83 Géczj László lev.]. 
1738 : az hideg . . . az lábat meg csipte s igen 
roszúl vagyon vélle, azért ha meg gyógyul el 
gyün [Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1744 
ha mit én bé hajtok jőjjonek el ők Szabadítsák 
meg [Szentegyed SzD; Wass]. 1749: az szekerek 
pedig mind el jűjjenek borért [Buzd A F ; Ks 96 
Mikó Ferenc feleségéhez]. 1758 :• ha el jű é Maxai 
Aszszonyom onnetis ma varok valaszt ha el jű 
mingyart a kocsimot utána küldöm [Szászerked 
K ; LLt Fasc. 109]. 1778 : ha el jö is . . . ö kegyel-
mének el kel menni [Sáromberke MT; TSb 13 
Bethlen Zsuzsa lev.]. 1786 jöj el, holnap, mert 
ha el nem jösz nem látz s punctum [Szászalmás 
N K ; IB gr. Toldi Zsigmond tréfás lev. gr. I. 
Bethlen Sámuelhez]. 1823 Csernátoni Sámuel 
. . . el jöt a házamhoz, szorongatni és a roszra 
kénszergetni kezdet [Radnótfája MT; TLt Praes. 
ir. 65/827-hez Sütő Parasztyiva (40) férjes asszony 
vall.]. 1843 : a Szám tartó a' hátra maradott 
resz borért eljŏ 's meg lehet még többetis vészen 
[Széplak K K ; SLt Menyhárd Péter lev.]. 

2. (vkivel együtt) elmegy vhova; a veni/merge 
(împreună cu cineva); mitgehen/kommen. 1568 
ennekem monda Balog Jmreh, Meg ennekem 
tartoznék toth ferenc zaz foiintal, es en mondek 
neky, Jere hoza most Emlekeztesd Rea, el iowe 
velem Balog Jmre [Kv; T J k I I I / l . 177]. 1573 
Inmar (!) ketzeris hittalak ky az zeolebe hogi ely 
Igazicchwk Egimas keözt az zeoleo dolgát, de 
Eccher sem vehettelek rea hogy. el jeoy [Kv; 
TJk III/3. 261]. 1592: Mikor valami mazlaggal 
halazni akarnank eginihaianian (!) menni, Iu ta 
oda Marton az megh holt Inas, es kezde mondani 
hogi eois el Iw velwnk [Kv; '©Jk V/ l . 272]. 
1600 : eszekbe weúek az zabad zekelek, m o n -
danak, ha el ne(m) jeótek bizoni megh bannyatok, 
nem leòn mit tennink el kellet mennjnk de m j 
sem(m)it ne(m) chelekettunk [UszT 15/27 ,, Joan-
nes Istwan de Bikafalwa pp" vall.] | Immár vala 
dęl es el Jeoúenek mjnd a' vargiasiakkal eggwt 
haza [Olasztelek U ; i.h. 15/16]. 1603 lm Jöien 
el welem en wgy zerzem meg dolgát hogy, felelme 
nem leszen [i.h. 17/41], 1615)1616: ha velem 
reggel el akarnak jöni most jo módúnk; vagyon 
benne, együld maszor nem leszen illyen mod 
[Kv; RDL I. 100 Juhös János>kolozaikamárais-
pán nyil.]i 1691 igirtem volt eo kglm(éńe)k ugy 
hogy velünk edgyŭtt el jűjjűn {Dés; Jk]. 1742 : 
velünk édgyütt Hid kapuig el jüvén, ă kapunál 
inte a náddal hogy Csául járjunk az ovárba bé 
ä szaroz malomba [Kv; Aggm. C. 12]. 1818 ; 
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tökelletesenn elis határoza magaban hogy el jöj-
jen vélem [Ádámos K ; Pk 7]. 1844: nints ki 
el jöjjen véllem 'egyedül tsak nem indulak — 
leg jobb ha te kŭlded tŏstént a ' lovakat [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

3. ideérkezik, ide/eljut; a sosi (aici); (hier) 
eintreffen, ankommen. 1591 : el közelget 'a halai, 
ky chak vg' yew el égkor, mint az lopo auag' a 
toluai [Gyf; Bál. 93]. 1653: Ezenközben eljőve 
az híre a Básta jövésének, hogy nem meszsze 
volna Kolosváron túl [ETA I, 55 NSz]. 1655: 
Hallatik most, hogy nagy döghalál vagyon Ma-
gyarországban, és azt ide vár juk; a mely ide 
hozzánk nem jöve el — ha úgy volt é vagy nem ? 
bizonytalan [i.h. 160]. 

4. idejön; a veni (aici); (hier) herkom m en. 
1591 : megyünk vala Ála hárma (n) . . . az Foris 
Alberth haszanal, ki Jú t a Miklós, monda Kochis 
András ki vagy monda Miklós Jeonetek el beste 
lelek kurvák megh lat t játok ki vagiok [UszT 
13/72]. 1592 : Jakab . . . mongia vala Balintnak 
Te Balint Mezaros vagj te, ne(m) ember, de en 
ember vagiok, Jwj el chak esse vgi wttlek, hogi 
sem ma sem holnap, sem az vtan bort nem izol 
[Kv; TJk V/l. 265]. 1593: Mikoron eörzenenk, 
toluai kiáltást hallank oda futamank, tahat immár 
el valtak egimastol Buzaj Matias az fiatol, Es 
monda az ven Buzai Matias, miért nem jwteok 
el hamar, lm az hires kuruafia megh eol vala az 
fiam [Kv; i.h. 364]. 1610: osuatt peteris . . . 
monda el ne Jŏy mert ha el Jòzy betörik az feyed, 
az penigh megh fogada es megh tere mas fele 
mene [Betlenfva U ; UszT 40b]. 1712 : mondani, 
mondata nekem hogj el J ű t bekesegre én hozam 
[Mikeszásza K K ; MúzRadák]. 

5. megjön; a sosi; ankommen, eintreffen. 1574 : 
Estwe 11 orakor varya volt haza vrat, Nemykor 
ely Ieo zigarto gĕrgely egembe [Kv; TJk III/3. 
317]. 1581 : Azt is twdom kedigh mychioda segeth-
ségh a féle záz segethségh, mert 8 ora (!) Jwnek 
el, deligh zantnak, déli wtan myngiarast mententh 
(I) mennek [Noszoly SzD; BesztLt ,, Joannes 
Chyeffej provisor Albensis" lev.]. 

6. (nő) ~ vkihez feleségül jön vkihez; a veni 
după cineva (a se mări ta cu cineva); jn heiraten, 
seine Frau werden. 1653: Gazdag Ferencznét 
elveszem vala, de hogy komámaszszony volt, 
tehát a páterek ellent tartának benne. Azután 
Székely Istvánnét kéretém, s az nem jöve hozzám, 
hanem az a Sarkó Anna, szegény özvegyaszszony 
eljőve [ETA I, 155 NSz]. 

7. elérkezik; a sosi/veni; heranrücken, (an)-
kommen. 1570: Erzebet Zabo peterne hity zerent 
vallia, hogy zayabol hallotta Tamas papnak Azt 
Monta hogi eo fl. 20 adot Torozkainak kyert az 
Assw patakbely zeoleyet vetette zalagba. . . Ez 
bezed pinkestbe volt, mykor az zwret ely Jeot 
Latta hogi Torozkay Zette megh az zèleth [Kv; 
T J k Hl/2. 84h]. 1572 : Eztis vegeztek eo k. varos-
swl hogy Byro vram Ez Ieowendeo Zerdan megh 
kyaltassa Az Mostani zalagokat az kye Megh 
valchyak, Mert harmad eztennap ely Ieowen ely 
agyak Mint zinten az Regy zalgokat (!) [Kv; 

TanJk V/3. 59b]. 1588: Sombori Lazlo keoz 
helyen vr mezeona hagyoth helt az teorwennek 
hogy fogoth nepek lassanak teorwent benne, 
Kopaczy Perencz az nap el Jeowen . . . rea men-
tem a teorwenyre oth varwan az mas felth mind 
nap estig de rea nem Jeowenek az teorwenyre 
[Zsákfva Sz; WLt. - aŐrmező Sz]. 1590 kere 
en teólle(m) az Medeseri hatarban egj zena fjue-
met megh njomasaba hogj be kertelije(n) benne 
Illje(n) conditioual hogj mikor az kazalasnak ideje 
el ieó, «kez megh kazalua takarúa, en neke(m) 
ket zeker zenat ad iot [UszT]. 1697 : Isten Kegyel-
mebűi a7 Tavaszi kivanatos napokkal a' szőlő 
munkájának ideje eljűvén communi consensu 
deliberative vigeztűka [Dés; Jk . — aKöv. a vég-
zés]. 1728 : Aranyas Mái nevü Sz<ö>lő Hégyben 
lévő szőleit, elsőben ideje el jővén meg karozzák, 
ki hajt ják, meg kapállják, tővétis jól meg tisz-
togattják [Torda; JHb Jósika Mózes ir.]. 1737 : 
égy idegen Pataki Boricza nevű teréhbe esett 
parázna Leányt tudva tartván maga házánál . . . 
mind addig lappangtatta mig a szülésnek ideje 
el jővén azon meg nevezett gonosz léányzo félre 
menvén . . . szült [Torda; T J k I. 133]. 1763: 
tsak kérem az én Istenemet hagj jűjjen el az az 
boldag ora mellyben én meg mutathassam ezeket 
az igaz Cselédeket Natsádnak mind egj Tűkerbó) 
hagj lása ki Natsád őket [Kóród K K ; Ks CIL 
18 Szarka József gr. Kornis Ferenchez]. 1831 
ha a ' tavasz el jŏn ki megjek Adámosra talám 
a' fris ăer valamit segit [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. - L. még ETA I, 120. 

Szk : ~ az ideje eléri azt a kort. 1703: az kis 
Sandorkot had hozathatnam el, it had jártathat-
na (m) az itvalo Scolaban, addig az mig az ideje 
el jűne, hogy Collegiumban kellene adni [Kocsárd 
TA; Ap. 5 Korda Borbára Korda Zsigmondhoz] 
•K- ~ az idő elérkezik az az idő. 1571 eo k. 
Byro vramat es Kyral byro vramat keryk azon 
varoswl hogy az eo Naga parancolatiat (!) Min-
denfele cehbely ceh Mester vraimnak Ideien Agyak 
erteny hogy Tarciak hozza Magokat Es mykor az 
Ideo ely Ieo kesedelemnelkwl es mynden okwe* 
tesnelkwl Indulhassanak es ely Mennyenek az 
helre es dolognak vegezesere az eo Naga parancho-
latia zerent [Kv; TanJk V/3. 52a]. 1670/1752: 
el jű az üdő hogj meg tanit tyuk, szot fogadnak 
[Dedrád K ; LLt]. 1820: el jő az üdő ä midŏö 
réátok szállanak vagyonaink, várjatok arra [Kv; 
Pk 7]. 1831 : majd el jő az idő, meg fésüllek én 
tégedet [Kvh; HSzjP]. 

8. (errefelé jöttében vmeddig) el jut; a vént 
(pînă undeva), a ajunge (venind încoace); gelaH' 
gen. 1718: Szarka uramat eő kglmit . . . 
várván eŏ kglmivel edgyŭt eddig el jŭttem [ K e r e s d 
N K ; Ks 96 Simén Pál lev.]. 1728: az R o g y j a 
nevű patak hellyig el jŭvének [KCsl 8]. 1790: 
a sok jég és alkalmatlan u t mián Foltnál tovább 
ökörrel nem jöhettek, ot t egy hétig mulattak • 
nagy bajjal eddig el jöt tek [Bencenc H ; 
Bara Ferenc lev.]. 

9» végig/keresztüljön; a parcurge, a veni/trec^ 
prin; (hin)durchgehen. 1712: Jstennek légy00 
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hálá az mely hellyeken el jűttem, azok még eddig 
nem voltak inficiálva, s némely hellyeken mégis 
szűnt az pestis s fel szabadultak az hellyeknek 
némely részei [Szentpál K K ; Ks 96 Haller Gábor 
lev.]. 1796 : mint hogy már a Marhák döge miatt 
. . . Ino es Szép Lak bé vágynák tiltva hogy ha 
Natságod Ökrökkel jo ara el nem lehet jöni 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

10. eltávozik; a se depărta; sich entfernen, 
davongehen. 1570 : ezen fel kelle Zekely János 
es el yowe onnett Myes ky yowynk [Erked K ; 
JHbK XIII . 23] | Zabo Janosne . . Jgen Zydo-
gatia ky wzy onnath es eois Ely Jeo onnat az 
haztwl [Kv; T J k III/2. 31]. 1571 : wgy wala 
az mynth tw k : Jrya, hogy my orzagwl tw k : 
egyetembe Judica vosarnaphoz wegeztwk wala 
negywen napra, mynth az my meg holth kegyel-
mes wrunk temeteseth es az gywlestis, de hogy 
tw k : el Jwue, mykor chyaky wram ky ada, az 
articulosokath az ország wegezeseth másképén 
formaltha, egy hettel tewe towab, az az pal-
marumhoz [BesztLt 42 ,,Paulus Banfi lossonchy 
de mogyoro" a beszt-i tanácsnak]. 1573: Eo hogi 
dolgát ely vegezte onnat Ely Ieot [Kv; T J k 
III/3. 293]. 1585 Az sokadalom Napia(n) zereda(n) 
Ieowe el Oláh mihaly . . . Akoris eoltek megh [Kv; 
TJk IV/1. 518]. 1593 Aholy azth mongia, hogy 
en el zeoktem, es zokve Ieöttem wolna el, en 
ne(m) zeòkwe Jeöttem, att iamfiaj hirewel tuda-
sara (!) Ieöttem yde [UszT]. 1600 Engemet 
poroncholattal tartoztatanak megh az Almasiak 
az Les mezeon es megh feleltetenek de Jmmar 
az vargiasiak el Jeottek vala [i.h. 15/17 ,,Dobaj 
Gjeorgj vgian Dobaj" vall.] | Mikor en oda jŭtek 
el hantak uala jm(m)ar az hazat, hamar el jeo-
ŭenk onna(n) [i.h. 15/27]. 1633 Giarmati Mar-
to(n) el hozata az bort, en egiczer itta(m) 
benne, de ena mindgiart el jötte(m) hazamtol 
[Mv; MvLt 290. 127b. - aVáros szolgája a valló]. 
1639 : Mi azért ezt latvan onnét visza terénk es 
el Jüvénk [H; J H b K XLV/32]. 1654: az Tar-
saim midőn egyb(en) vesztek, en is nem tudva(n) 
kőzzűllők el jűni, azo(n) Király János szolgaianak 
. . megh őletesebe(n) jele(n) volta(m) [Fog.; 
KemLev. 1430]. 1729 azután ŏszve szidván 
bennünket ö Kglme elölle el jŭvénk [Sövényfva 
K K ; TSb 51]. 1738 az Kalnoki kisaszszony, 
mióta Szamosfalvárol el gyüttünk, az ota vellünk 
vagyon [Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1749 
tudositom kigyelmedet mikor jŏjjen el onnan 
[Kv; SLt XL Suki László lev.]. - L. még ETA 
X, 48. 

Szk s ~ hite mellől eláll esküjétől, hitét meg-
szegi. 1593 (Az uram) ne(m) tekintette az Vr 
Jstenth, sem az eö hytj th, Ennek immár maid 
eztendeje lezen Zenth Mihalj napba, engemeth el 
hagioth, el yeöth hyty meleöl [UszT]. 

11. elmegy; a se duce; weg/fortgehen. 1572: 
Zekel Margit azt vallia Megen oda hozzayok 
az Istwan vayda fya, Es panazolkodyk volt Eoneky 
az vranak Illen zoval l m Mint Jarek aztalos 
Uonawal Addegh Jara hozzam az toromba Ettelt 
Italt hordot vgy kert hogy hozzaya Jeoiek, Az 

eljött 

mely Napot hagiot vala ely Jeowek hozza 
Nem bochata azt Monda hogi ha engem zerecz 
ely Nem Megi haly it [Kv; T J k III/3. 7 - 8 ] . 
1656 En mikor dolgoztu(n)k, tőbbszór egiszer-
nel ne(m) lattam hogi ot t lőt uolna, akkor is re-
szege(n) iőue oda ige(n) szitkozodek, — el iőue 
onnan | mikor Sendelt csinala(n)k akkor oda iőt 
uala, s — ot lőn migh edgiet mast keszjtenk, — 
s — ozta(n) el iőue onnat [Szentgyörgy Cs; 
BLt 3]. 

12. folyik e l ; a curge, a trece curgînd; dahin-
fließen. 1600: Tudom hogy az B aratoknak az 
Kikeleön twl wolt egy tanorochkaiok . . . az ma-
lom arka hon el ieö [UszT 15/269 Clemens Pos, 
Oklandien(sis)a (80) lib. vall. - ^ k l á n d U.]. 

Ha. 1818: el jővek [A.szovát K ; KLev.]. 

eljöhet 1. a putea veni (şi ajunge); kommen 
können. 1586 monda az Iosa zolgaia hogy elegh 
Nagy az Aranias de el Ieohettek [Kv; T J k IV/1. 
604]. 1669 : Balogh Laszlo Ur(am) nem jűhe-
tet el az Vásárhelyi Gyűlésb(e) [Gyf; SLt 30. A. 
9 St. Keresztúri de Szász Sombor (36) főszb lev.]. 
1820: egyitek a ' Pŭspŏknével, a' másik Nagy 
Mihályné Hugómmal mind a ' ketten el jŭhettek 
[Kv; Pk 7]. 

2. idejöhet; a putea veni aici/încoace; (hier)-
herkommen können. 1596 : mierthogy az zeoleo 
mieltetesre walo mieseket nem kaphatnak, vegez-
tek ew kegmek warosúl hogy affele rewdegh lege-
nyek ez varosra zabadon es bantasnelkewl el 
ieöhessenek es el zenwedteszenek [Kv; TanJk 
1/1. 286]. 1597 ew kegmek arról wegeztek uolt, 
mostannis az teczet ew kegmeknek hogi az Geo-
reogh es egieb kereskedeo el ieőhessen, es ne har-
mad napig hane(m) egi hétig arúlhasson [Kv; 
i.h. 294]. 1606 : megj ezek felet hiút uolt ket 
bizonisagot az hiuatal az egiket ho(n) ne(m) erte 
az másik el ne(m) ieohetet [UszT 20/141]. 1739 : 
szegeny feleségem abortust pãtiält, mely miat 
ugyan Istenek dicsőség igen roszul nem volna, 
hanem az Màssàval, megint ugy vagyon mind az 
első Gyermekivel az doctornak is izentünk, 
hogy praescribalyon, maga úgyis onnat él nem 
gyühet [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1824/1842: az 
Lengyel István kérésére el mentem az ő kegyelme 
házához a' végre minthogy az édes annya elég-
telen lévén arra hogy én hozzám az alább követ-
kező bizonyság tételére el jűhetett volna [Szász-
régen ; DE 2]. 1842 : Kereskedő Amberboj Josefne 

azt felelte a ' mint én oda mennék, ugy 
a' Hadnagy is el jöhet hozzám [Dés; DLt 1452]. 

eljön 1. eljő 

eljött elérkezett; sosit; angekommen. Szk : 
~nek látja az időt elérkezettnek látja/találja/véîi 
az időt; consideră cä a sosit timpul/cä e t impul; 
die Zeit gekommen sehen. 1860: égy felől hajlott 
koromnál fogva, más felől pedig gyengélkedő 
egésségem tekintetéből el jöttnek lá tván az időt, 
melyben ügyeimet halálom esetére rendezni . . . 
szükséges; ennélfogva végakaratomat előleges meg 



eljötte 

fontolás u tán . . . a következőkben nyilvánítom 
[Kv; Végr.]. 

eljötte eljövetele/érkezte; sosire, venire; An-
kunf t . 1835 : a ' kik ö t esztendők alat t — éven-
ként égy égy ezüst garast adni magokat igérik — 
a libellusban ír ják f e l : s majd az u j év el jöttével 
. . . a Domesticus Curátor által szedessék bé [Nagy-
kapus K ; RAk 10]. 

eljövés 1. megérkezés, vminek eljötte/jövetele; 
sosire, venire; Ankunf t . 1653: Mikor már így 
várnók a császár eljövését veszteg állva, egy kevés 
idő múlva elérkezék a szekérben, mely szekér 
előtt négy szihátu fakó ló vala [ETA I, 133 NSz]. 
1694: Deliberatu(m). Nyilua(n) leue(n) Dienes 
Istva(n) Feleségének Busi Katanak Nemetekkel 
való paraznasaga, és tereb(e) való esése, mind 
az gyermek(ne)k el jövése s maga nyelve vallasa 
ezt sufficienter doceallya Azért az artat lan fel* 
absolvaltatik, a parazna vinculaltatik [SzJk 280. 
- aTi. a férj]. 

2. a házastárs ot thagyása (hűtlen elhagyás); 
păråsirea soţiei/soţului; Verlassung des Gemahls 
oder der Gemahlin. 1585 : Ez Kis Mihály felesege 

ennekem igy panazlot eze(n) Kis Mihalra Az 
vrara, hogy Aue Mariát Nem haggya el Mondany 
az Vra . . . ezert kellet el hadnom Mert vertys, 
illien okatis Adta el Ieowesenek hogy eo teolle 
kwldeot Az zena fwbe enny a ' Kazasoknak [Kv; 
T J k IV/1. 435]. 

eljövetel 1. el jövés/távozás; plecare ; Fortkom-
men/gang. 1747 : az az Disznó bőrrel premezett 
hunczfut Sütő Ferencz el jövetelem u tán ismét 
Tolvajságra a t ta magá t [Alamor A F ; Ks 96 
Mikó Ferenc feleségéhez]. 1792 : Tegnap el jöve-
telemkor az örmény sok Csatsogása miat el felej-
te t tem jelenteni [Vajdasztiván MT; DE 4]. 

2« megjövetel/érkezés; sosire; Ankunft . 1718: 
az mely éczaka az ma jo r haz el eget reggelre vir-
radva két nemet oda jŭve Baronyai Marija Asz-
szony major hazahoz . . . , és két kár jánál fogva 
fél vivék az kastelyb(a) Fülei Csak Ferencz Ura-
mat arest(um)b(a) és o t ta r to t tak Jósika Sigmond 
Ura(m) haza jŭveteleig el jűvetele utanis 2 vagy 
három nap [Branyicska H ; J H b Repas Peter 
(40) jb vall.] | ha l lo t tam . . . hogy . . . az Ur Jó-
sika őigmond Uram el jűvetele Utan is volt ares-
tumb(an) ket vagy há rom nap [uo.; J H b Oprian 
Inon (40) jb vall.]. 

3. idejövetel; sosire/venire aici; Herkommen. 
1785: Hogy az Praedalo Tolvajoknak Piskintzreis 
Léendő el jövetelek hiresedett, az Aszszony eő 
Nga Sudgyája nagyobb Securitásnak okáért 
eö Ngnak ha t Méh Kosarai t az én vejemhez . . . 
vitte, vitette [Piskinc H ; GyK]. 1807: ha bizo-
nyos határozott n a p j á t el jövetelének tud tam 
volna . . . az Levelek által vételére való hír tétel t 
meg tétet tem volna [F.esküllő K ; Somb. I I ] . 

4. elérkezés, vödnek elérkezte; sosire, venire; 
Kommen. 1640: Seruitia, Az szokás szerent, har-
madik hetben vagion; Takarodas es egyeb dol-
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gok(na)k el jeoueteleig s- el mulasaigh [Jegenye 
K ; GyU 50]. 1802: (Az alperes) Executiòra Cer-
tificáltatott, de akkoron az Executio végben nem 
vitetvén . . . , az Executionak harmad nap el jö-
vetelével fojásban indítása i ránt hlr té te te t t a ' 
be panoszlott Succumbens Alperes vrnak [T ; 
BLt 12 Véglai Horváth Gáspár szb kezével]. 

eljövöget el-eljön; a veni din cînd ín c înd; ab 
und zu (her)kommen. 1753/1781 : Kun Miklós 
ur . . . igen szép iff ju magos szál ember, • hogy 
meg házasodott az u tán is ide Rápóltra egyszer 
mászszor tsak el jŏvŏgetett [Nagyrápolt H ; 
J H b LXXI/3. 233]. 

eljut 1. elér; a a junge; gelangen. 1595: Vára-
koztam o t t egy oraigh, vegre az maior fia k j mene 
az Júhokkal, esmett yltem o t t az Vtan Án(.n)et 
hogy Zombatfaluaigh el Ju t ta(m) volna, Égikor 
el Jeòûek, tahág nyres mezejen fekzik a ' Juhok-
kal [UszT 10/57]. 1653 : A szekereket meghagy-
t am vala hogy hun várjanak meg, mikor addig 
eljutnak [ETA I, 130 NSz]. 

2. ideérkezik; a ajunge/sosi aici; eintreffen, 
angelangen. 7600 ot twzet rakank, annak v tana 
oda Ju tanak valamy Almasiak eokis twzet raka-
nak, kerdezeok azokot, ha Jónek Is túan deakek, 
mondanak hogy maid el iú tnak [UszT 15/15]. 

3. megjelenik; a apărea; erscheinen. 1600 egy 
keúes var ta t túa azokis el J u t a n a k az kikót Bizon-
sagra hi t tak vala az Almasiak azokot megh felel-
teteók [i.h. 15/16]. 1606: egjczer Agat witwnk 
vala az boriú kert feleöl való felin hannúk (I) 
vala az víznek Semjen János el J u t a es Jgen 
ti l ta hogy ne hanniuk le [i.h. 20/291]. 1638 : el 
ju ta ez az András nagy sikoltua be jöue s kezde 
mindgyart az őrregh ember szidni hogy el dugtad 
esse lilék fia az bort [Mv; MvLt 291. 170a]. 

elkábul kb. megzavarodik; a se zăpăci; ver-
wirrt werden. 7806 : azon Süldő a ' kutyák inián 
meg szelesedvén és el kábulván viszont a ' S z ő l l ő 
felé tért [Dés; DLt 82/1810]. 

elkaláesol szökött jb-ot j u t t a t á s ellenében földes-
urának be/elárul, feljeleni; a colăci; entlaufeneö 
Leibegenen gegen Belohnung dem Grundherro-
ausliefern, anzeigen. 1793: Kávási Udvarában 
eŏ Ngának lakó egy nem t u d o m jol, Vajda é 
vagy egyéb rendbeli ember, az Atyámat el Kalá" 
tsolta a Néhai Bárónál, hogy az Atyám Jobbágy* 
volna a Bárónak, melly szerént ezen k i k a l á t s a l á s 
mellett Káváson® jár tában az A t tyáma t el f o g a t t a 
a Néhai Báró, és kevés ideig Tömlötzöztetteis és 
onnan ollyan móddal kezességen ki eresztette, hogy 
eö Ngát nem tenyérrel nem ökörrel, egy szóval 
nem Rabotával hanem Udvari Vajdasággal Job~ 
bágy modon szolgálja [Kémer Sz ; TKhf 13/34 

Anutza Sorbán cons. providi Joannis Tyivoráö 
(37) vall. - aÉrkávás Sz]. 

A fettdaUzmuakori kalács fn-re, a halácsol igére, ill. & 
csolás népi jogszokására, a területi elterjedésre (1. a l á b b i> • 
247. 1-Ján a térképvázlatot), az alapige jel-ére, ill. eredet^ 
nézve 1. SzE 243-50. TESz és e Tárban a halácsol ij?ét és 
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bokrát. — A románban egykor általános clterjedtségû, a ma-
gyarban azonban hajdan is csak az erdélyi nyj-ok szintjén 
élő, utoljára a Vadr-ból adatolt szó mindkét nyelv elavult 
szókincsrétegébe taTtozik. 

elkalauzol (kalauzolóként) elvezet; a călăuzi; 
(herum)führen. 1777 : hallottam . . . , hogy Kratsun 
Stefan, és Flóra Kosztán edgyűtt fogadtanak volt 
egy embert, ki őket elkalauzolja; de mikor el 
szőktenek, Stéfán a' maga Kertin menvén ki, 
el vesztette őket [Kócs SzD; K S „Anaszie cons. 
providi Blaga Filip" (60) jb vall.]. 

elkanyarodik elkanyarul, kanyarodva fordul; a 
coti; abbiegen. 1 769 : el kanyarodván a' Kabos 
Ur Lábjánál fel tért Kara felé az Ut [Puszta-
sztmiklós K ; JHbK XLVI/26]. 1831 mivel a'̂  
Gyertyános meszszire van el kanyaradva, a' 
Ferentzi Károly ur lovai hol lehettek, nem ügyel-
tem [Dés; DLt 332. 8]. 

elkap 1. hirtelen elragad/vesz; a smulge, a lua 
dintr-o dată/brusc (cu forţa); fort/wegschnappen. 
1585 Halasz Gergelne Orsolia vallia, Latam 
Hozzw lukachot es kichini feyer f achka vala kezebe, 
Kerdem howa Megien, es monda lm az essez 
lelkek ell kapak sywegemet es az vtan Menek 
[Kv; TJk IV/1. 421]. 1587 az szapharnak egj 
Janchiar kapchiat es egj hiwelj kest at tam vala 
az vtan esmeg el Jeowe ket hiwelj rákot nieliw 
kest kapa el vgian szemtelenül el viue az három 
kesz (!) — /75 az kapchia — /25 [Kv; Szám. 
3/XXX. 40 Seres István sp kezével]. 1592: 
latam hogi . . . Jakab az Balint hasan wl, es ereos-
sen tépik, nieouik egimast, mind az ketteo veres 
vala . . . Egi darab hars fa vala Jakab kezebe, 
azt mikor ki veotte(m) volna kezebeol, el kapa 
Balint, es hozza wte Jakabhoz [Kv; TJk V/l. 
265]. 1597 hatra futamoda(m) az hatúlso haz-
ba(n) hat eoteön az legenyekbe(n) megh ott iznak 

az giortiat kapam el eleolleok awal ki menek 
az vczara hat immár hozzak az Eotwes fogoly 
legent [Kv; TJk VI/1. 52]. 1633 Miklósnál egj 
teo leuen az kiuel az lababol twuisset akar uala 
ki venni melj teot el kere az Leani teolle es az 
szwuegetis el kapta uala [Mv; MvLt 290. 132b]. 
1655 : ketten voltak, . . . edgyik megh ragatta 
Totházi Jstvànt, az másik ki hasitotta az sebit 
el kapta az aranyat tőlle, el fu to t t ak tőlle [Kv; 
CartTr I I St. Pernothi vall.]. 1664 : Toab az re-
gistralasban nem mehettem mert Balogh laszlo 
ur(am) el kapá előliem az leveleket megh hara-
gúva l ) , hogi registralom [Kv; R L t 1 Diosi János 
vall.]. 1736 : Volt süveges táncz is az kit annak 
hittak; ott a férfi egy szép süveget az keziben 
vett s feltartotta . . . az süveggel az leányt vagy 
asszony (l) mind addig csalogatta, az mig az 
süveget elkaphatta, elkapván az az asszony vagy 
leány még kettőt hármat fordult vele, mintegy 
dicsekedvén az győzedelmen [MetTr 332-3 ] . 
1841 : el kapván a fészémet édgyet a fokával 
vágott a hátára [Bordos U ; Pf]. 

(hirtelen) elfog, megkap; a prinde/apuca 
(brusc); jm etw. wegfangen. 1570 : az pathycarius 

Trefal volt ferdeos Kelemennel, valamy Bothot 
Mwthat volt ferdeos kelemennek hogy ely kapya 
[Kv; TJk III/2. 186]. 

3. elragad /rabol; a răpi; ent/fortreißen. 1570 : 
forgach vram Embereket hagiót hozza kyk az 
Barom vtan leseskedyenek es azonnal Ely kapyak 
az Niomasrol . . . Eo k. biro vram es az Thanach 
Azonkeppen Rendellyenek Embert hozza kik ke-
meletlen beh haycak az Eoweketis [Kv; TanJk 
V/3. 18b]. 1602 : Mywelhogy az Jaro keleok zena-
nekewl nem lehetnek zokasok penegh az hogy 
akar mely iambornak zenayat mindgyarast el 
kapiak seot hazakra mennek [Kv; i.h. 1/1. 420]. 
1607 : Neminemeó lezzegeó egjbe(n) gjwlt latrok 
ocultè Mentek louara es kaptak el [Mv; MvLt 
290. 7b]. 1664: az eő kglmek marhajok s lovok-
ban is Egy nihaniat el kaptak valla az Tőrőkők 
[Szászfellak SzD; Born. XXXIX. 4 Kis Petter 
(35) jb vall.]. 1716 Ngtoknak, fejő juha, 20 
vagy (!) . égyét a farkas el kapót [Szentdeme-
ter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1745 ezen két 
ökrökkel edgyűtt, más négy őkrők is azon poten-
tiariuskodokkal lévő Szekér eleiben valók, az 
Thordai berekben deprehendaltatván bé indíttat-
tak volt, de innét à Városrol ki menő két Sz: 
Mihaljfalvi Legények obvialvan potentiosè négyit 
el kapták, s viszsza hajtották [Torda; TJk II. 
93]. - L. még ETA I, 117, 138. 

4. megkaparint; a acapara; erwischen. 1740 
Fölőp Antal Vram à Dési Harminczadosságotis 
Vdvarbiroságában kapta el [Rognaft; Ks 54. 72. 
- aKésőbb: Kornislaka SzD]. 

U jel-sel ugyan az ÉrtSz is számol (1. ott elkap 5. al.), d e 

lehet e homályos értelmű adalék esetében is merőben az alább 
adott 6. jel-re gondolni. 

5. ~ja a ló elkapják az agarak, elbizakodik, 
megszédül; a-şi da/lua aere; übermütig werden, 
sich überfliegen. 1786 már ezután számba se 
fogod venni az embert ugy el hiszed magad. U-
gyan tsak kedves Barátom míg elkapna Lo egy 
kevés fáradságra kérlek [Bolya N K ; IB gr. Toldi 
Zsigmond lev.]. 

6. elnyer, megkap; a obţine/căpăta; gewinnen, 
bekommen. 1804 elmondottam a Lettzkét hiba 
nélkül s igy el kaptam az ezüst Monétát [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 93]. 

7. megkap; a căpăta/contracta; bekommen, 
davontragen. 1769 : azért kellett el adni egy Kancza 
lovát Csitkajával edgyűtt, mivel . el kapta vólt 
a Rűhőt [Koronka MT; Told. 19. 44]. 

elkapál kapálással a maga földjéhez foglal; a 
îngloba ín pămîntul propriu prin prăşire; mit 
Hacken in das eigene Feld einbeziehen. 1667 
szeölömet az J . immár edgy nehaniszor impedialta 
potentia mediante sok helyeken hol edgy singnit 
hol nagiobbat el foglalt s kapalt benne mostis 
pacifice birja ellenem [Kv; RDL I. 148b]. 1735 
az Martallya nevű SzÖlŏ hegyben levő ŏs örökös 
szőlőmből ha kik mit mennyit akarmikor és akármi 
uton modon el kapaltak, foglaltak — a mi t benne 
el fogtak . . . minden uton modon rehabealni* 
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[Torda; T J k I. 77. — VTollban maradt egy 
'akar' v. 'igyekszik* jel-ű állítmány]. 

elkaparíttat megkaparintat ; a face sä fie aca-
pa ra t ; erwischen lassen. 1771 : Bogatsiné Asz-
szonyom akkor Fra j ja lévén eŏ Ng(na)k, holmi 
édgyet mássábol a Kamaraszék ablakán hánta ki, 
s magának kapar i t ta t ta el, de ki által arról meg 
felejtkeztem [Kendilóna SzD; TL. Teleki Pál 
hagy. Cseh Benjámin de Micske vall.]. 

elkapdos 1* elkapkod; a puné mîna, a lua 
repede; vergreifen. 1589 k. : Mégis marada az 
czierebe(n) egj darab . . . az vtan . . . az varas 
mind el kapdosak kinek mi Ju t a benne [Szu; 
UszT]. 1722 : Két harangotis* lá t tam hogj talál-
ta (na)k az Pap Peter ház fedeléb(en), de el kap-
dosták az Pap Peter cseledi mingjárt, s el rejtették 
[Kecsed SzD; TL. — ftÉrtsd: kolompot]. 7754 : 
(Az ezüst portékák közül) azokat, az mellyek 
magok (na) k inkább tettzettenek, el kapdosták s 
erőszakoson elvitték [Ks 22. X X I a gr. Komis 
Ferencné Geréb Susanna vall.]. 

2. elragad; a r ăp i ; weg/fortreißen. 7603; az 
hadakozo népnek zwek kegiessegre indultatwa(n), 
Bizonyos zamu barmot at tanak wolt vgy mint 
zaz eggyet, hogy az kiknek azok keozeott Barmok 
leott volna tehát, minden fizetesnelkyl vgian az 
varosiak keozzeol, azokban el kapdostanak es 
ragadoztanak volna, Kerywk eo keget mint tiz-
teletes vrunkat Birankat, zorgalmatoson megh 
tudakozwan az neweket megh tudwan, minden 
zemely valogatasnelkwl Ez jeowendeo gywlesre 
eo kegek elejben I rwa fel kewannyak [Kv; Tan-
J k 1/1. 445] | Az kegd alat való katonak Balo-
nokkal egyetemben tegnap Del v tan jöttek Által 
az Deesi hatarba, es o th a ' mi Louokath Barmokath 
talaltak mind el kapdostak [Szúv; Ks 38. I. 5 
Bástának Kornis Boldizsárhoz szóló rend.]. 1753 : 
azt látom, rendetlen, és nem Nemes Emberhez, 
annál is inkább nem Uri emberekhez illendő dolog-
nak, hogy à Miko urak meg igyírvén (I) à Cleno-
diumok(na)k felmérése előtt Sub Nobili parola, 
hogy Semmihez abból nem nyúlnak, még is à 
fel mérés u tán erőszakoson el kapdosták [Szent-
simon Cs; Ks 22. X X I b ] . 

elkaphat kb. szerét e j the t i ; a i se oferi prile-
jul, a apuca; es so anstellen können, (dazu) Mittel 
und Wege finden können. 1592 Nem twdom 
mellik falw hatara Nywlad de azt twdom hogy 
fanczial es orozhegy bírtak, az faiat, kazaltakis 
az fanczialiak mikor ell kaphat tak néha azért 
megh etettek az orozhegy eokreokkel [UszT]. 

elkapott kb. csatangoláshoz szokott, csatan-
golásra rákapot t ; deprins să hoinärească; an 
Herumstreifen gewöhnt. 1821 í télet. Minthogy 
azon Sertések el kapo t t Sertések mellyet a ' Pásztor 
több Falusiakkal bizonyi t t tehát Gruja Gotsanak 
jármát kelletett volna tenni rájok . . . , a Pásztor-
nak is midőn lá t t a hogy Sertéseik millyen bodor-
gok jobb ügyelettel kellett volna lenni rájok [H ; 
J F 36 Prot. 26]. 

elkarcol összekarmol/kasmol; a zgiria; zerkrat-
zen. 1802: Az iffiu Deluciŏt el kartzolva lá t tam 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

elkárhozik pokolba jut /kerül ; a f i damnat , a 
f i osîndit la i ad ; in die Hölle gelangen, verdammt 
werden. 1638: Lá t tam ugyanakkor Gál Istókot 
is és más legént i s : egymást szidták, hogy lélek 
kurva, hogy komáddal te is egy lyukban fúrtál . 
Csillagtól ezt is hal iám: Elkárhozzam, hogyha 
kom<ám>mal egy lyukban fú r t am [Mv; MvLt 
291. 142a—3b átírásban!]. 

elkárhozott kárhozott, pokolra való; damnat, 
osîndit (la iad); verdammt. 1614 : (A békesség) 
nem sokat tar thata , mert amaz kevély Báthori 
Gábor és az elkárhozott lélek Imrefi János több 
olyan jó hősökkel azt felbonták [BTN 53]. 

elkárosít 1. tönkretesz; a distruge/strica; ver-
derben. 1757 ezen hellynek füvé t . . . kik gazol-
ta t ták , és károsították el [Gyszm; DE 3]. 1784 
soha senkiét nem tudom hogy el károsította meg 
sebhette, és verte volna [Kőrispatak U ; Pf]. 
1793 : . . . a nyárád vize gyakar ta . . . a ' rendet 
a ' földbe belé iszapolja meg a ' bugjáink(na)k is 
a mikor az nagy viz ot ta lál ja nagyobb részét el 
kárositja [Msz; DLev. 2. X I I I B / b . 16]. 1800: 
a Bolha a határ t el károsította volt [Petek U ; 
Hr]. 1804 . . . egy földemet ellenzettem hogy ne 
kárositsák el az ú t ta l [Pálfva U ; Pf. Jakab Ger-
gely (48) szabad székely vall.]. 1805: az égyik 
földemet hoszszan az u t szomszédosittja, s az 
o t tan elé s hát ra járó Lovak Csitkok és marhák 
az utbol ki csapongván gabonámat az u t melljé-
kin el tapot t ják és el károsi t t ják [Kv; Pk 2]. 
1842 : Az északi végéből vízmosás által le t t árok 
nagy darabot elkárositott [Marosdécse T A ; EHA]* 

2. ? elkezel; a deturna, a manipula fraudulos; 
vermanipulieren. 1809 : a F. Molnár Kádár János-
nénak két véka Tőrőkbuzábol károsított el 14. 
kupát [F.rákos U ; Falujk 31c]. 

Ha. 1784: el károsittaná [Kőrispatak U ; Pfl-
1814: el károsittani [Aranyosrákos T A ; Borb.]-

elkárosítás kb. tönkretétel ; distrugere; Zugrufl* 
derichtung. 1814 : ezen vellem t e t t Barattságának 
viszontaglásául azon Keresetemrölis, mellyet egy 
Két Esztendős Kantza Csitkomnak a Mlgos Gr°f 

Ur Erdőssé altal p(rae) tendá l t elkárosittása 
felett inditottam vala, egészszen és örökösön 
mondok, és az irt Erdősön legkissebb Keresetre^ 
e Tárgyban magamnak Jus t nem hagyok [Som-

kerék SzD; Ks 92]. 

elkárositott 1. tönkre te t t ; d is t rus; verdorbeü-
1843 az o t tan volt Lent, Törökbuzát, kölest 
mily eszközökkel, és mi modon kárositatták el 
szóval becsülje meg a ' Tanú az elkárositott 
méseket, 's mondja meg, hogy azok kész pénzbei* 
mit értek volna? [Bodola H s z ; BLt 12]. , 

2. ? kb. eldöglesztett; distrus, pierit ; aaőig/ 
verreckt gemacht. 1814: az Exponensek elkáro-
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sitatt sertései szokásas Kártékanyak voltak ê? 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

elkárosíttatás tönkretétel; distrugere; Zu-
grunderichtung. 1766: Controversia támadván az 
A. és Tsétsi István eŏkegyelmek kŏzzet az A 
lová(na)k az J . keze alat lett el károsittatása 
felöl . . . meg itiltetett az el kárasittatott lónak 
az J által aestimatio szerént léendŏ meg fizetése 
[Torda; T J k V. 339]. 1778: Tudgyaé a ' Tanú 
hogy . . . Gullyás Juon nevű Tehén Pásztora 
Pásztorsága aloll elveszett Tehenek Kik által 
károsodtak el ? Kiket halott a ' Tanú hogy azok-
nak elkárositatását egy más szemire hányták, és 
mitsoda szókkal ? [Záh TA; Mk V. VII/20 vk]. 

elk áros itta tik tönkretétetik, a fi distrus; zu-
grunde gerichtet werden. 1787: oly Conditioval 
vévém által ezen Láb főidet, hogy ha vagy 
egyszer; vagy mátzor meg történhető nagy viz 
aradások miatt ezen Csérében adat t főid, vagy 
el szagatatnék, vagy némű némű részében el 
mosatatnék, s a viz által el kárositatnék tartozik 
eŏ Exaja . . . mindenkor anyi nagyságú jo haszon-
vehető főidet más hellyen ott kőzzél adni [Bilak 
BN; JHbK XXIX/17]. 1805 k. a ' só deposi-
toriumnál felállított két székes malom tökélletes 
felépítésével, a viznek megáradásakor nemcsak 
a' körül lévő határok, — hanem a mellette lévő 
só út is elkárositatnak [Dés; EHA]. 

elkárosíttatott tönkretett; distrus; verdorben, 
zugrunde gerichtet. 1766 : a sertes el dögölvén, 
az A. ur károsittatott, . . . az elkárosíttatott sertés 
legitimálandó árát az I. fizesse meg | meg itü-
tetett az el kárasittatott lónak az J által aestimatio 
szerént léendŏ meg fizetése [Torda; TJk V. 334, 
339. — A teljesebb szöv. elkárosíttatás al.]. 1814 : 
A mely el károsittatatt sertést én láttam annak 
fejsze által kelletett el kárasadni [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

Ha. 1816 : el kárasittatatt [Kövend TA; Borb.]. 

elkárosodás 1. kárrá válás; pieire, stricăciune; 
Verderben, Verlorengehen. 1767 : ŏ Excellentiaja-
nak abban az időben Valami kintse karasadott el, 
mely kintsnek el kárasadásáért némelly akkori 
Udvari Cselédek el is fogattat tanak volt, de Tör-
venjesen az Udvarban dolgok revidealtatván ab-
solváltattanak [Abosfva K K ; Ks 4 „Molduván 
Sztana cons. providi Gligor Mihály" (40) jb vall.]. 
1771 : Tudgyaë a Tanú . . . hogj azon el dőglőt 
Bivalon mind betegségiben mind meg Nyuzásakor, 
mitsoda jelek láttattak, hogy azokkal a' verés 
által lett el károsodását lehetne Ítélni, Nevezete-
sen hogj vért vizellett, es s(it) resp(ectu) midőn 
ganéllott mint az há j ollyan menté el tőlle ? 
[Hsz; Bet. 7]. 1778: Tudgyaé a ' Tanú hogy az 
Exponens Migs Báró Alvinczi Gábor Ur eo Nga 
itten a ' Záhi Határon legeltetni szokott Marhái 
kőzzűl némellyek ennek előtte való időkben Gonosz 
Emberek által el károsodtanak volna, és kik által 
tudgya azoknak el károsodását [Záh TA; Mk 

V. VII/20 vk]. 1795: A Pitikas Demeter ökre 
el károsodása minthogy még az öszszel esett . . . 
nem egész világos hogy az jármazásbol esett volna 
eldőglése [Msz; MbK XII . 104]. 1814: ülyetén 
szánszándékoson okozott Sértések el károsodását 
. . . sem köteleztethetnek Szenvedni [Aranyosrá-
kos TA; Borb.]. 

2. kárvallás; pagubă, pierdere; Verlust. 1809 : 
a' kantza . . . azon ejtszaka viradtig eldőglőtt 
. . . a ' károsodásban okozza a' Káros Gazda a' 
pásztorokot . . . A' pásztorok pedig a' fizetéshez 
állani nem akarván, kivána a ' közönség megvilá-
gosodni ezen elkárosodás oka aránt [F.rákos U ; 
Falujk 40 Sebe János pap-not. kezével]. 

elkárosodhatík a putea pieri; verderben/zugrunde 
gehen können. 1744 : a kétszeri gát el szakadásakor 
mennyit erö halak károsodhattanak el, ki tudná 
meg mondani [Tóhát TA; JHb XI/17. 13]. 1806 
az 3. Süldőit láttam, hogy az Ház elütt Sántikálva 
járnak, mellyeken kutya marás a Fülein (így!) 
és az hátulsó Lábán láttzatt, de nem olly vesze-
delmesek voltak hogy amiatt el kárasadhatott 
volna [Dés; DLt 82/1810]. 

elkárosodik 1. megsemmisül, odalesz; a se ni-
mici/distruge; vernichtet werden, zunichte gehen. 
1744 őt esztendőktől fogva a Gát kétszer el 
szakadott, hala vizével együtt el karásodott [Tó-
hát TA; JHb XI/17. 13]. 1849: A méh Szinnél 
lévő ház és méh Szín el károsodva a melj nagy 
munkávol állót volt elé [Wass]. — L. még elká-
rosodás al. 

2. elpusztul, odalesz; a pieri, a se prăpădi; 
umkommen. 1764 : azután én meg halván hogy 
el kárasadott 3 lo le mentem s tudakoztam ha 
nem az el kárasadott lovakan jártak é [Héder-
fája K K ; BfR VI. 125/18]. 1774: Berbétseit 
. . . egy hétig ott tartotta . . . , melyekből némelyek 
el is kárasadtak [Mezőerked K ; LLt]. 1777: a' 
Lova a' Maros Vásárhellyi hídnak rosszasága 
miatt, vagy az gondviselettlenség miatt karasadatt 
é el ? [Koronka MT; Told. 9a vk]. 1795 Szé-
kelly marton Tinója a' Sárban esvén onnat ki 
húzták de hogy erőtlen volt fel nem kelhetett 
el kárasadatt [Msz; MbK XII . 104]. 1814: egy 
sértéssé el kárasadatt ă más pedig rusnyán meg 
volt vágva, ez után el karasadatt ĕ, nem ĕ nem 
tudam, az a' melly el karasadatt ugy hallattam, 
hogy eme Sertés volt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1820: egy ökre el kárasadván, másnak vétele 
véget pénzt vévén SztKirályi Ferentz Urtol s 
azért adta által* [DLev. 2. XIIA. la . - aA 
kaszálót]. 1847 : lovamat ugy rtrgta hátulsó lábán, 
hogy ketté tőrt 's a miatt azon lovam el is károso-
dott [Dés; DLt 980]. 1857 csak 40 vékára való 
földet ugarolhattam meg, mert két ökröm Sze-
rentsétlenül el károsodott, s magam is nyomoru-
sággal tengődöm [Kebele MT; Újf. Kimpán János 
udv. gondviselő lev.]. 

3. kárba megy/vész; a se prăpădi; verlorengehen. 
1751 : (A széna) az kezesek gondviselése alat volt 
az eŏ incuriajok miatt el károsodot [Gagy U ; 
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Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 7767 : a Falu mar-
hája miat elkárosodott a Tŏrŏk búzája [Tarcsafva 
U Pf]. 1837 az idő viszontagságaitol a' hordó 
megromolva abból 22 és fél veder el károsodott 
[Dob.; Somb. II]. 

4. elvész, (vkinek kezén) eltűnik; a se pierde, 
a dispărea (pe mîna cuiva); abhanden kommetí, 
verloren gehen. 1753 egj öttse az mely ejcza-
kán el ment, azon éjczakán egj kancza lo 
gonoszul az faluból el karosodot, a ' melyet is hogy 
ö vit volna el máig is az falu nagjon gjanakszik 
[O.hidegkút U ; Told. 10]. 1757 nem igen régen 
kárasadatt el egj Lo itten a Cseres nevezetű Patak 
mellet innét felől s a Csőményi® és Ragnái* Lakasak 
fizették meg [Ks 36. V. 20. — aCsömény SzD. 
bRogna, később: Kornislaka SzD]. 1766 Hát azt 
Tudja é a Tanú hogy . . az Loval edjűtt 
eŏ Nga Héder faj i Dominalis Birájának egér 
szŏrŭ Lova a fen emiitett Rétről gonoszul el 
károsodott volna, és a mái Napig is oda Vadnak ? 
[Kük,; BfR VI. 125/18 vk]. 1775 Oltszemi 
Kelemen János ŏkreis el károsodván ezen szek 
mezeje nevű kertből oltszeme az nyomot az Sŭ tŏ 
patakaig követe oda Bodokis el érkezék, és ottan 
edgjŭt azon nyomot által az Borza völgy nyakáig 
el vivék [Oltszem Hsz; Mk II . 2/71]. 1780 : mikor 
praetendaltattik hogy az Aszszonynak a Bora el 
károsodot vólna az Akkori Abodi Dajkat Jutkát 
gyakorta láttam részegen az Aszszony ithon nem 
létiben [Berekeresztúr MT; Bet. 6 Georgius Csegze 
(20) jb vall.]. 1783 Hallom hogy a mult őszszel 
innét elveszvén Nannya Szávának Blága György-
nek, Blága Thodornak és Pastinának Négy Kantza 
Lovai az okért B eresztelkia Pap Flóra nevű 
ember vett volna ugyan a meg nevezet Károsoktol 
erre a Nanya Makavéjre Kalákat s innét mon-
datik hogy Nanya Makavéj által Károsodtak 
volna el azok a lovak [Faragó K ; GyL. — aBeresz-
telke (MT) Faragótól keletre az országút mentén 
a második falu] | egy ide való Malmabol el káro-
sodván az Exp(onen)s Groff Ur . . . egy Molnárja 
altal valami Gabonája, aztis kézbe adtuk [Mező-
szokol K ; IB]. 1822 : Senki is lo marháját a 
három esztendősökön felyűl bélyegezetlen ne tartsa, 
külömben akár mezőről akár pajtából gonosz 
ember által károsodgyék el meg fizetni nem tartoz-
nak a Pásztorok [F.rákos U; Falujk 123 Barabás 
Áron pap-not. kezével]. — L. még HSzj vas-
kovácsüllő al. 

5. kárt vall; a suferi o pagubă; Schaden (er)-
leiden/davontragen. 1612: En adig is Mig ada 
mehetnék, kivánom a Tekintetes urat tudositani, 
hogy Lássa az ur is miben kárasatam én ugy el 
[vSárd AF; KmULev. 3 Szilágyi Ádám lev.]. 
1814 egy sertéssel el kárasadatt ă más pedig 
rusnyán meg volt vágva [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

Ha. 7874 : kárasattak el [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 

elkárosodott 1. elpusztult; pierit; umgekom-
men. 1764 : azután én meg halván hogy el kárasa-
dott 3 lo le mentem s tudakoztam ha nem az el 
kárasadott lovakan jártak é [Héderfája K K ; 

BfR VI. 125/18]. 1771 Nem tudunk Wass 
Ferentz Uram elkárosodott Bialja meg Veret-
tetése iránt Semmit is [Berekeresztúr MT; 
Bet. 7]. 1805 : Mivel a' Pásztor az eltévellye-
dett marhának keresésére nem ment, hogy azon 
el károsodott tehénnek egesz betsű árrát, az az 
36. M forintokot egészszen megfizesse a' pásztor 
a ' falu székén Ítéltetett [F.rákos U ; Falujk 2—3]. 
1850 : Egy el károsodott őkőr bőr . . . eladodott 
22 f 30 - [Gőrgény MT; Born. F. Via]. 

2, kárba ment; prăpădit, irosit; verlorengegan-
gen. 1747: irtam . . . Kopacz Peter Vram(na)k, 
az Útban el károsodot bornak meg fizettetése iránt 
[Szentdemeter U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 

3. elveszett, (vkinek kezén) el tűnt; pierdut, 
dispărut (pe mîna cuiva); abhanden gekommen. 
1751 k. Tarcsafalvi Palffi Ferenczet ki diffa-
malta, motskolta káromolta, ki bestelenitette azon 
gonoszul el károsodot ökrei iránt ki mit beszéllet 
felŏlle ? [Pf vk]. 1759 : Gyarmati Jánosné constal 
hogy bűvös bájosokhoz fojamodott holmi elkáro-
sodott portékáinak meg találások végett [Szacsva 
Hsz; HSzjP]. 1765: Dobran a Vásárban réá 
találván Lopás által el karosodot Lovara 
Grossan Dregan alatt , 's el akarta Grossan Dre-
gant fogatni [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1769 : Barbotz Vonye . . . sohol nyomába nem 
akadhatot az el veszet Tinónak . . . , annak utanna 

meg talalta az el károsodott Tinót [MezŐ-
madaras MT; BK. Mich. Nemes pp (30) vall.]-
1795 : meg kiványuk hogy az Alperesek eö k e g y e l -
mek, el károsodott marháinkat vagy Lábán elő 
adják vagy pedig azoknak árokat meg f i z e s s é k 
[Msz; MbK 104]. 

Ha. 1816 az elkárasadatt Sertés [Kövend TA; 
Borb.]. 

elkártyáz kártyajátékban elveszít; a pierde 1* 
joc de cărţi; verspielen. 1831 A. Járai NyégotzáS 
Örmény If j . Dávid Antal . . . a ' mi kevés pénze 

volt azt meg itta, és el kártyázta [A.jára TAî 
TLt Közig. ir. 403]. 

elkaszál 1. a máséból egy darabot (elbirtokló5 

céljából) magáéként kaszál meg; a cosi o fîş*e 

din partea altuia (ín scopul dobindirii); wegnxä' 
hen (zwecks Ersitzung). 1589: Istvanfi Kele* 
mennek az mely feólde vagion Verofel zeg' 
ben mikor hatart oztanak meg műtatak 
hataratis meddigh vagio(n), de eo azon kiweol*5 

mind zerel ott az feolde keorul mind ell kazalt0 

es hallotta(m) mástul hogy irtottis [Szu; Usz^J' 
1592: Hallotta(m) hogy sokszor panaszolkott®' 
nak Hoggiay vramek hogy mint kazallana & 
széna fweket Mathe Leorinczy [i.h.]. 1596 : t 
haro(m) helyien kazaltak el Semien Istúanek 
Hoggiai Vraim zena fyúekben, eggik helyen * 
Keŏkeólleóre labbal meneôt mind megh kazalt*** 
mas helyen az viz mellett ala Ieòueònek az 
vegebe kazaltak el egy egy kis darabot [i.h. H / v 
Val. Fazakas de Vduarhely vall.]. 1598: az vegeb^ 
Jrotwania volt, annak az feòldnek, semmiképp^ 
Nem ohatta szép pattul, hane(m) Mindenkor 
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oldalaban el szántót, Az veg<e>ben penig el 
kaszoltt [M.fodorháza K ; Ks]. 1693 : ugy Latom 
nagyot el kaszaltak az Ur fűvib(en) [Cege SzD; 
Wass]. 1744: a házam után járandó tulajdon 
örökségből is egj darabot az ő Nsga szamára fel 
fogtak, és el kaszáltak [Szentmargita SzD; Ks 
17. LXXXIV. 27]. 1751 : a ' kiknek szántó földek 
Széna füvek ezen Vándorék földeinek vicinitások-
ban vadnak, azoknak földeket el szántják boroz-
dolják füveket el kaszálják [Balázstelke K K ; 
IB. Michael Rempler (60) jb vall.]. 1773 harmad 
ideje . . . el kaszálta volna a Sárosi Sámuel Uram 
kaszáló rétét [Szentháromság MT; Sár. vallató-
parancs]. 1803 : a ' Gyitrai Communitas ugj elka-
szálta azon széna füvet . . , hogj nem maradott 
rolla . . . két szekérnyi szénara való Fűnél több 
[Szászrégen MT; Born. XVc. 1/63 Joannes Frittsch 
(43) vall.]. 1807 : (A földből) tsak bizonyos reszt, 
rész szerént el szántottak, rész szerént el kaszáltak 
[Torda; Ks 65. 44. 11]. 

2. lekaszál; a cosi; abmähen. 1591 : Az heaszo-
ban kaszalok vala Jeowe hozza(m) Leorinczj 
Benedek mo(n)da tudoma(n)t teszek hogy l m 
el kaszalta Derzsi Leorinczj az peres eoreokseget 
[UszT]. 1596 ; en az eòreksegh ozlasat keôztek 
ne(m) tudo(m), en chak az egyzer kazaltam el 
a' fyuşt Hoggiai János adomanjabol [i.h. 11/60 
„Georgius Barrabas de Vduarhely judex ciuitatis" 
vall.]. 1606 : Adott vala azért Osuat János Vra(m) 
az eleót my nekúnk egy kenjeret s egy darab 
zalonat valami zena fw haznaert, de azt el kazalta 
s el vitte [i.h. 20/205]. 1773 : egy buglyára valót 
el kaszált azon alkalmatosággal és feltakarván 
szénáját is elvitte [Szentsimon Cs; Hr]. 

elkaszálgat a máséból egy darabot magáéként 
megkaszálgat; a tot cosi pentru sine din partea 
altuia; nach und nach für sich wegmähen. 1796: 
Túros Péter . . . a ' széna fűket el szokta kaszál-
gatni [Bács K ; RKA]. 

elkaszáltat 1. kaszáitatással csalárdul megszerez; 
a dobîndi prin a puné să fie cosit ín mod fraudulos; 
wegmähen lassen um es für sich tückisch zu ersit-
zen. 1583 Hogy zenafwet el kazaltattha, karaert 
Aad az Bogathy weolgybe feél wygh zenat Myn-
gyarast, walamellik wygbul kywania orros Kele-
men, mellyet az palothkay® Eskwtthek myrienek 
ket fele (JHb IX/21. - aM.palatka K]. 1698/1699 : 
Emlékezem . . . az mely széna füet eö klme emle-
get, hogy az allyat eö klme el kaszaltatta. melyért 
enis az teteit mëltan kaszaltattam el [Cege SzD; 
Wass]. 1769: hánny Őlőt kaszáitatot el [AF; 
Kath.]. 

2. lekaszáltat; a puné să fie cosit; abmähen 
lassen. 1591 : a holl my koros es Nados fw wolt 
es Leehettett, mindt ell kazalttato(m), Attam 
kazayok Chynalttotasara Nekyek f — d 42 [Kv; 
Szám. 5/1. 59]. 

elkedvetlenedik kedvét veszti; a se descuraja; 
veastimmt werden, die Lust verlieren. 1744/1795: 
Az apróbb oskolakxol azt veszi észrea, hogy az 

Atyák semmi modon arra nem vétethetnek hogy 
Gyermekeiket oskolákba jártassák, az honnan 
a' Mesterek is látván Tanítványoknak kevés 
szamokat el kedvetlenednek es el restŭlnek [M.bikal 
K ; RAk 15. — aA szinódus]. 

elkedvetlenít a descuraja/indispune; verstimmen. 
1794: szolgáit rongálással, s egyébb azokhoz 
viseltető durvaságokkal felettébb el kedvetlenitett, 
és meg boszontott (így!) [Kük.; BK Szászvölgyi 
ír. vk]. 

elkékül kékké válik; a se învineţi; blau werden. 
1574 : Karaznay János Azt vallia hogi egi Zom-
baton vele volt ferench az Zeoleoben, vasarnap 
hallotta hogi meg vertek volna, Az vtan való 
penteken meg holt azkor latta hogy Mind zellel 
ely kekwlt volt az teste, Az vallanis Ewtes zabassw 
volt [Kv; TJk III/3. 391]. 1597 kerde(m) az 
leankaiat hogi michioda Iaigatas wagion az kamo-
raba, monda, Iai io zomzed azzony bizony az 
zeginy giermekeket keoteozte az Apam az Ágashoz, 
immár negied napia hogi ot senywednek zegenyek 
am zinte megh halnak, be menek latam tehát 
mind el kekewltek zegenyek mint az kek pozto 
sem ewlhetnek sem alhatnak az keotelis el be 
sewlliedet wala az kariokba [Kv; T J k VI/1. 
39—40]. 1644 : Jwue oda mellem Matthias Deakne, 
Nagj Jay zoual monda hogy mint veztette Marto(n) 
Deák az kariat, lato(m) hogy Mind el dagadót 
kekwlt vala [Mv; MvLt 291. 429b]. 1749: ugj 
meg vert hogj a karom mind el kékült [Tóhát 
AF; Told. 3]. 1763 Panaszt tévén Báró Borne-
missza Ignatz Ur eŏ Excllja az I. eŏkegjelme 
. . . a piaczon meg-verte, rongálta, elannyira, 
hogj bal karja egészzen és háta az ra j ta esett verés 
miatt, el kékült [Torda; T J k V. 171]. 1794: az 
Exponens Feleségét Veres György Torkon ragadta 
és . . . már keze között egészszen el kékült volt 
[Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1814 kar ja is a Ke-
mény rantzikálás, és Fogásai miatt el kekült 
[Dés; DLt 221]. 

elkel I. Csak 3. személyben: 1. elfogy; a trece, 
a se consuma; abgehen. 1581 Az Ket Lora való 
Keolchyeg. Karachyontol fogwa Zenvincze napig 
Keolt zab el Keobeol 7 1/4 veottem Keoblet p(er) 
25 d [Kv; Szám. 3/1. 9]. 1586: Echet keolt el 
miért hogj Echietes Czibere es húszhoz is kellet 
20 eitel [Kv; i.h. 3/XXIV. 29]. 1589 : Sajtoczkat 
vöttem vala p(er) d 14. hogy az el kele, hosszú 
Ianos Wram küldőt 1. Saitot [Kv; i.h. 6/XXV. 
8]. 1634 : Borokrol ualo 1634: Leott ez Eszten-
dőben) vas(culi) 18. az megh János Deák i t t 
uolt tŏltelekre es egiebre is ăkeolt vas 1 fUtl] , 
1683: Egy Kosárban Fige, Kevés költ el benne 
[UtI]. 1694: Eot darab So volt ennek edgyik 
darabia az takarodaso(n) es Ersok Temetesen el 
kolt va(gyo)n megh den —//96 [Kilyén Hsz; 
BLt 4]. 1706 : Az többinek husa i t t az Háznál 
költ ell [Szederjes U ; KvAKt 261]. 1721 : A 
szarnyas Majorság (na)k Szaporodásá valob(an) 
kévés réajok fellyeb el kelni íratott gabona pedig 
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igen feles [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1756: Dio is 
egész Esztendőben az már meg írt böjtösŏkre 
néha néha igen kímelve adogatván költ el . . . 
1 1/2 véka [Kiskend K K ; Ks 71. 52 szám.]. 
1793 : a' konyhán, hogy mind el költenek volnaft 

nem reméllem [Koronka MT; Told. — *Ti. az 
élelmiszerek]. 1829 : a Bírákkal sok izben Gyűj-
tetett konyhára valókat . . . melyek mind ott 
Vajda Urnái kőitek el, s mégis a' Birák panasz-
kottak, hogy ott azok mellet majd éhei holtak 
meg [Mezőkölpény MT; TSb 48]. 

2. el/odavész; a se pierde; verlorengehen. 
1591 : Hallotta (m) Nemet Mihaljtul hogj mo(n)ta 
hogi az Seoczj Mihalj hazatul el nem hadgia 
Jdegenulnj, mert onnét keolt az à feold el [UszT]. 
1600 : En a mikor oda iutek az riazkodasra, immár 
az me(n)te el keölt wala Gergely Lazlotwl [i.h. 
15/138]. 1606 : en bibarcz faluan walo Lakassom-
ban kolt el az en hazamtul az az nil feold miuel 
hogj ennekòm az Karachio(n) falui hazamhoz 
kellet Jónóm ahoz az házhoz walo nil wolt [Szu; 
i.h. 20/45]. 

Szk s ~ a haszna értékét veszti. 1637\ 1639 : 
Vágjon Egj Inuentarium varas Pechetj alat . . . 
Jmmar hazna ninchen, de megh is az Tutor az 
Aruanak Emlekezetre megh tarchja . . . vágjon 
Egy mas Inuentariu(m) . . . Annakis el keolt az 
hazna [Kv; RDL I. 111] * hold ~ve ? újholdkora. 
1582: Anna Leány Leorincz Kowachne Zolga-
loiab, Égkor Igiartho Georgnel lakom vala . . . 
es hold el kelve el hagia(m) [Kv ; TJk IV/1. 72. 
— aNémi valószínűséggel 'a hónap elteltével' jel-
sel is számolhatni bTollban maradt: vallia.]. 

Sz : meghalt a gyermek, elkölt a komaság. 1696 : 
az Régi mondás szerint: meg holt az Gyermek, 
el kőlt az komaság [Monostorszeg SzD; Ks 11. 
XLVI. 12 Budai Zsigmond lev.] * meghalt Mátyás 
király, elkölt az igazság. XVI. sz. v. : megh holt 
matia kiralj s el kólt az Igassagh* [Dés; DLt 
83. - aRájegyzés egy 1506. évi oklevél hátán]. 

A két szólásra 1. Nyr I ,XXXII , 2 3 5 - 6 , SzE 5 2 - 4 . - A 
Mátyás királyra utaló változatnak egy Bathó Mihály kezétől 
származó, 1720 ( ? ) - 1728 között keletkezett kéziratos énekes-
könyvben ilyen formáját olvashatni: „Megholt Mátyás Király 
eltölt az igazság" [Kocziány I^ászló, őszi harmat után. Bukarest, 
é.n. 57 — E változat eltölt szavával kapcsolatos kételyre nézve 
1. SzE 5 2 - 3 ] . 

3. vmi kikerül vki kezéből; a ieşi de sub stăpă-
nirea cuiva; hinausgelangen. 1584 : tudom hogy 
Giarfas pap Benne lakik vala az Kadar Mihály 
hazaba, . . . Nem tudom mikeppen keoltB el 
gyárfás paptol [Kv ; TJk IV/1. 327. - aA kihú-
zott Idegenedet szó fölé írva]. 1610 : az én peresim 
. . . mongiak versegeket az megh neuezet eóreók-
sighhez de az ne(m) eleg okadas . . . mert en teől-
le(m) teörueni nelkwl keólt el [UszT 4/3c]. 
1631 : Sarmasaghi Sigmond arultatasa uta(n) 
foglalak el Bathori Gábor idejeben tŏlle es felese-
gethŏl Letkat es Hesdatot tŏrueny nelkŭl Sarma-
saghi Sigmondtol mint költ el s mikor, nem tudom 
[Gerend T A ; JHbK XXIV/27]. 

4. elköltődik/megy; a fi cheltuit; ausgehen/gege-
ben werden. 1568 : az anyam az zoloth el atta 
vala, . . . bezeg az zolo arra Regen el kolt vala 

[Kv ; TJk III / l . 203]. 1570 : Az Éppel János 
Safar keolcegerĕl azt Mongyak eo k. hogy az zam 
veoweo vraim Iol megh hantak vetetek, Az My 
Illet keolchegebe Es Meltan leot, azt Beh veottek, 
varoswlis Iowa hattak, Az my Nem meltan keolt 
ely azt megh kewannyak Theolle [Kv; TanJk 
V/3. 6a]. 1589 k. : Az Azzony monda hat myr 
koelteottem volna en betegsegebe volt kolteo 
penze Imreh mesternek mibeol keolchj. Azt monda 
Az Ázzonj hogi azis el keolth [Szu; UszT]. 1601: 
az mely pinz penigh ez ideigh kezhez iwtt, az 
Bizonios zwkseges heliekre, vgymint az vegbeliek-
nek fizetesekre, az Pragay vtra, es az nyary expe-
ditiokor keölchón fel kertt pinznek meg adasara 
el keölt [Gyf; Ks 100 fej.]. 1623: Leorikenek 
Anniay harmad Resze neuelesere, es tartasara 
el keölt [Kv ; RDL I. 121]. 1671 : Az mi lovaim 
penigh mindenik házamnál maradnak . . . , kiket 
Testamentumban ell nem hattam, vagy temete-
semre ell nem kelne, . . . maradgjanak . . . az édes 
megh holt Mindszenthi Ersok őtsém árváinak 
[Ks 14. XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné Mind-
szenthi Krisztina végr.]. 1731 : az joszágok jöve-
delme . . . Boër Judith és Sára Aszszonyék inter-
tentiojok és ruházattyokra koránt sem kőlt el . . . 
nem a' jószágnak jövedelméhez képest tartottak, 
hanem a mint hallottam igen szigorán [Mv; Berz. 
13. III. 15]. 1748 : bártsak Nékem forintom 
volna annyi, a' menyi darab Zacskókat láttam .. 
Nékem meg mutogatá az Ur, s Némellyikét fel 
is bontá előttem, . . . kiben Tallér, kiben válogatott 
Arany . . . mellyeknek tudom bizonyossan, hogy 
az alatt hamar le betegedvén és meg is halván 
a' Tit. Ur, még dézmája sem kőlt el [Csúcs AF; 
Szentk. Nic. Sebestyén (60) jb vall.]. 1812 : Elkel-
vén a' Jószág Jövedelme Udvari Tisztek Cselédek 
hasznos épületek Kűkűllő árka mozdittása 's 
tőbb efélékre kőltsőnőzniis kéntelen volt a Groff 
[Héderfája K K ; IB. Varró György (29) grófi 
kocsis vall.]. 

5. vevőre talál, eladódik; a fi vîndut, a i se găsi 
cumpărător; Käufer finden, verkaufen. 1570: 
Enys akarok vinny Beort es Bwzat oda Magiar-
orzagh fele es Koloswarra ha ely kelnek [Kv; 
TJk III/2. 153]. 1600 : Az Jspotalyhaz való borok-
nak az kettejt eggyk Eoreogeott es az Másik 
kissebiket három három penszen attuk ki. Az 
ketteit Jsmet Negjena keztwk, de wgy el ne(m) 
keolt, hanem haromra ereztettwk [Kv; Szám. 
9/XIII Damakos Máté isp. m. kezével. - *Ti. 
négy dénáron kezdték árulni]. 1623 : tizta Ezw 
Sauanio borokott arultasso(n) es apro hordokot 
40neseket haniasso(n) ky s olliakotis vetessen 
hogy hamareb ell kellyen [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1654: az két karaczio(n)a keŏzeŏt 
nemzetes Thoroczkai Lazlone Azzoniom(na)k Bŏrai 
kőitek el [Torockó; Thor. X / l l . — aTi. a nagy-
és kiskarácsony (újév) közötti időszakaszban]. 
1670 : megh kezdvén égy 42 vedres bort . . . keolt 
el benne Just: 110 [Kv ; SzCLev]. 1735 : Eszten-
dőnek el fojása alat, ezen Sz. Jakabi Portioban 
el kél, hét vagj Nyolc Negyvenes' [Mezősztjakab 
T A ; JHb XI/9. 2 2 - 3 . - aTi. hordó bor]. 1752: 
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az eo Excellentiája bórainak móst vólna ideje 
hogj distráhálnak mert az árrán most el kelne 
[Gagy U; Ks 83 Péterffi Miklós lev.]. 7774: az 
Ulyen bornak kupája kéli ell hol hat, hol hét 
xron [Szentdemeter U ; LLt Vall. 16]. 1775/1781 : 
Egy véka buza el kél hét Nyoltz Sustákon, ez 
előtt három négy esztendővel mikor a drágaság 
vólt drágán ment el [Algyógy H ; JHb LXXI/3 . 
365]. 1777/1780 : Circiter 100. veder Bor el kél 
Esztendőt által [Déda MT; JHbK LII/3. 354]. 
1805: mi Bora, 's szénája terem . . . jó árran el 
kéli | közönséges árran . . . el kél [Ózd A F ; Múz-
Radák]. 1810 : A Fogadoban el kél egy esztendő-
ben 8 harmintz Vedres hordo Bor [Doboka; Ks 
76 Conscr. 100]. 1841 : A ' melly Hordo o bor 
most csapon vagyon, annak tsak mint egy fele 
vagyon még el kelve [Mv; IB]. 

6. kiadódik/kerül /megy; a fi dat, a ieşi; ausge-
geben werden. 1684 : kőit el Lakat . . . Az uj 
Barkakra no 4 [Fog.; UtI]. 1774: meg szőttek 
a Jobbágy Aszszonyok kender vásznat minden 
esztendőben száz singet, melyből nem attanak ell, 
hanem az udvari Cselédek számára, és Lovak 
Csajtárjára ell kőit [Szentdemeter U ; LLt Vall. 21]. 

7. elszáll/vész/fogy; a se pierde; entweichen, 
schwinden. 1560 : Midőn a 24 hora elközelgeth 
es latod, hogy a kemencheben egy sarga Vékony 
köd kezd fen labny az zayan ky Jöny, az a Jele, 
hogy Immár az cementh pornak az ereye elkölth 
es touab az aranyban semmit Nem cheleközik 
[Nsz; MKsz 1896. 351]. 

II. 1. elmegy/áll; a se retrage, a pleca; davon-
gehen. 1574 : Lattá hogi az fagios ganet vagya 
volt Racz ferencz, Es az Tapazto Istwan fiaes 
. . . Nem hallota hogi semmyt zolt volna ferench 
hogi ely kellien onnath [Kv; TJk III/3. 338]. 

Szk î ~ vkinek cipójától elmegy vki szolgálatá-
ból. 1600 : Lazlo el ruga az lowat chakant ranta 
Gergelyhez, . . . megh ragadam az chakant kezebe, 
mondám neki hogy hagy beket effele dologhnak, 
mert el keöltel az Mindzenti cipoiatol [UszT 
15/142 „Chiki Gyeörgy Wdwarhely" vall.]. 

2. elkerül; a pleca, a se duce; wegkommen. 
1600 : En Sandorfalwy fiw vagyok . . . Az vtan 
hogy el keölte(m) onnat, wgy ertettem azta(n) 
hogy az ket falu wegezest teött egy massal, hatar 
halmotis hantak [i.h. 15/57 „Nagy Gyeörgy 
Rechenedia Zabad Zekely" (66) vall. — Pecse -
nyéd U]. | En wgia(n) Farkaslaki fiw wagyok, 
noha wagyo(n) talam 42 eztendeie immár hogy 
el koltem onnat [i.h. 15/103 „Barla Matthias 
Siklodi, zabad zekely" (80) vall.]. 1609 : imar elis 
keolt uolt azkor mikor nekevnk az gratiat exhi-
bealtak [Dés; DLt 315]. 1635: mikor innét el 
kelĕ Kiralj halmarol akor sztan rondjanak eöt 
fia uala nagj legenek [Királyhalma N K ; Ks 67. 
42. 24a]. 

elkeldegél elkeleget, lassacskán eladódik; a fi 
vîndut cu încetul; nach und nach verkauft werden. 
1708 : a' széna ugya(n) csak el keldegelt [Fog.; 
KJ. Fogarasi János lev.]. 

Számolhatni az 'elfogyogat' jel-sel is. 

elkelendő 1. forgalomban lévő; in circulaţie; 
im Umlauf befindlich, gangbar. 1629: mostani 
el kelendő garas kett szász forint [Kv ; PLPr 
1612—15. 150]. 1663 : (A) penzben volt egy aranj 
es egy Taler, es az töbi el kelendő jo pinsz [Tompa-
háza A F ; RLt 1]. 

2. eladható; care se poate vinde; verkaufbar. 
1810 : a' feladott italok közép számban elkelendő 
mennyiségéhez képest a' Fogadosnak ebéli haszna 
egy esztendőben megyen 16 Mfr. es 28 Dr [Doboka ; 
Ks 76 Conscr. 99]. 

elkelés 1. elfogyás; cheltuire, epuizare; Ausgabe, 
Absatz. 167911681 : Molnarokkal az Malmok (na) k 
jŏvedelmeröl, s mind annak el keléseről igaz rava-
sokat tartasso(n) [Vh; VhU 671]. 1771 : Háztar-
tás és egjeb szükségre, kénteleníttettünk el keléseig 
Contractusokra hitelb(en) bort vásárlani hordostul 
Ur. 1171 [Kendilóna SzD; TL. Teleki Pál hagy. 
Cseh Benjámin de Miske vall.]. 

2. kelendőség; căutare, trecere; Absatz, Gang-
barkeit. 1797 : a' Pálinkának közép árrát és annak 
közép időben közép el kelésit felvéve . . . lészen 
a' nyereség 5 Hfr. 76 Dr. [Vízszilvás SzD; Wass. 
Conscr. 81]. 

elkelhet 1. elfogyhat/fogyasztódhatik; a putea 
fi consumat; verbraucht werden können. 1691 : 
menyit vetettenek el az Aszszony földibe benne 
és takarodásáért mennyi kelhetett el [HSzj ta-
karodás al.]. 1730 : Mivel a G(ene)ralis Percep-
tornak Militaris Főbb és alsóbb Tisztekkel sokszor 
kell, vagj akar vagj nem, Conversalkodni, . . . 
consideralhattya a Tisz. Exactoria a két Eszten-
dők alatt, mennyi borom kelhetett el az illy 
accomodatiokra [Kv ; Szám. 56/XIX. 29]. 

2. elköltődhetik/mehet; a putea fi cheltuit; 
ausgegeben werden können. 1812 : ezen Jószág-
nak jövedelme a' Groffné Cziczomájára Tisztek 
és Cselédek fizetésére és az Haznak minden napi 
költségeire esztendő alatt a mi bé jött tökéletesen 
el kelhetet [Héderfája K K ; IB. Gothárd Sigmond 
(25) grófi számtartó vall.]. 

3. vevőre találhat, eladódhatik; a putea fi 
vîndut; verkauft werden können. 1679/1681 : Ha 
Hunjadon az ollyan veteménj el nem kél pinze(n), 
masuva is az hol el kelhet eŏ kglme el vitesse 
szekéren [Vh; VhU 675]. 1761 : Pálinkát tartoz-
nake kortsomárolni azis esztendő alatt, hány veder 
vagy kupa kelhetne el ? [JHb LXVIII/2. 12]. 
1774 : az Vékony kender Vaszonynak Singé égy 
Petákon, a Vastagnak Nyoltz Pénzen el kelhetett 
volna [Mocs K ; KS Conscr. 64]. 

elkelhető 1. érvényes, j ó ; valabil, bun; gültig. 
Szk î ~ folyó pénz jó pénz, forgalomban levő pénz ; 
bani buni/valabili, bani ín circulaţie; Geld im 
Umlauf, gangbares Geld. 1691 : ada . . . Szathmári 
Szabó János Ur(am) . . . négy Száz magyári 
forintokat ~ fl 400. és egy uj remek dolmánt 
. . . Lippai István Ur(am)nak, megh adván, az 
megh irt summa penztis plenarie et integre jo 
el kelhető folyo pénzűi es tallérul mi előttünk 



elkelő 1004 

le vala [Ne; DobLev. 1/34] (jó) ~ pénz 'ua.' 
1687 : Becski András vram az emiitett Deres 
paripáért Jósika Imre Uram (na) k ada -ötven 
magjari forintigh Zalogban egi darab Kaszáló 
Rétet . . . a maga tulajdon saját pénzibŏl ötven 
magiari forintot jo el kelhető folyo pénzűi 
deponálván valthassa ki [Pókafva A F ; J H b 37]. 
1689 Sarpataki Marton Ur(am) adot volt Sarosi 
György Uram (na) k, ugy mint Szaz Imperial(is) 
egesz jo tallerokai, es negy szaz usualis el kelhető 
forintokat [Búzásbesenyő K K ; SLt AU. 55]. 
1708 Vagyon az B : Cehnek Kész pénze jol elkel-
hető kész pénze f 1: 11//12 [Kv; AsztCJk .69]. 
1714 : az három . . . kezesek tartoznak az követ-
kezendő Sz. Margit Sokadalmára jo el kelhető 
kesz pénzűi megh adni [Szépvíz Cs; Ks 65. 
44. 12]. 1765 azan summát Esztendő el telése 
után mindgyárt egy (I) etzersmind jo el kélhető 
pénzűi letenni, és meg adni tartozzanak [Ks 18. 
LXXXVIII . 15]. 

2. eladható, kelendő; care poate fi vîndut, 
căuta t ; verkäuflich. 1679/1681 : Innen volt ã 
sok rosz, es ez utanis el nem kelhető vasnak vere-
tése, es ä sok restantia, hogi ahoz nem értő 
embereket állattak ä Banyakb(a) pinzért [VhU 
677]. 1782 Mint hogj étzer az B. Ché az Remeket 
Improtoculáltatta, és akkor tetzet acceptalni, 
tehát mostani Kérésének heljt nemis adhat, mivel 
az Remek kiadás, az mosiani világ modiához 
vágjon szabva, és elis kelhető [Kv; ö j k ] . 

3. felkelhető, ingó; mobil; beweglich. Szk : 
~ javak ingóságok; bunuri mobÜe; bewegliche 
Habe. 1762 : El foglaltaé minden el kelhető Javait 
Jósika Dániel Urnák ? [H; J H b XXXV/51. 
4. vk]. 

elkelő érvényes, forgalomban levő; valabil, ín 
circulaţie; gültig, gangbar. Szk : ~ pénz forga-
lomban levő pénz; báni ín circulaţie, bani valabili; 
Geld in Umlauf, gangbares Geld. 1625 Wagyon 
keozeonseges el keleo pénz meli az kalmar marhabol 
gyűlt volt f. 40. [Kv ; RDL I. 126]. 1671 : tartoz-
zék az akkori Possessor p é n z é t . . . io él kelő pénzòl 
leválni, és a ' fen megh irt Czikudi Portiott jobba-
gyunkatt . . . kezebői ki bocsátani minden pör 
patuár nelkült [Wass. Lónyai Anna özv. fejedelem-
asszony szerződéslev.]. 

elkelt 1. elfogyott; consumat; ausgegangen. 
1592 Seres Istwannak minden fele keoltsegeth, 
es el keolt Quarta Boraynak arrat megh tudwan 
limitalwan teoth in Summa f. 234/68 [Kv; Szám. 
5/XI. 11]. 

2. elköltött; cheltui t ; ausgegeben. 1573 valaz-
tot tak eo k. Az regy zokasza zerent, Ez Eztendeobe 
Be zedet es ely keolt varas Jĕwedelmenek zam 
vetelere, Mind ket Nemzetbeola [Kv; TanJk V/3. 
93a. - aKöv. a választottak fels.]. 

3. eladott; v îndu t ; verkauft. 1758: az Udvar-
hellyi kortsomárostol be hozván a' o t t el költ 
bornak a' hordoját ta lál tatot t Ur. 39 Sepreje 
volt Ur. 3 [TK1 Petki Nagy cs. szám. 15b]. 1793 : 
el kőit italok ára vagyon a Kettösmezei fogadós 

Papp Juonnál a computus szerént Hflor 28 Dr 62 
[Kettősmező Sz; J H b XLVI/8]. 

elkényeztet elkapat; a răs fă ţa ; verwöhnen. 
1857 : némely itteni Földes urak nagyon elkényez-
tettek volt embereiket — tettzésekre hagyták 
a' fizetést [Komolló Hsz; Bet. 4 Sylvester Dávid 
lev.]. 

elkényszeredik 1. elsanyargatódik; a fi chinuit/ 
necäj i t ; gequält werden. 1740 : a Szegenység 
majd minden marhájából ki pusztulván leg jobb 
Falub(an) Sem tanálhatni négy ö t t Szeker elejéb(e) 
való marhát, az Szegénység el kénszeredett a Sok 
terehviselésekre nézve [Kéménd H ; Ks 83 Zejk 
István lev.]. 

2. elkínzódik; a ajunge ín stare proastă/chinuită; 
abgemartert/verquält werden. 1754: így ítelem 
hogj abba az hideg vizben járván el kénszeredet 
s erőtlenedet s igj holt meg [Mezősámsond MT; 
Berz. 14. XIX. 11]. 1784 A marhák a sok hideg 
és szél mián ugy el kénszeredtek hogy ha mégis 
az Isten kellemetes időt nem parantsol majd mind 
egy másra halnak [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

elképed 1. színében elváltozik, elsápad; a face 
feţe-feţe, a-şi schimba culoarea feţei ; die Farbe 
wechseln. 7838—7845: elképped: színe elváltozik, 
ijedtében kisárgul [MNyTK 107]. 

2. elhűl; a se ului; verblüfft/bestürzt sein. 
1838—1845 elképped . . . elbámul, csudálkozásá-
ban odalesz [MNyTK 107]. 

elkepélt kepébe kiválasztott, kepe-; ales pentru 
simbria ín grîne; fiir Korngülte ausgewählt. 
1767 : Fotosi Imre Josef ő kegyelme ugy vádol-
ta to t t a visitation hogy az el kepéit kalongyát 
el vitte [HSzjP]. 

elképzel (képzeletben) elgondol; a imagina, a-şi 
închipui; sich vorstellen. 1785 : Ampleetalván . . . 
az ez előtt kőit szentséges Királyi Rendelése-
ket, vagy Normát az Erdők(ne)k jo gondviselés 
alatt léjendő tartasárol s tartatásáról, el képzelvén 
minémű hasznot áraszthasson reánkis, . . ha 
ezen szentséges Rendelés ereje mellett az Erdőnek 
meg bővülésével Bányászságunk, 's Verős kovátsi 
Mesterségünk folytatása még nagyobb incremen-
tumat vehet, ahoz magunkat kész kedvel confor-
maltuk [Torockó; TLev. 11/4]. 

elkér 1. a cere; jn um etw. bitten. 1588 : My 
Eleòtteònk Rathony Boldissar es Rathony Istwa(n) 
Nemes zemelliek hyteók v than így wallanak, 
hogy mennek wolt Az mwstrara Erdeóteleki 
Mártonnál, es kyrt t el Az zolgayatol egy kopiat 
[Perecsen Sz; WLt]. 1736 : Apor István 
Ebéd alatt azt az órát kiveszi hogy megnézze, 
az szomszéd úr elkéri, hogy ő is nézze, mondja-
be szép óra, más úr meg attól elkéri, s addig kérik 
elébb elébb, hogy az óra elvész [MetTr 340]-
1791 : a ' Regius Perceptorok a ' magok Kerületeken 
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kivűl lévő Protopopaktol a ' Sydoxialis (!) Taxa-
tol készült Laistromot el-kérni, szorgalmatoson 
bé-szedni (így!), és a' Királyi Cassába adminis-
trálni el-ne mulassák [Kv; TanJk 23]. 

Szk : ~ kölcsön. 1604 : (A farkasbőrt) el adok 
seges uarat flor. 2 Annakis egyk forintyat el kere 
keòlczyòn en töllem [UszT 18/65]. 

2. kikér; a cere; (aus)verlangen. 1573 : Leo-
rinch deák darochy Ianos zolgaia, hity vtan azt 
vallia, Twgia hogi darochy Matiasnak vtolso 
felesege halala vtan ely Ieot az Annyok es ely kerte 
Darochy Matiastwl az leanianak leaniat, es az 
ínyt az annya beh hozot volt mindeneket [Kv; 
TJk III/3. 157]. 

3. vkinek elengedését kéri; a cere să i se dea 
drumul cuiva; ausbitten. 1570 : („Zeoch Demeter") 
azt Monta hogi eo nem gonoz Jaratban volna 
hanem azért Jeot volna hogi az leant ely kerne 
az gazdazonthwl, hogy cheresneye volna egy fawal 
es azt zedethne Megh vele [Kv; T J k III/2. 81]. 
1820 Danílla és felesége . . . egy tiz esztendős 
Léánykámat el kérvén szolgálonak egészen 
Törökbuza Szedés utánig ekkor jo veréssel ki 
ruházván el csapta, csak nem mezítelen [Déva; 
Ks 118 Vegyes ir.]. 

4. kölcsön/kölcsönbe kér; a cere împrumut; 
ausborgen. 1591 Az Eketis en teollem kere el 
Kereztes János azzal borozdala megh az nyl 
feoldet kit az falw neky ada [UszT]. 1604 : oda 
jeòúe Borbeij Peter, el kere az louakot zekeret 
h.ogy búzát hozzon be, el hoza [i.h. 20/265]. 1633 
Miklósnál egj teo leuen az kiuel az lababol tiòuisset 
akar uala ki venni melj teot el kere az Leani 
teolle [Mv; MvLt 290. 132b]. 1636: oda menek 
Pap Simon házához, hogy Azalojat el kerjem 
[Mv; i.h. 291. 63b]. 1655 : Razmánj Jstván vert 
aranyat, az Uramtol kérvén belyegző vasat, de 
az Ura(m) nem atta neki oda, hanem én töllem 
kére el, ugy vert aranyat velle [Kv; CartTr II]. 
J722 ugj jártam . . Pap Péter Vrammal, egj 
szánamat el kéré mikor a szánam után mentém, 
hogj haza hozzam; a cselédgjeit fel költi reám 
^gj meg űt főb(e) hogj ä fejem bé fakad [Kecsed 
SzD; TL. Bálint Tivadar (42) providus vall.]. 
1750/1778 : el kéré töllem a' Lo szekeremet, hogy 
egy kisség adjam oda [Ilencfva MT; DLev. 6]. 
1782 Tiszteletes Aszszonyom ŏ Kegyelme égy 
Simito Rezet kérvén el . s végezven vélle a 
dolgot vittem az ŏ Nga Udvar Kapuja előtt lakó 
vén szakátshoz [Koronka MT; Told. 3a. 1780— 
1789. VI Csiki Fekete Ersebeth (17) szolgáló vall.]. 

L. még ETA I, 160. 

clkéredzik elkéredzkedik; a se cere; sich frei-
"bitten. 1586 Baisz Marton vallia hogy a' Ceba(n) 
Akor Ne(m) volt, Mert el kereczet volt a ' Ceh 
mesterteól, Mikor penigh az dolognak Napia eleot 
kerezenek, Ne(m) hagiot zechi Istua(n) zabad-
sagot Neky az Czeh Mester az el Menesre, hane(m) 
azt monta hogy Nem Mehecz, Mert holnap czeh 
lesze(n), es megh latod Mynemeo vysagotis hallasz 
[Kv; TJk IV/1. 557]. 1682: Boncza János . . . 

-edgykor csipelni kereczvén el edgy sarga tehenet 

es edgy tulkát talyiga eleib(en) fogvan el vitte 
[M.köblös SzD; RLt 1 Zobor István (60) jb vall.]. 
1694: ő kgltűl el kéredztem Attyamfiáihoz osztozni 
[SzJk 280]. 1727 Farkas Gjŏrgj Ur(am) is el 
keredzve viszsza ne(m) jött [Kv; AsztCJk 136]. 
1754 : én ugjan végig ott nem voltam mert elkè-
redzettem [Tóhát AF; JHb]. - L. még ETA I, 
113. 

elkéreget apránként/rendre elkér; a cere rînd 
pe rînd; nach und nach um etw. bitten. 1586 
Itt(em) veottem vala fwresz deszkakat S. 
Mihalj Lovanak, való deszkakat, az menj kellet, 
Ezen kiweol az eggik aitonal wleó zeket Czinal-
ta t tam az mj ezekteol meg maradót, kit Ide kit 
hova szellel varas zolgai es egiebekis el keregettek 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 22]. 

elkereng 1. elkering 

elkeres kereset út ján magáénak igényel; a-şi 
revendica prin proces; mittels Klage/Prozeß für 
sich beanspruchen. 1591 : à melj feoldet en eonekj 
Attam volt azt akaria Veres Thamas eo teolle 
el keresni [UszT]. 1606: Ertem hogy az Arok 
keòzet való feòldet mind keresi en teòllem él az 
A. de en arra illjen valazt tezek hogy eleózer ažokot 
az Atiafiakot az kikre nez az az eòreksegh s kik 
zálogon (n) is vetették az en Vra(m)nak . . ., zembe 
keúanom, Az vtan valazt tezek [i.h. 20/27]. 

elkeresztezett kereszttel kihatárolt; delimitat 
prin semne de cruce; mit Kreúzzeichen umgrenzt. 
1800 A' Kŏdiek tselekedeteket hibásnak tartom, 
midőn ŏk a ' Fatzá Augustuluj nevezetű Bértzen 
levő fákra uj j kereszteket vágtanak a ' Nyáron, 
és azzal , a' Kelentzeiek békességes birodalmát 
háborgatni kezdették, mert ' a most el keresztezett 
Helyet nem a' Kódíek, hanem a ' Kelentzeiek 
birtak békességesen [Benedekfva Sz; BfR II . 
58/21 Mertse Togyer (56) ns vall. Vérvölgyi Bányai 
János keze írásában]. 

elkćrezik 1. elkéredzik 

elkerget 1. elűz/zavar; a alimga/izgoni; weg-
treiben. 1568 : mikor Kerekes Istuan az Attyatul 
Marat szoloth el atta, keth hordo boris maradót 
volt, az Áttyoktol valamy penzys volt, Kere-
kes Istuan az tob attyafyayt el kergette, es a 
barataiual azt meg J t t a [Kv; T J k III /1. 244]. 
1570 : Zabo Janosne žoksor Ment hozzaya. Es 
ezt Montha hogy az wra ely very kergethy az 
haztwl hogy pénzt keressen nekj, Es eo neky 
Ninchen Myhez Nyulny egyebhez hane(m) az 
my hazátayan vagion [Kv; TJk III/2. 22]. 1575 : 
Paisos Ianos es Nyreo Lazlo Mezítelen zablyawal 
kergetik ely eoket onnat [Kv; T J k III /3. 137]. 
1592: mak Jdeyen tudom hogy . . . ell kergettek 
onnét az diznokkal [UszT]. 1631 : Haliam Kalmani 
Gergelitőll ez el mult napokba(n) hogy kialta vala 
Halom Mihalinak ne erezd szomzed, mert megh 
ütem az latrot az kuruan es lata(m) ha t az Czikor 
Geőrgi szolgaiat kergetek el onnét [Mv; MvLt 
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290. 47]. 1710: az Ola Nemegyeiek(ne)k az Dísz-
nyakat (!) azon Controversia erdŏrŭl el kergyetek 
(!) [Tóhát B N ; J H b 11/15]. 7774 : Szököt Jobbá-
gyok . . . volt . . . Varga Mihálly . . . , kitis az 
éhség és adoság kergetett el innen [Szépkenyerű-
sztmárton SzD; KS] . 1781 : a Falusiak Zejk 
és Kendeffi Vrakhoz menvén taná ts kérdeni, 
tanatsolták a Falunak hogy kergessék ki az Expo-
nens Vr embereit, aminthogy előis jöttek a Haran-
gott félre Verették, ki mentek és el kergették 
[F.nádasd H ; J H b XXXII/32] . 1801 : a ' férje 
Jantsó Péter őtet álmából fel döfölte ezt mondván : 
kelj fel te czigány kurva, nem tudok nyugodni 
a ' ptrütsköktől — kergesd el — melyre ő fel 
kelvén gyertyával kereste a ' ptrütsköket a ' geren-
dába [Kvh; HSzjP] . 1823: a ' mint Csernátoni 
Sámuelnek egy ollyan Telkén a ' hol minden ember 
jár keresztül ment Csernátoni Sámuel Ur el ker-
gette teremtettezte Komiz Kurvának, s minden-
félének öszsze motskolta . . . , s azt mondotta 
hogy a ' Joszágon ne járjon s ha oda megyen 
meg kinozza meg öli [Radnótfája MT; TLt Praes. 
ir. 65/827-hez Vadadi Filep Borbára (40) özv. 
vall.]. — L. még E T A I, 1 1 4 - 5 . 

2. harcba vet, beve t ; a mîna la luptă, a arunca 
ín lup tă ; einsetzen. 1685 : a Teftedár Passát indí-
to t ta meg a Császár Ibraim Szerdár Passa segétt-
séghére ollyan rendkivűl való haddal ă réghi 
Spajátkotis melleje adván kik eddig való szokás 
szerint az fő Vezér és Mahumet zaszloja nélkül 
Táborba soha nem Szoktanak menni, de most 
azokottis el kergették, mivel az Tengeren az 
Keresztyének(ne)k nagy triumphusok lett [Zabola 
Hsz ; GramTr II , 462 Mikes Kelemen a fej-hez]. 

elkergettetik elűzettetik/zavartatík; a f i alun-
gat/izgonit; weggetrieben werden. 1729: Ember 
Ejrsok is már égi néhányszori fertelmeskedésb(e) 
egyelitvén magát ug jan Szokásossá lőtt . . . , az 
Pellengéren ő is hoher által keménnyen meg 
Csapattatik, és mind ket tő ez Városrol es határáról 
is örökösen el kergettetnek [Kv; T J k XV/7. 
35]. 

elkérhet engedményt kérhet ; a putea cere 
concesie/îngăduinţă; u m Vergünstigung/Zugeständ-
nis bitten können. 1573 Baranay Pal, Kwtas 
Istuan es veg Marton a , hogi tawaly Eztendeobe 
mykor Meg verte volna Barchay Ianos zeoldenost 
(!) . . . Aztalos I s twan veotte ky kezessegen es 
Igert volt Zoldenosnak fl 7 d 50 Az keozbe kerte 
eoket hogi lo zerzeok lennenek keoztek es talam 
valamyt ely kerhetnenek benne, Eo teorekedesekre 
ozton ely engedet Zölden (l) d 50 kyert egy kapta t 
Igert Aztalos Is twan Neky [Kv; T J k III /3. 
207. — *A vallia szó tollban maradt]. 

elkering (vhonnan) elkóborol; a pribegi/hoinări 
(de undeva); (davon)streichen. 1745 : Rezes Páskul 

csak esztendővel ez előt t innen ell keringett, 
s oda vágjon, nem tudg juk hová let t [Nagyszeg 
Sz; WLt]. 1754: K ü r t i Laszlo ez előtt circit(er) 
40 esztendőkkel I f j ú Legény korában kerengvén 

ell innen most, hol légjen nem tudgjuk [Bogdánd 
Sz ; WLt]. 1759: egy Szávuly nevű Fia . . . el 
keringvén az Ólt mellett valahol meg telepedett 
[Girbó A F ; J H b 4 r. jb vall.]. 

elkerít 1. (nőt) szeretkezésre vkinek kezére 
játszik; a codoşi, a ademeni (o femeie) la relaţii 
de dragoste; verkuppeln. 1583: Hona Magiary 
Janosne . . . vallia hallottam Gergel kowach ne 
zaiabol, Zidwan Engemet es az J lona Neweo leant, 
hogy my el keritettewk volna Balas kowachnet 
[Kv; T J k IV/1. 146]. 1592: Tudom hogi az 
Kotro Mihály fia . . . az zomzedsagal Igienetlen-
kedet es mikor kaphatta, megh leot az tykokban 
es fel akaztotta. Eztis tudom hogi az Anniat el 
kerítettek vala, es teob latrokal eois rea ment, 
de ne(m) t u t t a hogi az Annia legien [Kv; T J k 
V/ l . 209]. 1633 : estue feli nap uilag(n)all k j jöue 
az sombori Istua(n) leania es Tarcziaj Andrasne 
Bekessy Szőcs Mlhalineual egiőt, es hatra mene-
nek, azo(n)ba(n) ismét mindgiarast elö jöuenek. 
Akkor mo(n)da Szabó Marto(n) nézd az bestie 
kurua leania most keríti el az Aszoni nepekett, 
en mo(n)da(m) hogy ne mo(n)gia azt. Eő arra 
azt monda az varasso(n) is ninczen az lelek 
kuruanall . . nagiob kŭ rua keriteő Aszony [Mv; 
MvLt 290. 117a]. 1635 : mondgia uala az kathona 
Turi Ferenczy, Aha kurua keri tö eszes lelek kurúa 
lelek kurúa, Teis ollian kurua uagy, mint az kit 
el keritez, mert te miad giotrodo(m) en az szere-
lembe(n) [Mv; i.h. 291. 59a]. 1657 : Halmi János 
az felesegem felöl illyen ru t dolgot mondot ; hogy 
az felesegem a feleseget Galambfalvi Ferencznek 
el akarta kereteni [SzJk 81]. 

2. kb. el/kicsal; a obţine/stoarce (cu viclenie); 
entlocken. 1745: en laudetur nomen D(omi)ni 
Sem magamra Sem Hugómra fel nem czifraztam 
a Szek pezit. Sem jo kedvemben a Hegedŭsŏk(ne)k 
nem discretizaltam, s el nem tantzol tam a Dámák-
kal, töllem se Hugóm se f r a j a m se szolgalom a 
Szek penzit el nem kerítette [Árkos Hsz ; Ap. 4 
Benkö Raphael Apor Péterhez]. 

3. bekerít/kertel; a împrejmui/îngrădi; um; 
zäunen. 1669 : Ezen derek hazoktol fogva az Vj 
sŭ teö hazigh vágjon az kert el keritve, palankal 
[Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 

elkerítés ademenire la relaţii sexuale, codoşlíc; 
Verkuppelung. 1674 : Isák Gyeorgynét más e m b e r 
feleségének el kerítéséért c i tá l ta t tuk, B á c s i P é t e r 
Uram(na)k* adtunk érette f — d 12 [Kv; Szám-
34. L. 5 — ftA szolgabírónak]. 

elkerített ademenită la relaţii sexuale; ver-
kuppelt. 1584 : Hallotta ezt(is) Teteó Ianostol 
mert eó zolgaia volt Akor ez András, hogy f e d d e t t e 

volna ez Andrást, hogy Ne zolgalna eotet lator-
sagaual hane(m) Iamborul, ôeo t h a vetke vola3-
el Menne, Mert Ne(m) Iol I a r n a mer t az A z o n j 
Apiais keressy, Es ez Zon elment ez Andrasis • • * 
Az Megyessy Erdeón találkoztak volna h o z z a i o k , 
seót az el kerítet Azont(is) o t Az erdeón ereztettek 
volna vizza [Kv; T J k IV/1. 350] . 
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elkertel 1. kerítéssel a magáéhoz foglal; a ocupa 
prin îngrădire/împrejmuire; durch Abzäunung in 
Besitz nehmen. 1587 : melibea egj darabochykat 
Zarka Antal az eo vduarához az dizno olnal el 
kertelt [Jedd MT; Bál. 1. - aA szomszéd telek-
ből]. XVI. sz. v. : Tudom hogi el kertelt Bede 
peter benne. Aztis tudom hogi egi törsök vala az 
hatara Bede peter elkertelte Azt az törsököt 
[HSzj törzsök al.]. 1600 : ment Rea eegy (I) ker-
tünkre . . . az hol akartta el kertelte az melljk 
felett akartta maganak foglalta wrara walo bisztaba 
[UszT 15/55—6]. 1602: az falun ember emleke-
szettúl foghvàn való vtamot az J . . . most el 
kertele . . . Ezt az szabad vtamot pedig az I ket 
helyen kertelte el [i.h. 16/9]. 1744: vágjon egj 
Darab oldal, mely közönséges Falu helje, marha 
tartani való föld volt, de most Lukáts Márton, 
s Kálmán Márton egj egj darabott elkertelt benne 
magok számára [Szentdemeter U ; EHA]. 1766: 
ezen rétnek a Malom felöl való Szélin . . . jol 
láttzik és jol ismérszik azon malomra járó régi 
ut, és azon utrol jol ismérszik mennyit kerteltek 
el belőlle [Páncélcseh SzD; RLt O. 1 4 r. tanú 
vall.]. 

2. (kerítéssel) elválaszt; a separa/despărţi (prin 
gard); abzäunen, mit Zaun trennen. 1736: az 
mester . háza előtt volt egy kis fedeletlen utcza; 
azon tul a város kőfala felé volt faragott fábul 
elécsinálta fedeletlen kert, az mely elkertelte a 
convictus udvarát az seminárium udvarától [MetTr 
427. — aTéves egybeírás v. egybeszedés elé csinált 
h. ?]. 1785: egyedül tsak a veteményes kert 
kűlőnős kertel kőrűdős körül el vagyon kűlőmbőz-
tetve, és el kertelve a Gyűmőltsős, és Csűrös ker-
tektől [Varsolc Sz; Born. XXIXb. 20/369 Kornis 
Krisztina conscr.]. 

3. (kerítéssel) elrekeszt/zár; a închide/bloca (cu 
gard); durch Umzäunung versperren. 1780: Én 
örökké Szabados Utczának értem, de hogy Kováts 
István Ur kezibe ment ő kegyelme el kertelte a 
betűin [Páva Hsz; HSzjP]. 

elkerteltet kerítéssel elrekesztet/zárat; a puné 
să fie închis/blocat cu gard; umzäunen lassen. 
1766 mindenkór azón heljen vólt bé járója Pópa 
Szónyának mind addig amig Thordai László 
Uram el kerteltette [Csapó K K ; Berz. 17. XII] . 
1804: (A helyet) Ki sántzoltatta, és kerteltette 
-el légyen, mi ugyan akkor itten nem voltunk . . . , 
•de értettük bizonyoson h o g y | . . . Bartók Josef 
Uram árkoltatta el [Sárd A F ; TSb 51]. 

elkerteltetik kerítéssel különválasztatik; a fi 
despărţit/separat prin gard; durch Umzäunung 
.getrennt werden. 1739 : az elmaradott rèszecskeis 
Pedig elkerteltetik [Dés; Jk]. 1761 : (A csikókert) 
a Veteményes, es Curialistol kerteltetett el egje-
bŭ t t mindenütt . . . támaszos, és u j j lészás kertel 
vágjon bé keritve [Spring A F ; J H b K LXXIV/1. 

elkerül 1. kikerül; a ocoli/evita; ausweichen. 
.7644; egi szeker giumeolczíős vala az ucza keöze-

pin az Aszón nepek el leptek vala, megh azt ugia(n) 
el kerüleök hŏgi bele ne akadgion az mi szereke-
runk [Mv; MvLt 291. 414a]. 1666 : semmi respec-
tusra nem nezven egy falutis az szedesbena el nem 
kerülök [UtI. — aÉlelemszedés alkalmával]. 1742 : 
Kolos Vármegjében Somboron van egj vámos 
hidunk nagy extortioja miat az Contrasnak 
minden utazók és kereskedők el kerülik azon vá-
mos hidat nagj karunkra és praejudiciumunkra 
[Somb. I]. 1745 akkor mingyàrt Gyanoban estem 
felőliek hogy nem jo emberek, mint hogy ėnis 
gyalog ember lévén az utbol el tértek és hogy 
velem szemben az útban nem merte(ne)k jönni 
hanem távol el kerültenek [Bálványos várai ja 
SzD; Ks]. 1781 a ' Dézmával ugy defraudalt 
volt Turnus Adám hogy a' Dézmálo hellyet el 
kerülte, en is hogy észre vettem, hozzaja mentem, 
's pirongattam a' Dézmának el kerüléséért [Vin-
gárd AF ; Mk 34]. 

2. (szándékosan) kerül vki t ; a ocoli pe cineva 
(ín mod intenţionat); (absichtlich) jm ausweichen. 
1573: Mond eo hogi vyzza kellene hiny az Iwh 
melle Ne Bwdosnek, Mond Kalmar lazlo byzon 
Io lezen chiak meg talalna(m). Nem Bannam 
karomat Annera Ment hogi Nem Ieo elĕmbe ely 
kerwl [Kv; TJk III/3. 216]. 1839 : kérem ujjba, 
ha nagy haszonra vágyik ne kerűllyen el éngemet, 
mert még a' maradéka is meg köszöni általam 
nyert hasznát [A.szentmihályfva T A ; Bosla. 
Miske Ferenc lev.]. 

3. kitér vmi elől; a se eschiva; etw. vermeiden. 
1697: Szakmári Ferenczék Nyaratszaka egész 
őszigh Mind Vágás mind egyéb Céhbeli Segitczégét 
el kerülvén bűntetőttenek 4, 4 forintal [Kv; 
MészCLev.]. 

4. megmenekedik vmitől, kikerül vmi t ; a scåpa 
de ceva, a evita ceva; entgehen. 1571 : Az feo 
emberek vag’ lo feyek zolgay keozzeol az kyk 
zegeodwe es fyzetesertt zolgallyak Vrokat, chyak 
azok kerwllyek el a rawast [SzO III , 335]. 1610 : 
Engemet az teórueni megh suliosita sem(m)i ok 
adasokkal el nem tudam kerwlni [UszT 4. 9b]. 
1679: ha ki parancsolatunk elle(n) cselekedni 
comperialtatik es az iránt meg irt hívünket aka-
dalyoztattya, kemeny animadversiankat el nem 
kerüli [Wass. fej.]. 1695: Gellért Mihály Uramat 
Szekely Cata Csíki Laszlone a szek színén meg 
kövesse es soha többe se(m) magat se(m) 
feleseget ne mocskollya, mellyet ha protentalna 
Csiki Laszlone abban a poenaba incurrallyo(n) a 
mellyet mostan el került [SzJk 293]. 1748 : magá-
tól Molnár Jánostol hallottam mondani, hogy ha 
akarnám ollyb(a) hajthatnam Argyélán Iosivot 
hogy nem csak az vasat, de még az instrangat (l)a 

is alig kerülne el [Déva; Ks 112 Vegyes ir. — aTi. 
a hóhér kötelét]. 1749 : sertés hust Báránt szalon-
nát hartsát sajtot és turot a Mag(istra)tus híre 
es limitatioja nélkül árulni ne mérészellye(ne)k, 
kŭlŏmb(en) ennekás méltó bűntetesit el nem 
kerülik [Torda; TJk II I . 251]. 1769: az 50. 50 
lapátot edjik se kerüli el közzüíek [Ne; Told. 5a]. 
1786: a nemes Falu Nótárius nem letele miatt 
meg szorittattott Tekentetes Kis Horsanyi (l) 
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Hársányi Ferentz akkori Processualis Ns Aranyos 
széki Felsò járás-beli Duloja altal, hogy Stantaneĕ 
Nótáriust álítstson Kŭ lŏmben 24 ~ huszonnégy 
Mforint büntetést nem fogja el kerülni fogyat-
kozasos Falunk [Bosla]. 

5. kijátszik, megkerül vmi t ; a eluda/ignora; 
umgehen. 7627 : eleitol foguan ez uolt az szokás 
hogy valamely kereskedeö Ember, akarmy neuel 
neuezendeo Marhat idegen Orszagbul el adasnak 
es kereskedesnek okaiért be hozot ez Orszaghban 
Moldouanak es Hauaselfeőldenek akar miczioda 
uttian, de mindenkoron huzaddal auagy Harmin-
czaddal tartoztanak, . . . sokan vadnak ki<k> 
Marhaiokkal mind be jeőuet, s ' mind k j menet 
az huzadot el kerwlik [GyF; Törzs. fej.]. 1685 : 
H a valakik pedig az 3czadot el kerúlnék vgj 
marhajokat dugatnák es Contrabont talaltatnék, 
az illyeneketis Uram(na)k eő Kglme(ne)k ideje 
korá(n) értesere adom [Bf I I St. Prosa de Szék 
széki rationista kötelezvénye]. 1746: az elmúlt 
éjtzaka három Szekéren borokat hozván 
Nzts Suki Is tván Vr(am) selléri az Ns Város 
Hidgyán lévő Vámot tsalárdtsággal el kerülték 
[Torda; T J k I I I . 3] . 

A fogalmazásbeli kétértelmûáég miatt ez az utolsó adalék 
az 1. jel. alá is tartozhatik. 

6. kb. elhárít, kikerül ; a evita/înlătura; aus-
weichen, abwehren. 7667 Hogy ha . . . valami 
expensat vetne fel az Nemes Orszagh, aztis tellyes 
tehetsegekkel el kerülni igyekezze(ne)k, hogy azzal 
ne aggravaltassunk, mer t az eddig való sok rend-
beli expensa is az szegenyseg(ne)k igen nagy 
Terhere vagyo(n), es ha meg is többel terheltetik 
az szegeńysegh, el nem viselheti [Wass. Követi 
ut.]. 1772 ha pedig ezta előre lá that tam volna, 
inkább magam foga t tam volna eddig jo embert 
réáb, ki az eö Excellentiaja Malmát jol meg igazí-
to t t a volna s csak az olta is hogj periünk, sok 
hasznot ha j to t t volna az izetlenkedéstis el kerültük 
volna [Kük.; J H b LXVII/237. - aTi. a terhes 
perlekedést. bTi. a malomhoz jó gondviselőt]. 
1822 : Balog Márton . . . az Orbán István és János 
reszetskéjeketis meg Vásárlotta . . . kegyelmetek 
mind ezekért az Exponensei viszontagságban jővén; 
melljet az Exponens el akarvan kerülni, azért 
admoniáltattya s k inál ta t tya kegyelmeteket, hogy 

8ad napok a la t t Tessék Kegyelmetek(ne)k 
azon Csérét . viszá hozni s az Exponensnek 
kezében adni [Szentimre MT; BalLev.]. 

7. elhagy; a lăsa/părăsi ; verlassen. 1636 Ĕ-
semmi haboru idën el nem kerőlik kegd sem az 
Kegd successorit h a szinten kitől I(ste)n oltal-
maszon haboru időben el budosnanakis az kegd 
neve ala megh jŏ jenek [Fráta K ; SLt Y. 37]. 

8. e l ju t ; a ajunge ; hingelangen, kommen. 1869 : 
Feri 46ban szüle te t t tehát hozzá nem kerül 
talán el a sor. s h a el is, teszi le Juliusba a papi 
vizsgát s mint papjelelt menekül — bésorolják 
ugyan, de obsitot adnak és i thon hagyják [Kv; Pf]. 

elkerülés 1. kikerülés; evitare, ocolire; Auswei-
chuńg, 1781 a ' Dézmával ugy defraudalt volt 
Turnus Ádám, hogy a ' Dézmálo hellyet el kerülte, 

en is hogy észre vettem, hozzaja mentem, 's piron-
gat tam a7 Dézmának el kerüléséért [Vingárd A F ; 
Mk 34]. 1795 : Hogy ha Valamellyékűnknek ezen 
Felkelhetőkből, és Naturalekból jutandó része 
azon Ingatlan Joszágokban talál tató Felkelhetők-
ből ki telnék, a melly Jószág résziben jutot t , adat-
tassék o t t ki az Vecturázásnak el kerülésére nézve 
[Ádámos K K ; J H b XIX/47]. 1797 : ŏ a ' kato-
naság el kerülése végett, magát meg félszegesitvén, 
imitt amott lappangott, lézengett, s tolvajságokba 
elegyedett [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1863: 
A' bé vallásokat két példányban kell meg tenni, 
's edgyik maradjon meg az Egyház ládájában, 
a ' jöhető Zavar elkerülése végett [Gyalu K ; 
RAk 79]. 

2. elhárítás; evitare, în lă turare; Abwendung. 
1791 j1798 (Azok) akik nem belső meg-gyŏzödés-
ből, hanem valamely világi . büntetésnek el-
-kerŭllésére nézve akarnak gyülekezetünkben bé 
vétettetni . . . , tsupán tsak Hipokritak(na)k nevez-
tethetnek [M.bikal K ; RAk 27 püsp. kl]. 

elkerülhet 1. kikerülhet; a putea ocoli; aus-
weichen können. 1804: o t tan o t tan midőn Áradás 
támad, öszve szorulván a viz minden felöl a ' 
Sántzok mián, až Ország u t t y á t el nem kerül-
hetvén, kéntelenittetŭnk, marháink és magunk 
veszedelmŭnkel is az egészlen el sephett rosz 
hellyre belé ha j tani [Sárd A F ; TSb 51]. 

2. megmenekedhetik vmitől, kikerülhet vmi t ; 
a putea scäpa de ceva, a pu tea evita ceva; ent/ 
davonkommen können. 7692: Az felljeb megh 
irt in Convenientiakatis (!) el kerűlhett jűk [Szőke-
fva K K ; Törzs. Sarosj János kezével]. 1696: 
A' Tŭreiek is azt el kerülhették volna Uram; ha 
egynéhányonn szánt szándékkal azt a három 
Németet fel nem ingerlették vo lna ; és ugjan nem 
ŭldezték volna vräm őket [Balázsfva A F ; BK. 
Veniczei Sándor Bethlen Gergelyhez], 1736 (Az) 
Attjoktol t e t t Testamentaria Divisio helyben 
maradvan azon Testamentumban le t e t t átkot az 
parsok el kerülhessék [Torda; T J k I. 111]. 1746: 
executio imminealván a betsŭlletes M. Bodoni 
. . . lakosokra, hogy az executionak vigorát 
elkerülhetnék folyamodtanak . . . Szántó János 
Uramhoz . . . , hogy adna e ö kigyelme 100 ~ Száz 
Renens forintokat [Mezőbodon T A ; J H b XI/28]-
1786: a pásztor . . . a Nsgtok kenyerét szereti, 
s meg se veti, s kész akár hová el menni a Juhok-
kal együtt, mert a meg marado t t Juhok igefl 
jok, s szép fa j ták, de a Bentzentzi ha tárba ezentúl 
a mételyt eppen el nem kerülheti, mert igen meg 
posványosodott [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. - L. még ETA I, 77. 

3. megkerülhet, k i já tszhat ; a putea ocoli/eluda; 
umgehen können. 1592 : Miért hogi az feiedelem 
orzagaual el vegezet Limitat iot semmi keppen & 
ne(m) kerwlhettni, hane(m) az publicatio zereöţ 
altal kel benne menj, Biro vra(m) minden rendbeli 
Ceh Mestereket hiuasson be, es Inche megh valóba 
hogi ehez tarchak magokat, miueket ahoz kepesţ 
zabiak, hogi az limitatio zerent adhassak [ K v ' 
TanJk I / l . 184]. 
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4. dtv kitérhet vmi elől; a putea evita; jm/etw. 
ausweichen können. 7597 Monda az nezėo, vgi 
vagion hogi egi zepleos azzoni ellentis tar t az 
Annia benne, hogi egibe ne mehessenek, sok ellen-
kezeoys vadnak, de soha el nem kerwlhetik, ha 
nem egibe mennek [Kv; TJk V/l . 133]. 1817: 
ha elkerülhetném nem tzimborálnék Hadadiakkal 
[Kv; IB. gr. Korda Anna lev.]. 

5. elháríthat; a putea evita/înlătura; abwehren 
können. 1580 : Ertwen az keozonseges zwkseget 
kit eo kegmek semmy vton el kerwlhetnek (így I), 
vetettek adot fel eo kegmek egy vonasra fl. 1 
[Kv; TanJk V/3. 205b]. 1703 : Égy Itéllö Mestert 
hozunk, s mindentúl vissza foglaltattyuk az 
jószágot, à kit kgd el vesztegetet . . . ha kgd 
Istenessen Attyafisagoson Cselekszik el kerülheti, 
a mi kevesse maratt szegénynek, ugj Ítélik böcsü-
letes emberek, el nem vész [Kv; Eszt. Serédi 
Zsófia Serédi Gáspárhoz]. 

6. nélkülözhet vmit, meglehet vmi nélkül; a se 
putea dispensa/lipsi de ceva; entbehren/vermissen 
können. 1726 : Amelly három ezer m. forint 
Adosságom Besztercze Várossánál vagyon magamé, 
• •. annuatim az Interessét annak igazán oszszák 
ketten edgj más kŏzőtt. Amig el kerülhetik penig 
az Capitálét fel ne vegyék [JHb XXXV. 21 Jósika 
Imre végr.]. 

elkerülhetetlen 1. elháríthatatlan; de neînlă-
turat; unabwendbar/vermeidlich. 1631 : az prae-
figalt napra ò kgnek az summát ez el kerulhetet-
le(n) akadalyok niiat ne(m) deponálhattam [Rad-
nót KK; Ks O. 37]. 1682: Ez ra j tunk forgo, és 
sok tekintetekbe (n) el kerŭlhetetle(n) szoros álla-
potokhoz képest bizonyos summa pénzt, buzat 
és zabotis ketelenitettŭnk bizonyos szemel-
jekre az eŏ Felsege Vitézi szamokra fel vetnünk 
[Borb. I fej.]. 

2. el nem kerülhető, föltétlenül bekövetkező; 
inevitabil; unvermeidlich. 1784 : (A) praespecifi-
calt . . . Rendelések a Torotzkoi Communitásnak, 
és Bíráknak elejekbe adattatnak oly véggel, 
hogy mind azoknak meg tartására kemény, és 
el kerŭlhetetlen Büntetés alatt kötelesek légyenek 
[Torockó; TLev. 2/6. 5a]. 1787 (Ha) ezen egy 
némü nyavalyában egymás után, és rövid idŏ 
alatt 3, vagy 4. inficialtatnék, az elkerülhetetlen 
büntetés alatt a ' Nótárius a Processualis 
Szolgabírónak meg jelenteni köteles légyen [uo.; 
1,h. 3/2. 3b]. 

3. elengedhetetlenül szükséges; indispensabil; 
unbedingt nötig. 1778/1779 A Jobbágyimnak 
hibás tselekedetíért megengedem hogy az Udvarba 
Dominalis szék Celebráltassék . . . , és az arra 
tejendő elkerülhetetlen költést is acceptálom [Kv; 
Ks 65. 44. 13]. 1781 A' Kis Almási Erdők(ne)k 
a Stompokhož és az ezekhez Szolgálló emberek (ne) k 
elkerülhetetlen haszonvételekre esztendőnként való 
usussa . . . praetendaltatik in FRh. 40 [Kisalmás 

; JHb XXXII/22]. 1837 A Czél arányos hasz-
nos, Szükséges külső vagy belső gazdasági 
éPítínényekben, és elkerülhetetlen jovittásokban, 
a zállagban vevő Urat gátolni, és korlátozni nem 

akarván, ez oly formán engedtetik meg: hogy 
azoknak értéke . . . a ki váltó által fordittassék 
meg [Dés; Bet. 5]. 

4. halaszthatatlan; ceea ce nu suferă amînare, 
de neamînat; unaufschiebbar. 1727 Ha csenge-
téskor valakinek vagy vendége vagy el kerülhe-
tetlen dolga vagyon és az csengetést halya mind-
gyárt tartozik meg izenni sub poena 20 [Kisboros-
nyó Hsz; SzékFt 37]. 1852 az idö, és körülmény 
oda v i t t engemis, miszerint Nősülésem elkerül-
hetetlen még p(e)d(ig) a lehető leg rövidebb idő 
alatt [Énlaka U ; Pf. „Bartha Zsigmond Enlaki 
Rector" lev.]. 

5. ~ szükség a. föltétlen/parancsoló szükség; 
neapărată/absolută nevoie; unbedingte Notwen-
digkeit. 1694 : En Ingodályon* lakó Fagarasi 
Biro János bizonyos és el kerŭlhetetlen szük-
ségemtől kénszeritetvén vettem fel Nagy 
Páll Uramtol Esztendeig kölcsön száz magjari 
forintokatt [JHb XXIX/6. - *NK]. 1736 : én 
bizanyas és Ell kerűlhetetlen szükségeimtől viseltet-
vén . vetettem volt Zálogban . .|Kis Keréki egész 
portiomat [Pókafva K K ; JHb XXVI/45]. 1769: 
Provid(us) Bartók András . . el kerŭlhetetlen 
szükségtől kénszeritetvén refugiált a T. Szt. 
Györgyi Páter Franciscanusok Toroczkon lakó 
Curátorához Tekintetes Muszszik Fridrik Uram-
hoz, és kért s effective léváltis . . . költsön 
Flor. Hung. 100 . . , Seqventibus sub Conditioni-
bus . . . 2do : Az ezer Hét száz Hetvenedik Eszten-
dőnek első napjára . . a' Debitor a' kŏltsŏnŏzŏtt 
summa pénzt . . . minden renitentia nélkül meg 
adja [Torockó; Bosla]. 1795: el kerűlhetetlen 
szükségek levén a Kis kŭkŭllŏ vizén erigalando 
allando lábos hidra mind fel epittésében mind 
Conservatiojában olyan praevisio, s provisio tar-
tassék hogy jövendő beli romlások s károk 
ne következzenek [Ádámos K K ; J H b XIX/46]. 
— b. kényszerhelyzet, kényszerűség; stare de 
necesitate, nevoie; Notlage. 1663 az el kerŭl-
hetetlen szükség okoztat bénnŭnket Generális 
Insurrectiora kénszeriteni keglteket [UszLt IX. 
75. 58 fej.]. 1809 : a környülállások haladékat nem 
szenvednek, és hogy az insurrectio hová hamarébb 
el készüllyön, az elkerülhetetlen szükség kivánnya 
[Kv; Somb. II]. 

elkerülhetetlenül 1. elengedhetetlenül; neapărat ; 
unerläßüch. 1795: abban a Contractusban 
éppen azis vagyon irva, és le kötve, hogy a deterio-
ratiok approportionaltassanak a kiváltáskor a 
summához, és abból huzattassanak le . . . Már 
pedig ezeknek ki tanulására el kerűlhetetlenűl 
szükséges . . . a Betsü véghez vitessék [ JHb 
LXVI/44]. 1803 : azok iránt a Mlgos L. Báró 
Urat is meg halgatni el kerűlhetetlenűl szűksé-
gesnek tartat tuk [Mv; J H b XLVI/6 Cserei Farkas 
kezével]. 

2. elháríthatatlanul; ín mod inevitabil; unab-
wendbar. 1826 : a Keleméntelki Praetensorok-
nak is felső határjokat el kerűlhetetlenűl el isza-
pollya, a pataknak kurtára vett hirtelen való ki. 
áradása [Gyalakuta MT; GyL]. 

64 —Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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elkerülődik kikerülődik; a fi evi tat ; vermieden 
werden. 7823 : méltóztassék . . . meghatározni . . . , 
hogy egy egy tanuló gyermekért mi legyen Esz-
tendei fizetes, . . . 's el-kerűlődik a ' versengés, 
a Tanitó, 's Tani t ta tó között [M.köblös SzD; 
RLt Ignácz Is tván lévita-lelkész lev.]. 

elkerŭltet e l távoztat /hárí t tat ; a face să fie 
îndepărtat/ înlăturat; vermeiden lassen. 7825/7826 ; 
méltóztassanak . . . ezen . . . víznek többségét 
ahoz illő sánczoltatással oda a ' hová illik vétettetni 
határozni, és így további kárainkat elkerűl-
tetni [Msz; GyL]. 

elkerOltethetődik elhárítódhatik; a putea fi 
înlăturat/evitat; vermieden werden können. 7877 
kéntelenek némelly hellységekben Tŏrŏkbuza Csu-
szából, s az Erdőken tanáltató Galaganya Gyŭ-
mŏltsbol készíttetett egészségtelen Kenyérrel gédel-
getni magokat, erre nézve, hogy . . . az éhei való 
halálozás el kerŭltethetődjék, múlhatatlanul szük-
séges a ' hathatos segedelem [TLt 1095 jk]. 

elkerŭltetik e l távoztat ik; a fi îndepărtat/înlă-
tura t ; vermieden werden. 1802: azon Gabonát, 
a ' mellyböl Pálinkát szándékoznak főzni, elöljáró 
Tisztyeiknek jo előre . . . bé-mutatni . . . el-
ne-mul ássák, hogy a ' Pál in ka-Főzésben minden 
némü csalárdság el-kerültessék [Kv; Borb. I I 
gub.]. 

elkeseredett megkeseredett; amărî t ; verbittert. 
1586: Biro Vramat . . . felette ighe(n) kérik eo 
kgmek hogy király Biro vrammal egie(te)mbe 
Mennel lobban tuggyak az zegeny megh Niomo-
rodot el keszeredet keossegnek Iowara teoreked-
we(n) zallichak ez Nagy Summát [Kv; TanJk 
1/1. 31]. 

elkeseredik keserűséggel telik el; a se amărî, 
a fi plin de amărăciune; erbittern, erbittert sein. 
1586 : Zegedi Gergelj vallia, Nem Iu t mind eszem-
ben a ' dologh mer t el keserettem vala az zolgham 
Allapattian, Es keornyeorgeottem erette Zechi 
Istuannak [Kv; T J k IV/1. 557]. 1597: Mikor Kadas 
Jánost megh fogak menek hozzaia az toronba 
kerde(m) hogi miben vagion dolga monda vgi 
vagion hogi ameli kigiot az halaitól megh mentek 
azon kigio arczúl tamadot most rea(m) azt 
akarna(m) hogi holnap ki vinnenek s el ewtnek 
az feiemet ha chiak két penzel megh waltnam is 
magamat nem miuelne(m) mert immár telliesseggel 
el keseredtem [ K v ; T J k VI/1. 98]. 1844: Kis 
János el keseredve agyarkadva mondja. J a j 
Is tenem! mit csináltam ? s mit csinálánk ? az én 
Lelkem Soha meg nem nyugszik* [Bágyon TA; 
KLev. — 'Emberölésben részt vet t vádlott kifa-
kadása]. 

Szk : ~ a szive megkeseredik a szive. 1658 
bizony így nem is kivan <o>m Doktorokkal maga-
mat Gyogyitani ilyen nehez fogyatkozasban el 
kesseredet az szivem [Beszt.; Ks 90 Cseffey László 
lev.]. 

elkeserít megkeserít; a amăr î ; vergällen, bitteſ 
machen. 1593: Hallottam filemmel . . . hogi az 
Apianak ezt mongia vala, bestie Apa, ha apad 
ne(m) volnál gonozul jarnal miattam, mert 
immár el keserítetted lelkemet [Kv; T J k V/l-
364]. 

elkésett későn beadott / terjesztet t ; tardivă, (zü) 
spät eingereicht/unterbreitet. 1865 Az elkésett 
fel szollamlások nem fognak tekintetbe vétetni 
[Gyalu K ; RAk 106]. 

elkésik 1. megkésik; a întîrzia; sich verspätefl-
1573: ketser vagi haromsoris hiwata Kappa 
Myhalnet az aztalhoz, mykor Ely Ieot volna, 
kerdy Eo hwl volna az vra, Mond az azzony* 
hogi valamy adossaga Megh kerny Ment volna, 
De ely kesset Nem twgia hwl Mwlatna [Kv; 
T J k III/3. 49]. 

2ă elidőzik vhol; a întîrzia, a rămîne mai mult 
undeva; (irgendwo) verweilen. 1819 Korodra 
menvén tseléd keresni, o t tan elkésvén ottan i3 

háltam [Kv; Aggm.]. 1823 midőn egy estve az 
őrléssel a Maiambon el késvén, egy terű Lisztéi 
Régen, és Radnotfája között az ország uttyá® 
mentem, késén ŏ kegyelme a Törögbuzákbaö 
megbuva lesett, és onnan az ország ut tyára ki 
szökvén torkon ragadott [Radnótfája MT; TLt 
Praes. ir. 65/827-hez Szöts Anikó vall.]. 

elkésődik 1. (el)késik; a întîrzia; sich verspäteu> 
spät kommen. 1593 : 1590 eztendeoben, az ErdeÜ 
Terminuskor zent Lukach napba talala ínegk 
engemet Sarmasagi Gábor, hogi adnék nekj f & 
mert az zolgaiat kwlte volna hazahoz, de el kestf' 
deot volna; En igirek pénzt neki, de nem kwlde 

erette [Kv; T J k V/l . 400]. 
2. megkésik; a întîrzia; sich verspäten. 1590 

en esmet be menek az Var ala, esmet h.oxo(w 
louat hozek, Azon el kesódem Varga Istuanjn)^ 
maradék megh, nem talalam megh Zaz Tamást I 
az farkasloki zechy Peter irtásánál el teórek eg7 
ut i tarsinknak egy kereke, az miat t es hogy el*5 

keseöttúnk uala merth keseó ydeó uala o t t bocba' 
tunk ki [UszT 11/46, 49]. 

elkészít 1. megcsinál; a face/executa; mache#a 

1589jXVII. sz. eleje : Minek u tanna az Heti BereŞ 
szolga az eo tanusaganak Remeket ŏnneőn maga" 
tol el kezituen, elegedendeökeppen megh mutattia» 
Mestersegét megh bizonittia az mestere* 
Mesteri Jelt adgianak neki [Kv ; KőmCArt. W ' 
1596 : (Vettem) ket zal daru tollat, kit az Rejbi^ 
vram tolmachanak adot biro vram d 80 . . . & 
kowachnak vitettem 12. Apro vasat, hogi 
Rejbicz zekeret el keziche, hogi az eordeogh e 

vigie eo kegmet Innét niakunkrol [Kv; S z ^ ' 
6 /XXIX. 77 Bachi Tamás sp kezével]. 7 6 ^ ' 
Az Gyekei Relatoriat el keszitettem . . . Az $ z e I! 
Martonitis meg minútal tam de megh nem irha*' 
tam, miúel abbais difficultasokat talalek 
Ks 4. VI. 2 St. Palffy lev.]. 1681 : Vizi Malom • 
a* Haczogh vizin vagyo(n) Alsó bokor 
semmire kellő lévén most nem forogh, . . . ha e 
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% e n n e k jo idejin Eszközeit el nem készitik, 
u t f ^ f z n a v a n a z földes vrnak benne hogy vesz-

g ü all [Hátszeg; VhU 603]. 7778 ; ă Transmissiot 
• • • Nótárius vram hetfűre el készitenné 

: ; KJ. Rétyi Péter lev.]. 1752: az tzipelŭs 
tTff betegg lévén az tzipelŭseket nem keszi-
77«* 6 [ W U Wesselényi István feleségéhez]. 

En Gróf Petki Anna Gróf Kornis Antalné 
zegódtem meg az Jesuiták Paliérával Günter 

el F r a m m a l hogy ö kegyelme az én házaimat 
há* ! ' a k é t házbúi egy szép Tiszteséges nappali 
az aL^CiSmál tiszteséges szép Stukaturával; ugy 

* ebédlő Palotámatis hasonló Szép Stukaturával 
?eg, csinálya [ K v ; Ks 11. X L V I . 44]. 1797 
el ti 1 kerekeket a Vártzai Molnár mind eddig 
a k é s z i t é > s talám őszig sem kesziti el mivel 
c s e t o t i ? o n g y á k újra le betegedett volna [Szüágy-
v a l ^ r í ? ; Fogarasi István lev.]. 1814: az ide 
tefínijí ä i Asztalosok a' fel-vállolt munkát 
rgn későre, és felette drágáért szokták elkészítteni 

2 í - m é S HSzj tüzelő-ház ah 
azon k é s z í t ; a P r e g ă t i vorbereiten. 1676: 
csoll u s é g t e k s z e ke beli Solymárok(na)k paran-
n i s t ? f meg; hogy ez esztendobe(n) általok admi-
edcv- fT nyóltz Sólym°kat el keszétven, véllek 
í v ^ ' • Brassóban lenni el ne mulassak [UszT 

76. 2 fej.]. 
Beth / e l k é S Z Í t ' a p r e g ă t i ; vorbereiten. 1653: 
torhn6? Gábornak jőve commissiojaa a guberna-
élé<!t V , g y a császárnak® szekereken küldjön 
váró V á b a s marhát Hutin alá Ide a mi 
ron T í £ r a három szekeret vetének; melyet miko-
W v i e k volna, a tanács engem rendele 
bIktá .menjek vélle [ETA I, 125. - a l 62 l-ben. 
és 51.Bethlen István, Bethlen Gábor fej. öccse 
m a i d h a d a k o z á s a i idején Erdély kormányzója, 
san i â t y í a halála után választott, aztán hamarò-
(A _ 1® î? 0 n d o t t f e j ' ° A török szultánnak]. 1711 
Páran f e k e t ) elkiszitetük es el kŭldetűk az 
SzD w S 2 e r i ut oda Bonczidara [Szentegyed 
el k é W i t f t f ; - 1

M o î d o v a û P a v e l ( 4 ° ) val l . ] . 1810 : 
Uranf^- a szekeret az u t á n R á t z Ferentz 

4 [Bárót H s z ; Bogáts 4]. 
reitèn t ; a P r e S ă t i f e r t i g s t e l l e n , vorbe-
biro v ' M e g h e r t e t t e k aztis eo kegmetwl 
I m m a r i 1 1 ^ 1 1 1 h o g y A z w y eztendó Ayandekat 
1793 M / Z y t e t t e k v o l n a [ K v ; T a n J k 1/1. 154]. 
a' j J { J r ' , a z Aszalott el készitvén a jövö hétén 
^ o d ^ a Cseresnye aszalás i r á n t Mél tóztatot t 
[ î î a H o í ^ ^ t 8 0 1 ^ ahhozis aszaltat tni hozzáfogatok 

J F 4 6 I * v K 2 8 6 ] . 
f °gám l a aproviziona/prevedea; versehen. 1723: 
Valóval^ a m ° t t . . . menynyen el eŏis . . . utra-
tamáo J 0 1 e l készítem [Oroszfalu M T ; VGy. 
vall.] Demeterné Oroszfalvi Iuvána (50) jb 

S chmückk e S Í t / d í S Z Í t '“ a oma/împodobi; zieren, 
lettel Ai ' 7 7 3 6 : m á r a z asztal minden készü-
ezüat t V O l t készítve, ott ezüst sótartók, estve 
uak fí?yatartók, hamu-vevők, volta-

készítve vmire fel van készül ve/készen 
; a f i pregătit pentru ceVa; ist vorbereitet. 

elkészített 

7797 : Idősb Gyŏrgj Péter Uramis . . . monda 
kegjelmetek el vadnak keszittetve hogj engemet 
kérdezzen(e)k nagj haragos indulattal szólván, 
melyre én mondék ne haragudjék kglmd Gyŏrgj 
Péter Uram mert nékünk kötelességünk hogj a 
dolognak jol vegire járjunk meljre ismét igj felele, 
No, no tsak tessék Kglmetek(ne)k mert énis 
elvagjok keszitve hogj feleljek [Usz; Borb. II 
,,Sig. Szarka de Kövesd in poss. Kereszturfalva" 
(60) vall.]. 

8. (kendert v. lent) megmunkál; a prelucra 
(inul sau cînepa) ; (Hanf od. Leinen) bearbeiten. 
1681 : Lent, Kendert is elégedendőt nem csak 
vetni, hanem elis készeteni tartoznak [VhU 200]. 
1754 : 1753béli 8 Kalongya Kendert el készitvén 
meg is fon atta, s meg is szŏtette [Mezőgerebenes 
T A ; BLt 7]. 

Ha. 1782: el készitteni [Torockó; TLev 4/6]. 
1801 el készitteni [ K v ; AsztCLev.]. 1820 : 
tartozzanak . . el is készitteni | el nem készittené 
[ K v ; FésűsCJk 2 6 - 7 ] . 1852: el készitteni [Ka-
dács U ; Pf]. 

elkészítés 1. megcsinálás; executare; Anferti-
gung. 1599 Chyzar Ferencz vallia Zakal 
Benedek Zekely András zamara halala 
eleottis chynaltatott vala egy ezeosteos zablyat 

., hanem hogy valamy kesedelem leon el kezite-
seben vgy kezdet vala zegeny András vram ream 
izenny feleolle [ K v ; TJk VI/1. 357]. 1752 : eléggé 
bánom mltgs Ur, hogy ennyi ŭdŏre haladott azon 
munkának ell készítése [Mocs K ; Trenk István 
lev.]. 1761 M : Baro Jósika Dániel Úrfi nógatta 
a Cancellistákot a munkának el készittésére, 
tudom aztis hogj későre fogtanak azon munkához 
[Branyicska H ; JHb X X X V / 4 6 . 13]. 1775 
Alkudtam meg Kolosvári Oltár csináló Hoffmajer 
Simon eŏ kegyelmével Szŏkefalvára à tett Deli-
neatiója szerint csinálandó egy Oltárnak el készí-
téséért (!) [Ks 92]. 1839 Tanátsos Mósa László 
Ur, mint az' Ser Ház uj Hűttöjének el készittésére 
ki rendelt Biztos, el vitt az Ser Házhoz, — hogy 
ottan az Hűttönél meg kívántató melioratiokat 
tégyem meg fizetésért [Dés; DLt 1200]. 1844: 
a Deesi Csizmadia Czéh remek készitésra ( !) hat 
Egyéneket botsátott . . melj mivek elkészítése 
után mestereknek fel fognak hiteltetni [Dés; 
DLt 855]. 

2. megmunkálás, feldolgozás; prelucrare; Bear-
beitung. 1675/1688 u. : (A) kenderről lenről igaz 
szamot tarcz . . . kendernek, lennek asztatására, 
ideie korán való el k<esz>itesíre szorgalmatos 
gondod legyen [Borb. I. Petki János ut. csfkcsicsai 
jb-birájához]. 

Ha. 1842 : el készittés [Dés; DLt 1452]. 

elkészített megcsinált; făcut, executat; ange-
fertigt. 1825 Első vagy kŭlsŏ haz régenn 
Palota lévénn nagy Széles ablakokkal és Csinoson 
el készíttet párkányokkal meg Czifrázott staka-
turával volt fel keszitve [Szárazpatak Hsz ; 
SzentkZs Conscr. 328]. 



elkészíthet 

elkészíthet 1. megcsinálhat; a putea face/exe-
c u t a ; machen/anfertigen können. 7807 tsak égy 
alkalmatos Legényi munkátis el nem készíthet, 
nem hogy égy mesteri Remeket capax lenne el 
készitteni [Kv; AsztCLev.]. 

2. kelengyével elláthat, felkelengyézhet; a putea 
înzestra/dota; ausstaffieren können. 1774: mint-
hogy neveletlen . . . két Leányimat el-nem készít-
hettem, ha hírtelen ki-készitések előtt holtom 
történnék két Leányimnak jutandó Jövede-
lemből vegyenek számokra Gyöngyöt s egyéb 
Leányi készületet [Kozárvár SzD; Told. 22]. 

elkészíttet 1. megcsináltat; a face să fie făcut/ 
executa t ; machen/anfertigen lassen. 1681 : Űy 
Bánya Fuvo egyik pár, ighen szakadozott, 
Tavaszaira (!) mas kellen (I) ; jo volna most 
télen el készettetni [Vh; VhU 580]. 

2. előkészíttet; a face să fie pregăti t ; vorbe-
reiten lassen. 1725 az Aszszony . . . egy eket el 
keszitete, és ã Falu földéből ã két fordulora, rette-
netes nagy két darabot egy éczaka, azon ekevei 
el borozdoltata [Tóhát TA; J H b XI/15]. 

3. e l lá t ta t ; a face să fie do ta t ; versehen lassen. 
1734 k. /1770 k. (A templomot) tsaknem ex fun-
damento fel-épitette, bólt hajtással ékesítette, és 
pádimentommal nagyobbára faragott kövekből 
valóval, ujdon u j szekekkel, karral és a ' Templom 
kőrűl való Czinteremmel el-készittette [Vajda-
kamarás K ; SzConscr. 145]. 

elkészíttetés megcsináltatás; executare; Anfer-
tigung. 1612: Az vitezleo Zalay Farkast megh 
hy t t vdwarj jámbor szolgankat . . . bocziatottúk 
oda Ktek keozze Az Farkas algiú mindennemw 
szerszama el kezittetésire . . . az mi szwkseges 
az Farkas algiú szerszama el kezittettesere, min-
denbe (n) kegtek, segitseggel legie(n) [PLPr 1/3. 
1612-1615 fej.]. 1787 : Baroti László Uramnak a 
Néhai Nagy György eő Kegyelme . . . Ratioinak 
el készíttetéséért Hf 10 Dr. 80 [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 9]. 

elkészíttetett elkészült; executat ; angefertigt. 
1725 osztan az oda már felényire el készitettett 
Keczeli Uram Malma csak el pusztula [Türe K ; 
Told. 28]. 1748 a Berendi Posta u t fele egy jó 
formaban el készít tetet t Vendég Fogadó [Kises-
küllő K ; EHA]. 

elkészíttetik 1. megcsináltatik, elkészül; a fi 
făcut/executat ; gemacht/angefertigt werden. 1756 
mostan epitetik A Majornak való Ház Pitva-
rávál, és oldal kamarájával , melyis ha annak rendi 
szerént fel Szarvaztatván egész el készítetik 
állandónak lenni itiltetik [Branyicska H ; J H b 
LXX/2. 35]. 1772 hogyha a ' . Konyha mellett, 
félben-lévŏ Téglából indult Szobátska; el készít-
tetnék, . . . ugy 600. MForintokot meg-érne az el-
betsŭ l t helly, és épületek [Mv; DLev. 5. XVII . 4]. 

2. el van készíttetve fel van készülve, felkészült 
vmire; a fi pregăti t pentru ceva; vorbereitet sein. 
.1791 : Idősb Gyŏ rg j Péter Uramis . . . monda 
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kegjelmetek el vadnak keszittetve hogj engem** 
kérdezzen (e)k nagj haragos indulattal szólván; 
melyre én mondék ne haragudjék kglmd Gyŏrgj 
Péter Uram mert nékünk kötelességünk hogj a 

dolognak jol végire já r junk [U; Borb. I I „Sig; 
Szarka de Kövesd (60) in poss. Keresztúri alva' 
vall.]. 

elkésztet vki otthagyására késztet ; a determifla 

să părăsească pe cineva; zum Verlassen js nőti-
gen/bewegen. 1570 Mykor Thakacz Janostwl aZ 

Thakach Siluester gyermeke ely fwthot vola^ 
hallotak hogi Byro Myhal kyztette el Theote 
Es harmad napigh az hazhean thar to t ta vol»a 

[Kv; T J k III/2. 40]. 

elkészül 1. meglesz, készen lesz; a fi gata; 
fértig werden/sein. 1573: Demyen fogatta vo# 
meg Eoket Kalmar lazlo f iay Newewel az Bwz^ 
ely cepleny, Eok ely ceplettek, Demyen hordót 
Ennyk valót az kalmar lazlo hazatwl hogi â í 

bwza Ely keszwlt volna Zanra rakta Demyen e° 
vit te ely [Kv; T J k I I I /3 . 216]. 1581 Hog? 
penigh Az epwlet fogiatkozas nelkwl eló Mennye^) 
. . . valaztottak eo kegmek ket pallért E ^ ' 
nek zorgalmatos gongyok legie(n) hogy m i n d é 
fele Alias fakra dezkakra egieb mindé (n) zwksegeS 

dolgoknak megh zerzessere serenyek legienek 
hogy mykorra Az Mesz el kózwl (I) egieb zerzam0* 
is kezen legienek [Kv; T a n J k V/3. 236b]. 77/?; 
(A malom) mint hogj csak most a Telben k é s z ü l j 
el egy nap sem forgot, most sem foroghat, 
az idők kemenysege mia t t az Viz egészen && 
fogjot [Marosillye H ; Ut I ] . 1752 Valameddig * 
praerecenseált épületeket egészlen el nem készíti*: 
maradgyon az említett Vidua Aszszony a ' Bod 
egész Curiában, . . . neis lehessen exturbáltatíj1' 
akkor penig midőn el készül minden tovább vaj^ 
per, patvar nélkült tartozik az emiitett Cn*** 
cedálni, abból ki menni, és az ú jba Szállani [ B o d o * 
Hsz; Ks 2. XXIb] . 1818 : a ' jŏvö Fársáng vég*e 

a' Remek el-készüllyŏn [ K v ; öCJk] . 
2. felkészül; a se pregăti, a f i ga ta ; sich feítig' 

machen. 1590 : Pernezj Is twan wrunk capi tanw^ 
lewen, nekj aztt poronczolta hogy mingiaí^ 
Brassóba, wrwnk Eo nagjsaga wtan kwlgion jj? 
Kereztur warosy Fazakas Lukaczj dolgáért: Aze ſ . 
el kezelliek (I) es míngíarast el mennék, mert a b ^ 
Egieb nem Lehett [UszT]. 1597 Elek JaiioS^ 
. . . el kezewle es ky mene Caroliban® az vra v t ^ 
[Kv; T J k VI/1. 16. - »Nagykárolyba]. 1600' 
a mikor Theömeöswar ala Zaz Sebestol el inà^ſ 
tunk, en haza kereczette(m) walami keolchigeI.' 
i t t mindenkeppe(n) el kezolwe(n) ala i n d u l j 
az teobbi vtan Theömeswar ala [UszT 15/2 
Jakab Zentleleki Lofeö ember" vall.]. 1644 : ^ 
Barta Miklós Aranias szekben Rakoso(n)8, 

Veres Drabant Miuel mostan F e j e d e l m ^ 
es egez orszagh akaratt iabol ez mostani \ 
kezűletben hazank(na)k megh maiadasara, n e k e ^ 
el kelletik kezúlnőm es mennem, az En jo aJc0* 
Apam Vramnak . . . maradok adossa kez p e ö ^ 
tizen eőt forintal [Borb. I — aAranyosrákos TAJ' 



1013 elkészült 

1809 mivel a környülállások haladékat nem 
szenvednek, és hogy az insurrectio hová hamarébb 

készüllyön, az elkerülhetetlen szükség kivánnya 
[Kv; Somb. II] . - L. még ETA I, 117. 

3. elő/felkészül; a se pregăti; sich vorbereiten. 
1828 Az emiitettem közelebbi gyűlésbe is már 
bé menetelemmel a Czéh a böv beszélgetésre eléggé 
el lévén készülve, a Remekek bé mutatását el 
vártam ugyan, de azzal kéntelenittettem fa Czé-
hot oda hagyni [Dés; DLt 581 városi céhbiztos 
jel.]. 

4. el van készülve a. készen van/ál l ; a f i gata/ 
isprăvit; fértig sein. 1717 Az Udvarház . . . 
minden lakásra való alkalmatossagival, az helynek 
szorosságához képest elegedendŏképpen el vágjon 
keszŭlve [Nagyrápolt H ; J H b XXXI] . 1803 
egyik ház egeszen el van keszülve . ., másik még 
bé padolva Sints [Körösbánya H ; Ks 108. Vegyes 
ir.]. 1850 : (A) Malom kŏ el van készülve tegnap 
előtt a kŏ tsinalo nállam jár t azt jelentvén hogy 
a kŏ készen van [Kadács U ; Pf]. — b. meg van 
csinálva; a fi făcut/executat; gemacht/engefer-
tigt sein. 1765 Vagyon egy hoszszu Talpakon 
alló, 's tsak sövényei ket fele rekesztetett tágas 
Istálló, hozzá tartózó Saraglyaival 's valuival 
jol el keszülve [Ispánlaka A F ; J H b XXVIII/49. 
4]. 1824 : az egész epŭletnek oldalai Fenyő Fából 
vágynák jo móddal el készülve s Tölgyfa Agosokba 
belé rakva [Mezőbodon TA; Ks 89]. 

5. megérik; a se coace; (heran)reifen, reif 
vrerden. 1791 az Egész Jószág mégyen . . Sz. 
Csehb(e) mert már i t t is jo rendin el készülték a 
búzák az aratásra [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.]. 1796 a Tőrők búzánk meg ért, . . . 
és el készült volna [Kv; Aggm. B. 15]. 1801 
én Tantsra még érkezvén majd meg halék Csudám-
b(an) hogy az szőllő Levelezetlen, az Tőrőkbuza 
kapálatlan, Buza mind el van készülve s ėgy 
•Czigány sintsen athan hogy az aratãshaz kez-
gye(ne)k [F.zsuk K ; SLt 17 Margitai János 
lev.]. 

6. kikészül, elázik; a se pili; sich betrinken, 
voll/fértig sein. 1801 én is paraszt ebéd tá jban 
a Kajántoi Fogadoban voltam, ahol a Béres Biro 
Zahari más Béressel ottan i t tanak s midőn már 
az említett Béres Biro jol el készült volna, az 
édgyik Bérest szidni kezdvén, végre ha já t is meg 
ragadván, tépni verni kezdette [Kajántó K ; 
ÁLt FiskLt]. 1834 : délig szüntelen áldozván Bél 
Istenenek ugy el készült, hogy a ' szot . . . nem 
tudta ki mondani [Bögöz U ; IB. Bentzedi Sándor 
*ef. pap lev.]. 

elkészülés vminek elkészülte; terminare, ispră-
vire; Fertigwerden. 1824 : Csernátoni Sámuelnek 
• • • ha még több Tettei-is ezen Investiga(tí)oban 
a' fel-adattakon kivŭl lennének, azokat-is . . . 
mvestigaltassa . . . , 's . . . (az) investigatiot, el 
készülésével azonnal hozzám kŭ ldjék-le [Gyéres-
sztkirály TA; TLt Praes. ir. 65/1827-hez]. 

tfkészülget gyak elkészül; a se t o t termina; 
ŭach und nach fértig werden. 1750 : Az hosszasson 

tar tó Conscriptio mián az Motsi Gondviselő Dávid 
Péter iránt való Inquisitoria későtskén készűl-
gete el [O.csesztve A F ; Ks 83 Caspar. Szatsvay 
lev.]. 

elkészülhet 1. készen lehet, meglehet; a putea 
f i gata/terminat; fértig sein können. 7603; az 
Menniegzeo Nap estin legie(n) az hiúogatas, az 
avandek be kwldesis azon nap, hogy mas nap 
Ebedre el kezeolhesse(n)a [Kv; TanJk 1/1. 446. 
— aA menyegzői vendégség]. 1650: Miuel az 
patika szerszamok keszőn készülhettek el, az 
postanak Varakodnj kellett, Ismegh Gaz(dalkot-
tam) . . d 1 1/2. [Kv; Szám. 26/VI. 402]. 1763 
Az u j Dűrútzkelő késén készűlhete el [Szőkefva 
K K ; BLt 1]. 1786 : Szebenbe akarnák instantiajo-
kat bé adnia ha az Ur Gratiaja által az Instantiajok 
Német nyelvre forditva . . . elkészülhetne [Mező-
madaxas MT; TLev. 5/5 Medve Mihály prók. 
lev. — *A torockóiak]. 1801 : még eddig el nem 
készülhetvén®, félek máról el halad [Kv; BfN I. 
gr. Kemény Sámuel lev. — aA felterjesztés]. 

2. beérhet; a se putea coace; reif werden können. 
1796 ; a késő vetés mián a Tőrők buza el nem ké-
szülhetett, hanem éretlen maradott [Kv ; Aggm. 
B. 15]. 1805 : Czikudon . . . A Törőkbuzájak 
elég jol termet, de ittis jol meg nem ért, és el nem 
készülhetett, rothod haszan vehetetlené válik 
[Torda; TLt Közig. ir. 1182 if j . Szaniszló Zsig-
mond szb kezével]. 1843: Az én Ítéletem szerént 
a ' mint a ' Helyből meg becsülhettem, ugy gon-
dolom, hogy a ' lekaszált Termés, ha elkészülhetett 
volna, megérne 17 Rforintokat Valto Czéduláb(an) 
[Bodola Hsz; BLt Gál János (38) szolgáló-ember 
vall.]. 

3. felkészülhet; a se putea pregăti; sich vorbe-
reiten können. 1765 : mivel azon Joszágotskám 
tőllem igen távol vagyon, . . . ha Excellentiádnakis 
tettzésének (!)a tennénk égy olly bizonyos termi-
nust, mellyre mind két részről jo móddal el készül-
hetnénk, és ekkor a ' kőztők lévő versengést lát-
tatnok el [Bonyha K K ; Ks LVII/9 Bethlen Pál 
özv. gr. Haller Jánosné gr. Dániel Sófiához (csak 
az aláírás sk). - aElírás tettzenék h.]. 

elkészülőfélben készülőben; ín pregätire; in 
Vorbereitung befindlich. 1694: Talal tatot t ezen 
Udvaron, in fieri, és elkeszúlő félb(en) egj Nagj 
U j Pa j ta [Borberek A F ; BfR néhai i f j . Bálpataki 
János kúria-leír.]. 

elkészült 1. kész; confecţionat; fértig. 1764 
Jővének mi előnkben . . . Czelnán lakó Providus 
emberek, akik is a Gabonának, szüksége miatt , 
vőnek feles búzát, várás fejiben Interesre . . . 
Teleki Adam Ur eö Nga Udvarabol . . . Minden 
forint u tán Esztendőnként faenussa lészen jo el 
készült tőlgjfa hasitvány szölö karo húsz [Fejér 
m . ; TK1]. 

2. elkészített; făcut, executat; verfertigt. 1780 : 
Akármelly Verös Kovács, a ' jól el készült, és ép 
verőre, vas szám futatást , ugy mivelést foghat 
[Torockó; TLev, 6]. 



elkevélyedik 

elkevélyedik eldölyfösödik/gőgösödik; a deveni 
ingimfat, orgolios; hochmütig werden. 1635: 
monda Zúczy Js tvánne t e Capitan uárgáne, 
miért gyálázod azzal az Uramát, hogy hozzu 
bájuszu Zuczy Js tvan, mire monda Áztálosne 
ugian azt mondom hogy hózzú bajuzú, mert ánnák 
hijak, megh hizek az uáráson, az sok szegenye(n) 
el keúélyedek, ne(m) t á r t senkit embernek, hane(m) 
cziak mágát [Mv; MvLt 291. 53a]. 

elkever elcserél; a schimba; (um)tauschen. 
1812: A Lábravaló hordozása ha bizonyossá 
tétetodik bizonyságok által, s meg bizonyosodik 
hogy a cselekedet közbe keverte el a Ferje Lábra-
való ja t ismét bŭntetodik 6 Rf Török Istvánné 
[Nagykapus K ; RAk 14]. 

elkezd 1. hozzáfog/kezd, nekifog vminek; a 
începe ; beginnen, anfangen. 1570 Bodogh Gábriel 
. . . vallya hogy Mykor Darochy János hazahoz 
hyt tak volna Egenleo akarattal Maradék peterrel, 
hogy zamot vessen keozettek, Mykor ely keztek 
volna az zam wetest, ez valló egy nehanzor 
Montha mynd ke t felnek hogy Iol megh lassak 
Regest umokat ha my hwl vagion Mind eleh keres-
sek [Kv; T J k I I I /2 . 192]. 1576 : Az varos Erdeye 
Adaszek el Es hetfeon kezdyek ely az Mere-
szet [Kv; TanJk V/3. 134a]. 1585 : hiuanak min-
ket . . . hogy az haza t meg ózzuk. Az hazat mikor 
el kezdeok oztany. Monda Zeoch Caspar enne-
ke(m) az Marha Nem kell [Kv; T J k IV/1. 444]. 
1597 : karwallasok wthan ez az Azzony kezde el 
az kalmarsagot, mer t az Brassaiaktol veöt vala 
eginehani font saf f rant es egieb aprólék egietmast 
[Kv; T J k VI/1. 14]. 1606: Az vezekedest mikor 
el kezdettek, Jmreh Lukacz kezdette el az feizeuel 
[UszT 20/196]. 1678 : megh Indulva(n) elsöb(en) 
az Gerend fele való szanto földek kőzi ot t el 
kezdve (n) Az Disznó szeren mutatanak egy Nagy 
darab szanto főidet [Kocsárd4; DobLev. 1/26. 
- aSzékelykocsárd TA]. 1819 : időkőzben pedig 
magais iddogált, ezen idő közbe való szilvórium 
ivást pedig . A közelebb mult Esztendő dereka 
tájékán kezdette el [Kv; Pk 2]. - L. még BTN 
126. 

2. belefog; a se apuca, a începe; vornehmen, 
beginn :n. 1653: Mostan azért esmét a Báthori 
Gábor dolgát akarom elkezdeni és írni [ETA I, 
111 NSz]. 

3. megkezd; a începe; beginnen, in Angriff 
nehmen. 1571 Az kynkeo banyat meg lassak, 
es az elebbi mod zerentt az mywet el kezdyek 
[SzO III , 336 fej . ] . 1572: el keztyk az Ir tást 
[Dés; DLt 184]. 1586 : Az elmúlt 1586 eztendeo-
nek vy ezttendeig való Jntroitussat az Exitûssal 
egietembe, ez Nehani alat megj J ra to t t napokra 
igh kezttem el . . . [Kv; Szám. 3/XXVI. 1]. 
1620 : az meg i r t karos* kertnek szinere menuen, 
az alkotast el kezdeók keőzteők [Msz; Sár. — 
•Olv.: káros]. 1676/1681 szükséges. . . , hogi az 
ujonna(n) be állott német vitezekböl állo szolgaim 
a ' Felséges I(ste)nt hivan segétsegől, annak szent-
séges neveb(en) kezdgyék el szolgalattjókat [Vh; 
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VhU 661]. 1834: a munká t egész betsülettel 
mennél hamarébb elkezdeni 's bevégezni betsü-
lettel el nem mulat tyuk [SL]. 

4. kezd; a începe; beginnen, anfangen. 7573 ' 
Az telmanne . . . oztan ely kezdy Zydny, Te 
Bwza Lopó, Zalonna lopo chiganneo Lictariuiu 
lopo fonal lopo . . . Zoly Immár ha myt tuccb 
Zolny [Kv; T J k III/3. 214]. 1584: a ' giermeket 
onnét a ' twzhely melleól a ' felesegem fel vewe, 
mert keozel vala a ' warganehoz, Es hogy a ' kezenel 
fogva vizi vala a ' felesegem, mingiarast el kezde 
esny a ' giermek laba es a ' giermek síualkodn? 
kezde | harmad napian Eóm vgian azon czipoba* 
. . . Es enys mihelt Eóm benne mingiart ell kezdek 
fwtny ezem nelkwlt [Kv; T J k IV/1. 246, 285]. 
1607 Az Csalyan bokornál el kezdwin* [Mv î 
MvLt Acta allod. 95B. - aTi. a nyilas földek 
osztását]. 1636 : Azon kezde el az praedikallast 
Js tvan Uram, az mikeppen Christus Űrünk az 
Templomot megh tiztita, ugy enis elseoben megfc 
tiztito(m) [Mv; MvLt 291. 67a]. 1736 az h e g e d ű -
sök csakhamar vonni kezdették az menyasszony 
tánczát ; mikor azt el kezdették vonni, az meny 
asszonyt osztották az násznagynak [MetTr 387]-
1814: Csipkés Albert Ur . . . még a Szék Színe 
előtt ellenem már régi magába rőgzett Haragja 
fel lobbanván ot t el kezdette személyemet oltsá" 
rolni [TLt Praes. lev. ad 136]. 1825 : az malom** 
vizet bocsáto Zápor ta r tón el kezdve ujb* 
építeni tartozzanak4 [EMLt. — aA malmot]. 
L. még ETA I, 34. 

5. elindít; a porni, a începe; in Gang setze^ 
anfangen. 1570 .ě Az pert ely keztek volt, De a*t 
Nem thwgya Mybe ha t ta ely Syweges Gergel 
perth [Kv; T J k III/2. 151]. 1606 Az v e z e k e d e s t 

. . . Jmreh Lukacz kezdette el az feizeuel [Us^T 
20/196]. 1752 Mlgs Groff Aulicus Cancellari** 
Ur eo Excellentiaja . . . Lendvai Vramtol perlek 
valami Joszágot, kezdvén el az Vice Széked 
[Backamadaras MT; Ks 83 Fr^Árkos i lev.]. 

6. rákezd, mondâni~kezd; a începe; loslege*' 
anfangen. 1570 Thamas deakne oda Mentje 
Es ezt Montha Zabo Balinthnenak, Esmet ev 
kezdetet The Zabo Balintne Az thawaly dolg0* 
zabo balintne Mond Michoda tawaly dolgot, 
hogy leanyomat hytegeted De byzon zegeöc 

vallod [Kv; T J k III/2. 191]. 1734: akár 
újságát hoztanak az Néhai Mlgos Urnák, ha 
egj őzet nyuztanak, vagj egj böres pecseny* 
öltek (így!), az Idvezűlt Ur mingjár t az AszszonT 
(na)k el kezdette, az Eöcsémék(ne)k Felesd 
kŭ ldgj ebből [Szentpál K ; TK1 „Maria Ke**? 
Ladislai Hegedűs jobbagionis rel. v idua" ' 
vall.]. 

elkezdendő megindítandó; care va începe /po ſ^' 
was in Gang zu setzen ist. 1791 : ha valami sz ó t 0 J 
vagy ellenvetéstek vólna, el kezdendő Productiój® 
eránt, tehát magatok5 , és az egész Sámsoni Coflt**' 
buens Com(m) unit ásnak Nevében ottan 
jelennyetek [Sámson Sz; Borb. I I . - a Nemess^ 
igazoló pere. bTi. a falusbíró harmadmagáv®*-1' 
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elkezdés începere; Beginn. 1571 Az chyky 
tavók az hámoron való kez vasat zokot arra 
zerentt el aggyak, es azt az banya zokot mye el 
kezdesere fordechyak az elebbi fyzetés zerént 
ÍSzO III , 336 fej.]. 

elkezdeti kezdettől (fogva) való; de la început; 
von Anfang an(dauernd). 1581 : Az Vristen eó 
zent felsege mikor az felseged* dolgát az my 
kiwansagunk zerint Eleo vitte wolna es felsegedet 
feiedelmwl Eleonkbe muta t ta mind felsegedhez 
mind penig az zegeny meg holt vrunkhozb Azon 
el kezdeti zeretettel walo hwseghez visseltem es 
tartottam magamat0 [Gyf; Törzs. Szentpáli Kor-
nis Mihály a fej-hez. — aSomlyai Báthory István 
fej., majd lengyel király. *Az 1571. márc. 13-án 
meghalt János Zsigmond fej. °A teljesebb szöv. 
Mvisz 2. al.]. 

elkezdetik elkezdődik; a fi început ; begonnen/ 
angefangen werden. 1581 Mikor penigh az Aratas 
el kezdetyk Byro vram eo kegme tanachywal, 
az elóbby mod zerent, kialtassa megh hogy ky 
ky mind vgy chyelekeggiek Mind dezmalasba 
mind egieb dologba hogy Bironak, varosnak, 
gondot ne zerezzen [Kv; TanJk V/3. 241]. 1585 : 
Minek eleotte penig Az oztas el ne(m) kezdetet 
volna, Monda Danch leorincz Andrasnak, My 
-dologh io András Vra(m) hog ily keseon Jeóz 
[Kv; TJkIV/1 . 516]. 1600: meg engettük Orzagul 
hogy teöruiniek* az Zazados hadnagy eleött kez-
dessek ell, onnat Capitan eleiben, es ha kinek 
o t t nem teczik feyedelem zemelie eleyben trans-
mittaltassek [SzO IV, 141 fej. — aAz asz-i széke-
lyeké], 1681 : ä Banyak munkai mindenkoron az 
üdőtől függenek; gyakrabban, kezdetik el ä 
munka, ă 20 Mart. es szokot Continualodni ad 23. 
Novembris [VhU 61]. 

elkezdetődik elkezdődik; a se începe ; begonnen/ 
angefangen werden. 1659 Die 24 No. az Torony-
beli circalas uyobban kezdetódot el vegeződot 
9 Dece. [Kv; SzCLev.]. 1689 a Korcsoma el 
kezdetődik [Dés; Jk] . 

elkezdett 1. megkezdett; început ; begonnen. 
1653 Borsos Tamást Kassára ktildék Bocskai 
fejedelemhez, hogy nem csak a vár csinálásra 
való privilégiumot adjon, hanem mutassa valami 
kegyelmességét hozzánk és conferáljon valamit, 
hogy építhessük az elkezdett munká t | a tavaly 
elkezdett falt a kapu aránt és a vargák bástyája 
között elvégezték [ETA I, 95, 152 NSz]. 

2. megindított; început, porn i t ; angefangen, 
eingeleitet. 1603 E n nekem Orbán Istuannak 
volt el kezdet perem (az) Alperessel Ghoro András-
sal [UszT 17/6]. 1606 : az my Eleinknek volt ell 
kezdet peri . . . , Eösteöl mara t Eoteoksegunk 
feleöl [UszT]. 1831 ezen Nemes Város Praetoria-
lis Házánál . . . Lovak lopása gyanujaér t el 
fogattatott volt tavalyi Mészárosok Gujássa . . . 

. . . el kezdet Iudiciále Examenek követke-
zendő rendel folytattak légyen [Dés; DLt 332. 1]. 

el-kihal 

elkezdettetik elkezdetik; a se începe, a f i înce-
p u t ; angefangen/begonnen werden. 1756 Hagy-
ván ezen egész epületeket reparatiora, mely ha 
annak rendi szerént, a mint el kezdetett volt a 
szerént fog fel épitetni kellemetes lakó helynek 
tapasztaltatni fog [Branyicska H ; J H b LXX/2. 
2 3 - 4 ] . 

elkezdődik 1. megkezdődik; a începe; beginnen, 
anfangen. 1806 lOkor a Nemesek ki rukkoltak, 
a Márkalis szék el kezdődőt | November 3a 
Ma valami gyengen elkezdődött a Diligentia [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 158, 335]. 1817 k. 
I t ten ma elkezdödett a ' Partialis, és foly igen 
keményen [Héderfája K K ; IB.]. 1821 ha lehet 
19ik Febr : kezdődjen el a ' reparatio [Kolozs K ; 
SLt]. 1864 : Minden Egyházban a tanitás Nov. 
lén múlhatatlanul elkezdődjék [M.bikal K ; RAk 
148]. 

2. megindul; a începe/porni; anfangen, (den) 
Anfang nehmen. 1666)1701 : Száz forintigh való 
dolog decidaltassek az eŏ kgeka Fórumán, fina-
lit(er) fellyeb való dolog penigh ot t el kezdődvén, 
per viam Appella(ti)onis bocsáttassék az vár(me)-
gye székire [Kv; KvLt 1/188 ogy-i végzés. — 
a Ér t sd : a kolozsváriak]. 1692 eŏ kgle ad dje(m) 
. . . 24 Marty lenne olly keszen, hogy akkor az 
Fejer var(me)gyeb(en) alsó Járásbeli Vice Ispanis 
tŏb becsŭlletes ahoz ertŏ emberekkel, . mind 
azok(na)k az jok(na)k valamellyek(ne)k eŏ kglme-
vel, vagy magával és edes gyermekeivel oszlora 
k<e>l menniek Divisioja el kezdődnek [Ne; 
DobLev. 1/35]. 1767 Midőn az kérdésben forgo 
verekedés el kezdődett nem Láttom [Betlenszt-
miklós K K ; BK.]. 1801 a ' M.N. Sombori Com-
mune Terrenumok(na)k fel-osztása a ' fellyebb 
emiitett Deliberatumok tenorok szerént . . . ellene 
alhatatlanul follyon, és késedelem nélkül kezdöd-
jék-el [M.Zsombor K ; Somb II] . 1810 Ezen 
Faluban a ' Commune Terrenumok fel osztása 
még ez előtt Cir. 50 Esztendővel el kezdődett és 
még véghez nem ment [Varsolc Sz; Ks 76 Conscr. 
334]. 

Az 1. és 2. jel. elkülönítése tekintetében a szerk. fenntar-
tással él. 

3. kezdődik; a începe; beginnen. 1724: Nzts 
Galgai Rácz Péter ur(am) udvar ház helye i t t a 
falunkba(n) . . extendalodott . . . az falun le 
fojo patakocska felöl el kezdődvén felyűl a szelje-
sedes húszon két ŏlnyivel, fecske farkulag szélje-
sedett . . . Boros Borbára Aszszony eŏ kglme kerté-
nek a hatulyáig két ŏlett két elŏ arasz hiján 
[Derzse SzD; J H b 111/67]. 

4. kezdetét veszi; a-şi avea începutul; Anfang 
nehmen. 1653: az halála is eíkezdődék ugyan 
ezen 1602-k esztendőn — karácson t á j a t t ugyan 
nagy pestis kezde lenni, és igen holtanak ki éhei 
s ki döggel [ETA I, 78 NSz. - a É r t s d : a dög-
halál/pestis]. 

el-kihal elhalálozik; a deceda, a înceta din v ia ţă ; 
hin/verscheiden. 1702: Regeni János Ur Substi-
tu tus Ceh Apa lévén . . . Istennek ugy tet tzet 
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hogy éó kegyelme kőzzűllűnk elkiholt [Kv; AsztCJk 
87]. 

el-kikŭld kiküld; a trimite (afară); (hinaus)-
schicken, entsenden. 1653 : Básta alá méne Dévá-
hoz, és ő maga* kijőve hozzája, és kezibe adá 
magát Bástának az ügyefogyott, álhatatlan sze-
gény ember Őtet el kiküldé Básta . Opuliába 
vitték ki vagy Slésiába [ETA I, 73 NSz. - aBá-
thori Zsigmond]. 

el-kimegy kimegy; a ieşi; ausgehen. 1653: a 
fejedelem el-kiméne Várad felé minden hadai-
val. Mi végre ? én nem vehettem eszembe [ETA I, 
109, NSz]. 

elkínlódik. Szk s elkînlódja az időt gyötrődve 
eltölti az időt; a petrece timpul chinuindu-se ; 
die Zeit sich abquälend verbringen. 1807: Fel-
költeni 6 utan, délig el tőit az idő flőstőkkel, hol 
sovány, hol p(e)d(ig) rosz tanulássalv. délután 
is elkínlodtam az időt tanulással 6 utánig [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 367]. 

elkínoz 1. megkínoz; a schingiui; (ab)quälen. 
1702 : (Férje) Kegyetlenül verte rongálta egy fŏ 
verés hagymayért égy főzet murakert ugy el 
kinzatta hogy csudájára állottanak ki a' szom-
szedcsági® [SzJk 338. — aVálóperben a feleség 
nyil.]. 1751 Rempler Miháljt nem tudom mi 
okbol Falu ut tzáján megh támadván Vándor 
Thodor meg verte rutul el kénozta [Balázstelke 
K K ; IB. Petrus Deák (43) jb vall.]. 1801 : terde-
jikkel s ökleikkel el kinoztanak [Mákó K ; KLev.]. 
1845: Keresztes Károlyt . . . a . . . mészáros 
legény a' Város háza szegelettyénél . . . meg 
támadta ott földhöz verte s kezébe lévő páltzájá-
val meg kínozta vérbe küpülte réz csokánnyá-
val fejét bé törte s rettenetesen el kínozta [Dés; 
DLt 530]. 1847 : kiis mutat ta nékem s másoknakis 
a hátát testét, nagyon elvolt kínozva [KLev.]. 

2. elgyötör; a chinui; abmartern. 1630: be 
uit engemett ez az Ura(m) az pinczeben s mezítelen 
uetkeztetett s adigh el kinzot hogj ugjan meg 
halta(m), hogj en soha nemis erzettem ozta(n) 
mikor el hagjott, ugj ment el rola(m) [Mv; MvLt 
290. 221a]. 1732 : a kinos köszvény csak hamar 
Labaimba állott, és ugy annyira el kinzott, 
s naponkint öregbitvén sullyát anyira vagyok 
hogy semmi tagomat nem birom [Ks 99 Petki 
Dávid lev.]. 1765 Én Poszoroj Anucza mint 
hogy korcsomáros voltam gyakran hegedűsekkel 
jöttek hozzám, annyira el kénoztak, már mikor 
hallattam hogy jönek már rázott az hideg belé, 
mert mihent bé jöt t az Páczájávai ollyanakat 
ütöt réám Konsztántin Foka, hogy az kékit 
Sokáig viseltem, némelykor bort eresztettem olyan-
kor döfölt hogy az kupából az bor mint (l) ki 
locsogat meg ragadott tánczban vit, kértem az 
Istennért hogy hadgyan mert örög Ember vagyok, 
s az Fiam nincs egy hete, hogy meg holt, de azzal 
nem gondolt, hanem ugy hánt fel felé hogy az 
Fejem majd bé tör t az gerendában [Marosbogát 
TA; Mk V/V. 97] | (Gréku Kosztántin) az Szegény-

ségnek el vette ökreit, s azt ugy el kénoszta, mert 
az Mezőségen Soha nem láttam, még nemis hal-
latott, hogy két ökörrel Száncsanak, de ő Szélti-
ben Szántót vélek, amég el rontotta [uo.; i.h. 
Popa Lup (30) pastor eccl. vall.]. 1823: Nras 
Csernátoni Sámuel Uram a szegény boldogtalan 
léánt le nyomta az ágyba, s a Nadrága meg v o l t 
oldva, erőszakot akart tenni . . . ha bé nem érkéz-
tem volna meg is eset volna a dolog mert a L é á n t 
már annyira elkinozta volt, hogy nem birt Cserná-
toni Sámuel Urammal [Radnótfája MT; TL-
Praes. ir. 65/827-hez Muntyán Parasztiva (60) 
özv., bábaassszony vall.]. 

elkínzott elgyötört; schinguit; abgequält. 1812' 
A Groffné . . . meg ragadta a Groffnak titkos 
Tagját és azt fatsargatván azt mondotta, hogy 
leszakasztja . . . hallottam efelett még aztis beszél-
leni, hogy a Groffné a vaskalánnyal megakarta-
sütni a Groff Ur eŏ nsga már mondott és e l k é n z o t t 
szemérem Testét [Héderfája K K ; IB. Bali Borbár* 
(22) grófi konyha-szolgáló vall.]. 

elkísér 1. vele megy; a însoţi/conduce; taft* 
gehen, begleiten. 1570 : mykor ki zabadwlt volu0, 

ez varas kohniayglan ely keserte volt [Kv; T j * 
III/2. 15]. 1573 : Kappa Myhálynet Kereztwtf 
peter ely keserte es esmet zallasara tert [Kvj 
TJk III/3. 49]. 1584 Vas András keserte el 
Byro Gáspárt [Boncida K ; Ks 42. B. 21]. 1597' 
noha az halalt megh erdemlettek wolna de minà" 
azaltal a peculiari gratia ew kegek arra m e n t e n e d 
hogi Búzay Matiasnak az Istrángot4 az nyakab* 
wessek es az kapuigh el keserwe(n) wizza hozzafr 
es megh keotelezzek hogi ennekutanna legh nagi°k 
zewksegnek ideie(n) walahol es walamikor kewaö' 
tátik kezen legien et promto animo z o l g a l l i ^ 
[ K v ; T J k V / l . 124. - a É r t s d : az akasztófa; 
kötelet]. 1631 : azt en nem tudom hol kerülte* 
ősz ve az Aszoniala de az felesegem az hidigh kisirf* 
el az fiamatt az uta(n) oszt a (n) ha özue kerülte* 
[Mv; MvLt 290. 55b. - aA vallónak fia]. 163*: 

Csiszár Palis monda miért nem 
haza, ha az emberseges emberek el kisírnék [M*' 
i.h. 291. 132a]. 1760 Mihály Mester had késéde 

el [Szentdemeter U ; LLt]. 1765: másokkal e d ' 
gyütt enis el kesértem vala. eőtet Borbán^J 
[Sárd AF ; Eszt-Mk Vall. 46]. 1777 Kováts Mart* 
kisirte volna el [Sárvásár K ; KLev.]. 17*?' 
mondám Kisseb Széjes Istvánnak menjen kíséd 
el Csáki Györgyöt mert innét Széjes Josef e&< 
nagy darab fával mene el 's félek hogy valak0. 
megtamadja Csáki Györgyöt [Béta U ; IB. J a ^ f 
Pálné Széjes Ilona (36) vall.]. - L. még ETA 
7 8 - 9 , 135. 

2. kikísér, a sírig kísér; a conduce pînă la 
mint ; bis zum Grabe begleiten. 1583\XVÎÍ- % 
eleje : Valamikor nemellynket keozzullunk &z

Átet 
Isten az vilagbul el hyia Mind tartozzék & a 
iamborul el keserni az Koporsohoz es el teme^J 
tiztesseggel [Kv; MészCLev.]. 1607 Mert s e ^ 
egieb hadat mw nem uizwnk, az eő Eel(se)8 
fizetett uduara Nepenel, kiknek tiztessege ^ 
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mulatta, hogy Coporsoiaigh ell ne késériék [Lom-
pért Sz; Törzs]. 7655/7754 k. : H a penig Mester 
ember közüliünk, vagy valaki háza népe kŏzŭll 
meg-hal, az egész Czéh igen tisztességesen el-kisérje 
{Kv; AsztCJk 9]. 1719 : Minek okáért Kgl(te)ket 
mint Kedves Sogor Vrajmat nagj bizodalmason 
kérem, mégy émlekezvén az maga halandó Sorsáról 
és alapottyarol . . az meg irt Napon es orakor 
Reggel az declaralt Falub(an) lévő Ŏzvegj szegeny 
Puzta Hazamnál Kédvés Sogor Aszonyomekkal 
edgyŭt meg jelenni és in(n)en szegény F'eléségém 
még hidegült Tetemit el késérni ne terheltessék 
[Üjfalu Gysz; Borb. I I . Solyom István lev.]. 
7752 Ha valamely mester Embernek halatya 
lészen, tartozik minden betsűlletes. mester Ember 
azt tiszteségessen el kisirni [Kv; KádCJk 16b 
ford. németből]. 

3. (kíséret tagjaként) vele megy ; a însoţi (făcînd 
parte dintr-o suită/escortă; (als Glied einer Gefolg-
scliaft) mitbegleiten. 1579 Az 9 Jú ly az Tórek 

Calmar János vramnal zalat volt . . az Törek 
kywant t rabantot t kyk el kysyryk [Kv; Szám. 
1/XVIII. 22]. 1591 : 9. May. Romany Siginond 
Jeott wjzza hogy az feyedelem papiat el keserte 
{Kv; i.h. 5/X. 43]. 1592 22 Juli Horwat Andrást 
à ki a papa keŏuetet el keserte ui t te Lowas Miklós 
4 lowon Tordara f 1 | 6. Nouembr(is) . . vrunkat 
• •. el kesertek. 6. lowal Colosig [Kv ; i.h. 5/XIV. 
$7. 97]. 1595 30. Április Bernardus Waltherús 
Maria Azzony öfge Cameraríússa, ter t meg 
Wrunk ö fge Gyulafi Lestart a t t a vala melleie, 
hogy el keserye [Kv; i.h. 6/XVIIa. 58 ifj . Heltai 
Gáspár kezével]. 1625 : vogner Mihalj vra(m) 
adót . . Kalma(n) Cziehj János Deak V(ramna)k 
es az teőb Tarsajnak, a' kik az Teőreők keővete-
ket el kesertek Fejervarra f 14 [Kv ; Szám. 
16/XXXIV. 273]. 

rabot (fedezet tagjaként) kísér; a escorta 
<un deţinut); (Sträfling) als Glied einer Eskorte 
begleiten. 1763 : azokat egyenesen a ' Káli Tŏm-
letzben kisértettem, Udvarfalvától fogva Nagy 
Ernyéig az Katonák kisirték, Ernyétől Kálig az 
Ernyeiek. Az Ernyeiekkel pedig edgyűtt Kálig 
magam is el kisertem az Rabokat a Katónak 
Ernyéig el-kisirték [Udvarfva MT; Told. 44/22]. 

elkísértet 1. (vki mellé) kíséretet ad ; a puné 
să fie însoţit, a da însoţitor; jm Geleit geben, 
begleiten lassen. 1585 : 8 Xbr. Jú t anak Wywarbol 
Vrúnk penzewel ket olach Beleniesy Rez Baniara 
f i t t e k Vrúnk paranczolta wala hogy el kisirtesse 

Vram ment Gergely az Lowas legeny wellek 
Silwasig f. — f. 12. [Kv; Szám. 3/XVIII . 14a]. 
1657 : mond a marsai . . . im m i elkísértetünk a 
határig s menj el ; mert nem biztatunk hogy 
megóhassunk [ETA I, 163 NSz]. 1756 kére enge-
met, hogy botsássam el az inasomat, hadd késérje 
haza ő kegyelmit lámpással, a ' minthogy el is 
késértettem [Kv; Mk IX. Vall. 33]. 1774 : méltóz-
tatnék Excel(enti)ad parancsolni . . . propter 
Securitatem Makovét vagy maga késérné, vagy 
mással késertetné el Gernyeszegig [Sziget*; TL. 
Szigeti István lev. — ftMáramaros-]. 

2. tovább kísértet; a puné să fie condus/însoţit 
mai departe; weiterbegleiten lassen. 1714: Sze-
benbŏl egy Asztalos legeny jött , elsŏb(en) penig 
mind az Kŏvendi Ur(am) nevével volt ide való 
jövetele meg kénáltatván az elsőbb B : Mestereket 
következvén az kenaltatas Kovendi Ur(am)ra 
mikor meg kenalták betsŭlettel vévén aszt izente 
hogy el varja de a kénáltatás kŏzb(en) mitől 
viseltetven az Szabó György Ur(am) az Legént 
el nem késértette hanem maganak ha t ta melly 
dolgáért esett volna bŭntetesb(en) in fl. 4. [Kv; 
AsztCJk 80]. 

3. (fogolyként) kísértet; a puné să fie escortat/ 
condus (ca deţinut); (als Gefangene) begleiten 
lassen. 1814 Más Czéhbeli Mester Emberekkel 
is Dobai Mihály Uram igen rutul szokott bánni, 
a ' kik között Horváth Josefet sokszor le fattyazta, 
Enyedi Andrást le süket bolondozta, le huntzru-
tolta, Isáki Danit mindenek és czéh végzése nélkül 
Város szolga által el kisértette a Fog Ház felé, 
de a ' több Czéhbeliek el vették a' Város szolgája 
elöl mert szégyenlették a ' Dolgot [Dés; DLt 56. 
1 7 - 8 ] . 

4. ~í magát a cere să fie condus/însoţit; sich 
begleiten lassen. 1657 A kozákok is hazafelé 
készülnek vala, és a magyarral elkisérteté magát 
a Semlyg hídjáig [ETA I, 162 NSz]. 

elkíván 1. magáénak óhajt (megszerezni); a-şi 
dóri; für sich wünschen. 1625 : En gyeorfy laz-
lonal lakom vala Es czyakany János kewana el 
egy gyermek louakot (!) [UszT 178b]. 1780 : 
kinek munkássát más el-kivánnya, az illyen flor. 12. 
büntettessék [Torockó; TLev. 9b]. 1784 ru t az 
atyafinak az Attyafíjáét el-kivánni 's nem-is 
szokott sűkeres lenni [Mv; Told. 20]. 1804: ha 
az Urak a mostani őszi vetést ingjen el kivánnyák 
. . . valóban károsodom [Ádámos K K ; Pk 5]. 

2. magához vesz, elvesz; a lua (la sine); zu 
sich nehmen. 1681 : lattiák meg elemedet es már 
vensegre haüat t edgies allapattiakat es hogi Isten 
eö Felsége magzattyakatis kiket Isten nekik adat 
volt, töllek bölcs itüetiböl el kívánta [Alvinc 
A F ; Incz.]. 

elkóborol 1. elrabol; a răpi ; rauben, entführen. 
7599 Ha mi marhájokat pedig eldúlták és kóbor-
lották volna az föld népe, . . . azokat is fogyat-
kozás nélkül restituáltassátok nekik [Gyf; SzO 
V, 164 vajdai ir.]. 1603: talalok Palfy Palt az 
fenessj tere(n), tehát rezegh. Kezde bezelgetnj 
es bezedy keozt monda hogy ha eo haydw lehetne, 
miwelhogy eonekys sok marhaiat koborlottak el, 
bizony eo sem kemellene se(m) att iat , se semmj 
attiafiat, hanem mit el vonhatna eois el vonna 
[Kv; T J k VI/1. 692]. 7604 ; kezdem kérni hogj 
mint marhamat el dúltak koborlottak, kvldene 
ala az eokreit had zantanek uethetnek ualamy 
kiczint ra j ta ne maradnék telliessegese(n) elhetet-
lenvl [UszT 18/43]. 1653 : MegszáUa azért Medgyes-
hez a tábor . . és a mi vala a kastélyon kívül, 
azt mind felkóborlá az hadi nép, mind lábos 
marhát s mind egyebet. Nagy András egynéhány 
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úttal felült sokad-magával és úgy verte, úgy vágta 
a kóborló népet — még fel is akasztata bennek, 
de az is nem használa, míglen mind elkóborlák; 
tűz mindazonáltal nem támada a városban [ETA I, 
107 NSz]. 1704: gjapottas vásznát es egjebeketis 
házbeli portekakkal el koborlanak [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 

2. elkóborog; a hoinäri/pribegi; umherstreifen. 
1701 : ha Kosztandin János el szöknek el 
kobollana az megh ir t kezesek tartozzanak tizen 
eotŏd nap alat Petritjevit Horvát Miklós 
Uramnak, vagy . . . maradékinak kezeb(e) hozni 
[Széplak K ; SLt AM. 40]. 1779 Szent Egyeden 
résideálo Nemes Némái György, és Gőtzen com-
moralo Párhon Is tván Senkinek nem kén-
szeritésébŏl Válolának kezességet moston Nemes 
Belső Szolnok V(árme)gyei Magistratualis Tŏm-
lettzébeh Rabságot szenvedő Vitzai Mihállyért 

hogy . . . el nem szökik, kobarol, ha pedig el 
találna kóborlani az irt kezeseken külön 
külön húszan ŏ t t huszanott Forintokat desu-
málhasson [Gőc SzD; Wass]. 

3. elcsatangol/kószál; a hoinări/rătăci; herum-
streifen, sich herumtreiben. 7806: Ezen Papp 
Vaszalia (!) Kanczaja hanem ha mindig Csőveken 
tar ta tot t mindjár t el kóborlott [A.várca Sz; 
BfR 130/1 Rubot tyán Györgyi (30) col. vall.]. 

elkóborolt elkóborgott; hoinar; umhergetrieben. 
1682 k. Nemzetes Széplaki Petrityevit Horvát 
Miklós admonealtat t ja Betlen Gergely Ur(am) 
Jobbagjt* . . . arról hogy azon el koborlot 
Jobagjt sistalljak kvlŏnben a magok kŏtese szerent 
szász husz Magjar forintigh executiot te tet 
[Kük.; SLt AX. 42. - aElőtte a jb-nevek fels.]. 

elkobzott elvett, zár alá helyezett; confiscat; 
beschlagnahmt. 1846 : Czéh gyűlés alkalmával 
Bencsik János egy kérelmet ád bé el kobozott 
szerszama ki kaphatasa iránt [Kv; AsztCLev. 
Hat. Prot. 15]. 

elkockáz kockajátékon elnyer; a cîştiga la 
zaruri; im Würfelspiel abgewinnen. 1756: nem 
gyanakszom többé Németi Istvánra, hanem arra, 
á ki á pénzemet el kotzkázta [Kv; Mk IX. Vall. 
127]. 

elkoesizik kocsin e lha j ta t ; a pleca cu t răsura; 
mit dem Wagen weg/fortfahren. 1819 : mindjár t 
Kotsira is ültek a Statutorok Gr. Teleki Lajos 
Ur E ö Nagytságával s el kotsiztak, oda hadtak 
mindent [Sárosmagyarberkesz Szt ; Ks 67. 47. 
28]. 

elkoldosodik el/leszegényedik; a sărăci; ver-
armen. 1800: a ' 62 dik esztendőb(en) vagyok, a ' 
szegény Gyermekimre pert örömest nem hagynék. 
Kŭlönb(en)-is el-kudusottam [Márkod MT; IB. 
Gombási István lev.]. 

elkommendál beajánl, elszerez; a recomanda 
(pentru un serviciu); jm eine Stelle verschaffen. 

1632 : sokszor az lelekeuelis (!) szítta az Aszony 
ezt az Giörgi Déakot mégh engemet kért vala 
az Gjörgi Deák hogi commendalliam ualahoua 
helyre engemetis szinte ugi Szidott az Aszony 
hogi el akarta(m) Commendalni [Mv; MvLt 290. 
95a]. 

elkoncol felkoncol; a masacra/măcelări; niedeî* 
metzeln. 1597 : az Aszony ereossen chewg wala 
rayta, hya wala hogy esmet be mennie (n), à e 

az legeny monda hogi bizoni addegh ne(m) inegie(n) 
megh ki nem múlik bozuia zywebeol . . . ki túggia 
kit bellettel ream ha engemet it tapaztalnakr 
mind el konczolnanak [Kv; T J k VI/1. 20]. 

elkopás vminek kopottas vol ta ; rosătură, uzurá; 
Schäbigkeit. 1681 Haro Barb, es Haro Janó* 
levele. Pergamenre Tőrők Bálintul adatatot el 
kopása miat egezen megh nem olvashatni [Vhí 
VhU 322]. 

elkopik 1. elvásik/váslik; a se roade/toci; aV 
gewetzt werden. 1593 : Az Eleòbely fel wono hiidr0 ' 
Az woss Jgen El kopot valah, Ezen kopot wosat 

Leh wonattotom [Kv; Szám. 5/XXIII . 99- lūO 
Casp. Schemel sp kezével]. 1679 : Alsó halas Tolj 
lévő fellyiil csapó Malom . . . Mint hogi ighen 
koptak az kövek, helyettek mas kellene, hog; 
hasznosabb lenne [Uzdisztpéter K ; TL. Bajon** 
János lelt. 141—2]. 1681 az Malom ház Eg7£ 
bokor kőnek a forgo kőve ighen el kopot, niasi> 
bokor kőnek az alsó köve, nem csak ighen eJ 
kopott, hanem elis romladozott, ezek helyéb(e) 
más kellene [Vh; VhU 5 7 5 - 6 ] . 1694 : (A maion*) 
alsó felső Kövei el koptak [Kővár; J H b InvJ-

2. megkopik; a se roade/toci/uza; abwetzeö' 
abgenützt werden. 1681 : Pap Peter, Kussul (!J 
es János levele. Mely Matyas kiralytul adatató1' 
Pergamenre iratatvan — ez is nehez (!) olvashat^ 
el kopott [Vh; VhU 322]. 1792: a Nagyobbá 
Ház, melly Palata Háznak való Pávimentum* 
tsak főidből lévén, el kopot t [Apahida K ; 
O. 2]. . 

3. lekopik; a se şterge; sich abwetzen. 167"' 
1741 Nagylaki Berek. Ezekről* irt maculatU^ 
originalem Gŏrgenyi Papirossan levén irva 
erhettemb, hogy minden írásom ki nem olvad0* 
belőle, többi között az Nagylaki Berek . . . es egye^ 
egy nehanj szókból allo Circum Scriptioji, 
Gŏrgenyi Papyrosrol el koptak vgy hogy 
láttzik egy ket sor benne [Nagylak A F ; DobLe* 
I/27a. — *Ti. az eredetiben a megelőzőkben 
sorolt földekről. bBetűkihagyással érthettem h. y 

4. átv (lassanként) e lapad ; a se seca/epu** 
(încetul cu încetul); nach und nach austrockn^j 
1683 k. Az Bideskuthi es Káta i Uraimék 
malmabol Sabbathalet adtanak, azis el 
[Ipp Sz; SzVJk 57]. 

elkopott 1. elvásott/váslott; tocit, ros; 
wetzt/genützt. 1788: Vas, már el-kapatt 
[Somogyom K K ; Told. 44a]. 1812 Egy el kof£f 
tetejű Fáncz xr 3 [Mv; MvLev. Szabadi J à ^ 
hagy. 11]. 
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2. elnyűtt; uza t ; zerschlissen. 7824 : Az el kopott 
és haszon vehetetlen Zsákokból a Szamtarto Ur 
el adatt 12 Darabat fl 2 [Déva; Ks 106]. 

elkorbácsol korbáccsal elkerget; a izgoni cu 
girbaciul; mit Peitsche vertreiben. 1749: az Asztalos 
Grigor fia és a ' Drágáné egj egj karóval mené(ne)k 
oda, és azokat elkorbátsolá onnét Tot András 
uram hogj a' karót tegyék le [Szentbenedek SzD; 
Ks]. 

aelkorcsmárlott kikocsmárolt, kocsmán kimért; 
vîndut ín cîrciumă; ver/ausgeschenkt. 1721 : 
A Korcsomakon el korcsomarlott 4 hordo borok 
hordái authentica Personak előtt merettek meg 
• •. Testimonium(na)kis kellett extrahaltatni arrul 
hany penzen adatott ejtele [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 

elkorcsmárol kikocsmárol, kocsmán kimér; a 
vinde/desface ín cîrciumă, ver/ausschenken, 7744 : 
el korcsomarolván Fogado Vonya az Kiss Kendi 
Kolcsártol vett Hordo bort L ő t t Hordo mérés 
Ur. 43 [Szászerked K ; LLt]. 7761 hány veder 
bort lehetne mediocri pretio el-kortsomárolni esz-
tendő alat az uraság számára ? [Z; J H b LXVIII/2. 
12 vk]. 

elkorcsmárolás kikocsmárolás, kocsmai kimérés; 
vindere/desfacere ín cîrciumă; Ver/Ausschenkung. 
7763 a mi a Borok(na)k el kortsomárolását nézi, 

mihent annyéra leszek, mindgjár t egész de-
monstratiot tészek [Kóród KK ; Ks CII. 18 Szarka 
József t t lev.]. 1828 ada to t k i el kor tsomarolás 
véget 1 Veder 2 kupa Palinka [Budatelke 
K; Born. F.]. 

elkorcsmároltat kikocsmároltat, kiméret ; a puné 
fie vîndut/desfăcut ín cîrciumă; ver/ausschen-

ken lassen. 1764 többet elkortsomároltattak négy 
negyvenesnél [Makfva MT; DLev. 5]. 1765 : Dát 
Mojszi Executor Commissarius . . 30 veder borát 
• • • a Faluban el korcsomároltatta velünk [O. 
girbó AF; Eszt-Mk VaU. 306]. 1782 azon borokat 
ki, hol és kupáját mi áronn kortsomároltatta el? 
[Mv; DLev. 4. XXXVI] . 1803 a ' Kolosvári 
Szöllö . . . termését . . a ' Regius előtt fel-méret-
vén, azután a ' Spotálly Kortsomain azon árron, 
a' melly a' Curátorral egyet értöleg megállapíttatik, 
köteles lészen kűlőnős Szamadolás mellett el-kortso-
mároltatni [Kv; Aggm. A. 117]. 

elkoresmároltathatik kikocsmároltathatik; a 
putea fi vîndut ín cîrciumă; ver/ausgeschenkt 
fe rdén können. 1797 Égett-boris pedig el-kél, 
középszeriileg véve, 5. Veder kerek esztendőn . . . 
és el-kortsomároltathatik az illyen Pálinkának 
fertállyá 2Ĕ garassával [Szentgothárd SzD; Wass 
Conscr. 366]. 

elkorcsmároltatik kikocsmárottatik, kim éretik; 
a fi vîndut/desfăcut ín cîrciumă; ver/ausgeschenkt 
werden. 1796 pálinka pedig Esztendő alatt el 
kél vagy kortsomároltatik min t egy 9. veder 
[Szentgothárd SzD; Wass]. 

elkoresmároltatott kikocsmároltatott, kimért ; 
vîndut ín cîrciumă; ver/ausgeschenkt. 1798: a 
Faluban el korcsmároltatott 56,, Veder Bornak 
árát 67 Rf 12 xr incassáltam [H; Ks 108 
Vegyes ír. 56]. 

elkorhelyked(ik) ts vmit korhelykedéssel elpa-
zarol/pocsékol; a irosi/prăda prin chefuri; durch 
liederliches Leben verprassen/schwenden. 1782 : 
azon beneficiumat nem az irt szükségekre for-
dittyák, hanem némellyek az elsők kőzzűl el kőr-
helkedik (!) meg iszszák [Torockósztgyörgy; Thor. 
XX/4]. 

Szk î az időt ellézengi az időt, lopja az időt ; 
a pierde t impul; die Zeit verschlendern. 1804 : 
Déél előtt el korhelkedtem az időt Semmi letzkét 
sem tanultam [Dés; Ks Kornis Mihály jk 8]. 
1812 : Én az időt el korhelkedvén, keveset igazi-
ték Kolosvárt. az Sok Visitával el telék az idő 
[Marosújvár A F ; Ks 89]. 

elkormosul elkormosodik, összekormozódik; a 
se umple de funingine; verrußen. 1780 Márton 
Laszlóné Varga Ju tka a beszélgetés közben monda 
nékem, kedre akkor haragutis az Aszszony hogy 
ki ment a tselédházban, még szidtákis, mert ot t 
akkor Pujká t sütöttek s mikor ked ki ment, min-
denkor a kürtőben fel dugták a nyársat, hogy 
ked meg ne lássa még a nyakais mind el kormosult 
[Berekeresztúr MT; Bet. 6 Sophia Varga (26) 
vall.]. 

elkótyavetyél 1. elárverez; a scoate la licitaţie; 
versteigern. 1807 : A Város alsó Malmát el kotya 
vetyélték [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 268]. 

2. kótyavetyén eladogat; a vinde la licitaţie; 
vertrödeln. 1687 : Hadnagy Vr(am) . . . Berekszó-
rais el küldött vólt egy Tolvaj fogni, magát meg 
nem foghattuk, mert el szaladott, edgyetmásat 
bé hoztuk, el kótyavetyéltük eő kglme engedel-
mébűl, magá(na)k is Hadnagy Ur(amna)k egi 
Tallért küldöttünk belőlle [Szüágycseh; GramTr 
VIII] . 

elkótyavetyélés elkótyavetyézés, kótyavetyén 
eladogatás; vînzare la licitaţie; Vertrödelung. 
1687 : Ki küldött Tolvaj kergetni Hadnagy Vram 

. . magát el szalasztottuk az Tolvajt, holmijét 
el hoztuk, el kótyavetyéltük eő kglme engedel-
mébúl . . . , de mig haza érkeztünk, addig Grati-
át adott néki, . . Edgyetmása el kotyavetyélése 
miatt bujdosásba este(m) . . . Vice Ispán Guthi 
Ur(am) szerzett viszá [Szilágycseh; GramTr VIII . 
Nagy László (30) szabad legény vall.]. 

elkótyavetyéz elárverez; a scoate la licitaţie; 
versteigern. 1843 : a ' szekeret osztán elkotya-
vegyézték [Bágyon TA; KLev.]. 

elkótyavetyézés elárverezés; licitáré, scoatere la 
mezat; Versteigerung. 1790 : Az időnek teldege-
lése kénszeritt engemet arra, hogy az Alsó es 
Felső Kis Martallya kőzött levő Város közönséges 
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Sikátora el kotyavetyézése Terminussát meghatá-
rozni szorgassam [Torda; KW]. 

elkötyavetyézett elárverezett; vîndut la lici-
taţ ie/mezat; versteigert. 1829 : Az el kotyavetyé-
zett vagyonok tudom hogy elsőbben hit mellett 
meg betsültettek, az után a maga idejében illendő 
arron el ada ta t tak [Algyógy H ; Bet. 2. Dávid 
György (45) szolgáló ember vall.]. 

elkótyavetyéztet elárvereztet; a puné să fie 
scos la l icitaţie/mezat; versteigern lassen. 1824 : 
a Kastélynál való szarvas marhakot, és Sertéseket 
. . . el kotyavetyéztette el adta [Szentdemeter U ; 
Told. 40]. 1825 a ' Teheneketis mind el kotya-
vetyéztette [uo.; Told. Conscr. 131]. 

Számolhatni az 'elherdál/veszteget' jel-sel is. 

elkótyavetyéztetlk elárvereztetik; a fi scos la 
licitaţie/mezat; versteigert werden. 7769 Egy 
Nihány ezer Máza vas Lévén Szebenben, Foga-
rasban Veres Toronnál, Fejér várt, Kolosvárat, 
Szamos Újvárt Beszterczén, és Brassóban a feguer 
tar tó házakban mellyek (!) eo Felsege számára 
nem szükségesek, azért el kotyavetéztetnek Szeben 
városában s hogy a ki többet ígér annak adatta-
tik [UszLt X I I I / 9 7 ] . 1821/1822: égy Kaszáló 
F“üve el kotyavetyéztetvén [Mezőbergenye 
MT; MvRLt]. 

elkótyáztat elárvereztet; a puné să fie scos la 
licitaţie/mezat; versteigern lassen. 1825 Tehe-
neit, és Sertéseit el kotyáztatta, dóbra üttetvén | 
ezen Castéllyban volt Marháit és Sertésseit egy 
részint el kotyázta t ta , a ' mellyek pedig meg 
maradtak — azokot el haj ta t ta , és csupán csak 
két Tehen maradot t i t ten de hogy hány darabot 
adtanak el kótyavetyén és hány maradott fenn 
. . . meg mondani nem tudom [Szentdemeter U ; 
Told. Conscr. 23]. 

elkölt 1. kiad/f izet ; a cheltui; ausgeben. 7568 ; 
Stephanus Apyachya iur(atus) fassus est, Ez t 
tudom hogy az At tyoktul marath szoloth Js tuan 
ada el, es az a r ra th eo maga kolte él [Kv; T J k 
I I I / l . 244]. 1573 Erréol Assecuralliak eo k. hogi 
az myt ely keolt az espotalnak zwksegere az Eo 
magaiebol . Io zamwetes zerent Meg elegitik 
rolla [Kv; T a n J k V/3. 91a]. 1574 Az mely fl 
17 Az waros penzeobeol ely keoltet az Espotal 
mester ,, ky veteszek vgian az espotal mester-
nenek Jwtando Marhabol [Kv; T J k V/3. 98a]. 
1582 : At tam keolchyegre az vtra f 10 Keoltet-
tenek el benne f. 5/26 az teob aprólék keolczyeg-
nelkwl [Kv; Szám. 3/V. 18]. 1585 Azmyt elkŏl-
tòtte(m) Sora, fara , semmyt ne(m) akarok Jrno(m) 
[Kv ; i.h. 3 /XXI I . 53]. 1589 egj kws penzeonk 
vagio(n) hozzad adom, vid el tarchiad el ne 
keoltsed [Máréfva U ; UszT]. 1599 Keomywes 
Mathe . . . vallya . egyzer chyak azt mongya 
vala Adgya ele chyak az Summát a ' kit el keol-
teot t Annak v t h a n a keonyeo megh Alkunnunk 
[Kv; T J k VI/1. 350]. 1605: eo nekj egy penze 

sinch el keöltette [UszT 20/133]. 1606 Akkor 
Damokos Mihalnak eót eókret ada penzen, de 
azt ne(m) túdo(m) han j forinton, ot t leteben ada 
megh az arrat s ot t keóltettek el [Lengyelfva U í 
i.h. 20/155]. 1637 az Att iatul marat húszon 
niolcz forint erő dutka en el nem keölteötte(m) 
ugj mond, mert rea nem szorultam kerjetek afc 
Istent hogj tys rea ne szorulliatok, ha rea szorul' 
tok kŏlczetek el [Mv; MvLt 291. 87b]. 1674 > 
Kontárokatis égy néhány versen űzetvén maid 
három annyit keölteottünk el miattok mint 
mennyi bé jű t t beleolle [Kv ; SzCLev.]. 1699 ' 
költöttem el magam Pénzemet Száz N e g y v e n ő t t 

forintot [Mezőbánd MT; MbK 91]. 1754 : látónír 
hogy Nemes János bizonyos Summa pćnzit & 
Mlgos vr(na)k el költötte [Hídvég Hsz; Ap. 5-
Nemes Ádám Apor Józsefhez]. 1768 háron* 
m á r j á s t . ketten költettek el [Bukuresd H í 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1795 : a ' pénzt kezéhez v e t t e , 
s mind elis vásárlatta, el költette [ S z e n t h á r o m s á g 
MT; MLev. 9 Szeredai cs.]. 1829 az el-licitált 
Fák árrátis a ' közlöbbi Pestises hir a l k a l m a t o s s á -
gával vig mulatságok kőzött elkőltették [Mc 
zőkölpény MT; TSb]. 

2. elad, pénzzé tesz; a v inde ; verkaufen. 1570 * 
Potencia Ázzon Pal Bwzerne Azt vallya hogy 
ez peres . . Egykor Ment volt hozzaya es Syrtf* 
panazolkodyk volt neky hogy az Hoz Barthosn* 
keoltĕtte ely az ew At t ianak hazat Z e o l e y e t & 
egeb Marhayat neky penygh semmyt Nem ak*ſ 

A d n y . . . , Azért Mykor eleybe Zamlalta voln* 
ez peresnek panazolkodasat Nem Theot semmý 
Thagast* benne hogy haza t zeoleyet ely 
a t thak volna, De az wra a t tha ely [Kv; TJ* 
III/2. 98. - a E l í r á s Thagadast h.]. 1604 & 
az Zokniat el nem költöttem mostis wgian wagi^J 
agia wiza az en pinzem s wiza adom [UszT 1®/ 
167]. 1715/1761 kedves édes Feleségem . . . szé? 
égyetmásit érettem el költeni nem Salynállott^ 
három ezer magyar forintokig el v e s z t e g e t n * 
[Nsz; Berz. 17a]. 1810: a ' mi t hozzám hozót* 
abból, némellyeket eladott , elkőltett [F.rák<* 
U ; Falujk 47 Sebe János pap-not. kezével]. 

3. felhasznál; a folosi/întrebuinţa; bentitzefl' 
gebrauchen. 1507 (A feleségem) hozzot 
hozzam Barmot pezt kyket E n Egyut el koltote<m/ 
[Kv körny. ; Nyl rK VI, 186 Cheh Js tván végr J* 
1574 az otthwalo hazban 18 Maza kendert B-®' 
ka to t volta, Es Ely Nem keoltĕ t te Mert meg hol^ 
Az fyara Balintra Maradót Azonkeppen azis 
keoltĕtte ely mert meg hŏ l t [Kv; T J k 111/3-.^ 
aTi. „Keotelweareo Ianos"]. 1590 : Valamj bnz^0 

vagion Egienlò kepen Arassak megh, felet Rak* 
cybre Ambr(us) kylen, Az felet pedigh Vy° 
Ferench . . . , valamenyt el akarnak keölteni benn^ 
ket fogott emberek legie(n) azok előtt uegien^ 
el az búzaban [UszT]. 1595 Vöttem 24 s** 
vásznát : És czjnaltattam keskeny 4 saakot : Abb^r 
küldezteín a jandekot : Az oldalat az vazonn^ 
kit el metzettem vala, köl te t tem el az p e n ^ 
sakoknak [Kv; Szám. 6 /XVĂa . 115 i f j . H e H j 
Gáspár sp kezével]. 1597 : Chienke Jacabot xoi7<c 
volt meg, hogy János annak a ' leianiat ve o t 
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vala el hat eokeor vala hogi oda zalla, es hogi 
onnét el Jeowe kettej t Bikafalwara viue, az teob-
bit vgia(n) zentlazlon keolteotte el [UszT 12/121]. 
1637 : Rado Péternekis voltak iavaj az mas fele-
ségétől marattak, ha eöis el keölteötte, egjmas 
szerelmeirt tűrjetek el [Mv; MvLt 291. 75b]. 
1666 Az Eöcsemnek Szalánczi Jánosnak . . . sok 
javait költettem el [Radnótfája MT; Bál. 93]. 
1700 Praelukai László ur(am) az fiával egy(gy)ŭt 
költette el az Banyából (!) vőtt Zabot [Kozma-
telke K ; SzentkGy Monar Vaszilly vall.]. 

4. elfogyaszt; a consuma; verzehren/brauchen. 
1570 Mykor Byro Myhal Az Syluester Thakach 
hazaba zallast Thartana, Jmmar Megh holt 
volna az Thakach . Mykor Byro Myhal oda 
Menth semy Marhaia Nem vol t . Azwtanis Mykor 
az ázzon hozza Ment volna, vgian Mynd Ažbol 
elthek mynd ketten Az my Siluester thakacztwl 
Maradót volt, Es eot vagy hat hordo Borays 
Maradót volt, kyket eok ketten keoltettenek ely 
[Kv; TJk III/2. 40]. 1589 : Sosz teyet hat tunk 
az haznal el kolteny egy Berbenczeuel [Kv; Szám. 
4/XII. 11]. 1589)XVII. sz. eleje az Heti Beres 
szolga . . Mind az egesz ket fele Cehbeli meste-
reket edgi tisztesseges Uaczioraual meg vendegellie, 
mellyet el kŏltuen, az mesterek mindgiarast, ugian 
ottan, Mesteri Jelt adgianak neki [Kv; KőmCArt. 
10]. 1604 az egi Swldeotis mind az dizno Apro-
lekiaual edgwt el keolteok [UszT II/3. C. 43]. 
1633 : az Bandi Ferencz igazgatasabol ment el, 
es ug' hozta el az harczat, es eggvt kòltòttek el 
az uta(n) Bandi Ferenczel [Mv; MvLt 290. 119b]. 
1655 : Az borban az my megh Maradót uolt be 
szadoltattuk az Atsok keőmiessek elkeölteötteők 
[Kv; SzCLev.]. 1682: egy Kövér Eme szőke 
vagy fejir Disznómat . . . megh öltek, Szallonajat 
el költötték [Dés ; Jk]. 1711 Szabó Mihály ur(am) 
• • • hat báránt el költött [Búzásbesenyő KK ; 
BfR IV. 30/26]. 1749 egj Pakulár találván a 
Mezőn egj Czellengŏ Juhot s meg nyúzta s el 
költötte [Veresegyháza A F ; Told. 3]. 1755: Alda-
mástis hozatatatt Harko Ferencz Ur(am) melyet 
elis kőltettenek [Vaja MT; VH]. 1773 én a ' mi 
bort itten el kőltők Szent Demeteren mást adok 
érette [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1778 ; Eddig 
elé szinte 3. kalangya oh kalangya szénát az 
°krek el költettek [Solymos A F ; Told. 6]. 1787 
Küldettem fel ez úttal két désa va ja t irost, . . . 
két melyesztet Ludot és négy Tyúkot, engedje 
Isten jo egéssegb(en) Nsgtok(na)k el kőteni [Ben-
ő n e H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1807 Hariska, 
és köles . . . kiadása, . . . Az Udvarba miis el 
költettünk Puliszkanak 3 Véka [Dédács H ; Ks 
98]. 1819 soha meg nem részegedet noha fél 
kupánnyit is napjába el költet, mivel asztat Csak 
aprádonként költette [Kv; Pk 2]. 1844 el oroz-
ván Baránétol . . . egy Kass Méhet a Nagyobbak 
a Méhet fel fűstelték s eg(g)yütt el költettük 
[Bágyon TA; KLev]. 

Szk : ~ eni való fogyasztásra/házi használatra 
való. 1827 : Kotsardi Bort. töl töt tem 119 vedret, 
ezen hordoba lévő bor el költeni való [Csapó K K ; 
RLt]. 

5. elhasznál; a întrebuinţa; verbrauchen. 1570 : 
Sophia Kwn palne Azt vallia hogy zayabol hal-
lotta Kaytar palnenak hogy Mindenbeol ky a t tha 
volna az Menyenek Kaytar leorinchnenek Annos-
nak az gyermek Rezet, De azon felek hogy Mygh 
fely Neo az gyermek Mind ely keoltyk semy Nem 
Marad annak [Kv; T J k III/2. 203]. 1574 az 
Borbara leány egi tal lyztet hozot volt oda eoneky 
es egywt keoltettek ely [Kv; TJk III/3. 362a]. 
1592: kazalta(m) es fatis azalta(m) Nywladban 
az gazdamnak, az szenat ott keolteottwk ell telben 
[UszT]. 1682 : mennyi jovait dissipalta vagi köl-
töt te el Berki István ura(m), reportaltatvan az 
documentumok tŏrvenyek lészen [Kv; RDL I. 
161]. 1720 Jánosi Györgj buzajat tizen nyolcz 
vekat Szorattak fel egyútt költettek el velle 
[Folyfva MT; Told. 76]. 1746 Kőz kézhéz vala 
tétetése ã Tőrők búzanak parantsoltatott, de 
annak nem engedelmeskedvén az J . ã Tőrők 
búzát el költötte [Torda; TJk III . 2]. 

Ha. 1759 el kőltette-é [Bulzest H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1762 (A pénzt) el költette [Torda; 
TJk V. 80]. 1769 el költette [Szentmargita SzD; 
Ks 99 Kornis István lev.]. 1791 el kötet te [O. 
kocsárd K K ; Berz. 9. 73]. 1797 elkŏltettem 
[Náznánfva MT; i.h. 3.3. N. 21]. 1818 el költett 
[Mezőbánd MT; TSb 35]. 1834 költettem el 3 Rf 
[Hosszúaszó K K ; Born. F. Ia]. 

elköltés 1. eladás; vînzare, vindere; Verkauf. 
1573 Ez negy vraim legenek gonduiseleok es-
Lato Mesterek Az Mezarsekre való Barmoknak 
mynd Az Mezeon való meg latasara, Azonkeppen 
az vago hidra való Be hozasra, Mind penig az. 
meg vagot baromnak Az Mezarseken való ely 
keoltesere [Kv; TanJk V/3. 84a]. 

2. elfogyasztás; consumare; Verbrauch. 1585: 
Az felekj Gilkosoknak Juhayba(n) akj meg marat, 
az idestova való el keoltesbeól vagion Nro. 19 
[Kv; Szám. 3/XVI. 46]. 1603 Etedi Kadicz 
Geòrgi zabaditattia buzaiat czepletesre, es az 
czeplet búzát el keőltesre Azon Etedi Horúat 
Mattiasné tilalma ellen teórwenre [UszT 16/46]. 
1730 : Küldöttem az Ifiju Ur Számára ke t szép 
őszi Sajtot, kiwanom Istenemtul szerencseltesse 
az M: Ifiju Urat bekevel való el kőltesevel [TK1 
Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1748 : a7 Mester 
asztal (na) k mellyis állott 12 tal étkekből cum 
reliquis necessariis, el költése concernalta az öre-
geket hatot vagj hetet feleségestől, két I f j ú mester 
embert, item a' két Látó Mestert, kikis kötelesek 
voltak . . az étkek készíttetésére [Torda; T J k 
III . 223]. 

elköltet elfizettet, kiadat; a face să fie cheltui t ; 
ausgeben lassen. 1570 Fazakas Myhal hithy 
zerent vallya Belgerne ezt felely neky, The 
zeoch gĕrgy ha ollian Temerdek penzed volnais 
Mint az feyed Ely keoltete(m) veled az perreh 
[Kv; TJk III/2. 162]. 

elkölthet 1. elfizethet, kiadhat; a putea chel-
tu i ; ausgeben können. 1596 : Makray Janosnak> 
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az vy lowas leginnek adata Biro vram, tanach 
akarattiabul, hogj oda ki kwldek eo kegmek, hir 
tudakozni es ertekezni f 5 d — Miért hogi penigh 
eois mind vegigh oda volt az hadba, betegesis 
volt, i tütem hogy elkeolthette [Kv; Szám. 6/ 
X X I X . 41/. 

2. elfogyaszthat; a putea consuma; verbrau-
chen können. 1746: Dávid Ferencz Vr(am) a ' 
melly hordó bort bé hozatott ä maga Házához 
. . . petseteltesse bé, és maga italára el költhesse 
[Torda; T J k I I I . 49]. 1752 : Valamely mester 
Legény . . . az betsiiletes Chéban bé akar álani, 

tartozik az Látó Mestereknek collatiot adni 
ugy mint két Tál ételt s Bort a menyit el költhet-
nek [Kv; KádCJk 16 ford. németből]. 1809 : A 
F. Molnár Biro Ambarisnének egy 'Sak búzáját 
babbal fel elegyítvén alig költhette el [F.rákos 
U ; Falujk 31 Sebe János pap-not. kezével]. 

elköltődik kiadódik; a fi cheltuit ; ausgegeben 
werden. 1834 : A Casárma fundamentom kő ve le 
tételekor Czehunk és a több Czehokkal egjüt, 
ezen solemnitassal haza kiserésével a zaszlonak 
költődöt el 10 Rf 12 xr [Kv; AsztCLev. Kül. 
Perc. 14]. 

elköltözés elköltözködés; mutare ; Verzug. 1570 
az el keolteozesre aggyanak tyz zekeret [Gyf; 
J H b K XLV/46]. 7787 A Nappali, és Éjjeli 
Strásalást olly szoroson, és keményen meg tar t-
sák, hogy senkinekis tellyesseggel módja ne légyen 
a ' hir nélkül való el menetelre, annál inkább el 
költözésre [Torockó; TLev. 3.4a]. 

elköltözik elköltözködik; a se m u t a ; weg/ver-
ziehen. 1570 Balassy Lazlo hyty zerent azt vallya, 
hogy Mykor Eot thues Lwkacz be Jeot volna az 
varosra, Kadas Myhal hozta beh, . . . gyakorta 
egybe haborottak, az Kadas Myhal ely keolteozet 
Theole [Kv; T J k III /2. 85]. 1584 Dengler Lu-
kachne vallia hogy Egy nehany Tehenem vezet 
ell Es miolta o th ez zeles Miklosne mellet Laktam 
. . . el kelletek melleolle keolteoznewnk es hazun-
kat el adnunk a ' tavaly eztendeobe(n) [Kv; T J k 
IV/1. 249]. 1600 : Tudom hogy Tibald Gergely 
el foglala az hazat , Sisakiat, kopiaiat, agyat, oda 
hozta, az vtan az azzony wgy keöltezet el onnat, 
mert ne(m) lakható th eggiott wele, sirwa keöltezet 
el onnath [Kadicsfva U ; UszT 15/128]. 1606 
Az Euictor pedig okot ad s azt mo(n)dgia hogy 
eó ne(m) yzte k j az hazbúl, mastúl hallotta megh 
hogy el keòltezett onna(n) [i.h. 20/194]. 1625 : 
mondanak az Musnaiak hogi bar el keolteozzwnk 
mi Musnabul h a az leszen az hatar [Agyagfva 
U ; i.h. 155a]. 1629 : Kadar Ianos monda hogj 
ez az jo szomszedsagh, igj megh nem alkhatunk 
hanem vagj az t e hazad keölteözik el innett , vagy 
az enim ugj m o n d de igj megh nem alkhatunk 
[Mv; MvLt 290. 183b]. 1734 : az ház örökségem-
ről el kŏltŏzzík mert nem patialom öröksége-
men az I t minthogy nemis tartozom vélle [Torda; 
T J k I. 33]. 1763 : Manyika Juon . . . mikor Záhrul 
egészszen el köl tözet t ide Gálfalvára . . . , akkor 

mit hozott légyen én nem tudom [Gálfva KK; 
Mk V. VII/1. 31 Pataki Mihály (38) jb vall.]. 
1772 : (Ha) György Nyikulj azon Jószágról el 
kŏlteznék minden munka tétele maradgyoö 
Szimpliciter az Ecclának [Ádámos K K ; JHb 
XIX/13]. 1808 Kiszo Iuont jol esmértem s esmé-
rem is a kinek is Solymoson Háza lévén . . •» 
de onnon el szökése előtt el költezett volt [Szász-
erked K ; LLt Varga Mihály (64) ub vall.]. 1844: 
Epit tétünk és Szengyörgy napkar Szeretnénk el 
kőltezni az magunk hazunkba [Kv; IB. Konetzfl* 
Ignátz takácsmester lev.]. 

Ha. 1819 elköltözne [Kv ; MészCLev.]. 

elköltöztet 1. eltelepít/visz; a muta/duce; übei' 
siedeln. 1584 : A Negy embernek penigh Autho-
ri tast Attak hogy ha harmad napigh Az Idege* 
Juhokat mind kosarastol el Nem keolteoztetik* 
hat maskeppenis chelekedhessenek velle [Kv > 
T a n J k V/3. 282b]. 1598 k. Az kis hazat hag* 
esmet nekj de ugy hogy el keölteztesse onnotf 
[Malomfva U ; UszT 13/94]. 1657 Senki ez hab-
ban lakok keozŭl sub amissione bonor(um) 
mereszelyen el menni ez uarasrol, feleséget jovaft 
gyermeket el keŏlteoztetni [Kv ; PolgK 127]. 

2. elvitet; a puné să fie dus ; fort/wegtrage* 
lassen. 1815 10 szekér ágot maga conservatuma ' 
ban tar to t t mind addig mig kalákával el költöz-
tet ték [A.csernáton Hsz ; HSzjP] . 

elköltöződćs el/kitelepedés; s t rămutare ; Übef 
siedlung. 1812 a ' Falunak a régi hellyéről v ^ 
el költözödése alkalmatosságával kik mentek a, 
Falu mostani hellyére azt minthogy régi fl 

dolog meg mondani nem tudom [Galponya 
Somb. II] . 

elköltöződik elköltözik/költözködik; a se mutaí 
umziehen/siedeln. 1793: a ' Lovain ment Beszte^ 
tzére; 's ugy gátolta meg elszökő szándékát, 
lévén mivel kőltőződjék el innen [Koronka ' 
Told.]. 

elkönyörög kikönyörög; a se milogi/ruga; ^ 
flehen/beten. 1588 : J s twan byrott, az 
Akaztasra Itiltek volt az Papok el keonyeorge0 , 
tek, hogy fel ne Akazzak chyak meg ueryek 
Szám. 1/IV. 33]. 

elkörmöl összekarmol/kasmol; a zgîria; 
kratzen. 1798: Feleségeis Segítvén férjének e g ^ 
kaptak bonyolodtak s . . . Deluciot rutul el 
mőlték [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

. $ 
elköszön (italt v. ivóedényt) ráköszönt vkire, 

închina (paharul ín sănă ta tea cuiva); jm 
ken. 1618 En nalla(m) az medigh uoltak seU^ 
olj dologh egieb ne(m) uol t hane(m) egy Zohö^j 
(?) Euege(m) uala s az t egy J ta lba keözoHeL, 
el s megh Ju am [Kozmás Cs; BLt 3]. 
békért az gazda hol két, hol három ejteles f a z ^ 
hol segesvári ejteles viaszas szép u j kupát, ^ 
kot másod-, harmad-, negyedmagával elkösz0* 
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s úgy ittak mindaddig, mig mind az gyümölcsöt 
beadták, akkor egyenest kezdettenek innya | 
nemes János olyan akkor-hozott üveg bort köszöne 
el az atyámra, Baló Tamás lévén társa az 
italban az atyámnak ő szegény nem tudván 
a rendit, hogy kell innya belőle a bor kiöm-
lik az asztalra. [MetTr 326, 451]. 

Szk : . poharat köszön el a. leköszönéskor céh-
tisztségbeli utódja egészségére üríti poharát. 1672 : 
A' Czehben Szolgalo Mester tartozzék a' Szolgalo 
mesterseget viselni; ha szintin mas Mester Ember 
allanais be utanna. Esztendeit penig eltőltvén 
tartozzék a' Czehnek rendi szerint a Szolgalo 
Mesterseg(ne)k Poharat el köszönni az utanna 
való Mesterre [Dés; Jk]. — b. leköszönéskor la-
komát ad. 1757 : Midőn valaki közöttünk a kis 
céhmester és szolgáló mester pohárt köszön el, 
tartozzék kiki közzülök deponálni fl. h. 6, egy 
veder bort, három fazék ennivalót, egy felsár-
pecsenyét, kenyeret és gyertyát, amint az idő s 
alkalmatosság kívánja; úgy két muzsikást, ha a 
céhnak kedve s ideje lészen a mulatságra [Dés; 
DFaz. 19]. 

elköszönés leköszönés ; luare de ramas bun/adio ; 
Abschied (nehmen). Szk î . .mesterségnek/ . . . po-
hárnak a leköszönő céhbeli tisztségviselő adta 
lakoma; ospăţul dat de un dregător al breslei 
cu prüejul părăsirii funcţiei avute ; Abschieds-
schmaus vorgesetzt von dem abdankenden Zunft-
beamten. 1672 a ' Szolgalo Mesterseg(ne)k el 
kőszőneseb(en) penig tartozzék az elköszönő két 
tál etekkel egy pecsenyevei, egy veder borral 
azon kivűl a ' maga joakarattya a ' mire viszi 
[Dés; Jk]. 1756 Az dékány pohár elköszönése . . . 
az régi usus szerint meghagyatik [Dés; DFaz. 16]. 

a elköszönő leköszönő; cel care părăseşte o funcţie/ 
msárcinare; der Abdankende, Abschiedsnehmende. 
1072 : a' Szolgalo Mesterseg(ne)k el kőszőneseb(en) 
Penig tartozzék az elköszönő két tá l etekkel egy 
pecsenyevei [Dés; Jk]. — L. még elköszönés al. 

elköt 1. megkötöz; a lega; festbinden. 1764 
azon darab helly . a Szent Királlyia erdőhez 
tartoznék Jósika Imre Ur reszire tudom hogy 
bírták békességesen mind eddig (1) valameddig a 
Tordasiakot ( : kik azon erdőt meg vásárlották 
és vágták:) belőlle el kötötték és Szent Királlyra 
bé vezették [M.bagó AF; J H b XXVIII/48. -
*Enyedsztkirály AF]. 1778 : a ' Biro . . . kénsze-
rité továbbá is a ' nevezett Esküttet , hogy Urszulyt 
kötné el [Egerbegy TA; JF . Krisán Togyer (24) 
zs vall.]. 1784 : Dávid Josziv nevezetű kéméndi 
Tisztye , . . egy Bánpataki embert ezen helly-
bŐl el kőtőtt volt, s az Udvarba bé vit te szekeres-
ü l [F.nádasd H ; J H b XXXI/51. 10]. 

2. ~í magát jobbágyságra kötelezi/adja magát ; 
a se lega ca iobag; sich zur Leibeigenschaft ver-
Pflichten. 1614 : Sútó Marton Berei az szúle Apja 
hazat valtotta megh azért kŏ t te el magat Balassi 
Ferencz (ne) k pénzt adot nekj [Udvarfva MT; 
UszLt VI. 56 Connum. 44]. 1623 : Szokások sze-

renth az szuksegnek Idejin ne budossanak az szol-
galat eleotta magokat ne uonyogassak vyologh 
szallagoskeppen, auagy egyeb mesterseges szynek 
alatt el ne kössek mertha valaha ennekutan(n)a 
hasonlo dolgot próbálnák az szolgalatt eleott eluon-
nak magokott akarmynemw szyn alatt meg nem 
bechúluen szép szabadsagokott — magok halal-
lal buntettettnek, felesegek, gyermekek, ereok-
keualo parazcsagra iutnak [Szereda Cs; Törzs. — 
aTi. az újra szabaddá te t t székelyek]. 

3. elzálogosít; a zălogi/ipoteca; verpfänden. 
1570 Ambrosius falk, Azt vallya hogi eo I r ta 
wolt az lewelet Alcz Antalnak Melyben Torockay 
Zabad zeolet vallót volt Antalnak, De azkor 
Ne(m) Jelentette hogi az eleot Masnakis keoteotte 
volt ely azon zeoleot, hane(m) azwtan hallottak 
[Kv; T J k III/2. 84g]. 1577: En galaczy men-
hart kotto(m) magamoth hogy az mely Ioszagoth 
galaczy bernald es galaczy anna azzony Torok 
mihalne birt en senkinek nem keresem sem 
koto(m) hanem magamnak ha el ado lezen ü 
kegelmeket meg kenalom uele ha hirek nelkul 
el kotnem más ideggennek minden toruennëlkul 
ugian azony Jozagot el foglalhassa az szaz forintig 
galachy anna azzony es galaczy bernald ha mas-
nak kottneie [Galac BN; WLt]. 1579 ha ky 
penigh hazat el Akarya valaky keotny a ' wagy 
òrók Árun el adny, az varas zokassat keowesse 
es kialtassa fel haromzor, a mint annak moggya 
[Kv; TanJk V/3. 199b]. 1597 : Zok Peter . 
wallya . Elek János vesseleny Gasparnak 
hazat el keoteotte vala, melliet en valtot tam wala 
megh neki, azútan arrol megh elegitet engemet, 
de michioda keresmeniebeol fizetet enneke(m) 
megh azt nem thúdom [Kv; TJk VI/1. 8]. 1635/ 
XVIII. sz. : el-kötötte volt szegény Porkaláb 
Ferencz Ur(am) Frátai Jánosnak, és azra ada 
a ' mi i t t való részit Gyöngyösiné Aszszonyom 
Jofű Anna Aszszonyomnak [Iklód SzD; Borb. 
I. Balogh Györgyné, előbb Porkaláb Ferentzné 
Sylvássi Borbára (60) vall.]. 1688 : Aranyas Szé-
ke(n) Komjatszege(n) commoralo Letai Bene-
dek az Annyánakis éltében megh szűkült 
allapottyát látván adotta kész pénzt fl. 9 . . . Az 
Annya holta uta(n) az Apja Lethai Istvanis 
Benedek(ne)k teon illye(n) keotest, hogy az eo 
holta utan . . . minden Eoreokseghi maradgya-
nak az eo Fiára Benedekre mivel ez szŭksegebe(n) 
mas (na) k is el kellet volna kötni [Asz; Borb. I. — 
aA fia, Benedek]. 1792: Rosnyai Josef Ur egész 
M. Bándi Jószágát elkőtette volt [Msz; MbK 
XII . 86]. 

4. lefoglal; asechestra; beschlagnahmen. 1752 : 
a porcio pinzírt . . . az Boda Miháj marhájá t is 
el kötöttük [Diósad Sz; WLt Szabó János (22) 
ns vall.]. 1770 : az említett Fogadossa eő Ngának 
a Falus Bírákkal edgyűtt két ökröket ell kötették, 
s Gorbora haj tat ták az udvarba [F.csobánka 
SzD; JHbK LIV/10. 8]. 1783 : minden eszten-
döb(en) két napot úsoráztam, mivel a Falus biro 
márhàinkat elköti, ha ki nem állunk [Csüdőtelke 
K K ; Ks 92]. 1798 : a Marhájokat el kőtnök 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 



elkötelez 

5. ellop; a f u r a ; stehlen. 1758: hallottam 
mondani . . . hogy az Udvar István léánya Vintilla 
Péternével kötöt ték vólna el a ' Kotsis Ferencz 
Malaczát [Betlensztmiklós K K ; BK]. 

elkötelez 1. lekötelez; a obliga/îndatora; (zu 
Dank) verpflichten. 7805 nagyon el kötelezet 
az Ur engemet azzal hogy a palinkamnak szállást 
adot [Szotyor Hsz ; Ks Miss. I. Gidofalvi László 
lev.]. 

2. ~í magát a. (örökös) jobbágyságra kötelezi 
magá t ; a se lega/obliga ca iobag (veşnic) ; sich 
zur (ewigen) Leibeigenschaft verpflichten. 7767 
Bontz Rádutz . . . ide való Gyekei Mlgs Possessor 
Kornis Urak (na) k ős őrőkős Jobbágya vagy 
két versenis, viszsza tér t Kékesre, 's ottan magát 
el akarván kötelezni tud ták hogy ide való Jobbágy 
légyen, és mindenkor repudiáltatott, 's reducal-
t a to t t [Gyeke K ; Ks 5. XII . 22]. - b. leköti 
magá t ; a se obliga/angaja la ceva; sich binden/ 
verpflichten. 1822 : az adozo közönségnek sem-
misem lehet nagyobb kárára, mintha a ' közön-
séges Tiszt viselők privatus Földes Uraknak mago-
kot elkötelezik, vagy azok Jószágainak adminis-
tratíoját , és kormányozását alattomban folytat-
tyák, mivel az által, az igasságnak serényebben 
való kiszolgáltatásában a ' Kőz lakosoknak nagy 
sérelmekkel sok akadállyok tétetnének [Kv; 
Borb. I I gub.]. 

3. leköt; a se obiiga; binden. 7700 Vajda 
Kamaráson lakó Kertész Istvánnak hajadon léá-
nyá t Kertész Margitot Kékesen lakó Nagy György 
nevü i f jú legeny fiának képében édes Attya Nagy 
Miklós jövendőbeli házasság fejéb(en) kézbéadás-
sal Mátkáául (!) el kötelezte volt [SzJk 3 2 5 - 6 ] , 

elkötelezett 1. l ekötö t t ; obligát (care s-a anga-
j a t la ceva) ; verpflichtet. 1782 Malombeli őrlé-
sért magokat el kötelezett némely Faluk ki 70 ki 
80 kalákás dolgosokat igirvén, az illyenekkel 
dolgoztatták s épi t te t ték a [Ádámos K K ; J H b 
XIX/22. 34. - aTi. a szőlőket]. 

2. eljegyesített; logodit ; verlobt. 1700 Mivel 
. . . Vajda Kamaráson a lakó Kertész Istvánnak 
hajadon léányát Kertész Margitot Kékesen* lakó 
Nagy György nevű i f jú legény fiának képében 
édes Attya Nagy Miklós jövendőbeli házasság 
fejéb(en) kézbé adással Mátkáául (!) el kötelezte 
volt . . . a legénynek is egész consensusa nem 
járulván a leányzohoz minek u tánna az a t tya 
f ia képéb(en) desponsalta volna, jegy ruha sem 
lévén égymás kőzött, avagy gyűrű váltás, teczett 
az minékünk®, hogy az i f jú legény mind magát, 
mind el kötelezett Má tká já t szabadicsa, és annak 
iitánna mind a két fél házassági alkalmatosságokat 
követhessék [SzJk 3 2 5 - 6 . - aK. bSzD. °Ti. a 
ref. papiszéknek]. 1796 Dosa Adám u r n á k . . . 
Bernáld Ersébeth szorossan el kötelezett Mátkája 
le t t volna [Lukafva M T ; DLev. 4. XLA1. 

elkötés lekötés; zälogire, angajare; Verschrei-
bung. 1579 : Megh er te t tek eö kegmek Az Zeochy 
Imrehne Jelenteszet az haz felòl kit Akarna Nemes 

Ember kezebe eoròk Arrw kèppe(n) eytèny, . . • 
kybol la t tyak eo kegmek My nemó: gonoz zokas 
Ieo kózwnk be effele hazaknak el keotesebòl 
[Kv; TanJk V/3. 199b]. 1629 az leuelben spe-
cificalt keotes ugy mint az haznak el keotese es 
idegenitese ertesere es tudasara nem volt [Kv; 
T J k VII/3. 170]. 

elköthet 1. elzálogosíthat; a putea žălogi/ipo-
teca ; verpfänden können. 1603: (Az örökbe 
hagyott birtokot) az Atyamfiai vagy maradekid 
senkinek soha el ne köthessek. Holtom esviö 
Pedighlen Ezen Felesegem maradékjan kivül el 
ne köthesse senki sem en maradekim el ne köt-
hessek, hanem Ezen Felesegem maradékjanak 
[ M . f r á t a K ; Bá l . 93] . 1640 h a m i az házat, 
uagy ki nem akarnok uáltani, auagy ugyan nem 
ualtanok eö kegielme az hazat el keöthesse es el 
adhassa szabadoson az eo kegielme penzeigh [Kv; 
RDL I. 122]. 1677 Fogaras földen . . . az P 
Inak a Szüle Attya Nehay Nagj Tamas komanai 
Udvarbiro lévén azo(n) fa luban semmi eórŎ-
kŏs birodalmok se Boersagok ne(m) lévén . • • 
Felső Venicen két ház helyet acquiralt o\J 
személyektói acquiralta az kik magokis sui juris 
Emberek ne(m) lévén semmi képpen Eorokseghe* 
ket el ne(m) adhatták kwthették es idegenithették 
volna in p(rae)judiciu(m) Fisci [Szád. — aSig* 
Boer de Recse-nek]. 

2. lefoglalhat; a putea sechestra; beschlagnab* 
men können. 1751 : valami közönséges mak bérből 
az ŏtsem Dósa Farkas Ur(am)nak obvenialván 
részib(en) tiz forint, mellynek ő t t forintyát mint 
hogy magam percipialtam tar tozom eo Kg(ne)^ 
deponálni, ha pedig nem deponálnám az J o b b a * 
gyom marhajá t eo Kglme szabadoson el kŏthesSe 

betsŭltethesse [O. újfalu F ; DLev. 1. VI.B. 24]-

elkötött lefoglalt (állat); sechestrat ; beschlag; 
nahmt. 1846 I f j abb Imre Mihály bé ment » 
T : Dosa Imre Ur életére; és onnan a ' már 
áráért el kötött Marháját erőszakoson ki hajtotta 
[Kakasd MT; DE 2]. 

elkötöz lefogalal (állatot); a sechestra; beschl&g' 
nahmen. 1786 Tudam hogj az Utrizált Udva*1 

Birája ő Nsganak el jővén ide falunkban a Ta*ft 

Pénz fel szedése végett és Tót Mihályhoz menvén 
r a j t a lévén valami Tőrőkbuza árráért való kezes* 
ségi8 és tőlle kérvén azan Restant íákat , engemet^ 
maga mellé vévén Segittségŭl hogj Marháikat e 

kötözzük [Hídvég MT; GyL]. 

elkötöztet 1. megkötöztet; a dispune să 
legát; (fest)binden lassen. 1819 (Müller Jàn°9> 
kiindult a ' Birohoz, hogy az ő te t lármával í^egj 
támadni mérészeit Kretsun Joszivot elkőtőztetn1 

kérné [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 
2. lefoglaltat (állatot); a dispune să fie secheSj 

t r a t ; beschlagnahmen lassen: 1571 az varbo 
lowokat ki vi t tek falwk ha ta i iba gabona keo^> 
zena fewueoket lofew at t iánkffiai jet kedwek el1® , 
el keoteztettek es etettek [SzO I I , 326]. 1760' 
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velünk kötöztették el Confruntator uraimék a 
Celatoroknak marháit a büntetésért [O.girbó 
AF; Eszt-Mk Vall. 311]. 

elkötöztetés megkötöztetés; legare; Fesselung. 
1814 : történt hogy a' Papnak ötszáz Rforintya 

elveszett . . a ' Feleségemet el fogatta, kötözve 
Tömletzre indít tatta. A' Feleségem el kötöz-
tetésekor Tiszteletes Uramhoz mentem, s kértem 
ki ötöt Kezességen, meljre megboszonkodván addig 
vert Agyba főbe egy Pálczával, a maga Házában, 
mig Tolvajt kiáltottam [Banyica K ; BfR 117/1 
Asztalos Ilia (40) col. vall.]. 

elköttet 1. megkötöztet; a dispune să fie legát; 
fesseln lassen. 1777 Popa Juon Marhai az 
Tilalmasban Lévén tulajdon magam Széna bug-
jámat porrá tették, mellyért be akarvan hajtani 
resistalt, sőt engemet el kötetett [Mezősztandrás 
K ; KLev. Bandor György jb vall.]. 1805 (A) 
Fégyeri I)is=unitus Diaconus Avrám Déák pa-
naszoll, hogy a' Felesége hitetlenül el hagyta 
Meg kerestetett ez iránt a Processualis Szolgabiro 
Ur, hogy az irt aszszonyt intse meg a' viszsza 
menetelre — melyet ha szép szerint nem akarna 
tselekedni, kötesse el, és utasittsa vagy a' viszsza 
menetelre vagy pedig a’ Törvényes el válásra 
[Füzesd H ; J F 36]. 

2. (állatot) lefoglaltat; a face să fie sechestrat; 
beschlagnahmen lassen. 1768/1771 : egy Tilalmasért 

az ökreimet el köttette [Bukuresd H ; Ks 114. 
61. 42]. 1818 a' Szentgyőrgyi Mészárosok 
Marhajokat előre való hir tételem után el köttet-
tem . és ki is csináltam volna a ' summát, hanem 
Mlgs Daczo Joseff Ur Hetfüig haladékot kére 
[Szemerja Hsz; Eszt-Mk Bora István gr. Mikó 
Györgyhöz]. 1840: Hadnagyi erejek van marhámot 
el köttetni [Dés; DLt 166]. 1846 Marháját . . . 
ital árra beli tartozásért el köttet ték [Kakasd 
MT; DE 2]. 

elköttetik (marha zálogba) be/elhajtátik; a fi 
mînată (vita drept zălog); (Vieh) zum Pfand 
eingetrieben werden. 1831 : a Mészáros Legények, 
vagy Inasak, minden hírem nélkült a Marhákat 
a Gujaba késő estve be tsapván, o t t nem haltak, 
s azokat alkunk szerént nem őrizték, melyből 
következett az a meg romlásam, hogy a Gujaba 
nem szokott marhák ki tsapangván, a szőllőkböl 
el köttettek, s azokat én nekem kelletven mégis 
kiváltanain, éppen azért van mostis el véve a 
Roniposia Kerülő altal egy szűröm, egy övedző 
szijjam [Dés; DLt 332. — aA Rompás a város 
határának egyik hegyes oldala]. 

elkövedzlk 1. elkéredzik/kérezkedik; a se cere; 
sich los/ausbitten. 1573 Kedden Aldozo vtan 
Byro vram hatta ez pert Ez Ieowe clieotertekre, 
Mert Zarko Gĕrgy ely keowetzet Dolgáért, Es 
fogatta hogi Eleh Ieo tĕrwenre cheotertĕkreh 
[Kv; TJk III/3. 200b]. 1583/XVII. sz. eleje 
Mikóron bizonios dologrul szólani be giulni akar-
nánk az tabla el Jarasat meg beóczullie es tartoz-

zék az Ceh Mester hazahoz giulni, ha ki oda nem 
iuenne (?), es az Czeh Mestertul el nem keóuecze-
nek, az marattsaga d. 25 [Kv; MészCLev.]. 1640 
Mikor az Czeh atya az Czeh tábláját el bocziattya, 
walaki be nem megyen, büntetése egy forint 
Ha walami szwkseges eleotte allo dolga wagyon 
kiért be nem mehetne, az Czeh atyatol keouedzek 
el s ment ember leszen [Kv; KovCLev.]. 

2. mentegetőzve (el) búcsúzik, rég, táj elkövet-
kezik ; a-şi lua rămas bun/adio scuzîndu-se; sich 
entschuldigend Abschied nehmen. 1570 Trom-
bitás Demeter zallast Thartot Zabo János házá-
nál Es oda Jar t Ebedre Vachorara Mert aztalt 
Thartot Neky Zabo János az Trombitás Zabo 
Janosnak egyzer Mynden rea való keolchegereol 
megh fizeteti, es elj keowetzet Theole, De Zabo 
János Nem bochatta, hane(m) azt Monta hogy 
vgian gazdalkodny akar nekj myglen Jdeye Thar-
tya [Kv; TJk II1/2. 20]. 

elkövet 1. átu követ; a urma, a se conduce; 
folgen. 7672 mindenkor valamikor Szeres volna 
s nem akar vagnia . . . a' keze fogattassek meg 
a’ vágástól, valamíg a’ Czeh rendit el ne(m) követi 
[Dés; Jk. — aA mészáros]. 

Szk s vkinek nyomdokait ~í vkinek példáját 
követi, vkinek példájához igazodik, vkinek nyom-
dokain halad. 1666/1682 : Boldogh emlekezetŭ 
Eleimnek kivált képen való nyomdokit igyekez-
vén mindenekben el követni, emlekezven egyszer 
s mind jámbor Szolgai(m)hoz hűséges forgoloda-
sokért, nem közönséges valtozo alapatokban megh 
mutatót tőkélletességekért el vőt jutalmazásokra 
[Vh; VhU 331 Zólyomi Miklós ad. lev.]. 

2. végbe/véghezvisz; a săvîrşi/comite; durch/ 
ausführen. 1675/1688 u. Ezeken kivűlis ha mi 
hasznomra való dolgokot magatolis fel talalhat 
mindenekre szorgalmatos gondgia legyen, ha mit 
fel talalhat azokot el kövesse [Borb. I]. 7677 : 
Kglmed(ne)k azért parancsollyuk, . . . tőbe af-
fele bátorságos Törvénytelenseget követni ne 
mereszellye(n) ., mindeneket szabadossan a ' Sze-
geny űgyefogyat nemes embereken el követni 
ínég nem engedgyŭk [Wass. — A fej. Vas János-
hoz]. 1679 A Joszagh szólgáltatasa(na) k mod-
gya specificálva lévén az Urbariumban aszt eŏ 
kg Íme à szerint kövesse el; mikor minek ideje 
lészen aszt vitesse végben véllek [Vh; VhU 673 — 
4]. 1702: ill jen kitsid okérta városunkat vég 
képpen fel praedáltatni akarták 's ha az Bŏ ts 
Isten Méltoságos Commissio Jŏvetelit sem siettette 
volna elis követték volna raj tunk [Torockó; TLev. 
4/3. lb. — aAz elfogott bíró megszabadítása érde-
kében]. 1723 Némasági (!) uram ru t dolgo-
katt követet el rajtok mind asžszonyokon, fér-
fiakon [Hodák MT; VGy]. 1843: nem képes, 
hogy . i t t a megyében való tekergéstekben még 
több tolvajságokat, fosztogatásokat ne követte-
tek volna el? [K; KLev.]. 

Szk : az emberek sok bolondot szoktak ~ni. 1854 : 
Az Emberek sok bolondot szoktak el követni, 
de annál bolondabbat alig lehet, mint a költséges 
temetés [Kv; Végr. H. Szentpály Elek végr.] 

65 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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minden istentelenséget 1662 Én Közép Szólnok 
Vármegében Monoban Lakozó Janós [Deáka . . . 
az Pogányok (na) k Ármássá lőttem, Nemes embe-
reken javokon minden Jstentelenseget el követ-
tem ; Mely Jstentelen és keresztyénj termeszet 
ellen való lator Armasságomért, cselekedetemért 
megh fogattatvá(n) eő Nga Lévén Feő Jspáno(m) 
erős foghságba(n) t a r t a t i am halálra mint afféle 
Pribék megh senUntiaztattani* [Monó Sz; BK. 
János deák kezével. — a így, vn nélkül! bA telje-
sebb szöv. ármás 2. al.] (sok) mulatságot követ 
el (sokat) mulat. 1736 A szegény vramnála lak-
tunkban mennyi sok mulatságot követtünk el, 
egy egész könyvet lehetne arról írni [MetTr 483. 
— aGr. Apor Istvánnál] ^ a segítségadást ~í 
segítséget nyúj t . 1688 az segicség adást el köves-
sik [Dés; DLt 449]. 

3. megcselekszik/tesz; a face; tun/verrichten. 
1676/1681: Udvarbíró Vr(am) kivalkeppen szeő-
lö munkanak s vetesnek idejen, ugi az aratáshoz 
is, à szüreten is, minden féle dézmalaso(n) jelen 
légyé(n), ha azt valami okbol nem követte is ela 

[Vh; VhU 657. - aTollban maradhato t t : eddig]. 
1679 : Templum Parochialis házak es schóla körűi 
eddigis ez utannis az mire érkezünk s erkezhetűnk 
el követtük s el kővet tyűk [Dés; J k 39b]. 1817 
Tessék . Ngodnak most mindjárt az Ex(po-
ne)ns Ur(na)k nevezett szökövény emberét 
resignálni az ellenk<ező> esetre nehézségire ne 
légyen Nsgodnak ha az exponens ur a ' Törvényes 
u t mutatásoknál fogva Ngod ellen mind azt el 
fogja követni, a ' mire tsak a ' Törvény fogja vezér-
leni [Dob.; Somb. I I ] . 1848 ha ön fizetni, vagy 
egyezkedni vonakodnék, azon esetben intető 
aszszony a ' többször említett öszveg fel vételére 
mindent, mit a ' törvény, és igasság meg enged-
nek — el követend [Kv; Végr.]. 

Szk : mindent ~ minden lehetőt megtesz. 1772: 
Vásárhellyta mégis járám hogy Téglát kaphassak 
akarmi drágánis mindent el követtem, de a ki 
olly kesőre serken fel mint én, ot t bizány (!) nem 
kap, nemis kaptam a Téglásoknál a Tégla mezönis 
[Told. 5a. - aMv-t], 

4. cselekedik; a face/săvîrşi; machen, handeln. 
1681 Az mostani molnár nem elégszik meg â 
heti kenyerre való buzaval, hanem sua authoritate 
azt követi el, hogi valamennyi pogaczaval cseled-
gyenek s maganak el tar tásat megh éri, mind 
annyit süt [Hátszeg H ; VhU 148]. 1706: az 
mostani ŭdŏ hoszszas törvényekkel való igazitast 
ne(m) engedvén, és ahoz bízván sok engedetlen 
és potentiariuskodo Emberek Nemesi szabadsággal 
való blzodalombol sok potentiakat engedetlensé-
geket szokta (na) k el követni [UszLt XI I I . 94]. 

Szk : hallhatatlan káromkodásokat követ el ékte-
lenül káromkodik. 1762: az I k . . . a z I(ste)nifélel-
metis férre tévén, az tellyes Sz : Háromság egj 
bizony örök I(ste)n, és annak két személlye úgy-
mint Fiu, és Sz : Lélek I(ste)n ellen sokféle keresz-
tenységbe halhata t lan káromkodásokot követtek 
el [Torda; T J k V. 109]. 

5. fo ly ta t ; a practica/exercita; ausüben. 1682: 
az korcsomarlasban nem tar tót kŭlőn való időt, 

hanem akar mikor szabadoson el követte, mind 
falu renden, s egyebarantis [Kibéd U DLev. 
5.1]. 

6. eljár vmiben; a proceda; verrichten/fahren. 
1722 k. Assessori hivatalomot minden részeire 
nézve igazán, hiven, el követni igjekezem [Görg-
J k 76]. 

7. teljesít vmi t ; a îndeplini; erfüllen, ausfiihren. 
1663/1681 megh tekéntvén Palotai Kallai János 
Ur(amna)k regi jámbor szolgalattyat, mellyet 
mind hozzám, mind Méltosagos Praedecessorim-
hoz édes Szüleimhez mindennemű változó alapa-
tokban tőkélletesen el követet Hunyadi Váro-
somba (n) az Magiar Templom mellet adok õ, 
kgnek egy házat [Vh; VhU 297 Zolyomi Dávid 
ad. lev.]. 

8. tesz; a face/produce; tun. 1707 Lovas Hady 
Tiszteink (ne) k s directiojok alat t lévo Hadaink-
(na)k parancsollyuk hogy à megh irt Aszony 
Hazára a erőszakosson reá menni Seott hatalmas-
sagokot exercealni Károkat javaib(an) avagy akar 
melly Joszágab(an) el követni semmikeppen n e 

mérészellyek [Ks 11. XLVI. 17 fej. - a özv. Gye-
rőffy Györgyné Kemény K a t a kv-i házára]. 

elkövetés 1. végbevitel; înfăptuire, săvărşire; 
Verübung. 1840: égy borzaszto tettel (I) köve-
tese u tán . . . el illanthat [Dés; DLt]. 1864 : hiva-
talosan fel kéretnek a ' T. Papok a nép iskolák 
virágozhatására minden hatalmokban lévő módok 
elkövetésére [Gyalu K ; RAk 95]. 

2. folytatás; continuare; Ausübung, Fortfüh-
rung. 1664/1681 : Megh tekentvén mostan . . • 
Vajda Hunyadi Varosomban lakó Gőrőgh A n d r a S 
nevű Szolgamnak hűséges jámbor Szolgalattyat, 
ennek utannais azon hűséges szolgalattyanak 
elkövetésében semmit sem kételkedem . . . őrőkős 
szabadsaggal megh ajandékozom [VhU 259 Zó-
lyomi Dávid ad. lev.]. 1679/1681 : Udvarbiro 
Vramis . . . I(ste)ntől áldást tőllem hitelt es tekin-
te te t varhat maga(na)k, h a minden T i s z t i t 
illető dolgokban szorgalmatos és serénj lészen* 
hivatallyanak el követésére mástol serkengetés* 
nem vár, sót minden eö kglmetől függő Tiszteket 
es jobbagiokat annak végb(en) vitelere serkenget 
es nógat [Vh; VhU 668]. 

3. gyakorlás; practicare; Ausübung. 1681 Eg1 

Bányába(n) egi hetre adat ik széna 120 terefc 
; hogi penig mostan t òbbe t enged (ne) k e£ 

usual(na)k . . . ez nem egyebre való, hanem * 
Lopásra; mely(ne)k el kővetésevel csak az Lova^ 
vesztegettetnek, es az matér ia dissipaltatik ^ 
Proventus nagi kárára [VhU 67. — aKohószénJ-

elkövetett 1. végbe/véghezvitt; comis, s ă v i r ş i t r 
begangen, verübt. 1669/1681 : serio paranczollyn^ 

Haczokon lakó Karansebesi es Lugosi mindé** 
rendeketa Semmi nemli adozasra, dolgozásig 
egy szóval Semmi rend kivul való exactiokra 
erőltetni Semmi uton modon ne merészellye^' 
megh zabolazvan penigh Haczoki Porkoláb 
Milotintis affele raj tok el követet i n s o l e n t i a k t n * 
[VhU 354 fej. - aTi. a Karánsebes és Lug<* 
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török kézre jutásával (1658) Hátszegen menedé-
ket talált nemességet]. 1842 Azon kérdésekre a’ 
Tkts Vraknak hogy ki hallotta? ki lát ta ezeket, 
mást nem tudok mint Orbai Rákhelt, — ŏ 
hallotta a Tkts Hadnagy Vrrol való motskolodá-
sokot és látta a’ velem el követett kegyetlenséget 
[Dés; DLt 145a. 4 - 5 Szőts Kriska (18) szolgáló 
vall.]. 1847 Virág László a ' kérdésbeni kétzeres 
verekedéssel elkövetett köz botrányért 14. Napi 
bezárásra Ítéltetett [Kv; DLt 530a gub.]. 

2. végbe/véghez vivő, elkövető; făptuitor (cel 
care a cornis/săvîrşit) ; verübt, begangen. 1842 
ezen törvénytelen tetteket el követet t Keres-
kedő Atnberboj Josefné Alexander Máriával ezen 
terhelő pontok . . . oly meg hagyással közöltetnek, 
hogy azokra feleletét, 'S lehető mentségeit 8ad 
napok alatt Ki Nyomozo Biztasságuukhoz múlha-
tatlanul tégye meg [Dés; DLt 1452]. 

elkövethet 1. megtehet/cselekedhet; a putea 
face/sävîrşi; tun/machen können. 1676 : Mivel 
Iste(n) utáu ez haza(na)k meg maradása, áll 
egyedül csak az ország adaja(na)k a Fenyes Portára 
idejénkorán és minden fogyatkozás nelkŭl való 
beszolgaltatasab(an). Mellyet hogy ennek utannais 
job móddal el keővethessűnk, akarván idején 
korán gondot viselnünk rolla, a végre . . . keőzeőn-
seges Ország gyűlését akarunk celebraltatni [UszLt 
IX. 76—3 fej.]. 1679 igazitasunknak alvan irt 
Uraimmal valamit el követhettem volna el nem 
mulattam valna [Szentbenedek SzD; Ks Kornis 
Gáspár lev.]. 1721 : már bizonyos vagyok abban, 
hogy az mit Nalátzi Vramék ellenem elkövethetnek, 
el nem mulattyák meg probálatlan [Mihályivá 
NK; Ks 95 Czirják Pál lev.]. 1756 az Urasag 
Biraja az Koltsarral egyűt Átyafiasok lévén az 
Uraság kárára titkoson az mit el követhettek 
véghez is vittek [Szakatúra SzD; TKl Bot Togyer 
(38) jb vall.]. 

2. el járhat; a putea proceda, a putea lua măsuri; 
verfahren/richten können. 1710 : Horváth Gyŏrgi 
Ur(am) is obligálá magát, hogi akár Császár, akar 
molduvai, akar Havasalföldi Vajdák főidin talál-
tassék, avagi másutt is akar hol az meg jr t kezesek 
Horváth Gyŏrgi Úrhoz felesegihez, és Gyermeki-
hez is . . . hozzájok szabadoson nyúlhassanak, . . . 
^s hozzá nyulásáb(an) az p(rae)jnserált kezesek el 
követhessenek [Csíkszereda; Borb. I ] . 

elkiivotkezett bekövetkezett/köszöntött; sosit, 
survenit; (her)angebrochen, sich eingestellt. 1749 : 
az egyéb epületek is egészlen készűletlenséghben 
találtattak, annyira hogy nem lehet reménségh 
a ' mostani el következett hidegh időnek mianna 
reparatiojára [Köröspatak Hsz ; Ap. 1 Ant. Kál-
uoki lev.]. 

elkövetkezik 1. vminek az ideje beköszönt; a 
sosi t impul; kommen, sich einstellen. 1702 : Mikor 
peniglen a Bárány meczés el következik a Czéh 
mester tartozzék Czehet gyűjteni, és a Czehnek 
meg jelenteni hogy ha őszve allanak e Bárány 
meczesre a vagj nem [Dés; Jk] . 

elközelget és 

2. eljön/érkezik; a sosi/veni; kommen, heran-
rücken. 1790 : A mikor a Szüreti idő el kŏvetke-

zendik ezek(ne)k meg Szedésére, meg edgyezett 
akaratb(an) (!) légyen a terminált IdŎ és nap 
[Karácsonfva MT; Told. 76]. 1820 : a Del el követ-
kezven ugy beszeltek edgyütt hogy az egesz 
Csordát haj tanák bé az Olt vize mellé dérelni, s 
itatni [F.rákos U; Falujk 103 Barrabás Áron 
pap-not. kezével]. 1842 : (A burjánokat) adtam 
. . . Jáné Máriának . 's azt mondottam, — 
hogy mikor a ' szŭles ideje el következik tegye 
egy Csuporba tiszta vizbe fonyaszsza meg, és 
tegye a ' gyomrára [Dés; DLt 85. 6]. 

elkövettet (büntetése; kiszabat; a face să se 
aplice; (Strafe) auferlegen. 1662 : minden kedvezes 
es szemely valogatas nélkül az Articularis poenát 
nem kesedelmeztettyűk miis el keovettetni hűsegh-
teken [UszLt IX. 75. 47 fej.]. 

elkövettetik. Csak így: minién sńnceritás ~ 
kb. teljesen becsületesen/tisztán jár e l ; a se pro-
ceda cu toată sinceritatea; vollkommen ehrenhaft 
vorgehen. 1679 Az quartalasban, asztag fedes-
ben minden sinceritas el követtessek [Dés; J k 
39b]. 

elkövez határkő-állítással (birtokrészt) a magá-
éhoz foglal; a ocupa/alipi (o bucată de pămînt) 
la påmîntul propriu prin aşezarea pietrei de ho ta r ; 
mit Feldsteinsetzung (Feldstück) aneignen. — 
1842: szanto főldgyenek napkeleti végét egy 
nyéhán ölre . . Lukáts Péter elborozdolta és a 
régi borozda követ ki véve a maga helyéről el is 
kövezte volna [Bodok Hsz; BLt 2. 11]. 

elközelget elközeleg; a se apropia; heranrücken/ 
kommen. 1560 Mykor az Cemment pornak Ereye 
elmulth, Midőn a 24 hóra elközelgeth es latod, 
hogy a kemencheben egy sarga Vékony köd kezd 
fen labny az zayan ky Jöny, az a Jele, hogy Immár 
az cemmenth pornak az ereye elkölth [NSz; MKsz 
1896. 351]. 1573 az hentelerek vago hidia Mellet 
való v ta t meg tyztinak (!) Mert mynd ely 
keozelget az zwret es Nem lezen hwl ely Iarniok 
[Kv; TanJk V/3. 92a]. 1579 : Miért hogy penigh 
az takarodasnak Ideie el kózelget vegeztek eo 
kegmek hogy az vtakat es palokat minde(n) fele 
megh chinallyak [Kv; i.h. 193b]. 1597: Wtchi-
nalokatis ew kegmek walaztottak myerthogy az 
tavazy ideois lassan lassan el keozelget [ K v ; i.h. 
1/1. 292]. 1599: Jőue m j Élőnkbe Zauaban 
Az vitezló Almadj Gaspar . . . Beot mas houanak 
5. Napian, es zabad Akarattia zerent mind Tes-
teben es mind Elmeieben, E p Es Egesseges leuen, 
miuel hog Jdeie Ell kozelgetet volna, ven Ember 
volna, Az w Jauairul Ig j twn Testamentomot 
giermeki kozot my Elóttwnk* [Szava K ; J H b K 
XXI/2. — ftKöv. a végrendeleti nyil.]. 

elközelgetés közeledés; apropiere, sosire; Heran-
kunft . 1596 : Megh ertettek ew kegmek varosul 
. . . az be gywitesnek okayt, elseo t údny illik az 
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zewretnek el keozelgetese kireol ew kegmek wa-
rossul wgy wegeztenek hogy . egj bizonyos 
napot p(rae)figallianak az zedesnek [Kv; TanJk 
1/1. 281]. 

elközelít közel jut /kerül ; a se apropia, a ajunge 
aproape; her ankommen. 1732 : az Napkeletfel öl 
való végihez ezen Serfőző háznak, annyira el 
kŏzlitett (!) a kŭkŭ l lŏ , hogj nem Sokára, ha nem 
amovealtatik, el mossa onnan [Kóród K K ; Ks 
12. I ] . 

elkujakol eldönget; a bate/cotonogi; verhauen. 
1800 Magdó Ferentz Beretzk Városi Civis 
így vall az öklivel jól el kujakolá [Bereck 
Hsz ; HSzjP] . 

elkukint kb. elkezel; a sustrage/delapida/sfer-
terisi; vernianipulieren. 7757 : Tőrtént sokszor 
azis, hogy más Vármegyék bonificáltak ezen Vár-
megyének . . . , aztis őkegyelme el kukintotta, 
mellybe az Tiszt Társait is eludálta [Fráta K ; 
Ks 101 Cserei György lev.]. 

A szöv-bcn a címszónak elkukkint olvasatáva is számol-
hatni. 

elkulllnt elcsen; a fura/şterpeli; (weg)klauen. 
1838— 1845 kuliint (el-) szépen ellop, csen valamit 
[MNyTK 107]. 

elkuruzsol igézéssel elvesz; a lua prin farmece/ 
v ră j i ; mit Zauberei wegnehmen. 1687 Temerdek 
Istvanne Anna mint A proclamaltata Gaspar 
Lukacznet Annát, mint Inctat, diffamalta Boszor-
kányosnak, az űneje teji t Salvum sit en guruszol-
tam el [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1743 Varga 
István Szőcs Gyŏrgynét fenyegette, ha az 
teheninek el fogy vagy el vész az teje, tehát az 
Nemes Vár (me) gye Tisztei előtt mindgyárt rá 
esküszik Szŏcs Gyŏrgynére hogy eö kurusolta el 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1753 Kun Sárától akarta 

ell gurusolni [Altorja Hsz; HSzjP]. 

elküld 1. a tr imite (pe cineva); weg/fortschicken. 
1599 Ez Darabantokat hogy Zeben ala bochatot-
tak keoltek el velle (így!) Kowach Jánost [Kv; 
Szám. 8/XV. 9]. 1661 : az mely Fogarassi Szkutar 
felöl Nagod Kglmessen parancsolt volt, hogy jo 
gondvíseles alat Nagodhoz kűldgyuk el kül-
dettük [KJ. Rétyi Péter lev.]. 1767 : engemet 
gjakran el kŭ ldet tenek házul hói Potsfalvara hol 
egyŭve hói máshuva, de mi okon kŭldezgettenek 
en Semmit abban eszre nem Vehettem [Abosfva 
K K ; Ks 4 St. Szabó (14) jb vall.]. 1770: Az 
Malom mestert Beszterczere el küldem a héten 
elis menyen jo szivei [Lekence B N ; Ks 47. 67. 29 
Simon Pál t t lev.]. 

2. vmit vkihez k ü l d ; a trimite (ceva); hin-
schicken. 1570 Orsolya Molnár Balinthne leanya 

vallya Lat tá hogy Zabo Janosne Bokrétát 
keotetet feyer Jngeket kwldeot ely de nem 
Twgya kinek [Kv ; T J k III/2. 23]. 1586 Iowalla, 
hogy el kwlgyem, Az leweleket egybe keotem 

es egy tallérral egyetembe Gazdam Azzon'tol oda 
kwldem [Kv; T J k IV/1. 583]. 1595 En velem 
ne(m) í ra to t t leúelet Albert Istua(n) Giulafi Les-
tarnak hogj Georgiteól el kj ldette volna [UszT 
10/40]. 1652 Hiua minket Aranyasszekb (en) Var-
ffalua(n) lakó Borbeli Sámuel Nemes szemeli.. 
hogi mű nemű nemű vallok(na)k hűteők uta(n) 
való vallásokát fel jratnuk, s - tű k e g e l m e t e k ( n e ) k 
Fide nostra mediante meg jratua(n) el k ü l d e n ű k 
[Asz; Borb. I]. 1672 Mikor a’ Táblát a ' Czéh 
Mester elbocsáttya kiki rendel elkűlgye es a 
Tablat senki ne kesedelmeztesse [Dés; Jk] . 1710 
En uram turot jo szivei küldötem volna en 
uram az postatol is el küldöm vala dé él nem 
vihete mivel az lova santa vala [Újfalu (Kászon-) '> 
BCs]. 1717 az Mehesre szalitando borokat meg 
nem kŭ l tŏm el [Vidrátszeg K K ; Ks 96 Bír<* 
György lev.]. 1718 az kalamaris Láda készen 
van aztis Ngd(na)k mennél hamarébb el küldeni 
[Nsz; i.h. Bornemisza Imre lev.]. 1773 Ngod 
mèltoztatott vala nékem parantsolni, hogy 

. az Excelsa Commissionak lett végzésinek 
Mássát ki irván Ngodnak el kúlgyem [Nsz; Borb. 
I I Motok András lev.]. 1817 a’ midőn el küldem 
a ' lisztet, akkor egyéb dolgokatis jol meg fogok 
irni környűl állásoson [Héderfája K K ; IB. Veress 
István t t lev.]. 1830 (Tejeslábost) veszek csötŏr-
tŏken 's mikor lesz kitől el küldem Dani* 
köszöntem [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina anyósához]' 

3. ide küld ; a trimite încoace; herschicken' 
1822 : elhiszem hogy pénzt tsinál eperjböl megy-
böl Liktárjomatis tsinaljanak denem ugy mint 
Tavaj hogy elis küldött egy kupányit tudom 
[Mv; IB. gr. Korda Anna lev.]. 

4. (vmüyen céllal) vhova meneszt; a trimite 
(pe cineva cu o însărcinare) ; hinsenden/schicken-
1568 Engemet András Ka tho kwldoth vala e l 
hogy seres Annát oda hyam hoza [Kv; T J k III/l-
227]. 1573 Mykor Immár keozel kezdenk ^ 
falwhoz Jwttny, le Zallytha zolgaytt, es el kwlde 

wkett, hogy Egy Jobbagyat t Megy fogyak [RLt 
O. 5]. 1578 Er tyk azt is ininemö tamadast teot-
tek az feleky pokularok Zochy Mihal vramon 
Biro vram mingiart el kwlgie(n), es azt a ky a 

tamadast theotte be hozassa mer t semmykeppe(n) 
ezt az insolentiat es hatalmassagot el nem akaryak 
zenwedny iobbagoktul Mert vgyan ige(n) neheZ 
newe(n) wezyk ezt hogy illie(n) feo emberen illie(n) 
gyalazat esset [Kv; T a n J k V/3. 173a]. 1583[ 
Balas Kowachne . . . Engemet el kwlde Kendj 
Ianoshoz hogy hiam Kendi Ianost eo hozza** 
[Kv; T J k IV/1. 157]. 1596: Latam hogy 
az Zalasdi Danjel Vra(m) zena fyueben v a l a n a k 
az ha t eòkrek, Barrabas Lúkachot el kylde hogy 
be haicha [UszT 11/3]. 1598 el kylde Sorát Petèſţ 
Barrabasi Lenartal hogy az en batia(m) felőli (is) 
tudakozzék ha o t t lenne, mer t en nekem is eg^ 
batia(m) marada oda* [Szépvíz Cs; UszT 13/38. ^ 
•Ti. Moldovában]. 1605: Zekel Janosnit vale* 
mikor az eòkrekert való kezessegert el küldet* 
volt [Malomfva U ; i.h. 19/6]. 1610 engemet 
Azzony el küdot meg tudni , hogy ha az 
peok Vram teöruenye szerent el oztozotte Chn* 
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Simon fiatal Menyeteöl awagy nem [i.h. 20/224]. 
1620 : Nagi Balint az ŏczyet nagi Palt magaert 
el kŏldŏtte volt Lugasban es onnét mégh iŏven 
az darabantsagot megh unaa, az u tan mig ele mind 
iobbagiul szolgála az Faluval [Szásznyíres SzD; 
Ks. — aTi. a szúv-i várhoz való várdarabonti 
szolgálatot]. 1629 : mi aztan ugy egyezenk megh 
hogy kűlgyŭnk oda hozzaja, elis küldűk Borne-
misza Thamast es Kerczi Gyeorgyeot [Kv; T J k 
31]. 1639 engemet el kűldének borért [Mv; MvLt 
291. 196a]. 1663 paroncsolljuk kegltek(ne)k . 
Szaz Kizdre, magok kőzzűl valo Fő renden lévő 
bizonjos két Attjafiat kűlgie el, kikkel consultal-
kodhassunk mit kélléssek illjen nagj extremitás-
ba(n) czelekednűnk [UszLt IX. 75. 48 fej.]. 1715 
engenietis el kűldett volt udvarbíró ur(am) Par-
roraa, Dézmálni [Fog.; UtI. - Tá ró ra F]. 
1734 Az Úrfiak engem is el küldettenek egj 
Dámáért, ugj mint Belényesi Rebeka Aszszonyért, 
ott tanczoltak, ittak [Kv; TK1 Joan. Farkasdi 
(27) praeceptor rhetorum vall.]. 1754 el küldet-
tem két szekeret, s, kérlek kedves Pajtásam adgy 
jo Zabat hogy meg ne csallyan [Szászmáté SzD; 
Ks 18. CII]. 1781 a szolgát . Koronkai János-
sal szén tsinálni el küldették [Torockó; Bosla]. 
1798 el küldette őket . Petrotzi György ur 
hogj hozzanak a Bival Szekérrel Szép egyenes 
Alias Deszka alá valo fakót [Ádámos K K ; J H b 
XIX/53.]. 1810 a' Vintzellér el küldett . Kán-
tor Josefhez kert tsinálni [Adorján MT; Born. 
G. XIV. 1]. 1829 el külde engemet hogy a 
niusikásokot vinném a Vardára, s musikájokot 
akaszszam fel a Szegre [Szárhegy Cs; LLt]. 

még ETA I, 53. 
5. elbocsát/meneszt; a da drumul, a trimite; 

fort/wegschicken. 1570 Az vtan hogi feyerdy 
kato latta volna Nala az leant, Mond hogi lam 
wy leaniod vagion, Eo megh Monta hogy Zabo 
Janosne vytte hozzaya, Arra azt Monta feyerdy 
kato, hogy Azért vytte Mert Zabo János ky wzte 
hazabo ( !), Mert az egy hyres kerytheo kwrwa 
volna, Eo azt halwan ely kwlte hazatwl az leant 
[Kv; TJk III/2. 28]. 1587 12 die Janûary 
Zegeottem egj Rûdasz legent kinek newe Ábra-
hám küldettem el 15 die february, hogj látam 
hogj az lowakkal nem bánik vala, ugj a' mindt 
kellene es egieb vetsegeertt [Kv; Szám. 3/XXVI. 
12]. 1596 eö keg(me)ka el rendelek, hogj az kapu-
balj Daraba(n)tokat el kwlgiek [Kv; Szám. 
XXIX/6. 178. - aA bíró és tanácsa]. 

6. elzavar; a alunga/izgoni; weg/forttreiben. 
1574: pechine Es peter papné Azt valliak hogi 
Ez ely mwlt Napokba Borbei Janosne hi t ta volt 
ely Eoket vele Az vey Albert deák hazahoz hogi 
zolnanak az Azzony Embernek Menneh ely onnat 
az haztwl, Nem zerety ott valo Lakassat . . . eok 
azt . . . Meg mongiak hogi ely Mennyen Mert 
ollyat zolhat es chelekedhetyk hogi egywld Zakót 
vonzanak Niakaba, . . . vegre oztan vgian ky tol-
tak es vgi kwldtek ely az haztwl [ K v ; T J k III/3. 
369]. 1683 Dezséb(en)a lappangó Somodi Annát 

mosta (n) Matyias György szolgalo ja:) ha 
intra octava(m) dolgát ne(m) igazittya, az Falu 

ne szenvedgye, hanem kŭldgye el, ha penig az 
falu deliberatumunknak, nem enged, hanem ot 
Jarattyia, az Prédikátor az harang kötelet köt-
tesse fel [SzJk 193. - aM.décse SzD]. 1765 
az I engemet in A(nn)o p(rae)senti 1765 a fár-
sángi napokb(an) magá(na)k feleségül elvevén 
hat heteket alig laktunk együtt engemet magatol 
el kŭldett, gunyamat házából ki hanyta, maga-
matis rutul szidott, motskolt vert [Görgjk 199]. 
1796 Dosa Farkas vr Bernád Ersébetet a ' 
Dosa Ádám vr Házától el idezte s elis küldette 
[Ilencfva MT; DLev. XLA]. 1820 a ' Néhai 
Bárónét betegségébe legyezvén, mint Leányka 
el szunyod ott, 's a ' Legyezőt a' Bárónéra ejtette, 
ezért a Báróné indulatba jővén, hirtelenséggel 
Házától el küldötte [Várfva TA; J H b F. 48 
Bíró Zsigmond (49) hit. ass. vall.]. 

Ha. 1598 minket keolde el [Kv; T J k 
V/l. 250]. 1719 el küldeni [Ebesfva K K ; K J -
Miss]. 1750 el küldette [Magyarókerék K ; J H b K 
XXXIII/3] . 1764 elküldettem volna [Szentmar-
gita SzD; Ks 18. CII]. 1770 elküldettem [Lekence 
BN; Ks 47. 67. 29]. 1796 el küldettem [Szi-
1 ágy cseh ; IB]. 1800 küldett el engemet [Dés; 
DLt]. 1853 el küldeni [Kv Pk 6]. 

elküldés eljuttatás; trimitere, expediere; Ver-
sendung/schickung. 1700 ugy hallom hogy Kgld 
el hitette vólt magaval hogj én az köveket k(ne)k 
meg nem adom . immár fel függesztem el kül-
dését . Szállittsák oda az hová kgld kivánnya 
[Ks 96 gr. Mikes Mihály Gyerőfi Borbálához]. 
1773 Ngod kőzelebröl mëltoztatott vala . . 
nékem parantsolni, hogy . az Excelsa Commis-
sionak lett vègzesinek Mássát ki irváu Ngodnak 
el kűlgyem; . első alkalmatossagon annak el 
küldesivel köteleségeninek meg felelek [Nsz; 
Borb. I I Motok András lev.]. 

elküldet a face să fie trimis; senden lassen. 
1708 : Az ProjectumoI.Ót . . . el kŏldetem Klmed 
kezéhez in originallib(us) [Fog.; K J . Fogarasi 
János lev.]. 

Az adalék az elküld 1. alá is tartozhatik 

elküldettetés felterjesztetés; trimitere, înaintare'; 
Unterbreitung. 1784 : ha mind eddigis ezen Instan-
tianknak el kŭldettetése el haladott, ennek a ' 
közelebb következendő Posta Napon léjendo fel 
kŭldettetése aránt ne terheltessék ordinatiot 
tenni [UszLt 25]. 

elküldhet 1. a putea trimite; versenden können. 
1599: Ieowe hozza (m) Kópeczy Janosnak egy 
embere, es Ielente Keopeczy János zowawal, 
hogy valamy pénzt kwldot volna az vra 
Balint deaknak Az penznek penig ezer forint-
nak kellet volna lenny de eppen vgy monda ne(m) 
kwldhette volna el, Azért ha chiorban el ne(m) 
akarna wenny tellyessitene(m) k j vagy lennek kezes 
erte [Kv; TJk VI/1. 274a]. 1746 : kerem alazatoson 
Ngodot meltoztasek Ngod a valasz vivőt erre 
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-dirigálni, had küldhesem el en is az en valaszlo 
Levelemet [Tamásfva Hsz; Ap. 1 Thuri László 
lev.]. 1784 : Jáno vram az Inepeken küldet volt 
ide egy ŏzŏt s eddig fel nem küldhettem mert 
az idöis ugyan alkalmatlan Ion, osztán a Király 
Biro vris tar toztatot t biztatván hogy feles vadat 
vár tsak legyek jo készülettel hogy el kŭldhessem 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1793 Az 
Ablakakat még az Hutáb(a) el nem küldhettük 
hanem a héten külgyük el [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 1825 bizonyos alkalmatos-
ságom is nem volt. akitol bizodalmoson elküld-
het tem volna [Mv; Pk 2]. 1850 : a ' tiszta búzát 
•el adat tam Désen, és volt által vételkor 33 véka, 
•ebből el apadott fél véka, fél vékát el nem küld-
hetvén a’ vásárra . . Tehát el adodott 32 véka 
{Bálványosváralja SzD; Born. F. O. I lf] . 

2. vhová elmeneszthet; a putea trimite undeva; 
hinschicken können. 1 734 : Sikot én ha meg épül 
el küldhetem De az Asztaga Tetejeröl le esett 
edgy fára s az Mejje Porczogoja bé hoppatt s az 
olta fekszik erössen [Gyeke K ; Ks 99]. 

elküldött küldöt t ; trimis; versandt, hin/zuge-
schickt. 1708 Polgári Gábor Colosvári Civis ellen 
in Puncto, hogj el veszteglette, az el küldött 
tudositto Leveleket Capitánj Sauer úrhoz publi-
cál tatot t Sententia [Kv; KvLt 1/194]. 1796 : az 
el küldet Főkőtőmhez egy Minden tekéntetben 
tőkélletesen hasonlo igen szép fekete fodor fátyol 
Főkőtőt tsináltatni ne sajnáljon [Vajdasztiván 
MT; DE 4]. 

elkûldöz 1. elmenesztget; a tot trimite, a tri-
mite mereu; nach und nach verschicken. 1599 
Az kiket el kwldeoztek Biro vram parancziolattia-
bol kit imide kit amoda woltak haton [Kv; Szám. 
8 /XIII . 46 Szabó András sp kezével]. 

2. szétküldöz/küldözget; a trimite (ín diverse 
părţ i) ; verschicken. 1595 : Vöttem 1. veka búzát 
az Tyúkoknak, kiket varos szüksegere, szelel el 
küldezni napról napra tar tot tam p(ro) d. 25. 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 118 if j . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1716: A disznó aprólékját, orját, fejét, 
lábait el küldözd [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1744 : most ä közelebb elmúlt ősszel, 
hogy Nemes Háromszéki Connumerator jVraimék 
ide jöttenek Közép Ajtára Connumeralni, énnékem 
mint Falusi Bironak, Tiszt, és Connumerator 
Vraimék 11. Cursust adtanak, hogy ä Falukra 
el kŭldŏzem, hogy az Emberek Compareallyanak 
ã Connumeratiora; ugy Culinárékot is hozanak 
[Középajta Hsz; INyR]. 1753/1781 : sok bor, 
buza termett esztendőnként, de abb(an) ideis, 
amoda is eleget küldözöt t el [Renget H ; J H b 
LXXI/3. 2 0 7 - 8 ] . 

elkflldözés (el)küldögetés; trimitere, expediere; 
Wegschickung. 1595 : Ajándék el küldezesere, és 
idegen vendegnek gazdalkodasara az mi költ* 
[Kv; Szám. 6 /XVIIa . 157 if j . Heltai Gáspár sp 
kezével. — aKöltség-elszámolás címfeje]. 

elkŭlönböztet elkülönít, különválaszt; a sepa-
ra/despărţi; absondern, trennen. 1772 : Az Curiá-
nak Napkelet felől valo végiből égy darabb Sertés 
Akollynak el szakasztatott, melly is Sövennyel 
van el kŭlŏmbŏztettve [Szászfenes K ; BethlenKt 
Mikes conscr.]. 1785: egyedül tsak a veteményes 
kert kűlőnős kertel kőrűdős kőrűl el vagyon kűlőm-
bőztetve, és el kertelve a Gyűmőltsős, és Csűrös 
kertektől [Varsolc Sz; Born. XXIXb/20. 369 
Kornis Krisztina lelt.]. 

elkülönöztet különválaszt; a face să fie sepa-
r a t ; absondern/trennen lassen. 1654 : A András 
Biro fia 1 hazas Kelemen Mihály An(norurn) 
40 Az szegeni Azzoni el különesztete volt az 
fiatul eöket [Disznajó/Mezőrücs MT; Ks Bánffy 
Anna urb.]. 

ellábbog odébbáll; a-o lua din loc; sich davon-
machen. 1755 : Bugnár Togyer minek utánna . . • 
Kurétyrol el l ábbagot . . . , ide Balsára jöt t által 
az első Pestis táján [Balsa H ; GyK]. 1757 az 
egész falu el lábbogván; mind edgy lábig el pusz-
tult [Sztretye H ; BK. ad nro 144] | amint 
Falunkba(n) elt régibb öregeinktől sokszor hallot-
tuk beszélleni majd mind el lábbogvánn és pusz-
tul vánn az ide valo lakosok, Falunk (na) k neve-
zetesebb s nagyobb része a . . . Méltoságos Ura-
ságok idejében kezdettek ú j r a kőzínkb(e) szár-
mazni és megtelepedni [Guraszáda H ; i.h.]-
1778 : A' Medjesi On-gyártó . . . tsak kóboról, ha 
haza jő-is, egy fél nap mulat , s menten megint 
el lábog mas felé, a korhel ember, nem hiszem* 
hogy Excellenciád, szép szerint valamire mehessen 
véle [Szederjes U ; TL gr. Székely László lev.]-

ellábbogott odébbállott; care a luat-o din locl 
sich davongemacht, abgehauen. 1757 Mgos Grófi 
Bethlen Gergely Ur eő Nga hozatott el lábbag°ţ 
és régen el bujdosott Jobbágyokat [Glod H ' 
BK ad nro 144]. 

ellaborál elkészít; a întocmi/elabora; verfef' 
tigen. 1717: az Inventariumok(na)k s U r b a r i n ' 
mok(na)k Seriessëből kinek kinek léendő rata 
portiojat ellaboralni s Concinalni, és az oda f e l 

valo jószágnak asztozását . . . akartuk volna 
[Nagyrápolt H ; J H b XLVII/18]. 

ellágyul 1. (föld) felázik/lazul; a se înmuia/afîn* 
(pămîntul); aufweichen/schlemmen. 1796 : a sán' 
tzok és gödrök szüntelen vizzel tele lévén, 's a m i ^ 
a’ Főldis el lágyulván, a sántzokot a’ marhád 
minden esztendőbe bé nyomták, a Sertések, eS 

Bivalok el túrták, heverték [Kv; KvLt P*ot ' 
oec.-pol. III /3. 359 Sikó I s tván nyil.]. 

2. elbágyad/lankad/püled; a lîncezi, a se moleş1' 
erschlaffen. 1819: nézém egy darabig mikén 
probálgattya vala pipájába tűzet tenni, 's doha ' 
nyozni . . . tovább osztán el lágyulván szuny0 ' 
kálni kezdett, mely alatt a’ nyála . . . ugy ' 
hogy magam undorodván tőlle, mondám a f e 

ségemnek, hogy fektetné le [Déva; Ks 116 Vegye5 

ir.]. 
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ellakhatik 1. ellakozhatik; a putea locui/sta; 
wohnen können. 7687 à marha pasztornak mos-
tan ă várasb(an) vagyo(n) ugyan háza, de valo-
b(an) megh tetzik hogi etzaka az marhara semmi 
gondviseles nincze(n); az Pásztornak ă marha 
mellett kellen (I) lakni; ebbe(n) ă házb(an) el 
lakhatnék [Vh; VhU 570]. 1758 : Ell vétetődvén 
az Mészkői Joszag Tar Gergelytől tartozzanak 
az két Test ver Attyaifiai (!) Tar János és András 
itt Csegezben . tiszteséges Házat épiteni, az 
melyben ell lakhassek Tar Gergely Uram [Asz; 
Borb. I]. 1769 : Tzigányait oda telepitheti, 
• . ott jobban tsendesebben is ellakhatnak [Mv; 
Told. 19/45]. 1825 : 'A Castélybéli épületek erössek, 
szépek, Fényesek, és szépen ki festettek volta-
nak — el annyira, hogy messzire tündöklött pom-
pásságok, és nem lehetett eléggé tsudállani emberi 
Teremtésnek — s a' Hertzegekis el lakhattak 
volna benne [Szentdemeter U Told. Conscr. 74]. 

2. elférhet/lehet; a putea avea loc ; Platz habén 
können. 1642 : miuel az Haaznak olj tagassagatt 
latiuk lennj, hogi keet hazaz (!) Emberek is el 
lakhatnak benne aestimaltuk az Haazatt 
f 600 [Kv; RDL I. 128]. 

3. eltanyázhatik; a se putea adăposti, a s ta ; 
hausen können, sich aufhalten können. 1755 
ollyan Sŭrŭ Berek volt mindenütt Gyalakutához 
tartozó, hogy a Vadak is el lakhatnak benne vgy 
hogy az ember alig tudott ki gázolni belőlle [Msz ; 
EHA]. 

ellándzsázott kb. lándzsától sebesített; doborît 
cu lancea, rănit de lance; durch Lanzenstiche ver-
wundet. 1849 : a szegény el rongált Lántsázott 
vérbe feresztett Úrfinak élete megmaradásához 
tsak a vala szerentséje hogy Ujszekelrŏl valami 
Lovas magyarok jöttek lefelé és azok visza üldöz-
ték11 [Héjjasfva NK ; CsZ. Szakáts Julianna Lőrintzi 
Istvánné (45) vall. — BTi. a támadókat]. 

ellankad I . elbágyad; a lincezi, a se moleşi; 
matt werden. 1805 : Dél előtt nem tudtam a Letz-
kemet, azért asztallábára últem s o t t exponáltam 
résolváltam jol elsőben de a vége felé el lankadtam, 
el fogyott a kedvem [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója]. 

2. elélettelenedik; a deveni fără viaţä/vlagă; 
leblos werden. 1786 : nem bátorkodtunk, hogy a 
Hordóba küldhessük élve; mert tsak Bodonigis 
Toháttól fogva, annyira el lankadtak vólt a halak, 
hogy ha még tovább is hordóban tar tot túk vólna, 
mind meg döglött volna [Mezőbodon MT; IB. 
Miklós János lev.]. 

3. elerőtlenedik; a-şi pierde puterile, a slăbi; 
sich entkräften. 1849 : En őketa ot találtam egy 
Csomóba hogy ütik verik, már el lankadt volt 
Cseh Ur onnan ki hurtzolták a favágóra oda 
le ültettek egy tőkére ott ismét üt ték verték szúr-
ták [Héjjasfva NK; CsZ. - aA falusiakat]. 

ellapátoltat lapáttal elveret; a puné să fie 
bătut cu lopata; mit Spaten verhauen lassen. 
1742 : ha a fizetéseket kérték ă Malomba bé ka-

patta s ugy el nádolta s lapátoltatta, hogy bögött 
ă Malom belé [Kv; Aggm. C. 12]. 1750 : az izente 
nékie hogy ha szűretelni el nem mégyen, úgy el 
lapatoltattya mig él sem felejti el [Zovány Sz; 
Told. 3]. 

ellaposodik el/lelapul; a se lăţi / turti ; platt 
werden. 1630 Eo Magatol az Leantol aztis hal-
lotta(m) hogj eoneki mind el laposodot az 
fara addig niomottak az Gróf szolgai ez ejel [Mv; 
MvLt 290. 198b]. 

ellát 1. belát, tekintetbe vesz; a lua in con-
siderare, a ţine seama; einsehen. 1726 El látván 
az eddig efele egjenetlenségekbűl következett Sok 
inconvenientiakott Authoralljuk Csulai Pál 
Vramat ŏ Kglmet akar mellyik Atyafinak Jószá-
gát ( ha refractariuskodnek :) foglalni, azt ha nem 
redimaltatnek intra Octavum a kőlcseg(ne)k depo-
sitiojavai s ŏ kglme kezehez való administratio-
javal annak a ki azt a kŏlcseget deponálná altal 
adni s el adni [Kv; J H b XLII/123]. 

2. megvizsgál; a examina; untersuchen. 1777 
a Táblának tettzett a mostan fenn forgo Contro-
versiátis azon Forumra viszsza botsátani, ugy 
hogy annak Birájí és Hűtőssei magok tudván 
jobban a’ Localis Consvetudoval való élést, a 
szerint ezen Controversiát Tőrvényesen elébb 
magok lássák el, és tegyenek itelletett [T; Bosla]. 

3. előre lá t ; a prevedea; vorsehen. 1741 : 
Néhai édes Szüléimről Nemzetes Dobai Péter 
Uramról és Tarsoly Judit Aszszonyrol reám deve-
niált Portiok iránt két Atyától Született gyerme-
keim kőzött csak már is Sok Controversiak, atya-
fiságtalan gyŭlŏlségek és viszsza vonások kez-
dŎttenek mellyeket Szemem bé hunyása után 
nagyobb mértékben kŏzŏttŏk fenn maradni; ugy 
tetszik eleve el láttam [Dob.; RLt]. 

4. kb. részesít; a face părtaş; zuteil werden 
lassen. 1859: Jámbor tanítványunkat, munka 
adással, és oktatassal, s pártolással, vagy ha szük-
ség esetiben segedelemmel is el látni ne terheltes-
senek, valamint miig a hozzánk, kővetkező tanít-
ványokat, hasonlo bánás móddal ellátni, kőltso-
nős kötelességünknek tartjuk [Szúv.; KovCLev.]. 

5. gondoskodik; a se îngriji; sorgen für etw/jm. 
1632 : Láttam azt, hogy együtt laktanak ez az 
Feltóti Györgyné evvel az György deákkal 
de én semmi gonosz életeket nem láttam, sem 
azt nem tudom, mint látta el az urát [Mv; MvLt 
290. 9 4 b - 8 b átírásban!]. 1849: Krizsán Máris-
kót . . . elfogja látni élelmezéssel ís . . . a gróf Teleki 
János házabani vendéglőnénéi [Kv ; Végr. Vall. 
4]. 7877 ha mészbe az építkezés alkalmával hiányt 
szenvednönk, jó szántából igérte Nagy Sándor 
a(tyánkfi)a hogy mészszel ellát, nem fogunk hiányt 
szenvedni [Burjánosóbuda K ; RAk 114]. — L. 
még ŰjfE 181. 

6. felszerel; a înzestra/dota; ausrüsten/statten, 
aufmontieren. 1815 k. Az egy Monostor-kapu 
fatoronyban vala egy óra, a torony mindenik 
oldalán számtáblával s mutatóval ellátva [Kv; 
ETF 107. 15]. 1841 : Kerekes Udvarára ki lépve 
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«gy fél bérlet a j tón . . . forog két vas pántokon, 
-és pipákon Frantzia zárral, Koltsal, Foraitoval, 
•éjjeli zárral jo modgyával el látva [Km; KmU-
Lev 2]. 1849 A’ Nagy Udvari lakból ki menve 
talál tatott égy a ' nagy kerten keresztül alakított 
nagy u t egéssz az kŭlso kapuig, két felŏlrŏl Barier-
rel el látva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk : karóval ~ (ki)karóz. 1871 : a régi papi 
szőlőt karókkal ellátni az egyház kötelessége lévén, 
Gondnok Kulcsár János afia megbizatik, hogy ve-
gyen egy szekér csapkarót [M.bikal K ; RAk 292]. 

7. elintéz; a soluţiona/rezolva; erledigen. 1812: 
Székelly Ferentz mint káras ezen következendő 
ügyét ellátni kiványa [F.rákos U ; Falujk 
77 — 8 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 1849 
egész tisztelettel kivánom felkérni az ideiglenes 
T. Kapitányi hivatalt ne terheltessék jelen 
ügyemet végképpen ellátni [Kv; Végr. Vall. 100]. 

8. ~ja magát felszerelkezik; a se aproviziona; 
sich versorgen/auvsrüstén. 1841 Szükség a ' hozzá 
szolloknak magokat 32 pengő Rft . Bán pénzzel 
(!) el látni [Désakna SzD; DLt 920]. 

ellátás 1. megvizsgálás; examinare, investigare; 
Untersuchung, Prüfung. 1793 Specificatioja A 
Vallyebrádi és Pattingányi Két Közönségek Kőzőtt 
fen forgo Határbéli Differentiáknak ell Látására 
meg jelent Tkts Arbitrativum Forumra te t t Költ-
ségeknek . . a ' ki Métázásra meg jelenő Birák 
Uraknak Diurnumok, és Intertentiojok Rf. 
121 Xr. 30 [H; Ks LVII. 53]. 1808: megint bé 
gyűltűnk ezen Pernek Nóvum mellett léjendő el 
látására, és in A(nn)o 1808 5a Januarii ítéletün-
ket ismét meg t e t tük [Asz; Borb. II] . 1838 A 
Czéh Mester a Czéh öregeit Kik a Czéhnak 
felét formálják ezen hiba el látásáért égyben 
hivát ta [Kv; AsztCLev. Hat . Prot. 8]. 

2. elintézés; rezolvare, soluţionare; Erledigung. 
7 761 a mit egyszer meg itélt a Tekintetes Nemes 
Szék . . . ennek Contestatiojara exequutorokat is 
kertünk ki Tekintetes Király Biro Uramtol. 
Nóvumunk el latasanak alkalmatossagával [Hsz; 
BLev.]. 

elláthat (be)láthat; a putea fi cuprins cu pri-
virea, a putea f i văzut/privit ; einsehen können. 
1732: A meg i r t Curia . . . Kŭ lŏmben jo tágos 
lévén, az i t t való Oeconomiához való Curia min-
denféle meg kívántatható épületeivel edgyűtt ra j ta 
jo tágossan s tisztességesen el fér, prospectusa szép 
vagyon, ugy hogy a Falu határának nagy részi 
rolla el láthatni [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

ellátogat el-elmegy, el-eljár; a se tot duce, a 
se duce mereu; jn aufsuchen/öfters besuchen. 
1756 Molduán Vonya . . . I t t edj Nákul Gávril 
nevű embernek a’ Feleségit szereti . . ha hivattya 
s fel nem megyen veszni kell az Urának, kűlõm-
ben mikor üri theti (l) a ' Menetske tsak el látogat 
hozza [Galac B N ; W L t Koltsár Ilia (30) jb vall.]. 
1837 : az utrizált aszszonyhoz gyakran ellátogat 
Ketzeli Imre Ur [Dob. ; Bet. 1. 20 Nemes Sarkadi 
Anna vall.]. 

ellátott felszerelt; prevăzut, dotat, înzestrat; 
versehen, ausgerüstet. 1844 két vas sarkokon 
és pipákon jo borított zárral — koltsal — for-
ditoval — ütközővel — bé huzo vas gombbal és 
éjjeli zárral el látott egy fél béllésŭ — gyöngy-
szinre festett jo fenyő a j tó [Km; KmULev. 2]. 
1857 A Tó dugásán lévő Amérikai szerkezetű 
Vas gépezettel ellátott négy kővű Malom [Cege 
SzD; Wass]. 

Szk: csattal ~ csatos. 1866 az emlék egy 
díszesen ezüst csattokkal ellátott Biblia legyen 
[Gyalu K ; RAk 111] * lőrésekkel ~ lőréses. 
1815 k. a többi alacsonyabb kapuk és kis ajtók 
bástyaszerűleg voltak épitve s fedéllel ellátva 
anélkül, hogy a kapu-bejárás fölötti jó v a s t a g , 
erős lőrésekkel ellátott s magas helységeikbe v a l a k i 
lakott volna [Kv; E T F 107. 15] * saroglyával~ 
saroglyás. 1844 egy két oszlopokon állo, és f e l e t t e 
két fa horgokkal fenn tar tozta tot t soroglyával el 
látott abrakolo jászoly [Km; KmULev. 2 P á v a i 
János kezével] tokkal ~ (védő)tokos. 1873 ' 
egyházunk egyik fejérnép tagja . . a j á n d é k o z o t t 
2 ~ két db szépen, díszesen bekötött és tokkal 
ellátott énekes könyvet [Burjánosóbudaa ; RAk 
18. - sKésőbb: Bodonkút K] . 

elláttat 1. megvizsgáltat; a face să fie examinat; 
(über)prüfen lassen. 1670/1740 : Törvény n a p j á n 
vagy Zálog költésnek idején valaki vagy P e r e s i v e i 
vagy akárkivel, akár Eskŭ t tekkel akár egyéb 
Emberrel, a Czelon kivŭ l e m b e r t e l e n k e d n é k 
Valami gyalazatos es bestelen szóval illetne v a l a k i d 
az ollyan Embert a Falu büntesse ö tven p é n ^ 
minden könyörületesség nélkül de m i n d a z o n á l t a l 
Törvény Szerént kell el lá t ta tn i hogy ha B e s t e l e n 
sz(o)kot szolot é vagy nem [Homoródsztpál Ü; 
WLt]. 1746 nem ta r t j a maga Spartajanak a 

Szent Quindena a ' Nobüitaris gradust és p r a e c e -
dentiat dirimalni, láttassák el annakokáert a 

Peresek ő kglmek in Foro Seculari egymás közöt* 
való praecedentiának mivoltát [Uzon Hsz; 
I. 160b]. 1764: én a ' törvényhez tar tván maga; 
mat akarom el lát tatni megirt ratioimat [Torda* 
T J k V. 222]. 

2. elintéztet; a face să fie rezolvat/soluţionat' 
erledigen lassen. 1797 : Mint Criminalis 

actusba* 
esettek iránt . . . az Actio, vagy Actoratus ? 
Földes Uré, de ezen esetbenis Tisztet pro Testjj 
monio hivni tartozik a ' Földes Ur, ezen ki^u 
P(rae)sesnek Tisztet, vagy Aszszeszort, m e l l ^ 
hat tŏrvényt-tudo személlyeket, kiknek egybe*' 
-ülések alatt, a ' keresetet el-láttattya . . . a ' tW 
vény és igazság szerint [Mv; MbK XII . 113]. 

3. megvizsgáltat; a face să fie examinat; unte , 
suchen lassen elintéztet; a face să fie rezolva./ 
soluţionat; erledigen lassen. 1670/1740 B i ſ t i t 
Eskŭ t tek, Kert Bírák Választásáról V a l 

igaz szer szerént valaszt, közönségesen az & ' 
és fel nem akarna Venni, mingyárást a falu 
Zálogolhassa egy forintra és ugyan ez felől aZ*L 
Birosagot, vagy Esküttseget viselni kell . ^ 
p(e)d(ig) Törvény szerént meg akar vetekedni 
faluval hogy nem ö szere, szabados légyen v e 
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míndgyárást lattassa el, ha Törvény szerent sza-
badulhat, Valasszanak mást [Homoródsztpál U ; 
WLt]. 7765 mivel azon Joszágotskám tőllem 
igen távol vagyon, . . . ha Excellentiádnakis tet t -
zésének (l)a tennénk égy olly bizonyos terminust, 
mellyre mind két részről jo móddal el készülhet-
nénk, és ekkor a’ kőztők lévő versengést lát tatnok 
el [Bonyha K K ; Ks LVII/9 Bethlen Pál lev., 
de csak az aláírás sk. aElírás tettzenék h.]. 

elláttatás megvizsgáltatás; examinare; Unter-
suchung. 1803 : hibául ki t e t tük , és szemekre 
hánytuk a’ Betsŭlletes Fŭsŭs Czéh Tagjainak 
a' számadások el láttatása el mulatását ily hosz-
szas ideig [Kv; FésűsCJk 22]. 

elláttathat. Csak e szk-ban: törvényét ~ja kb. 
perét lefolytathatja; a putea da curs procesului; 
einen Prozeß ausführen lassen können. 7765 : 
Cziganyok Inspectora T. Fejér Sámuel vram 
eokegyelmé(ne)k Ország Törvénye szerént sza-
badtság nem engedtetett az illyetén malefacto-
rok(na)k megbŭntetesére, ergo Rézmives Péter 
ellen maga Törvényit sem l a t t a t tha t t a el, mert 
nem producaltatik az az activitassa, mely szerént 
cum Iure Gladü gaudealna [Torda; T J k V. 279]. 

elláttathatik megvizsgáltathatik; a putea f i 
examinat; untersucht werden können. 1792: a 
Tekintetes Vármegye Rendeit azon kérjük aláza-
toson . . . , a fenn forgo panasz a Tekintetes Ren-
deknek mostani Gyüléseben el lat tathassék [Déva; 
Ks 7 3 - 4 . VII. 98]. 

elláttatik 1. meg vizsgáltatik; a f i examinat; 
untersucht werden. 1790 (Senki) Puszta Szőllő 
Főigyét míveletlen ne tartsa mellyet ha nem 
observálna . . . az ollyatén Személly a Szőllő 
Biró által, ă Szőllős Gazdák eleiben 8d napi Tőr-
vényre Szallittassék meg s, o t t el lá t ta tván ha 
hellyes és be vehető okát nem t u d j a adni, míve-
letlen hagyat Szőllő Főldgyének akkor míngyárt 
három Mforintig irremissibüiter meg büntettes-
sék [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 

2. megvizsgáltatik; a fi examina t ; untersucht 
Werden | elintéztetik; a fi rezclvat/soluţionat; 
erledigt werden. 1798 15. Veka Tőrőkbuzát 
leszédvén . . . , azt tartsa meg magánál mind 
addig, mig törvényesen ezen helybeli differentia 
el lattatik [Nagykristolc BSz; J H b Bornemisza 
Anna Mária lev.]. 1801 : mivel ezen ítélete a’ 
Divisoria Comissionak a’ Tekintetes Generális szék 
eleiben apeláltatott és transmittáltatott, mig 
otton el láttatik, adig az emiitett Geometranak 
várakozni káros [M.nagyzsombor K ; Somb. I]. 

elleányzott. Csak e szk-ban: ~ személy elvirág-
zott leány, vénleány; fa tă bă t r înă ; alte Jungfer. 
1848 Eskettem öszve Kolos vári születésü Ns 
Fegyveresi Károlyt özvegy embert minek utánna 
Reformáltam, Ns Móricz Jul ianna elleányzott 
Személlyel [Szucság K ; RAk 43]. 1850 : Eskettem 
öszve Harasztosi Sándor özvegy embert Halász 
Páni elleányzott Szemellyel [uo.; RAk 45]. 

cllebzsel 1. ellezsbel 

ellehet 1. nyugodtan meglehet; a putea s t a ; 
auskommen können. 1653: A templomnak jó reke-
szes kerittése vagyon: nem jöhet ki azon a ki mikor 
akar, sem bé nem mehet, hanem ot t kell addig len-
ni, míglen a megnyitásnak ideje el jő; o t t benn 
mindenképpen ellehet — szállások vágynák, a hol 
lehet, és minden szükségére gondot viselhet. Né-
mely egy hétig is ot t commorál és devotizál [ETA 
I, 120 NSz]. 1681 Volt . . . valami fejszetői valo 
forintos adois, de az abrogaltatot, es ez u t an seki-
nek is nem kell megh engedni, hogi továb az erdő-
b(en) fejszevei kart tégyen, avagi fejsze u t an Kecz-
kejet ot t tarcza; à Iuh el lehet, mivel fejsze nelkulis 
legeltethetik [VhU 56], 1804: a Falusi Biro jo szál-
lást rendeljen az hol mind lovam mind magam el 
lehessek tsendesen Nagy Dániel m pr VK Biro 
[Mv; MbK 118]. 

Szk s ~ vmi nélkül meglehet vmi nélkül, elbol-
dogul vmi nélkül/vhogy. 1571: Az mynémeo feold 
foglalasok estek, kyket a varhoz byrnak, lassak 
meg, ha a varhoz ellehetnek nala nekwla [SzO 
I I I , 336. — a így, de alkalmasint romlott szöv.]. 
1673/1681 : Haczogi Czéhmester Szirmán Gábor 
valasza. Eddigh valo rend tartasokhoz tartczak ma-
gokat, valamint eddigh el lehettek Czéh Level nél-
kül, ennekutannais el lehetnek [VhU 452 Thököly 
Imre vál.]. 1751/1753 : a ' Falu azon két ŏsvenyke 
nélkül könnyen el lehet [Koronka MT; Told. 78] 
~nß efféle nélkül fenéikül mi szüksége volt erre? 
kellett ez neki? ez elmaradhatott volna. 1597 
Tegnapi napon esmet ieot wala be Sardy János 
hat bezellet az felesegewel, hogi el mene latam 
hogi keonywez wala az azzony, mondek neki. 
Latodé edes azzoniom ennelkewl mind el lehette-
tek wolna immár regteol fogwa walo elemedet 
hazasok wattok ha mit hallottalis az leankatol 
arczúl kellet wolna chapnod erette, nem kellet 
wolna ki hirdetni [Kv; T J k VI/1. 9 4 - 5 . ] . 1633 
az váras szolgája szolgálójától hallottam, hogy 
mondá, hogy Szabó Jakabné és Gyarmati Márton 
odamentek volt az ő házokhoz, még az asszonya 
reájok vetette a reteszt és azok odabe voltak, 
azonban hazament az váras szolgája, és . . . bement 
reájok, és ot tan ismét mindjárt ki jöt t , és azt 
mondotta az feleségének: Annók, ellehetnél ám 
te efféle nélkül [Mv; MvLt 290. 1 2 0 a - 8 b átí-
rásban !] nem lehet el vmi nélkül nem boldo-
gulhat vmi nélkül. 1573 : Mikor Kĕre Margit 
Lakatos Balintne beteg volna, . . . Menth volt 
Eo hozzaia latogatny, Es otth talalta Ra thony 
Jánost vele Bezel volt Mond az Bezed keozben, 
K : adna ky az leweleket Mert ely Inditotta(m) 
az pert Nem lehetek el a leweleknelkwl [Kv; 
T J k III/3. 90]. 1749 : ő kglme meg jövendölte 
hogj Peterffi Uram Praefectussaga nélkül el nem 
lehet az Meltosagos Aulicus Cancellarius ur eő 
excelenciaja [Noszoly SzD ; Ks 83 Domokos Ferenc 
lev.]. 

2. be/megérheti vmivel; a se putea mul ţumi 
cu ceva; sich abfinden/begnügen können. 1780 : 
(A sertésekkel) meg etettünk 20 napok a la t t 13-
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köböl . . . rosot, mivel ámbár fősztűk a pálinkát 
nem juthatot t a rüdegeknek anny braha hogy 
csak azzal el lehessenek [Baca SzD; TSb 24]. 

ellel. Csak e szk-ban a hideg kileli/rázza 
a hideg; a-1 scutura frigurile, a avea frisoane ; 
der Frost schüttelt ihn. 1728 Nenem Asszony 
eŏ kglme bizony most is tsak edgy állapotban 
vagyon gyakran az hideg ell lelven annak 
wtanna nagy forrósaga vagyon eo kg(ne)k ell 
annyira hogy gyakran felen beszéli eŏ kglme 
[Darlac K K ; Ap. 1 Apor Susánna gr. Káinoki 
Borbálához]. 1731 Kovats Maria Aszszony egy-
kor Sővényfalván feredőtt készitetet vala 
és még én hoztam Poleka nevű füvet a feredob(e), 
s meg főztem a feredőt, engemet a hideg el lelt 
vala, ki feredet azután abban a feredő vízben, 
s nevezetesen Kovats Maria Asszony feredetté 
nemé, vagy ha feredet kivel, azt én nem tudom 
[Born. X X X I X . 16 Maria Szakács (34) vall.]. 

ellen1 1. vkivel/vinivel ellenségesen, szemben; 
contra; gegen, wider. 1605 Ez az zegeny varas 
penigh nem ollyan, ky ereyewel valamelly Feye-
delem ereyet elémeneteleben megh késlellye sem 
más ereosb rea jeoweo Feyedelem ellen megh otal-
mazhassa, awagy magath ellenzésképpen eleyben 
vethesse; hanem az kinek Jsten aggia az orzag-
nak birodal(ma)t azt fely, vrallya, es hywseges 
engedelméúel bechiwlly [Kv; TanJk 1/1. 504]. 
1659/XVII. sz. Az há t az oka, nem mi, ezeknek 
az veszedelmes állapotoknak, azki keresztyén 
szomszédink ellen való felfegyverkezésével az 
hatalmas török nemzetet provocálta [EOE XII , 
217]. 1676/1681 (Aki) azok elle(n) vagi szóval, 
vagi fegiverrel támadna, az ollyatennak poenaja 
az, hogi megh hallyon érette [Vh; VhU 661]. 
1746: (A) D(eli)b(era)tum régi, tös, gyökeres 
Famüiank(na)k nagy p(rae)judiciumára lévén, 
azon D(e)l(i)b(era)tum ellen contradicendo p(ro)-
testalok, és p(ro)testando contradicalok [Uzon 
Hsz; Kp I. 160b]. 1765 A Szóiga Birák ő Kgyl-
mek . . . nem értvén . . . az Jobbágyok Szólgá-
lat tya iránt kiadott Királlyi Determinatiot, olly 
formán vitték véghez az publicatíót, hogy a Paraszt-
ság az ő földes Ura ellen fel támodni, és azzal 
ellenkezni nagy L á b a t vett légyen [Kóród K K ; 
Ks 18. Cl. 7]. 

â. ellenére; împot r iva ; trotz, entgegen. 1569 
vagion hw3z Eztendeye, hogy az Nagy weolgy 
torkan alol, az kereztwtig, Ecczer bernald balas 
Meg kşrte vala az három falutol, Annak vtanna 
myndenkor vgian kedwek ellenis Meg kazaltatta 
fMezőbánd MT; V L t 7/692 Petrus Jo de Borband 
vall.]. 1570: ha penigh Az fely peres azzonnak 
îhyre nelkwl es aka ra t tya ellen leot volna az zeoleo 
k y Meres9e e3 beochwllese Mind jarast Myhelt 
megh twt ta Byraya eleot ellenzeny kellet volna 
15 Napigh [Kv; T J k III /2. 166c]. 1584: Monda 
Bokorne en az en haza(m) melleol el Ne(m) 
Állok, Mert Akaratom ellen Atta el Az en vra(m) 
[Kv; T J k IV/1. 319]. 1609: Deák mihalys azt 

,az rezt mely kezeben uagjo(n), se azt mellyet ez 

uegezes zerent az fianak ereztet az fia kedue 
ellen es hire nelkwl se el ne adhassa se el ne zálo-
gosíthassa, se senkjnek el ne ualhassa, seőt fjzette-
reis senkinek ne adhassa [Berz. 15. XXXVII I . 9]. 
1663 : az eo kglk elsőszőri Contraktusoknak es 
leveleknek Continentiaia is azt tartyí., Hogy Thuri 
Ferencz Uram Mihalcz Mihály Uram ellen másnak 
Semminemű bonumit, kik az megh irt Nemes 
Udvarházhoz valo pertinentiak volnanak ell ne 
adhassa [Hsz; Borb. I]. 1711 Ungvári András 
( : mint gonoszul mások meg csalasara szerette 
hivattatni magat, noha Leányi neve Ersok volt:) 
. . . az termeszetnek rendi elle(n) férfi köntöst 
vőtt magara [Kv; T J k XV/1. 68]. 1734: Constál 
exhibealando Citatoria Relatoriamnak seriessébŏl 
minèmŭ I(ste)n ellen valo káromkodásáért pro-
sequalom az I t [Torda; T J k I. 43]. 1752: à 
Kglme el lőtt egy felé s akara t tya ellen tanálta 
meglőni azon Embert [Abosfva K K ; Ks 8. XXIX-
29]. 1776 : panaszolta nékem Groff Lázár János, 
hogy Néhai Mlgs Groff Rédai Sigmond özvegye 
M.B. Veselényi Kata Aszszony ŏ Nga, hire és 
akarattya ellen meg kérte volna szamára Kolos-
várott, M.B. Hadadi Veselényi István ur Kis-
sebbik Leányát Annát és Gyürütis kért vólna & 
fenn emiitett Urffitol ă Nevezett Groff Rédeiné, 
adottis mintegy Kételenségből [Szentdemeter Uí 
GyL. St. Henter (37) vall.]. — L. még ETA I, 159-

3. vmivel ellentétben/ellenkezésben; ín opoziţie 
cu ; ím Gegensatz zu. 1590: az eó Naga Elózóri 
leueleben valo paro(n)cholattjaual nem gondoluan 
az eó lofóy zabadsagok Ellen ado fizetesre Es a Z 

malefitusoknak perseqútioiokkor Vallasra kenze-
ritennek [UszT]. 1592 Hodgiaj János vra(m) 
mind tilalma es chiowaia elle(n) azt az feoldet 
mindenesteol fogwa ellfoglala [i.h.]. 1593 tar-
tozik mindenik harmad magaual magat megh men-
teni, hogi eok semmi faitalansagot, es Jstennek 
teoruenie ellen valo dolgot nem chelekettenek 
[Kv; T J k V/l . 355]. 1621 az Trombitasokkal 
egesz Eszakanak idejen olj vigiazasban legienek' 
hogj minden ora vtha(n), az menyt az ora wt e j 
vegezŭe(n), szinte(n) az Dobot anny szamŭa(n) 
wssek megh szép halkwa (I) ha penigh valaki 
ez elle(n) czielekeszik, es az zerint nem viseU 
magat, ereős bwntetessel megh bwnteteődgjene* 
[Kv; TanJk I I / l . 3 1 7 - 8 ] . 1640: az alsó J l° s ' 
uayak] magok hatalmaual három Talygaŭal a* 
tilalom ellen rea mentenek az erdőre [A.ilosV* 
SzD; SLt 25. W. 1]. 1664 Thoroczkai Mihátf 
Hivŭnk alázatoson jelenté, hogy Seydi Pass* 
Erdeiben valo járásokor, kerven Hŭsegtek 
néhány száz arannyakat refusiora, sok rendbe1 

requisitiojára . . . mind eddiggis megh nem a t 

volna, czak halógatván igasságát, magok kÖtese» 
s egy néhány szeri fogadása ellen [Kv; RDL ' 
178 fej.]. 1676/1681 : ha ki ez p a r a n c s o l a t o d 
ellen c se l ekednék . . . , a z o l l y a t e n n a k poenaja 
hogi megh hallyon érette [Vh; VhU 661]. 1690' 
Brassai Istva(n) az Nemes Varos vegezese ell® 
allatomb(an) idegen Bort hozat be [Dés; J^í ' 
1792: ellenben pedig Hazánk boldogittása, 
Törvényes Szabadsága ellen valo akármely 
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jectumokb(an) hogy meg égyezzenek ezennel el 
tiltatnak [Zilah; Borb. I I követut.] . 

4, vkivel szemben/ellentétben; împotriva/contra 
cuiva; entgegen. 1568 az fel bontho fel Thobby 
ellen ezer forinton maradgjon k je r t az Rowidre 
hihassak [M.valkó K ; KP]. 1590 : Megh zabaditia 
az teorweny bartalis Marthat Gergely Mihály vei 
Jakabffy Gergely vra Ellen ky eotett el ha t t a 
hiti mėlleol el állott [UszT]. 7764 : Az Inctus . . . 
az meg vert ember ellen mortuum homagiumán 
sérelme költsége s farattsaga refusioján Convin-
caltassék [Torda; T J k V. 216]. 

5. vmi/vki ellenében, vmivel/vkivel szemben; 
împotriva a ceva/cuiva; gegen. 1573 Be futamot 
oda tahat Immár harmada egh az kazal zenanak 
• . . fwtamyk eleh valahonnat Darochynak egy 
zolgaia Tamas . . . Mond eoneky No lob ha ky 
Erezted az Eokreket az paytabol mert my kewe-
sen ez ellen Nem alhatunk [Kv; T J k III /3. 190]. 
1586: Bota Istwan Coloswary hiteos Capitan 
vallia Mikor oztan az Aranias zelrea Iu t tunk 
volna . . . En kialtek egy embernek hogy Ieone 
Altal lowajwal es vezetne a Rewre m i n k e t . . . , 
De mégis az Isten vgy latogata azzal, hogy a ' 
hatalmas viz ellen Ne(m) Alhatank semmy gond-
wiseleswnkel semmy ereónkel [ K v ; T J k IV/1. 
602. — a Ér t sd : az Aranyos folyó partjához]. 
1617: Miŭel feiedelmi Tisztwnk s hiŭatalŭnk 

szerint Subditŭsink kózzwl legh kissebetis igas-
sagaban megh akarŭnk oltalmazni; Boer Janostis 
minden Tŏrŭeni s igassagh kivwl való haborgatok, 
kiŭalikeppen Boyer Peter ellen ez mi kgmes feie-
delmi protectionk ala veŭçn : Hagdiuk es paran-
cziolliukis Seriò . . . Boyer János t . . . Saiat Jo-
ŭainak Dominiu(m)aba(n) megh haborgatni es 
megh bantani Ne engedgie Semmikeppen [Fog;. 
Szád. fej.]. 1654: Cziete Benedek el nem megyen 
• . . az Vra Nemzetes Sukj Ferencz vr(am) feöl-
dereöl, mjn t eő kegielmenek iambor iobbagja ugj 
szolgallya mint eddig, chak hogj eő kegyelmeis 
minden eőtet haborgatok ellen oltalmazza mjn t 
*o vra, mert immár tellyesseggel el nyomorittyak 
nimellyek [A.szovát K ; SLt R. 25]. 1723: 
vegyen Nagyságtok Gratiájába és ezen ügyemben 
Méltóztassék Nagyságtok az erősek ellen párto-
mat fogni; had legyen egy kis kényere Szegény 
Gyámaltalan Árva házamnak [Sövényfva K K ; 
MbK 163]. 1763: az Apjok öreg és félelmes ember 
lévén, azt mondotta, hogy semmiképen nem mér 
többszer Toldalagi László Vr ellen járni [Mv; 
Told. 33/26]. - L. még ETA I, 17. 

6. ellenértékképpen, vminek ellenében; drept 
contravaloare; als Gegenwert. 1544 Symon 
tvra(m) . meg elegetethe az borbala azonth 
myndenbeol, nam fel haz helleth a t tha az mayor 
haz heletli az borbala azzonnak az che Gergel-
Ue(ne)k az fel haz ellen Myhal wr sem tar th semy 
ellenth Mynd ezek ellen az borbala ázzon nem zolt 
semy ellenth [Szászzsombor (SzD) kör. ; MNy 
XXXVI, 52], 

7. vki terhére/kárára, vkivel szemben ; ín dauna/ 
detrimentul cuiva, împotriva cu iva ; zu Lasten, 
gegen. 1564 : ez sem volt törviniunk hogy mikor 

valamy vitekbe eswnk egy mas ellen vagy vyr 
birsagyrt az vagy egieb vitkwnkyrt öröksigwnket 
el foglalhassa* hanem marhaiaval irte meg de 
most el foglalia es wueie tezy [SzO II , 179—80. 
— A cssz-i székelység panasza János Zsigmond-
hoz. — aA cssz-i közszékelységen hatalmaskodó fő-
rangú királyi tisztségviselő]. 7569: Takach' Jacabne 
Byzonsagy Siweges gergely ellenn [Kv; T J k III/1. 
164a]. 1570 Jósa deakne p(ro)curatora azt felelte 
Bachy gĕrgh ellen, hogy az parancholatot Méltat-
lan es pathwaroswl hozta es Nem Jgazan ely 
vele, kyreol ot th bachy gergh prokatora Thwdo-
mant teot, Es azt Montha Jósa deakne ellen hogy 
ha Méltatlan es Ne(m) Jgazan chelekedet, Byraia 
vagion Koloswarat keressek fwstin es elegh Theor-
went al neky róla [Kv; T J k I I I /2 . 108]. 
7597 ; Myert hogy . . c(on)stal, Minemeo ektelenwl 
gyalazta ez Beregzazi Mate, seot Nyelwewel megh 
sebhette tiztessegeben Az Jstennek Ighyenek tol-
machat az Actort, Azért ez meltatlansagert, teczik 
a ' theorwennek hogy Azon Nyelwe ky zakaggyon 
erette Akjwel vetkezet lelkj paztora elle(n) [Kv; 
T J k V/l . 103]. 1606 : Tylalmat teottem volt az 
I. falu ellen [UszT 20/9]. 1614/1616 : Az Colosj 
Birak Uraim útromokra az Fenessi Martonne 
ellen való dolgokbol, igaz hütöm szerent túdom 
hogy kértük töle az praedicator esztendőkre ren-
deltetet nyoltz nyoltz szaz kö sokat, mellyet 
hallottam gyakorta Juhos János szaiabol, hogy 
nekj meg igirte [Kv; RDL I. 100 Steph. Gyön-
gyossj camerarius salis fod. Colosiensis vall.]. 
1674: ezen Nemes Vraink(na)k o t t ualo 
lakásokot megh engedik T.N. Suki Pál és 
Suki Mihály Vraink, ülyen Conditioual: hogy . . . 
az Földes Vrak eo kegjlk, Successorok, és Légá-
táriussok ellen semmi nemű szin és praetextus 
alatt boszszuual ne(m) lésznek, es ellenek ne(m) 
jarnak [SLt D. 18]. 1731 sem néhai Antal Pál 
Uram sem fiai ellen Semmi bostelen diffamalo 
Szokot nem hallottam [Usz; Pf]. 1783 akkoron 
a ' Tanukat kik? mitsoda Ígéretekkel, vagy aján-
dékokkal vagy pedig fenyegetésekkel ösztönözték 
és kénszeritették az ő Nsga ellen való Vallásté-
telre ? [Kr; IB vk]. 

8. vki iránt/ irányában; fa ţă de cineva; jm 
gegenüber. 1672: ugy visellyék égy mas elle(n) 
magokat, hogy ha mellyik comperialtatik másikat 
minden igaz ok nelkűl beocztelenitteni severa 
animadversio nelkwl mellőle el ne(m) mennek 
[Kv; T J k VIII/11. 194]. 

ellen2 ellenség; duşman; Feind. 1854: elle-
neink* az ármány fegyverével győzedelmeskedő 
ellenek szivesen neveznek Erdély utolsó 
magyarjainak [ÚjfE 3. — *Az' elnyomatás korá-
nak hatalmasai]. 

ellenállhatatlan irezistibil; unwiderstehlich. 7863: 
visszavonván és megsemmisítvén a Szent-Iványi: 
Ferencz és Tatrosi Ferencz javukra ellenállha-
tatlan rábeszélésökből alkotott végrendeletemet,. 
. . . a magam végrendeletemet a következendőkben 
kivánom megtenni [Kv; Végr.]. 
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ellenbe átellenben; peste drum; gegenüber. 1585: 
Lát tam hogy eiel az hazba be bochatottak oda 
férfi Zemelieket a ' hazba eyel, l m ez Minap, 
hon nem leteben az vranak, zallanak meg ellenbe 
valamy zolgalo emberek kwldenek Által Mezaros 
Martonnehoz eg zolgatul giolchot Nappal [Kv; 
T J k IV/1. 492]. 

ellenben I. ksz 1. ezzel szemben ; faţă de aceasta; 
dagegen. 1653 H a valamellyik fel sokallia az 
Ezer forint summát, vagi vas Lazlo es János 
vramek (így!), Ellenben penigh Ebeni Lazlone 
Azzo(nio)m keueselli, az elebbi Contractus szerent 

Limitalliak az Tabla fiai az Czegei Jozagot, 
hogi abol pro emaritatione mit kellene Ebeni(n)e 
Azzo(nio)mnak . . fizetni [Wass]. 1736 mikor 
az akkori időbeli dolgok eszemben jutnak, s ellen-
ben látom a mostani mindenkép felfordult álla-
potot, mingyárt megszomorodom, sokszor az 
könnyeim is hullnak a szememből [MetTrCs 449]. 
1776 Hogy nagyon ugyekezett a’ Mlgs Groffné 
Aszszony ő Nga, és ă Mlgs Kis Aszszony, a ' Mgs 
B. Henter Antal Urffi mátkasága alól való fel 
szabadulásról, lemondásrol, és ellenben a ' Mgs. 
Groff Lázár János Urffi ő Ngával egyben Kelésről, 
onnan tudom, hogy eziránt, Mlgs Praepost Ur-
nak-is Levél ment [Kóród K K ; GyL. Georg. 
Vizi kat. kántor (30) vall.]. 1792 azért követeink 
mind azok(na)k ki munkálására valamellyeket . . . 
Hazánk Boldogságának elŏ mozdítására Szüksé-
gesnek látnak, Hazafiúi indulattal és tŏrekedéssel 
véghez vitelekre köteleztetnek, ellenben pedig 
Hazánk boldogittása, és Törvényes Szabadsága 
ellen valo akármely Projektumokb(an) hogy meg 
egyezzenek ezennel el t i l tatnak [Zilah; Borb. I I 
követut.]. 1817 : Kŏvesdhez a a nevezetes emporia-
lis hellyek távul vágynák ellenben a Három-
széki jószág nevezetesen az Uzoni, nemtsak hogy 
in IOCO sokadalmas, és vásáros helly és más több 
apróbb commercialis hellyekkel szomszédos, ha-
nem éppen Brassó királlyi várossal, három országok 
Com(m)ercialis városával is [Árkos Hsz/Mv; Kp 
V. 318. -- aÁgotakövesd NK]. 

Szk s de ~ ezzel szemben, de, viszont. 1694 : 
(A) Nagy Majorság Szőlő . . gyepűje igen 
rosz, majd mindenűt . . . De ellenb(en) az meg 
irt Udvarház mellé ala jő vő véginek gyepű je . . . 
hiba nélkül valo jo tamaszos . . . sövényből valo 
[Borberek A F ; B f R néhai ifj . Bálpataki János 
kúria-leír.]. 1716 e. É n a nyers káposztasalátát 
fonnyasztatlan et tem, de ellenben a nyers ugorka-
salátát nem szerettem [Bethlenönél. 128]. 1723 
a marha legeltető Falu közönséges Berkire hama-
réb ki vét csak közönséges ár Viz idején is a Kŭ -
kŭllŏ Vize iszapollya, lyugattya s vesztegeti 
az ár Viz, miólta ez a Malom ide épitetett, mint 
sem annak előt te ; de ellenben a Berek eleje nevű 
Közönséges Kaszáló Rétnek Hasznára vagyon 
inkább ez a Malom, mint sem ártalmára, mivel 
mig ez a Malom n e m vólt, inkáb réá ment az ár 
Viz [Sövényfva K K ; MbK 150]. 1745 : az At 
az J . mind publice Város piaczán mind pedig 
privátim Sok helyeken tolvajnak mondotta, azért 

hogy az nyakán viselő keszkenőt e l lopta volna 
a z A az J to l de e l lenben s e m m i t n e m comprobal 
[Torda; T J k II. 46]. 

2. pedig; iar ; aber. 1584 Leorincz kowachne 
vallia hogy hallottam hogy Kadar Janosne meg 
dagadozwa(n), es azonkeppen ellenben a' fazakas-
neis meg Nyomorodwa(n) ez vargane A n n y ara 
kiáltották hogy eo dolga volna [Kv; T J k IV/1. 
274]. 1776 Hogy meg lett ezen D i spensat ionak 
revocáltatása Mlgs. B. Henter Urffi ŏ Nga igyeke-
zetté abban, hogy a' mátkasága dolgát a ' Kis Asz-
szonnyal, az Exponens Lázár János Úrfi Contra-
dictioja alól tőrvényesen fel Szabadítsa? avagy 
ellemben Semmi törvényes igazítás benne nem 
vólt ? hanem Contra dictio a la t t maradott vólna ? 
[Nsz; GyL hiv.]. 1814 Más Czéh béli Mester 
Embereket hogy és miként betsíilt meg vagy 
ellenben gyalázott motskolt Dobai Mihály Uram. 
én azt sem tudom, mivel nem égj Czéh béli széket 
ülünk [Dés; DLt 56. 11—2]. 1821 valyon meg 
engedte é az Exp(onen)s Ur, hogy ezen Helyen 
a ' le kaszált Füvetis más használhassa, vagy 
ellenben ki jár tatását akarván, kikkel jártat-
t a t t a ki ? [K; RLt O. 2 vk]. 

3. ellenkezőleg; dimpotrivă ; im Gegenteil. 1760 
Tudgyaé a ' Tanú . hogy kiktől, mi formáb(an) 
Őrőkősőn è vagy Zálagan . hágy Sessiokat 
vásárlott? sallyát maga, Feleségei, vagy Gyer-
mekei Vérségeken vásáralta é ? vagy pedig ellen-
ben Jtsak ugy lépetté bé Arpástora mint idegen ? 

[Árpástó SzD; BK]. 1766 Bentser Pálné . 
tébollyodott elmével volté a Testamentum tétel-
ben, vagy ellenb(en) Isten tudgya [Vacsárcsi Csî 
Ks 92]. 1782 Nem tudom semminémŭ jussát 
a . . . joszághoz Bán Ersébeth Aszszonynak, söt 
ellenben örökké Toldalagi résznek tudom és hallot-
t am [Galambod MT; Told. 29]. 1785 a Felséges 
Királlyi Rendelések(ne) k nem a tzéllya hogy 
annak a observatioja miá illyeten Casusok é s 

károk akár Communitasok(na)k akar kűlenes Gar-
dáknak emergalodgyanak; sőt ellenben hogy azok 
el távoztassanak [Torockó; TLev. 4/11. lb. - ^ ę 

az erdők óvására von. rendeletnek]. 
4. viszont; şi învers; hin/dagegen. 1736 b* 

urfiaknak, fő és nemesember gyermekinek sen1 

vala szabad az szemináriumban menni szabadság 
nélkül, ellenben az seminarista deákoknak sem 
az convictusban [MetTr 427]. 1775/1802: azon 
Salamonia Ember . . . usualta ezen Irotványt, ^ 
a Nagy Kristolcziakis praetendálván, hogy az 0 

Falujakba contribuáljan rolla, ellemben a 

Bezdédiekis praetendáltak, hogy Bezdédre Con-
tribuálján [BSz; J H b LXVII /3 . 122. -
mon SzD]. 

II. hsz 1. átellenben; peste drum, fa ţă îu faţ*' 
gegenüber. 1603: Zakalos Miklós . . vallia 
Am kegmed ellenbe lakik meg monda ky l e g y ^ 
[Kv; T J k VI/1. 694]. 1629 az Varga . . . tudo(*j> 
mindenkor hogy ollyan Vezekedeö volt en u e l e ^ 
sokat háborgott de en engedtem sokat neki £ 
Horuat Istua(n) nem alhata el hanem el a(* 
miat ta az hazat ellenb(e) keölteözek s ot t 
njughatik miatta [Kv; T J k VII/3. 95]. 
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2. szemben, szemközt; ín fa ţă ; entgegen. 1573 
Focz Ianos Azt vallia hogi haza fele Megen volt 
Latta hogi ellenbe ballagnak volt Zabo gôrgi es 
chisar Ianos [Kv; TJk III/3. 209]. 1746 az 
eszakb(an) lévő kúttal ellenben lévő életskén 
az eletske mellett keresztül méretvén hét kötél 
s tizenhét ől [Mezőbodon TA; J H b XI/29. 5]. 

ellene I. dtu is vele szemben; împotriva lui/ei; 
gegen ihn/sie/es. 1586 Procuratorom vala Berzete 
Mihály vrà(m) ellen Igyarto Georgy zinte a' 
veghin a’ pernek el Alla melleolle(m), kere hogy 
Ne ereoltessein tovab hogy Agallion Mihály vra(m) 
elle(n), de Nem Allot azért en tudasomra oztan 
ellene(m) [Kv; TJk IV/1. 586]. 1590 : Megh 
Ertettwk ez mi pereseonknek elleneonk való valaz 
tetelet az p(ro)kator hiuatal mellet [UszT]. 1593 : 
Theolcheres Leorincz vallia hogy Vincét ot fog-
tak megh Eyel Kaytar Annaual Zablias kezzel 
forgodot ellenek [Kv; TJk V/l . 423]. 1600 
allegaliak azt az Inctak hogy eo nallok az Tila-
lomnak Jdejen Gábor deaknak semmynemeo 
marhajok nem volt, kit hitekelis confirmalni 
akarnak Tetczyk azért az theorwennek hogy az 
Inctak azon meg eskeodgyenek hogy Akkoron 
eo nallok semmy marhaya Gábor deaknak nem 
volt, kin ha meg eskeoznek tehát ellenek az Actor 
Indebitan marad el [Kv; T J k VI/1. 397]. 1667/ 
1681 proponaltukis Stephan Sztojkanak Fele-
ségének Mokrís Annanak es ket agon lévő maradé-
kinak Armalisok mellet mind szemellyekben es 
mind penzeken acquiralt örökségekben statualta-
tasokat, Ez áltálunk való Statutiojóknak 
ellenek senki sem Contradicalvan [Hátszeg ; BLev.]. 
1736 Minthogy az I. azon személye nem resti-
tualta magát ezen actio alol nem enodalhattja 
legitimé, a serelmes ellen in mortuo homagio, 
insuper költséginek, fáradsaganak és serélminek 
compstentiájan maradgyon ellenem pediglen ver 
birsagon [Torda; TJk I. 100]. 1766 admoneal-
tassanak a' szenafŭvek Possessorai hogy intra 
triduum kezek alat lévő szénafŭvekben eddig 
tartott juhakat hajtottassák ki kilemben az Nmes 
Mag(istra)tus fog a Constitutio mellett ellenek 
producaltatni [uo.; TJk V. 337]. - L. még 
ETA I, 33. 

Sz: Isten vele, senki 1724/1779 a jo dajka 
• •. tsak az babot tudja vetni bizony számot ád 
rolla talám engemet is ŏ babonalt meg az bab 
vetéssel de megmondja Kigyelmed hogy az 
babot meg fordittsa hogy haza mehessek mert 
nem árt nékem az ŏ babja Isten velem senki 
ellenem [Gsrend TA; Ks Bethlen Ágnes lev.]. 

2. ellenére; împotriva; ihm/ihr/einer Sache ent-
gegen. 1616 Bek János Uram . . az házhoz 
mj is verek es Condíúisionalis Attyafiak leúen, 
hirünk 's akaratúnk ellen contra solemnem nostram 
contradictionem, per Concambiútn Bek Peternek 
atta permútalta Mys azért abban az hazban 
vşr szerent való reszessek leden, ellenünk másnak 
. . . el adta [Kv; Vegyes III]. 1667 : sok helyeken 
hol edgy singnit hol nagiobbat el foglalt s kapalt 
benne mostis pacifice birja ellenem holott arceal-

tam is^*rolla ennek előtte való ideőkb(en) [Kv; 
RDL I. 148b]. 

3. az ő terhére, kárára, ártalmára; ín dauna/în 
detrimentul lui/ei; ihm/ihr zu Lasten. 1569 
Esmet Egyenlewkeppen Margyt azzony es Keres-
tely Balas Meg Engedek Buday Gergelnek Mynd 
zam adast, es Myndent walamyn Nekyk maradót 
volna Gergelj wram ellenek, Jly ok alat hogy 
az Lapos Tot kezebe aggva pynznelkwl [Diós K ; 
JHbK XLV/13]. 1570 Éw vgy hytta volna az 
zomsedyat Balassy Lazlot oda hogy Lassa Az 
epites ha ellene Ninchen Mond hogy en ehez 
nem Igen Erthek, hanem Jm Jde hywom Atthya-
mat hogy eois lassa es zolyon hozza | Georgius 
zegedy Juratus Ciuis . fassus est, hogi Etnleke-
zyk arról Jol Fodor Istwan Birosagaban perel 
volt Kolb Miklós Thorozkaywal Nemy Ellene 
esset Bezed feleol, kyert diat keowety volt Kolb 
Torozkain [Kv; TJk III/2. 61, 145]. 1628 u.: 
Hites felesegem hozsza való Complicesivel 
egiőt ellenem hamis tanacziot tartua(n), hallatla(n) 
es nem tőkelletes igaz hazassagba(n) eleő keőteles 
tarsasagot keóvetven Diosi Anna en 
ream es maga szemeliere, vallót volna [SzJk 31], 
1649 Linczegh János moneal illien actiot 
ellenne, negy keòbeòl buzat atta(m) volt neked . . . 
azt keuano(m) hogi restitualliad, mjnt hogy teŏrueni 
nelkŭl ne(m) contentalsz azt kevano(m) hogi 
expensaimrolis contentalj [Kv; TJk VIII/4. 351]. 
Bakó Suska Aszszony minden eddig ellenek való 
perit es mindenŭt való Joszágokhoz s iokhoz 
valamellyekben ţtarthatna es reinelhetne valami 
jussát igazságat es praetensioját magának és két 
agon lévő posteritássinak le hadgya es Őrökben 
birni s elni megh hivathatatlanŭl ö kglmek(ne)k 
engedi es adgya, nemes Kovácz Sárának Nemes 
Sélyej Katzo Mattyásnenák eletbéli gyermekinek 
[Kelementelke MT; Ks 13. XVII. 5], 1663 az 
latrokat fogia meg, s via juris procedallyon ellenek 
[UszLt IX. 75. 50 fej.]. 1715 : Kőnczeiek fertelmes, 
mocskos levelet irtak ellenem az Gubernátornak, 
az melljert ellenek az Gubernatoris kéményén meg 
haragudot, es fel fogada hogy bizony meg bőcsűltet 
vellek, hogy olljan emberek ill jen embert tőbszőr 
nem mocskolnak [Ap. 2 Apor Péter lev.]. 1763 : 
ha ki jöt t az, hogj ŏ gyújtotta fel azon épületet, 
egjenesen réája kel vala dirigaltatni az Senten-
tianak . . . azért ellene, s' nem ellenem kel vala 
dirigaltatni a Deliberatumnak [Torda; T J k V. 
153]. 1775 : a szolgállo examináltatván az ellene 
tet panaszt Nem tagadta, hanem hogy ördög 
Unszolta arra feleletül adta [H; Ks 114 Vegyes 
ir.]. 

4. irányában, iránta; faţă de el/ea; ihm/ihr 
gegenüber. 1701 : becsületes A'tyankfiait exmit-
taltunk oda, az kikis műdön az ot t való dolog 
ügyiben akarvan folytatni, keues respectust advan 
exmissus Atyánkfiainak sok illetlenseggel voltak 
ellenek [Kv; AsztCJk 41]. 

(ő)rá; pe el/ea; auf ihn/sie | împotriva lui/ei; 
gegen ihn/sie. 1693 A' Legeny Relatoriajabol 
világossá (n) az Asszony (na) k paraszna eletet ne(m) 
lattyuk, noha hallomast hallank, melyból ellene 
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gyanakodhatnék [SzJk 268]. 1715: Kőnczeiek 
fertelmes, mocskos levelet irtak ellenem az Guber-
nátornak, az melljert ellenek az Gubernatoris 
kéményén meg haragudot [Ap. 2 Apor Péter lev.]. 
1835: ha a’ kis Biro panaszol ellenek, azt elé 
fogják, s meg verik [Zsibó Sz; WLt]. 1842: mi 

viszsza intet tük Budai Jánosné Lengyel Sára 
aszszonyt miként ellenünk elég vételt ne hozzon 
[Felfalu MT; DE 2]. 

6, vele szemben/szemközt; fa ţă de ; wider/gegen 
ihn/sie. 1653 Mikor pedig a mi népünket elé-
szollitottam volna a hídnak megcsinálására . . . 
há t örömest eléállának és meg is csinálák. S mikor 
osztán elvégezték volna, tehát a török — a kik 
azután jöttek vala — reája akara jőni ellenünk 
[ETA I, 137 NSz]. 

Szk : ~ áll a . szembeszáll. 1653 :\ Ez t meg-
értvén a törökök, réá hajlának örömest. De [azért 
a kik azután jöt tek vala — nem értvén a vége-
zést — réá jöttek volna a hidra, de egy! akarat-
ból, ők is túl s mi innét nem engedtük hanem 
ellene állottunk [ETA, I, 1 3 6 - 7 NSz]. 1690: 
21. Augusti jö t t bé az törcsvári passuson 
Tököly uram hostiliter . . . Hajzler generál . . . 
ő felsége hadával és Teleki uram* a székelységgel 
ellen állván, azon szerentsétlen harczon az ellen-
ség praevaleált és az szegény Ür Teleki uram 
elesett [IIAMN 326. - 'Teleki Mihály erdélyi 
kancellár és a mezei hadak főgenerálisa]. — b. ú t já -
ba áll vminek. 1657 senkivel eő nagok méltósá-
gok ellen sem t i tkon sem nyilván semmi szin es 
praetextus allat nem traficalunk, seőt a'kiket 
tudnánk olljanokat értesekre adgyuk, magunk-
is ellenne allani el nem mulat juk [Törzs]. 1663 : 
ha mi ollyat vennek eszemben melly ő Ngok(na)k 
Vrunkal eggyŭtt veszedelmere célozna annak 
ellene allani űgyekezem, vagy idejin-korán az 
kik (ne) k illik ertésekre adni el ne(m) mulatom 
[UtI]. — e. ellenszegül. 1710 : akár Németh, akár 
Rátz Kat tonák Passus nélkül járni s valamely 
helyre be menni s o t t bé szállani, s alkalmatlan-
kodni, vagj fosztagotni deprehendáltatik (így!), 
mindgjárt arrestáltassék, és az kŏzzeleb való 
Com(m)endanshoz vittessék, ha penig fegjverkez-
nék, vagj ellenek állana, magát meg nem adván 
elabálni akarna, szabadságok lészen errŏszakossonis 
véle bánni [Nsz; K v L t 1/198 gub.]. - d. fellép 
vmi ellen, közbelép. 1653: (öcsém) egykor mi 
gondolatjából Borbély Istvánnal cserét inditta, 
melyet én megértvén elverém akkor rolla . . . 
De azután . . . esmét néki átalkodék, hogy oda 
Borbély Is tvánnak cserélje azon a házon, kit 
Borbély István csináltatot t vala . . . , de esmét 
valami nehezen ellene állék, s elverém rolla másod-
szor is [ETA I, 16—7 NSz]. — e. nem enged. 
1653 sőt látván, hogy az országot kedvem ellen, 
tanácsom nélkül pusz t í t ta t ja és égetteti, meg-
szánám szivemben az ártatlan népet, ellene állék 
akarat jának másodszor is [i.h. 85]. 1775 : Groff 
Lázár és Káinaki urak az Executionak ellene 
állottanak a’ Káinaki, és Lázár részen levò 
ide való Emberekis ŏszve voltanak gyűlve hogy 
az Executionak ellene állyonak [Mezőbánd MT; 

Wass. Tiszo Makaria (55) jb-ub vall.] * ~ állhat 
ellenállhat/szegülhet. 1584 : k ô t t ô m arays maga-
mat hog ha eő kegelmet walaky el Tyltana 
Mochy Jozagom foglalasa Ideyen tehát eô kegelme 
uala hul enekem Jozagomat wag eórôksegemet 
tuga ., ha t t haz Jobagomyg foglalhasson 
semmyuel penyg az el foglalasnak Jdeyen soha 
senky Ellene ne alhasson [Csapósztgyörgy (Hol ?); 
Ks Myska András lev.]. 1620 : Ez felliel meg Jrt 
vegezest pedigh Ha valamellyk fel J n tòto uel 
in pàrte fel bontaná es meg nem allana mindenik 
fel szabad akarattia szerent száz száz forint keòte-
let veòn fel magára, melnek ket resze az Birake 
Harmada az meg allo fele legien, melly k e ò t e l e t 
az meg Allò fel az meg ne(m) àllo felen, ezen leuel 
es Birak erejenel, uagi cziak ketteiuelis" mingiart 
megvehesse, kinek az meg ne(m) allo fel repulsioual, 
contradictioual Inhibitioual Reuocatioual nouu(m) 
Juditiu(mm)al, es az teoruennek semminemű 
remediumáual ellene ne állhasson [Kovászna Hsz; 
Borb. I . — aA levelet három fogott bíró szerkesz-
tet te] * ~ mond a. vmi ellen tiltakozik. 1577 ' 
elmenuen bothazara* . . . my az feleol meg 
I r t Nemes szemileket az Nag. Noua donatioia 
es statoriaia (l) tar tasa szerint bele Iktatok az 
meg J r t bothazabely reszekben . . . harmadnapig 
benne laktunk ez feleol meg I r t Jozagban es aZ> 

feleol meg I r t Nemes szemelyeket tellyessegge* 
szabad es bekesseges urasagaban ha t tuk . -
Senki ellene Nem Monda [Szopor K ; SLt Y. 17-
— aBotháza K]. 1578 : m j faluul eozwe gywlenk, 
zolank egy massal hogy Az falw feoldenek Ellene 

mongyunk az Jktataskoron, valaztank Neegy 
zemelyeket kik ellene mongyanak [Amadéfva C$' 
Eszt-Mk] | az menybeol ez Jelen való S t a t u t i o 
Illethneye az kysfaludj hataron lewó zantfco 
feoldeketth, zenafweketth, Erdeoketth, V y z e k e t t h 
Berkeketth, es generaliter, valamy az K y s f a l u d * 
hatarban be vagyon rekeztettwen myndeneknek 
Ellene monda [Jobbágyivá M T ; Bál. 79]. 1600 • 
mikor Zekely Moises Medesert el iktat ta, akko* 
ellene mo(n)da Fere(n)czi Istwa(n) az Naghy 
Benedek arwai kepebe(n) [UszT 15/33]. 1629: 

mi aztan ugy egyezenk megh hogy kűlgyŭnk oda 
hozzaja, elis küldűk Bornemisza Thamast 
Kerczi Gyeorgyeot; hogjy visza jeouenek j e l e n t e k 
hogy az aszonj . . . nem mond ellene az háznak 
[Kv; T J k 31]. 1641/1642 Az mikor az kaptá ig 
n i ok e leőtt F e y e r u a r a t t a z A t t i a n k vegezeseae^ 
ellene mondánk, en haiadon leány ualek, de & 
eŏcze(m) konty alatt uala Berzi Mihály ur(a 
nal [Mihályivá N K ; J H b XXII /37 „Susafl*3 

Desffalui nobilis Michaelis Thar de Mihalyffalu* 
cons." vall.]. 1769 éna azon helyről való Contra^ 
tusnak semmi szin és praetextus alatt ellene neíIJ 

mondák nem Contradicalok s helybe hagy** 
[Küküllővár K K ; MbK IX. 37. - aMBándi 
váts Susánna]. 1819: mikor a ' Cancellisták ô 

Királyi Adomány Levelet feli olvasták, s 
magyarázták akkor az egész nemesség feli zudu^ 
és egyezett akarattal kiáltotta, hogy azon 
tionak ellene mondanak [Remete Szt ; Ks 6 ŝ i 
47. 28]. - b. megtagad. 1786 : Senkit se tud0* 
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•nemis halhattam az Thoroczkaf Lakosak kŏzŭl ., 
hogy az Felseges Királlyi Végezesnek hirdetetese 
Után ellene mondatt volna az Uraság Szolgálattyá-
*iak [Torockó TLev. 4/13. 17]. — e. visszavon. 
7629: Az mikor penigh Borbély Ferencz megh 
ŭèhezedet vala, menek oda hozzaya, s kerdem 
hogj ha tett e Testamentomot, s monda hogj 
tet de ige(n) megh uetkezet, hanem küldgjem oda 
Szabó Dauitot az uta(n) monda ennekem 
Szabó Dauit hogy ellene jnondot az Testamen-
tomnak s mégis hatta hogy megh ne irjak [Mv; 
MvLt 290. 159a]. — d. ellentétben van, ellent-
mond. 1764 azon Fatens meg eskettetvén nem 
mindenekben azon nyomon fateal, sŏ t két Positio-
ban egészszen ellene mond fassiojanak [Torda; 
TJk V. 206] ~ mondás tütakozás. 1570 : Be 
ŭywattwk Az Byrakath es kenezeketh az Tellyes 
Banffy Menyharth Reez Jozagabwl ky hwnyadhoz 
Tartózó wolt wolna . . Nylath wonthwnk czedw-
lankenth el ozthottwk es kynek kynek az Ew 
Hezet Eoreoksegewel Éghetőmbe Byrnya hattwk 
^Mynden Ellene mondás nelkywl [Bh; Eszt-Mk 
Mogyoró cs.] | Ferdeos Kelemen Ezt vallia, hogy 
TVgia azt mikor Iso Ambrwzne Magat Iktat ta 
;az hazba, De semmy Ellene Mondást nem hallót 
senkytwl [Kv; TJk III/2. 197]. 1578 Mely 
Contradictiokatth es ellene mondasokatth mykor 
my megh ertetteonk volna, leg ot tan . . . Nagod 
eleybe Inteok eoketth [Msz; Bál. 79] * ~ mond-
hatatlan (meg)cáfolhatatlan. 1772: a ' Conmeta-
ineiisoknak ez iránt te t t fassiojok oly erőss 
'es ellene mondhatatlan igasságon fundáltatik, 
hogj azt evertalni éppen nem lehet [Kük.; J H b 
I^XVII/222] ~ mondhatatlanul. 1772 : ha azért 
^zen factuniit az I. Grofnénak Malmom állapott-
íjával egyben veti valaki, . ki jö ellene monha-
tatlanul maga factumabol, hogy malmom vesze-
delme egyedül malmától vágjon [Kük; J H b 
I^XVII. 22S] ~ mondó a. tiltakozó. 1570 

jószá got) Nylath Rea wethwen el oztottwk 
es Myndenyk felnek az Ew Reze Zerenth Byrnya 
hattwk senky ellene Mondo Nem lewen [Bh; 
Eszt-Mk Mogyoró cs.]. 1577 bele Iktatok az 
meg Jr t bothazabelya reszekbe kyt kyt mynd az 
*eo reszikben az szomszedosokot hatarosokot 
"be hyuattuk Ezeknek my tudomant teottünk 
*hog ha lezeny valahonnat valaky Ellene mondo 

Senki ellene Nsm Monda [Szopor K ; SLt 
y . 17. - °Botháza K]. 1632 mv elöttvnk szabad 
*o akarattiok szerent mind harman a Kvs Beri-
uoio(n) leuö mDlnokban ualo portioiokot eörök 
arron adak Miklós deaknak . . . kit az szek szenen 
mv- elöttvnk három szek napian publicaltanakis 
nogy ha valaki az Attiafiak Közöl ellen mondo 
találkoznék, de senki inv elöttvnk Contradictiora 
•usm talalkozek söt Recziey Boer Thamas is ielen 
euen monda hogi Veer szerent eötet illetne az 

a ' malombelj fel resz portio, de eö nem tart ellent 
benne | A malomnak megh uetelekor Áldomástis 
ittanak es az Áldomás italban uoltanak Ezekb 

melj Áldomás Italkoris senki ellenek mondo nem 
találkozván, Mvis . . . Alsó Toriay Miklós deákot 
•a m-g nevezet kvs Bcriuoy Malomnak dimiditas-

saban Confirmalliuk hogi ennekutanna mint sayat-
tiat ugi bírhassa [Fog.; Szád. — aAz előbb név 
szerint felsoroltak. bKöv. a nevek fels.]. — 
b. ellenző. 1776: Meg esvén az irt Exponensek 
kőzőtt a’ Mátkaság, tanáltatotté annak valaki 
ellene mondója, vagy nem levén akkor Senkiis 
ellenzője . . . ? [NSz; GyL hív.] ~ szegül 
ellenáll. 1849 mű a Bízonyságokot a Szokott 
modon meg eskettük, s midőn ők az Eskü után 
a határ szélyt égy rendes Borozda vonalon kezdet-
ték meg álíttani, . . Kováts Moses ur(am) elle-
nünk Szegült, s ki jartatast meg akadályoztatta 
[Szu; Borb. I I ] -H* ~ szól [a, visszaszól, felel. 
1573 : Nerges peter Azt vallia hogi . . . az vchan 
Megen volt lakatos peterne leorinch ky Ieot es 
Azt Mongia volt, Te lator te koffa Eb vagy ky 
vonatom Nyelwedet es az alfeledre foldatom, 
Ne(m) hallotta hogi semmy gonozt zolt volna 
ellene az azzonj [Kv; TJk III/3. 110]. — b. felese!. 
1573 : mykor az Ázzon Boltiaba Marhat Zamlal-
nanak Ez Balint valamuit ellene zol volţ az azzon.-
nak, Az Ázzon meg Bwzwl Rayta Mond neky 
Meny ky Innét eleolein, Mert Mayd az feiedhez 
Iteom az kwlchot [Kv; i.h. 110]. — c. tiltakozik. 
1560 : az my Anyánk testamentom te tele koronnis 
Jelen wolt benedek vram az testamentom teteit 
Jol hallotta es sem akkor sem az vtan ellene nem 
zolt sewt Engedet neky . . . es elt az neky hagyot 
marhakkal [Kv; SLt ST. 6]. 1569 : hol az wetet 
Ember walamyt zolna ellenek, Mynden dolgok 
elewttok Legyen es az Reöuidre hyhassak Érette 
[Diós K ; J H b K XLV/13]. 1570: Kopa Antal 
vra(m), Recognoscallya hogy biro es Thanacz 
akaratiabol Razmannet eo Igarto Benedekel egie-
tembe Iktat ta Beh Az kowach András hazaba . . . 
Senky ellene azkor Nem zolt [Kv; T J k III/2. 
140a]. 1585: My eleottewnk igy ment veg-
heóz Az zamwetes, es Nem zollot ellene 
Razman Palis, hanem magais megh Allot raita 
[Kv; i.h. 445] szólhat tütakozhatik. 1584: 
Iuta oda az Caspar felesege S monda neky Caspar: 
Gazda Azonj en az hazat el Adam, Monda az 
Azony, No ha el Attad en ellene Ne(m) Zolhatok. 
de lasd megh my okon Adod ell chak hogy meg 
Ne banniad [Kv; T J k IV/1. 317] * ~ támad 
a. megtámad. 1562: 1517. esztendőben Luther 
Márton szent Ágoston szerzetéből való barát 
ellene támoda a pápa bullájának Saxoniában 
[ETA I, 11 BS]. — b. rá/nekitámad. 1575 : 
Valakye zeker esjo leszen vegiek ely ha ky ellenek 
Thamad, eo K. Meg Bwntessek [Kv ; TanJk 
V/3. 123b] -X1 ~ van a. ellenére van. 1570: ha 
ket vagy három Emberrel keozzwlek perlenek az 
Ellenek nem volna, . . . Az zaz vraim azt Mongyak 
arra hogy Jgenis ellenek vagion az perles [Kv; 
TanJk V/3. 3a]. 1572: Hegedws Myhal azt vallia 
hogy tawaly az vachy peter haza Eleot alnak 
volt Hegedws János Es varfalwy Sebestien Tekint 
be az kapwn Hegws (!) János Mond ahwl mynt 
fogdossak Egimas kezet az en felesege(m) az 
lengelekel, Mond neky hegedws János Ninchen 
semmy ellene(m) Am fekyak az kwrwat [Kv; 
TJk III/3. 32]. 1580 : Megh ertettek sok kwlemb 
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kwlemb fele panazokból az Nagy Licencia es 
bwntetlenseg myat my nemó modnelkwl valo 
hatalmok es erozagok (!) esnek eyely es nappaly 
tamadassok myat, es fegywerkedessek myat, Mely 
mind istennek mind ez vilagy tiztesseges allapat-
nak ellene vagio(n) [Kv; TanJk V/3. 231a]. 
— b. kb. sérelmére van. 7668 : absoluta potentia 
median(te) botokai, vas villákal, Feyszékel, pus-
kával, az en fel állított seővénye(m)re jeőttek 
hatalmasul vágták, holot az en kertemre igaz 
nemes Ember kertére ne(m) jeőhettek volna, mert 
én eléghséghes teőrvent állotta(m) volna nékik, 
az mely potentiáriuskodások Nemesi szabadsá-
gom(na)k ellene va(gyo)n [K; Ks 65. 43. 10]. 
— c. ellentétben van vmivel. 1628 az Testamen-
tomot mindé (n) részeiben Ereyeben hagiak, sem-
mit ne(m) Ellenkezue(n) benne, miuel az Consti-
tutionakis Ellene nintsen [Kv; RDL I. 137]. 

7. átv vele szemben; fa ţă de el/ea; gegen ihn/sie. 
1607 oltalmazna megh wket ellenek [Dés; DLt 
297]. 1834 : midőnn kŭlsŏ Háborgatok azon hel-
lyet, az akkori Fejedelemtől magoknak? ajándé-
koztatni akarták, ellenek akkor a ' Felperes közön-
ség oltalmazta [Asz; Borb. I]. 

8. ellenem való; împotriva mea; gegen 
mich. 1841 : Darvas János . . . engemet Tolvajnak, 
huntzfutnak, gaz embernek, s minden szájára 
jöttekkel érdekelve — nevezett . . . nékem hirül 
hozták ellenemi méltatlan piszkolodásait [Dés; 
DLt 530c]. 1849 : Krizsán Mária . . . az ottan 
letéve volt szobámbani podgyászait kilopta, mit 
ellenemi panaszában is elesmér [Kv; Végr. Vall. 
5 Kelemen Beniámin vall.]. 

ellenébe 1. vmivel/vkivel átellenben; faţă ín 
f a ţ ă ; einer Sache/jm gegenüber. 1584: El Mene 
bekewel a ' Borbély, Es hat Az vta(n) . . . eleo 
Ieot, es Daroczi Boldisar haza ellenebe le wlt 
[Kv; T J k IV/1. 336]. 1597 : Az keozepseo Zamo-
son valo palohoz az Jspotali molna elleneben, 
vonatek az legeniekkel ket kozorof at [Kv; Szám. 
7/XII. 16]. 1736 : rendszerint mindenkor vacsorára 
ment az leánynéző, azt ott jó szívvel látták, 
asztalnál az legényt és az leányt egymás elleniben 
ültették szemben [MetTr 375]. 

2. vmivel szembe, szemközt; ín faţă cu ceva; 
einer Sache gegenüber. 1653: (Apám) a kopját 
elvevé töllem, és reája felfüggeszté a zászlót 
hamar, és szóllita egy városi embert, és a zászlót 
kezébe adá, és a város népének lovasit alája állatá 
hamar, de azért valami ház és kert ellenébe állata 
bennünket, hogy ne lássa az ellenség hogy kevesen 
vagyunk, a zászlót pedig lássák [ETA I, 64 NSz]. 

ellenében 1. vkivel/vmivel átellenben; peste 
drum de cineva/de ceva; ihm/ihr/einer Sache 
gegenüber. 1570 Anna Gĕrgh Deakne* az elymwlt 
Jdeoben volt eonala zallason papay Benedek, 
Es az eo lowayban voltak Az János kowach házá-
nál, Az legenyekbe Mennek be az hazba, Es Mon-
danak hogy az kowachne Jgen Syr oda ellenekbe 
[Kv; T J k III/2. 18. - aÉrtsd vallja]. 1585: 
Diossy Gergely Coloswary Nótárius . . . vallia 

hallek Eyel kiáltást zaigast ky tekintek Az Ablakon 
Akor Grusz peter elleneben lakom vala [Kv; 
T J k IV/1. 480]. 1593 Hiuatnak minket 
Poka faluara, es oztank fel keóztók, az zalanczj 
Geórgi haza kapuia elleneben egi darab giepet 
[Pókafva AF; J H b XXV/20]. 1616 : Az Udva rhaz 
ellenebe az Maros Szigethibe [Náznánfya MT; 
EHA]. 1684 Limba ellenében való Sziget [Gyf; 
EHA]. 1754 : a Tökös ton tul Sz: Benedek elleni-
ben [Dés; EHA]. 

2. vkivel/vmivel szemben, szemközt; faţă îö 
fa ţă cu cineva/ceva; ihm/ihr/einer Sache gegen-
über. 1572 megh Az vra elteben kezdet volt 
arwlny egj kadasne az helien hwl parthazeowe 
katalin Sátorát fely chinalya . . . Mostan az 
katalin Satorais Nagi karara vagion az Ellenebe 
valo kamaraknak [Kv; T J k III/3. 20]. 1768 
Tatár to elleneben valo észak [Fejérd K ; EHA]-

ellenére I, 1. szr-os hsz (ellenemre, ellenedre), 
ellenére, ellenünkre, (ellenetekre, ellenükre) vki-
nek kedve, tetszése eŬen; împotriva voinţei mele/ 
tale/lui/ei/noastre/voastre/lor; mir/dir/ihm/ihr/uns/ 
euch/ihnen zum Trotze. 1799 : (Többen) árultak 
bort . . . ; pedig ugy tudom hogy a’ . . . possessor 
Urak a' polgár által a’ Grof F ŏ Tiszt Ur pecséttyé-
vel meg til tatták volt hogy bort ellenekre senkik 
ne árulna [Makfva MT; DLev. 5]. 

Szk : ~ van kedve ellen van. 1673 : HaczőgŐn 
(!)• lakó Süveges Zaharia Suplicatiojara valo 
valasz. Noha az szolgalo Jobbagyra nagyob szük-
ségem vagyon, mint az Taxasra . . . h o g y mes-
terségét ez utanis alkalmatosabban követhess^ 
czak az Napanak ellenire ne legyen, en megh 
engedtem, szallyon azon hazban es annuatim 
fizessen Taxat Eőt forintot [VhU 443. — aHátszeg]-
1748 A Mlgs Commissarius Urak . hogy a meg 
nevezett két Faluk Határi kőzött d e t e r m i n á l j ' 
nak, és Métát erigállyanakis, nints ellenünkre [Ks 7-
XV. 31]. 1833 k. tehát nem ölessel s v e r é s s e l 
Hanem Törvenyes jusson el válika ellenemre nem 
lészen [Usz; Borb. II . - aA férj]. 7856 : ha a* 
irt Curator át adjaE ellenemre nints [Gsgy 
Pf. - aA birtokot bérben]. 

2. \mivel ellentétben; ín contradicţie cu ce\'a»' 
trotz einer Sache. 7867 ha reménységem e l l e n ^ 
nem jöhetnének el kérem ez alkalomtol értesítem 
engemet hogy gondoskodjam szekeresről [A.siméfl' 
fva U ; Pf]. 

II. nu 1. vmit figyelmen kívül hagyva; ign0 ' 
r înd; ungeachtet, etw. außer Acht lassend. 182S-
a tisztaságnak ellenére az ut tzakra a szemete* 
és ganéj ki hányatnak [Dés; DLt]. 

2. vkinek kedve/tetszése ellen; împotriva vo**1' 
ţei cuiva; gegen js Gefallén. 1823 : Péter A o ^ 
nevű született czigán zabgyereket az Família 
Nemzet ellenére fiunknak fogadtuk [Bereck Hs2 ' 
HSzjP]. 

ellenes ellenkező; contrar ; e n t g e g e n g e s e t ^ 
1850 : Minden T. Pap a másiktol Csak tigT 
vegye által a küldött taxákat hogy ha 
a rendelet telyesitve van ; ellenes esetbe u t a s i t * 5 
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vissza oda, a hol a hiba esett [Nagvkapus K ; 
RAk 6]. 

elleneseiben ellenkező esetben ; ín caz contrar; 
im entgegengesetzten Fali. 1846 kötelességévé 
tétetik. 15ŏd napok alatt nemességéről bizonyit-
tani — Darvas Joseffnek az ellen esetben a' 
fel hozott évi határozat szerint múlhatatlanul 
adó alá fog tétetni [Dés; DLt 530e/1847]. 

ellenez 1. t i l t ; a opri; verbieten. 1568 mikor 
az Eotues Tamas hazat my meg oztottuk, akor 
senky minket ne(m) ellenezed (!), hogy az keth 
attyafyw kozot ket fele merők [Kv TJk I I I / l . 
215], 1570 : Mykor ky Indult volna az Ayton 
azonba oda Jwt Isone, Mond az Betegh azzonnak 
vagy tes testamentomot vagy nem, De En Min-
denreol ellenzlek, mygh az Enyemet megh Nem 
adod Mert zokkal wagy ados enneke(m) [Kv; 
TJk III/2. 197]. 1586 : Balattffy Sigmond vram 

az zomzedsagott ellenzette hogy ne horgyanak 
gaztt ez peres feoldre [Csapó K K ; J H b XX/48. 
8]. 1589 k. en ne(m) tudom hogj a’ varos soha 
rolla ellenzette volna hogj a kertet t ne tegie oda 
[Szu; UszT], 1598 enis ott tar tótam az en loua-
mott egywtt az eo kegielmiuel, senki ne (in) ellen-
zete [Pálfva Cs; Bál. 81]. 1610 Az parlagh 
tudja falué volt sott az falu az fazakasokatt 
ellenzotek hogj ne assak ott az földet [Betlenfva 
U; UszT 40b]. 1651 akoris birtak az Hazheljet 
az oltajs szabadoson birtak senkit ne(m) tudo(m) 
hogj ellenzette volna tolle [M.köblös SzD; RLt 
1 Mathae illjes (60) jb vall.]. 1685 Benkő Samuël 

-Uram nekem adta vala ela s én kaszáltam vala 
megh senki nem ellenzette s el vittem vala rolla 
az szénát [Altorja Hsz; Borb. II . - aA föld-
darabkát]. 1687 láttam hogy Udvarbíró Vr(am)-
hoz s tudo(m) is, hogy sok Labancz járt, ott ittak 
tánczoltak, mellyet Hadnagy Vr(am) nem enge-
dett volna, ellenzetteis, affelettis esett az vesze-
kedés, miért jartatya magához az Labanczokat 
[Szilágycseh; GramTr VIII Somogyi István (50), 
a csehi lovas sereg zászlótartójának vall.]. 1721 
ellenzem ò kgelmeket az Tár András Uramat 
ületo szanto földnek szántásáról, es füveknek 
hasznalasaròl és egiebek(ne)k mindenek(ne)k vala-
mik volnanak, azoknak birasarol [Csegez TA ; 
Borb. I]. 1767 az Nyiresiek ezen hellynek bírását 
ellenzettek az Tóhátiak(na)k [Sz; TKhf 21. 19 
Szüágynyíresi vall.]. 1819 : Mindazonáltal ezen 
Határ vizsgálást, melly magában törvénytelen 
nem ellenzette de azonba ma-is törvényesnek lenni 
nem esmeri [Császári SzD; Wass]. 1832 Miből 
honnan tudja a ' Tanú, hogy Felső Sinfalva a meg 
Nevezett Hellynek mívelés alá lett felfogását 
Frotestatio vagy Tŏrvenyés Inhibitio mellett 
ellenzette volna 's ki áltál ? [Asz; Borb. I I vk]. 
- L még ETA I, 84. 

2. eltilt; a interzice; untersagen, verbieten. 
1568 Vrsula peter papné iur(ata) fassa est, hogy 
az Mezaros Simonnenak Annya ky fyzette mynden 
rezet, nyerges Jstuanenak, valamy Esetybe (I). 
Es ez peres hazat en wotte(m) meg Egzer, de senky 

ne(m) ellenzetli róla [Kv; TJk I I I / l ] , 7569 
vagion harmyncket Eztendeye, hogy senkj Nem 
ellenzette Rolla, Mert annelkwlis eleeg fyweonk 
volt [Mezőbánd MT; VLt Mathias Zent peteri 
de Band vall.]. 1570 Az chywr kertet chywrĕstwl 
eo egyk ez valló Theobekel egembe oztota volt 
ketfele, Biro Kelemen es t i ro Myhal keozet De 
eo Nem Thwgya hogy olah Demeterne Arról 
semmyt Emlekezet volna, sem penigh valakyt 
ellenzet volna rola [Kv; TJk III/2. 44]. 1735 
a földet tŏb 36 esztendejénel hogy be-
kessegesen birom, senki rolla nem ellenzett 
[Torda; TJk I. 65]. 

3. kiti l t ; a opri pe cineva să intre; jm etw. 
verbieten, verweisen. 1574 (A szőlő) alliaban való 
Mesgien zabad Iarasok volt az Zeolen twl való 
zeoles Embereknek senky Nem ellenzette rolla 
[Kv TJk III/3. 361]. 1583 az a' zeoleo akinek 
az be Jarasa mostan perben vagion eo rea 
Mészáros Balasnetol zallot volt, es vagion harmincz 
kilencz eztendeye penig most annak hog' en ream 
zallot, es soha senky enge(m) onnét Nem ellenzet 
Ahol a' be Jaras volt senki sem zollot feleólleis, 
hanem Zabad vrasagaban voltam [Kv; T J k 
IV/1. 179]. 1600 Az reghi zabadsaghkor is, az 
vtanis tudgia hogy mindenkor keözeöl birtak, 
eggik falu ellenzette az masikat belőle [Martonos 
U ; UszT 15/272]. 

4. kb. (tilalomfával/jellel) tilalmaz/tilt, táj elcsó-
vál; a opri prin semn de oprelişte; mit Warnungs-
tafel verbieten. 1804 egy földemet ellenzettem 
hogy ne károsítsák el az úttal, mikor eő kegyelmek 
el mentek az Erdőre akkor felre hanták az ellen-
zőt, mikor jöttek haza akkor tsináltam helljre, 
hogy zollottam a magam káromért azért rontot-
tak eszve [Pálfva U ; Pf]. 

5. tiltakozik; a protesta; protestieren. 1573 
mykor feyer Boldisarne az haz arrat fl 115 testa-
mentum) zerent ely rendelte kyknek akarta, 
senky sem ellenzette rola, hane(m) aztalos Imrehne 
ezt Monta hogi chiak ez fl 10 hagiod neke(m) My 
en sem volnék ala való attiad fia [Kv; T J k III/3. 
72]. 1597 Ezt halwa(n) Pegreczy Balint ellenzi 
wala mert az ew felesege wolna keozelb atiafi s 
eotet illetne inkab az Tutorsag [Kv; T J k VI/1. 
65 — 61. 1606 Azért mikor Nagj András chinala 
azt az chirt oda, ellenzette Veres Leórinch, de 
azért vgia(n) megh chinala [Derzs U ; UszT 20/186]. 
1665 Feleségünk leven donataria benne ha ŏ 
ne(m) ellenzi mi sem tartunk ellent benne [Wass. 
fej.]. 1725 Nagj Tamás ki Szabadulván a 'Ta tá r 
rabságából hogj eszre vŏtte hogj azon hellyett 
Marton Déák maga Számára i r ta t ta t ta ki mind 
maga Nagj Tamás erŏssen ellenzette, mind pedig 
azután a' Felesége is Nagj Tam'ásné, s nem enged-
ték pacifice bírni [Hévíz N K ; JHb] . 1760 mi-
csoda Szin alatt occupalodot és mennyit occupal-
tanak el ezen utrizált hely mellől nem tudom 
annalis inkáb hogy ellenzette volna valaki hogy 
ne occupaltassék el mellőle vagy is belőlJe, mind 
ez ideig egy részre is [Bethlen SzD; BK]. 1796: 
Id. Vadis (?) György ellenzette, hogy ne foglal-
janak [Pánit Sz; TSb 2]. 

66 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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6. ellene van; a se opune; gegen etw. sein. 
1584 Monda Bokorne . . . en az en haza(m) 
melleol el Ne(m) Állok, Mert Akaratom ellen 
At ta el Az en vra(m) es elleneze(m) Adegh megh 
Az en vra(m) megh Ieó, seót Annak vthanna sem 
•engede(m) [Kv; T J k VI/1. 319]. 1634: az z. 
zek . varia az Inak personalis Comparatioiat 

Ha peniglen az Anak ez Neheznek tecenek, 
ha az Inak Procuratorinak facultast enged az 
zolasra sine prejudicio prioris deliberationis az 
z. zek nem ellenzj [SzJk 43]. 1666 Elsŏbb(en) 
Eö kgme Adgia Ertesire Mihalcz Mihály Vrainnak, 
Es nem Ellenzuen Mihalcz Mihály vramis Vgy 
halaszszon az molnár, E ŏ kgme Szamara, nem hir 
nelkŭlt [Altorja Hsz; Borb. I]. 1673/1681 A 
Supplicans Az Nemes Varmegyével edgyüt 
kopiaval hogy szolgailyon, en azt sem ellenzem, 
mivel személlyében való Nemességében nem Kétel-
kedem [VhU 462 Thökölyi Imre vál.]. 1723 az 
kik ellenzikisa nem Sokan vadnak [Sövényfva 
JCK; MbK 163. — aTi. a malom fennállását]. 
1741 A' sok betegségh, nyomoruságh mia adta 
.el Moritz Mihállj azonn bányát, nem éllenzettûk 
sŏt magunk kerestük az vévòt [Torockó; Bosla. 
Borbellj Dániel (45) jb vall.]. 1775 : (Az asszonyt) 
el is vette volna, ha a kegyelmed Annya nem 
ellenzette volna [Usz; Borb. II], 1840: én, és 
feleségem tőkélletesen ellenzettűk Léányunknak 
I f jú Legény Kapitány Kristófhoz lejendő bé 
szegődését, de héjába, mert a' nevezett kereskedő 
mégis addig unszolta tsalogato Szavaival Léányo-
mat, mig eszéből ki tsábitotta és . . . konventio-
náltais minden hirem annyival inkább akaratom 
ellen [Dés; DLt 1268]. 

7. helytelenít, rosszall; a dezaproba, repróba; 
biliigen, tadeln. 1583 : Tudom hogy Igiarto lanos 
keozeót ès kiualtkeppen Az felesege keozt, es 
Igiarto Georgy keózt harag es gywlevseg (l) volt, 
Aztis tudom hogy eg Nehanzor zitta Igiarto 
iGeorgiéot kwrwas essehnek de az Vra ellenzette 
*olla, enys eUenzettem [Kv; T J k IV/1. 137]. 

óvást emel; a ridica protest, a protesta; 
Protest erheben. 1776 M. Groff Lázár János 
Úrffi Nagy sietve ã Mgs Praepost Úrhoz 
•tnenţ, vgj itilem nem egyébért, hanem hogy ã 
Baro IJenternek adot t Dispensatiot ellenzené, 

vċontracUcáUyon, és revocaltassa [Mv; GyL. Mart. 
iKameutzki (38) vall.]. 

ellenezhet kifogásolhat; a putea contesta; (be)-
onängeln können. 1766: az Törvény nemis 
.ellenzheţi hogy az Compulsorium az Ingerens 
jſészére nem szol [Torda; T J k V. 345]. 

elleneztet t i l ta t ; a face să interzică; verbieten 
lasseţL. 1090 : en velem es IUyes Sigmonddal eUenz-
tete ezen Qál Sara Nagylaki Martont hogy el ne 
adgya azon örökségét, azon örökségnek zaUag-
jatis ugy mint 20 forintokat mi tiülünk meg 
küldvén meg kenaltata veUe [DLev. 3. XXXIA. 
25]. 1700 : Barcsai Pál Uram és Fia eUenztetik 
. . . , hogj Malraott . . . fel ne oszsza [Abrud-
í?ánya; Berz. 1Ş Faso, H]. 1767: Fő Tiszt Vice 

Tiszt petséttyivel êlegett elletižtëtte | az Falu 
elenztette^[Udvarfva MT; Told. 44. 38]. 1768 
(Az) erdők(ne)k ez szerint való vesztegettetések-
ben, eo Nagysága semmi képpen nem Consentiál 
sőtt Nagyságadat elenzteti [T; J H b XIII/17]. 
1802 Fráter Antall es Vas Antall Urakis az 
határon lévő köz hellyeknek . lejendo fel osz-
tását nem ellenzik, és mások általi sem ellenztetik 
[Felőr SzD; Bet. 6]. 1818 Tessék kegyelmednek 
azon el hordatt fákat viszá adni a több ottan lévő 
le vágat s vagatlan fák<at> ellenztetik és tiltat-
tyák hogy azokat el horda <tni> és vágni ne 
mérészeljen [Szentimre MT; BalLev.]. 

elleneztethet t i l tathat; a putea^pretinde inter-
zicerea; verbieten lassen können. 1815: a régi Sza-
bad Szokás szerént tÜalom nélkűlt Szabad lévén 
erdős hellyen a ' nyitás, nem ellenztetthettenek, a’ 
régiek által, . . . irtoványát Szabadon birta [Orsova 
MT; Born. G. XV/13 Mány Tyénya (59) vall.]. 

ellengezhet tiltakozhatik; a putea protesta; 
protestieren können. 1606 Az mint pedig az 
p(ro)positionak eleótte azt lat tatak megh, Alle-
galua(n) hogy az eó diznojokban tizenegyet ytették 
megh, kiket kşrtek teŏrue(n)re. kezesre, de ne(m) 
attak mègh, mely ellen az J . faluis ne(m) ellengez-
het [UszT 20/67]. 

ellengez(ik) i . tiltakozik; á protesta; protesüerètt-
1597 : Zent Király falúa perlekedett az tilalmas 
tsere Farkas gyepy neúy hely vegett, Ahogy nemely 
emberek vittek ben(n)e, Marthon Jánost pedig 
az falú melle hitta, egy resze pedígh az falúnak 
ellengezek hogy rezze ne(m) volna ban(n)e [UszT 
12/6]. 1604: Az J . pert keua(n) kibe az A. ellen-
gez | az Alperesekis pedig mikor az Albertfi 
iozaga ueget megh osztozodanak akkor az Aruak-
nak Attiokfia az néhai Istuanfi Marto(n) . megh 
mondotta leueletis megh mutat ta , akkor nem 
ellengeztek, hogj uizza ne zallion [i.h. 18/37, 41]-
1606: (Az örökséget) chak otolomsagra vette val* 
kezebe, s e(n) ne(m) ellengeztem | Az J . p(ro)cúra-
tora tartía az Causat, Az Actrix ellengez [i.h* 
20/124, 157]. 

2. kifogást emel; a face întîmpinare; gege£ 
jn/etw. Einrede erheben. 1606 : az el múlt 159® 
eztendóben Eòszel megh borozdalok teóruin moà" 
gia zerint, kilench borozdakal, minket soha senkj 
az ok adasara nem zolitott, mert senkjnek serŭ(m)* 
keòze ahoz ne(m) wolt, s azért nem keuantok 
adasúnkat, talam ugia(n) nem ellengeznek ebbe11 

az my birodalmunkban az ket faluk [i.h. 18/1^ 
3. ? fellép vki ellen; a se opune; gegen P ; 

auftreten. 1840 ellengzettük és tiltottuk a 

Léányt [Dés; DLt 277]. 
4. eUentmond; a contrazice, a nu se potri"^ 

widersprechen. 1650 : beaduan . . . mind az ' 
toriat mind az kit eok tsinaltak, mind p e n i g h * 

Assessorok feleltette Relatoriat, azokat eoZt? 
vetue(n) ki laczik abból hogy az két R e l a t o í 1 

ellengezik edgyk az masikkal [UszT 13b]. 
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TtÍI * szembeni; contra; gegen. 1839 : A’ 
i ® P akot István Ur elleni két rendbéli 

bzéki Pereiket, az Fő Nótárius Urnák tett 
eiöre való fizetésből következett ki rendeltetésem-
1840 Va> T r a n s n i i s s i °kba kí irtam [Szu; Pf]. 
ált í A Kolozsvári tekintetes Rendörigazgatóság 
fn Á K r i z s á n Máriának Kelemen Bénivel fenn-
orgó egymás elleni követelésök tárgyában, 

a jelen ügyet tisztába hozni nem lehet [Kv; 
vegr. Vall.]. L 

sit*" - 8 5 3 ' T ű z ' V i z háború elleni Kármente-
" o intézetben bé állani [M.bikal K ; RAk 53]. 

ser1IvI1-kedés ellenségeskedés; vrăjmăşie; Feind-
eugkeit. 1596 az dezma feleol volt valami ellen-

e s az Nemesekkel [Kv; Szám. 6 / X X I X . 76]. 

174oe n k e d Í k lm hadakozik; a se bate; streiten. 
Jo . Komán Marján Oltján Tcma, es Szakács 
e l l S 2 1 v Tompi Gyurkával veszekedes kŏzb(en) 
T^enke^dten(e)k Botokkal [Marossztkirály AF 

füh" VÍSzálykodik, perlekedik; a se certa; Prozes 
uala^' 1 6 4 6 a z t a z P o r t í o t regen nekem atta 
t e t t ketek, es enis oly igen szorgalmatossan epi-
kin a n r a n e z v e hogy jouendoben ream száll . . . 
kanri ? 0 n y i g e n m e l t á n kapdoshattam volna 
soha i t n e k i s ' d e n e adgia Isten hogy azért en 
Hl/79 ţ?tekkel ellenkedgyem [Bádok K ; JHb 
elsőb zdip°lyáni Veres István atyjához]. 1653 
egvhfi1 a Z °rszágban a nagy urak meghasonlának 
nérnp+ k ö z ö t t é s némelyek készek valának a 
törötf „ CSaszár mellé állani, némelyek pedig a 
ellent L n e i n a k a r ának elállani És mind így 
ttSzfi*k egymással sokáig [ETA I, 4 1 - 2 
ellent h a z m a g a rendin való korcsomarlasert 
ellen^p1; U g y a n v e l l e k ' s vramek Eleik 

DoSa Balogh Laszlo ur(am) Egykor ugyan idősbik 
hozat a n i a s n e Aszón ellen excutiora Tisztetis 
semrn,V k i B a l °gh Laszlo vr(ain), de nem lehete 
ott Tn e^ecutio [Makfva MT; DLev. 5]. 1769 : 
laiint • e d v é n egj massal Sŭlesterék Protesta-

nak^is [Tarcsafva U ; Pf]. 
^ikor C1vódik; a se ciorovăi; liadern. 1578 
0 l a i o r vrammal hozzw Mártonnál volna égkor 
ma?ia G e o r g eleget ellenkedenek mind zazul 
egeiV * g Massal Az hazban Amint penig 
Att f rt asikat Zitta, mindenik eg Masnak vízza 
tul h u ; T j k 1 V I 1 ' 1 6 3 7 Keömies Janos-
fenie^ + t a ' m ' ho%y e ö l a t t a volna hogj mint 
I“et̂ r i C Ö d e ö t t ellenkedet, az Czigani Csiszár 

4 t'u [ M v ; M v L t 2 9 1 - 114a]. 
sohâ k o z i k ; a protesta; protestieren. 1675 
riori S ^ e c z e r s e maszor nem ellenkedet6 . ulte-
meg a ^ ? ! ^ 2 István uramot benne niielőtűnk 
vanrol i t e í i u r o 1 f i u r a leanirol leanira marad-
MT- Vr? laradvanra meghihatatlanul [Mezőbánd 

5 > MbK. - aA telekeladás miatt]. 
\ \ 5 8 5 Anna Zep Miklós Zolgaloia vallia, 

a’ tini?*0 1 1 1 zeR z o u a l Monda Hagionenak hogy 
tezen ^ & Ö l y ( ^ kertwnkbe erezty vala, s kart 
kodat V\r * ° g d v g y m o n d zonzed Azony thiu-

Ne tegie(n) kart kertembe. De Hagione 

Azt Monda hogy essez Cunva fogia, igy ellenkedet 
[Kv TJk IV/1. 499]. 

ellenkezés 1. hadiállapot, háborús viszony; stare 
de război; Kriegszustand. 1605 Melly vezedelmes 
legien ket feyedelem keozeot lakny, kiknek biro-
dalmok ellenkezesben es az viadalmak bizontalan 
ky meneteliben forogh, minden ertelmcs férfy 
meg gondolhatia [Kv; TanJk 1/1. 503]. 

2. ellenszegülés ; împotrivire ; Widerstand. 1629 
Comparealvan egy feleol Paiscs Istuan, mas feleol 
Thamas pap vram kepeben Istuan deak, s teonek 
illyen jelentest, hegy az mely ellenkezesert az 
statutiokor Paisos Istuan Curraltatot volt, tehát 
az az Euocatio le szal, miuel Thamas Pap vram 
megh engedj hegy az kútra az eo hazatol 
menetelt czin altat hasson az maga hazatol (!) 
[Kv TJk VII/3. 164]. 

3. ellenségeskedés, háborúság; ostüitate; Feind-
seligkeit. 1693 A' Legény Relatoriajabol világos-
ság) az Asszony(na)k paraszna eletet ne(m) 
lattyuk, noha hallomast hallank, mellyból ellene 
gyanakodhatnék, az Férjet Kénszerittyúk igye-
kezze jövendő Partialisra dolgát vilagossagra hozni, 
egyb(en) sem vettettyúk most, mert lattyuk 
egjmás kózòt a’ Nagj egyenetlenseget, egy mas 
elle(n) való ellenkezest [SzJk 268]. 1849 : a' mint 
vettem eszre Kelemen és Krizsán Mária kőzött 
ellenkezés ütötte ki magát [Kv; Végr. Vall. 63]. 

4. viszály; conflict; Streit, Zwietracht. 1585 : 
Keotelwereo Ambrus vallia, Mikor zamot Ada 
Keotelwereo leorincz mingiarast le thewe tiztesse-
gesen az czeh mesterseget ky kwldeok es vegezeok 
hogy addigh le Ne vegiek rolla, Amegh az keztwnk 
való eleoby ellenkezes le Nem zal [Kv; TJk IV/1. 
439]. 1801 Varga Sámuel a’ Czéhnek idő 
töltést, ellenkezést, és viszontogságokat okoztatt 
még mások által is [Kv; AsztCLev]. 1802 (A) 
Méltoságos és Tekintetes Biroi Biztos Urakat ki 
fogják hozni az Ujj-Budai puszta falu (így !), 
B.D. Budai Határok között az Élö erdőnél, 
ott lévő Ellenkezés le csendesittésére, és az igaz 
határ ki járására [K ; JHb LXVII/4. 20]. 

5. ellentét; divergenţă; Gegensatz. 1676/1681 
az várbeli vigyazasra ighen meg kivantatik az 
egi más kőzőtt való szeretett, meg lássák azért 
à p(rae)sidiariusok, hogi egi más ellen gyűlölséget, 
irigiséget ne visellye(ne)k; ha mi kicsiny ellenkezes 
kösztők tamadni tőrtennekis, aszt magok kőzött 
mindgiart igyekezze(ne)k le csendeseteni [Vh; 
VhU 662]. 1726 En Háromszéken voltam és 
fülhegyjel hallottam hogy Ngtok nem eppen 
egjes, de okait nem hallottam és éppen nem értet-
tem azért hogj Ngtok kőzött való ellen-
kezeseken eleitől fogva inkább szanakoztam mint 
Sem hallani kivantam [Kv; Ap. 2 Henter Dávid 
Apor Peteméhez]. 1767 itten Koronkában az 
ökör tilalmas nem léte miatt vagyon az Vrak 
kŏzŏttis az ellenkezés a Köz nép kŏzŏttis a virgás 
[Msz; Told. 19. 30]. 1780/1804 : A ' melly Bányak-
(na)k egymás kŏztt, kőz helyen aemulatiojok 
történik, ezekben senkinek egy részre egy dolgosnál 
többet vinni nem szabad, rendes munka tételre . . * 
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ha mindazonáltal egy Bányának a mással ellen-
kezése lenne valami hellyen, és edgyik rész munkába 
való erejével nem érkezhetnék a’ másikkal, tehát 
a ' kŏzŏs Controversiás helyre a ' gyengébb félnek 
Birák hirével annyi dolgost szabad leszsz vinni, 
mennyivel Arbitrio Judicum erejeket supplealni 
ítéltet (ne) k [Torockó; TLev. 7]. 1820 : a ' Czéhnak 
égyik Tagja Cseh András ŏ Kgylvel bizonyos ide 
hozott Éléfánt apro, és H a j fel akasztó görbe idegen 
Fűsűknek árulása i ránt elő fordult Ellenkezést . . . 
eligazította volna a ' Czéh [Kv; FésűsCJk 28]. 
1833 k. : mind én s mind Házunknak jo akaroji 
s barátai hijjába kér jük nevezet fér jemet ; hogy 
azokrol végye le az eszi t t ; mert kűlőmb(en) Gyanú 
alá jővén Házassági tiszta élete; Velem a ki a 
Házassági tisztatalankodást Lelkemből Gyűlölöm 
ellenkezésb(en) kel jönie [Usz; Borb. I l j . 1838 
Nem tudom hogy leg kissebb ellenkezésbe lett 
volna a két iffiu, söt t még Atyafiasok is voltak 
[ K ; KLev. 10]. 

6. ellenvetés; obiecţie ; Einwand/wendung. 1628 
Jstennek segitsige velwnk leue(n), az Diuisio 
keőzteők Jsten szerent, es minden Ellenkezis 
nelkwl, Attiafiuy zep szeretettel, Egiessiggel vig-
hez menuen Mi . . . Adtuk Ez Jnuentariumot 
az dolognak nagiob bizonsagara, es Ereőssegere 
[Kv; RDL I. 137]. 1768 a hány darabb marhát 
tetzet kinek kinek tar tani a Possessorok(na)k, 
minden ellenkezés nélkül szabadoson határunkon 
legeltethették [Nagyajta Hsz; J H b XVIII/29]. 
1769 : midőn meg értet ték volna az emberek tőlle 
hogy nem karból ha j to t t ák be m(e)g egyezének 
hogy ne büntessék bé s minden ellenkezés nélkült 
ki eresztették onnan s a pásztorok el ha j to t ták a 

[Bögöz U ; IB. Nagy Ferentz (50) szabad személy 
vall. — aAz ökröket]. 

7. ellentmondás; contradicţie; Widerspruch. 
1794 k. : (A két ítéletet) öszve vetvén éppen Semmi 
ellenkezést nem taná l a Kira(lyi) Gubernium 
[Somb. II]. 

ellenkezik 1. háborút visel, hadakozik; a purta 
război; Krieg führen gegen jn, kriegen. 1653 
Bocskai . . . Ez esztendőben ellenkezék Ru-
dolphus császárral, és Bástával néhány harcza 
volt: hun vesztette, hun nyer te ; de végtére 

azt választá jobbnak, hogy megbékéljék 
a némettel4 [ETA I, 100 NSz. - a1605 tájbeli 
eseményekre von.]. 

2. harcol, küzd; a se lup ta ; kämpfen. 1653 : 
a mieink is viszsza tértenek emberül, és vitézül 
ugyan ellenkeztek is, de nem bírtak a sokasággal, 
hanem eljöttek nagy károkkal [ETA I, 156 NSz], 
1708 ezeres-kapitán Rácz András levén az com-
mendó, maga mintegy hatszázad magával portára 
megyen, Kaczkón® tul az németek portássival 
Öszve találkozván, ellenkezni kezdének; az 
kuruczokat megindítják, az kik ellenkezve nyo-
mulván előttök, midőn az tábor meglátta volna, 
hogy az portásokat visszahajtják, mindjár t meg-
szaladnak [TT 1890. 500 SzZsN. - aKackó (SzD) 
a Déstől nyugatra vezető országút mentén a negye-
dik település]. 

3. megütközik; a se ciocni; mit jm zusaminen-
stoßen. 1690 Ment az tatár-török tábor Bonczida 
és Iklód tájára. Az kolosváriakkal ellenkeztek 
[TT 1889. 519 SzZsN]. 

4. ellenszegül, ellene szegül, szembeszáll; a se 
opune, a se împotrivi; sich widersetzen, sich 
entgegenstellen. 1570 az fely peres adot okot 
neky hogy Eokreyt az Zeole gepwre haytotta, 
Es az alperes kerte hogy ely haycha onnath, Az 
fel peres ely nem haytotta, hanem Ellenkezet vele, 
Zytta Es haygalt Rea Zeoleyebe [Kv; T J k III/2. 
48]. 1573 eo k. varosswl keosseg Jowara akarta 
az Meszarossokat az eo hyvvatalokban Rendelny» 
De Nylwan EUenkezny Akarnak az varos vegeze-
sevel [Kv; TanJk V/3. 82b]. 1605 akar kihez is, 
úgy mint tellyes Execûtorok menye nek ky ha à 
fel, ky az Jokba(n) vagyo(n) relúctal, és ellenkezik, 
tehát az Osztó Byrak az Princypalissal e g g y ü t 
adgyak hirre, ö kgmeknek Tanaczúl [Kv; TanJk 
1/1. 499]. 1717 a Tisztarto nem engedé hogy 
fegyverrel ellenkezzünk [Mezősályi TA; Berz. 18]. 
1765 A Szóiga Birák ő Kyglmek nem értven 
az Jobbágyok Szólgálattya i ránt kiadott Királlyi 
Determinatiot, olly formán vit ték véghez az 
publicatíót, hogy a Parasztság az ő földes Ura 
ellen fel támodni, és azzal ellenkezni nagy Lábat 
vet t légyen [Kóród K K ; Ks 18. Cl. 7]. 

5. viszálykodik, perlekedik; a se cer ta ; streiteü-
1590 Azért en eo kegyelmekkel nem akarok 
ellenkeznem, seot inkább igyekezem mindenkor 
zolgalnom, valamiben eo kmek kewannya zolga-
latomat [Kv; TanJk 1/1. 131a Zentpaly János 
nyü.]. 1642 Tüsi Márton . . mintegy ellenkez-
nék vala amaz Fekete Jánossal, az katonával . • • 
talám az asszony felett, Szőcs Miklósné f e l e t t 
[Mv; MvLt 291. 349b—51a átírásban 1]. 1719 
Hallottad e hogy Káracson György, Zám Peter 
és Lupucz Larionek kőzött Micsoda Causa volt 
és miért ellenkesztek edgy mással ? [Kővá* 
vid.; Ks 37 Kővár II/17 vk]. 1775 egj földért 
Sokat ellenkezet minthogy az Ŏ kéziből fogta 
volt ki [Bodok Hsz; Eszt-Mk]. 1806 én nemi* 
akarok senkivel is ellenkezni, hanem Törvén? 
ut tyán meg fogam mutatni az igazságomat [M.sá' 
ros K K ; DLev. 4. X X X V I I I ] . 

6. civódik, civakodik; a se ciorovăi; haderfl-
1592 : Heltai Gaspar vallia la t tam hog? 
weres Iakab Nagi Janossal egi arant faradott & 
falnak chinalasaban eggikis az masikkal nem elleö-

kezet, hanem vgi mint keoz falt , egi arant epP1' 
tettek, kibeol hizem, hogi az fal keoz volt k e o z e o t -
teok [Kv; T J k V/l . 195]. 1599: Mjkor eok té 
elle(n)keztenek uolna zakal Benedek eotueos Bal-
tossal. Chiak nagj hirtele(n) Boncjdaj Gergej' 
meg Bartosra tamada zoual [ K v ; T J k V/l . 195J* 
1751 Sokszor lá t tam hogj Vándorék n é m e t e k k é 
ellenkeztek a’ többi között egjszer Vándor lu 0* 
az Korcsomán részegén fü l em hallottára r u t ^ 
káromolta, és veréssel is fenyegeti vala őket [Balá^f 
telke K K ; BfR Szimion Moldovánj (30) jb vall J' 
1784: a Bètai ifjúság közül sokan bé jÖ\réne* 
hozánk s azok kŏzŏ t Széjes Joséfis amikoris 
tudom hogy Széjes Josef sokat ellenkezet szoV 
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Csáki Györgyei [Béta U; IB. Jakab Pálné Széjes 
Ilona (36) jb vall.]. 

7. ellentétben áll/van; a fi ín contradicţie ; 
sich im Gegensatz zu einer Sache befinden. 1657 
vdeősbik kegles Vrunk(na)k teőtt homagiumunk-
kal, az mostani ne ellenkezzék [Gyf; Törzs]. 
1669)1681 (A Délvidékről megtelepedettek) 
gyakoriatossaggal oly rend kivűl valo dolgokkal 
oneraltatnak naponként, az mely odaa telepedtek-
nek adatot annuentialis Zolyonii Miklós levelevei 
ellenkezik [VhU 353 fej. — aHátszegre]. 1755 
ellenkezik mind az J(ste)n Tőr vényével, mind a 
Hazáéval ilyen Hiteszeget Aszszont Vra Jószágá-
ban introducalni, és benne hagyni az őrőkősők(ne)k 
nagy meg rontásokra [Albis Hsz; BLev.]. 1772 
a Fatensek s Commetaneusok Relatiojok hibások 
voltak, a' dolog valóságával ellenkeztek, midőn 
az én Malmomra kenték egészszen az eö Excellen-
tiaja Malma fogjatkozásait [Kük. ; JHb LXVII/ 
233]. 1791 Groff Gyulai Josefné Báró Jósika 
Maria Aszszony . . álmélkodással hallotta az 
Exponens Ur ő Nga minemű admonitiot tétetett 
Ngod ő Ngc ellen . ., mellyet ha egy jol gondol-
kodo elme az igazságnak serpenyőjében megfontol, 
egy szot sem talál ollyat melly, az igazsággal ne 
ellenkezék [Kv; JHb XLIV/4]. 1843 ily ditseke-
dések, s illyetén kemény meg kinzások, nem tsak 
a’ mai ki palérozott világ Szellemével, söt a fenn 
állo hazai tőrvenyekkel is merőbe ellenkeznek 
[Dés; DLt 586. 27]. 

8. ellentmond; a fi ín contrast (cu ceva) ; 
widersprechen. 1629 az mostani vallasa ellenkezik 
az elebbeni vallasaval [Kv; T J k VII/3. 192]. 

ellentmondással él; a protesta contra ceva; 
Einspruch erheben. 1628 Annak vtanna hozak 
mi Eleonkbe az Éppel János vram testainentomat 
eo kegimek . . az Testamentomot mindé (n) 
részeiben Ereyeben hagiak, semmit ne(m) Ellen-
kezue(n) benne miuel az Constitutionakisa Ellene 
uintsen [Kv; RDL I. 137. - aTi. a városnak az 
öröklésre von. alaptörvényével]. 1635 az Attya-
fiak egy mas keöszeőtt beszelgetven nem 
elle(n)kesznek eö kegimek az Testamentum ellen 
[Kv; i.h. 23]. 

10. tiltakozik; a protesta; protestieren. 1584 
Zeoch Imreh al(ia)s Kis, vallia Ez Nyreo 
Markos az Mészáros Matias fia, Akarwan el venny 
ez Mostani feleseget hat ellent Akart tartany 
benne Zeoch Giarfas vegre sok Intesemre 
Nem ellenkezek benne [Kv; T J k IV/1. 329]. 
1600 Tudom hogy Zombatfalui Benedek ellen-
kezik wala Telegdi Mihály elle(n), mikor az mol-
noth chenaltattia wala, hogy az eő molnanak 
artasara wolna | Mikor Telegdi Mihály chenal-
tatni akara az Molnath, egy wasarnap minket 
egynehanian miwes embereket weön ki, Tudom 
hogy Zombatfalui Benedek ellenkez (!) wala 
[UszT 15/263. 269]. 1634 Az Azzony ige(n) 
ellenkezik vala benne hogi ne eppicziek [Gyalakuta 
MT; BfR Lázár 70/7]. 1679: Ebben senki nem 
ellenkezik hogy az büntetés ala valók, ne bün-
tettessenek [Dés; Jk 39b]. 1699 Mint hogj az 
Udvart ketté rekesztették az foljosotis kette kel 

detzkaual rekeszteni ., ebbe(n) is kgld ne ellen-
kezzék [Szőkefva K K ; Ks 96 Sárosi János Gyerőfi 
Borbálához]. 1725 midőn az kis Gyekei Határban 
levő füveink(ne)k le vagattatasahoz kezdettem 
volna a Nagysd Gyekei betsűletes Birája Biro 
lanos Urain azon határban levő Füvek(ne)k 
levagatasaban ellenkezék [Légen K ; Ks K. 68]. 
1797 Menvén az ide valo Falusi biro Néhányad 
magával Nika Morárhoz, hogy marháit el vegye 
a’ szolga-biro parantsolatjábol ., Nika azt 
felelte, hogy ha a' baboját el veszikis Nem ellen-
kezik érette [F.árpás F ; TL. Dinu Csizmásu (55) 
col. vall.]. 

ellenkező I. mn 1. ellenségeskedő; învrăjbit ; 
befeindend. 1581 Az my penig az ket Ellenkező 
Ember dolgát nezy, . Inchyek hogy az kózón-
seges bekessegnek ne legienek haborythoy, seot 
az Intesnek engeggyenek es zallyanak az bekes-
segre [Kv; TanJk V/3. 242a]. 

2. szembe szálló; împotrivitor; sich widerset-
zend. 1782 Tsudálkozással olvassa és hallya a 
Tábla a Instansoknak a Felsőbb Rendelésekkel 
vakmerő merészséggel ellenkező, és a Felsőbbektől 
valo függésnek Tőrvénnyeit meg háborittani kiváno 
Írásokat [Torockó, TLev. 4/6]. 

3. ~ fél peres fél, ellenfél; parte adversă; 
gegnerische Partei. 1594 Tiztelendeo András 
vram, . az minemew dolga kgdnek volt az 
kegd ellenkezeo feleuel, kegmed ot t vegben 
vitte [Kv; Szám. 6/V. 42]. 1597 miért az ideöt 
az Jste(n) el hozza az wy magistratusnak walaz-
tasara addigh ez a caússa Marthon deák es ew 
ellenkeozeo felei keozt chendessegben legien [Kv; 
TanJk 1/1. 303]. 1635 Az it t lakó Czismasiak el 
akaruan szakadni az Colosuari warga Mesterekteol, 
es Czehekbeol ki akauran allani, es ez dolog feleol 
keozteok contentio es vÜlongas tamaduan; Es 
mind az ket ellenkezeő fel az Birak, Tanaczj es 
Venseg eleiben keluen . . . mindeneket szorgalma-
toson megh visgaluan, es jo itilettel megh hanyuan 
vetue(n)a [Kv; Céhir. I. 12 Kv tanácsának hat. 
— aKöv. a hat.]. 

4. ~ esetben ellenesetben; ín caz con trar; 
gege n/widrigenfalls. 1822 senki a ' közönséges 
Tisztek kőzzűl semmiféle praetextus alatt, magát 
valamely földes Urnák lekötelezni, és annak 
Jószágai alattomban valo kormányát felvállalni 
ne merészelje, és az ellenkező esetben az illyen 
Tisztek hivatalaikból mindjárt el mozdittatván, 
mind azon Tisztek, mind pedig azon Földes Urak 
közkereset alá vettessenek [Kv; Borb. I I gub.]. 

5. ~ történetben ellenkező esetben, ellenesetben; 
ín caz contrar; im entgegengesétzten Fali. 7802 : 
Tessék Nagyságodnak ezen offerált Mínor summát 
fel venni, és a’ meg-emlitett Komjátzégi tellyes 
portiot az Exponensnek mint Vérnek . . . ki 
bocsáttani, az Exponens örökös háládatosság-
gal és köszönettel fogja venni, az ellenkező törté-
netben pedig protestálván Solemniter a Jószág 
usus Fructussáról, költségéről, és fáradságáról 
[Torda; JHb XIII/9]. 
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6. ellentétes ; opus ; gegensätzlich/teilig. 7675 : 
méltóztassék Feiedelmi nagyra születet termeszeti 
szerint az illien unicnkal ellenkező, és gyülŭlseghet 
neuelö kissirtetet contemnaluan kegls resolutiojat 
effektualtatni [ JHbK XV1II/28 Mikola Zsigmond 
a fej-hezj. 1792 azért követeink mind azok(na)k 
ki munkálására vakmellyeket más Vármegyék 

Követeinél lévő Instructiokb(an) a miénkkel 
nem ellenkezőket látnak, Hazafiui egész 
indulattal és tŏrekedćssel véghez vitelekre köte-
leztetnek [Zilah; Borb. I I hiv.]. 

7. vmibe ütköző; contrar; verstoßend. 1781 : 
Tapasztalván azt a’ Ccmmunitás, hogy mind a’ 
Strásákkal mind másokkal a’ kortsomákon virattig 
alkalmatlankadó 's utzákon keringő iffiuság szo-
kott tsufolkodni s excedálni, azért ezen már gya-
korlásban vett hibás mind Isten mind haza tör-
vényivel ellenkező gyilkosságra, tolvajságra s 
minden gonoszra u ta t nyitó szokásnak el 
törlésire rendeljük a’ Strásálás ki álitásában® 
[Torockó; TLev. 2/5. — aKöv. az intézkedés]. 

8. ellentmondó ; contradictoriu ; widersprechend. 
1782 én meg ta r tván mind a’ két egj mással 
ellenkező írását, minthogj tar tot tam attól, hogj 
valaha gyermekeink(ne)k, ha magunk(na)k nemis 
káros fog lenni, ha az arról irott tsalfás Contractus 
Veress Mártonnál marad ki adását urgeáltam 
[Torda; KW]. 1794 k. A Járai Birtokosok azon 
okbol kivánnyák Recursus mellett meg változ-
tatni az Alsó Szék í téletét hogy a fellyebb emiitett 
Processusban két egy mással ellenkező ítéletek 
tétettek volna [Somb. I gub.]. 

9. vmiben ~ vmit ellenez; a se impotrivi unui 
lucru; dagegen sein, mißbüligen. 1796 : nem hogy 
annak végben viteletis helyben hagyta volna, 
hanem merőben ellenkező volt benne [Ilencfva 
MT; DLev. XLA]. 1807 én a ' Fiu ág Leveleknek 
ki adásába ellenkező nem vagyok, ha a’ Tkt ts 
Commissárius Urak az Resolutio tartása ellen el 
fogadják, és Sombori Farkas Urnák által adják 
[F.esküllő K ; Somb. II] . 

II. fn 1. ellenfél; adversar; Gegner. 1590 
mikor immár az hazbol ki ieottek wolna, az Ber-
nard Antal ellenkezeoie el mene onnét [Kv 
TanJk V/l . 37]. 

2. fölkelő, lázadó, rebellis; răsculat, răzvrătit, 
rebel; Rebell, Aufständische. 1705 : az Ellen-
kezőket s kŏzőnseges bekességnek fel háborittoit 
megh Szégyenitvén, Kgls Vrunk eo Felsége . . . 
azokon kivŭl, kik f ŏ indittoi s okaj voltak ennek 
az mostani haboruságh fen tartásának, Gratiat 
és minden eddigh valo tselekedetektöl generális 
Amnestiat offeral [Nsz; KvLt 1/192 gub-i rend.]. 

3. ellenző; adversar, persoană care se opune; 
Gegner, Bekämpfer. 1591 Monda az nezeo, vgi 
vagion hogi egi zepleos azzoni, ellentis tar t az 
Annia benne, hogi egibe ne mehessenek, sok 
ellenkezeoys vadnak, de soha el nem kerwlhetik, 
hanem egibe mennek [Kv ; T J k V/l . 133]. 1653 : 
ide fel emlékeztem vala a mi várunk építéséről, 
mennyi ellenkezőink támadtak vala [ETA I, 95 
NSz]. 1727 : Az bírságot el nem engedhettyűk 

ha egy ellenkező leszen [Szotyor Hsz; SzékFt 
35]. 

4. ellentétes dolog; lucru cóntrar; Gegensätz-
liche. 1687 : Tudódé lát tádé hallottadé a ' Csehi 
Hadnagy, Bihari Gyeőrgy . . . mást vagy ellen-
kezőt parancsolna, mit az Udvarbíró parancsol ? 
[KSz; GramTr VIII] . 1746 : Nem mondom kűlőm-
ben hogy helytelen fetsegesiért, ollykor kedvetle-
nül nem szollottam a rosz embernek, de a minden-
kor olyan mod(d)al eset meg, hogy abból tanul-
hatot t volna, ha fántasiaja engedte volna, de a 
nekie ellenkezőt tanátsolván, midőn belém nem 
mértis kapni eleget gazolkodott masokkal [Közép-
lak K ; BfR]. 1804 Még azt fogta réám, hogy a’ 
mikor hozzánk jö t t a szalonnákért, éngem része-
gen talált, de a ' nem igaz, hanem tsak rá fogáSr 
mert Inquisitoriámmal ellenkezőt bizonyitok [Dés r 
DLT 198/1807-hez]. 

S z k : ~t szólnak egymás ellen. 1574: Filstich 
Leorinch Korsos pal Es Teych Ianos azt valliak 
hogi eoket hi t ta volt Mind ket fely az oztozasra 
azomba mykor otth vogner Mihal es Zeöch gerge* 
ellenkezeot zolnanak egimas ellen, Meg kerdettek 
eok Zeöch gergelt ha ot th volt mykor az felesege 
Testamentumot teot, es ha zolt ellene vagi ne(m) 
azt Monta hogi ot th volt es hallotta, de ellene 
Zolny Nem Mertth [Kv; T J k III/3. 400]. 

5. ? más hitű/vallású (személy) ; persoană ele 
altă credinţă; Andersgläubige. 1722 k. : Az Abafáj* 
R(e)f(orma)ta Ekklésiab(an) az Ellenkezőktől 
Templom és a ' Parochialis Ház, minden Adperti-
nentiáival égyŭ t t erőszakossan elfoglaltatván 
Gróf N. Ertsei Toldalagi János Ür ö Nga adoţt 
Parochialis Fundusnak égy púszta Sessiot [Abafá]a 

MT; GörgJk 164]. 

ellenkezőképpen ellenkezőleg; dimpotrivă; g f 
genteils. 1772 a ' Mikes Malomtol fogva le eddJg 
a’ Kűköllö árka szélesebb, Martyai alacsaiiobbak* 
folyása egjenesebb . . . , mellyekre nézve inkább 
kiterjed és omolhat árradáskoran, ezen alol pedi£ 
ezek mind ellenkezőképpen vadnak, mert a' 
köllő árka keskenyebb, Martyai Nagjok 
darabig foljása tekervényesebb melj s z e r é n 
inkább egjben szorul a' Viz, és fel tojul, olf 
kőnnjen ki nem őnthetvén magát [Ádámos K&'-
J H b LXVII/298]. 

ellenmondás 1. tiltakozás; protest; Protest^ 
1594 Az Ghonosz vtaknak meg latasara, es itjle~ 
tire mint shogy shol kel epíteny, valaztottak 
sul illie(n) vraimata . . . Kiknek varosul oly Auth° 
ritast Adtak hogy mindenewwe Az vizet zeme y 
valogatas nelkwl el Arkoltathassak éreztethesse ' 
Akar kinek ellen mondasawal semmit sem gonû° 
wan [Kv; TanJk 1/1. 238. - aKöv. a nev** 
fels.]. 1639: ez keouetkezendeo Terminuson e 

akar mikoris, az megh neuezet szemeliek(neJ 
kepekbe(n) akarhol minden teorueny szerent va 
processusba(n), es ha szűksegh lezen Compót 1 

bannis procedalhassanak eo kemek mindé (n) u 

es modo(n) minden ellenmondás es ketelkedesn^ ^ 
[Kézdiszék; KaLt Apor I s tván ir.]. 1820: 
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Szomszédak ellen mondásai [Nyárádgálfva MT 
Told. 37]. 

2. ellenvélemény; părere contrarä; Gegenmei-
nung. 1761 Mely meg nevezett Punctumokan 
midőn az egész Kŏz Emberekből álló Gyűlés 
minden ellen mondás nélkül meg állott volna 
Jrtúk meg miis Jrasunkat futuro pro Testi-
monio ac Cautela Várasunk usualis Petsettyével 
Corroborroborálván (!)a [Torockó; TLev. 2/2. -
ATollvétség corroborálván h.]. 

ellennyugtatvány kb. (biztosítékot nyújtó) köte-
lezvény ; obligaţie (care cuprinde o garanţie) ; 
Verschreibung. 1848 : ha Ürmŏsi János nem akarna 
Tea állani abba az esetbe ellen Nyugtatvánt kel 
3ieki hagyni hogy mŭ soha őrökre azon két ŏl 
liellyet nem kŏvetellyŭk [Tarcsafva U; Pf. Pálfi 
I^ajos lev.]. 

ellenőr controlor; Kontrollor. 1878 Kozma 
György magtárnok kéri, hogy mellé egy segéd 
Ţendeliessék, a ki ugy a be- mint a kimérésnél 
jelen legyen s egyszersmind elleńőrkép szerepeljen 
IM.bikal K ; RAk 339]. 

ellenség 1. duşman, inamic; Feind. 1574 
^Kewannyak eo k. varosswl hogi legien Rendeles 
®yro vram es Az Thanachbely vraimtwl Az varas 
Nepe keozet Mind Twznek Thamadassa feleol, 
Mind penig kylseo Ellenzeg feleol ha Thamadna 
•kyt Isten ely tawoztasson kinek myhez kellien 
Magat Tartany, Es kinek howa kellyen Menny, 
Es mykeppen kellien chelekedny [Kv; TanJk 
V/3. 104a]. 1596: Ertyk ew kegmek Warosul 
Biro Vramnak beoseges yelentessebeol michoda 
félelmes ideöbe(n) iúttatot Iste(n) bennewnket, 
hogy my keg(yelm)es Vrúnk ew fe(lse)ge orzaga-
bol ki mozdulwa(n) az pogan ellensegh ellen inas 
íeleol wyab ellensegh az Tatar keozelgetne, es 
•mindé (n) zandoka az volna hogy hazánkra yeone 
{Kv; i.h. 288]. 1622 az melj farkas telkj Eókre-
•ket az Jstenben el njugot, Thurj András Vram . 
el hajtatot uolt, es az elhajtas alat az Ellensigh, 
^gj mint az nemetek potenciose ell uittek uolt 

remittalia in toto [Mihályivá NK; JHb 
I^XVl/ll]. 1666/1681 : (Opra Proplan) feje fen 
^Uattaigh hűségét tőkélletesen megh mutatta, 
• • • sőt igaz Urahoz valo tőkelletessege szerint, 
Varamot Kemény János koborlo hadaítul ellen-

«égimtŭl masokkal edgyiitt meg tar tot ta oltal-
mazta [Vh; VhU 331 Zólyomi Miklós lev.]. 1707 
Az Ecclaesia Ladaját az Ellenseg fel hasogatta 
volt [Dés; DLt 488]. 1777 hallottam hogj 
Ennekelŏtte régen a Háború idŏkb(en) azon a 
Kŏdmŏnŏsi völgyön lett volna egy néhány 
Házból állo Falutska, a hová taláni az Ellenség 
•ejôl telepedtek volt az Emberek [Konkolyfva 
SzD; j H b K LVIII/28]. 7788 : ha Isten . . . 
földünket az ellenség be ütésítől oltalmazná, 
szükséget nem várhatnánk [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. - L. még ETA I, 32, 43, 79, 159. 

2. vrăjmaş; Gegner. 1584 Zombatra vira-
^olagh Eyel Ieowe megh Rege(n), Es monda 

hogy ket Borbély legeniel haborodot megh de 
vagyon mégh egy ellensege azért volna ellen-
sege liogv azt mo(n)gya volt feleolle hogy el eytene 
a' Borotva tokot [Kv; TJk IV/1. 335]. 1597 
Nagy Jstwanne monda en eleotte(m) ne aly 
mert ennekem ellensegem vagy zinte ollya tartom 
mintha tennen kezeddel eolted volna megh az 
vramat, mert mostis elne ha te el ne(rn) hitegeted 
wala az hadba(n) [Kv TJk V/l. 113]. 1637 
szaz Paine monda szekely Istuannenak, hogi 
miért jüsz te enelömben, ugj mond, ha ugi latlak 
mint ellensegemet, mert az te hazadnal konczoltak 
fel az en gjermekemet, ollia tartom mintha te 
lettel volna gilkossa az en gjermekemnek mert 
mind kette(n) Urastol ot hon voltatok [Mv; 
MvLt 291. 90a]. 1691 Én Szent Márton Macz-
kási Maczkási Ferencz többé ez Hazábul az ő 
Felsége Ellenségihez ne(m) excurralok sem 
titkon sem nyilván nem practikálok, sem irok, 
sem Írogatok és izengetek [Kv; Ks 90]. 1724 : 
az kikhez leg inkáb bíztunk, azok voltak nagyob 
ellensegink ., az I(ste)n algya meg Páter JBijot 

az igyenesen viselte magat [Nsz; Ap. 1 Apoí 
Péter feleségéhez]. 1794 az Exp(onen)snek rósz 
akarói ellenségei voltanak valami meg őletet 
sertés felett veszvén ök egyb(e) [Déva; Ks XXVI. 
10]. 1800 Gáspár István nékem nagy ellen-
ségem [Perecsen Sz; IB]. 1844: eddig nem volt 
ellenségem, de ez után a' lesz [Széplak K K ; 
SLt évr.]. 

3. kártevő ; dŭunător, animal vătămător ; Schäd-
ling. X V I I I . sz. v. : Az Articzokának nagy ellen-
ségi az egerek, azért, hogy tőllők meg őrizd, négy 
ujni távolságra a tövitől űltes borza apro ágakat 
[Ks Kerti Oeconomia]. 

4. ? ártalom; vătămare; Schaden. 1583 (Az 
asszony) az kohlaskor ki jeot az Vdwarra kit igen 
banto(m) Mert soha nagiob ellensege az kohlasnak 
mint kyweol az hwuesseon Iarni, Vagi hideget 
Izik de az Azzony meg Nem twrhette es vgian 
inkab remenlem hogy ez Artot feleteb Nekya 

[Kv; TJk IV/1. 139 „Nemet Borbély János" 
írásbeli vall. — aA szöv. ilyen zavaros!]. 

ellenség! ellenséges; duşmănos; feindlich. 1803 
ellenségi modon annyira dühösködtek, és lövöl-
döztek a ' Remeteiek, hogj a’ Toplitzaiak . . hozzá-
jok . . . kŏzelitteni nem mértek [Toplica MT; 
Born. XVc. 1/107 Márk Iuon (43) col. vall.]. 

ellenségképpen ellenségként; ca duşman; als 
Feind. 1603 Noha penigh ez alat Raduly vaida 
ellensegkeppe(n) reánk ieouen, my raitunk zeren-
csietlensegett eitett, de azért Istennek kegielmes-
segebeol annira marattunk hogy sem eo teolle 
sem nagiob ereotwl tartasunk ninchen [Ks 38 
1/8 az erdélyi rendek Kornis Boldizsárhoz és 
Zsigmondhoz]. 

ellenszegülő szembeszálló; care se opune; sich 
widersetzend. 1865 : Rendelem hogy ha gyerme-
keim közül bár melyik ezen végrendeletemen meg 
nem nyugodna, annak fel bontására vagy meghiu-
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sitására bár mely uton lépéseket tenne, ezen nem 
várt esetben, ezen végrendeletemnek ellen szegülő 
gyermekem, csak is a ' törvények által számára 
rendelt köteles részt kapja ki mind fekvő 
mind felkelhető összes vagyonombol [Kv Végr. 6]. 

ellenszólás ellenvetés; obiecţie; Einwendung. 
1708 Az bé hozott Törvényes Panasz, Felelet, 
és ellen szollásbol, és bizonyos bé hozott tapaszta-
lásból, és az Deliquens maga vallásából, Concludál-
ta to t t az egész ŏ Felsége Hadi Tŏrvenyes székinek, 
Tiszteletes Praesesse és Assessoritola [Kv; KvLt I. 
194. - aKöv. a végzés]. 

ellent ellene ; împotriva ; gegen mich/dich/ihn/sie. 
Szk : ~ áll ellenszegül, szembeszáll; a se împotrivi; 
sich widersetzen. 1756 : Balog Uram fel emelt 
kézzel nekem szőkőt káromkodván hogy meg 
verjen de mas emberseges emberek ellent állották 
s nem engettek [Remete Szt ; TK1 r. jb vall.]. 
1759 Szemeinkel lát tuk, hogy Hatházi 
Cilika ezenn leirt szándékának Providus 
Marosann Gavrilla ellent állott [Árpástó 
SzD; BK 5 m. és 1 r. valló vall.] * ~ állhat 
ellene állhat; a putea rezista; jm widerstehen 
können. 1710 Horváth Gyŏrgi Ur(am) is obligálá 
magát, hogi akar hol az meg jr t kezesek 
Horváth Gyŏrgi Úrhoz felesegihez, és Gyermeki-
hez is, ugi jöszágáhozis hozzájok szabadoson 
nyúlhassanak, és se vajdák, se királyok, se Feje-
delmek, annál jnkáb mások alat valók ellent ne 
álhassanak benne [Csíkszereda; Borb. I]. 1806 
semmi Némű Tőrvény béli rémedium ellent ne-ál-
hossan, ha-nem egyenesenn Desummáltassék még-is 
ezenn őrőkős vásár in-vigore meg-maradgyon 
[Vaja MT; SLt 12. V. 20 if j . Vajai Sepsi Mihálly 
hit. ass. kezével] & ~ álló ellenálló, ellenszegülő; 
care se opune; sich widersetzend. 1817 köteles 
. . . az ellent állokot azonnal bé jelenteni [F. árpás 
F ; TSb 46] ~ álló gerenda ' ?'. 1829 : Ellent 
állo gerendák a’ vizvetők mellé a' flügelre [HSzj 
vizvető al.] ~ hány a. ellen/visszacsapással vé-
dekezik ; a se apăra cu contralovituri; entgegen-
schlagend sich verteidigen. 1631 Hamar Istokis 
ki vona az kardot ug j maszot hatra eleötte, czak 
ellent hant [Mv; MvLt 290. 233]. 1686 az tordai 
vitézek elrugazkodának, engem elszakasztának az 
lobonczok sokan vagdaltak hozzám, egy 
botokával hántam ellent [TT 1889. 509 SzZsN]. 
1732 latam Medgyes János Uramot hogy . . . 
Balog Sándort minden igaz ok nélkül meg támadá, 
es a mezítelen kardal hozzaja vagdala de nem 
vaghatta meg Balog Sándor hanyta az ellent 
Medgyes János Uram (na) k erősen [Szentimre 
MT; BalLev]. 1779 annyiból volt szerentseje 
az Bironak hogy valahonnét égy Balta akat 
volt kezib(e), az kivel tsak hánta az ellent [Záh 
TA; Mk V. VII/12 Senyüe Pintyüia (40) jb vall.]. 
1817 Bottyával T k t s Rosnyai Josef Ur az Udvar 
Biro Urat Főbe kezdette ütni, verni annyira, 
hogy ha az Udvar Biro Ur Ügyesen Nád páltzájá-
val az ellent nem h á n t a volna, s magát nem oltal-
mazta volna nagy szerentsétlenség erhette volna 

[Udvarfva MT; Told. 78]. — b«, ellenkezik; a se 
opune; sich jm/einer Sache widersetzen. 1653 • 
Egy tekerületbe szállitám őket onnat, és immár 
ott akartunk hálni az éjjel. De . . a császár 
tábori mestere . . azt a helyet az hol mi valánk, 
a császár sátorának rendelé és minket elkülde 
onnat mindjárt Eléggé hányánk ellent, de 
csak hiában lőn, mert el kellett onnat mennünk 
[ETA I, 133 NSz] ~ szól tütakozik; a protesta; 
protestieren. 1544 Mynd ezek ellen az borbala 
ázzon nem zolt semy ellenth [Szászzsombor kör. 
SzD; MNy XXXVI, 52] ~ tart - a. ellenez, 
ellene van ; a fi împotrivă; gegen etw. sein, etw. 
widerraten. 1544 My koron Istrigy Symon testa-
mentumoth te th wona akoron ys ezth montha 
wolna Symon wra(m), hogy meg elegetethe az 
borbala azonth myndembeol, nam fel haz helleth 
at tha az mayor haz heleth az borbala azzonnak 
az che Gergelne(ne)k az fel haz ellen Myhal 
sem tar th semy ellenth [Szászzsombor kör. SzD > 
MNy XXXVI, 52]. 1569: Az Kis gherebenes 
Neweó falwt, hogy Zalyta bernald balas az három 
falw Ellent ta r t vala benne hogy oda ne zalichya* 
Mert felnek vala, hogy azokotis, az f eketere ôl 
Eeltetne, De Zep Zawawal Meg Engheztelee Eoket, 
Es vgy ada, az gherebenesyeknek az kis veolgiet 
[Székelyvásárhelya; VLt 7/692. - aMv]. 7570 ; 

Ennek eleoteis kertek volt Byro vramat es az 
Thanacyot hogi eo k. az hataroknak megh w y t a s a r a 
gondot viselnenek, hwlot az zomzed vraim sem 
Tartanak Ellent benne, szeot Eomagok kenallyak 
Magokat Wele [Kv; T a n J K V/3. 18a]. 1584 
Mikor penigh eo egy Tordai embernek Atta volna 
ezen hazat, es bele akart volna Menny, ez Koos 
Istwana ellent tar tót Abba(n) seót Az kapun sem 
erezti volt be [Kv; T J k IV/1. 317. — aA szom-
széd]. 1585 eztis mondotta az lofeieknek hogy 
ha eo maghok szamara az lofeiek szaz awagy ket 
szaz diznot tartanakis taha t abba sem(m)i ellent 
ne(m) tart , eo abból dezmat sem weszen, de 
masun(n)at ne(m) hagy diznot oda foghadni nekik 
[Pálfva U ; UszT]. 1606 Zekel Moses Vra(m) 
kere mynket hogy ellent ne tarchúnk ben(n)e 

[i.h. 18/45]. 1617 : az megh I r t t gattnak k e ö t e s e b e 
es tartasaba ellent tar to t tak [Meggyesfva MT> 
Bál. 57]. 1619 Beczj palne Aszonjom, M i n d z e n t ) 
Benedeknek at ta uala penze(n) eökötta BeczJ 
Imreh s Beczy Tamás Vram Ellent tartanak benne 
[Szentsimon Cs; BLt. - aTi. a jb-okat]. 1633 • 
mikor megh bekellenek Rado Peter, es Beölön1 

Miklós, akkor . . . Bőlőnj Miklós keuania val* 
hogi záz forint legjen az keőtele, az k j fel bontan3, 

az dolgot keőzeötteők . . . vgi emlekezein 
hogi Keőteles Istuan ta r ta ellent benne P^ . I 
MvLt 290. 133b/2]. 1664 Az mi Gonos J^ .v 
Aszonytol megh veot részt illetj, abban s e & ? l 
ellent nem tartunk . . az első házán fen ta1*11^ 
versegünket [Ne; DobLev. 1/21]. 1665 : Fe l e S ^ 
gŭnk leven donataria benne ha ŏ ne(m) ell^?î . 
mi sem tartunk ellent benne [Wass. fej.]. 
ha az Urak egy más kőzőt meg osztoznak s z a ^t 
dak ő Nsgok magak kőzőt el-osztani a ' Falu 
benne ne(m) ta r t [Illyésfva Sz; BfR I. 4 5 ' 
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Lupe Togyer (70) jb vall.]. 1778 eleitől fogva, 
hogy meg indították a' Kortsoma Limitátioját, 
arra egy po(sse)ssor sem állott, sŏ t t ŏrŏkké ellent 
tartott, Mlgs Hent(er) Jstván, és Pápai Sándor 
Urakon kivŭl [A.jára TA; BLt 12 2 r. jb vall.]. 
— L. még ETA I, 155. — b. szembehelyezkedik; 
a se opune; sich entgegensetzen. 1584 Ez Nyreo 
Markos Akarwan el venny ez Mostani felese-
get hat ellent Akart tartany benne Zeoch Giarfas, 
En hozza Menek es Mondek Neky Myert tartasz 
ellent benne [Kv; TJk IV/1. 329], 1653 Mondják 
volt azért akkor némely vén hadakozó emberek: 
hogy ne menjenek a tábornak de azt nem 
fogadák némelyek És ugyan azt kiáltották, 
hogy aki ebben ellent akar tartani áruló az! 
[ETA I, 49 NSz]. — cš védekezik; a se apăra; 
sich verteidigen. 1842 Kereskedő Amberboj 
Josefné Alexander Mária szolgáloját egy 
páltza vastgságu pipa szárral agyba főbe verte, 
és ezzel se elégedvén meg midőn éppen a' tűznél 
az ebédet főzte, egy kalán forro kását, ugy a’ 
szeme kőze csapott, hogy ha némiileg kezével 
ellent nem tart szemei is ki égtek volna [DésĖ, 
DLt 1452] ~ tartás ellenzés, szembehelyez-
kedés; împotrivire; Widerstand. 1796 Dosa 
Ádám ur Bernád Ersébetli Aszszonyt 
tŏrvenyes ŏszve esküvés általis el akarta venni 
hites feleségének, de Testvér Báttya ellent 
tartása miá hozzá nem férhetett [Lukafva MT; 
DLev. 4. XLA] -fc ~ tarthat ellenezhet; a putea 
fi contra, a se putea opune ; dagegen sein können. 
1585 Az hatalmaskodó eoreokseges emberek ha 
valakinek vagy zemelyere, vagy hazara tamadnak, 

Azt a Capitanok bewntetessel le chendezit-
hessek. De wgy ha a' ket fel peres (így !) a' Capita-
nok itiletire, vagy le chendesitesere el igazitasara 
erezkednek, Ha penigh a Biro eleót akarnak teór-
Avenkedny, az Capitanok semmy ellent benne ne 
tarthassanak [Kv; KvLt Vegyes III . 17] * ~ vet 

védekezik; a se apăra; sich verteidigen. 1597 
eliiak nagi hirtelen leön hogy Sarkeozi János fel 
kelue(n) az chiakannyal kezde az Vraim keozeòt 
zellel ewteogetny, eleozeor Gal Ianoshoz ewte, 
ew az bottal vete ellent de vgi ewte Sarkeozy az 
chiakannyal hogi vgian pozdoryazik wala az bot 
nyele [Kv; TJk VI/1. 29]. 1599 Wargha Balas 

fel zekek az aztaltol, kapa kett zekerczet 
eggik zekerczeiewel Balas ellent wete, masikkal 
hoza waga, wgy eset Ferenczen az seb [UszT 
15/196]. 1610 : latam hogi Dobos Georgi uer 
szörnyen Janka Mikloshoz, de Janka Miklós czak 
ellent uett vala az palczaiaual [Csíksztmárton; 
Berz. 12. F 92. 127J. 1745 az katonák ki vont 
kardókal az Sokadalmos paraszttsagot kergetik, 
egy embert el érnek az katona hozzá vág az 
kardal, ŏ is ellent vett az botyaval [Dombó K K ; 
Ks 5. X. 6 Drágán Todor (51) jb vall.]. 1768 
Márkully mindjárt hozzá ütöt, s azonba ellent 
vetvén Josi keziben levő Bottal, belé futott a' 
Legény Márkullyba, tépelődni kezdettek [Mező-
madaras MT; BK. St. Bálás junior (25) vall.]. 
1819 akkor a' Férje főbe akárván engem ütni 
már kezében volt fejszéjével, botommal ellent 

veték, 's jobb kezem mutató ujját meg sér-
tette [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. — b. ellenvet, 
ellenvetéssel áll elő; a obiecta; etw. gegen etw. 
einwenden. 1653 Erre nem felelhettek semmit. 
Utoljára aval is ellent vetettek a mi uraink: 
hogy nem vagyunk mi székelyek, hanem városiak 
[ETA I, 8 8 - 9 NSz] ~ vethet ellenállhat; 
a putea rezista; widerstehen können. 1761 mely 
háznakis hasanlo tisztességes ablaka lévén 
ennek vilago három erős vaspantokkal tsínaltatva, 
mely ellent vethet gonosz tevő emberek bé mênŏ 
szándékának [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 

ellentállás 1. védekezés, ellenállás; apărare, 
rezistenţă; Widerstand. 1844 Ada Josef Ur 
pedig egy páltzával dŏfŏdŏtt bé az Udvari Jobbá-
gyokra, a mikoris edgyik az ellentállás közben 
Ada Josef Urnák erőszakos taszigálása, és dŏfŏ-
dése alkalmával a karját meg találván taszítani 
nagy tűzzel kérdezték, hogy ki légyen az az ember 
nevezzük meg [Szárazpatak Hsz; Berz. 17]. 

2, ellenszegülés, szembeszállás; împotrivire; Wi-
dersetzung. 1792 (A földet) senkinek ellent 
állása nélkűlt viszszá foglaltuk [Msz; MbK XII. 
87]. 

Szk : ~t kiált. 1819 A Statutio idejekor 
contradicaltanak ., de a Regiusok tsakugyan 
meg nem akarván állani, a Nemesség nagyon fel 
zudult volt, s ha a Regiusok meg nem állottak 
volna a statutioban, s B : Kemény Pál a nemessé-
get nem tsendesitette volna, Ember halál történt 
volna az egész Nemesség ellent állást kiáltott 
[Kővár vid. Ks 67. 47. 28]. 

ellentart ellenez; a fi împotrivă, a se opune; 
widerraten. 1585 Az Keomywes leorincz legeny 
(!) zayabol hallottam ezt, En vgmond ell vesze(m) 
Az Ersebetet mert zerete(m) De az Anyám es 
es Nene(m) elle(n) tart benne [ K v ; ' T J k IV/1. 
452]. 1674/1681 Nem tartok ellen benne ha 
örökséget vehet fiai szamara es Taxal tőle mint 
az tőb Taxas Jobbágyim [VhU 470 Thököly 
Imre vál.]. 

ellentartás ellenzés; împotrivire, opunere; Wi-
derstand, Mißbüligung. 1582 eö kegmek tablara 
Iarwa(n) valaztottak eo kegmek ado zedeóket . . . 
Eo kegmek varassul azon elóbby Authoritassal 
aggyak penig ezt a tyztet a ' mint ennek elótte 
vysseltek kerykis eó kegmeket hogy ebbe semmy 
ellen tartast ne tegienek [Kv; TanJk V/3. 250a]. 
1752 : a Molnár tisztíthassa az árkot, és el 
bocsáthassa a vizet kártételek nélkúl, melyben 
semmi ellen tartást ne tarthasson . . . Benedek 
János Ur(ain) [Csobotfva Cs; Ks 65. 44. 13]. 

ellentartó 1. ellenző; adversar; Gegner, Bekämp-
fer. 1599 haladékban ment esmet az dologh es 
vgyan semmikeppen az Jozagot Balint vram 
nem aggya, az felesegeis penigh ellen tar tó benne 
[Kv; TJk VI/1. 274—5]. 1677 Kegyelmes Aszo-
niam Alazatason Foliamodam az Ngod kegyel-
mesegehez Mivel az mint Ngod Sarasi János 
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Ur(am)nak te t volt olian valaszt, hogy Törveniel 
igazodgyek el köztünk az dolog egy masal kegyel-
mes Aszoniam meg alkutunk, volna már, czãk 
k<o>nyergenek Alazatason Ngod(na)k mint ke-
gyelmes Asz(oniam)nak azon kegyelmesegebül ne 
legyen ellen ta r tó meg egyeztünkben [Fog.; 
Szád. Bojer Sigmond kérv.]. 7682 El valaszta-
tásat hogy kivannya, ha a sz : Széknek ugy tetzik 
ellen tar tó benne nem akarok lenni, tsak az szent 
hazassagra adassék szabadsago(m) [SzJk 168]. 

2, ellenszegülő; oponent, împotrivitor; Wider-
setzer. 1653 : Móses elsőbben szép levelét 
bocsátja mindenüve a székelyek közé, kérvén 
őket : ,,hogy mindjár t felkeljenek és melléje 
jöjjenek, ha hol pedig valaki ebben ellentartó 
lenne, tehát annak nem barátja, hanem ellensége 
lészen" [ETA I, 79 NSz]. 

Szk : ~ akar lenni tütani/tüalmazni akar 
vmi t ; a vrea să interzică ceva š

t eine Sache ver-
bieten wollen. 1590 Ĕ' Azért en Fodor Jllyes Ilyen 
ok alat engettem meg az en Rezzemet azo(n) 
zölëonek hogy Angalit Azonya Zabadsagot enged-
yen ennekem, Az hazasagomra menem, K y t en 
Angalit Azony Hlyen ok Alat meg engetem nekye, 
Chyak hogy elseoben plébános vramtol Zabad-
sagot nyeryen hogy ha plébános vram ellen tar tó 
nem Akar lenny hazasitassanak [Kv; RDL I. 
3. — aTi. az elvált feleség]. 

ellentmond jog ellentmondást jelent be ; a de-
clara/face întîmpinare; Einspruch erheben. 1736 : 
En . . . Sz. Benedeki Idősb Décsei István Protes-
tálok solemniter, és ellent mondok . . az martallya 
nevű szŏlŏ hegyben lévő Ŏss ŏrŏkŏs szőlőmben 
ha kik mit, mennyi t akár mikor és akár mi Uton 
modon el kapaltak, foglaltak es aprehendaltak 

., a ' mit benne el fogtak . . . fen meg irt szŏlŏm-
beli el foglalt, és apprehendalt részeket senki ne 
épittse, ne birja [Torda; T J k I. 125]. 

ellentmondás tiltakozás; protest ; Protest. 1812 
az Allperesek nem Békességesen vetették bé azon 
földet ; hanem a Fellperes Urnok ellent mondásai, 
és Tiltásai ellen, eröszakason és alat tamba [M. 
bölkény M T ; Born. G. XI I I . 16]. 

ellentmondó t i l takozó; de protest ; Protest-' 
1800 : Szolgabiro Urnák, hogy a’ Mlgs Groff Ur 
Verejének egy ellen mondo Instructio formával 
procedalt f i ze t tünk /72 [Torockó; TLev. 5]. 

ellenttartás ellenzés; împotrivire; Widerstand. 
1796 Dosa Ádám ur . . . Bernád Ersébeth Asz-
szonyt tŏ rvenyes ŏszve esküvés általis el 
akarta venni hites feleségének de Testvér Báttya 
. . . ellent tar tása miá hozzá nem férhetett [Luka-
fva MT; DLev. 4. XLA]. 

ellenválasz viszontválasz; replică; Gegenant-
wort. 1648: T i l ta t a . szabó János Vram en 
altalam Erszentkiralj János Vramat Burjanos 
ó Budán az Tŏ rŏk reztul hogj ra j t a ne 
ippeczen semmit . . melire ellen ualazt teõn 
Erszentkiralj J ános Vram igenis ippetek mert 

keòzelleb ualo uir vagiok eo nallanal megh bizo-
nitom az Teòreòk rézhez [Burjánosóbuda K ; 
J H b K XXII/33]. 

ellenvetés 1. visszaütés/vágás; lovitură d a t ă 
înapoi, r ipostă; Rückschlag. 1763 mikor i s m é t 
meg akarta ütni Vultur Szimion ellent vete P a l c z á -
jával, s azon ellen vetés közben rontot ta el K r i s t ó f 
Todor Vultur Szimion u j a t t [Nagyida K ; Told. 9]. 

2. ellenzés; împotrivire; Widerstand. 7768 ' 
ezen most Controversiában hozott darab helyet 
mindenkor a Szász Szent Lãszloiak birták minden 
ellen vetés nélkül, f a já t erdŏlték tüzelték s m a r h á -
jokot ra j ta pascualtatták [Szentlászló TA; J H b 
XXXVI. 17]. 

3. kifogás; obiecţie; Vorwand. 1760 ã mik 
ă substrata materiát i l l e t i k azok e x t r a c t i z a l t a s -
sa(na)k, és â melyik ellen valamelyik félnek ellen 
vetése exceptiója lenne, készületet tégyen 's égy 
mással com(m)unicállya hogy hová hamarébb â 

Szék (ne) k hír tétetvén hogy â parsok készen 
vadnak ă Ns Szék ujjolag ki jöhessen és f i n a l i t e r 
Judiciumot tehessen [Oroszfalu Hsz ; BLev.]. 1791-
Mostan Nms Détsei Sándor Vram . . . maga-
régi Eleiről reá devenialódott Nemes S z a b a d s á g á t 
szándékozván a Nagy Erdei (I) Mlgos K : Táblán 
. . . véghez vinni, ha valami szótok, vagy 
ellen vetéstek vólna, el kezdendő P r o d u c t i ó j 3 -
eránt, tehát magatoka , és az egész Sámsoni Contri-
buens Com(m)unitásnak Nevében ot tan . . . meg 
jelennyetek [Sámson Sz; Borb. I I . — aA falus-
bíró harmadmagával]. 1813 k. a’ Felperes Tanúi 
ellen t e t t Ellenvetései az Alperesek (ne) k ö n k é n t 
elenyészn(e)k [Dés; DLt 56-hoz]. 

ellenzés 1. ellenvetés; obiecţie; Einwand. 1570 
Bwday Thamas, Lakatos Myklos, Borbély feren<^ 
zegedy, Zylagy Gergel, Zeoch peter, lakatos pete* 
hitek zerent vallyak hogy . eok senkytwl sem*^ 
Thyltast sem Ellenzést Nem hallotanak azko£ 
sem pénzt sem hazat eo Eleotek senky Nem t h y ' 
to t t a [Kv; III/2. 205]. 1762: édgy Szent 
Lászlai Ember (ne) k ökre gonoszul meg n y ú z a t v á n 
ezen hellyen ugy engedték a ezen C o n t * 0 ' 
versiában forgo Erdőt két Esztendeigg 
Szent Lászlaiaknak birni zállogban 
kor az mŭ értünkre és emlékezetünkre 
ellenzés nélkül békességesek [Hesdát TA; 
- aTi. a hesdátiak. b É r t s d : bírták]. 1804 : 
havasi Kalányos és Sátaros Czigányokatis ni*** 
eddig ezen hellyen, mind Szabad, és k ö z ö n s é g 
hellyen minden ellenzés nélkül nyarolni, és S* 
rozni tudom [Sárd A F ; T S b 51]. t 

Szk: ~t tesz t i l takozik; protestează; 
erheben. 1584 : Kowach Balas vallia hogy m1 

e l (n) volna az hazat ez Koos Istwannak, zonzed levreL* 
megh ertette volna eó hogy Bokor Caspar 

Nem engette neky, hanem el vetette roU*» * 
Bokor Casparnak eo Atta megh a’ pénzt a’ ha&e ' 
Az felesege penigh semmy ellenzest Nem 
[Kv; T J k IV/1. 317]. ^ 

2. a szél ~e a szél felfogása ; protejare împ° l y 
vintului; Auffangen des Windes. 1680 : az ke*ne 
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elein Tölgy fabol valo egy szál oszlopokra az szel 
ellenzésere vagyon fel verve ket szál u j fŭresz 
deszka [A.porumbák F ; ÁLt. Inv. 21]. 

ellenzésképpen ellenállásként; drept opunere, 
ín chip de împotrivire; urn Widerstand zu leisten. 
1605; Ez az zegeny varas penigh nem ollyan, 
ky ereyewel valamelly Feyedelem ereyet elémene-
teleben meg késlellye sem más ereosb rea jeoweo 
Feyedelem ellen megh otalmazhassa, awagy ma-
gath ellenzésképpen eleyben vethesse; hanem az 
kinek Jsten aggia az orzagnak birodal(ma)t azt 
fely, vrallya, es hwseges engedelmeuel bechiwly 
ÍKv; TanJk 1/1. 504]. 

ellenző I. mn 1. ~ vas a. kapuajtó (zárószer-
kezetének ?) vmely része; opritor (piesă a broaştei 
de poartă); Teil des Torverschlosses. 1742 : Ezen 
nobilitaris curiara bemenő . kapu tetején 
kétszeres galambúg E mellett vas sarkon és 
pántokon forgó, avatag fűrész-deszkákból csinált 
a-jtó is vagyon, hozzávaló tizennyolcz szemből 
álló vas láncával, kapcsával és ellenző vasával 
egjütt [Zalasd H ; ETF 108. 9]. - b. vmilyen 
kovácsszerszám; unealtă de fierărie ; Art Schmiede-
werkzeug. 1812: Egy ellenző vas xr 6 [Mv; MvLev. 
Szabadi József kovács hagy.]. 

Precskay az ellenző, ellenzővas <ís előző nevű kovács-, ill. 
•akatosszerszámot ismeri és németül 'Vorlialthammer' értelme-
zéssel szótározza. 

2. védő; de apărare; Abwehr-. 1681 (A vete-
ményes kertet) az egregia vizinek sokszor ki ára-
dása ighen ighen el vesztegette es ã főidét is 
*ghen le szaggatta eszt eddighis kőnyű löt 
volna megh orvosolni, ha ellenező fenék gátaczkát 
bár csak ket helyen vetettek volna [Vh; VhU 
572. — »Az Egregy, később Cserna folyócska]. 

3. helytelenítő; oponent, dezaprobator; tadelnd. 
1764 ezen kérdésben lévő Erdőt mellyet 
most a Tordosiak le vágtanak, . le vágták az 
Ispánlakiak ., de akkor se találkozott edgy 
Szentkirállyi Emberis ellenzője [Ispánlaka AF; 
JHb XXVIII/48]. 1776 Meg esvén az irt Expo-
nensek kőzött a ' Mátkaság, tanáltatotté annak 
valaki ellene mondója, vagy nem levén akkor 
Senkiis ellenzője ? [Nsz; GyL hiv.]. 1847 
En ezen vásárnak és béigtatásnak nem hogy 
ellenzője — söt inkább akarója vagyok [Mv; 
DE 3]. 

II. fn 1. csákó/sapkaellenző; cozoroc; Schirm. 
1809: A Csákóra bár ellenzőt vedtem [Várfva 
TA; KW], 1841 Schuller János . viselt 
fehér báránybőr sapkát ellenzővel [DLt 591 
nyomt. ki]. 

2. tilalomfa/jel, csóva; semn de oprire la mar-
ginea terenurilor protejate; Hegezeichen/wisch. 
1804 : egy földemet ellenzettem hogy ne károsítsák 

az úttal, mikor eö kegyelmek el mentek az 
Erdőre akkor felre hánták az elenzőt, mikor 
Jöttek haza akkor tsináltam helljre, hogy szollot-
tam a magam káromért azért rontottak eszve 
[Pálfva U; Pf]. 

ellenztet 1. elleneztet 

elműlhatatlánul 

ellep 1. elborít; a inunda/acoperi; bedecken, 
überfluten/schwemmen. 1672: vizben állották 
feleig az kender feŏldek, az Ország utt ját is min-
denkor el lepte az aruiz, az kaszalo retek 
szélit lattam hogj el lepte az arviz edgj néhányszor | 
i t t Adamoson, felljvl szakad edgj patak, azon 
toljul, uagj uet ki az arviz, ott oszta(n) el terjed-
uen, az kaszalo reteken, ugj jeŏ le ide Adamos 
fele, s ugj lepi, s follja el az Ország u t ja t [Ádámos 
K K ; JHbK XXI/16]. 1716 a sok essőzések miat 

. a dinnyét egészen ell lepte a viz [O.csesztve 
AF; Ks 86 Szegedi János lev.]. 1723: mikor ä 
N : Szamos meg áradott ugy ki vetett ă másik, 
hogy ä Deési Vraimék Réttyek(ne)k nagy részit 
el lepte [Désakna; Ks 25. IV. 5]. 1754 az Ulj 
malmon feljŭl pedig az melj fel vert Czuvek forma 
fák láczanak még az viz el nem lepte azon fák 
Malom Czŏvekjei voltanaké ? [Nyárádkarácsonfva 
MT; Berz. 15. XXXII. 10 vk]. 1778 : Mlgs Gróf 
Wass Ádám ur(na)k hol ? hány ? és mekkora Capa-
citasu földeit lepte el a Viz, Velkér felől ki építtette 
azon Malmot ? ki eleváltatta Gáttyát; egy szóval: 
az által ki okozta azon kárt és földeinek el veszé-
sit? [Mezőméhes TA; Wass]. 

2. beborít; a acoperi; über/bedecken. 1769 : 
mára viradolog itt olyan hó lett hogy a’ főidet 
el lepte, 's mint Télben az fak meg lomposodtak 
[Tasnád Sz; WLtMiss.]. 1836: Az egész Ménes 
és mindenféle Marhák bé szorultak — a hó le 
esett . . . el lepve a földet [Zsibó Sz; WLt Nagy 
Lázár lev.]. 

Szk i a tűz lángba borul. 1718 az fen forgo 
major ház éfel tájb(an) eget él az meg én 
oda mente(m) az ègesz hazat el lepte volt az tűz 
[Branyicska H ; JHb Tot András (16) jb vall.]. 

3. benő, felver; a năpădi, a acoperi prin creştere; 
über/bewachsen. 1757: falunb(an) (!) is ha ki 
mi kevés oeconomiatskát folytat minden eszten-
dőben) szükségesen kivantatik hogy helyeit tisz-
togassa, és a béfolyo erdőkből tágosittsa, külőmben 
az Bokor szaporán el lepi [Középalmás H ; BK 
ad nro 144]. 1835 : A széna füveket irtani tiszto-
gatni ne hogy a Cseplesz-bokrok el lepjék köte-
leztetik . az Arendator ötsém [Sófva BN; 
Somb. II]. 

4. elönt; aumple; überschwemmen/fluten. 1722: 
Tudom aszt, hogj ennek előtte ket esztendővel 
Male Pásztor lévén, hogj asz béremet kértem 
Pap Petertől; az fia Pap Vonka egj karóval úgy 
megűté az kezem fejét, hogj mingjárt el lepte az 
Ver az kezemet [Kecsed SzD; TL. Pakular Tiva-
dar (40) jb vall.]. 1765 : látám hogy Korodi Morvái 
Andrást Rácz nevű Czigány ugy meg tsapá 
föb(en) egy Darab Fával hogy a vér mingyárt el 
lepé [Zágor K K ; Ks 18. LXXXVIII. 8]. 1779: 
Láték egy Czigant az ki is Stephan nevű beressit 
az Expon(ens) Urnák ugy meg ŭ t i homlokba, 
hogy mingyart még az egész abrazotyat is el lepi 
a vér [Záh TA; Mk V. VII/12 Punze Gyorgyitza 
(62) jb vall.]. 1783 mely Szováért ugy vágta 
ortzul a Fogados hogy mindjárt el lepte a vér 
[Agárd MT; Told. 10]. 1799 Gyepes György 
N. Trifan Vonutz(na)k fejében égy Teli kantsot 
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tsapott ugy hogy el lepte az Vér [Dés; DLt 109/ 
1812.]. 7802 a’ kotsis ott termett vasvilláson, 
a kíís ugy vágta agyon Forro Lajost, hogy gugga-
dozva alig tudot t haza szaladni, a ' vér el lepte 
[Mv; Born. X X X I X . 53 Schreiber Jákob (28) 
fogadós vall.]. 1846 : Darvas János kezébe lévő 
paltzajával ugy űtőt te artzul hogy tőstént el 
lepte a ' vér [Dés; DLt 530/1847]. 

5. elözönöl; a invada; überfluten. 1604 Mj 
az cziebya Erdőn walank onat menek ki az berezre 
wigiaznj weczke folj, hat mind el leptek az raczok 
az falut, az nepet Jgön ölik wagiak [UszT 18/139 
,,Jrolmos Lukaczj weczkey lofw Ember" vall. 
— aCsöb U]. 1644 egi szeker giumeolcziös vala 
az ucza keözepin az Ászon nepek el leptek vala 
[Mv; MvLt 291. 414a]. 1653 Azonban a várost 
is ellepi a tatár, török és magyar | A Géra felé 
is vigyáztunk, gondoltuk az t : hogy talám a Nyárád 
mellett menyen fel, és csak a Géra felöli hirtelen 
akar ellepni bennünket [ETA I, 64, 98 NSz]. 
- L. még i.h. 104. 

ellép kilép; a ieşi, a pleca; austreten/scheiden. 
1586 Nemethy Istua(n), Karoly Pal, Zakal János, 
Nagy Istua(n), Thoteory Istwan, Eotweos leghe-
niek Ezt tudgiuk bizonial hogy Mikor megh bwnte-
tek Eotweos Imrehet vgyan Azon oraban minket 
az Eotweos Mester vraim be zolitanak, Es igy 
zolanak, Ez Iffiu vgmond ez Imreh megh bunheo-
deot Arrol Ami nemeo vetke volt, Azért holot 
Adegh Innét Nem zokot senky el lepni Meglen 
az eó velle megh haborodot zemelieket megh 
keowetne, keowessen meg Imre Mesteris titeoket 
[Kv; TJk IV/1. 543]. 

ellépés megszökés; fugă; Flucht. 1614 Jósika 
Istvánt megfogatá,a vivék Szakmárba, melyet 
ot t ölének meg az németek az Báthori Zsigmond 
Opoliából való ellépéséért [BTN 4 3 - 4 . - aA 
fejedelemségről lemondott Báthory Zsigmond]. 

ellepet e lborí t tat ; a face să fie acoperit/inundat; 
überfluten lassen. 1778 Tója gáttyának fel-dugá-
sával Földes Vramnak egy napi szántó főid-
gyét a ' Vizzel el lepette, és éppen haszon vehetet-
lenné tet te [Mezőméhes TA; Wass. Szoporán 
Iliszia (54) zs vall.]. 

ellepett benőtt , bor í to t t ; năpădit, acoperit; 
bewachsen. 1757 egész cultivalo Határunkan 
mindennémű nevezetes szántó földeink, és kaszá-
lóink nagyobb részint ami (!) értünkre, hol erős 
erdőkből, hol pedig bókrós tövissel el lepett helyek-
ből nyi t tat tak és készíttettek [Guraszáda H ; 
BK ad nro 144]. 

elles kilesi vki távozását ; a pîndi/aştepta ple-
carea cuiva; den Fortgang erlauern. 1823 Cser-
nátoni Sámuel a gazdákat Házaiktol el lesvén 
Feleségeikre menve parazna indulattyanál fogva 
külömbb, külömbb, féle modon minémü eröszo-
kokot tö t t [Radnótfá ja MT; TLt Praes. ir. 65/827-
hez]. 1834 : el lestem Nagy Gábort hazol s el 
hoztam a legjob Méhit [K; KLev.]. 

elles 1. bárányozás; fătat(ul oilor); Lämmern. 
1600 : Miért hogy az Vristen ŏfelsege, az Johok-
nak Ellésekor Jgen niavalyás vezedelmes hidegh 
wdŏ t zolgaltata, ki miatt az Baraniokban sok 
meg holt az Elléskor [Kv; Szám. 9/XII. 99 Igyarto 
Simon isp. m. kezével], 

2. csikózás„ rég, táj vemhezés; fătat(ul iepelor); 
Fohlenwerfen. XIX. sz. e. f . A' Kantzák ellése 
Laistroma [Somb. II]. 

elleshet kileshet vmit; a putea pîndi ceva; erlau-
ern können. 1793 mihellyen a ' Néhai Gróf Ur 

le fekvését el leshettek, azonnal Csernátoni XJr 
a’ Mlgs Grofnénál megjelent [Koronka MT; 

Told.j. 1795 igen kedvére járó gyermek vólt 
tsak nem mindenkoron erőszakoson lehetett őtet 
fel öltöztetnünk ; de mihelyt minket valahová el 
leshetett, azonnal Betyároskodni kezdett, s gya-
korta egész napestig-is fel öltöztetni nem t u d t á k 
[Mv Told. 47J. 

ellesz 1. vhogy meglesz/él, elboldogul; a o s c o a t e 
la capăt cumva; irgendwie auskommen. 1615 
Pete Mathias es Pete János mentenek u o l t 
az fóldés vrokhoz, hogy valamy segítséggel legye(n) 
nekiek, mert zegeny allapattal uoltanak, s m o n d 
az vrok, en nem adhatok, hane(m) inkab eg£ 
ideigh hergyetek (! ?)a ualahol, az migh m a g a t o k a t 
megh ualthattiatok, en el leszek addig z o l g a l a t o t o k 
nelkŭl [Törzs. — aElírás ereggyetek h. ?]. . 

2. legyen el vki nélkül éljen vki nélkül; să-Ş1 

trăiască viaţa fără cineva; ohne jn sein/lebefl-
1701 Az A hac ratione akar válni . emberségé 
emberek altal meg talaltatva(n) a kézbeadás meg 
volt az ajandek is meg volt de mint hogy én j e ^ 
ne(m) volta(m) s ŏ kglt ne(m) ismerte(m) az ut»n 
vette(m) esze(m)b(e) szavab(an) és beszedéb(en) 
lo fogyatkozását minek előtte hittel egyb(e) köt-
tetnénk jobnak ítele(m) hogy edgy mas n é l k ü l fj 
legyünk mivel lelke(m) ne(m) fül hozzá [SzJk 333J-

3. legyen el vmi nélkül a. mondjon/tegyen 
vmiről; să renunţe la ceva ; soll auf etw. verzichten* 
1597 aki mezaros akar lenny az mindé(n) vto 
az teosersegnelkewl minden c h e r e b e r e n e l k e w l 
legien, es annak beket hagiwan az mezarl^ 
giakorollia [Kv; TanJk 1/1. 300]. 1658: & 
ország esmét Rákóczihoz követeket küldött v*ţ ' 
kérvén azon, hogy legyen el a fejedelemség n^lk ' 
mert a török császár nem akar ja engedni [ETA ' 
166—7 NSz]. — b. marad jon el vhonnan; a * 
veni/merge undeva; soll von etw. wegbleib 
1630 : Ezt latua(n) Uram is felt Szalaj CifMfe 
nek gonosz czelekedetiteöl, sokszor megh ^ 
Uram Zalaj Gieorgjnek hogj el legie(n) 
hazanekül ne jeöjön oda [Mv; MvLt 290. ţüJJ; 

4. eltűnik/vész; a dispărea; verschwinden. 
Ezt tudom hogy testamentomoth ton vngwa**^' 
de en nem tudom myczoda testamentom v 0

ſ V v ; 
es howa loth el az a testamentom leuel 
TJk nil\ş' 160 Ambrosius Auner vall.]. 15

eÍJe 
Az en vramnak az Malomba valo mesterseg 
giakorta teortent ez, hogi hul az z u z e k b o l » 
egiebwnnet vezet el buza, nem tudhattuk 
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lezen el az buza [Kv TJk V/l. 3261. 1602 az 
azzony panazolkodott ezen, mondwan, lm 
nem tudom howa lewek el az en paztorom mind 
az barmokkal egyetemben [Kv; TJk VI/1. 585 
Valentinus Hencz vall.]. 1752 ugj ment ki ă 
házból, hová lott el nem tudom [Abrudbánya; Ks]. 

5. ~ a gyermeke halva születik | elvetélődik 
gyermeke; a i se naşte mort copilul | a fi avortat 
copüul; fehlgebären. 1731 el erkezve(n) ã Baba, 
de fel menve(n) az Asz(sz)onyhoz már ã gjermek 
el lett volt, s maga ã Bába Asz(sz)ony azt beszellette 
hogj ŏ oda erkezve(n) ã gjermeket halva találta 
[Mv; Told. 76]. 1782 haza jővén pedig onnét 
gyermeke el-lett [Km; KLev.]. 1793 nem nézvén 
azon aszszonynak terhes állapotját ugy rúgta 
hasba, azt gondoltam, hogy azonnal el-leszsz a 
gyermeke [Dés; DLt 1799. évi iratok közt]. 
1819 még égy gyermeke ezen kivül Rákosi Urtol 
lett volna a’ mely Idétlenül el lett volna [Kv; 
Pk 2J. 1842 tsakhamar gyermeke elis lett | 
mitsoda orvosságokat adtál néki hogy gyermeke 
el legyen | gyermeke nállunk halva el lett 
[Dés: DLt 85]. 1843 egy gvermeke halva el is 

l e t t [Farnas K ; KLev.]. 
r 

ellet elvetélés/vetélodés; avort ; Fehlgeburt. 
1842 Mit tudtz - kitsoda adott Jáné Máriának 
valami ollyan orvasságat, a' melly vagy gyermekét 
benne meg olte volna vagy annak ido előtti el-
vétét elŏ segéllette? [Dés; DLt 85. 2 - 3 vk]. 

ellelő bárányoztató; loc de fătare a eilor; 
I^animungsstelle. I ſn. 1599 Tudom hogy nagy 
elleteó az Orozliegyi liatar zel [Oroszhegy U ; 
EHA]. 

ellett világra jö t t ; fătat, născut; geworfen/kalbt. 
1632 Ez iden ellet tulok bial N 4. Ugian ez iden 
ellett wszeo boriu N 2. [Porumbák F ; UC 14/38. 
187]. 1756 Balog Ur(am) incuriaja miat egy 
eczaka 55 tsak akkor ellet Gyenge báránykák 
vesztenek el azért, hogy eő kigyelme aklot s 
Sztrungat nem tsináltatot s azon eczaka nagy Ho 
eset és ha Pako Uram oda nem erkezet volna 
nagyob kár és veszedelem eset volna az Juhokban 
[Butyásza®; TK1 5 r. jb. vall. — ftKésőbb Bu-
csonfva SzD]. 

ellczsbel (az időt/napot) eltétlenkedi; a pierde 
(timpul/ziua), a tîndăli; (Tag, Zeit) verfaulenzen. 
1854 Tanítónk . feddő hangon figyelmeztetett, 
hogy a szolgafiú* a mi kevés időt kötelessége 
megenged, tanulásra s nem ledérségre fordít ja; 
mi pedig drága időnket ellesbeljük | (A hivatalnok) 
A nap nagyobb részit a burouban únalom s ásítás 
közt elirkálja, vagy ellesbeli [ŰjfE 100, 117. -
*A diák Körösi Csorna Sándor]. 

eHicitál elárverez; a vinde la licitaţie; ver-
steigern. 1829 azt jelenté a Nótárius Ur hogy . . . 
egy kevés gyümölcsfát licitáltunk ell . . , de abból 
®f en költségem ki nem telik [Mezőkölpény MT; 
TSb Barabás István (54) ns lev.]. 

ellicitálandó elárverezendő holmi; lucru care 
trebuie scos/vîndut la licitaţie; Versteigernde. 
1828 A’ tegnapi napon hozzá fogtunk a ' 
leviendők és ellicitálandók segregetaiojáhaz [Bet. 
4 Hodor Károly lev. Bécsből]. 

ellicitált elárverezett; vîndut la licitaţie; ver-
steigert. 1814 Ami az Árvák el licitált portékai 
árrát nézi: maradott az Árvák részére a Tutor 
Ő klme kezénél 9 Rft 34 xr [Mv; MvLev.]. 1829 : 
az emiitett el Licitalt Fákon kivúl a mostani 
Falus Biro vitetett egy nagy vatzkor fát Vajda 
Úrhoz | töbre ment, a már tsak az elébb el Licitált 
fák árra 40. Rforintnál [Mezőkölpény MT; TSb]. 
1838 : Poka Károly el licitált műszerei árából 
jött bé 30 Fl. [Kv; AsztCSzám. 117]. 

ellicitáltatik elárvereztetik; a fi scos la licitaţie; 
versteigert werden. 1812 A fel kelhető Jok el 
licitáltatván, ezeknek árra in Summa megjen . . . 
185 Rfra 17 xrokra [Mv; MvLev. Szürtei József 
hagy.]. 1822 : 4. Füszfa az Eklésija Tava kőrűl 
meg Udvasadván el Licitáltatatt ( Nyesedékjei 
el Licit ált attak :) [Mezőbergenye MT; EMLt]. 

ellik 1. borjazik; a făta (un viţel) ; (ab)kalben. 
1673 Fejős Tehenek közzŭl hét most ŏszszel 
ellettek [Fog; UtI]. 

2. csikózik; a făta (un mînz) ; (ab)fohlen. 
1843 A szegény öreg Csák égy év és három napra, 
égy szép piros pej kanca csikót ellett Persiváltol 
[Zsibo; WLt Nagy Lázár lev.]. 

elllniitál el/kihatárol; a delimita; abgrenzen. 
1587 az Espanok az Varos erdeyeheóz hata-
rozot feoldet kit Immár el limitaltanak mindé (n) 
wdeoben legh fellyeb gondwiselesel vigyazassal 
megh eorizzek, oialmazzak, Es valóba megh 
Borozdoltassak, hatart vettessenek megh Mara-
dandókat Neky [Kv; TanJk 1/1. 49]. 1621 
(A) Boliaj Adamrul reaiok vgi mint, keózebb valo 
Attiia fiakra zalot portiokban reális Diuisio nem 
volt, de eó kegimek vgi mint lo Attiafiak, feó 
Zolgabiro, es vice Jspan eleót el limitálták es 
oztottak volt egi mas keózeót [Bolya N K ; J H b 
XXVI/19. 1]. 

ellocsog eltereferél; a flecări/pălăvrăgi; ver-
tratschen. Szk s ~ja az időt el tereferéli az időt. 
1818 a szép kertbe el lotsoktuk az időt [JHb 
Csáki Rozália Jósika Jánoshoz]. 

elloesogtat (lassan-lassan locsogtatva) elmos; 
a spăla treptat, a duce cu sine t r ep ta t ; (plät-
schernd nach und nach) wegspiilen. 1757 Ugy 
értettem a' Guraszádi Lakosoktol, hogy az hata-
rokkal vicinalo el pusztult Lazura Falubann régenn 
Tizenegy s fél Sessio volt, de ezekből az ott le 
folyo patak edgyet el lotsogtatott és meg áradá-
sakor el hordott [BK ad nro 144 Joannes Gulya 
de Déva (43) prov. vall.]. 

ellódít odébb lódít; a arunca mai încolo; weiter-
schmeißen. 1793 : az aszszonyok belé akadtanak 
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a ' Horváth Joseff Uram hajába, de o t t is magától, 
kit erre, kit amarra el loditott [Dés; DLt 1799. 
évi iratok közt]. 1827 a ' Demeterné kotsissa, 
engemet mejbe fogva, az ajtótól messze el loditott 
[Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Ketzán Jákob 
(30) vall.]. 

ellódul elkotródik; a se cărăbăni; sich davon-
machen. 1733 : Szombati István Vr(am) mikor 
az levelet el olvasa engem ugj arczul csapa hogj 
mingjart ki locsana az vér az orromon s én 
el lodulék onnét hogj többet ne kapjak [Csicsó-
hagymás SzD; J H b ] . 1765: bé szál ván hozzám 
egy Cancelista Déák szolgájával . . , tudokozni 
kèszdék az Déákot, hogy micsoda Vallású Ember, 
az Déák Féltiben azt mondá, hogy Pápista, de 
abba is belé kapának alig ebédele öis el lodula 
onnét, mikor Lovára ültis mint (!) Szítták [Ma-
rosbogát TA; Mk V V. 97]. 1788 annat el 
lódult [Dés; DLt] . 

ellop 1. el oroz/tulajdonít; a f u r a ; (weg)steh-
len. 1548 lopta valamy vasas kerekeimet el, 
kiknek az vasait Nala talaltam vala megh egj 
poljvas kasban [HSzj vasas-kerék al.]. 1568 az 
a t tyamtul bek Martontul egy altalagot lopoth 
volt el | az Zoch felesege azt vetette Kodory 
Gasparnenak (így!), hogy fayat lopta el | Az en 
hazamtol lopoth vala ez azony el Egy ontalat 
es egy Resz mosart [Kv; T J k III/1. 200, 221, 
231]. 1573 Nagi peter . . . Twgia towaba hogi 
Demyen Nem tyztessegbely Ember Mert Mind 
az Zeoch myhal poharat feket ely lopta, . . . három 
veka Lyztetis lopot volt az Malombol [Kv; T J k 
III/3. 215]. 1591 Anno 1590 eztendeoben bodog 
azzoni nap t aúa t . mentek nemes iozagomra 
es loúaimra . . . nem túdom my zandekban gia-
nakodom hogi louaimban akartanak el lopni 
[UszT 13/67]. 1595 Az Pintzere az Tanacz ház-
nál a t tam egy nagy 3 szegŭ lakatot hogy az azzú 
fa t el ne lopyak az pinczeböl A kerttol 
a t tam egy nagy 3 szegü lakatot, hogy legemet 
es az varos zenat (!) meg ne lopyak [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 125 i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 
1600 : Mikor az Almassi diznoth el loptak, akkor 
az Olah Komsa Wargyas vizin thwl Zal Dobosi 
hataron weleönk az Juh mellet wolt, ebben eö 
neki sem hire sem tanacha [UszT 15/129 ,,Ola 
Isthwa(n) Ferencz Gyeörgy paztora" vall.]. 1608 : 
tudom hogj Lorincz antal egj czerget lopot uolt 
el az Dezmalaskor [Kozmás Cs; BLt 3 Kaycza 
andras (80) lib. vall.]. 1626: Szabó Mihalj 
az buzat el lopta es el adtan (!) volt [Szentgyörgy 
Cs; BLt]. 1629 : h a megtalaltae szekely Istua(n) 
az louakat az kiket el loptak volt? [Mv; MvLt 
290. 161b]. 1635 en töllem ez mentet az Tabor-
ban Fekete János lapa el [Koronka/Mv; i.h. 291. 
37b]. 1654: hogj valakitol valamit el lapot volna 
Petrica juvan Nem tudom nem lattom nem halla-
tom [Ispánlaka A F ; Thor. X/9. Popa Georgy 
(30) jb vall.]. 1672 : az Bányász Geőrgy dőrősz-
kőlőiről Jobbágy András . . . egy darab szokmány 
posztot lopot va la el [Gyszm; LLt Fasc. 69]. 

1714 : az hazunk alol egj kereket el lopanak es az 
lopok ide szökdesenek be az t i kertetekbe [Gör-
génysztimre MT; Told. 2]. 1742 : kinek vas villáját, 
kinek sziirit kinek czondoráját lapták el közzül-
l ünk [ K v ; Aggm. C. 12] | a’ migh a’ Gargyasiak 
ŏttenek volna addig az Jstalljosok egy darab 
kész kortzot el loptanak, a’ bányából által hoztak 
[Torockó; Bosla. — Ekár t Ferenc (61) jb v.all.]-
1749 : Vajda Boldisar . . . I t t Tordán országos 
sokadalom napján edgj A. Fülei Popa nevű ern-
ber(ne)k sebibŏl keszkenőben tsomoban kŏ tŏ t t 
pénzét . . . el lopta [Torda; T J k I I I . 250]. 1791 
töllem is Popa Jakab Román egy juhot el lap ván, 
melyet kalátsas által t u t t a m meg vellem meg 
békellet [Sebeshely A F ; J H b Filip Gibb (57) jb 
vall.] — L. még HSzj kanca al. 

2 . elrabol; a răp i ; rauben. 1691 C o m p r o b a l l y a 
Mihálcz Miklós az detentus Farkas Boldisár ellen» 
hogy az Léuárt Jánosné házára éjnek c sendessé-
gében ra ment onnan azon haztol az ő Gyerme-
keit el akarta lopni [Kovászna Hsz ; HSzjP]. 

3. suttyomban elvisz, ki lop; a duce pe furiş > 
verstohlen wegführen. 1765 : Dragannis alá meuţ 
dolog keresés Titulussá alat t , de Drágán éjjel 
visszá jővén Felesegetis el lopta [Fintóág # * 
Ks 113 Vegyes ir.]. 

4. elszöktet; a răpi ; entführen. 1723 : Az őcserfl 
Vas Miklós az Teleki Pal Ur(am) Leányát mat-
kasitotta e l : G. Bethlen Is tván ur(am) penig 
el lopta az Mátkáját enek hamar lakadalmat csi-
nált [Méhes MT; Ap. 1 Apor Péter fe leségéhez]-

5. t i tkon kilop; a fura/şterpeli pe ascunsI 
insgeheim (hinaus) stehlen. 1812: Más alkalma' 
tossággal ismét őszve veszvén a Groffné a Gróf* 
fal fél karjáról az inget lehasogatta a Groff*6 

el lopván az én kezemben adta , hogy titkon vaT' 
nám meg [Héderfája K K ; IB. „nemes Jánosi 
Ersebeth Takáts Joseffné (28) gr. I. Bethlen 
Sámuel tisztnéje" vall.]. 

ellopás elorzás/tulajdonítás; f u r t ; Diebstab*' 
1590: Chiazkaj Gall kezde firtatni, mert lop*? 
volna ell három eokreiet (!) az Jenge Benedek 
elseobe tagada az factúmat, Mi oztan eleh 
vgian ereossen firtatok megh, vgj valla hogj 
vagion az el lopasba [Kv ; T J k V/l . 54]. 1*9' 
k. : Kis Galambfally Lazlo Mihály mo(n)ta • 
hogy mit adnatok enneke(m), en megh mondo 
kik okay az ty diznaytoknak Elopasanak i 
1604 : az fel peressek kerestek 10 forint kart rajto 
palantioknak el lopásáért [i.h. 20/320]. 
Miuel Vice Ispán Trauzner Jstva(n) Vra(m) ® 
Dimin Mihalt Enyeden lakot ad octaua(*JJ 
suspiciora detinealtatva(n), elegedendo kepP j 
megh bizonytotta orsagatth, miuel b i z o n y s á g o k 
nylua(n) ki teczet egy nehanyzory lónak, es egj . 
marhaknak el lopasa. Teczet az tŏruenynek 
megh hallio(n) erette [DobLev. 1/8]. 1692 
Sepsi emberseges embereknek az Bozzarol lovo' 
el lopták, azoknak el lopasokban hires tanats ' 
ő lopta el [Kovásztia H s z ; HSzjP] . 1756 
gosságra jöt t egy batisz nevezetű gyóltsuak ţ 
beni Kereskedő betsűletes Embertől általa 
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ellopása [Kv Mk IX Vall. 8 8 - 9 ] . 1761 : ugy 
hallatik hogj egy kantza Lo el lopásáért rabosko-
dik, és más Lopásokbanis elegyedet hallatott 
[Zalatna AF; Ks 113 Vegyes ir.]. 1797 : A Kosesdi 
Pap lova (na) k el lopásában az Atyád Menyiben 
elegyes? [Déva; Ks 115 Vegyes ir. vk]. 1831 
a Bartsa Pál Ludgyának el lopása egyenesen 
általa esett [Dés; DLt 332. 91. - L. még HSzj 
zab-kéve al. 

ellopat eloroztat/tulajdoníttat; a puné (pe 
cineva) să fure; stehlen lassen. 1599 : az fogoly 
leaninak magawal Jámbor Tiztessegbely zemelye-
kel meiiteny kel inagat hogy azokat az el vezet 
marhakat eowet, es oluasot sem eo el nem lopta 
se massal el nem lopata azt sem tudgya hwn vagion 
[Kv; TJk VI/1. 329]. 1602 vgy monda Zeler 
Ferencz maga Georgy vram tudgiuk azért teys 
ky legy, mert Posonbol az Jnast el zeoktetted 
es az bolt kulchyatis el lopatad vele [Kv; i.h. 
569]. 1645 : egi lovamott fekiben nierghiben leven 
elloppatta [HSzj fék al.]. 1737 Buda István 
Egy kisded ládaját az arnyek szekben tartotta 
lanczon le bocsátva . . edgyik atyafi a masikot 
beszedré (!) félre hitta, az alatt az szolgájaval 
az ladat el lopatta [Küyén Hsz; Ap. 4 Székely 
Elek Apor Péterhez]. 1745 : Zaharia egy 
Tódor nevü szolgám által holmi dirib darab vass 
eszközeimet el lopatta [Szásznyíres SzD; Ks. 
Décsei Mihály (65) jb vall.]. — L. még HSzj 
kötél al. 

ellopatás eloroztatás/tulajdoníttatás; fu r t ; 
piebstahl. 1768 A kérdésben forgó kantza lóvat, 
a mely Kovásznára ell esküvés végett el hozatott 
vala, Tudom bizonyoson, hogy az Isák Péteré 
volt ell lopatása előtt | jól ismértem azon szürke 
kantzáját Isák Péternek, mind az ell lopatás előtt, 
mind pedig az után, hogy elé kerekedett [Ko-
vászna Hsz; SzentkGy]. 

ellopatlk eloroztatik/tulajdoníttatik; a fi furat ; 
gestohlen werden. 1675/1688 u. Az gabonának 
csepeltetesinek idein szorgalmatos gondod legyen 
rea, hogy szalmaiaban felezetiben (!), annal inkab 
polyvaiab(an) az szeme el ne mennyen, masoktol 
el ne lopattassek [Borb. I Petki János ut. csík-
csicsai jb-bírájához]. 1731 mikor gazdája hon 
nem volt száz hatvan forint . . . lopatot el 
azon éjtszaka [Kv TJk XV/8. 26]. 1748 a ' 
nevezett hostátbol ugjan akkor lopatott el edgj 
Pej szõrŭ kancza lo [Torda; TJk I I I . 209]. 1761 : 
mik lopattanak el, kitől, ki által, és hova kinek 
adattanak ? [uo.; TJk V. 47 vk]. 1794: egy öt 
esztendős Verhenyes szürke lova ellopatott [HSzj 
vörhenyes-szürke al.]. 1843 : a többek kőzt a Sze-
keremis meg lopotatt. . el lopotvánn belolle 
négy tángyér ŭtkezők [Kövend TA; KLev.]. 

ellopatott ellopott/orzott/tulajdonított; fura t ; 
gestohlen. 1748 : az J az Tordai sz: György 
napi barom vásár(na)k alkalmatosságaval itten 
el adott edgy általa Beszterczéröl az hostátbol 

el lopatott pej szorŭ paripalovat | az Incta(na)k 
SzÖlŏsi Anna(na)k kezin kapatott edgj általa el 
lopatott vég fátyol [Torda; TJk I I I . 208-9 ] . 
1768: ott volté mind a két el lopatott szürke 
kantza ket csikkaival [Hsz; SzentkGy]. 1827 
el lopatatt betses portékák [Kv; DLt 464]. 1843 
Török Pista önkéntesen elment az öreg Váró 
Mózes Úrhoz feleségestől együtt azért, hogy az 
általa ellopatott méheket elbékélje — 's elis bé-
kéltette [Bágyon TA; KLev. 8]. 

ellopattatás eloroztatás/tulajdoníttatás; furt ; 
Diebstahl, Entwendung. 1777 mostan pedig 
nyüvánsagossá tetetŏdven hogy eleitől fogva rolla 
kŏzőnsegesen tartatott rosz hir bizonyos volna 
marhák és Lovak el Lopattatásokban nem tsak 
részes, hanem világoson tolvajlo let volna . . 
Meg kivannya azért az A. hogy az I. mint nyíl-
vánságos tolvaj és kártékony ember Halállal 
büntetŏdjék [H ; Ks 114 Vegyes ir.]. 1831 Holnap 
leszsz ot hete hogy el fogtak, és ide a Város. Hajdúi 
Házába hozattattam, amint értettem Tttes Ferenczi 
Karoly ur két Lovai el lopattatásának gyanújáért, 
melybe hibás nem vagyok | -midőn reggel a’ 
Ferentzi Károly ur lovainak ellopattatásokat meg 
hallottam, magamra kezdettem haragudni, hogy 
töltött fegyverrel lévén miért nem támodtam mega 

[Dés; DLt 332. 1, 7. - aA lótolvajokat]. 

ellopattatik eloroztatik/tulajdoníttatik; a se fura; 
gestohlen werden. 1761 midőn egy . . . Hudra 
Gligor nevezetű Jobbágy tűzi fát hozott volna 
városunkban szekerirŏl egy kosok ja ellopó t-
tottván, azután kevés ŭdŏvel ezen Inctusnal meg 
találta [Torda; TJk V. 37]. 1788 Sajó Szent 
Iványia Limitaneus Katonának Nyisztor Lupnak 
egy piros-pej s.v. Kantzája étzakanak idején ä 
Pajtából ellopottatott . . , . . azon Kantzát ide 
valo lakos Tzigányunk Hantzo Berkinek a’ Fia 
Martzuka Berki lopta volt el [Teke K ; KLev. 
a tekei városi tanács Species Facti-ja. — aSajó-
sztiván BN]. 1806: Emlekezem arra hogy a ' 
mult oszszel Esztendeje lehetett Papp Vaszalia-
(na)k egy Kantzája el lopattatotté vagy el tévedett 
én azt nem tudom hanem máig is oda van [A. 
várca Sz; BfR 130/1 Rubottyin Györgyi (30) 
col. vall.]. 1831 Ferenczi Karoly Urnák pej 
szőrű két betses hámas Lovaî a Gyertyanasrol 
el lopotattattak [Dés; DLt 332. 2]. 

ellopattatott ellopatott; furat, care a fost fu ra t ; 
gestohlen. 1747 azon Ngod el lopattatott Lováról 
csak olly tano kellett volna még egy néhány mint 
a 47ik fatens, hogy éppen olly descriptioju Lovat 
látott Vánka alatt [Szilágyfőíeresztúr; EMLt 
Dobai Sándor lev.]. 1764: a ' mely eczaka az 
Vtrizált sertések el lopattattaknak lenni p(rae)ten-
daltatnak, azon eczaka, az Ilok a Városban ben 
sem voltanak [Torda; TJk V. 203]. 1786: el 
lopattatott pénzit rám fogta [Illyefva Hsz; HSzjP]. 
1803 : egy aszszony el loppattatott Czondráját a 
Pénkán Avrám Léányán találta meg [Tyéj H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1807 : Ekklesiánk Papja . . . 
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kiványa, hogy a’ törvény az ellopattatott búzát 
viszszá-adattassa [F. rákos U ; Falujk Sebe János 
pap-not. kezével]. 7837 Bodoki Ferentzi Károlly 
Vrnak gonosz ember által el lopattatott két 
drága Hámas Lovairól . . mit tud vagy hallott 
a ' Tanú? [Dés; DLt 332. 1 vk]. 

ellopdos ellopkod; a fura rînd pe rînd ; nach 
und nach wegstehlen. 1815 ha szinte olyan erejek 
volna is az ide valo embereknek, hogy azta meg 
igazithatnák a’ mig emberek találkoznának belé-
jek mind el hordanák és fá já t el lopdosnák [Űjlak 
(Szamos-) Sz; Ks 90. - aA házat]. 1847 gonosz 
tévő fiam tzigányokkal meg rakta a’ tégla vető 
hellyet s engem ki szoritott. ., nékem is kapái-
mat, Szerszámaimat, Fámat el lopdassak [Dés; 
DLt 617]. 

ellophat 1. el tulajdoníthat; a putea fura ; stehlen 
können. 1743 (A szántóvasakat) az komondorok 
ugatásától s rája valo rohanásátol el nem lophatta 
s regei azal kérkedék nékem hogy meg próbálta 
s el nem lophatta az komondorok miatt [Szász-
nyíres SzD; Ks]. 1764 azon eczaka, az I lok a 
Városban ben sem voltanak, tehát ŏk el sem lop-
hatták11 [Torda; T J k V. 203. - aA sertéseket]. 
1831 a ' Ferentzi Károly vr lovai hol lehettek, 
nem ügyeltem, és mivel a ' Guja mellett jol aludtam, 
kivált ha szemesen nem őrizték könnyen el lop-
ha t ták azokat [Dés; DLt 332. 8]. 

2. elleshet; a putea învăţa (ceva) pe furiş; 
ablauschen können. 1569 Mikor . . . Jf iu Vachy 
Petert kamara Ispánná töttek volna, feier varat 
hogy valank vgy zerzette az artikulosokat. 
hogy semmit az cement Mestersegeben, ky volna, 
semmit ne Myuelliek hire nelkwl, hogy az en 
tudományomat el lophassa [Nsz; MKsz 1896. 
3 7 1 - 2 ] . 

ellopó lopó, t o l v a j ; ho ţ ; Dieb. 1762 ollyan 
kendőt látott . . . az el loponal . . mind az mi-
tsodás p(rae)tendáltatik [Torda; T J k V. 85]. 

ellopogat ellopkod; a fura rînd pe rînd; nach 
•und nach (weg)stehlen. 1694 : van egy nagy puszta 
pincze, kinek is a j t a j a t el egettek az nemetek, 
vasait mind el lopogatták [Kővár; J H b Inv.]. 
1759 a ' Possessor Urak hattanok vala egy kevés 
osztatlan erdŏ t t a Falu számara De aztis némelly 
Falunk béli Emberek el lapagattak [Vaja MT; 
Ks 17. LXXXI . 16]. 

ellopott e l tulajdoní tot t ; f u r a t ; gestohlen. 1587 
1 die Octobris az Sententiat az Zolga bironak 
at tuk hogy az kis baniayaktol igazat kerien harom-
zor, az el lopott ket eokeor feleol mellieket taualv 
loptak volt el [ K v ; Szám. 3/XXXII . 11]. 1744 
há t mit akarsz i t t éttzaka . . . inkább amaz ello-
pot t négy ökröt akarod által iktatni a’ vizén 
[Konkolyfva SzD; Ks 17/LXXXIV. 43]. 1745 
az A. expositiójában láttatik hibázni ., hogy 
elsőbben az Lovat ennekelőtte cir(citer) két esz-
tendővel el lopottnak lenni mondotta [Torda ; 

T J k II . 81]. 1759 Eddig nem halottam hogy 
azon el lopott ló valaholott fel talaltatott v o l n a 
[Bulzest H ; Ks 101]. 1831 a Bartsa Páltol el 
lopott Lud dolga elvan enyesztve [Dés; DLt 332. 
23]. 1845 fel Számlálván az el lopat fákat, betsűl-
tük Husz nagyobb fi jatal t 2 v f [Ipp Sz I 
Végr.]. 

ellovagol lovagolva eltávozik; a pleca călare; 
wegreiten. 1714 : innett el lovaghlott [Kászon-
felsőfalu; LLt Fasc. 85]. 

ellő ige 1. le/meglő; a împuşca; erschießen. 
1653 A tatár a város mellé érkezett az öt ve-
sék tornyából egy fő ta tá r t ellőttek; azt m o n d o t -
ták, hogy merzájok volt, de nem tudom [E?A 
I, 114 NSz]. 1668 Megh esèk nekünk, mert ahun 
èl leovenek édgyet keőzzűllűnk [Diós/Kv; ICS 
65. 43. 10]. 1749 Puskás Jósa nevű Jobbágy 

elfogattatván, hogy az múlt eőszen eö Kgln*e 

Runk nevű Falujabéli Sellére . . . pascualtatván 
maga sertésseit, azok kőzűl ket tőt el lővén, fran-
daliter meg is emésztette [H ; Ks LXII/20]. 

2. szétlő ; a distruge prin proiectile ; zerschießen-
1653 De ezenközben érkezvén a Báthori Sig' 
mond hadai, a lövő szerszámmal az hídnak szorí t ' 
ják a törököt, és az hidat az ágyukkal ellövi 
[ETA I, 45 N S z ] . 

3. lő; a trage (cu puşca); schießen. 1752 š- ° 
Kglme el lőtt egy felé s akarat tya ellen t aná l ta 
meglőni azon Embert [Abosfva K K ; Ks 8. 
29]. 

4. elsüt, kilő; a descărca/slobozi (puşca) ; 
feuern. 1844 meg unván várni, Szakmári Ferenj^ 
a ' puskát el lőt te; miből világos hogy ha ki ÍÖV$ 
volna Cseresnyés Dánielné, mind hogy részeg 
voltt Szakmári Ferentz kétség nélkült k e r e s z t * 
lőtte volna | Szakmári Ferentz . mindenféle 
káromlo szok között egy darabig sétálván 
a ' puskáját ellőtte [A.sófva U ; DLt 1441]. 

ellő mn I . ellős; fătătoare (despre oaie); w e ſ 

fend, jungend. 1648 : Murvai juhok s z á m a 
Gyaluban4 Eoregh ellő juh vagion no. 430 
Az el vött juhok száma Gyaluban E ö r e g h e 

juh vagion no. 974 . . . Lapos farkú bei 
juhok száma Lonánb Eöregh ellő juh v a g i o n 
no 108 . Erdelly feier juhok száma Gyalu1* 
Eöregh ellő juh vagion no 322 . Az havas 
földi juhok száma Sukon® Eöregh ellő juh vag* 

. no 281 Az erdelly fekete szürke i 0 * ^ 
száma Monostorond Eöreg ellő juh vagion . 
313 [RákGIr. 5 3 8 - 9 . - a K. bSzász-, k é s° 
M.lóna K ; cA.zsuk K. d K m ] . ^ 

2. gidózó; fătătoare (despre capră) ; zicke ^ 
1648: Gyaluban Eöregh ellő keczke 53 

Baaczban* Eöregh ellő keczke . . • n ° ' 
[i.h. — aKisbács Kv tőszomszédságában]-

ellődörít ellódít; a azvîrli; wegschleudern /sch^ 
pen. 1827 Bátyám, Mihailát ki hányta az & ţ 
bol, és az ajtóra állott ; hogy a ' két M a s k a * ^ 
utánna ne mennyenek — de Josziv meg 
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Bátyámat, és az ajtótól el lödöritvén Bátyamot, 
ki mentek mind a' ketten [Egerbegy TA ; TLt 
Közig. ir. 1110 Ketzán Szijá (16) hajadon leány 
vall.]; 

ellődöztet lelövöldöztet; a puné (pe cineva) 
să împuşte; nach und nach erschießen lassen. 
1761 ha Dániel Vrffi erőszakoson bé akarnais 
menni azon Udvarba legottan el lődőzteti Lovait, 
sőt még kapuja előtt sem szenvedi el járni ő Ngát 
[Branyicska H ; JHb XXXV/46. 14]. 

ellőhet lelőhet; a putea împuşca; erschießen 
können. 1762 hozzánk jőve puskával Kapitány 
Thodor őkgylme és azt mondá: én cselekedhetném 
azt mivel vagyon hatalmam ís réá ti közülietek 
kettőt el lőhetnék, de nem cselekszem [Szent-
gothárd SzD; Wass. Siguván Gligor (30) zs vall.]. 

ellős borjazó, borjúzó, ellő; fătătoare (despre 
vacă); (ab)kalbend. 1793 Számos Meddő Tehén 
vagyon 47 Ezek kőzőtt láttatik ellősnek egy 
[Kirva Sz; J F LevK 230 Vintze István lev.]. 
1808 Tehenek. A' Kajla, mintegy 10. esztendős 
kék szŏrŭ, ellŏs Az ifjabb Szilaj 6. eszt. kék 
szŏrŭ, ellŏs [Egeres K ; Ks 89]. 

ellövés lelövés; împuşcare; Erlegung. 1826 : a ' 
Vállyebrádiak a' tilalmas erdőben tanyászo 
kártékony Farkasok el lövésére akartak vélem 
fel jönni [H; Ks 111 Vegyes ir. Genczy Aloysius 
ub lev.]. 

ellëvöldöz 1. lelövöldöz; a împuşca rînd pe 
rînd; nach und nach erlegen/erschießen. 1688 
Az Táborozó Nimetek Disznaimot el lővől-
dózve(n), fegyveremet el viven, vallottam kőrt 
(0. husz forint arrat [Kv; UtI]. 

2. összevissza lyuggat; a ciurui; durchlöchern. 
1737 az én házomban Darabant Kata mind 
el lövöldözte az Kementzémet az Strása mester 
Fistolyival, ugj hogj más nap az Fazakassal kel-
lett meg csináltatnom az kemenczémet [Szász-
nyíres SzD; Ks 27/XVI], 

elfôvöldöztetik lelődöztetik/lövöldöztetik; a fi 
Impuşcat; erschossen werden. 1751 akár holis 
azon Dominiumban Paraszt ember vadászatba 
ueprehendáltatik, azonnal fegyvere el szedetessék, 
magais kemény animadversiót végyen, és vadász 
kutyái el lővőldősztessenek [Nsz; Ks 79. XXVI. 

1/4 gub.]. 

ellaktál ál tat ; a amăgi; (vor) ţäuschen, 
trügsn. 1716: Péátra Szaka nevű Bánya . . . ki 
njtva volt mikor Pap Mihály Kurucz Hadnagy 
korában erőszakkal belé tövé magát és ezzel 

is luctalván a Falut hogj eő kurucz Hadnagj 
é s hol mi baj tol meg oltalmazza a falut [Nagyal-
vaU] H ; a d n r ° 1 8 4 T Í r Z U P á s k u l y (42) Í b 

e%uggalódik összelyuggatódik; a se găuri, a fi 
Phű de găuri; durchlőchert werden. 1842 : A' 

Csiga Tárgy annyira el juggalodott és hasadozott 
a’ kapcsokkal a' használat által hogy közelebb-
ről az belső hidhoz bé verendő czővekekhez nem 
használható [Dés; DLt 1547]. 

ellyukadozik kilyukadozik; a se găuri; löcherig 
werden. 1694 : (A ház) felső és alsó házai a vagj 
Pinczéi tsak Sass fakb(an) fel rótt, tapaszos borona 
falakból valók azok is penig már el avulta(na)k, 
senjvedte(ne)k, sorvadta (na) k, ljukadoztanak [Bor-
berek AF; BfR]. 

ellyukasodott kilyukadozott; găurit; löcherig 
geworden. 1767 Udvarház igen el rongyollott 
lyukasodott, es az régiségnek miatta, meg moho-
sodott, Sendelly fedél alatt [Nagyėrnye MT; LLt 
Fasc. 129]. 

elinagolás vetés; semănătură; Saat. 1810 az 
Etzken Jusson lévő kün és ben valo appertinen-
tiakhoz hozza ne nyúljanak és ne is probalyanak 
mert az Exponensek bele nem botsátyak az öszi 
el magoláshoz is just ne tartsanak mint erőszakos 
praeoccupatorok [Albis Hsz; BLev.]. 

elmagoz bevet; a semăna; (ein)säen. 1767 eo 
Nga Tisztartaja Szántatott azon helyben egy 
ekével hat ökrökkel es el is magzottà, talam 
elévethetett leg fellyeb egy vekani Gabonat beléje 
až egésszel együtt [Hídvég Hsz; Eszt-Mk]. 

elmagyarázás kifejtés, megmagyarázás; expli-
care; Erklärung, Darlegung. 1587 : Az be gywtes-
nek okat megh erttwen. Az Zamwetel rendinek 
el Magyarazasa feleól, Eó kgmek varosul minde(n) 
Jeőwedelmet, exitussat ez warosnak megh erttwen 
Jowa hattak, Az Zamweweo Vraim faradsagokot 
megh keozeonwen [Kv; TanJk 1/1. 57]. 

elmarad 1. lemarad; a rămîne ín u rmă ; zu-
rückbleiben. 1571 az zek el haladóth, es az mas 
zek napigh ew el maradoth [Bál. 79]. 1573 : oztan 
Kapa myhal ely Indwl az varas fele georgy ely 
Marad teole [Kv; TJk III/3. 67]. 1582 : Báthory 
Istwannak egyk kuchissa marat wolt el betegen, 
witte zigety János ket lowan almasiga a t tam d. 
75 [Kv; Szám. 3/V. 35 M. Lederer sp kezével. — 
ANagyalmás K]. 1592 : mikor az Att ja Tot János 
Al Eorbe ment laknj, akkoris ez Tot Mihály egy 
Battjaual Toot Matheual eggywt it maradót 
Deesen el az Attiatol [Mikeháza/Dés; DLt 235]. 
1629 Nemes Ferencz el marat vala teölünk jeö-
ueŏlegh [Mv; MvLt 290. 176a]. 1639/1650 : Latuan 
az Iffiunakis Jaroszlara valo út átemel y nagy kárára 
lehetet volna az Attyanak, ha az Tarsaságtol el 
maradót volna es el nem mehetet volna [Kv; 
ö j k ] . 1747 : én el maradék tőllők az erdőn [Hagy-
másbodon MT; Berz. 1. 8. 1]. 1769 : hallottam 
el is maradott volna égy Unŏ Tino a Csordabol 
[Mezőmadaras MT; BK. Joanes Bartsai (44) pp 
vall.]. 1797 : A Horváth Urain Lovát . . . az 
Erdőbe kell kerestetni mivel ittis egy estve el 
maradott volt . . . s mikor viradott akor akadta-

(V? ' ~~ Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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nak réá a Nagy erdón(e)k az kŏzepibe [Banyica 
K ; IB. Gombos Is tván lev.]. 1824 : Azon posta 
Czugbol . Hidalmáson egyik Kantza meg Csí-
kozván, ot t elmaradott [Perecsen Sz; IB. Tamás 
Mózes lev.]. 

2. hátrébb marad, hátramarad ; a rămine înapoi ; 
zurück/nachbleiben. 1597 Mikor az zenebona 
eset wala akor en az teob eorizeokteol el marat-
t am wala az piaczon [Kv; T J k VI/1. 52]. 1630 : 
monda(m) az eöregh paztornak hogj utanna lassa-
nak az tehennek mert el maradat s el vesz [Mv; 
MvLt 290. 227a]. 

3. árván marad, há t ramarad; a rămine orfan; 
verwaist zurückbleiben. 1604 k. Az en Attyam-
tol inlegittima etate marat tam volna el [UszT 
18/93]. 1669 : Nemes es Vitezleŏ Harinnai Ferencz 
edgyik mellettünk lévő Inasunk Szüléjétől 
neveletlenül maradván el . ., már Isten ertebb 
időre ju t ta tvan majd három esztendeje hogy 
bennünket is szolgaina [Told. l a fej.]. 1757: 
Tóth Antal kitsiny tsetsemŏ korábán maradván 
el édes Szüleitől ( kik hasanloképpen ez Hazá-
ban Idegen és Jövevény emberek voltanak:) 
[Koronka MT; Told. 27]. 1799 : Pataki Joseff . . . 
kitsinyen marat el edes anyától Tüz mián Házak 
földig el éget [M.köblös SzD; RLt Goron Ursz 
(67) zs vall.]. 

4. hátravan/marad; a (mai) rămîne; übrigbleiben. 
1791 : Alázatoson jelenthetem Nsgodnak, hogy 
a Ludesdi házon eddig mind folyvást dolgozhat-
tunk, a fedésib(en) nem sok marad el erői a hét-
ről, ami marad, a jövő héten el végzik, és a felső 
padlásáhozís hozzá fognak [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 

5. hátralékban m a r a d ; a rămine ca res tanţă ; 
ausstehen. 1752: az Tabulae Assessorak fizeté-
séből el maradván meg küencz szaz egynihány 
forint honnan Supplealhassak fundus ra ja nem 
talal tatot t [Nsz; Ap. 3 Apor József Apor Péter-
hez]. 

6. megadatlanul marad ; a rămîne neresti tuit ; 
ohne Zurückzahlung bleiben. 1786 : vadnak olly 
Szegeny állapatban. hellyhesztetett emberek hogy 
némelly Esztendőkben el marad nállok az Vass 
Dézma . . . az kinek modgya nincsen az meg adas-
ban, azt meg zállagallyak, s mind addig Zalagjat 
oda nem adgyuk, miglen az nalla heverő restantia 
Dezma vasat bé nem fizeti [Torockó; TLev. 
4/13. 24]. 

Szk : (vkinek/vmely közösségnek) a haszna ~. 
1587 egieb h a y Mod es Rendtartas zerent ez 
zamwetelbe vgj Jar ianak el hogy az warasnak 
hazna semmibe el ne maradgyon [Kv; TanJk 
V/13. 231b]. 

7. visszamarad, o t tmarad ; a rămîne (acolo); 
zurückbleiben. 1717 E n Istennek hála szinten 
Tednap (!) del u t a n erkeztem haza bekével más-
ként bizony igen vékony egéssegbén ha t tam 

1 ègfőkepén Josephet , Jankoczka Ugyan jobbácz-
kán vagyon, Is tennék hálá nagy Sírva maradá-
nak el Szegénkék [Altorja Hsz ; Ap. 2 Káinoki 
Borbára férjéhez, Apor Péterhez]. 

8. távol marad ; a lipsi; wegbleiben. 1614 
Jobagiones Subiugati Abraham András az 
hadtol el marat t uolt azért keotte magat Gäsp^ 
Janosnak [Fele MT; UBeth. 17]. 1623 : (A jb-ok) 
az zolgalatott melyet akor eleybe(n) adnak veg-
b(en) végyek (!), mert valakj keozulleök ell marad 
az bwntetesnek formayat t recensalliak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.] . 1642 : iob uolna hogy 
el ne maradnanak ot lennenek idejen requiralna 
az eŏ Nga poronczjalattjaual kgmetek eò kgme' 
ket [Sófva B N ; BesztLt 115 Petrus Gauay * 
beszt-i főbíróhoz]. 1661 serio paranczollyuk' 
ugy keszŭllyŏn mindgyarast mind elessel Taf* 
szekereiuel, egyeb hadi apparatussaual, kop iasso f l* 
hogy mellenk jŏni el ne mulassa, e g y e b a r a ç t 

hidgye bizonyossa(n) valaki elmarad s kópiád 
nem leze(n) fel akasztatik erette [UszLt IX. 75-
37 fej.]. 1780 : a ' szegénység tsak egyszer mufl' 
kájátol* el maradjon afféle miat t , nagy kárt vall 
[Torockó; TLev. 9b. — *A bányaműveléstől]-
1831 : Anyád el ne maradjan okvetetlen bé küld 
Húsvétra ha u t s idŏ lesz [ K v ; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

9. i t t / idemarad; a rămîne aici; d a / h i e r b l e i b e f l ' 
1785: Az elszŏkŏt Szem Mártoni J o b b a g y a 
Vintze Jánosnak el maradván egy M a l a t z k á j 0 

el adtam [TSb 6]. 
10. fejlődésben visszamarad, megcsökik; a ſ ă ' 

mîne in urmă ín dezvoltare; in der Entwickhmg 
zurückbleiben. 1837 de máx ma Istennek légye* 
hálá jobban lett el annyira, hogy már jónak 1**' 
t ám (I)a az i t t maradását mivel a minapaba* 
lévő betegségében erőssen el maradot t volt [Szk*' 
Pf. Grúz Károly lev. — ftInkább látnám alak0* 
várnánk]. 

11. megkésik; a înt îrzia; sich verspäten. 1 7 ^ ' 
mik most vetteddegelŭnk elmaradtunk mindenbe * 
az sok esők miat t [Fog.; K J . Rétyi Péter lev-J; 
1774: i t ten nem lehet pénzen dolgost kap*1' 
s az kaszállással el maradunk [Mocs K ; }l 
1780: Birák hirivel a’ kárvallás miat t e l - m a ^ 
fu ta tás t Verővel ed jű t t a’ Tzimboráknak, vag7 
ha ezek meg nem vennék, másnakis el a d n i 
engedtetik, hogy a’ kohó és Verő épittése anny 
részbenis el ne maradjon, a’ Dézma Vasis ká* 
ne mennyen [Torockó; TLev. 4b]. 1843 a dolor 
gal is nagyon el vagyunk maradva Közéje 
ről meg foglak látogatni t sak a dolgokból gázolJŢ 
[Görgény MT; SLt évr. Matskási F e r e n c 

12. mostantól ~ máskorra marad ; a 
pentru a l tăda tă ; für ein anderes Mai b l e j b ^ 
1735: Mező Csánbanis az antiqua Sessiok*^ 
dolga . . . egész Confusiob(an) találtatván és kin 
kinek valóságos ra ta portioja pro hic et n u n c J* 
erualtathatván az falunak antiqua sessiok u i 
léjendő felosztása és rectificaltatásais mostam 
el marad [Mezőcsán TA ; Born. X. 7]. . iig 

13. adós marad ; a rămîne da tor ; $ c h , ^ 
bleiben. 1629: Chyomafai I s t u a n e r t 
kezes Paul(us) Adamosi . az f o g h s a g h b o l 

veue(n) . . . leon kezes Paul(us) Adamosinak-J ^ 
szagat keotue(n) hogy ha el maradna 
Jószágán [Kv; T J k VII/3. 144]. 1780 : Ha 
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melly Bányász elkerülhetetlen, bizonyos, méltó, 
es acceptalhato okokból napszámokkal> maradna 
el, az illyenek a' több Bányász Tzimboráknak 
consensussából, az arra ren<del>t időben és jelek 
között potollyanak napszámot [Torockó; TLev. 
2b]., 1786 az Vasból valo praestatiot Dézmát 
Esztendőnként ki adgyák ha valaki el mara-
datt az Árendás ŭdŏn tul, azannis az utan exigal-
tatatt [uo.; i.h. 4/13. 38]. 

14. kihagyódik; a fi ornis; weg/ausgelassen 
werden. 1848 : Az töb Légátárjusaimnak hagya-
tak ezennel el maragyanak, minden Kedves Léá-
nyomé legyen [Kv; Végr.]. 

15. kimarad/hagyódik; a se lăsa afară; aus/ 
wegbleiben, weggelassen werden. 1588 : Az Somody 
András kovachjnak fizettem az Taúalj mŭvele-
seert mert az Zam adaskor el maradói vala, az 
óh Patkokért fizettem nekie f. 2 d. 66 [Kv; Szám. 
4/V. 37 Gr. Veber sp kezével]. 1760 : Számlállya 
elő, ezen Falub(an) hány antiqua Populosa és 
Deserta Sessiok vágynák, és vallyon azokbol, a 
Conscriptio alkalmatosságával, nem maradatté 
el valami [Kővár vid.; KS vk] | nem tudgyuk 
hogy valami a Conscriptio alkalmatosságával el 
maradatt volna [Somkútpatak Szt ; KS 5 r. jb 
vall.]. 

16. ? kiesik, kívül marad; a pierde (rîndul); 
fernbleiben. 1573 : Breda fodor peternea, hogi az 
Igarto Istwanne leania eo eleotte volt Seresb de 
Nem Iėot be Rea, hane(in) az Molnár neky engette, 
Az vtan erkezet az lean, Eo Mond neky ely Marat-
tal lo leány az Sertwl Mond az lean ha ely Marat-
tamis de az eyel meg ériem ha wsteok vonassal 
kelis [Kv; TJk III/3. 293]. - aTollban maradt : 
vallia. bOlv.: szeres]. 

17. annyiban marad; a nu se face; unterblei-
ben. 1797 k. : En Vásárhelyre is bé jártam és egy 
Kortsomárost oda alkudtam hogy pusztán ne 
aljon az Ház . . ugy beszellettem hogy elébb 
tudositom Ngdat és ha Ngd fog parantsolni be 
tétele iránt bé tevődik ha penég nem el marad 
[Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 

18. elhagyódik; a fi lăsat pentru altădată; 
unterlassen werden. 1664 : Az B : Céh szeolejét 
szegeottűk volt el negyven eot forintban . . . De 
mivel az homlitása, es egyiknek égy darab keve-
rése el maradvan, attunk nekiek negyven égy 
forintot [Kv; SzCLev.]. 1810: az Aszszonyi 
Társaságokban az Itallal valo Jol lakozás sem 
marad el [Bölön Hsz; HSzjP]. 1869 : A harang-
!áb fedésének bevégzése elmaradt, mivel a grófi 
udvar jószágigazgatója az oda kölcsönbe adott 
2000 zsindelyt nėm adta meg [Tancs K ; ETF 
107. 18]. 

19. elmarasztalódik; a fi obligát să plătească; 
uaterblieben werden. 1566 ': Teonek eot zaz forynt 
keotelet My Eleöttewnk hogy valamellyk Azmy 
(0 oztasswnkat es ozlassokat fel Bontanna Azt 
Még Nem Akarwan Allany Ez fellyewl Meg J r t 
Eot zaz forynton El Maradgyon [Gyėrőmonostor 
K .- KP]. 1568: semikeppe(n) ezt o ne(m) myelhette 
volna, mert az ceh elot, az kouetsegnek, es a 
kotel vetesnek is meg' alat, semikepe(n) azt o 

altal ne(m) haghatta volna, ez okaert vegeztwk 
toruen zerent, hogy a mikeppe(n) a ceh el vegezte 
koztok, otues gergel, az kotelen el maradoth 
[Kv;' TJlc I I I / l . 178]. 1569: az ky auagy vala 
melyk fel ezt az vegezest fel bontana hat negyue(n) 
forynto(n) el maragyo(n) Ezen keŏz byrak 
meg vehessek azon amelyk fel fel bontya, es az 
vehesse meg amely fel meg alya [Néma SzD ; JHbK 
XXXVIII/6]. 1572 zemeliek zerent, kezeket 
mind az keet fel be ada, hogy valamit Isten Igas-
saga zerent, ez dologban talalnak. Ezer forint 
keothel alat meg allanak, ha melli feel meg nem 
allanaia tehát, az Ezer forinton ell maraggio(n) 
[Sz; WLt]. 1586 Egykor Zalanczy Georgy fog-
lalt vala borozdawal az Teerben egy darab feol-
dett lw kerttnek Ahoz kepest myes az peres feol-
deon Alol, Az Vtnak kett felyítt el borozdolok 
Bathyammal . . , Mondom vala akkoron bathyam-
nak hogy ez peres feoldet is el borozdolliuk de 
bathyam Nem Engede, hanem azt monda hogy 
Balattffy ferencze az á feold es ha el borozdoliuk 
el maradunk raytha [Kisfalud MT; J H b XX/48]. 
1629 ha Veres Balint, Valami rezeiben keoteset 
fel bontana . . . tehát Szaz forint kótelen el 
maradgion [Meggyesfva MT; DLev. 1. II. 33]. 
1641 : Kezibena lakó Szekely Istuan Deakne 
Koz<ta> Clara Azzony, mivel hogi az sz. szek 
szinen, az nemes var meg(ie)nek égik hiteős vice 
zolga Birajat loponak mondotta el maradót 
raita, ugi mint eleven Diján harmincz három 
forinto(n) [Szjk 57. - aKeszü K]. 1684: Céh-
mester tételkor senkinekis nem szabad az tábla-
járást felkövetni, hanem ha fekvő beteg lenne 
valamely céhbeli mester ember, ha penig beteg 
volna is, mindazáltal voxát szükség beizenni kit 
választ céhmesternek, ha ki penig elmulatná, 
elmarad érette táblajáráson [Dés; DFaz. 11. — 
L. még i.h. 12]. 1760 : Deliberáltatott. Hogy ha 
máda János az ki váltásig vagy azon Főidnek 
birásáb(an) haborgatná; vagy lopo szavait uji-
toná az Actrix Gyirana ellen 12 forint poenában 
el maradni Ítéltetett [Kersec H ; Ks LXII/13]. 

20. elesik vmitől, elveszt vmit ; a pierde ceva; 
etw jm. entgehen, um etw. kommen. 1550 : kethele 
penigh ez wolt hogy walamellyk Ezen megy nem 
allana, az fewld melleol ely maragyon [Mányik 
SzD; BfR II . VT]. 1570 : mywel Zigartho Myhal 
es János deák Jdegen orzagba nem voltak hane(m) 
ez orzagban es gyakraban az varoson laktak, 
hirekel volt az kertnek ely adasa, Nem Tyltotak 
sem kerestek ennye Idew alat . . . Azért ely ma-
ratthak melleole [Kv; TJk III/2. 49]. 1583: 
miuel ket missüis lewellel zolittja az Al Perest 
az Kereset melleól el maradott [Hsz; Bál. 80]. 
1597 Hoggiaj Janoš vra(m) berese zabaditatik 
in facie sedis egy feöld búzanak vrasagaba az 
Arúatffalui Biro elle(n), Affelett mjert felperes az 
biro es jelen ninch, el marad keresetiteol [UszT 
12/126]. 1606: Petrus Thibald de Kadicz falúa 
primipil(us)* . . . mikor teóruenjek leòn Ilke falúa-
nak es Veres Martonák Akkor Veres Mart(on) 
hitta volt ele az erdeò feleól a ffeleól león teòr-
úenjek, tiztasagot Adanak s az teŏrúenj megh 
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zabadita ben(n)e az falút , Mart(on) el marada 
teŏlle [i.h. 20/79. - áTollban maradt vallia]. 
1810 a ' mint hallottuk régen ezen Falunak meg 
volt a' Sokadalom tar tás Privilégiuma, de mitsoda 
uton modon maradot t el tőlle nem tudjuk [Doboka ; 
Ks 76 Conscr. 101]. 

21. marad ; a rămîne; (übrig)bleiben. 1588 
Marada ream az Ispotali mesterségh az Jeouen-
deo 1588 eztendeore . . Myertt hogy Az Jspo-
taly Mester Seŏgh (!) el marat t volt Reyam Si-
weges (!) Gergelyen Áz Szam wettel u t tan mind 
az Jeouendeo Eztendeigh Azért az Prouentŭst 
cum Expensis igh keztem ela [Kv Szám. 4/V. 
3, 5 gr. Veber sp kezével. ftKöv. a szám.]. 
1595: értik eo kegmek bizonioskeppen meny 
Restantia maradót el az Taualy Ado zedeo vraim-
nalis [Kv; T a n J k 1/1. 252]. 1692 Anno 1690 
Szent Mihály nap t á jban lévén Báczunk maradót 
el egy juh hiján egj tömlő károm [HSzj bács al.]. 
1850 Februárius 27-én olly iszonyu szél dühön-
gött, hogy kevés épület maradt el, mellyet meg 
ne rongált volna [Szucság K ; RKAk 101]. 

Szk : kevésbe maradt el, hogy . kevés/kicsi 
híja, hogy ., kevesen/kicsin múlt, hogy 
1796 tsak kevésbe maradott el, hogy Dosa Ádám 
ur meg nem vert [Káposztássztmiklós MT; DLev. 
4. XLA]. 

Ha. 1770/1782 el maradat [Mv; MvLev.]. 

elmaradandó hátramaradandó/maradó; care va 
rămîne (de pe u rma cuiva) ; übrig/hinterbleibend. 
1682 (Feleségemet) nem akartam gondviseletlenül 
io dispositio nélkül hadni hogy az én holtom 
utánis az világi kevés el maradandó jovacskáink 
végett, mégh Isten feleségemet élteti, se az Atya-
fiaktol, se másoktol akarkikteolis busitása, hábor-
gatása ne lenne [ K v ; RDL I. 160]. 1748 : az 
I minek előtte halállal büntettetnék több 
Complex társainak ki adására Tortura alá sub-
jicialtassék, és halála u tán el maradandó javaiból 
a praetendens károsok contentaltassanak [BSz; 
Ks 80]. 

elmaradás 1. neprezentare; Aus/Wegbleiben. 
1855 : September elejétől fogva a forro hideggel 
bajlodam hol el hagyot hol ujbol rám jőt eppen 
ma van a napja nem tudom kegyeskedike az el 
maradassal [Uzon H s z ; Kp V. 405 Kispál György 
lev.]. 

2. elvesztés; pierdere; Verlust. 1587: Mely 
Zövetseget es vegezest hog ha valamellik fel meg 
merne zegni mingiarast patvaron es az földnek 
elmaradasan giőzettessen [Kvh; HSzjP] . 

3. elesés; rămînere f ă r ă ; Wegfall. 1773 : az 
Aszszony busul erőssen, hogy a kis Fia elvész 
a tsetstűl valo elmaradás és ehezés miat t [Selye/ 
Magyarós MT; Bet . 7]. 

elmaradhat 1. távol maradhat, otthon maradha t ; 
a putea lipsi, a pu tea rămine acasă; fort/weg-
bleiben können. 1753/1781 Jósika Inpe ur, igen 
világon kapó nagy hatalmú ember volt, . . de 
igen ravaszis . . . , el gondolván magában hogy 

ijeszsze meg Kun Miklós u ra t a azzal, hogy ötöt 
a Császár hiv at tya Bétsb(e) és meg ijedvén 
Bétstŏl Kun Miklós Ur, kérte a Mostoha attyát, 
hogy vigye végbe valamiképpen a Császár előtt, 
hogy akkoron maradhasson el [Balsa H; J H b 
LXXI/3. 292. — aA feleség első házasságából 
származó, gyámsága alatt álló mostohafiát]. 

2. elmarasztalódhatik; a putea fi condamnat; 
verurteilt werden können. 1736: Constalvan az 
Inctusoknak az mértékben lett hibajok az Actor 
o Kglme keresetin el maradhatnának, de con-
sideralvan a Tanáts ez előtt fungált vásárbirák 
idejében az eget bort árulok mertékek visgálása-
körül lett negligentiat ( az első actus leven '•) 
a poenat mitigallya ad fh 1 idest 1 [Torda; TJk 
I. 108 -9 ] . 

elmaradó 1. hát ramaradó; care rămîne; übrig' 
bleibend. 1681 Keri Balas . kŏ te mi előttünk 
magat hogyha ez fellyeb be ir t conditiokat nem 
tellyesittenek azzal az kivel eo kge akaria* 
meg fogathassa, . es mind addig fogva kötve 
tarthassa mig az el maradó summát duplummal 
meg nem fizetik [IB „Thuroczi András fogott 
közbíró Désf alván (KK) lakó" kezével]. 

2* távol maradó; care lipseşte; fernble ibend. 
1878 A kalandos társaság felállít tatik; temeté-
sen minden telektől egy férfi jelen lenni kötelez-
tetik, a törvényes ok nélkül elmaradó az eklesia 
javára 20 krral büntet te t ik [M.bikal K ; RA* 
342]. 

3. elmulasztott; scăpat, p ierdut ; versäumţ/ 
paßt. 1780 Birák hirivel a ' kárvallás miatt el-
maradó fu ta tás t Verővel e d j ű t t el adni meg 
engedtetik [Torockó; TLev. 4b]. 

elmaradott 1. há t r amarad t ; rămas (ín urma 

cuiva) ; hintergeblieben. 1710 : 25 veder bora lévé* 
. . . edgjiket hadgya annak az Aszszony(u0-/ 
a ' ki velle dajkalodat betegsegeb(en) és az ŏ toll® 
el maradat fiaczkájának hogy abból tarcza 
taplallya [Kv; KvRLt VII . 13 Rugoni P. Já^Pf 
ref. préd. kezével]. 1728 : Gallaczi Gyorne 
Szek ely Kata Aszszony ada Zálogb(an)B nagy č . 
el kerűlhetetlen szükségtől viseltetvén hogy u ^ T 
. . . Uratol el maradót neveletlen Fiacskáját 
laczi Farkast . . . nevelhesse [Kide K ; Kidéi lev- ^ 
aEgy puszta szőlőt]. 1742 : szègény el m a r a d j 
árváinak dolgokban Szémésen (!) betekinteni e . 
merjék mind atyafiságos, mind pedig kèresztye 
kötelességeknek [Kvh; MkG]. 1753/1781 : J<*£c 
Imre ur az el maradt árvákot maga keze alá ve^ 
mint Tutor [Máda H ; J H b LXXI/3 . 260]. 
Marhái és Fakultásaira eset portioja én r 

i rătot t mint el maradat t őzvegjére Apród Ö . 
mekeimmel egjüt t [Agárd M T ; Told. 8]. 
néhai Tekintetes Demeterfalvi Nagy Sándor 
el Maradat Özvegye Ková t s Ágnes 
[Mezőbánd MT; MbK 109]. 1838 néhai TegJ, 
tetes Kováts Josef Ur el marado t t özvedgÿ* †^j 
pál Julianna Asszony [Aldoboly Hsz ; ^ f j ç g : 

2. visszamaradt; r ămas ; zurückgeblieben. v 
a Mlgs Groff Betlen Vdvar MLudasi vólt 
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m ? ? H ^ 0 r b á n V a s z i l l y keze aloll el maradott és 
horrl ^ U n k m e g Czinkusoltatott felben lévő egy 
Közig, irT 7 0 8 ^ á l t a l a g P á l Í n k a E d é n y e Í [ T V L t 708]. 
^ 1 a , c h á t r a h a g y o t t ; l á s a t (ín urma sa) ; zurück-
maSf 1 1 ; l 7 6 9 M i û d a kétt részről Urakról el 
arról .V a gy°n kájakat Igaz Hittel fel adták 
67 48m^nS attestálunk [Marossztgyörgy MT; Ks 
saz f i i i i / 7 7 5 ; a z e o Kglme el maradott apró-
mássá' kelhető jovacskái . . holmi kevés égyet-
1839 \ Abroszszai, on edénnyei [Kv; Pk 3]. 
metés' P ° n e n S N é h a i é d e s Attyának a Te-
névvp^n é s a z u t á u mindjárt, kítsoda, mitsoda 
házi ^vezendő el maradott fellelhető Javait, 
édevJ ?Z Q Í t ' Marháit, Gabonáját s minden 
6 hí , massát a Néhainak, miképpen tractálta, 

4 h ' + tta ^ [Dob.; RLt vk]. 
1685 l é k o s ; neplătit, restant; rückständig. 
az hZ P a P ° k Adajabul el marat Restantiat 
Tessék - f l a k f e l szedgyek [Dés; Jk]. 1794 : 
lezéseTh kegyelmednek magát a maga köte-

enez tartani, es az el maradatt 200 forintakot 
Oazrlá i t n i [ T o r d a ; JHb XV/39] . 1829 A ' 
döbéli + B á U n t M á r tonnak mult 1828-ik eszten-
îiz^Á . u t o l s o angariarol el maradott pénzbéli 
uvon?^ e , 2 5 [ R v ; BLt 12 Kv-i dologház 
dott o SZ m ] - 1 8 3 3 bizanyos tavallyi el mara-
rek ^ 0 1 î t r ibutio [Dés; DLt 777]. 1857 az embe-
radott î S e m a d t a k a ' m i á n pénzt, hogy az elma-
Bet. 4-. t a r t o z á s / nincs tisztába [Komolló Hsz ; 
dott J ' J 8 5 9 a’ velek való edgyezség az el mara-

5 a r t o 2 á s °kra is kiterjed [uo. ; i.h.]. 
7 780 a gy°tt í neexecutat, lăsat; unterlassen. 
mülv^ H e l lyes okbol el-maradott Restantjákat 
Resta f / e n d e l l e h e t M futatni? Egy egész Futatás 
Uen, n t l a n a k ettzeribe való ki fuvására series 
mi fngedtetik [Torockó; TLev. 6a]. 1786 : az 

n Z U n k r Ŏ 1 mindenkor elŏ állanak ã többi 
esaltat t-2 M l g o s U r aság dolgara az midőn paran-
egv ír' ' éS valaki nagy baja mián el maradis 
az el a masikon nem erőltetik hogy aszt 

maradat dolgát ki potallya [uo.; i.h. 4/13. 

1793 e l líî t é z e t len; nerezolvat; unverrichtet/erledigt. 
vette - a G r o f fué el maratt Vásárlásaitt, meg 
na s111 e s magammal már ide el is hoztam [Krasz-

ō z ; IB. Vay Ábrahám lev.]. 
Tavai a d t ; rámás; geblieben. 1687 Eczer 
maradd e- készült és a Tisza parton el 
luve a+ i és mostani Kamara Ispán Ur(amna)k 
fiet i Hajókra kételen költeni [Mármarosszi-
6 Törzs]. 
abh“a A k h ' vki kezéről elkerült/veszett; pierdut ; 
kedű u gek°mmen. 1782 : Alázatoson remény-
TábU a Tekintetes Praeses Ur és a' Tekintetes 
s*em vt k méltóztassék ezen deffectusunkot kegyes 
mélvpt e l megtekinteni, . . . és vjj Deputatus sze-
r i n t Exmittalni. Kik által el maradott posses-

nkot Investigaltathassuk [Albis Hsz; BLęv.]. 

el-elmarad; a lipsi (din cînd 
fel J. ü ; . (allmählich) ausbleiben. 1653 : az ide 

megh irt modok s rendek szerint való szolga-

elmarasztatik 

latot ugy vigyék végben, s ugys jőjenek be, Ci-
gányul, ravaszul el ne maradozzanak, hanem az 
kiíiek magának vagy háza népének betegsége 
történnék ollyankor jo s be Vehető Soldost állas-
son [Cege SzD; Wass]. 

2. el-elvész; a se pierde; (allmählich) verloren-
gehen. 1789 maserozván az Inclitum Hottvia-
nüm Regiment is igen nagy nehezen nemes V(ár)-
megyenkböl ki mozdulván, az szegénység (ne) k 
nem keves romlásával esett, csak eddigis igen 
feles ökrei az szegénységnek maradaztak ell . ., 
nem lévén az szegénység (ne) k semmi marha kostya 
[Déva; Ks 99]. 

elmaraszt elmarasztal; a obiiga (pe cineva) să 
plătească; verurteüen, überführen. 1578 Megh 
ertettek Byro vram zawabol my okon hyttak 
volt tablara eo kegmet Byro vramat tanachyawal 
tudny illik a limitationak el negligalasaert, ertet-
tek, Aztis hogy ket Zaz forinto(n) az eo Naga zeky 
el maraztotta eo kegmeket [Kv; TanJk V/3-
175b]. 1585 Kis Imreh vallia, bizonnial 
tudom hogy el niaraztak teorweny zerent Chanadi 
ferencznet Danchak leorinczert Az hatalom 
huz forintot teszen vala, kinek ket Resze az Birake 
leot volna [Kv; TJk IV/1. 520]. 1604 : akor az. 
törvin el marazta demien Ambrust az buza dez-
matol [UszT 18/137]. 1640 : az also Jlosuayak 
magok hatalmaual három Talygaŭal az tüalpm 
ellen rea mentenek az erdeöre . mellyeket az 
Cziczio hagimasiak az factumo(n) az Tilalmas 
erdeön talaluan be uittek Hagimasra, es harmad 
napon teörueni leuen feleőlle, az három Talyga-
sokat az tizenket forinton el marasztottak, es-
marhaiokatis el iteltek [A.ilosva SzD; SLt 25, 
W. 1]. 1648 Iffiu Czeh mester Szalay Gergely 
az Szekb(en) Szitkozodot megh vizsgálván ő 
kgmek az dolgot ugj a' mint illet, marasztak el 
Szalay Gergely Vramot egysza mester asztalon 
[Kv; MészCLev. — aOlv. egísz]. 1806 : A Nemes 
Czéh pedig Árticulus szerént elmarasztja fél Mes-
ter asztalon [Dés; DFaz.]. 

elmarasztal a obiiga să plătească; verurteilen. 
1877 Consistoriumunk megfontolván, hogy felek 
közt a súrlódásra panaszló egy régibb vigyázatlan 
szava adott okot őt az asztalpénz 1 fr. 40 kr. 
hordozásában elmarasztalja, vádolt Kozma Katát 
pedig . . . , az asztalpénz kétszeresére bünteti 
[M.bikal K ; RAk 338], 

elmarasztaltatik a fi obligát să plătească; ,ver-
urteilt werden. 1875: ki egyházi közmunkára 
kirendeltetvén, a szabott munkát hanyagság vagy 
makacsságból nem teljesítené, az azon időben 
folyó igás vagy tenyeres napszám árrában marasz-
taltassék el [Damos K ; RAk 199]. 

elmarasztatik elmarasztaltatik; a fi obHgat să 
plătească; verurteilt werden. 1751 : Dsurke Mi-
haila Expositioja. A minapiban Klákát tartván 
itt való Mikla Jion (!) maga házánál, mellyre a 
többi kőzőt a Falusi Legényekis velem edgyüt 
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Comparealtanak, és némelyek közzülök vereke-
dést magok közőt indítottak én veszteg öltöm 
( I), mégis Ujbár Péter Nikola nevü Fia minden 
ok nélkült meg vert . . . , meg kívánom azért, 
hogy mint aféle verengező testemnek fájdalma, 
és dolgom az miá veszedelmezése refusiojab(an) 
el marasztaltassék, az u tán törvényes poénájával 
büntetődgyék [Vályebrád H ; Ks 62/22]. 1797: 
Mint Criminalis actusban esettek iránt . . . az 
Actio, vagy Actoratus a ' Földes Uré, de ezen eset-
benis Tisztet pro Testimonio hivni tartozik a’ 
Földes Ur, ezen kivűl P(rae)sesnek Tisztet, vagy 
Aszszeszort, melléje ha t tŏrvényt-tudo személlye-
ket . . . , mert kűlőmben . 200. forintig marasz-
tat ik el [Mv; MbK XI I . 113]. 

elmarhásodik megmarhásodik (marhaállományá-
ban megszaporodik); a-i creşte cuiva şeptelul; an 
Viehbestand sich vermehren. 1783: a Szolga<lo> 
emberek most szépen el Marhásodtak, mind Urak 
szolgálattjokra alkalmatosabbak, mind pedig az 
ö Felsége quantumára tehetősebbek [Buza SzD; 
LLt]. 

elmasíroz elvonul; a pleca; wegziehen/marschie-
ren. 1807 (A) Bataleon el massérozott Kolos-
várrol [Kv; KLev.]. 

elmásolhatatlan megmásíthatat lan; irevocabü, 
de neschimbat; unabänderlich. 7849 ; miutánn 
az Isten szent végzése szerint minden hallandónak 
ez árnyék . . . világból az őrökké valóságba á t 
költözni kelletik . . . tevék üyetén el másolhatat-
lan végrendeletet [ K m ; Végr. Tamás Bogdán 
végr.]. 

elmászik el vánszorog/vergődik; a ajunge cu 
greu; sich fortschleppen. 7847 Istennek hála 
minden ba j nélkül Kolo'svártt vagyunk . . . , a’ 
rósz, doroncsos ú t , délután szembe kapott esső 
sat. miat t alig t ud tunk Szombaton elmászni 
Vintzíg [Kv; Pk 7]. 

elmátkásít eljegyez/gyűrűz; a logodi; verloben. 
7695: az Inctus Lengyel Mihálynak más hites 
feleségeiş vagyon, k i t is maga helyéb(en) rabságba(n) 
hitetlenül hagyott ës ez mostanit azon fellyŭl el 
vöt te , harmadikatis akar t el mátkásitani Kolos-
várot t [SzJk 297]. 1697: Causa Pusztakamaras-
ien(sis)ft Lakatos Mihályné Bende Anna separal-
ta tn i kivan Mátkájá tó l Kupás Mártontúl. mert 
ò Mátkaságnak condit ioját violálta, mivel ugy 
mátkási tot ta el hogy onnét el nem viszi [i.h. 
303. •Pusztakamarás K]. 1720 Azt a ' sze-
melyt is a’ ki a ' l eán t el matkasi t tot ta volt, ak-
korra . . . certificaltatni kell [Kékes SzD; Wass]. 
1729: Hal lhat ta az t is az Aszszony, hogy a M. 
Gubernátor Vram Leányát Lázár Laszlo Vram 
él mátkăsitotta, kétcség kivül az Ur(na)k Lázár 
Ferencz Vr(a)m(na)k nagy örömére [Darlac K K ; 
Ap. 1 gr. Haller J á n o s br. Apor Péterné gr. Kái-
noki Bocbárához]. 1745: (Az alperes) Házassági 
kötelesség alatt lévő személy lévén . . . , már régi 

időtől fogván, in Scandalum totius plebis, idegen 
személyekkel parázna életet él, sőt némelljeket 
elis mátkási tot t [Torda; T J k I I . 18]. 1776: 16a 
Januarii el mátkásitotta B. Henter Groff Kornis 
Annát [Szentdemeter U ; GyL. St. Henter (37) 
vall.]. 1796 : Dosa Ádám ur . . . Bernád Ersébeth 
Aszszonyt elmátkásitatta volna én kŭlŏmben 
nem tudom [Lukafva MT; DLev. 4. XLA]. 1832: 
a’ testvéremet Varga Ágnest elmátkásitani jöttek, 
és közzülök egyik el is mátkási tot ta [K ; KLev.]. 

elmátkásíthat eljegyzhet/gyűrűzhet; a putea 
logodi; verloben können. 1769 : Gróf Teleki Sámuel 
szollatt, hogy . . . mátkásithassa el gyŭrŭ váltás-
sal, Gróf Bethlen Susánna Kedves Leányomat, 
mint hogy az atyafiai és más tanácsos nagy embe-
rekis mind azt javosalták [TSb 18 Árva gr. Keresz-
tes Borbára kezével]. 

elmátkásított el jegyzett/gyűrűzött; logodit; ver-
lobt. 1776: Azon Személly hová Szállott ? 

miokra való nézt . . . ? vallyon nem valami Atya-
fiságnak Szine alat té? vagy hogy már az el mát-
kásitott Kis Aszszont maga részére el tsábittaná ? 
[Nsz; GyL vk]. 

elmátkásíttatlk eljegyeztetik/jegyesíttetik; a f1 

logodit; verlobt werden. 1765: Borbándi Fára 
Márton nevü nemes Embernek egy léánnya meg 
terhesedve, el mátkás i t ta to t t volt egy legénnyeI 

[Borbánd A F ; Eszt-Mk Vall. 192]. 

elmátkásodik eljegyesedik; a se logodi; sicj1 

verloben. 1745 az J édes Léányátis kitsinysége' 
bői fel neveltem, jó gondgyát viselvén ruház-
tam, el mátkásodván mátká já tó l pénzemen ® 
választottam maga kérésére [Torda; T J k II . 77J-
1819 : az igaz hogy az Aszszon léánságába u1®? 
eset de oka annak is Ágoston Joseff volt, ak* 
vélle el mátkásodván ugy csalta meg [Kv; Pk 

elme 1. ész; min te ; Verstand. 1570 : Heltaf 
Gaspar vra(m) . . . vallya hogi Az melj testame** 
tum Levelet eo J r t , valamy azban vagion J * ^ 
Segeswary Damokos Beteg agiaban Elew nyel^6 ' 
wel ep elmeyewel zamlalta azokat Mind e f e . 
[Kv ; T J k III /2. 131]. 1589\XVÎ1. s*. 't 
Valamely Mester az eő neki szabót he l lyé * 
Cehben nem wíne, seőt az I f f iu az wdeős m e

 rt, 
helliet szánt szandekkal maganak foglalna, huszo 
eőt penzel bwntessék. Ezen bwntetes alat leg1^. 
az is, az ki az eő Mesteri jelét az Cehben fel 
tudná Jegizeni saiát kezéuel es elmeiebeől P* ' 
KőmCArt. 25]. 1593: E n Kemeny Lazlo* 
iollehet testemben betegh vagiok, de elmémí* ^ 
es ezemben egessegem vagion {Kp. — *A a\ 
delkező végr-ének fej-i átírása]. 1598 : E n 
Pal latuan az Istennek kezet ra j t am, azt e ſ t 
tnduan hogy eletwnknek űegenek kel lenny, e í t 
mostan epp, es igaz elmeuel birűan, tezek " v a 
testamentŭmot* [Gerėnd T A ; Törzs. -
végr-i nyil.]. 1599: Jőue m y Élőnkbe 
. . . Az vitezló Almadj Gaspar . . . Beot mas h° 
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nak. 5. Napian, es zabad AJcarattia zerent mind 
Testben es mind Elmeieben, E p Es Egesseges 
leuen, . . . Az w Jauairul I g j twn Testamento-
mot giermeki kozot my Elót twnk [Szava K ; 
JHbK XXI/2]. 1608 Annak okaiért mosta(n) 
még az vr Jsten egissiget adot, s iob ennekem 
ioza(n) Elmiuel gondolkodno(m) az En utolso dol-
gaimnak io moggiaual ualo re(n)delise felöl [Kv; 
RDL I. 84 Tölcséres Ádám kezével]. 1631: ezennis 
eöreökké áldom eö szent felseghenek szent neuet, 
hogi engemet kegyelmessegebeol nem tsak ep 
elmeuel es testei adot ez vilagra, hanem az felett 
külseö iouaiualis, minden erdemem felett megh 
latogatot volt [Nagyteremi K K ; J H b XXI/1. 1]. 
1646 : ha mit ketek ezekben es ezeken kiuullis 
uelunk czelekezik, azt megh zolgalliuk tellyes 
eletünkben; hahun penigh mi t nem czelekezikis 
ketek, azertis soha gonozt ketek után nem mon-
du(n)k, tuduán azt hogy Isten igazgattia minden 
jóban az emberek elmeit [Bádok K ; J H b 111/72]. 
1766: az A. eo Kegjelme most töbre nem 
mehet, hanem tsak tsupán azt kell Disputálni, 
lehet é a ' két Ház közt Métát erigálni avagy nem, 
ezen szörnyű digressiok penig annak ki találására 
haszontalanok, tsak időt vésztők, és elmét fárasz-
tok [Torda; T J k V. 325]. 1767 Jól ismértem 
. . . Kováts Margith Aszszonyt igen ellesett 
(0 volt mind elméjében, mind pedig erejében 
[Medesér U ; Ks 20. XIV. 10]. 1773 : eö kglme 
elméjében nem vala hibás tsak éppen erőssen el 
öregedett vala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 
1837 Jakabfi János igaz hogy elméjében meg 
háborodott ember volt, még a ' Czigányok kŏzŏ t t is 
ámbolygott esztelenül [Szenterzsébet U ; Borb. 
II]. 1849 Alább nevemet i r t a józan elmével meg 
fontolva e rendeimmel tudtára , 's emlékezetóre 
adom mindeneknek a kiknek illikb [Km; Végr. 

aA végrendelkező Tamás Bogdán. bKöv. a 
végr-i nyil.]. 

Szk î -Ljébe jut eszébe jut . 1676/1681 Distrac-
tioja kőzött, ha mik elmejéb(e) nem jut(na)k 
Udvarbíró Vramnak jelencze meg eö kglme-
nek Szám tartó Vram, Vdvarbiro ur(am) sem 
veszi nehez névén, ha Collegaja eszéb(e) ju t t a t t j a 
a’ fogiatkozast [Vh; VhU 659] fjében helyén van 
értelmi képessége birtokában van. 1610: szamos-
falu j Mykola Erşebett Aszonj Elmybenn ( l) a 

mjndenkjppen heljn Leuen Allapat t jaba penigh 
Jlete keczjeges Leuen Beteges es az hertelen valo 
nehezeôljse mjat , Leankajauall toldalagj Drus-
jannaual, Jleó szajaual teôn JUen testamentomott 
[M.gyerŐmonostor K ; J H b K LVII/49. aOlv.: 
elmíjiben] -Ljében is nincsen esze ágában sincs. 
1^55 mikor el mentem Ozdi Thamáshoz, kèrém 
az aranyat Ozdi Thamàstol. felele hogy nem adom 
elmémbennis nincsen mivel nekem sok ká r t tö t 
Ràzmány István [Kv; CarţTr II Mart. Fenesi 
vall.] # helyén van értelmi képessége birto-
kában van. 1641 : En Maros szekben Vaiai Daczo 
István ki noha Testemben igen beteg de ellmem 
hellyen es eppen lewen, Ismerem utolsó oíamot 
hozzam kószelgetni . . . keves Jószágom es iovaim 
felől teszek szabad Jo akaratom szerint . . . illyen 

Testamentomat [Msz; Törzs] *Ljére vesz vmit 
átgondol/megfontol vmit. 1790: égj különös 
Reflexióm vagyon, méltóztassék Ngod elméjére 
venni [Szásznyíres SzD; KsMiss. I ] *Ljét 
leteszi/veszi vkirõl, vmiről letesz/mond vkiről, vmi-
ről. 1722: azon két bokor Embert . . . nem is 
engedem, hanem kérem az Urat arrúl tegje le 
elméjét [Kapjon SzD; Ks 95 Haller György lev.]. 
1776 Azt tudom bizonyoson, s, szavaiból tapasz-
tal tam MGroff Lázárnak, hogy soha ámbár sok 
Viszontagságok kőzőtt forgottis, M Groff Kornis 
Anna Kis Aszszony ŏ Ngárol elméjét le nem vétte 
hogy ide hátrébb magának házas társul el venné 
[Mv; GyL. Mart. Kamenitzki (38) vall.] -Ljét 
veti vmire elhatároz vmit, eltökéli magát vmire. 
7668 Nemes Hajdú Péter Felesege vei . . . jelen-
ték hogy másutt valo hasznosabb jószágnak 
meg vételére vették arra elméjeket hogy . . . Mező 
Bándon lévő Falubéli örökségeket . . . el adnák 
[Mv; MbK] csendes és józan -Ljén/-Lvel van 
nyugodt és józan eszén van. 1719 : Sullyos nya-
vallyakott szenvedek, de lelkemben csendes es 
józan elmevei vagyok [F.csernáton Hsz ; HSzjP]. 
7778 : ép és csendes és jozon elméjin, minden 
elmebéli fogyatkozás nélkűlt lévén tőn illyen 
Testamentumot8 [Hatolyka Hsz ; i.h. - aKöv. 
a végr-i nyil.] egészséges gondolat jöhet -Ljére 
ép gondolat juthat eszébe, ép gondolata támadhat. 
1811 : így lévén egy Kolosvári Papnak kivált a ' 
melyiknek Papi fizetésén kívül sohunnan succur-
sussa nem-is vólt, 's 'nintsen-is, az élet terhe által 
való el-nyomattatása; . tsuda, ha egy egésséges, 
eleven gondolat jöhet elméjére, mely a ' Publi-
cumnak tessék [EFkLt ad nr. 32/811] ép 
-Ljén/'Lvel van eszén van. 1683: Tkts Nghos 
Ruszkai Kornys Gaspar ur(am) ŏ Nga beteg 
agjaban ep elmevei lévén . . . igy Disponala rend 
szerénta [Kv; Ks 14 XLII Ia . — a Köv. a végr.]. 
1766: E n ismértem néhai Bentsér Pálné Asz-
(sz) onyomot, tudom aztis, hogy Csíkban .léţi-
ben soha ép elmével nem volt . . . házunkhoz 
sokszor jöt t , mind beszédgye, mind pedig maga 
viselése együgyű tébollyagságat m u t a t t a [Csicsó 
Cs; Ks 92]. 1773: tudom azt hogy ép elmével 
vala abban az időben bátor, hogy meg öregedett 
vala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151J. 1854: midőn 
volnék . . . fenjárolag időmhőz képest erőtelen tes-
tei ugyan, de ép 's józan elmével . . . tevék ilyen 
állandó, és megmásolhatatlan végrendeletet* [Kv; 
Végr. — aKöv. a végr-i nyil.] * (ép) eszén és 
•Cjén. van 'ua'. 1626 : Szabó Mihali . . . akkor 
eszén es elmejen leuen, elöttwnk elő njelueuel 
Testame(n)tomot teon, teollwnkis keuanuan hogi 
azt leuelb(en) teouen petsetwnkel meg ereossite-
nök [Kv; RDL I. 129]. 1730: Mikó Jud i th Asz-
szony Szent Királyi Bors Mimihály (h) Urain 
Felesége ^linket keze bé adásával meg : Bírálván 
Ugyan Feli Csík Székben Somollyon lévő maga 
házánál Szabad jo akaratya szerint, ép eszin, 
elméjén, lévén, tőn ülyen Testamentumot [Cssz; 
Borb. I I ] esze és -Lje helyén van 'ua ' . 1623/ 
1687 Ezekett én fellyel megh ir t Bodo Péter 
az én heuteom és lelkem szerént Í ra t tam, jo egés-
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ségemben, eszem és elmém nijndenként hellyén 
lévén, ugy hogy ha ki fel háborittaná, lelkem 
lelkével az eoreok életben perben legyen [Altorja 
Hsz ; HSzjP]. 1631 Mia kik testamenta-
xiusok uagyunk hiuattatuan az Nemzetes es 
vitézlő Nagi Teremi Swkósd Geórgi vramtól 
Betegh agiaban fekűuen, de mind azon altal esze 
es elmeje helien lėuen, eleö nielueuel teön illien 
testamentumot [Kük. ; J H b XXI/1. 1. - aKöv. 
•a nevek fels.] felülteti az^ -Ljét felbiztat/késztet 
vkit/vkiket (vmire). 7703 Én Gróf Pekri Lőrincz, 
nemes Udvarhelyszék főkapitánya, adom tudtára 
a kiknek illik, hogy ennek előtte esztendővel 
felültetvén az elméjeket valakik a Zetelakiaknak 
a ns. széktől való elszakadásokat munkálódták 
•és adózásból a nemes széktől való különöztetést 
[Bögöz U SzO VII, 119] * függőben tartja vki 
~Ljét kb. bizonytalanságban tart vkit. 1672 
Erdély András hajado(n) leanja Ersebet, kivan 
matkajatul absolutiot Bodoki Thamastul, inivėl 
függőben tar tot ta elmejet jegyetis viszsza tsalta 
tólle levellelis le mondot rolla [SzJk 120] jó 
eszén és -Ljén van eszén van. 1659 En Mihalcz 
Mihalyne . . . jóllehet testemben sullios beteg-
segben vagiok mind azon altal jo eszemen es el-
memben leuen az en igaz hŭ tóm es jo lelki isme-
retem szerint . . Teszek Testamentomot illyen 
Jámbor bóczúletes emberek elót [Altorja Hsz; 
Borb. I]. 1671 néhai Bartók Andrasne Kelemen 
Ilona nem vala jo Eszin, Elméién, mert füves 
vala, mikor rea ju tó t el futót imit amot ugy iárt 
az falun [Kvh; HSz jP] józan és megnyugodt 
'Lvel józanon és nyugodtan. 1772 : kezeiket nékünk 
be adván, jozon és meg nyugutt elmével meg 
bírálván, meg egyezének [Ikafva Hsz; HSzjP] 

kimegy -Ljéből kimegy az eszéből, elfelejt vmit. 
7585: Az zo azért megh eshetet keozteok, de 
amy (!) elmenkbeol ky Ment, seot mégis Montuk 
hogy mindé (n)t í rassanak a ' Notariussal, mert az 
Jegszes inkab meg tar tana az keozteok valo dfs-
ceptatioknak emlekezetit [Kv; T J k IV/1. 413] 
^ megfogyatkozik -Ljében kb. meghibban. 7755: 
a szegény Atyám halála történvén a szegény 
Anyám Ászszonnak, magát italra és vesztégetésre 
adta és elméjébenis meg fogyatkozot volt [Albis 
Hsz ; BLev.] megháborodott -Lvel van eszelős, 
tébolyodott. 1831 Jakabff i János meg háboro-
dot t elmével volt, ugy, hogy a Czigányok közi 
több izbe vit t szalonnát, 's egyébŭttis ámbolygott 
— a ' Templomba pedig a ' Prédikállo Szék felé 
háttal ŭlt [Szenterzsébet U ; Borb. I I Agüis Kádár 
Péter (51) vall.] meghibádzik -Ljében meghib-
ban. 1774 : Azt tapasztaltuk . . . két Esztendők-
kelis halála előtt meg hibádzott volt elmejiben 
Pótsa Ferentz Ur [Hatolyka Hsz; HSzjP] * 
megtébolyodott -Lvel jdr eszelős, tébolyodott. 1767 : 
Néhai Kovats Margit hogy annyira meg öregedet 
vala hogy mindenkor meg tibolyodot elmevei 
jar vala [Medesér U ; Ks 20. XIV. 1] * nem 
érhet fel vmit fjével el sem képzelhet/gondolhat 
vmit. 1666: ezen k ivŭ l is sok kŭlömb kŭlömféle 
Casŭsok eshetnek, mellyeket most ember elmé-
jével sem érhetne fel [KvLt I. 188 ogy-i végzés] 

•fc tébolyodott -Lvel van tébolyodott. 7766 Beńt-
ser Pálné tébollyodott elmével volté a Testa-
mentum tételben, vagy ellenb(en) Isten tudgya 
[Vacsárcsi Cs; Ks 92] vmire adja -Ljét vmire 
adja fejét, rászánja magát vmire. XVIII. sz. 
eleje : Az ki azért ă Ménes tar tásra adgya e l m é j é t , 
nem kell ã Sok Számban győnyőrkedni, hanem 
keveset s, jót igyekezék szerzeni [ JHb 17. 10 
lótartási ut.] vmilyen gondolatokat forgat f j é -
ben. 1690 azt a ' napott az Isten sohá en reám 
fel ne hozzá az melly(en) ŏ Felsege ellen v e c s é k 
(!) ne is vellye(n) senki allyan alkalmátlán ember-
nek hogy ollyan gondolatokatt forgátnék elmem-
ben [Görcsön Sz; Eszt. Serédi Benedek fiához, 
Gáspárhoz] ^ vmire megy -Lje vmi eszébe ötlik, 
vmi megfogamzik benne. 1607 keszen legyen eo 
keglmek egez országul es Jelen az testnek foga-
dasaraa, lenne megh eleb az feyedelem v a l a s z t a s 
es annak vtanna, vgian azon feyedelem autori-
tasábol iob modgíaual lenne az temetes, es az 
valasztás vtan wynnwk az eo felsege testett Fever-
warra Mert az temetes vtan ky tudgía mire megyén 
nemely embereknek elmeyek [Törzs. aEgy 
febr. 12-én kelt lev. mellékleteként ránk maradt 
cédulán a levélírók az erdélyi rendekhez a-meg-
előző év dec. 29-én Kassán elhalt Bocskay István 
fejedelem Erdély felé közeledő holttestének foga-
dására utalnak]. 

2.. értelem; raţiune; Verstand. 1652: Hogy a n n a k -
okaert az it valo Ecclesianak Curatori es Moderátori 
keoszul is ez mostani nagy eggyenetle(n)segh ki 
gyomláltatnék es a tŏkeletes attyafiui s z e r e t e t t 
plantaltatnek sziuekbe(n) elmejekbe(n) ez v e g e k r e 
nézve illyen punctomokot akartunk à Curator 
es Moderátor Uraim eleibe(n) adni [Kv; K v R ^ 
X. A. 1]. 1657 meghalván Báthori István, ^ 
gyermek fejedelema is nevekedvén, s melléje rosz 
tanácsadók férkezvén, az ifiu elme könnyen meg-
vesztegettetett, s az fenyítéket nem k e z d e t t e 
felvenni, melyet látván Géczi János, r e s p i g n á l t a 

az guberniumot [Kemön. 16—7. — RBáthory 
Zsigmond]. 

3. értelmi képesség; capacitate i n t e l e c t u a l ä > 
Geistesfähigkeit. 1587: minden Iffiak mind 

Warossy Eos fiak, smind penigh Sellerek Ieo^e-
wenyek magoknak walo kereskedesekteol Nagy tÜa ' 
lomba legienek es bwntetesbe, ameddygh ez va-
rosban megh nem hazasodnak, mert t ezffele Iffiu-
sagnak ideye, Elmeie es Allapattia ighen romlafld^ 
itüeti gondwisselese eretlen, es sok gonoz zereö' 
chekre lehet Alkolmatossaga. Zwksegh azért, hog 
minden az eo Iowaywal, iol es beolchien, haznosan 
es ertelmesen çllyen [Kv; K v L t Vegyes III . 
1597 Kegmetek iol megh lassa mit c h i e l e k e z t e ^ 
kegmed azzoniom az leantol iol megh értekezzek' 
ha meghis aze akarattia hogi Globicz Mihalih0 

nem akar menny, mert az ew elmeie megh ig* 
gienge, ha Kegmetek walamit indit, netalam eddig 
megh waltozot elmeye [Kv; T J k VI/1. 59]. 1 l 5 >< 
én ugj tapasztoltom az én vékony elmémmel hogJ 
a mellyik Mgos Exponens Vrnak jo b a r b á t S t t , 
gjája volt, az praecipialta a dézmát [F.borg 
B N ; BK. Bágy Kosztántin (80) jb vall.]. 
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4. ész; minte; Vernunft, Verstand. Szk : nem 
év oda -Lje nem éri fel ésszel. 1782 Az csekély 
elmém oda nem ér., s meg nem Ítélhetem [Arany 
H ; JHb XXXI/53. 37]. 

5* agy; cap, spirit; Kopf, Geist. 1791 mellyet* 
ha egy jol gondolkodó elme az igazságnak serpe-
nyőjében megfontol, egy szot sem talál ollyat 
melly az igazsággal ne ellenkeznék [Kv; J H b 
XLIV/4. — aTi. admoniciót, azaz (törvényes) 
intést]. 

6. lélek; suflet; Geist, Sėele. 1657 (Az ellenség) 
nagy rémülést t e t t s vala minden városokon és 
várakban . . . Ezt valami későre megértvén urunk 
I^engyelországban, gondolhatod micsoda búsult 
és bódult elmével lehétett [ETA I, 162 NSz]. 
1771 k. oly nagy bánatom, oly nagy és szüntelen 
való elménifne)k bánkodása és nyughatatlansága, 
högy a' miatt immár sem éte(m), sem itom, sem 
nappali dolgaimnak folytatása, sem éjjeli álmom 
ügyibe és ugy a ' mint kellene nem esik [Kv; Pk 2]. 
1776 Azt tudom, és ugy tapasztaltam, hogy 
M. B. Henter Urffiban soha se ã Groff né, Se 
Annikó Kis Aszszony ŏ Ngok meg nyugott elmé-
nél nem vóltanak [Kóród K K ; GyL. Anna Makó 
anc. (18) vall.]. 

7. átv szív; inimă; Herz. 1718 : Kapitánj ur(am) 
adhibealta ã Segittséget, miheljt az én sok Pro-
testatiom penetralták elméit [Fog.; K J . Rétyi 
Féter lev.]. 

gondolkodás; gîndire; Denken. 1597 neta-
lam eddigli megh waltozot elmeye [Kv; TJk 
Vl/ l , 59, _ Teljesebb szöv. a 3. jel. al.]. 1671 : 
Erreis szemben hiuattatua(n) eo kglket mińdkett 
reszreól pro et contra ruminalua(n) az dolgott, 
az expositio wresnek nem talaltatott , nem leŭen 
mind egy aranyu az emberek (ne) k elmejek; Ehez 
kezest ki teczik hogy nem Communitas akarat-
tyabol chyelekettek [Dés; Borb. I]. 1692 : Mint 
hpgj pediglen tartok az Király biro Ur(am) megh 
altálkodot elmejetöl ebben arra kellene vig-
jazni. 1. hogj semmi authoritas az Országh keže-
bŏl se fel vetésbe(n) se repartitioban ki ne vete-
tŏdgjék. 2. Az eo kglmék kőzi ' engethetet Jószá-
gok ha oda maradnakis, de egjeb rend semmi se 
adozzek kŏzikbe(n) [Szőkefva K K ; Törzs. Sarosj 
János lev.]. 1699 : az en kedves Felesegem Kapi 
Anna mikor azon idegenek kőzzűl sokak(na)k 
elméjek, ellenem meg keménjűltek, fenekedtenek 
és utolsó romlásomra valo tanátsokat forraltak, 
azok (na)k elméjeket, mind maga s mind mások 
által, nagj bőltsen és tanátsosképpen Isten után 
l e tsendesitette, és az en hozzám való jó akaratra 
s békeszégre téritette [Mk Macskásy Boldizsár 
végr.]. 1728 eszre vévén . annak az malignus 
ember (ne) k nagj Lucricupiditassat; másképpen 
Jgyekeztem elméjét explorálni, es csak mostanság 
hamar kézre kerittse s incaptiváltatván őket nekem 
mingjárt hirré tegye, két Arannyat igirtem nékie 
Kégen K; JTL Szilvási Boldizsár gr. Teleki Pálú 
nak]. 1783 : Megnyugodni látszatott égj darabots-
káig az eŏ nyughatatlan elméjek [Torockó; Thor. 
X'X/5. 42 

9. gondolat; idee, intenţie; Gedanke. 1592: 
Lukach ki Niari Martont zolgalta . jnchelkedet 
illien dolgokban, hogi vranak feleseget gonoz 
elmebeol magahoz wgiehitette (!), Niari Marton-
nak Ingetis lattak raita [Kv.; T J k V/l. 207]. 
1653 1626 esztendőben Bethlen Gábor minden 
elméjét csak német császár ellen való dologban 
viselte : hol megbékéllett s hol esmét reá támadott 
[ETA I, 142 NSz]. 1760: Én recomendalva(n) 
ezen Leányommal való terhes dolgom (na) k effec-
tuatioját addig mig magam is fel mégyek a Mező-
ségre, mint hogy kgld, már mindenképpen tudja 
ez iránt való elmémet, többi ez iránt már nem 
is alkalmatlankodom [Igenpataka A F ; TL. gr. 
Teleki Ádám lev., csak az aláírás sk]. 

A második adalékba ágyazódó címszóbeli szóval alakult 
szövegrészlet kb. 'csak a német császár elleni dolog volt minden 
gondolata' jel-sel idegenből belopakodott tükörkifejezés lehet. 

Szk : ez vkinek "Lje kb. ez vkinek elgondolása/ 
határozata. 1710 ha kik vagj vakmerő engedet-
lenségek vagj vigjázatlanságok miatt, parantsol-
lattunkat infringálni comperiáltatnak; kemény 
és példás animadversionkat sem(m)iképpen el nem 
kerülik; ez lévén Méltoságos Generális Com(m)en-
dans Ur(u)nk(na)kis elméje [NSz; KvLt I. 98 gub.]. 

Az egyetlenegyszer előforduló szk a gub-i rendeletben szo-
katlan, nyakatekert hivatalos nyelvbeli idegenszerűség. 

10. 1681 Notum esse Volui per praesentes. 
Hogy midőn mind mas emberséges emberek recom-
mendatioja, s mind az magam experientiam megh 
mutatta Volna elmémet Vajda Hunyadi Varos-
somban lakó Nemzetes es Vitezleő Iffiabbik Orbán 
Miklósnak hozzam valo tőkélletes hűségében . . . 
adtam es conferaltam neki Vajda Hunyad Várához 
tartózandó Havassimnak fő Gornyiksagat [Vh; 
VhU Thököly Imre ad.]. 

A címszót magába foglaló nyakatekert, idegenszerű szöveg-
részlet lényegében így értelmezhető: más jótét lelkek ajánló 
szava és személyes tapasztalatom bizonyítja O.M.-uak hozzám 
való tökéJetet* hűségét. 

elmebeli. Szk : ~ fogyatkozásba esik kb. értelmi 
képessége meggyengül; a-şi. slăbi cuiva capaci-
tatea mintală; in Geistesfähigkeit schwach werden. 
1801 Tudjae a' Tanú . . . hogy az Néhai Gido-
falvi Antal Uram Halálozása után tsak hamar 
Gidofalvi István Uram elmebeli fogyatkozásba 
eset ? [Hsz; BLev. vk] minden ~ fogyatkozás 
nélkül értelmi képességbeli fogyatékosság nélkül; 
fără nici o deficienţă mintală; ohne Schwächung 
der Geistesfähigkeit, ohne Mangel an Geistes-
fähigkeit. 1778 : ép és csendes és jozon elméjin, 
minden elmebéli fogyatkozás nélkűlt* lévén tőn 
illyen Testamentumot [Hatolyka Hsz ; HSzjP. 
— ftAzaz: értelmi képessége teljes birtokában]. 

elmecsevészedett elcsenevészedett/satnyult, cse-
nevész ; pipernicit; verkümmert, krüppelhaft. 
1838—1845: szirimány: Szirimány és szilimán 
elmecsevészedett, dologra vitetve silány [MNyTK 
107]. 

elmecsevészett 1. elcsenevészedett/satnyult; pi-
pernicit ; verkümmert. 1841 : (A vágatnak) aA 
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marha el rágás miánn elmetsevészett bokrait, 
most előre ki vágatni szükséges [Gyalakuta MT; 
LLt]. 7842 : tsak imi t t amot t három négy, 's még 
több ölnyi távulságra vágynák el metsevészett 
bokrok, ez nem Erdőnek, hanem inkább Szán-
tónak valo hely; — az Északi végén 73 1/2 ölnyi 
hosszúságra Sürü, de elmetsevészett bokrok vágy-
nak ; ez már erdőnek valo hely . . . Hátulsó To 
fenék nevezetű hellyen lévő Erdőnek az Északi 
végén 50 ölnyi hoszszuságu hely Erdőnek az Északi 
végén 50 ölnyi hoszszuságu hely Erdőnek valo, 
— a’ mellyen ugyan süni, de most el metsevészett 
apro bokrok vágynák [Kakasd MT; DE 2. — A 
forrásban még ezen kívül is sokszor előfordul a 
címszóbeli szó]. 

2. átv kb. e l fa jzot t ; degenerat; verartet. 1808 : 
Régtől fogva iga ala t t nyögő Nemzetünk nem 
ollyan el metsevézett indulatu, hogy ne érezné 
Nemes eredetét. Tud juk mi azt hogy az egész 
Világnak Törvényt adó Hatalmas Romaiak(na)k 
maradvánnyi vagyunk, a’ kiknek Neveket is 
viseljük [Kemény József: Coll. Mauuscr. X X X 
Varia XII ] . 

A következő címszónak 1777-ból való, első ada'éka a fog. 
bizonytalan volta miatt melléknévi igenévi formának is felfog-
ható, és így e címszó alá is tartozhatik. 

elmecsevészik elcsenevészedik/satnyul; a se 
pipernici; sich verkümmern. 1770 : Egy kis bihat 
borjuis vagyon kinek az annya meg dőglett, de 
igen gyenge el metsevézett [Csekelaka A F ; KCsl 
6] | Murkot Petreselymet nem vihettek, mert a 
sok Iszop miatt mind el metsevészett [Esztény 
SzD; Told. 29]. 1812 : Mivel pedig ezen Erdők 
annyira el metsevésztenek, közönségesen Marha 
Legelő szabad Helyeknek használtatnak [Szász-
fenes K ; Ks 76 Conscr. 260]. 1836 : a mult esz-
tendőkbe hága t t a t t am a Toklokbol-is ki válogat-
ván a nagygyát, de az idén édgyre sem bocsátottam 
kost — inkább légyen egy néhány báránnyal keve-
sebb, mint hogy az Anyák és az olyanoknak bárán-
nyai-is el mecsevészszenek [Zsibó Sz; WLt Nagy 
Lázár lev.]. 1837 : ta r tok tŏlle hogy ha gyengén 
találya ŏkŏ t a a Himlő oltás el mecsevéjesznek 
(!) [uo.; WLt ua. — aA bárányokat]. 1842 : ezen 
hellyen gyéren vágynák bokrok, azokis merőben 
mind aprok-törpék, elvagynak metsevészve [Msz; 
DB 2]. 

elmegy 1. el távozik; a se duce; weg/fortgehen. 
1568: Io, el menek el hagyom mert Enge(m) 
chyak kurua keri teny t a r t | Ezt lát tuk hogy az 
leány meg egy pénz ara borral ker volt tobet, 
. . o z t a n zondy bal int meg agia az egy pénz 
ara bortis, es az lean el megien [Kv; T J k III/1. 
238—9]. 1573: E z Ideo alat myg elt András 
deák az Zabo myhal f ia eginehanzor Ieot ez varosba 
I t t alasfel Iar t esmet ely Ment [Kv; T J k III/3. 
48], 7585: a’ leány czihoga es el Mene [Kv; T J k 
IV/1. 503]. 1595: en hoszam jeótt wala, de en 
meg monda(m) nek j hogy ot t ne múlasson, merth 
ne(m) mere(m) megh tar tanj , ha m j teórtenik 
nem veue trefara. el mene onna(n) [UszT 10/40]. 
1601 : János vram Sok zep zowal kere az dara-

bantot t hogy el mennyen, de amaz semmi keppen 
el nem akara menny [Kv; T J k VI/1. 547]. 1610 
én nem zerettem allapatiat az Azonak es el menek 
onnét [Dés; DLt 321] | ne men j el talam kerhe-
teónk ualami io emberúnkteól szálmát, mert 
egjwld megh haborgat Valami Pokol ember [UszT 
4/9d]. 1637: Az my ideöre ozta(n) el fogja borok, 
mys el menenk onnett [Mv; MvLt 291. 118a]. 
1650: el mene hazol megh hagia neköm, hogy az 
Lohoz vigiazzak [Nagykede U ; UszT 8/64. 68b]. 
7695: én másnap hogy Ngtok inne(n) el méne, 
Szebenbe(n) bé mente (m), az Ngod számára vá-
sárlandó Lovak dolga véget [Gyf; KaLt Apor 
István ir.]. 1727: e héten akarnék valamit épít-
tetni . . . ha el menyek házul még tsak sendelyezŐt 
sem kaphat (na) k [Impérfva Cs; Ap. 2 Balási 
József Apor Péternéhez]. 1736 : Haza vivén az 
ú j feleségét az ú j házas ember, o t t is harmad 
napig vígan voltanak, tánczoltak, akkor, harmad 
napon az vendégek elmentenek [MetTr 292]. 
1750 ,Ė enye disznó teremtette el menél penig aszt 
mondád hogy ithon maratz, s, meg csalál, azzal 
osztán el mene [Kál MT; Berz. 12. 92. 61]. 1764: 
Károllyi István egy vi ra t ta felé mén el és 
költözött el [Nagysajó N B ; KS. Mich. Détsei 
(20) és G. Csizmadia (19) jb vall.]. 1779 : Vintze 
Szabó Mihállyt parancsolta ki ménni, ezis egye-
dül nem bátorkodván ménni h i t t hogy véle mén-
nyek el [Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 1781 : csak duzzog 
s mikor leg inkább kellene . . . el mégyen [Sárom-
berke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]-
7802 : a' kotsist a ' kapuba álva ittason hagyám, 
's még meg mondám hogy ne igyék többet, s 

házul el ne mennyen, mert egyben indulunk [Mvj 
Born. XXXIX/53 Jos. Bakó de Siklód (30) táblai 
scriba vall.]. 7872 Gondoltam vala hogy tám 
Maurer Ura(m) el mégyen ezen említett alkalma' 
tosságán [Héderfája K K ; IB] . — L. még HSzj 
tarisnya al. 

2. elvonul; a pleca; weg/fortziehen. 1562 • 
azután esmét százhatvanezeren szállának Ege* 
alá, kit harmincznyolcz napig erősen vívának» 
de lá t ták hogy meg nem vehetik és e l m e n é n e k 
alolla sok népnek veszedelmével [ETA I, 16 BSJ-
1653: az eső éjjel Uappal eset t lassúságában 
napig . . . , és a nagy esőt nem állhatá el a török* 
hanem elméne a várvívásból | hirtelen felzenj 
dülének és elmenének a vár aloll . . . Báthon 
Sigmond lát ta azt, hogy pogány kézbe esik a váró 
népe, és ez okon el méne alolla [ETA I, 51, 5Éj£ 

3. át/elvonul; a trece (printr-un loc); durcn 
ziehen. 1653 : Havasalföldéből Máté vajda urua* 
mellé kur tán hadat ád — i t t mennek el L1, 

150 NSz]. 
4. Csak nyomatékos fölszólításban: eredj I 1 , 

karodj i nnen i ; du-tel p leacă! cară- te! ; 
scher dich! 1568 Ez t hallotta(m) hogy ^ 
Kelemen három nap estyg az zolgalo leányát ig e^ a 
Erossen zitta bestye hyres kuruanok, es azt taoŭ 
n é í j Meny el bestye hyres kurwa, mert ky v e ſ ^ 
a kapúmon, ne teg nekem dolgoth es az lean 
mene el [Kv; T J k I I I / l . 207]. 1591 : Az keP 
ket kezzel fogwan vgy monda nekeonk hogy 
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tek ell mert Job nektek ha ell mentek [UszT]. 
1S92: ki jeo az swteo haszbol Bach Peterne es 
mongia vala Mezaros fabianne Bachinenak Meni 
el vgimond fattias, am eleotted vagion fattiad 
[Kv; T J k V/l . 228]. 1606: Zöke lörinczteől 
kerte Zolgallatthiat . . . azra azt monta hogy 
tudod mit hoztál menj el Jnne t vele ha penig 
el nem megy az labadnal fogua k j vonlak Jnnet 
[Lövéte U ; UszT 20/309]. 1631 : monda Nagi 
ferencz Lengiel Miklosne Aszoniomnak, hogi me-
niel utalatos oczma(n) ondok aszonjalat ördeögbe 
a nagi fogaddal kapalni az szeöleŏmben [Mv; 
MvLt 290. 260a]. 1800: el meny baszszam az 
anyadat, el vid innen a tsorba fogad ot mert mind-
gyárt meg kötözlek [Dés; DLt]. 1812 A' mikor 
pedig valahová indult a Groff ur eŏ nsga, nagy 
felszoval azt kiáltozta eŏ nsga után : — Menny 
el. meny el vigyen el az Őrdőg, mert a' mihelyt 
elmégy egészszen nyugszik a Lelkem [Héderfája 
KK; IB. Kolumbán Imreh (21) ns vall.]. 

5. elindul; a porni; aufbrechen. 1570 : mykor 
deákot akart hywatny vele kywel az Trombitás-
nak Jrasson, hogi ely Nem akart Menny Zytta 
Erĕssen esseh lelek kurwafianak [Kv; T J k III/2. 
30]. 1585 Eozwe vezenek Az pénz felet, . . . En 
onnat el Menek haza, hogy eozwe veszenek [Kv; 
TJk IV/1. 445]. 1597 : my kor my El mentwnk 
volna Az m j marhanknak keresesere, oda Jwt-
tank Az Alsó Bodog Azzonyffalvy hatarban [UszT 
12/65—6]. 1599 Biro vram . . amely napra az 
Vraimat ez dolognak vegezesiert be akarja gyeo-
tenyf akkorra eo kgme minden rendbely mester 
embereket certificaltasson, hogy sohowa ez varos-
rol el ne mennyenek hanem honn maradgyanak 
[Kv; TanJk J/1. 332]. 1644: E n Barta Miklós 
Aranias szekben Rakoso(n) lakó Veres Drabant 
• • * Miuel . . . ez mostani hadj kezűletben hazank-
(na)k megh maradasara, nekemis el kelletik kezúl-
nőm es mennem, az En jo akaró Apam Vramnak 
••• maradok adossa kez penzúl tizen eőt.forintal 
[Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1752 : egy nihányon 
. . . elmentenek volt erdŏlni [Szeredasztanna MT; 
I<Lt 55/22]. 1757 Pap Sţephań Annór(iim) 
Cir. 24 . . fat(e)t(ur) . . . Blága Demeter :monda, 
ha tiz forintot ád, mindgyárt az kezemben) ugy 
el megyek, de ugy is, ugy mégyek el, ha Habók 
Filep el jő velem [Mutos Sz; WLt] . 1779 elme-
nőnk az Nad meg betzŭlésre . . kaptunk . . . kárt 
100 Zupnyit [Záh TA; Mk V. VII/12 Fjratyáñ 
Atyim (45) zs vall.]. 1807 y elmentünk hívogatni 
Examentre [Dés; Ks Komis Mihály naplója 260]. 
1818: . . . kérvén minket hogy a’ Commetá-
neusokkal mennönk el [Mv; HG]. 

6. megindul; a se puné ín mişcare; sich in 
Bewegung setzen, sich auf den Weg machen. 
1653: Egykor elmenének hogy Medgyest meg-
vegyék ágyú nélkül. De feléje sem mehete a mi 
hadunk, meg sem nézheté jól Medgyest, haza 
jövének onnat [ETA I, 94 NSz]. 

elindul és megérkezik vhova; a pleca Şi a 
sosi undeva; abgehend irgendwohin ankommen. 
1568: Engemet András Katho kwldoth vala. el, 
hogy seres Annát oda hyam hoza, en hiuam seres 
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annat, es o azt monda ne(m) igen mehetnek most 
de mégis el Jue mégis el menek azért [Kv; T J k 
I I I / l . 227]. 1570: Az varas feold Mereoye Igh 
vallya (I) hogy Eothet Palochy es az chinek ger-
gelne fya Egenleo keppen hittak ky zent gĕrgh 
hegere zeolieo Merny, Eo ely me(n)t es ky Merte 
az myt Mwtatak [Kv; T J k III/2. 166a]. 1577: 
My aszert engedelmessek lewe(n) az nagisagod 
parancziolatiaual . . . el menenk az pörös erdőnek 
szenere es <az> minemw biszonisagokot my elönk-
ben hiuanak es Intenek aszokot my eros hitre 
meg eskötök [UszT]. 1578 : My annak okayrth . . . 
zemelieonk zerint el menynk . . Boczazeghfal-
wabaft [Jobbágyivá MT; Bál. 79. - a?Náznán-
fva MT]. 1581 : Hoza Mynekonk az witezlo Ko-
zarvary Gergelj vram az Nagd paranchiolo leúelit 
hogy my el mennink burkosre. Neminemo biszon-
sagoknak be vetelere, Azért my az Nagd paran-
chiolattianak Engedelmesek leuen My el menink 
es ezeknek vallasokat be vtúck [Bürkös N K ; 
SLt V. 12]. 1585 Monda az ázzon' az germek-
nek: Jere haza Laczko mj t t chynalz itt, monda 
az gyermekys, Nem mygyek haza, mert el mygiek 
Nenemel Koloszűarra [Kv; TJk IV/1. 487a] | 
az meg newezet helyre el menwín . [Dés; DLt 
220]. 1594 : elmenenk Komlódraa Es Horuath 
Kozmane aszoniomatt ot t valló nemes vduar 
hazanall szemelj szerint talalok [WLt. — aK]. 
1606 : mikor mirizlohoz mennek vala az hadba 
monda en előttem hogy lukacziot kwldj vala az 
hadba lukacz azt monda hogy ha leuelet ad el 
megyen amaz azt monda hogy nem ad . . . lukacz 
vgjan nem mene el [Lövéte U ; UszT 20/310]. 
1607 : Hozak mi nekünk kapitan vram az Keged 
commiss(io)jat meljben paroncziol Kegd mi nekünk 
ugi mint Bede Tamasnak Gomolia Palnak egi 
hazi Nemesseknek hogj el menneonk es Pal Deak-
nak Nagj Borosniaj Schola mesternek (így I) es az 
kiket mi elonkbe hinanak azoknak hwt zerent 
valo vallasokot be venneók [Hsz; BLt 3] | .min-
kett harman ky viuenek hogi Bizonjsagokatt mjnd 
az kett felnek beveònók my ezertt az hiuatal 
zerentt el mentjnk Kereztt' ur- (!) varosaban 
az Kouach giorgj hazahoz [UszT 20y351]. 1608: 
El menteónk zaz Regenbe [Bál. 51]. 1621: 
ell mònėnka, es à kiket mi elònkbe(ń) hivanak, 
azokat mi mőgh esketŏk [JHbK VIII/27. ^ 
aSzücságra (K)]. 1627 az falut el hynak hogy 
az Ur szamara erdeött foglallyunk, el menenk 
az Falu ket nap mind foglala Uy ueszben [Ditró 
Cs; EHA]. 1630: mi azért Engedelmesök liuen 
az felsigöd paranczolattianak . . el mőnenk cze* 
gebena [Wass. — aSzD]. 7632: el mentem vala, 
Beldi. Kellemen vra(m)hoz, bizoni sokatt zolottam 
eö knek, de semikeppen nem akarja vala megh 
czielekedni [Kozmás Cs; BLt 3]. 1633 en nem 
akarek el menni, nemis menek el, maga ualtig 
erőlteti hogj el menniek \ mindgiart uóm mel-
le(m) az Jonas vrá(m) szolgáját , es mi ketten 
el menenk, s vg' hozok el az harczat [Mv ; MvLt 
290. 118b, 119b]. 1635: monda Nekwnk men-
nyetek el Balas János Ersebetnj [Kászonújfalu; 
LLt 71 Ambrus Pal pp (70) vall.]. 1650 : Mi annak 
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okaert engedelmesek leue(n) az Király biro Urunk 
peçzetinek el mónenk az fen denominált helire | 
Martonosban lakó nemes es Nemzetes Vice kiralj 
bjro Galfi ferenc vram vtromaval el mentink (!) 
es az melj ualokot az exponens mi elònkben hiút 
m j azokot eros hitil (!) megh esketik (!) [UszT 
8/64. 61a, 79a]. 1656 (A hadnagy) fél keŏlte 
agyamból ejel es el hiúa az Lukaczj János haza 
felehez, es addig el mének Szíjgyártó Istvánnál 
[Kv; CartTr II, 1017j. 1659 mi ažert Elménk 
(!) Buczomba® az Falus bvro Jovan Gabrila 
Racz peter Ur(am) Jobbagya Hazahoz [BK Mise. 
1143. — aHJ. 1666 elmŏnenk az fen denominált 
helyre [Szkr; Bál. 50]. 1690 most is el kellene 
innét Fogarasba(ü) mennünk de tartvan az uton 
eshetendŏ inconventiaktol nem mehetünk [Ebes-
f v a ; Törzs fej. ut.]. | hivatalunk szerint el men-
tőnk11 és a mely vallókat ellŏnkben con-
vocalt azokat mi elsöbenis erös hittel meg esketök 
[Wass. - aCegére (SzD)]. 1712 el méntünk 
az őrményesia Monasterián álol az vallye funa-
czuluj névű hélybén [Septér K ; EHA]. 1721 
én el mégjek az én földes Uramhoz Szent Bene-
dekre és tŭkis utánnain jŏtŏk [Naszód BN; 
Ks 184. LXXXV]. 1750 elis mentünk Vadadi 
Fodor Mihályni a kortsomára [Vadad MT; VK]. 
7769 Rátz Ábrahám uram honesta requisitio-
jara midőn el mentink volna Udvarhely város-
sában Felső piatz uttzábau [Szu; IB]. 1772 j 
1802 : ottan ot tan elmentenek az Erdőben s az 
Jegyes fáknál meg allottanak [BSz; J H b LXVII/ 
3. 141]. 1793 el-mégyek Koronkába 's béűlek 
az Udvarba, mert én özvegye vagyok G. Tolda-
lagi Istvánnak [Koronka MT; Told.]. 1800 egy 
ruhát kért töllem, hogy menne el panaszra a 
Méltoságos Óbester urni [Kvh; Bogáts 9]. 1848 : 
én mégis el menék, ha, 9 ember között FŎ Hűtős 
nem volnék, de én azt hiszem hogy attól három 
hétig sem szabadulok meg s addig mindentől el 
esünk [Tarcsafva U ; Pf. Pálffi Lajos lev.]. 

8. elköltözik; a se muta (de undeva) ; ver/ 
wegziehen. 1570 : Zeoch Antal, Ezt Recognoscalya 
hogy Mykor . . . Bezel volth Zekel peterrel azt 
Montha neky, hogy ados is vagiok, vgi Mond, 
karokath vallotta(m) hazambely Nep Mya is 
karos vagiok, Azért az varostul ely kely Menne (m) 
Egebet Nem Tehetek benne [Kv; T J k III/2. 
16c]. 1591 : ha penigle(n) ot t az mi hazunkb(an) 
es feoldeonkeon Nem akarsz maradnj feold vam-
ban egy fl. 1 szabad legie(n) el menned [UszT]. 
1604: minden marhaiat ki hordat a oda hogi 
mikor el meggien meg agía, de sémit egi wiselö 
zoknianal Egiebet meg nem ada, mind Ezwst 
marhaiat pozto ruhaia t mindeneket el wunek 
[Korond U ; i.h. 18/167]. 1610 k. : egynihanya(n) 
varasunkról el is mentenek [Dés; DLt 323]. 1626 : 
H a penig valami okbol arra viseltetnek az en edes 
tarsom, hogi az en meg neuezett giermekimteol 
el menne innét l akn i ; igi legien kŏzeotteok az 
osztozasa [Kv; R D L I . 129. — aKöv. a részletezés]. 
7692 ; három székről mennyen el, i t t ne lakjék, 
hogj ha i t t tanállyak fogadtassék meg és eszten-
deig tartassék tömleczben [Kovászna Hsz; HSzjP]. 

9. átv (örökre) elköltözik/távozik, elhuny/lialá-
lozik; a deceda, a răposa, a muri ; ver/(da)hin-
scheidern 1653 Szőcsi Ismaelné leányi is mind 
ketten elmenének, és a Koncz Mártonné leányoni 
leányi is meghalának. Kolosvárat lakó fiain 
fiai és leányi is meghalának, és így minden uno-
káim meghalának akkori pestisben. Sok jóakaró 
barátim és atyámfiai elnienének [ETA I, 151 
NSz]. 

10. kilép/válik (vinely testületből) a se retrage ; 
austreten/scheiden (aus einer Körperschaft). 1814 
No Czéh Mester Uram ha kend engem igy gazol 
én el megyek a’ Czéhbol [Dés; DLt 56]. 

11.'elbujdosik, világgá megy; a pribegi, a se 
duce; in die Fremde -ziehen, auswandern. 1588 : 
de meg leg nagywb dolog ennel az kyert ell kel-
letet menny az en fiaimnak Jnne t Az en fiaim 
az mynt az vegezes volth meg fogiak azokatft s 

ell vizik Sombori Lazlo vram kezebe [Zsákfva 
Sz; WLt Mich. Talas jb vall. - aTi. az adós 
jb-okat]. 1640 Komán Borbat a Katharina, 
Feiedelem aszszoni ideieb(en) ment ell [Besim-
bák F ; UC 14/48. 119 - aSzökött jb]. 1712 
sok helyekből az szegénység elis ment, azéſt 
nemis tudom fel gondolni miképpen vegyem meg » 
mert ottan, ottan, csak mégyen az s z e g é n y s é g 
[Nagyalmás K ; Ks 95 gr. Csáki István lev. — 
UA kivetett porciót]. 1731 : hallottam 18 bokor 
emberit hogy el ment, Lázár Ferencz Ur(ani) eo 
Nganak Vaslábubol [Gysz; LLt] . 1740 : most ném 
lévén a Szegénység (ne) k mit énni annyival inkább 
az Quartelyossait tartani, mind el menyén Ngo" 
méltóztassék az hol illik ennék az V(á)r(me)gyé~ 
nek ügyit forgotni, mert i t t egj ember még ném 
marad, végképpen most el pusztul a v(á)r(me)gye 

[Hosdát H ; Ks 83 Zejk Is tván lev.] 1750 ^ 
(Fiaink) mind el akarnak menni az Csugye ke-
ménységé miat Horvát Uramhoz menjünk Panasz^ 
ő kegyelme Lábat ád nékie, sőt aszt mongy* 
kegyelme jol tet te hunczfutok mert nem bánom 
ha minden nap őt hot (I) el menyen k ő z z ű l e t e * 
és igy tellyes lehetetlen hogy meg m a r a d g y u n * 
[TK1 igenpataki (AF) jb-ok panaszlevele]. 

12. meglép; a o şterge; sich davonmachen* 
1573: Mert Neke(m) ez fele zolga Nem kel W 
semmyre gondot Nem visel Azok Masnap 
keoltek senkitwl ne(m) kerdetek ely Mentenek a 

haztwl [Kv; TJk] . 1586 Catalin Keoiny*6* 
Jstwanne vallia ., az leány buchű vetlen Men 
el teollem [Kv; T J k IV/1. 573]. 1619: Ezen Chy^ 
Zekj Tusnadj Kadar András . . az eö Kg*** 
feöldereöl eö Kgme akara t t ja ellen, sem Tizta*' 
taya hirenelkwl el nem megien [Kozmás & ' 
BLt 3]. 1638 Teoreök Istua(n) az T e ö r ö k 
eŏcze ki szeökek ejel abból az hazbul s ejel me 
el . . . az adossagh eleöl szeŏkeot el, mert ugiM?í 
eö valalta volt fel az bat t ia adossagat [Mv, --
291.156a]. 1749 : Atyafiai felesŏn Szöktenek útánu _ 
úgj anyira hogj már tizen mŏnenék el [Gagy 
Ks 83]. , -/ 

13. elinal/menekül; a fugi/scăpa; entf l iej1^ 
laufen/weichen. 1736: (A vad) ritkán ment 
sebben, söt mintegy törvénye vala abban az 

• JVÍvfct 
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ben,a az vadászoknak, hogy ha vadhoz lőtt 
s nem lőtte, vagy vért vagy szőrt elé nem hozott, 
plága-lapoczkát hordozván magokkal, azt jól meg-
csapták, vagy fiatal fá t vágtanak alatta [MetTr 
372. — aTi. a fejedelem-kor végén]. 

14. eltakarodik/olvad; a se topi ; (zer)schinel-
zen. 1730 Istene a dicsőszeg már is az ho el ment, 
de Semmi ősz vetes nem maradót mind el veszet 
es ez nagy ho mia el párlot [TK1 Mohai Mózes 
Teleki Ádámhoz]. 1748 Az Melgos Famillia 
erdejét az nagy hó miatt még meg nem járhatám 

de mihelyt az hó anyira el menyen mingyárt 
meg járom [Szentdemeter U ; Ks 83 Ambrus 
Gergely gondv. lev] . 1771 a midőn kŏzŏlébb 
az hó el ment . ., Varga Jancsi az ökrökkel 
jőu vala [Mezőmadaras MT; BK]. 

15. elfogy/kel; a se isprăvi, a se termina; aus-
gehen. 1775/1781 : minekelőtte ugy meg száradna 
a kasb(an) a Török' buza, hogy el tsépeltethetnék, 
a Sertések számára sok megyen el [Renget H ; 
JHb LXXI/3. 377]. 1782 a hordo bor az ara-
táshoz el mene [Pusztakamarás K ; KCs. Sándor 
Sámuel Dersi Bállok Jánoshoz]. 1810 Két Kupa 
fagygyu a' Fogadoba egy Esztendőbe gyertyának 
elmegyen [Doboka; Ks 76 Conscr. 99]. 

16. rámegy; a se duce, a se cheltui; d(a)rauf-
gehen. 1808 De eza el ment pótlásban a Takaro-
béli Szőlőhez [Asz; Borb II. — aA föld]. 1854 : 
a mostani Törvények szerént az által szálitási 
díjt az özvegyektől is meg veszik . . egy evi 
Jövedelem el mégyen ra [Uzon Hsz; Kp V. 394 
Kispál György özv. Kispál Lászlónéhoz]. 

17. elkel/kél (vevőre talál) ; a trece, a se vinde" 
sich verkaufen, Absatz finden. 1711 : valóság 
hogy a Zab szűk vőlt (!), de a pénz annál szűkeb, 
mert 9. pénzen felyeb it t a Zab el ném mént [Va-
esárcsi Cs; BCs] | az buza akkor olcso lévén 
Őt polturánál fellyeb el nem ment az ollyan buza 
[Búzásbesenyő K K ; BfR IV. 30/26 Fekete György 
(35) jb vall.]. 1774 : ezen Hellységb(en) a Széná-
nak Szekere el mégyén közönséges áron 4. forin-
ton s fellyebis [Mocs K ; Ks Conscr. 25] | (A 
bort) ha kortsmára tészik, kupája ell megyen leg 
alsó árron húszon egy pénzen, átalyában [Szent-
demeter U; LLt Vall. 16]. 1775/1781 : Egy véka 
buza el kél hét Nyoltz Sustákon, ez előtt három 
négy esztendővel mikor a drágaság vólt drágán 
ment el [Algyógy H ; J H b LXXI/3 . 365]. 7786 
az ollyan bor, a másoké 6. garasonis jár, de az 
enyim bár tsak 5. garasan vagy két petákon 
menne el, mert a Kortsamáros mind azon Lamen-
tál hogy 4. garasnál fellyebb el nem menyen 
[Bolya NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen 
Símuelhez]. 1821 : minthogy igen szép, és jo 
Buza volt vékája leg oltsobbanis el menne 
ma 5. húszasokon [Apahida K ; R L t O. 2 Pásku 
%iku lá j (70) vall.]. 

18. elfolyik; a se scurge; ver/wegfließen. 1781 : 
szemeimmel láttam miképpen Opra Barának a 
Feje bé volt romolva, vére elég ment el az ütés 
miatt Oprának [Mezőszopor K ; MkG 36. 3/2 
Csisztelekán Todor (46) zs vall.]. 

19. tova/elfolyik; a scurge; vorbei/dahinfließen. 
1570 az patak az Lazar Imreh feolde borozdayan 
megyen volt eleb el [Gyalakuta MT BLt 1]. 

20. elfolyik, el/odalesz; a se pierde, a se scurge; 
(da)hin sein. 1573 az thimăr Igh zolt az Kadar-
nak, Twdod hogi haromsoris hittalak hogy meg 
keosd az hordo bort, Igered Magadat hogy ely 
Jeos, de vgian Nem Jeowel az Bor ely Ment kart 
vallotta(m) myattad [Kv; T J k III/3. 264]. 1591 : 
Ha penigh valaky bora keotnj hina azt, az ki 
hordoiat megh keoteotte volt, es megh nem talalna, 
valakit hini akar, tartozzék mingiarast el mennj 
ha penigh el nem megien vakmereosegbeol, ha az 
bor el megien, tartozzék az kadar megh fizetni 
az bor arrat [Kv; TanJk 1/1. 166-7] . 1724 az 
I(ste)n őrzőtté csak, hogy tegnap eczaka mind 
el nem ment az bor Torján le patogtak az abron-
csok [Nyújtód Hsz ; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1744: Két rendben tudom, hogy a Gat el 
szakadot, és Vizével edgyűtt hala is el ment, és 
mind a kétszer szarazon maradott a Tho hely 
[Tóhát TA; J H b XI/17. 11]. 1770 a gatot jó 
kőtésselţtartván, az utrizalt alsó kőve a Malom-
nak nem igen hibázatt, de hogy ă gátot nem 
Kezdék jol procurálni, ugy hogy a viznek az 
ereje tobnyire a gáton menvén el, a Silipen járó 
vizet alol meg akadályozta mivel eleibe tsapatt 
[Sövényfva K K ; J H b LXVII/115]. 

21. kifolyik; a se scurge, a curge afară ; (hin/ 
her) ausfließen. 1769 Mikor fel vèrték a nevezett 
plntzet . láttam hogy sok bor ment volt el a 
pintze földire [Szu; IB. Táján (!) János (25) 
ns vall.]. 

21. ~ tőle elhagyja testét ; a-i parăsi (cuiva) 
corpul, a ieşi (din trupul cuiva); seinen Körper 
verlassen. 1640 Azt is láttam, hogy az mely 
mag el szokott az férfitól menni az lepedőjén 
(így!) [Mv; MvLt 291. 233a-51a átírásban!]. 
1771 : azon el dőglőt Bivalon . mitsoda jelek 
láttattak, . . . Nevezetesen hogj vért vizellett, es 
s(it) resp(ectu) midőn ganéllott mint az há j 
ollyan menté el tőlle ? [Msz; Bet. 7 vk]. 

23. eloszlik; a dispărea; verschwinden. 1575 
Mykor granalz tahat gondot visely reaia, hogy 
Mykor az kellaban sok Ideyg fuwod, tehá t annak 
előtte az My on benne vagion, Mind el Megien 
[Nsz; MKsz 1896. 367]. 1584: Harmad napig 
semmy testereol nem ment ell az rútság [Kv; 
T J k IV/1. 220]. 

24. eltűnik; a dispărea; verschwinden. 1584 : 
Takach Kelemen vallia Ezt lat tam hogy Eyel 
Ez Lakatosne Eleombe Ieöve . . . Monda hogy 
Aluzik, Nem aluzik: el fordulek eleolle, es min-
giarast a’ felesegemis felserkene, es Neky meg 
sugam, es hat ozta(n) el me(n)t [Kv ; T J k IV/1. 
262]. 

25. elvész, odalesz; a-şi pierde (vázul); ver-
lorengehen. 1813: a ' tisztelt Urnák szeme világa 
nagyon ell ment volt ugy hogy akkor tsak alig 
sajdittott látásával [Sszgy; HSzjP]. 

26. elhalad; a trece (pe undeva) ; vorbeigehen. 
1570: Annakwtanna Zent Marton napba 
Megen volt az haz eleol (!) ely, Es la t thya hogy 
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germeky kywl az kapu Eleot zugorognak [Kv; 
T J k III/2. 28]. 1584 : el Menek Mellette . . . egy 
Eolniere Alig volta(m) teole [Kv; TJk IV/1. 285]. 
1589 : Latam hogy azonj nepek mennek ot t el 
az en zabomban vgian sokan valának [F. boldog-
asszonyfva U ; UszT]. 1605 En nem lattam az 
Tarczia faluj Albert vereset vertele az gjermeket 
vagy nem mert mikor en ot megjek vala el azkor 
Tarcziafaluj Albert az Ajtón Jo vala k j [i.h. 
19/87 „Geörgj deák leania Katthalin Zent mihalj" 
vall.]. - L. még ETA I, 133. 

27. elhúzódik, vezet el ; a trece pe lîngă; sich 
hinziehen, vorbeiführen. 7606 : Migh Zekel Moises 
az Aknán el ne(m) hatalmasult, addig az fenyeó 
kúton beleól az mely ú t megien, melegh patak 
fele el, addig az Kechet megiejenek reghi eós 
birodalma vala [UszT 20/71 Benedict(us) Vas 
de Martonos pp (60) vall.]. 1628: Vagio(n) Egi 
giwmeoltseős kert, keöwl (!) az magiar vcza Kis 
ayto paloianal az számos mellet, tul, az mely kert 
mellet Egi szoros megien el [Kv; RDL I. 137]. 
1748 (A) Határ Gyepű mellet el mégyen egy 
föld a Fŭggŏ Torkáig [Koronka MT; EHA]. 
1758: ada N(emzet)es Tar János Vram maga és 
Attyafiai képekben a ' Mészkói Falunak alszegin 
vagj végin egj darab belső' örökséget . . . a’ határ 
mégjen el a három és négj Szüva fák kŏzŏt [Asz; 
Borb. I]. 

28. elrepül; a zbura ; weg/fortfliegen. 1572 : 
Az hagigalast La t tam Az En feyem feoleothys 
Mene zekerche ell, de azt En Nem twdom kyhoz 
hagitottanak [Jákótelke K ; KP]. 

29. letelik/jár; a trece, a se termina; vergehen, 
ablaufen. 1653: És az 1621-k esztendő evei el 
mene [ETA I, 139 NSz]. 

30. belemerül/vész vmibe; a se afunda; sich 
vertiefen, verlieren. 1582 : Vagion az kapwn Allo 
Drabantok feleollis Nagy panaszolkodas eo kgmek 
eleot hog igen el Mennenek Az Rezegsegben tiz-
tek es hiteók zerent az vigiazasban giakorlatos-
saggal Nag Alozekonsagba(n) es Thuniasagban 
talaltatnanak [ K v ; ' T a n J k V/3. 269a]. 

31. ? tovább megy/folytat ; a continua; fort-
setzen. 1679/1681 : ő kglmea ha kikben ( : hozza 
hasonlo szolga tarsaib(an) :) magok viselése iránt 
mi fogiatkozast tapasztal, arról őket megh szoli-
cza, ha . . . tovabbis vakmerőkeppen az ollyaten 
alkalmatlasagb(an) el merülvén mennek el, arról 
engemís kőtelessege szerint informállyon [Vh; 
VhU 667. ftGeor. Baranovszki supr. castella-
nus]. 

32. átv ~ vmeddig eljut vmeddig; a merge 
pînă undeva; gelangen. 1653 : (A fejedelemnek) 
hallottam szájából több szavai után, hogy azt 
mondá: Meg kell kegyelmeznem mind Brassónak 
s mind Géczinek s a többinek is, és a portának is 
kedvét keresem. Eddig elméne a szóban a fejedelem 
[ETA I, 1 1 1 - 2 NSz]. 

33. (alkuban bizonyos összegig) fölmegy; a 
ajunge (pînă la o sumă/preţ ín tocmeală); (im 
Handeln bis zu einer bestimmten* Summe) gelan-
gen. 1718 : Az kgd fekete Lova iránt vágjunk 
alkalomban, el ment ă Német 11. Aranyig, talám 

az 12. Aranjra réá verjük, ha lehetne felljebis 
[Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 

34. megy; a merge; gehen. 1585 : monda Ne-
ke(m) Lantos Mihály Vary megh füep Georgy lm 
chak gyertiat vezek kezembe es a ' zabliat keóteom 
fel Mert felek teolleok, veled en el megiek, hogy 
inkab meg ohassam magamat [Kv; T J k IV/1. 
5 3 2 - 4 ] . 1779 : Vintze Szabó Mihálly . . . egyedül 
nem bátorkodván ménni hi t t hogy véle ménnyek 
el [BfN Bh-i cs.]. 

35. Nemi von. nyil-ban: kb. leszáll (nőről); 
a se da jos, a coborî (ín act sexual de pe o femeie); 
(in geschlechtlichem Verkehr von einer Frau) 
absteigen. 1630 : be uit engemett ez az Ura(m) 
az pinczeben s mezítelen uetkeztetett s adigh el 
kinzot hogj ugjan megh halta(m), hogj en soha 
nemis erzettem ozta(n) mikor el hagjott, ugj ment 
el rola(m). Megh az mezitelen szabliatis az fejem 
ala tet te hogj mindgjart fejemett veszi s azért 
nem mertem jajgatni [Mv; MvLt 290. 221a]. 

o Szk : ~ a feje lehull/porba hull a feje. 1653 : 
A vezér csak elijed raj ta s mond : „Ma mindketten 
meghaltok, elmenyen a fejetek, hogy a császárt 
leültettétek és hazudtatok" [ETA I, 132, NSz] 
•X* ~ (aj gyermek (tőle) (gyermeket) elvetél, veszít. 
1585 : az termezet foliasais lehetetlennek tar ti a, 
az Ersebet Maga menteset hog az Arniek zeken 
tudatla(n) veletlen ment volna el á giermek es 
ig leót volna halala [Kv; T J k IV/1. 454]. 1630 
(A leány) azt mondgja hogj az arniek szekre akart 
menni s el esset, czak el ment teöle az giermek 
[Mv; MvLt 290. 192a]. 1716 : ez előtt, kétzeris 
ment el gjermek tőlle [Nagyida K ; Told. 22] # 
~ a hire híre terjed. 1736 : Vesselényi Pál uram 
ajándékozott volt Apafi Mihály öreg fejedelem-
nek egy német hintót, . . . Szebenben gyermekül 
úgy jártunk nézni mintha csudalátni mentünk 
volna, elmenvén az híre, hogy az fejedelemnek 
német hintaja vagyon [MetTr 363—4]. 1793 
Iádé, el mégyen a ' rósz hírünk [Koronka MT; 
Told.] "X- ~ a lába alóla kicsúszik lába alól a 
föld. 1607 : palchaiat fen tar t ia ; uala az kežeben 
meg fordulasaban, de azt ne(m) tudo(m) ha wtnj 
akaria Georgiet Auagy ne(m), Azon, el mene az 
laba alolla az fordulasba, el esek [UszT 20/302] 
& ~ a világra világgá megy. 1831 : I f jabb Dávid 
Antal a Feleseginek azt i r ta hogy ŏ a világra 
mennyen ötet soha többé Já rába nem fogja látni 
s Járába soha sem fog jönni hanem elmennyefl 
a' világra [A.jára TA; TLt Közig. ir. 403 Újfalvi 
Nagy Ferenc hit. ass. kezével] ^ ~ dolgára dol-
gához lát. 1570 :. Mond János kenez Menny 
dolgodra ha Rezegh vagy, E s az Botthal megh 
tazytia [Kv; T J k III/2]. 1632 eze(n) közbe(n) 
megh kette(n) ot feddódenek en. el menek dol-
go(m)ra es uizet meritek [Mv; MvLt 290. 103a]. 
1813 : igy osztán énis látván hogy i t t nem jol van 
a ' dolog el húztam magomat s el mentem dolgomra 
[Dés; DLt 56. 23] ~ a hite mellől megszegi 
esküjét. 1595 en azon kerlek hogy el ne uid fele-
segemeth is kerem azon kerlek hogy hited melled 
el ne meny mert en hitem melleól el nem állok 
teőruenynel kwl [UszT 10/95. - A fog. ilye* 
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zavaros!] ~ szolgálni szolgálatba áll. 1629 
Az mikor el menne Simonfiné monda szegeny 
akkor hogi el megie(n) szolgálni, mert el nem alhatta 
az Uranak nagj gonduiseletlensegett [Mv; MvLt 
290. 187b] jfc el nem megy vmi mellől a. vmitől 
el nem áll/tér. 1593 az polgár vraimra is 
terhet vetettek, nem remeluen ingienis, hogi ammit 
az egez orzagban valo Nemes zemeliek, seot vrunk 
eo inagais, beneuole p(rae)stal, eo kegmek vala-
mit difficultallianak; Mostannis azért, sem az 
Articulus melleol, sem az eo kegmek vegezese 
melleol el ne(m) mennek [Kv; T a n J k 1/1. 2 2 2 -
3]. — b. kb. meg nem ússza szárazon. 1672 
ugy visellyek égy mas ėlle(n) magokat, hogy ha 
mellyik coinperialtatik másikat minden igaz ok 
nelkűl beocztelenitteni severa animadversio nél-
kül mellőle el ne(m) mennek [Kv; T J k VIII/11. 
194] * nem kell elmenni a szaván nem kell adni 
a szavára. 1620 : hallottam' az falusi biro hazanal 
ezinighe Antaltúl az roz Azzoni alatnak vayda 
Janosnenak ne(m) kellet úolna az zauan el menny 
[Páncélcseh SzD; RLt O. 5]. 

elmeháborodott elmebajos, ő rü l t ; nebun, de-
ment; Geisteskrank. 1835: Az elme háborodottak 
számára Kolosvárt épitendő intézet állítására . ' . . 
fel szollittatnak mind a T. Papok, mind az Ekklé-
siák a’ segedelmezésre [Nagykapus K ; RAk 9 
esp. rend. kiv.]. 

elmehet 1. eltávozhat; a putea duce; weg/-
íortgehen können. 1570 : Erzebet KyTal Marthonne 

Eztis hallotta Az Trombitastwl hogy ezt 
Monta, Esseh lelek kurwak ely vezek myat tatok 
valamyt Myweletek Raytam J m m a r hatzor Jndwl-
tam ky az kapun hogy ely Mennyek Az varosrol 
myattatok De ely nem Mehettem [ K v ; T J k III/2. 
2?]. 1574 Minden kapun Minden Nap egy egy 
tyzed Eoryzzen, . . . Towaba senky keozzwlek keo-
^etes nelkwl ely Ne tawozzek az kapuról Es egyzer 
eginel teob ely Ne Mehessen, hane(m) az Meg 
leowen vgy Mennyen Mas [Kv; T a n J k V/3. 103a]. 
1595 : Az paztorok psnigh addigh el ne mehessenek 
az zeoleokbeol, ammegh az gazda zeoleje zedeset 
el ne(m) vegezi [Kv; i.h. 1/1. 263]. 1629 hal-
o t t am azt, hogy maga küldötte el az feleségét 
Varga Mihály, s maga is utána akar t menni, s el 
18 ment volna, ha az adósságtól elmehetett volna 
ÍMv; MvLt 290. 150b átírásban I]. 1675 nálla 
lévő dorongal, eze(n) Szász Márton meg irt Urára 
reá támadott, az utcza aj tót be tévén ezen Szántó 
György hogy el ne mehessen [ K v ; T J k VIII/12. 
124]. 1702 : ha pedig eből az Országból Molduába 
el akarnának menni laknia, ő kglmének hirt tévén, 
el mehessenek szabadoson [Altorja Hsz; Borb. 
ţ- — aA „négy Molduuay Czizmadia Czigányok"]. 
'744 : eö neki kerkedet egy Flóra Lupuly nevű 
Pakulár hogy anyi mézet et t hogy a hasa miat 
nem is mehet el [Gyeke K ; Ks]. 1746: az A. 
két izben volt kezdője à veszekedésnek, elsőbben 
mikor meg Szidta az It , másodszor mikor ugyan 
vfak utói érvén pálczával aggredialta és ă Tes-
t e k importantiaja szerint verte is, melly dologra 

incitalodván az J . vágta meg, és Sebhette, holott 
el mehet vala lóháton az A. ha szándéka veszeke-
désre nem lett volna [Torda; T J k I I I . 91]. 1805 : 
hamar az után meg halálozván a Néhai Baronissa 
aszszony ö Nagysága, az u j Tiszt nem fungálha-
tot t és en sem mehettem el pusztán nem hagyhat-
ván az Udvárt [Szamosfva K ; BLt 12 Jos. Nagy 
(38) ns, t t vall.]. 

2. elvonulhat;^ a putea pleca; weg/fortziehen 
können. 1653: És a magyarokkal mikor immár 
Vitéz Miklós útban volna, a Básta hada hitetlenül 
levágá a Vitéz Miklós hadát és magát, nem mehete 
el békével [ETA I, 66 NSz]. 

3. elindulhat, útnak indulhat ; a putea porni 
la d rum; aufbrechen können. 1597 : ha el mehetnek 
eoreomest Mennek az dologért ky t twd keg: 
zantala(n) ocupaciokkal terheltette(m) kyk myat 
feyerwarat kelletet mwlatno(m) most sem vagyok 
wres azoktul [Ipp Sz; Ks]. 1609 Kallai Mihály 
es Egri János varadi posták kerenek Biro 
vramtol Fekete Toigha louakat, mert az Huniadi 
el fara t louakon eok el nem mehetnenek [Kv; 
Szám. 126/IV. 326. - aA Kv-ról Nagyvárad felé 
vezető ú ton : Körösfeketetó B]. 1656: ha valaha 
el akarna menni Moldovai Tivadar hazajab(a) 
szabadoson elmehessen . . . el bocsattassėk bikivel 

. . s ha megh marhasulna âvăl ëngêdtettnék megh 
házájábän menetele [Héderfája K K ; Törzs]. 1736: 
Én nem mehetek el, mert öreg ember vagyok, 
sem a feleségem [MetTrCs 484]. 1740 mostan 
az szegenyseg marhai anyira epűlven biztat jak 
magokot hogj marhajokkal az gabona u tán el 
mehetnek [Kercsesóra F ; TK1 Mohai Mózes lev.]. 
1763: én pedig falusi biro lévén akkor Udvar-
falvára s többekkel együtt el nem mehettem 
hanem a Bátyámát azon dologban ben lenni elég-
segesnek alitám, mint hogy testvérek vagyu(n)k 
[Koronka MT; Told. 33. 27]. 1825 könnyen el 
mehetek, nints is nagy kedvem Bálozni [Dés; 
DLt]. - L. még ETA I, 7 3 - 4 . 

4. elindulhat és megérkezhetik; a pu tea pleca 
şi sosi undeva; abgehend ankommen können. 
1633: Gaŭaj peter vra(m) w kegme maga 
saiat kopaszfalŭj Jobbagiat . . . megh fogat ta 
azoknak dolgokat akarta volna eleőtteönk w kegme 
reuidealtatnj es el igazitanj. De mi akkor w kegme 
kjuansagara el nem mehetenk mert v rŭnknak w 
Nagh(sag)anak el múlhatatlan nagj para(n)czo-
la t j valanak raj tonk [Dés; Ks 41. D. 24]. 

5. elhagyhat; a putea pleca/părăsi; verlassen 
können. 1792 Szegődtem meg magom mellé 
Moldován Jánost három Esztendőre meg másol-
hatatlanul, hogy ő is elne mehessen én se tsap-
hassom el [Drassó A F ; TSb 24]. 

6. elköltözhetik; a se putea m u t a ; verziehen 
können. 1631 (Feleségem) mikor az ioszagot 
kezebeöl az Atiafiaknak resignallia akkor az en 
dispositio(m) szerent, kik iobbagibol allo szolgák 
•oltanak, az iobbagisagh alol fel szabadullianak 
szemeliekben, es ha el akarnak onna t menni 
szabadon el mehessenek [Nagyteremi K K ; J H b 
XXI/1. 6 Sükösd György végr.]. 
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7. szabadulhat; a putea scăpa; loskommen 
können. 7639 Hallottam azt, hogy olyat adott 
volt enni egy nagy, magas, zöldbeli legénnek — az 
mely legént én is lá t tam ot t nála — hogy soha 
el nem mehete tőle, az mikor elment is, azután 
otthon házánál meghalt volna [Mv; MvLt 291. 
188a—91a átírásban!]. 

Szk : nem mehet el vele nem úszhatja meg szára-
zon. 1597 tekinteok ha t Nagi Benedekhez igen 
chiapkod ez fogoli legeny az zabliawal haliam 
Benedek monda Aha arúlo vgimond el veztel de 
nem mehecz el welle [Kv; T J k VI/1. 51] nem 
mehet el vmi előtt meg nem kerülhet vmit, el nem 
hagyhat vmit. 1583: Megh ertettek eo kgmek 
varosul . . . minemeo Nagy es vtolso zwkseg 
kenzergette eó kgmet a tanachaual egietembe az 
Zabo Georgy hazanak eóreók Arron meg vetelere, 
ky eleót semmi keppen el nem mehettek volna, 
holot másképpé (n) Lengéi kiralnak eo felsegenek 
haragia fogot volna keowetkezny ez Zegeny varosra 
[Kv; TanJk V/3. 272b. - aA város bíráját]. 

8. elfolyhat; a putea curge ; dahinfließen können. 
1825/1826 : a’ völgy vizének sem arra valo sáncza 
vagy is árka melyben eltérhetne, se pedig valami 
olyan meatussa, mely (így!) kártétel nélkül el-
mehessen legkisebb sincsen [Msz; GyL]. 

9. elhaladhat; a putea trece (pe undeva); 
hindurch/vorbeigehen können. 1568: akor az 
kerekes benedeknek hazarol zabad chyepeges volt, 
az zeky gergel haza fele, es oth az chyepegesnel, 
Egy kys szoros volt, kyn egy ember el mehetet 
[Kv; T J k I I I / l . 216]. 1575 : aholţket zena zeker 
egy Mas mellet el mehetJ [HSzj szénaszekér al.]. 
1579 : orzagh Teorwenye zerent ket zeker egymás 
mellet kin el Mehet chyak annie tagassagot Engeg-
gienek az vtnak [Kv; TanJk 'V /3 . 187a]. 1613: 
Nyr szegh oly selymékes hely uala hogy az barom 
megh nem jarhatta, megh gyalogh emberis nehezen 
mehetet el ra j ta [Ditró Cs; EHA]. 1629: az 
Teoser Peter szolgaia Balint az Phileop Paine 
kertire rakia vala az f a t monda az legeni Lonczios 
kurua kertire bizoni ug j oda rakom az fat hogi 
az kert mellet az Tiuk se mehessen el [Mv; MvLt 
290. 33a]. 1674 Szegődtem megh En Gavay 
Miklós . . . Orosz Vaszillyal hogy . . . az Czukas 
nevü el szokot Tot a megh tölcse mindenütt az 
gat tyat . . . olly széllyesen hogy egy szeker el 
mehesse(n) az gat tetejen [A.szovát K ; Törzs. 
— aOlv.: elszökött t ó t ; értsd : gátszakadás miatt 
elapadt vizű tavat] . 1825 : Az Igésre járó u ta t is 
el szorította ugy hogy ké t szekér égymás. mellet 
nem hogy elmehetne hanem egy Szekérnek is 
az egyik kereke a fel osztot földeken kelletik 
járni [Dés; DLt]. 

10. mehet ; a putea merge; gehen können. 
1570 : Kathalin Adam János zolgaloya. Azt vallya 
hogy ew az kwtra Megien volt Lat tá hogy az 
Zwrch (!) Takachne, az Zabo János ablakan 
be keonyekleot volt, vgy zydia volt ely Mehetek 
Beste zegiena kwrwak Besterchere zep Tyztesseg-
tek vagon otth, es azonba peoky volt eoket oda 
be [Kv; T J k III /2. 94. — aOlv.; szégyen]. 1600: 
a mikor erdeölni me(n)tem Chokas berczigh enge-

met senki nem haborgatoth, ha towab kellet 
wolna me(n)nemis, el mehettem wolna affelöl 
hogy valaki engem megh haborgatoth wolna 
[Martonos U ; UszT 15/272]. 1653: noha nem 
illenek talam megh irnom de nem tűrhetem az 
eoa nagy gazsagat, mert már az Cziki Vrajm keozul 
még czyak latogatasara sem mehet senki ely eő 
kegyelmenek kit le ne(m) szidogat [Szárhegy Cs; 
Törzs. Lázár István apósához, Petki Istvánhoz. 
— aA levélben említett „Damokos Uram" Ez 
valószínűleg azonos azzal a Domokos Jánossal, 
akit 1662-ben nótáztak, de azután felmentettek; 
ennek felesége ugyanis Petki Jud i t volt (Kőváry, 
Erd. csal. 76), és így a levélben valamiféle családi 
egyenetlenkedésről eshetik szó]. 1724: akartam 
. . . az Urat Groff Uramat bizodalmason követven 
kérni ne vellye az Ur embertelenségemnek högy 
most az Innepek előtt az Ur latogatasára kŏtelesse-
gem szerint el nem mehettem [Betlensztmiklós 
K K ; Ks 95 Bethlen József lev.]. 1786: az kik 
Taxa fizetéssel el maradtanak, és az kik terhes 
bajak és akadallyak mián az Mlgos Uraság-dolgára 
mindgyárt el nem mehettek mind azakat az 
Tisztartok, Darabantak, hurtzalták, rongálták 
arestumban tették [Torockó; TLev. 4/13. 28]. 

11. átmehet; a putea trece; (hin)durchgehen 
können. 1604: az kosár penig oly wala hogi Égik 
rezebeol az masikba az ökrek el mehetenek [Kede 
U ; UszT 77a]. 

12. kb. odaállhat/mehet; a putea intra ín rîn-
dul ; (da)hinstehen können. 1770 : már el m e h e t 
őis a’ tőbb Groffak közzé, mer t azt gondolom 
hogj nem Groff, hanem Tolvaj lészen a ' neve 
[Bencenc H ; BK sub nro 1017 Ursžan György 
(50) jb vall.]. 

13. jog ~ vmeddig felmehet/fellebbezhet vmed-
dig ; a putea face apel/recurs pînă la . . . ; (bis zu 
einer bestimmten Gerichtsinstanz) rekurrieren kön-
nen. 1593 : Az teorueny Jgy talala hogy az proka-
tor hiúatalnak ninchien helye, mellyet az J . apellál 
vala az eskwth zekig . . . az teörúenis vgy Itele 
hogy az Eskwth zekig elmehet [Szu; UszT 9/48]. 

elméjű. Jelzős szk-ban: 1. eszű; cu . . . minte; 
von Kopf/Verstand. 1673—1683 : Azért, ez 
vilagh alhototlonsaga minniajunk előt vüagos, 
sokat igir keveset ad, elő samlalhatatlan, akar 
melj elmeiű embertőlis ennek mivolta [Ks. Kornis 
Gáspár kezével]. 1753/1781 Jósika . . . mint 
afféle ravasz ember, és igen serény elméjű, az 
afféle szavaival az mostoháit4 reá vehette, de azt 
beszéllették az emberek, hogy Jósika Imre ur» 
a Mostoháknak Bétsben annyit sem s z o l g á l t , 
mint egy légy [Máda H ; J H b LXXI/3 . 2 7 2 - 3 . 
— a Ér t sd : mostohagyermekeit]. 1784: T u d o m 
jol hogy Bálás Deákot Lántzon meg kötve tar-
to t ták Mátjus Uramnál enni 's in ja adtanak mint 
olljan meg tibejedett elmejű gorombának [Ko-
vászna Hsz; HSzjP]. 

2. gondolkozású; cu fel de a g îndi ; von 
Denkweise. 1817 : az iffiabb esztendeiben Csinta-
lanabb elméjű lehetett [K; KLev]. 
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elmelegedett átfűlt, megfülledt; încins; dumpfig 
geworden. 1797 meg maradatt széna, el melege-
dett gabana s egyéb effélék iránt parantsolt a’ 
Néhai Groff Ur [Mv; Told. 42/1 j. 

elmélkedés (el)gondolkodás; meditare; Nach-
denken. 1854 Tétlenségben folydogáló napjaim 
a visszaemlékezés és elmélkedésre sok szomorú 
órát hagytak [ÚjfE 4]. 

Szk : ~emben sem volt meg sem fordult agyam-
ban. 1662 soha elmelkedésemben sem volt afféle 
állapatt [KJ]. 

elmélkedik gondolkozik ; a se gîndi; nachdenken. 
1595 az Jktataskort az harmad Nap alat Az 
Jozagot Nominanter fiastol Marhastol Connume-
ralliak, Ez mellet minemeo hazua volt es zolga-
lattia, Minemeo Maiorsaga hazna lehetne es mint 
kellene birnj, mindenkepe(n) perspicialliak, Inqui-
ralliakis, hogy onnat megh Ieowen, tudhassak 
valoba referalnj eo kgmeknek varosul; varosul 
vizontagh túdhassanak ez vy Jozagnak Gond-
wiselesereol vagy dispositioiarol elmelkednj es 
veghezni [Kv; TanJk IjlĚ 249]. 

clmellőz 1. figyelmen kívül hagy; a neglija ; 
übergehen, außer Acht lassen. 1787 ha az Falus 
Biro és Notarius ezen Rendelést el mellőznék 
in duplo viszsza fizettetik a' Contribuens népnek 
[Torockó; TLev. 3/2. 2]. 1794 (Az árváknak) 
majd jobb lett volna, ha senki Tutorok nem lett 
volna, mintsem ha meg engedtetik mind az a ' 
mit a Tutor Ur kéván vagy elmellőzni, el tartani, 
vagy pediglen el engedtetni [Kv CsS]. 

2. (szándékosan) elhagy; a renunţa ; (absicht-
Üch) unterlassen. 1816 : (A vasművelési rendelke-
zéseket) népünk mind egyre el mellőzte meg 
tartani, és annál fogva egyéb pontokotis meg 
rontottanak [Torockó; TLev. 9/46].. 1827 (A 
pert) annakutánna ismét el kezdették s megint 
folytatni el mellőzték [Hsz; BLev.]. 1832 : ugyan 
akkor emlegette, hogy egy protestatiot fog 
készíttetni, és bé adni . ., de csak ugyan meg 
gondolkozva ki tudja mi okbol azt el mellőzte 
[Ne; KCsl 6]. 

elmellõzés megkerülés, mellőzés; ocolire, trecere 
pesté; Umgehung. 1823 : egy Tisztel(etes) Pap is 
a' Mtgos Fő Consistórium ell-mellŏzésével felsŏb 
hellyen ne alkalmatlankodgyek [Nagykapus R ; 
RAk 32]. 

elmellőzött megkerült, mellőzött; ocolit; um-
gangen. 1844 : az el mellőzet törvényes uton fel 
iépni ne terheltessék [Dés; DLt 1109]. 

elmenés 1. elmenetel/távozás; plecare; Fort-
gang. 1584 : Melly Boer annak u thanna az kówetek 
elmenese uthan chak hamar kezbenis akada [Gyf; 
Ŭáthory, ErdLev. 157]. 7586 : Mikor penigh az 
dolognak Napia eleot kerezenek, Ke(m) hagiot 
zechi Istua(n) zabadsagot Neky az Czeh Mester 
a z el Menesre, hane(m) azt mon ta hogy Nem 

Mehecz, Mert holnap czeh lesze(n) es megh latod 
Mynemeo vysagotis hallasz [Kv; TJk IV/1. 557]. 
1595 24. Octobris Sebesi ferentzet Cancellarius 
Wram szolgaiat, mely az Jo hirt hoza, az Szjnan 
Bassanak el menese felöl Biro W. egez Tanaczúl 
jol tar t ta ta [Kv Szám. 6/XVIIa. 104 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1800 Titt. Szolgabiro Ur, 
utolszori el menésekor adtunk egy kupa bort/28 
[Torockó; TLev. 5]. 

2. végleges elmenetel/távozás; plecare defini-
t ivă; endgültiger Ab/Fortgang. 1653 Báthori 
Gábor mindjárást illára vevé a dolgot, és az elme-
nés felöli kezde gondolkodni. És el is fu ta onnat 
[ETA I, 114 NSz], 

3. menés; mers, mergere; (Hin/Weg)gehen. 
1826 Dobi Péter András Szembesittetik 
Gazdájával Bikfalvi Sigmonddal kinek is sze-
mébe mondja hogy nem igaz hogy ő válalkozott 
volna, a z e l menésre [Dés; DLt 1039/840-liez]. 

4. (hűtlen) elhagyás; părăsire(a domiciliului 
conjugal) ; (treulose) Verlassung. 1629 Az el 
mene sta szinte ugj vallia mint az teöb bizonyságok 
[Mv ; MvLt 290. 188a. - aAz asszonynak férjétől 
való el menését]. 

elmenet elmenetel/takarodás ; dispariţie^ topire ; 
Schmelzen, Verschwinden. 1570 Az Erdeoknek 
es Benne valo karnak megh Latasat hat tak eo 
kegek az hónak ely Menethy vtan [Kv TanJk 
V/3. 3b]. 

elmenetel 1. elmenés, (el)távozás; plecare 
Fort/Weggang. 1578 eo kegmeft az feyedelem 
el Menetely vta(n) be gywchye az vraimat egez 
warassul [Kv; TanJk V/5. 157a. — aA város 
bírája]. 1582 Keovetkezik filipoczky El menete-
lire walo zekereseknek es wezetek lowaknak el 
vitelyre walo keólchyeg [Kv; Szám. 3/V. 45 
Lederer Mihály sp kezével]. 1593: Vrunk el 
meneteljkor walo zekereseka [Kv; i.h. 5/XXI. 
121. — aKöv. a fels.]. 1595 : Wrúnk ö fge Orosszait 
Azzonyúnk el menetelekort vitte Deesi Zabo« 
András 4 loúal Thordaig . . . f 1 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 
87 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1604 : az Kd 
el meneteli utan az dologban az mint t lehetett 
laboraltunk [Ks 38 I. 16 Melch. Bogatty Komis 
Boldizsárhoz]. 1613 : Az második el menetelebennis 
protestatioval elt mi okon ment ela, hogi az vra 
nem hogy magat megh akarna tiztitani, de sőt. 
inkab most is hazanal vetkes szemelt büntetlen 
zenvedne es tartana [Dés; K J . — a Férje házától, 
a válófélben lévő asszony]. 1761 : Kovács Ágnes 
aszszonj égy megy szin bársonj szoknját. 
tudom hogy vitt volt el azt mágam szedtem volt. 
ránezba el menetele előtt harmad nappal [Mező-
bánd MT; MbK IX. 28]. 1781 Urszujnak el 
Menetele után még azon ostorgát sokat emelődött,, 
Nagyittatatt [Mihálcfva A F ; Eszt-Mk]. 1809: 
a Polgári Hivatalokban lévő tisztek a Szabadság 
idejével oly formán viszsza élnek, hogy annak 
ki telésivelis . . . Hivatalok mellet meg nem jelen-
nek . . . méltóztatott ezen rendetlenségnek 
további el hárintására azt parantsolni, hogy-

68 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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ennek utánna a szabadság ideje irás által kéretessék 
ki az elöljáróktól, irásbanis adatassék ki azok 
átal oly móddal, hogy abban fel jegyezve légyen 
mind az el Menetelnek, mind a Visza jövetelnek 
Napja [UszLt ComGub. 1694 gub.]. 1818 : Kedves 
Fiam! . . . az Unokám . . . Az előtt is gyakorlott 
gonoszságait el meneteledtől fogva, kétszerte 
inkább kezdette öregbitteni [M.régen MT; TLt 
Praes. ir. 321-hez]. 1833 k. En tehát égy gyenge 
erőtelen Aszszonyi állat . . . , hogy életemet meg 
menthessem . . . , ugy vontam magam bátorságos 
hellyre: — Az előbbi el menetelemmel el vit égy 
Kevés paraphernumokon kivül, minden bonumai-
mot még tsak az Valtozoimot is ot hagyva [Borb. 
I I válófélben levő asszony panaszirata]. — L. még 
BTN 124. 

2. elvonulás; retragere, plecare; Abzug. 1706 
Ezen Udvarháztol a Nimet el menetele utan vittek 
el a Bereczkiek, Béres ökröt NrÖ 12 [Hsz; Törzs. 
Rákócrf-inv.]. 

3. eltakarodás; dispariţie, topire; Schmelzen, 
Verschwinden. 1799 : (A földet) minek előtte 
Szántani kezdettek ho el menetele után addig 
mehetett . . . Dán István felöl a Czerjek Uram 
részin® [Albis Hsz; BLev. Vall. 2. — »Ti. a sertés]. 

4. végleges elmenés/távozás; plecare definitivă; 
endgiiltiger Fort/Weggang. 1679 : edgjszer discu-
r ál ván Cserei Urammal az Béldi Pál el menetele 
felől monda őkglme, hogy bár ezüst utat csinál-
ná (na) k eleib(e), csak jőne viszza havasalfőldébűl 
[Fog.; Törzs „ Joannes Phüippus (37) in Arcé 
Fogar(as) vigiliarum praefectus" vall.]. 1758: 
azon Sellérek el szökések elöt el menetelek 
arant hirt nem töttenek [Harasztkerék MT; Ks 
18. XC. 11]. 1787: A Nappali, és Éjjeli Strásalást 
olly szoroson, és keményen meg tartsák, hogy 
senkinekis tellyesseggel módja ne légyen a’ hír 
nélkül valo el menetelre, annál inkább el költö-
zésre [Torockó; TLev. 3/2. 4a]. 1812: Mi hellyt 
egybe költenek egész elmenetele ideéig tapasztal-
tam hogy a Groffné hidegséggel viseltetett a Groff-
hoz [Héderfája K K ; IB]. 

5. hűtlen elhagyás; părăsire (a domiciliului 
conjugal, părăsire infidelä); (treulose) Verlassung. 
1655: Noszolybana lakó Orbán István absolutiot 
kivan felesegetŭl Moczi Ilonatul, mivel hogy 
hŭtötlenŭl egy néhányszor el hagyta. Egy néhány-
szor viszsza hoszta, s ismét el szŏköt utolszori 
elmenetelenekis majd három esztendeje leszen 
[SzJk 76. - aSzD]. 

elmenő 1. menő; de plecare; abgehend. Szk : 
~ szándék menő szándék; intenţie de plecare; 
Absicht zum Abgehen. 1673 : (Az alperes) juráilyon 
ad tertiu(m) azon hogy szolgaia az Anak el 
meneő szándeka leve(n) . . . dilapidalta marhaiat 
az A(na)k [Kv; T J k VIII/11. 260]. 1737 Mint-
hogy az ŭdőnek szűk voltára nézve felvén a terhes 
consequientiatol, annak anticipatiojara kelletett 
pro Majo az Militia számára Zabot vasároltatni 
Cub 34 mellyetis el menő szándékára nézve 
az müitia nem acceptalván, hogy az Város lovaira 
is az Condescendens Militia számára erogaltassék 

determinaltatott [Torda; TJk I. 144]. 1762 
sl' ki czégeres vétket cselekeszik, maga el nienŏ 
szándékát nem hirdeti . . . szökik [uo.; TJk 
V. 121]. 1817 Szoka alias Unguresán Togyer 
nevezetű ember ez előtt mint égy négy hetek-
kel el szökött . . . el menő szándékát sem egyszer, 
sem mátztzor a' maga rendes módja szerént ki 
nem Nyillatkoztatta [Dob.; Somb. II] ~ útjá-
ban arrafelé/ott jártában; ín trecere, trecînd pe 
acolo; im Vorbeigehen. 1765 mind maga tudta 
Károllyi mind pedig másoktol is aztat hallotta 
hogy az Aszszony Bánffi Marianak felettébb nagy 
ráncora vagyon réája, mellyre nézve féltvén a’ 
börit Károllyi igen nagyon tar ta t t attól hogy el 
menő Uttyában az Aszszony vagy el fogattya 
vagy kéményén meg veretteti [F.gerend TA; Ks 
Joan. Somlyai de Fogaras (40) ns vall.]. 

2. elhúzódó/vonuló; care trece ; abziehend. 1721 
a két collégium között el menő Város közönséges 
uttzája [Ne; EHA]. 1748: a nagy láb föld felet 
el menő Nagy Barázdai oldal [Koronka MT; 
EHA]. 1751 : (A) Szekér út fel felé tsappanólag 
az Akosfalvi Erdő és a' Vatzmányhoz tartozó 
ezen darab Erdő kőzött el menő Határ útban rúg 
[Koronka MT; Told. 31. 4]. 1754: (A Nagyerdő) 
szomszédgya felyül a' Kendi és Tőki h a t á r a k 
között el menő út [A.tők SzD; THn 7]. 

elment ige 1. ment ; a salva; retten. 1606: 
azt mo(n)dotta nekik hogy ha az tiszt haboritana 
eòket az rezbeól hogy az az J u h ne(m) e ó w e k 
volna, tudnj ülik az Arŭake, Abbúl el m e n t i k 
az marhat eók hogy eòwek [UszT 20/321]. 

2. ~í magát menti/tisztázza magát ; a se justi-
fica/dezvinovăţi; sich rechtfertigen. 1590: azt 
monta volna hogy az eo leanianak en czinalta(m) 
volna giermeket . . . mongia vala hogy en h w t e o t t 
attam volna neky hogy en eottet el vezem a k k o r i s 
azt monta(m) . . hogy en soha hitemet neky ne(m) 
atta(m) akkoris el me(n)tete(m) m a g a m a t 
vgia(n) eo kegme Capitany vram es az teob birak 
eleott. Thudom hogy hitet Jtele az teorweny 
Pribeknek abbul hogy ha attae hite <t> az l e a n n a k 
vagy ne(m) hogy elmenczie magat h a r m a d 
magaval [UszT]. 1604 veghre harmad magaual 
kellet magath el mentenj ellenem vgj s z a b a d û l t 

megh [i.h. 18/147]. 1700: Simo György a d t a v a l 
lelkűvel, teremtettevel hogy nem s z i t k o z ó d o t t 
ell mentette magat [Szentdemeter U ; Ks 90]. 

elment mn eltávozott; plecat; w e g g e g a n g e n . 
1652 : Szeken* lakó Szatthmari Gyeŏrgy kivanaa 

absolutiot az szent Ecclesiatul hŭtŏtlenŭl tŭle 
elment es el szŏkŏt felesegetŏl Ugrai M a r t h a t u l 
[SzJk 69. - aSzék SzD]. 1671 : Detsében4 l a k ó 
Fekete Mihalj tőUe hütŏtlenűl el futót ment fele-
ségétől Margittol kivan absolutiot [i.h. 113. — 
décse SzD]. 

elmente vkinek elmenése; plecarea cuiva; 
Weg/Fortgang. 7600: Az Boerok el me(n)te vtan» 
tudom hogy iart az malo(m), egy eiel ottis haltain 
[UszT 15/265 „Kowach János Lengyelfalui Lofeo 
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ember" vall.] | Az Boerok el me(n)te vtan, tudom 
hogy forgoth az peöres malom [i.h. II/2. F. 266 
„Palffi Thamas Farczadi Zabad zekely" vall.]. 
1633 Kegd elmenteb(en) maradot buza Asztagh 
att nadason 4 [UtI]. 

elmér I, kimérve elad; a vinde cîntărînd; aus-
wägend verkaufen. 1629 mikor az buzat Kolos-
varra viueŏk . . . ez az Uarga Mihalys velünk 
vala, Kolosvaratis segjtet az buzat el mernünk, 
penztis fel uennünk [Kv; MvLt 290. 175b]. 1633 : 
nem tudo(m) azt hogi ha az tiz fo(n)t hust egiczeri 
meressel meree el, az Mészáros Georgi aţiagi 
ketczeri meressel [Mv; i.h. 139a]. 

2. felmér; a măsura (pentru a afla dimensiunile); 
ab/ausmessen. 1570 : Jóllehet az felyperes azzon-
uak Byzonsagy Beh hozzak hogy Mykor az eo 
zeoleyet ely Mertek es Beochwltek hon ne(m) 
volt, De az Alperes . . . kettzeris kerthe hogy Neh 
perellien uele Megh elegity zeoleyebeol [Kv; 
TJk III/2. 166c]. 1589 k. : Aztis tudom hogy az 
mely feoldett Zabo Thamas J r to t t vala az Gyepw 
cziereben rezeben hagiak, mikor az varas el mertte 
Vala az feoldett, mindennek kinek ott feolde vala 
rezeben hagiak [Szu; UszT]. 1701 : azon megh 
l r t erdő (ne) k ket felöl határát ki járván Az 
a l ja tiz ŏlŏs kötéllel, es egy fél öllel el mérve 
talaltatek szeljire, tizennégy kötéllel egy ŏll 
helján [Gyulatelke K ; SLt AK. 12]. 

3. kimér/tűz; a trasa/jalona; abmessen/stecken. 
1600 (A malom) árkát a hon akkor el merek, 
azth nio(n)dak az warosiak hogy zinte(n) az 
garatok feölde es Zombatfalui feöld keozt wagyon 
[UszT 15/269 „Barra Mathe Zabad Zekely" vall.]. 

4. méréssel más tulajdonába ad / ju t t a t ; a trece 
prin măsurare ín proprietatea altuia; mit Abmėssen 
m den Besitz eines anderen geben. 1625 ęri az 
Falut Jgaszagal kenaltam megh hogh az en Nyla-
moţt meg meryek hogh ha tob talaltatik ennalam 
ami Illőnek, azt Bátor meriek ki ha tob leszen 
ue ha ki nem telik az enim tolczek k j De az Falu 
azzal ne(m) gondoluan az Foldŏymett Byrakal 
el merettek mellyett lattua(n) hogh enneke<m> 
karoszon eszik nem leöt mitt tenem Teorueńi-
mel megh tiltotani oka ez hogh egh oroksegemre, 
km most Fwstom vagyo(n) : keuantam uolna az 
Falutol hogy az Nylat attól el ne meriek miért 
az Nyi ki uolt ra ennis bírtam eddigh [i.h. 94a]. 

elmére t a magáéhoz/sajátjáéhoz 'méret; a dispune 
sä fíe trecut prin măsurare ín proprietatea sa ; zu 
ţeinem Eigentum abmessen làssen. 1570 : Ezerth 
Ideztem ty kgltek Eleyben* az Paloczyky Janosth 
es czynek balinthot hogy az el Multh wdokben 
• • hatalmawal három fertály zolometh el Merette : 
kynek az torwenthwl ha az torweny Mondánayà 
hatalmath Mondanék hozzayok Ér te [Kv; T J k 
III/2. 166d. - *Kv városa törvényes széke elé]. 
'625 : az Falu azzal ne(m) gondoluan az Foldŏymett 
Byrakal el merettek [UszT 94a]. 

elmérgedik elmérgesedik/lobosodik; a se umple 
ue puroi, a se inflama; schwärig/bös(er) werden. 

1751 egjébŭtt is a tagja mindenütt oljan volt 
mint a fekete szén a verés mia mind el mergedett 
volt [Csehétfva U; Pf]. 

elmérgesedés lobosodás; inflamaţie; Vereiterung. 
1765 Vallyon azon seb curáltatotté illendőképpen, 
vagy magára hagyotván ă seb, az gondviseleūen-
ségbŏl következett el mérgesedése okozta a’ 
halált? [Torda; TJk V. 261]. 

elmerít csalárdul magának merít; ín mod frau-
dulos a scoafce pentiu sine; falsch/betrügerisch 
für sich schöpfen. 1595 u. Az Peter Istuan(n)e 
molmaban valank, Kezde mo(n)dani a ' molnár, 
Lazlo peter feleóll, bizoni azért az Jámbor el 
talalth volt az vam buzaban meritteny [Hodgya 
U UszT]. 

elmerül 1. elsüllyed; a se scufunda; versinken. 
1736 az nagy jó Isten, az ki megengedi ugyan 
hogy az szent Péter hajója habozzon, de soha 
meg nem engedi, hogy elmerüljön, felgerjeszte 
némely szent hitekhez buzgó erdélyi lelkeket* 
[MetTr 423 -4 . - Alapítványok létesítésére]. 

2. bemerül; a se afunda; einsinken. 1771: eő Naga 
malmának fel épittese után hogy ezen Kerekek 
mindég holt vizbe kezdettek állani, ezen alsó 
Silipet egy orosszal és egy Hüvelykes tenyérrel 
fellyebb vették azért hogy inkább Légyenek el 
merülve az alšo kerekek [Ádámos K K ; J H b 
XX/26. 6]. 

3. átv nagyon átadja magát vminek; a se deda, 
a se cufunda; sich vertiefen. 1786 Már rég ideje 
hogy Semmi hiredet nem hallotta(m) talám a 
buba bánatba igen erössen el merültél [Bolya 
N K ; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuel-
nek]. 

4. átv kb. elárad; a se răspîndi; sich verbreiten. 
1582 Miwel hog minden f e l e ó l be theolty e© 
kegmek fileyth az sok eyely kiáltás Rezegeskedes 
harczolas es chintalansag feleól valo panazolkodas, 
ky solia Amy (!) Atthiainknak Ideyeben el ennyere 
el Nem merewlt Aminth Mostany wdeoben . . . 
Biro vram vigiafctasson rea ez felekre [Kv; TanJk 
V/3. 269a]. 

5. átv túlmegy a határon/mértéken; a depăşi 
limita; das Maß überschreiten. 1583 kérik eo 
kgmet Biro vramat hog . . . meg feniche Az zolga-
kat. ez fele sacczoltatastol, Az zegenseget es a' 
varosbely keosseget se merezelliek tiszteletle(n) 
es ektelen zidalommal illetny, rutolny amint Immár 
effele zidalmazasokban vgian el merewltenek [Kv; 
i.h. 274b]. 1679/1681 ő kglme . . . ha kikben 
(: hozza hasonlo szolga tarsaib(an):) magok vise-
lese iránt mi fogiatkozast tapasztal, arról őket 
megh sžolicza, ha nem resepiscalnak (!), es tovabbis 
vakmerőkeppen az ollyaten alkalmatlansagb(an) 
el merülyén mennek el, arról engemís kőtelessege 
szerint informállyon [Vh; VhU 667]. 1743 Mivel 
a ' Rűtsi Lakosok közül égj Néhány maga el hit t 
nyakas emberek magokat egyben tsatolván, annyira 
el merűltenek a' Törvénytelenségben, hogj magok-
nak vendicálván a7 Jurisdictiot . . . nem szegjen-
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lették a' Possessorokat, a ' Falu közönséges hatá-
rának usussátol arceálni [K; Ks 14. XXXII . 
4]. 

elmerülés elsüllyedés; scufundare; Versinken. 
1779 : már bizonyos időtől fogván tsak ugy lábbag 
Communitásunk Törvény nélkül; mint az Evezők 
kormányos nélkül, és már tsak az el merülés 
héjjá [Torockó; Thor. 21/2a]. 

elmet 1. lemetél/vág; a reteza/tăia; abschneiden. 
1573 : ha neky a Santa esse kwrwa megh Monta 
volna hogi vtanna Iara , megh tanította volna 
Rea myt celekediek, hogi Teobe ely Messe nekyb 

[Kv; T J k III/3. 58. - °Ti. Kerezturi. bA szemé-
remtestét]. 7593: Ez Borbeij Balasnak Montak es 
kertek hogy Ne messe el a' Pokos János orrát 
mert tala(m) meg forradna [Kv; i.h. 360] 1622 
Hogj az Bekes hadabol haza Jeöttek uala 
azt azért ada® Beezj Imrehnek hogj megh otalmaz-
ta hogj az orrát el ne messek, Azt monda Beczj 
Imrehis hogj azt neke(m) azrol adod hogj az szent-
egjhazban, k j uėòm az ostrangot (!) az ajakadból 
hogj az orrodat el ne messek [Csatószeg Cs; BLt 3 
„Steph. Fwstėòs de Chiatozegh" (70) pix. vall. — 
aGeörgj András a maga telkét]. 

2. elvág; a tă ia ; abschneiden. 1593 : latiae ked 
Porkoláb vram Meny bortt adnak küencz penzen 
ked dolga volna ez s mo(n)da porkoláb lm lato(m), 
vgy kwlde ell engemett hogy az zolgaiawal ell 
menniek s à bor cziapiatt ell messwk s |megh 
haggiwk hogy teorwenigh ky ne adgianak benne 

. Oda menenk s vgy mecze ell az porkoláb vram 
zolgaia az cziapiatt [UszT]. 

elmétáz kihatárol; a jalona/marca; abstecken. 
1781 ĕ. ŏ Nga a közönségesből, a maga Allodialis 
szőlője mellet fel fogta a Malaistyát . . ., Jegyekkel 
elis métázta, . . . egy részit mégis szántattatta 
[F.nádasd H ; J H b XXXII/32]. 

elmétáztat k ihatárol ta t ; a dispune să fie jalo-
nat /marcat ; abstecken lassen. 1781 ŏ Nga a 
Malaistyát . . . a Padsét Árkától a Malaistye 
Árkáig el métáztatta és foglalta volt maga szá-
mára [F.nádasd H ; J H b XXXII/32]. 

? elmeted el/lemetsz, levág; a tă ia ; abschnei-
den/hacken. 1568: most bornemizane kezen meg 
fogatta az haydúkath hogy meg lessek feyerwary 
durkoth es az orat ayakastol el metedgiek [Kv; 
T J k I I I / l . 228]. 

A címszó az elmet igének máshonnan adatolhatatlan -d 
gyak. képzŏ3 származéka-e (az elmetél is ilyen jell-û szárm.!), 
vagy merő tollvétség a szövegbeli igealak el metszedgiek h. ? 

elmetél 1. el vagdos ; a t ă ia ; verschnitzeln/schnei-
den. 1567 Anna Koach presens fuisset quan-
<do) Vargane ad Helenam hys dictis adysset 
Embersege az hogy az gyolchot az en ládámból 
ky wewtted elmetelted es Vrad ingere foldottath 
{!). Cui respondisset Helena Hazucz benne orzag 

ffoltha kuruaul mert en sem mecczette(m) sem 
wewttem, hane(m) a inith az en vram ingere 
foldotta(m), te attad [Kv; T J k I I I / l . 69]. 1602 
mikor hiwoni wala ha akor el Jö wala talam el 
zaladhatunk wolna ha idejen meg monta 
wolna hogy az Jstrangot el akaría metelnj az 
masikotis el oldhattuk wolna [UszT 17/45 ,,Biro 
Jakab lofw Bodog azon falwj" vall.]. 

2. felvagdos; a tăia ín bucăţi ; (in Stücke) 
zerschneiden, aufhacken. 1681 Vajda H u n y a d 
vára . . Délről valo Szegelet kő bastyaja 
Alsó Contignatiojanak felső gerendazasat el me-
télték, csak három gerenda ja vagyo(n) [Vh; VhU 
502-3 ] . 

3. ? megmetsz; a tă ia ; an/beschneiden. 1648 
en valami kes alliat hozta(m) volt az Eoszel az 
Anyám szeöleöjebeol s azt vermeltem volt el de 
az wdeo(n) meteltem el valami v e s z s z e ò k e ŏ t , 
melliet tavalj az miuesek hat tak volt megh [Kv; 
T J k VIII/4. 292]. 

elmetéltet be/megvágat; a puné să fie crestat; 
ein/beschneiden lassen. 1631 : Meteltettem el az 
Niarj Baranioknak az filit [Hsz; LLt]. 

A szövegbeli nyil, minden valószínűséggel t u t a j d o n j e l z ő 
füljegy bemetszésére/vágatására von.; így is értelmeztük. 

elmetéltetik felvagdostatik; a fi tăiat ín 
bucăţi; zerschnitten werden. 1558 k. legyen tizta 
rez ky kyuerettetteteth vékony plehe es el Metel-
teteth [Nsz; MKsz 1896. 284]. 

elmetörés fejtörés; bătaie de cap; Kopfzer-
brechung. 1790: annyi bezédem vagyon hogy 
hetek, és étzakák kévantatnak el b e s z é l é s e k r e 
mind az én sok f é l e bajaimról és T ö r t é n e t e i m r ő l 
— melyekről bizony talám ha valami német meg 
kapta volna nemet orszagban olyan egy olyan 
(így!) nagy románt irt volna belőle, hogy m á s a k 
drága és sok pénzen fizeték volna csak hogy id® 
töltéseket kapták volna véle, nékem pedig bizony 
nem volt idő, töltésemre, az, sok-féle, baj, ef' 
nyomorúság, elme, törres [Nsz; Ks gr. Korn lS 

Anna lev.]. 

elmetsz 1 . lenyes/vág; a reteza/tăia; a b h a u e n / 
schneiden. 1573: Eotthues gërgne Anna, Kalmar 

Illesne Katalin Azt valliak hogi Kapa Mihalne 
Bezelete nekyk hogy kerestwry az eo zolgaloiaf^ 
Masot volna, Igertis volna neky es azért l e 0 

Rayta a , De ha neky megh Monta volna neky 
wy bechy kest adot volna kezebe kywel teobe 

Mechete volna elyb [Kv; T J k III/3. 67. - *Tj' 
a halálos vagdalás. bA Keresztury s z e m é r e m t e s t é t ] • 
1574: Hunyadon egy Aztalnal volt Keower 
tonnal Es ot t hallota Azt Mongia volt Teowissy 
ferenchne feleol hogi walahwl Rea talalok ^ 
Bestie kwrwara Byzon ely Mecchem orrát ayaka^ 
twl [Kv; i.h. 366]. 1585: Egykor értem hogy 
panazolkodik vala Hagione hogy K a k a s s a n a k e 

Meczettek Az orrát [Kv; T J k IV/1. 500]. 16°°' 
(Az ünő) fejenek az fwletisa el meczeottek va ^ 
[Sükő U ; UszT 20/303. - aFelét is ?]. 1&* 
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égikor Rezegen az en Mattkam* aual feniegetet 
hogi orromot ajakastol el <me)czi holot megh 
cziak iegiben volta(m) nalla es kenierett nem 
<ke>resett nekem. [SzJk 18. — aNagy András]. 
1630 Eőtueös Ferencznekis eluagja az ket kezett, 
s az felesegenekis el meczi az orrat t [Mv; MvLt 
290. 203b]. 1653 Egykora az öldöklést megúnákb, 
•elhagyák, hanem az orrokat, füleket kezdek met-
szeni; de azt is oly istentelenül, hogy az orrát 
ajakastól elmetszették, annyira, hogy csak a foga 
maradott szegényeknek, és sok így is megholt 
miatta; a fülét is a kinek elmetszették, a nyaka 
felé nyúzták alá [ETA I, 47 NSz. — a1596-ban 
történtekre von. feljegyzés. bAz i.h. részletes leírást 
tartalmaz azokról a szörnyű kegyetlenkedésekről, 
amelyeket a székely főemberek követtek el Báthory 
Zsigmondtól felszabadított székely jb-okon]. 

2. levág; a tă ia; herunterschneiden. 1582 : Az 
feredeo kadatt ell mechettea es mas feneket Chinalt 
Bele fizettem f. - d. 36 [Kv; Szám. 3/VIII. 62. 
— aAlkalmasint a kád dongáinak összetöredezett 
v. megrothadozott alsó részét]. 1591 Beztercej 
zabo Gergelis panazolkodott hogi eo nekyis eg 
erzenyt penzesteol el meccette volna [Kv; T J k 
V/l. 138]. 1610 az padon egj kender keőtel 
uagion . Nagj Janosne . . oda Ieőue es az 
kessel el meczee a ' czattiat [UszT 4. 9e]. 

3. elvág; a tă ia ; (ab)schneiden. 1630 Kerdez-
tem most fogsagaba(n) teŏle hogj mint leta . 
azt mondotta hogj eleset mikor ki iöt az ajto(n), 
czak ugj suhadot el teöle, de ugia(n) halua let 
s eö maga meczete el az keöldeöketis [Mv; MvLt 
290. 191b— 192a. - aA gyermek]. 

elmetszćs vágás; tăietură, crestă tură; Schnitt. 
1583 (A tulkot) boryw korabannis iol esmertem 
• •., aztis tudom hogy eo maga Jegzette vala 
megh chanadi Tamas az fÜeben valo el Metzessel 
[Kv; TJk IV/1. 122 „Herencheny Mathias Mezaros 
Miklós Zolgaia" vall.]. 

elmetszet levágat/nyeset; a puné să ta ie; ab-
schneiden lassen. 1574 : hallota hogi az Keower 
Marton Monta volna azt hogi zep Marton Ember-
séget Nem Nezne Teowissinenek orrát ayakastwl 
ely Mecclietne (l) | Zeoch Antal . . . Ment volt az 
thoromba Keower Martonhoz feddete myert zolt 
volna teowissinenek ollian Modon, hogi ely Me-
ehety orrát [Kv; T J k III/3. 365, 366]. 

elmetszetik levágatik/nyesetik; a fi retezat/ 
tăiat ; abgeschnitten werden. 1669 Kées tsinalo 
Simon lopasa miat meg sententiaztatot, az 
akasztó fa ala vitetet egigik (l) fü le el meczetet 
[SzJk 105]. 

elmettet elvágat; a puné (pe cineva) să ta ie ; 
abschneiden lassen. 1593: Az mely hordonak 
penigh az Czapiat el vagattod abból en senkinek 
nem attam annak vtanna . . . , hanem volt egy 
teli borom, az Atiam az tizedes az kerete 3 pénz 
arrat, annak adek abban az teli borban, az mely 
hordonak az czapiat el mettetted arra valo kepest 

vagattad ky az teli bornak az feneket [UszT. 
— A fogalmazás az egész szövegkörnyezetben 
ilyen zavaros !J. 

elmezavarodás elmebaj/zavar; alienaţie mintală, 
rătăcirea ininţii; Geisteskrankheit/störung. 1876: 
Betegség neme elme zavarodás [Körösfő K ; 
RHAk 51]. 

elmocskol lemocskol, mocskolódva leszid; <. 
ponegri; (be)schimpfen, schmähen. 1691 Derecskei 
István vram hirtelensegebűl senkitis nyelvel el 
ne mocskollyon maszszor [Dés; Jk]. 1767 eddig 
elé Majosb(an) egy Sem maradott meg hogy 
öszve nem gazlatta s motskolta, engemet is egykor 
rendeletlenül rutul el motskola [Msz; Told. 26. 
5]. 1782 Farkas Ferentz nem hogj rá állott volna, 
hanem keményen el motskolta érte [Torda; KW]. 

elmoliarosodik elmuharosodik, ellepi a muhar; 
a se umple de mohor; mit Fench bewachsen wer-
den. 1715 az Illyeni uton levő Majorság főldb(e) 
el vetett kőlessét hogy nem Termet ezt az 
okát tudom mondani, hogj bé vetették rettenetes 
zápor esső érte, melly miatt a főldb(e) verődvén, 
felette ritká(n) kőit az utan későbbén nagj száraz-
ság indulva(n), el mohorosodat, füvesedet, nem 
volt abba(n) mod hogj meg Gyomlálhassák [Sár-
kány F ; Utl] . 

elmond 1. elbeszél; a povesti; erzählen. 1591 
ä biro mo(n)da János Balasnak halj Jde mo(n)da 
János Balas mond el az mit mo(n)daz [UszT]. 

2. végigmond; a spune; hersagen. 1586 : (Az 
asszony) ennekem igy panaszlot eze(n) Kis Mihalra 
Az vrara, hogy az Aue Mariat Nem haggya el 
Mondany az Vra, Az Credobannis el hagiat velle 
vagy Negy Ighit [Kv; T J k IV/1. 435]. 1707 
Kapitan Vr eó kgelme fejer zászlót tetetven ki 
Glilkesperg Generális, min(djár)ast jö t t az vár 
árka mellé, egy néhány offícírekkel, . . reális 
parolat szóval instanté igíre Mellyét, lė vévén 
az kalapját elis mondá annak rendi szerént 

Kapitány Ur(am) eő kglme . . . az kaput 
megh nyitat tá s az varat fel adtá [Wass. Irsaj 
István volt szúv-i ub vall.]. 1736 : A fejedelem 
mikor ebédelt vagy vacsorált . . . vagy praedicator 
vagy arra tanított pohárnok inas az asztaláldást 
szép halkan elmondotta [MetTr 333, 335]. 

3. felmond; a spune (înaintea cuiva) ; vorsagen. 
1653: deákgyermek koromban elégszer verték 
meg a <seg>gemet ot t a kamarában, . . elégszer 
csaptak meg, hogy a leczkét nem t u d t a m elmon-
dani [ETA I, 92 NSz]. 1805 Délután 4kor egy 
fél Conjugatiot elmondottam a Német Gramma-
tikából a mellyet még tanultam volt, a Rector 
nem vette bé Letzkének [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 127]. 

4. kijelent; a deciara; erklären, aussagen. 1724 : 
el mérik az leg öregebb emberekis mondani hitek-
kel hogy egyszer sem termet kevesebb gabonájok, 
annakis egy része üszög [Sorostély A F ; Ks 95 
Bethlen Imre lev.]. 1762 : Ö minden lelke sérelme 
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nélkŭlt el meri mondani hogy az I. meg vise-
losedet volt [Torda; T J k V. 94]. 

5. kimond; a ros t i ; äußern, erklären. 1736: 
Most pedig . . . nemesasszonyok, nemes leányok 
is elegen vadnak, az kik széltiben minden szemé-
rem nélkül szaporán el mondják : Isten engem 
úgy segéljen, s úgy esküsznek mint akármely 
nyíri pajkos katonák az ki Isten ellen károm-
kodik, csak nevetik s elhallgatják [MetTr 416]. 

6. (szidva) vminek mond/nevez; a numi/face 
pe cineva ceva; (schimpfend) nennen, heißen. 
1814 Dobai Mihálly Uram . . . engemetis személly 
szerint száma nélkült le motskolt, Vaknak, süket-
nek, el mondott engemetis | Dobai Mihálly Uram 

Horváth Josefet le fat tyazta, Balog Is tvánt 
es Isákit mindennek el mondotta, égy szóval 
kitsintŭl fogva nagyig ok nélkül vexálta [Dés; 
DLt 56. 13, 20]. 

Szk : ~ja a lelket »bestye lélek«-kel szitkozódik. 
1592 Mikor az Hozzu János hazanal az korcho-
man megh hallottuk volna hogj az papiros chinalo 
tarsa el monta volna az lelket, el akaruk hozni 
biro vramhoz Thamasnak elejbe tamada Leorincz, 
es Thamas vgi tazi ta hogi haniota essek [Kv; 
T J k V/ l . 205] mindennek ~ vkit mindenfélé-
nek káromol/mocskol vkit. 1803: azt bizony 
Katonák kurvá jának mindennek el mondat ta 
hogy meg (: s.v. :) baszták a Czifra Tornátzb(an) 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1814 : Dobai Mihálly 
Uram más betsilletes Czéhbéli Mester Embereketis 
. . . le bolondozta, le hamislelküzte, le huntzvutoz-
t a ; Gyarmati János t mikor Czéh mester volt, 
Bolondok és Huntzvutok Czéh mesterének mon-
dotta ; Horváth Josefet le fat tyazta, Balog Is tvánt 
és Jsáki t mindennek el mondotta [Dés; DLt 
56. 20]. 

7. elénekel/kántál; a c înta ; hersingen. 1736 : 
Egyszer Kolosyárt húsvét napján mikor ebéden 
voltunk®, eljövének elsőben a kolosvári református 
deákok, egy húsvéti éneket egészen el mondának; 
nyomban jövének a catholicus deákok, azok 
három verset éneklének el; mondja a szegény 
ur Gazda Mihálynak: Adj tizenkét forintot a 
feleségem deákjainak^, mert az egész éneket 
elmondották, a pápista deákoknak adj három 
forintot męrt csak három verset énekeltek [MetTrCs 
459. — aA katolikus gr. Apor Istvánnál. bApor 
felesége református vol t ; az egyébként nagy 
katolikus főúr felekezeti türelméről Cserei Mihály 
i.h. ezen kívül is megemlékezik]. 

elmondatik e lmondódik; a fi celebrat; gelesen 
werden. 1849 Meg kivánom, hogy testem tisz-
tességesen el takarít tasson, 's Lelkem idvessigéért, 
az Octavalis szent Misék el mondassanak [Km; 
Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

elmondjiat k i je lenthet ; a putea deciara; behaup-
ten können. 1746 : Él tető Ferencz Uram . . Sem 
Nemesekkel, Sem Papi rendel, Sem a Szegény 
Parasztakks^ helységünkben erőszak tetei nélkül 
meg eddig nem élhete t t . . . s jo Leiekkel elmond-

hatom, hogy helysegűnkben . . . igen kevessefl 
találtatnak a kiken Valami erőszakos tételt vagy 
húzással vagy vonással nem Cselekedet volna 
[Szentegyed SzD; Wass. Kis Pavel (79) zs vall.]-
1748 : Tatár Vram(na)k 10. öreg sertéssi szüntelen 
. . . az Tarsoly Uram asztagában 1 akt a (na) k, és 
igaz lelkem szerént el mondhatom, hogy leg aláb 
tŏ t tenek eo Kglmének 50. véka buza kár t [Tor-
da ; T J k I I I . 240]. 1763 : maradat azon Session . . • 
nékem egy kalangyátska szénám . Cir(citef) 
egy szekérnyi el tékozlodatt belölle, de még mara-
da t őt t szekérnyi a ' melyet jo lélekkel el mond-
hatak [Záh T A ; Mk V. R. VII/1. 14 Balka Nyiku-
laj (40) zs vall.]. 1767: Mi igaz htitűnkkel el mand-
hattyuk, hogy soha senki is azok közül . . . meg 
nem bűntetőttek [Burjánosóbuda K ; J H b K LVl/5-
27]. 1775/1781 el mondhatom Lelkem sérelme 
nélkŭlt azt, hogy az egyik Méltoságos részre bé 
mégyen Bor dézma cir. 70.80 [Algyógy H ; JHb 
LXXI/3. 367]. 

elmondott 1. elhangzott ; rostit, spus; verliallt; 
1746 : az J . . . el mondott szavait in figura JudicÜ 
revocallya [Torda; T J k I I I . 72]. 

2. előadott, mondot t ; relatat , spus; vorgetra-
gen. 1757 : Az Ik ugjan tsak ezen Deliberá-
tumn(a)k sem tar tóztatasnak nem engedelmes-
kedenek erŏszakason el menenek az Ak törvény 
eleib(e) adák hogj mit tselekedgjenek vellek az 
szék adjudicalá hogj törvény szerént kialtassanak 
meg, az Ak legitime modo meg kiáltották kiál-
tások után az Ak az felljebb el mondott Actio-
jokn(a)k Sub in heriálânak (!) [Torockó; Bosla]-

3. le te t t ; depus; abgelegt, geleistet. 1806 
Tudom elmondatt hitem u t án vallani [Dés; 
DLt 250/1808]. 1812 : Héderfái Ref. Pap és Tisz-
telendő Esperest Molnár György ur 58. Eszt(endős) 
megkerestetvén önként elmondott kemény Hűte 
után vall [Héderfája K K ; IB]. 1813: Amidőn 
ezen hejett körül já r to t ta az említett Groffné 
Asz(sz)ony akkori Tisztye velünk, mindenüt meg 
esmerhető jegyeket és Kereszteket vágatott a 

Fákra és Fiatalokra, azok közzül most is s o k a t t 
el mondott hitem után fel ta lál tam és több TànU 
társaimmal edgyűtt a határbel i jegyeket meg 
uj i tot tam [F.berekszó Sz ; B f R I I I 12/9 Bozintán 
Kosztán (50) col. vall.]. 1831 el mondott hütem 
után valhatom, hogy tava ly egész ősszel kü** 
nem háltam [Dés; DLt 332. 4]. 

elmos 1. lemos; a spă la ; abwaschen. 1573: 

hallottam paisos Istwan Mongia volt Ez & 
fatt ias mynd az Egez varos Twgia ha az Zamo* 
keozepbe allana sem Mosna ely az rola, Mef* 
Eleotte Iar fat t ia [Kv; T J k III /3 . 106]. 1656-
De azt tudom hogy Polgár ur(amé)k még i r t a k 
Ozdy ur(amna)k hogy ala mennyen Beszterczer^ 
mely oly gyalazatos szö foróg fele Öl le, hogy ha 
å Szomos mindeltigh altal foly raitais de el ne(m) 
mossa [Kv; CartTr I I . 906 Steph. Razman? 
Senior alias Adam (41) vall.]. 

2. végigmos; a spăla; wegsptilen. 1717 2di> 
Berek vágjon ugjan a Csemetéb(en) . . . a vi* 



1079 elműlhatatlánul 

egészszen el mosván tsak porondb(an) vagyon 
[Pólyán TA; J H b XVI/14]. 1812: (A szántó-
földeket) az essö viz, ma annyira el mosta, árkolta 
és rontotta, hogy némely részei még járhatatlanok 
is [Oroszfalu SzD; Ks 76. 169]. 

3. elhord/sodor; a duce cu sine; wegschwemmen. 
1588; 18 Die Április oztottam az Malombol 
mikorantan az Viz elmosta vala a gathott] jutott 
8 1/2 keobeol bŭza [Kv; Szám. 4/Vã 6 Gr. 
Vebęr kezével]. 1591 k. (Az örökség) Vagion 
Thimaffaluaban . . . Azon foly el az Keókólló 
vize,, mert az Eórekseget ighen el mosta ahol 
reghen Adoriäu Geórgj lakott [UszT]. 1594 k. 
mely megy neuezet Kykeló ot az helyen az en 
földeme(n) foly el ky az retetys az mosta el 
az en fòldemtòl [i.h. 10/121]. 1670 jde ala 
az aruyzek retenetes karokat tesnek mind az 
buzakban kasalo retekben, sok helyen az maros 
melet az kölöseketys mind el mosta, Déuan nekem 
ot saz kalongiara ualo buzamat mosta el mind 
el jşaplota kys saradat mind [Gyógy H ; Born. 
XXXIX. 51]. 1681 Varga Tamas . maga 
deficialt, fundusat az viz el mosta [Hátszeg H ; 
VhU 125—6]. 1725: Ha az Olt viszszá térne a' 
régi folyására ha mosásképpen el mosná az Vgraiak-
uak mosná, de ha el Szakasztana által mehetne 
utánna az aszszonya [Hévíz N K ; JHbT. — aTi. 
akkor a maga birtoka maradna]. 1744: Berek 
is volt egy mellyet az Aronyos Vize el mosat es 
az Aronnyos foly actu raj ta [Pólyán TA; J H b 
XVi/i9# 4]. 1760: actu azon Bánffi két Sessiok 
kőzzűl edjik sincsen meg, mivel a Szamos el 
mosta [Közfalu SzD; JHbK LVIII/2]. 1765/1770: 
Melly földet . . . ell mosot a ' Kűkűllő és follyása 
árka változtatásával a ' Kűkűllőn tüll rakott . . . 
Simén András Uram birja [Széplak K K ; SLt 
évr. Transm. 196]. 1793: ezen Kis Rapoltrol le 
fojo Patak hogy az Epületek fundamentomait 
el ne mossa az Templom alat valo kősziklák alatt 
eugették fojását [Kisrápolt H ; J H b XXXI/3]. 
1795: az irt Dombai határonn Sziget vagyis Viz 
közt nevezetű hellyenn lévő földjeit jobb részt 
el szaggatván elis mosta, hordotta [Dombó K K ; 
JHb XIX/48]. 1810 : (A) Gátot a’ viz el mosta 
[Rákos Sz; Ks 77. 20 Conscr. 64]. 1820: (Az) 
ország közönséges Törvénnyé a z : Hogy a’ follyo 
vizek ha darabjába szakasztanak, a Birtokos 
annak utánna mehet, ha pedig őblőgetés által 
mossa el, az azé lészen a' kiéhez öblögette [F.rákos 
Ü; Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 
1855 (A) helységnek százados szokása az, 
hogy ha innen is tul is a vizén miénk a határ, 
ugy ha a locsogás által tul költözik valakinek 
a földje ott ki keresheti . . s ezen ösi szokást 
épen a . . . Báró ö nagysága is használta most 
három éve midőn egy lábjának egy részét a viz 
a locsogás által elmosta [SzConscr. külön mell.]. 
- I*. még GyU 142. 

4. ~sa magát (a víz) más medret mos magának; 
a-şi croi altă albie (apa); sich ein anderes (Fluß)-
Bett spülen/graben. 1625 a uiz az ŏ regj fóliásá-
ból masua az Kornisne Azzoniom Jobagja feŏldere 
mosta el magat [UszT 176]. 

elmosás elsodrás; luare cu sine; Wegspülung/ 
schwemmung. 1782: tsinaltattak vala egy Zugot, 
hogy . . . azzal az viz ne gatlodnék, de . . . az 
Zugotis majd tsak egészen el nem temette az 
Jszop . . ., vSebessége az viznek nem volt, és ami 
ot t le follyt, az az Gáton alol valo árkotis meg 
Iszopolta ereje nem lévén annak el mosására 
[Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 

elmosattatik elhordatik/sodortatik; a putea fi 
dus/luat (de apă) ; weggetragen/geschwemmt wer-
den. 1787 oly Conditioval vévém által ezen 
Láb főidet, hogy ha vagy egyszer; vagy mátzor 
meg történhető nagy viz aradások miatt ezen 
Csérében adatt főid, vagy el szagatatnék, vagy 
némű nemű részében el mosatatnék, s a viz által 
el kárositatnék tartazik eŏ Exaja . . . mindenkor 
anyi nagyságú jo haszon vehető főidet más hellyen 
ott kőzzél adni [Büak BN; JHbK XXIX/17]. 
1795 (A gát) felettébb magoss lévén a szörnyű 
ostromlo vastag Jég Menések belé ütközési 's 
viz arja ujulásai miatt . annak el kelletett 
mosottatni [Ádámos K K ; JHb XIX/48]. 

elmoshat 1. lemoshat; a putea spăla; abwaschen 
können. 1585 : Borbély Peter . monda Nem 
zidalmazhatnal engemet, Mert Vrunk eo Nga 
meg k(e)g(iel)mezet enneke(m) tiztessegemet megh 
Atta, de bizony megh bánod a zidalmot. Monda 
Colosy Istua(n), No Semmy Viz Ne(m) Moshatna 
Azt rollad el, Amyben estei [Kv; T J k IV/1. 529]. 

2. elhordhat/sodorhat; (despre apă) a putea 
spăla/căra; wegspülen/schwemmen können. 1772 
A kérdésben forgo Mart a’ Királjfalvi Malom-
nak fel állása után sem suvadott többet, mint 
az előtt, kővetkezendőképpen valamint az előtt 
a' Viznek omlását a ' Viz el mosta (így!), ugj 
hogj abból a' Kŭkőllönek addig semmi fel telése 
nem származott az utánis hasonlokeppen el mos-
hatta [Dombó K K ; JHb LXVII/312] | Az utri-
zált hegy a ' . . . Királlyfalvi Malomnak fel állása 
előtt még többet suhadozott, mint az után . . . 
addig a' Kűkűllő Feneke olly tiszta vol t ; mint 
ha meg seprették vólna; az után pedig nagyon 
meg iszoplódott; melly szerint ha az hegy bé 
omlásának valami része ott meg talált maradniis 
ennekis az oka az a’ Viz . . . meg csendesedvén 
nem moshatta el [Ádámos K K ; J H b XX/27. 
34] | a’ Kűkűllő . . . ha szintén valamit tőltis 
az is abból esett; hogy a ' Királlyfalvi Gát miatt 
a’ Viznek sebessége csendesedvén el nem mos-
hatta [Désfva K K ; J H b i.h. 21]. 

elmosódik kb. el/kivájódik; a fi luat/cărat (de 
apă); ausgewaschen/geschwemmt werden. 1763 : 
az a ' kerengő, holott a ' Viz meg fekszik és tojni, 
az emlitett Popa Örökségéből mosodott el [Szecsel 
Szb; J H b 2 r. jb vall.]. 

elmosolyodik mosoly jelenik meg az arcán; a 
începe să zîmbească; zu lächeln anfangen. 1584: 
Igen beteg valek, hiŭatam hozza(m) zabo catot, 
Azt monda hogy keotes volna raitam — Zeózbeól 
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chinala valamy Mazzagokatis kyn chomok vala-
nak, Az karomra es ket labomra es Derekamra 
keote benne, es igen meg hagia hogy meg eórizzem 
az mazagokat ell ne vezen Es vgian Nem Aluttam 
Azon eyel, hane(m) mind vigiazta(m) de vgian 
Nem eorizhetem hane(m) a ' karomról es bal 
labomrol el veze az égik mazagh, Es regei mikor 
el Ieowe hozzam El mosoliodek hogy monda (m) 
hogy el vezet a ' Mazagh [Kv; T J k IV/1. 219]. 

elmotyoM hosszasan motyog, táj motyorog; a 
gînguri; (lange) murmeln. 1848 : Miklós piros 
fersingel, szépen űl már főidőn, kosárban, — a' 
pokrotzon henderikázik, és jo ízűn elmatyog, 
őrokké vidám, eleven [Kv; Pk 7]. 

elmozdít (tisztéből) eltávolít; a destitui; ab-
setzen, entheben. 1834 tartozott volna a ' Tiszt 
minden három Holnapban be adni készen a ' 
Szám adását, — még pedig Udvari Régius lévén 
ki nevezve, a’ régius documentumait is tartozott 
volna a’ Szám adása mellé be adni, mind addig 
az ideig a' mig a ' ki nevezett régiust hivatalától 
elmozdítottam [Somb. II] . 

elmozdítás 1. mişcare din loc, dislocare; Weg-
rücken/stellen. 1726 kik által lót el mozdittása® 
és el folyása a bornak nem tudom [Mezőbánd 
MT; Berz. XV/14. 1. - a Ér t sd : a hordónak]. 

2. eltávolítás ; destituire ; Entfernung. 1795 : 
Tessék Kegyelmednek, az ot tan valo további 
Tégla vetéstől, meg Szűnni . . ., nem ásotni vésetni 

., mint hogy ŏ natsága tellyességgel, azon Ke-
gyelmed munkájá t o t t meg nem szenvedheti, 
minden lehető utókat , és modokat, onnan lehető 
el mozdittására, fel találni, és el követni kíván 
[Ádámos K K ; J H b XX/18]. 

3. elbocsátás; concediere; Entlassung.- 1844 
Orvos Fej érvári Lajos . . . el mozdittása határoz-
ta to t t [U; UszLt XI . 85/1. 102]. 

elmozdíthat mozga tha t ; a putea mişca,; weg-
ríicken/fortbewegen können. 1584: valamy lele 
zegennek a ' labat de megh tekeredet es fel all az 
Nagy laba vya, A feoldet Ne(m) ery, vgy el moz-
díthatom mint eg r u h á t chontot ot Ne(m) erzek 
[Kv; T J k IV/1. 279]. 

elmozdíttatás eltávolí t tatás ; îndepărtare ; Weg-
rückung. 1825 az o t t tanál ta tot t Nemes Város 
nagy fái . . . s mások (na) k is azon uttzában künn-
-heverö Fáinak — Rakás-köveinek — indigesté 
lévő — nagy Köveiknek el-mozdittatások aránt, 
Vásár Arendator Bányai István eö Klme meg-
-tanálván ezen Magistratust . . . , hogy kit kit . . . 
valakik Jószága előtt — az emiitett akadállyok 
a’ Sokadalmasok (na) k akadállyul szolgálhatnának 
el-mozdittatása aránt intettesse-meg [Torda; TLt 
Közig. ir. 252]. 

elmozdittatik 1. át /elköltöztet ik; a fi m u t a t ; 
verlegt/setzt werden. 7608: a’ Kŭkŭ l lŏ vize a ' 
régi igaz árkából Insinéri el intézés szerént . . . 

a ' mostani follyo helyére Szék erejével Csinált 
munkás Gáttal elmozdittatott [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 

2. elbocsáttatik; a fi concediat; entlassen wer-
den. 1822 (A ym-i tisztek közül senki) magát 
valamely földes Urnák lekötelezni és annak Jószá-
gai alattomban valo kormányát felvállalni v n e 

merészelje, és až ellenkező esetben az illyen Tisztek 
hivatalaikból mindjárt el mozdittatván, mind 
azon Tisztek, mind pedig azon Földes Urak köz-
kereset alá vettessenek [Kv ; Borb. I I gub.]-

elmozdul elmegy/távozik; a plecá, a se duce; 
fort/weggehen. 1810 : Rosali egészlen oda vágyón* 
éjjel nappal a gyermek mellől el nem m o z d u l 
[Buza SzD; J H b Jósika János lev.]. 1850 énís 
el nem mozdulak Lelkem Anyám mellől — vél le 
ŭlek, bajasan szokom az erős meleg házat [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

elmozdulhat elmehet/ távozhat; a putea pleca; 
fort/weggehen können. 1737: mivelhogy illyeu 
háborgólag van az idŏ, tellyességgel el nem moz-
dulhatok a ' házamtol [Ap. 4 Apor Lázár lev.]-

elmúlandó elmúlásra rendelt, mulandó; trecă-
to r ; vergänglich. 1589/X VII sz. eleje Ha ki az 
Mesterek keŏzwl ez hamar el mulandó világból 
ki keölteőznek, az eő megh hagiot Eŏzuegie, az-
eő nála lakó Inasival, Legenyuel az Keő miuet 
cziak esztendeigh miueltetheti : de az utan attól 
tellyesseggel wres legien [ K v ; KőmCArt. 24]. 

elmúlás 1. elmaradás; rămînere (ín restanţă); 
Unterbleiben. 1593 : Az alperesek zant zan-
dekkal egy Jobbagio(m)nak . . egy eökret le 
uertek taglottak vgy Annira hogy touáb ne(m) 
mehetett mely eókret eot forinton el ne(m) 
Attam volna Affélét eddigh Annelkul valo letemet 
zantasom el mulasat sem Akarta(m) volna haro(m) 
forinterth [UszT 13/73]. 1606 : szent Jacab nap 
t a j a t cziakaniaual . . . verthe meljnek faydal-
math yere h u l l h a t dolgajnak n a r j (!) Wdoben 
el mulasat Nem akartha volna huszön (!) Eot 
forinterth | Asz: J riam Jöúe egj nehaniad maga-
ual . . . , ram tamaduan . . . eligh zalatam el, • • • 
melynek asz fajdalmat 25 for inter t t fel nem uotem 
volna Dolgom el mulasatis 12 forintertt nem 
akartam uolna [i.h. 20/161, 197]. 

2. el/letelés; trecere; Vergehen. 1625 az J° 
szanto Wdŏnek en Töllem heaba valo e l m u l a s a t 
Marham(n)ak sok ehezeset . . . ( n e m ) artam (0 
uolna huzon eot forintért [i.h. 109a. — aTollvétség 
akartam h.]. 1640: Seruitia, Az szokás szerent, 
harmadik hetben vagion; Takarodas es egyéb 
dolok(na)k el jeoueteleig s- el mulasaigh [Jegenye 
K ; GyU 50]. 

3. megszűnés; contenire, încetare ; Aufhören-
1762 : doceallya . . . az Inek a’ p(rae)tensiob(an) 
lévő ŭdŏben orczáján volt szeplŏségét, s’ testeben 
valo vastagságát, és azon vastagságának el múlá-
sát, s testének meg vékonyadását, melyből Conclu-
dal ni kévánnya azon gyermeknek az I(nc)tato 
igazan valo szŭlettetését [Torda; T J k V. 9&1-



1081 elműlhatatlánul 

4. kimúlás; decedare; Hinscheiden. 7568 Az 
Bereztelky házhoz walamy feoldet Bamffy Bernald 
^ r a m Byrt a z Bw el Mwlassa wtan, Bamffy 
-Menyhárt w ram Bekesseggel Éppen maraggyon 
tGyf; J H b K XII. 8]. 

5. elállás^ megszűnés; încetare ; Aufhören. 1824 : 
«dgy Széna fiók alatt vártuk az esső el-mulását 
LMílégen K ; KLev.]. 

elmulaszt a omite/neglija; versäumen. 1815 
Hol valami erdők sequestrum alá vettetnek, 
azökat magok a főinspectorok pro ratione 
loci et necessitatis kimérsékelni és megtartani 
el rte mulaszszák [Hsz; ErdO III , 203]. 1882 
ha a büntetendők büntetését a Számadó kurátor 
elmulaszt and ja a büntetés ra j ta vevődjék fel 
[Danios R ; RAk 200]. 

elmulaszthatatlan kb. figyelmen kívül nem 
hagyható; care nu poate fi ignorat; was nicht 
außer Acht gelassen werden kann. 1822 : A minden 
^tentelenséggel, boszorkánysággal, tolvajsággal etc. 
etc. tele, telyjes Mar(us) Széki Bernárd Benedek. 
A gonoszságokban Semmitt sem engedő Társával 

Mikes Joseffel s hát menynyi Czinkus Poroszlo 
boszorkánysággal egygyet értő Darabontokkal! 
• mégis egész Esztendő el-folyása alatt irántok 
ţett annyi Irásim . Kérésim el mulasztliatattlan 
^•elatioim mind foganatlanok [Kv; RLt névt. 
kat- 'pap írása]. 

elmulaszthatatlanul elmaradiiatatlanul; fără tre-
cere cu vederea; ohne Unterlassung. 1753 mind 
a templom, mind a harangláb megorvoslására 
8 reparálására legalább hozzáfogjanak alioquin 
a becsületes curator külön, az eklézsia hitessei és 
tagjai külön külön elmulaszthatatlanul érdemek 
szerént megbüntettetnek [Mezőköbölkút K ; ETF 
1°7. 16]. 

elmulat 1. elmulaszt/hagy; a scăpa; versäumen. 
'553 ha penijgh wala mely fel Ezt Az napoth 
\c>hak valainy fogassal mulatna El reya nem 
j á r n i a dolgát vezesse [Kv; BfN VI. 295/1]. 
1584: Nyerges Peter vallia fazakas Boldisar-
nenak Az Nyelwe oda be egy Iznyre ige(n) sebes 
volt valamikor hazam eleól el me(n)t el Ne(m) 
mulatta hane(m) haromzor mindenkor peokeoth 
[Kv; TJk IV/1. 215]. 1628 u. ez elebi Senten-
ejamatt allegatioin szerent kiuano(in) kiadatni, 
Protestalua(n) aszón hogi ez uta(n) ha talalnais 
mentőt Maga mellé, ez prefigalt napot el mulatua(n), 
maga expurgatioiara nem engedem [SzJk 34]. 
1643 teczet hogy az szokot Terminusnál az 
2ent György napi Gyűlést eleb Zolgaltatnank ki 
kegtek(ne)k. Minek okaert paranczollyuk . . . 
lelen lenni Feieruarott ėl ne mulassa, hogy kegyel-
meddel egy értelemből, minden közönseges haza 
Jauara nezendő dolgokat concludalhassunk [Thor. 
*ej.]. 1645 Ez levele(m) praesen(talo) negy kur-
tant ki irva(n) az Zaszlo alol akar van hazaiokb(a) 
Visza menni. Keglteket kere(m) azért szeretettel 
mindenűt bekevel bocsiatva(n), sohut megh ne 

háborgássá ., ha hul penigh valami erőszak 
avagj rend kivűl valo dolgát akarnanak movealni 
eökőtt megh tartoztassa, es ide az my kgls U-
r(un)k(na)khirt tenni el ne mulassa [BesztLt 146]. 
1653 ehez hasonlo, es sok szantalan boszusagra 
indito szauaj uoltak es uadnak eő kegyelmenek 
Aszonyo(m) ellen noha tudo(m) eő kegyelme 
kegyelmednek nem sokat iratot eddigh a feleol 
de en ugyan nem akaram el mulatni, latua(n) az 
Aszonyom busulasatis [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár 
János apósához, Petki Jánoshoz]. 1665/1754 
Ha valamely Legény Vasárnapokon és egyéb 
Innep napokon a' reggeli Templomot el mulattya, 
büntet(ése) egy héti bér [Kv; AsztCArt. 15]. 1668 
Az hódoltságon ha török jár tartozzék a falus bíró 
falus feleivel a közelebbik végbéli tiszteknek min-
den késedelem nélkül hírré adni; melyet ha elmu-
latna az olyan falus bíró illendő büntetéssel 
megbüntethessék, közönségesen végeztük [EOE 
XIV, 320 a beszt-i ogy törvényszöv.]. 1676/1681 
az korpát megh tarczaa, azzal disznókat szoktak 
hizlalni el se mulassa, hanem mindenik majorban 
hizlaltasso(n) disznókat ã vár számára [Vh; VhU 
659. — aTi. a rácionista]. 1685 most Kgls Vr(am) 
Gyász vásárais van emberem, és ha hirt hoz, 
Ngdot tudosittani el nem mulatom [GramTr 
II. 462 Mikes Kelemen a fej-hez]. 1687 keglme-
sen és serio parancsoljuk kegteknek az megirt 
napon és helyen jelen lenni el ne mulassa [EOE 
XIX, 178 fej.]. 1697 I(ste)n Uram engemetis 
eltetven eletem fottaig nagy alazatosságal meg 
szolgálni0 el nerii mulatom Uram kgd(ne)k mint 
Uramnak [Mikeszásza K K ; BK. Radák István 
Bethlen Gergelyhez. — aTi. az otthonmaradásra 
való engedélyt]. 1700 P. Szemeriai Ur(am) 
reszegsége miat a ' cultust ne(m) csak hét kóz 
napokon hanem vasárnapokonis gyakorta el mu-
latta [SzJk 324]. 1723 : e n ide ki meg latom mint 
vettethetek, el hiszem tü sem mulattyátok el 
oda béa [Méhes TA; Ap. 1 Apor Péter feleségé-
hez. — aTi. Hsz-en]. 1753 en tŏbszőr levelem-
ben kigyelmedet sogoramnak nominalni el nem 
mulattom; most az edczer ha ugy eset alazatosan 
követem kigyelmedet [Lőrincfva MT; SLt XIV. 
13 Suki László lev.]. 1788 Drága Kedves Uram 
Bátyám, Sogorom ! azonnal indulok : a’ mikoris 
el nem mulatom magam udvarlásomat meg tenni 
[Mv; IB. Toldalagi László lev.]. 1798 : úgy látom, 
hogy azon dolog el-tsendesedett és senki sem ur-
geálja: én ugyan raj ta leszek itten Thordán, és 
azon birtokosokkal akik eddig is urgeálták beszél-
leni el-nem mulatom [Torda; Borb. I I Kolosvári 
N. István lev.]. 7805 : a’ pásztor . a’ szolgáját 
haza küldötte . . , a’ ki ha kötelességét, gazdája 
porontsolattyát el mulatta, arról a ' szolgájával 
vessen számot [F.rákos U ; Falujk 3]. 1818: 
Kéntelen vagyok tehát már most abban elegyedni, 
a mit a Nemes Tanács el mulatott [Dés; DLt 263], 
1837 Nagyon Szerettem volna tiszteletére lenni, 
de itten székezésünk lévén egy toppat sem moz-
dulhatok — tsak anyi Üres órám mig egy keveset 
alszom és eszem hanem ki potolom nem sokára a 
mit most el mulattam [Ótorda; TLt Praes. ir. 
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380/1844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 1855: 
el ne mulasd hozzánk ki jőni hogy talalkozzam 
veled [Uzon Hsz ; K p V. 405 Kispál György 
lev.]. - L. még ETA I, 33. 

Szk : süketséggel ~ vmit hallatlanná tesz vmit. 
1605 Mostannis ertwen az Generális giwlesnek 
mind napiatt , s mind heliett, es az Nagod hiwa-
talliat biztató Leweleywel egietemben Nem akar-
wan azt swketseggel el múlatni, Varosunknak 
reghi szokasa szerint kwldeöttenek ide, hogi ercziwk 
es halliuk mind az Nagod kewansagatt s mind 
penigh az orzagbeli rendeknek eggies allapattiat 
es ertelmet [Kv; T a n J k J / l . 512 utasítás az ogy-i 
követekhez]. 

2. elmulaszt/szüntet; a face să înceteze, a potoli; 
vergehen lassen, unterdrücken. 1591 u. : Tudo(m) 
hogy felele zente Istua(n) az lo feleól hogy sém-
im) i nyaualyaia sem erkeólche egieb ninch hane(m) 
eggik labaual santa, de hogy vtba mozdul azzalys 
el mulat tya [Malomfva U ; UszT]. 

3. elszalaszt; a scăpa/pierde; verpassen. 1708: 
Az el múlt két hetekben a ' Kuruczok miat t a ' 
kik i t t meg fordulta(na)k Semmi hasznát nem 
vehetők a ' Joszag(na)k most kezdettenek immár 
ismét valamennyere szot fogadni, de a ' melly jo 
ŭdŏ t t el mulatának ez iden azt el nem érjük. Az 
mi keves Oeconomia vágjon annak dolga edgj 
másra gyűlt [Fog.; K J . Fogarasi János lev.]. 
1860 : közelebbrölis nem soká lééndö oda mene-
telemmel használni az alkalmat el nem mulatandom 
[Gagy U ; Pf. Pálfi Mihály lev.]. 

Szk: nem mulatja eljnem akarja ~ni az (jó) alkal-
matosságot nem szalasztja el az alkalmat. 1675/ 
7676 ben vagyon most az feiedelem Colosuarat 
az varosban, és ha kgmetek reggel vele be megyen, 
jo alkolmatossaga vagyon az Soo felöl az Com-
(m)issio szerzesbe (n) Azért kegmetek beszelyen 
egymassal, es ily alkolmatossagot ne mulasson el 
. . . mondanak az t òb Uraimis, hogy nem kel 
illyen jo alkolmatossagot el mulatni [Balázsfva AF ; 
RDL I. 100 „Emericus Nagy Bikfaluiensis" előbb 
kolozsi pap lev.]. 1701 : mostani alkalmatossagom 
adatvan nekem nem akaram el mulatni ho<gy> 
kegyelmedet allapotom s egessegem felöl levelem 
által ne Tudosi t tanam [Ne; BLt Tóth István 
édesanyjához]. 1703 ne(m) akarvan . . . a ' jo 
alkolmatossagot el mulatni [Kv; AsztC J k 56]. 

4. elhallgat/hanyagol; a trece cu vedere, a 
neglija; vernachlässigen. 1588 Az Mészárosok 
Wakmereo batorsagokrol vegheztenek volt, Nehez 
fülel halliak eo kgmek az sok keossegh panazzat 
Eo kgmet most is kérik hogy eo kgme Ne mulassa 
el hane(m) ereosse(n) bewntesse eoket [Kv; TanJk 
1/1. 84]. 

5. hagy; a lăsa; lassen. 1572 Az Drabantok 
feleol kyk az kapuban haborgottak vagdalkottak, 
Azt akaryak eo k. varoswl hogi Teorwen nelkwl 
ely Ne Mwlassa eo k a , Mégis Bwntessek Az Eo 
erdemek zerent [ K v ; i.h. V/3. 67b. - aA bíró]. 

6. el /félbehagyat; a dispune să conteneasc ă/să 
intrerupă; einstellen lassen. 1570 : Seres János 
hithy zerent vallya hogy azt Byzonnyal Twgya 
az Markos János Myweh, Nem azon Mwlţ Ely hogy 

Keomies Imreh az Ĕmaga haznat kereste hane{m) 
az kyral Mywe Mwlatta ely [ K v ; T J k I I I / 2 . 1.72]. 

Szk s ~ja haragját lenyeli haragját . 1597 
leginy nemydeore* esmet ele vete magat mideon 
el múlat ta volna haragiat be ment esmet az Azzony-
hoz [Kv; T J k VI/1. 20. - aOlv. némi időre] 

hallgatással ~vmit elhallgat, hallatlanná tesz 
vmit. 1571 : Ez elymwlt gywlesbenis vegeztek 
volt eo K. Dyzno hwznak J w h hwznak es egieb 
fele halnakis fontai valo Meresse feleol, De mynd 
azaltal semmy megh Tartas Ninchen benne, «• • 
Mégis keryk eo k. biro vramat Mindiarast megh 
kialtassa es mégis tartassa, Mert Ez fele halga-
tassal Nem akaryak eo k. ely Mwlatny [Kv; 
T a n J k V/3. 51a]. 

7 . (időt) eltölt; a petrece; (Zeit) verbr ingen. 
1666 : Én i t t Gyaluban mulatom el az innepek 
utolsó napi á t a [EOE XIV, 206 Vesselényi 
Teleki Mihályhoz. - aA levél dec. 26-án kelt]. 

Szk : ~ja az idői. 167611681 : arra légyé* 
gondgjaa hogi a ' mikor ă várban vagi à vár kőrûl 
dolgozo emberek vannak czak hejjába(n) ne ül-
lyenek, hanem dolgozza (na) k serenye(n); mivel 
az szegénj ember aluvassalis mind el m u l a t t y a 
az üdöt ha gondviselés reá nem lészen [Vh; VhU 
665, - °A porkolábnak]. 

elmulatás elmulasztás; neglijare, omitere; Ver-
säumnis. 1687 : Az meg irt malom kőrűl valo kivan-
ta to szükséges munkálkodások el m u l a t á s á t 
igy rendelék, egy vontatás fának akár cserefa 
akar lapoczka fa akár Silip fa . . . el m u l a t a s a 
Denar. 12 [Sóvárad MT; Sóváradi Bíró lev.]-
1710 : Minemű nagy romlása és pusztulása követ-
kezet légjen, sok hellyeknek. . ., a Pestis m iatt ; 
a már inficiált hellyekkel gjakorlott Com(m)uni-
catio alkalmatosságával keservessen meg tapasz-
talhatták, kikis sokszori kemény parancsa l la t tun-
kat semmiben haj tván, nem irtóznak az afféle 
h e l l y e k b é l i e k h e z menni, vágj az onnan v a l ó k a t bé 
fogódni, m i g nem magok veszedelmivel tapaszta l ták , 
hasznos parantsollattunk el múlatásának ke6serü 
gyümölcseit [Nsz; KvLt I . 198 gub.]. 1789: 
Székely Elek (ne) k a protocollumból observált 
kötelessége el mulatása exprobáltassék [Csíksze-
reda; UszLt XIII/97]. 1795 : (Az áUandó liidnak) 
mind fel epittésében mind Conservatiojában olyan 
praevisio, s provisio tartassék hogy a szükséges 
keszületek(ne)k s orvoslások (na) k el mulatasok 
miat, jövendő beli romlások s károk ne következ-
zenek [Ádámos K K ; J H b XIX/46] . 1798: a 
Földes Uraktol Tőrvényt nem ültetet t személlyt 
post 15am a’ Tisztek nem csak el-fogatják,. de 
s ő t t a’ Földes Uris a Tőrvény ültetés e l - m u l a t á s á é r t 
. . . meg pereltetik, és a' Tőrvény szerint büntet-
tetik [Mv; MbK XII . 113]. 1803: hibául ki 
te t tük, és szemekre hánytuk a’ Betsŭlletes .Eŭsŭs 
Czéh Tagjainak a ' számadások e l l á t ta tása 
el mulatását ily hosszas ideig [ K v ; FésűsCJk 22]. 

elmulathat elmulaszthat; a putea neglija; ver-
saumen können. 1621 : az eő felge valasztetele ellen 
magokat Nem opponalhattiak, Nemis o p p o n á l h a t , 
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sem penigh eő felge parancziolattiat el nem mŭlat-
hatiak [Kv; TanJk I I / l . 330]. 1659!XVII. sz. 
mind ezekre nézve nem mulathattuk el, ez pro-
testationkkal az egész magyar nemzetet ártatlan 
szenvedésünknek megesmerésére és egész nem-
zetünkre közelgető veszedelmének megelőzésére 
fel nem serkentenünk [EOE XII , 217 az erd-i 
rendek tiltakozó nyil.]. 1728 : Kötelességem végbe 
vitelére inditván, az holnapi dücsösséges Sz. Bor-
bára napja, nem mulathatám el, hogy ez levelem 
által az Ászsz(ony)n(a)k ne udvarolnék [Ap. 1 gr. 
Haller János br. Apor Péterné gr. Káinoki Bor-
bálához]. 1747 : nem mulathatom el hogy Levelem-
mel meg ne látogassalak, mely is hogy tanalljon 
friss jo egessegben kivánom [Alamor AF; Ks 96 
Mikó Ferenc lev.]. 1826: nem mulathattam el 
magamra nézve jövendőre aztis keresni [Dés ; 
D U 211]. 

elmulató elmulasztó; care neglijează; versäu-
mend. 1832 : a' Hathéti Tanittás, Elegyes Házas-
i g , Keresztelés Tárgyában esett Sérelmeink hite-
les Tanú Levelekkel bizonyittassanák bé, a ' fel 
adni el mulató T. Pap felelete terhe alatt [Vaja 
^ T ; a hagymásbodoni (MT) ekl. könyve]. 

elmulatódik elmulasztódik; a se neglija; ver-
sämnt werden. 1825: a’ mik szükségesek lésznek 
a bé jelentésre, azoknak bé jelentések el nem fog 
mulatodni [Kv; Somb. II]. 

elmulattat elhagyat; a lăsa să neglijeze; unter-
lassen lassen. 1576 Az Dyzno es Jwh hwzt eo 
K. Merettesse fontai . . . , eo keget vgian Igen 
keryk Neh Mwlatassa ely [Kv; TanJk V/3. 138a]. 

elmulattatás kb. az alkalmazás elmulasztása; 
Ueglijarea aplicării; Versäumnis der Anwendung. 

: Karosnak tapasztaltatott eddig is az egymás 
bestelenitő Szoknak bünteteseről valo Articulu-
*>knak elmulattatása [Kv; Jakab Elek, KvTört. 
°kl. II, 456]. 

elmúlhatatlan 1. halaszthatatlan; care nu poate 
i l atnînat; unaufschiebbar. 1614 Kglmes vrunk 
zemeinkel latiuk menni sok elmúlhatatlan keol-
C2egi legienek Ngd(na)k melliek mind az orzagh 
2wksegere neznek [Ks 87 ogy-i végzés]. 1617: 
szent Gŏrgy napiara az regy szokás szerent Balint-
faluara az kiket az köz biro hiuát tartozzék fel 
meunj hanem ha oly el múlhatatlan uidekb(en) 
|*alo jarasa lenne, de aztis (!) az kŏz biro hiriuel 
Jegien [Msz; Törzsi. 1633 : De mi akkor w kegme 
kJŭansagara el nem mehetenk mert vrŭnknak w 
^aghanak el múlhatatlan nagj para(n)czolatj vala-
nai; rajtonk [Dés; Ks 41. D. 24]. 1676 Országos 
fl múlhatatlan dolgaink levén, mellyeket tŏb 
becsŭlletes híveink kőzött hűsegeddel is kŏzleni 
akarunk; kglsen, es ige(n) serio parancsollyuk, 

diem 15. proximi mensis Octobr(is) Fejérvári 
varosunkban jelen lenni semmi keppen el ne mulassa 

RLt O. 5 fej.]. 1785 jó lelkem esmereti 
S5£eréut el múlhatatlan szoross kőtelessegem(ne)k 

esmértem es tartom lenni, hogy . Gyermekeim 
jövendőbeli allapottyok felöl rendelést tégyek 
[DLev. 2. XVIA. 2]. 1804 ; ezeket igazittani el 
múlhatatlan Dolog [Ádámos K K ; Pk 5]. 1830 : 
a mostani hoszszú Rovások hellyett, a hasí-
tot t Rovást közönségessé tevén, ennek edgyik 
oldalára, a ' Contribuens a tet t Summát, a ' masikra 
pedig a ' forintokot és Xrokat mellyet ki fizettek 
fel vágattattni szoross es, el múlhatatlan köteles-
segek(ne)k esmerjék Klmetek [Kv; AszLt 5533 
gub.]. 

Szk s /N/ szükség parancsoló/szorongató szük-
ség/kényszerűség. 7629 : bizonios es el múlhatatlan 
szwksegekteol uiseltetuen. kere mi eleottünk . . 
Huzon eot magyari forint<ot> [Ádámos K K ; 
Pk 7]. 7666/1681 : semmi nemű mas terh viseles-
sel, paraszti szolgalattal, postalkodassal őket*, 
ne bancsák, posta ala Lovat el ne vegyék, hane(m) 
ha kiváltképp (en) valo kenszeritő el múlhatatlan 
és el kerŭlhetetlen szŭksegben [Vh; VhU 220, 
316. - sSuba Juvant es feleségét]. 1676/1681 : 
Porkoláb vr(am) a Praesidariusokat a kapu-
ból maga szükségere . . . ki ne kűlgye; se t&be 
maga dolgara ( : kertelni, erdőre:) ne fordicza 
ha n e m ' ha valami el múlhatatlan szükségnek 
kénszeréteseből Praefectu9 vramtol nyerné ki, 
de külŏmb(en) semmikeppe(n) ne [Vh; VhU 665]. 

2. föltétlen; neapărat; unbedingt. 1828: a’ 
Templom közepén levő Piatz most is kitsiny es 
szűk azt hát jobban elszoritani nem lehet, mivel 
ara az Űr Vatsorája vételekor a ' Gyülekezetnek 
elmúlhatatlan szüksége van [Magyarókereke K ; 
Ref. egyh-i jk]. 

elmúlhatatlanul 1. föltétlen(ül); neapărat, ne-
greşit; unbedingt, bedingungslos. 1764: bizonyos 
gyilkosságot patralt szemellyeknek Ca(us)ajok 
itten in Foro Mag(ist)rali agitaltatott, . . . edgjik 

az Varoson kŭlenes gazdajahoz recipiálván 
magát, onnan széltiben ide s tova a Városon ki 
járván, s interceptiora elég alkalmatosság lévén, 
hogj el múlhatatlanul intercipialtassa, de eòke-
gyelme* mind ezeket negligálta [Torda; TJk 
V. 239—40. — *A város hadnagya]. 1769 igir-
vén és kötelezvén magát arra Sándor István 
Vram hogj 7 Mforint és 97 pénzből állo Ados-
ságot Gálna János Vr(amna)k el múlhatatlanul 
kész pénzel meg fizeti [Kissáros K K ; Borb. II]. 
1776 : Mihent értette . . . Mlgs Aszszony o Nga 
Mlgs Praepost Ur szándékát, hogy azon nap el-
mulhatatlanul az Exponens Kis Aszszony ŏ Ngát 
B. Henter Urfival meg fogják esketni, Ki t Kért 
arra . . . , hogy lenne Közben járó Mlgs Praepost 
Urnal. . ? [Nsz; GyL vk]. 1789 : Fő Biro Atyank-
fia az iro (!) Rendeleseket Valamint a Földes 
Uraságnak Ugy a Banyaszoknak* is ertesere adni 
s Intimalni egyszersmind penig azoknak mi Modon 
Lett Véghez Vitele felől az Off(icio)latust 15 Napok 
alatt el múlhatatlanul tudósítani szoros köteles-
séginek ismérje [Kv; TLev. 7/8. — *Ti. a toroc-
kóiakat]. 1802 : ollj szorosan es Sietve jarjanak 
el ezen kegjes Rendelések teljesitésekb(en) hogj 
a Gyűlendő alamisnak Cum Fine Aprilys (!) el 
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múlhatatlanul be szolgaitassanak a Titt Sz. P. 
Ur Kàsàjàb(a) [Énlaka U ; Borb. I I esp-i rend.]. 
7837 Húsvétra el múlhatatlanul ide várom 
Anyámat [Kv; Pk 6]. 1860 Együtti egyezé-
sünknél fogva, a Malom vásárt már meg letnek 
tartván, kérem az árába, a mint lehetne most 
meg adni, mert véletlen jö t t ki adásra, elmulha-
tatlanul penzre vàn, mái napon Szükségem [Pf. 
Pálffi Dénes lev.]. 

2. elodázhatatlanul, halogatás nélkül; fără amî-
nare; ohne Aufschieben. 1726 Csiszár Miklós 
Ur(am) küld u tánna egy négy okrü jobbágy 
szekeret . . ökreit ki váltván, fogja bé és rakod-
gyék mindenestől réa és el múlhatatlanul mennyen 
Borberekb(e) [Bózes H ; BK ad nro 1113 Rád 
Togyer (50) jb vall.]. 

elmúlható kb. megmásítható/változtat ható; care 
poate fi schimbat; (ab)änderlich. 1582 Ezt(is) 
haliam Lukach zaiabol hog ig zollot volna Zeoke 
Mihalnak, Zereteo Mihal vram valamint zerzetted 
eóchemnek Az Azzonyt de meg hid hog semmy 
Nem kel Abban, Mondot Zeoke mihaly, De meg 
ez el Mulhato senimye tehetthiwk meeg ezt, Mert 
hát az Azzony eg kezkeneot Ada Az legennek, 
Az Legenys hozata oda scatulaiat eg Gywreot 
veón ky beleolle es az Legenys meg Aiandekoza 
Az Azzont azzal, chak ennybe vagion, meg meg 
Nem kerettwk az Azzont kezet sem fogtak, hane(m) 
vgian semmibe műlhatik az dolog [Kv; T J k 
IV/1. 67]. 

elmúlik 1. megszűnik; a trece; aufhören. 1584 : 
Ez Azony penigh azt m o n d a hogy: Az Gut-
tanak chak á zele erte, el Múlik es rea teowe a ' 
kezet, es Rea olvasa [Kv; T J k IV/1. 285]. XVIII. 
sz. eleje (A ló) ha ismétt vakarodnék ugy kell 
kötni hogy ne vakarodhassék, ă mikor az ajaka 
meg gyógyul az rŭhe is el múlik [JHb 17. 10 
lótartási ut.]. 1762 az I. egész szüretig terhes 
Asz(ony)t representalo fotosságat viselt . . . mind 
azon fotossága, s mind v a s t a g s á g a szüretkor el 
mult és ha terhes ném lett volna, miért akkar 
hertelen, és nem későbben hanem éppen az 
actionalt ŭdŏb(en) mul t el azon vastagsaga [Tor-
d a ; T J k V. 93]. 

Szk î ereje ~ a. (ható)ereje elvész. 1560 ez 
Jelről Meg esmered Mykor az c e m m e n t pornak 
Ereye elmulth, Midőn a 24 hora e l k ö z e l g e t h es 
latod, hogy a kemencheben egy sarga Vékony 
köd kezd fen labny az zayan ky J ö n y , az a Jele, 
hogy Immár az cementh pornak az e r e y e e l k ö l t h 
es iouab az aranyban semmit Nem c h e l e k ö z i k 
[Nsz; MKsz 1896. 351]. — b. jog érvényét veszti. 
1644 : az Dési János vramtol adatot jokrol irot 
Jnventariumotis hasonlokeppen megh vetue(n), 

ugy t e t z e t hogy az elebbi Jnuentarium le 
szállót es annak ereje el mult, hanem ez utolso 
Inuentarium al megh [ K v ; RDL I. 107] -fc semmi 
nélkül múlik el nincs semmi foganatja.® 1586 : 
Elseobe amy az Vrunk eŏ Nga kewansagat Nezy 
hogy sok küeomb kileomb fele Sullios zwksegenek 
be telliesitesere Ostor Adóba Negy ezer forintot 

kewan es ker az Varoson, Eo kgmek varosul nent 
itilik hogy ez Vrunk Akarattia semniinelkwl el 
mulliek, noha lattiak az Wdeonek Saniaru Álla-
pattiat, hane(m) ezre a ' zwksegre vetettenek A d o t h 
egy Vonasra fl. 2 Az felekiekre fl. 50 [Kv; Tan-
Jk 1/1. 31. — aA 'teljesítetlenül marad' jel-sel 
is számolhatni]. 

2. kb. elvétetődik; a se l ua ; vergehen. 1653: 
tavoztassuk egy mas veszedelmet verunknek rom-
lását . . . , ne hadgyunk rosz hírt koporsonkrajs-
holtunk utan, az ki immár igen közel v a g y o n 
mert ez az világ ezentúl mind az kettőnktiil el 
múlik [Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1749 mostis 
alazatoson depraecalom az Mgs Urat, ha lehet-
cseges had muljek el ez a hivatal en töllem [No-
szoly SzD; Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 

3. elvész; a se pierde; verschwinden. 1575: 
ertyk hogy Nagy Resze fely Zedetlen az Adónak, 
Azért azt akaryak eo K. hogi fely zediek telles-
segel Mert Nem Akaryak — hogi az ado 
egismasra rakodiek Es chiak Restanciaba vagi 
Engedelemmel muliek elj [Kv; TanJk V/3. U7W-

4. ~ vmi mellől elveszíti vmihez való jogát ^ 
a-şi pierde dreptul la ceva; des Reclit zu etw. 
verlieren. 1629 : miuel az Inctanak minden J o v û i t 
el bechyültek adossaghban es akkor az A-
negligált a az eo adossaga kereseset, t e h á t el mult 
mar melleolle, s az Incta sem tartozik s e m m i t i s 
fizetnj, miuel nemhogy vrarol az ki adosult volt 
valamié maradót volna de megh az magae is na1 

leot volna mind el bechyűltetet [Kv; T J k VII/3. 
190]. 

5. letűnik, elvész/enyészik; a dispărea/pieri; a 

se mistui; verschwinden, untergehen. 1589jXVlI* 
sz. eleje mindenek az melliek ez wdŏ szerent 
lesznek, ugian ez wdŏuel egi arant múlnak el, 
es az melliek edgi bizonios wdŏben v e g e s z t e t t e -
nek, nem illenek fel .minden wdŏkre, hanem Ug1 

mint embertől valónak, kwlŏmb kwlŏmb válto-
zások alá uadnak uettetuen [Kv; KőinCArt. 
1 - 2 ] . 1736 Nézd meg az régi erdélyi szo-
k á s t ó l mely messze mentél erdélyi e m b e r : 

semmit az te maradvád ugy nem folytat azmint 
csak most is folynak az dolgok ; azért iráni 
le, hogy midőn azok is lassan lassan e lmuinak, 
mégis az maradváik emlékezzenek meg régi'-®*®* 
zatos egyűgyűsegiben Erdélynek gazdagságáról* 
az ná j módi mellett való koldusságáról [MetT r 443]. 

6. elenyészik/szűnik; a înceta să circule; yel£ 
gehen. 1657 Ez a szomorú hír csak alig íiiúlék 
el: legottan az úrnaka hazajöveteli híre újula; 
hogy kijött volna hallani kezdők [ETA I, 163--*4 
N S z . - aII . Rákóczi Györgyének a szerencsét len 
lengyelországi hadjáratból]. . 

7. eltelik; a trece; verstreichen. 1574 egieb 
zo Bezedel Mwlek ely semmyt Azkor Nem vegez-
tenek [Kv TJk] . 1592 : az napot Zent Georgy 
napiat el vartam mikor kezembe(n) k e l l e t boczia-
tany az eoreokseget, az Z(ent) Georgy napia ell 
műlwa(n) az kezesek kezembe (n) b o c z i a t o t t a k 
[UszT]. 

8. lejár, el/letelik; a expira; vergehen, ab laufen . 
1570 : Mykor Kalmar János Thorozkay Gergehen 
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adossagat Theorwen zerent el Erthe, Es Theor-
wen zerent valo Napot hattak az megh elegitesnek 

Mely ely mwlt egy nehanzor, hogy ugian 
Nem elegitette megh Thorozkay Gergel Kalmar 
Jánost Adossagarol [Kv; T J k III/2. 144b]. 1572 : 
Ezért hittam K. eleyben l m Gergely vramat 
hogi Énnekem ados kyreol ados lewele Ihon leien 
vagion, Az Napja ely Mwlt mykorra fyzetny kellet 
volna, Azért en Mostan te K. eleot teorwen zerent 
Megh kewanom teole [Kv; T J k III/3. 35]. 1574 : 
Thamas deák Azt vallia hogi mykor eleoszer 
Maradék Peter Marhat adot volt Cosma gergelnek 
es arról gergel Ados lewelet adot Annak fyzetese-
nek Napya Regen ely Mwlt, De az vtan mykor 
vy Ados lewelet adot, es hazat keotelezte bele, 
Eo Nem Twgia Mint leot Es mykor volt az Napya 
es h a Mwlt ely vagi Ne(m) [Kv ; i.h. 358]. 1677 
Nem egyei (!)° Eles György Nagy Sofitol, fele-
segetŏl, kinek causaja hogy fen forog el mult 
het esztendeje mivel separatiojok altal egyes 
életre ne(m) perficialhattuk Eles György má-
sodik hazassagra altal bocsattassék Felesege pedig 
perpetuu(m) vinculu(m)ba(n) hagyattassek [SzJk 
130. _ »m. nemegye BN]. 1808 Az én időm 
már el mult, mint az Árnyék el enyészett [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 273]. 

9. végbemegy; a avea loc; stattfinden. 1585 
Magággyá vala a’ legeny hogy Ninch Nalla Az 
sywegh, Monda A' takach Kelemen, vay nallad 
vagyon Ad megh az Iambornak, Es el mulek 
Megh bekelenek [Kv; T J k IV/1. 472]. 1736 a 
leány apja vendéginek ( azok mind rendet állván :) 
legelsőbben az férfiaknak mind kezeket fogták, 
azok után az nyoszolyóasszony és kisnyoszolyó 
szintén ugy kezeket fogták; hasonló renddel fog-
ták másodszor kezeket az asszonyoknak és leá-
nyoknak. Az kézfogás elmúlván, az násznagy elé-
allott [MetTr 381 -2 ] . 

10. múlik; a trece, a se împlini; um/über sein. 
1638 Az télben elmúlék esztendeje, hogy az 
Marosra megyek vala [Mv; MvLt 291. 142a — 
3 b átírásban !]. 1792 Most az őszi vetéskor mulék 
el két esztendeje ottan az udvarban szolgáltam 
[HSzj szórás al.]. 

Szk : vmi miben múlik el vmi min múlik, vminek 
mi az oka. 1731 : tudom mikor Tagyar Gidu 
*de jött voltis és kalakatis akart kérni Kemény 
György Vrtol az ötsére Onya Gidura hogy mint 
î?aga Jobbagyat Kemeny György Vr onnét 
el hozossa de osztán miben mult el hogy el nem 
hozták nem tudom [F.gezés N K ; KA. Opra 
vlád (70) jb vall.]. 1776 A' Gyűrű Viszsza adás* 
Pedig miben mult el, nem tudom, de ugy itüem, 
hogy az mind a' Csizi Mestersége voltb [Egrestő 
KK; GyL. Jos. Székely (28) parochus cath. vall. — 
hA m á t kagyűrű visszaadása. bEgy Csízi nevű 
uadnagy mesterkedéséből történt.] 
, vkin r^vmi kb. vkin múlik vmi, vki hibájá-

oi meghiúsul/elmarad vmi; a depinde de cineva; 
Se

W à.uf Í n ankommen. 1670 az d(omi)nus An 
mmi el nem múlik abban hogy debito modo 

ÇU“ainentumát deponálni kész nem volna [Kv; 
a n j k VIII /II] , 1676/1681 : à várban mindenkor, 

apro és óregh Lámpások, legh alab à Cžejk ház-
ban légyen szazigh valo, mert hiszem egi pénz 
nelkűl czináltathattják meg ., csak ide jen lé-
gye (n) gondviselés reá, s ŏ kglmen ne mulyék 
el [Vh; VhU 666]. 1681 mikor a ' vas Bányák 
Col altatnak, mindenik Bányáról mindenik heten 
tartoznak vár szolgalattjara adni es be küldeni 
ket ket szekeret melj ha az Erdŏhati Porko-
labo(n) vagi Colatoroko(n) el múlik, annak kárát 
törvény szerint eŏk fizetik meg [VhU 64]. 1711 
parancsolyon U(ra)m Kgm(e)d eö kgm(ene)k, hogy 
most forgodgyék Serényen mig az dolog üdö bé 
jő, mivel eddig is nem rajtunk, hanem eö kgm(e)n 
mult el [Impérfva Cs; Born. XXXIX. 50 Balási 
Joseph Deák Kászoni János főkirálybíróhoz]. 
1789 ugy itili, hogy azon malomnak meg igazí-
tása hat Esztendők alatt a méltoságos Groff 
arendátor Uron mult el, lévén mind a malom 
épittésére a Potsfalvi Határon alkalmatos Rad-
vántz nevezetű jo Erdő, mind pedig a Gát köté-
sére a Désfalvi, és Haranglábi Határokon ele-
gendő apro fás Erdők [Abosfva K K ; GyL]. 

Szk : (ő) rajta nem múlik el ra j ta nem múlik. 
1615/1616 Monda az Biro Tar András, Uraim 
en azt mondanam, hogy jóval kenal most az 
Kamora Jspan en raitam nem múlnék el lassa 
kegmetek [RDL I. 100 „Emericus Nagy Bikfa-
lúinus", előbb Kolozson, majd Balázsfalván (AF) 
préd. vall.]. 1730 Az tegnapi halasztatas Ur(am) 
En rajtam el nem mult — három Csukacskat 
harmincz Kárászt Küenc vén Rákokat fogtak 
[Szentpál K ; TK1 Mihály deák Teleki Pálhoz], 
1752 : az is baj hógj ha jönek Kóstolók vagyis 
vásárlók, mig nékŏm Sz: DemetörrŎl hirt tésž-
nek két jo méj föld lévén Gagy Sz: Demėterhöz 
mig le menyek várakózik az vásárós vagj nein 
raj tam ugjan nem múlik el tsak tudgjam [Gagy 
U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1783: A Bőrek 
sietve valo ki keszitésitis megh hadtam nekie, 
raj tam el sem múlik, csak azok az hazugh Mester 
Emberekben ne frustralodgyék [JHb Csáki Kata-
lin lev. Árkosi Ferenc gr. Csáki Katalinhoz] -H* 
vmin el nem múlik kb. v-min hem múlik. 1706 : 
Ngd Meltosághos parantsolattját az élés iránt 
aláz(ato)son vŏttük. Bizonj dologh az mi szorgal-
matoskodásunko(n) el nem mult, de az szegény-
ségh(ne)k tehetetlenseghe miatt . . . fel nem tud-
tuk volna hajtani, ha Ngd Biro Pál Ur(am)ot bé 
nem küldötte volna [UszLt VIII. 94]. 

12. elmarad; a nu avea loc; aus/wegbleiben. 
1589/1590 : Azis volt az vegezesben, hogy Kendi 
ferencz Uram az Kaptalanba be vigye Azzoniomatt 
es eggiwt kegielmetekkel fassiot tegien, Az my 
oka hogj eddigh haladott, iol tudgia kegd hogj 
beteghseghe mya mult el eddigh [Wass]. 1653/1655 : 
akarok Ozdi Uramat è dologh felől megh találni; 
de honn nem lèvèn el mulék [Kv; CartTr I I . 874 
„Igaz Kàlmany Kolosvári Orthodoxus Schola 
Mester" lev.]- 1692: Adtanak számot a Becsü-
letes Cehnek Regeni János Ur(am) es Pesti György 
Uraimek az el mult három Esztendeigh valo Ceh-
mestersegekrŏl, az mellyis nem ok nélkül dilata-
lodott, miuel Országunk (na) k ülyen fel háborodott 
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alkalmatlansagjjs causaltak, de kiualtkeppen a 
Ceh Mester Pesthi György Ur(am) sok betegeskedese 
miatt kellett el múlni [Kv; AsztCJk 12]. 1720 : 
hogy en(n)yi űdőtől fogva Levelit nem véhettem 
egyebre ném veltem hanem sok Dolgai lévén az 
Ur(na)k talám aba mult el [Szentlélek Hsz; Ks 
96 gr. Kálnoki Borbála gr. Haller Jánoshoz]. 
1735 : Még ez előtt kellett volna a Tehén, és Bárány 
hus iránt limitatiott tennünk, de sok dolgaink 
miatt el mult [Dés; Jk] . 1786: A két vén beres 
ökörnek Herepére valo fel ha j tatások abba mult 
el, hogy a Guraszádi ember . . . bé nem adta, 
hanem Gurászádárol küldettek visszá, és . . . már 
késő volna fel ha j ta tn i [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1796: Bernád Ersebeth panaszlá 

noh el múlik a’ Lakodalom mert Dosa Farkas 
semmi képpen meg nem engedi [Lukafva MT; 
DLev. 4. XL. A]. 

13. el/félbemarad; a nu se face, a rămîne bal tă ; 
aus/unterbleiben. 1570 Seress János híthy zerent 
vallya hogy azt Byzonnyal Twgya az Markos 
János Myweh, Nem azon Mwlt Ely hogy Keo-
mies Imreh az Émaga haznat kereste hane(m) 
az kyral Mywe Mwlatta ely [Kv; T J k III/2. 172]. 

Szk : azonban múlt el abban maradtak. 1570 : 
Harangozo Cristanus, Ezt vallya hogy Eotet 
hyt tak volt Segeswary Damakos hazahoz hogi 
Testamentomot Jrion De nem Jra t tak semmyt 
hanem heltay Gaspar azt Monta hogi hazanal 
Iria megha, Es azonba Mwlt elj [Kv; i.h. 150. 
— aHeltai a végr-et valóban otthon fogalmazta 
meg] -X- ebben múlt el ennyiben maradt (a dolog). 
1584: Ezen meg haragwek Georgfalwy sigmond 
Es kapa az Borso Eorleó fat, Es mindenewt váltig 
meg verea mind vrastol ky futanak az vczara, 
es zidiak egy mast, s ebbe műlek ell [Kv; T J k 
IV/1. 295. - aA nyergesnét]. 7585 : Horwat Mik-
lós Drabant . . . vallia . . . Egybe Zolalkozanak. 
Monda Te tizedes . . . Hazuch, Es Arulo, hamis 
es tiztessegem Arulo bestie Curwafy vagy mind 
Adegh Amegh Reám nem bizonitod . . . Az tizedes 
kargiahoz Akara Menny, de en meg Intem, hogy 
legie(n) veztegsegel, Monda Azt(is) hogy volna 
olian Ember mint Zeoch Mate, Ebben műlek ell 
[Kv; i.h. 463]. 

elmúló 1. eltelőben/lejáróban levő, vége felé 
járó; care e pe termiñate ; bereits vergehend/ 
streichend. 1792: ezen a már el mulo héten 
a szőllők homlitásán, cseresznye oltásán voltam 
egész erővel [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. elenyésző; t recă tor ; vergänglich. 1640 Is-
merem utolsó oramot hozzam kószelgetni, nem 
akarvan edes haszam nepet ez hamar elmulo 
vüagban biszontalan biszőntalana allapotban hadni 
keves Joszagom es iovaim felől teszek . . illyen 
Testamemtomatb [Msz; Törzs. — a így kétszer! 
*Köv. a végr. szöv.]. 

elmúlólag fu tó lag; ín treacăt; flüchtig. 1726 
nem emlékezem mivel én akkor csak el mulolag 
hamarán jarta(m) o t tan [Sajókeresztúr SzD; 
BLt 7]. 

elmúlt I. mn 1. múl t ; t recut ; vergangen. 7540• 
az elmwlt pentheken Waar Mezenel az lo esek 
welem, az labom ky menywlt wgy anyera, hogy 
nem alhathok reya [Kv; LevT I. 8 - 9 Petrus 
Literátus Nic. Thelegdyhez. — a l g y ! De vajon 
nem maradt-e tollban v. sajtóhibából nem maradt - e 
ki az el igekötő?]. 7570 : ez elymwlt heten Ment 
volt eo hozzaia . . . Az lean es valamy kender 
Theorny walo Swlkot ker volt Theole | Az ket 
Trombitás azon hitre vallyak kywel az varasnak 
hitesek, hogy ez elymwlt vasarnap eonekyk vyt 
volt az ferench egyknek harmat Masiknak ket 
gerezd zeoleot [Kv; T J k III /2 . 88, 108b]. 757<* 
ez ely mwlt kedden . . . hallotta hogi az George 
deák fia Maratot volt oda hat ra a kertben valamy* 
az Ebekel [Kv; T J k III /3. 328]. 1585: Hoö* 
Simon Martonne vallia, Az el műit heten vala# 
igy Ziggya vala Danch Leorinch viczej Andrást: 
Roz vagy Czigan, lator vagy [Kv; T J k IV/ 
515]. 1592: 11 Ianuary Az mely Buza m a r a d ó t 

volt Restantiaba az el mult eztendeöreöl, eleŏz-
zeör hogy fel zorattam beleölle merettem fel a J 
Espotalj zamara Cub 16 [ K v ; Szám. 5/XIV. 383 
Éppel Péter kezével]. 1596: ezt chak az el múlt 
vasarnap mo(n)dgia uala [UszT 12/123]. 
az elmúlt zombaton kolczial fogta el az kapuiat 
[HSzj kapu al.]. 1636 : ez az dologh vala ez el 
mult vasárnáp . . . szinte ebedkor ideo táyban 
[Mv; MvLt 291. 71b]. 1653: enis az el mult ked-
den ieöttem el Cziczyobol eő kegyelmeteöl, Jsten* 
nek h á l á akkor szenuedheteö egessegben ualanak 
eö kegyelmek mind fejenkent [Szárhegy CS' 
Törzs. Lázár István apósához, Petki Istvánhoz]-
1686 az néhai Istva(n) Gereb vr(am) . . . Mada-
rason lévő Udvar házánál lévén az el mult héten* 
mulatunk vala [Dánfva Cs; BK], 1749: Gadnai 
ur(am) egesz Executoraival . most az el mult 
Szeredán rea is Szállót volt Hazamra [ I m e c s f v a 
Hsz; Ap. 1]. 1806 : A Prussus egészszen semmivé 
tétetvén a Frantziával az el mult honapb(an) 
fegyver nyugvást tsináltak [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 212]. 

Szk s a közelebb ~ . . a. (a) most (múlt) • • • 
1730: Tudódé, láttádé, vagy hallottadé nyilván 
és bizonyoson . az közelebb el múlt Vasár nap» 
dél után, Mihálcz Jstván Uram hire, s-akarattya 

ellen, hatalmason pénz ásni, vagy keresni ki ment 
volna? [Altorja Hsz; Borb. I vk]. 1771 : most 
az kŏzőlebb el mult tavaszszal . . dŏrgŏlődven 
egy csutakhaz le esvén az ökör o d a s z o r í t o t t a az 
csutak az lábát [Mezőmadaras MT; BK]. 1782* 
A kŏzŏlebb elmúlt Ny áronn nékem szembe mon-
dotta1, hogy nem járunk sokáig tsizmában, meg 
mutat tya [Torockó; Thor. XX/4. - aA toroc-
kóiakkal kíméletlenkedő Dési Zsigmond, a Tho-
roczkai család b i r t o k a i n a k praefectusa]. 1786' 
a’ közelebb el-mult télen egy darabotskáig Szap-
pany Utzában Rós Thrésiánál laktam [Kv; KLev.]-
- b. k b . a l e g u t ó b b i 1744: A K ö z e l e b b el 
mult, és már Nemes Háromszéken elis folyt kŏzŏn-
séghes Connumeratiot . . . mi Kőzőnséghes adozÇ 
Rendekŭl akadalyoztattuk meg [Bölön Hsz; 
INyR] * az ~ éjjel a múlt éjszaka, az éjszaka. 
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7592 Egi ven Azoni monda eztis, hogi az el mult 
ejel az felesegetis rutul taglotta volna, es feieis 
mind mereo seb volna [Kv; T J k V/l . 209] * 
az ~ éjszaka a múlt éjjel, az éjjel. 7746 : az el-
múlt éjtzaka három Szekéren borokat hozván . 
N(em)z(e)t(e)s Suki István Vr(am) selléri az Ns 
Város Hidgyán lévő Vámot tsalárdtsággal el 
kerülték [Torda; TJk I I I . 3] * az ~ eszten-
dei jesztendôbeli a múlt évi, a tavalyi. 1588 : Es-
meg fizettem egj Zolgalo leaniomnak, Ersebeth 
neveonek, az elmúlt eztendej zolgalatiaban f. 7 d. 
— Maradót Restantiara fizetetten f. 4, az eleob-
belj eztendeonek zolgalatiaban [Kv; Szám. 4/V. 
40]. 1654 az elmúlt eztendőbeli Nagy Karaczon-
nak első napya(n) [Fog.; KemLev.]. 1661 : Az 
el mult esztendőbeli Pestisnek Jdejen költöttünk 

kenierre, czipora, Borra, sok úttal egiszeris 
masszoris, omnibus Computantis teszen f 5//8S 
[Kv; SzCLev.] az ~ időbeli a múlt évi a 
múltkori. 1570 az ely mwlt Jdeobely vegezest 
azon allapatba Megh thartyak, ha Byro Vram 
Thanachawal egetembe az Melle akarnak allany 
[Kv; TanJk V/3. 7b] az ~ időkbéli a múlt 
évekbeli. 1575 : Az Negi lato vraimnak dolgát 
eo K. varosswl Mas gywlesre halaztottak Myert 
hogi meg Ideiek sem Teolt ky, Az Ideo alat vigaz-
zanak Tyztekben Es az ely mwlt Ideokbely zolga-
latiokrwl agyanak zamotis [Kv; i.h. 114a] 
az ~ nyárbanjnyáron a múlt/tavaly nyáron. 1592 : 
az ell mult 1591 niarba(n) Zent Jstwan király 
nap tajban [UszT]. 1592 k. az el mult nyaro(n) 
kertem eòket hogy az teòrueni Jtileti zerint fel 
chinallyaka [i.h. — "Állítsák fel a kerítést]. 1771 
az el mult egész Nyáron azon Malomnak jó Süipje 
nem volt [Sövényfva K K ; J H b LXVII/172]. 
1813 az el mult nyáron mult esztendeje, a Mlgs 
Aszszony ő Nságát az égyik Ház Ajtójától fogva, 
a másik ház ajtajáig orránál fogva vonta hurtzolta 
[IB Kük. instr.] & az ~ őszön/ősszel a múlt/tavaly 
ősszel. 1640 Dobrul Pais p (úszta) h(azhelye) 

sellerul most Uoika Muntan benne az el mult 
eoszel mondgiak hogi bele szallat [Bráza F ; UC 
14/48. 87]. 1711 : (Az egyik ló) nagy Demete-
rib(en) (!)a maradott vala, ă másikot az elmúlt 
Őszön üttettem volt meg [Kilyénfva Gysz; WLt 
Mich. Czirják (75) pp vall. — aA szerk. ilyen 
tn-vel nem találkozott]. 1782 az el mult őszszel 
egy Darabat fel is kaszaltatat benne Jobbá-
gyaival [Koronka MT; Told. 4]. 1823 : az el mult 
őszön Törögbuza éréskor ŏ kegyelme Törög-
buzákban meg buva lesett [Radnótfája MT; 
TLt Praes. ir. 65/827-hez] az ~ télen a múlt 
télen. 1609 Az kett Taligas Lónak az el múlt 
Telién veotte(m) egj oh Cherget [Kv; Szám. 
126/IV. 49]. 1772 : Futásfalván voltam az ell 
mult télen- a Ménessel telelni [HSzj ménes al.]. 
1783 egy néhány számból allo Paraszt Emberek 

a 2 elmúlt Télen vettenek volt hitelben 
^gy Kalangya szénát [Melegföldvár SzD; SLt 
XLV. 2] * az/ez ~ (a) most (múlt) . . J 
1570 elymult zwrethkor . hallottak hogijf 
I^abo Tamas Mongia volt az felesegenek hogi AzP 
«àky pal Nenye erthe Jeot vala az Mwstert |( 

ez Ely mwlt Zent Margit azzonnapba az Meggessy 
Zokadalomba hallotta Botha gasparnetwla | ez 
ely mwlt Karachon Napyayban, hytta volt fwzessy 
peter Radnav Anthalt Ew eleykbe [Kv; T J k 
III/2. 2, 7, 39. - aKöv. a hallomás]. 1570 k. : 
w neky Adot ez Bornemiza Janosne wted fel 
chyö Aranyat Ez elmúlt farsang farkaba kybeol 
Zeot hat Arany parthat [Kv; T J k i.h. 102c], 
1574 : ez el mwlt zent ghal napyan hywattak wala 
az tekeyek wrwnk w nagsagha parancholatt' awal 
tekebe hog erked es teke közöt hatart Járnánk 
[Erked K ; LLt FF. 29]. 1582 : Erreol Jol Emle-
kezywnk, hogy ez ely múlt nagy Karaczyon nap 
Eleot harmad nappal hyttak wala mynket az 
Coloswary Byrak es Tanaczy vraynk valamy vysz 
Thorlasnak meg latasara [Kv; KvLt VII. 42]. 
1584: Endres Velczer, Cosma Engeter Merten 
Scheymert, Lenért Kiness vnanimiter fatentur, 
Ez el műit Zent Bertalan Napkor az Beszterczey 
sokodalomba valank es korchomaia vala ez Raz-
man lederernek, be therenk hozza [Kv; TJk 
IV/1. 347]. 1588 Ez el mult farsangkor B. Vra-
mat tanachiual egyetembe hittak volt Zebembe 
Flistech Leorincz vram leania Menyegzeyere Ze-
benbe (így!) [Kv; Szám. 4/1. 36]. 1592 : Tolnai 
Boldisar vallia Ez el mult Aldozoba niegiwnk 
vala Eniedre [Kv; T J k V/l. 268]. 1597 Ez el 
múlt Beoit keozepbe(n) me(n)tem wala Boncziday 
sokadalomra [Kv; TJk VI/1. 83]. 1644 Meza-
ros Balint Jdeiebennis Visel Vala az Azzoni egj 
paxta eóuet hogy megh hala, ez el mult Viragh 
sokadalomkor ez mostani felesege János deaknak 
azo(n) parta eóuet hoza hozza(m), Monda hogy 
uegie(m) megh [Mv; MvLt 291. 434a]. 1665 : 
az elmúlt Viragh Sokadalomkora iŏvünk vala 
haza Vásárhelyről egy néhányán [Kőrispatak U ; 
Pf. — aÁpr. 17-i vallatásban; maga a sokadalom 
tehát ez évben a márc. 29-ére eső virágvasárnap 
táján lehetett]. 1689 : láttam az el mult Karátson 
után hogy . . . untig paráználkodott az Mihály 
Deák Ur(am) feleségével [Kopácsel F ; BK. Lupul 
Szurlásul relicta Sztánka (30) jb vall.]. 17Q1 
Most az el mult karátson előtt két héttel is óda-
jött vála Ferentz Lörintz a ' Molnár János házá-
hoz [Szászsztiván K K ; BK. Zeivert Mihály (50) 
inqu. vall.] az/ez ~ este az este, tegnap este. 
1597 Az el mult estwe küencz orakor hoza az 
szolgalo Leányom egy időtlen holt gyermeket 
eleomben [Kv; T J k V/l. 133]. 1618: Az én 
kegyelmes uramnak ez elmúlt estve egy postája 
jutott, azki énnékem hozott egy levelet [BTN 109] 

az/ez ~ esztendőben tavaly. 1568 Tudom azt 
hogy ez el mult esztendőbe . . . , karaczon eloth, 
akor volt az ozue vezes Jtues ,{1) orban es otues 
gergel k o z o t ' [ K v ; TJk I I I / l . 179]. 7580: Ez 
elmúlt eztendeobe . . . az ket fel Mezarossok keozt 
az egyenetle(n)segh le zalla [Kv; T a n J k V/3. 
217a]. 1625: ez el mult eztendeoben Vas Pal 
birta az peres széna helieket; es szanto feoldeket 
[Abosfva U ; UszT 65]. 1649: az Louaknak 4 ; az 
el mult eztendeŏben uezet, es holt megh . . Azok;-
(na)k utanna, es iden, holtanak es ueztengk el 
Nro 7 [Kv; Szám. 26. VI. 523]. 7776 : az ^ 
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mult esztendőben baraczk éréskor magamis ot t 
voltam szegénnél [Nagyida K ; Told. 22] az\ 
ez ~ időkben/időkön a múlt években «-» a jó 
múltkoriban/múltkorokban. 1570 Ezerth Idez-
tem ty kgltek Eleyben ez Paloczyky Janosth es 
czynek balinthot hogy az el Multh wdokben 
hatalmawal három fertály zolometh el Merette 
[Kv; T J k III/2, 166d]. 7573 Temeswary Istwan 
deák vallia hogy ez ely mwlt Jdeokben volt Eccher 
zallason kerestury Az eo hažanal J Ez ely mwlt 
Ideokben az, harangozó felesegenek annya kerte 
volt Eot arra hogi az harangozo felesege t t Nala 
tartana | Ez ely mwlt Ideokeon vásárlót volt eo 
teolle Theorek Ianosne egimas Approlekot [Kv 
TJk III/3. 69, 107, 2001. 1588 Ez ell mult vdeok-
ben mikor az Dragasag vala Énnekem bwzam 
nem vala [Zsákfva Sz ; WLt Luc. Barlas jb vall.] 

az/ez ~ napokban a minap, a minapában. 
1560 kezwnkbe bochyatàk, Az minemw per 
patűar thamadotth volt, Ez el műit Napokban, 
az király eó felsege tablaiann, valaminemw 
vyonnan valo Malom chynàlas íelóll [Mv; J H b K 
XII . 71. 1570 Thar Lazlo, Azt vallya hogi 
ez ely mwlt Napokban hozot neky haro (in) gerezd 
zeoleot es egynehan Barazkot, De eo Nem Thwgia 
honnat hozza (!) [Kv ; TJk III/2. 108b]. 1574 
ez ely Mwlt Napokba estwe hallói valamy zaygast 
az vchan [Kv; T J k III /3. 401]. 1578 : ez el Mult 
Napokban, az Nymethy Néhai Teoch Istwannetwl 
Annazzontwl es gyermekyteol weotthem wala egy 
hazatth [Dés; DLt 202]. 1591 Ez el múlt napok-
ban ióúe hazamhoz Berekzazj Mathe [Kv; KvLt 
I. 60]. 1637 Simon Mihály neuü, nőtelen nap-
számos ember . . . o t t Colosvarat az elmúlt napok-
ban kimúlt volna az vilaghbol [Kv; RDL I. 25]. 
1661 paronczoltunk vala az el mult napokba(n) 
kegltek(ne)k, louassaúal, gjaloghiaúal, éles szeke-
rjvel, es minde(n) hadi apparatussaúal oly késze(n) 
legje(n), ualamikor arról ualo parancsolatunkat 
uészj, minden haladéknélkŭl indulhasson es méhes-
se(n) oda az houa az szűkségh kiuánj foghia [UszLt 
IX. 75. 34 fej.]. 1716 : az el mult napokban az 
visz égy kévéség még keszdvén apadni az Malom-
hoz akarunk vala fogni [Szentdemeter U ; Ks. 
Fodor Márton lev.] jfc az!ez mostani ~ most . . , (a) 
most (múlt) 1621 Ez Mostani el mult eŏzel 
szent marton nap v tan [Dés; DLt 345]. 1763 
az I lok minden ok nélkŭ l t , az kik nékiek az uttzán 
elejekben akadtak, az mostani el mult sokadalom 
Napja alkalmatosságával, bottal verték, rongál-
ták vérben kepŭ l tek [Torda; T J k V. 174] 
~ nyári múlt/ tavaly nyári. 1632 El mult niari 
bika boriu N 4 [Porumbák F ; UC 14/38. 187] * 
ez ~ időben a múl t évben «-• eddigelé. 1577 
Az dezma felöl vysellyenek gondot eò kegmek 
hogy é kóssegen valamy zertelenseg awagy terhes 
dolog ne esnek my keppe(n) ez elmúlt wdeobe is 
sok panaz esset [ K v ; TanJk V/3. 153a] * ez 
~ napon a minap, most. 1588 : Ez ell mult napon 
vasarnap geureug Tiwadar es Peter Zidalmazni 
kezdenek hogy ne haycziam az keolesreol be az 
marhat [Zsákfva S z ; WLt] ^ ez ^ nyárban a 
múlt/tavaly nyáron ezen a nyáron. 1570 : az 

Nagy Paine esthwefele egy Nap ez ely mwlt nyarba 
Menth volt az kenyerzerbe es ker volt egy fillérén 
egy penzes kalachyot az leanthwl [Kv; T J k III/2. 
7] ez ~ tavaszon a múlt tavasszal ezen a 
tavaszon, most tavasszal. 1594 Az eghesz tanach 
es sok Nep eleoth valla es Egienesen Zemebe 
Monda Mondra Peter, Az Dauid fianak, es Deme-
ter Peternek hogy, meegh ez el mult tauazoa 
Indítottak eotet ez ket ember a’ Thimar János 
megh eolesere [Kv; T J K V/l . 451] * ez ~ tét-
ben a múlt télen ezen a télen, most a télen. 
1573 Mykoron eczer oth korchomalnak volt az 
vallok ez elmwlt telbe, Be J w Adam Tstwan 
[Kv; T J k III/3. 198a]. 1574 : Ez ely mwlt telbe 
lakyk volt az Margit New Azzonember z e l lyerwl 
[Kv; i.h. 362a]. 1597 ez el múlt telbe(n) egi 
zolgalo lakik vala nalla [Kv; T J k VI/1. 96] # most 
az ~ . előtt (a) most múlt . előtt. 1761 
Most az el mult karátson előtt két héttel is óda-
jött vála Ferentz Lörintz a’ Molnár János házá-
hoz [Szászsztiván KK. BK]. 

2. múltkori; din urmă, ultim(ă); neulich, jiingst. 
1508 Es towaba J l modon hog, az el mult Ado-
yerth kel' venniek zobot es el wessek Aztys eleW-
tunk lg vegeztuk [Kv; EM X X I X . 261, 263 
Cheh István kezével]. 1585 Tudom Azt hogy 
ez el mult halaikor bant Az Atthiam Az Nyreó 
Jstwan edes Anniaual az Vtannis banth, mert 
phtisis volt rayta | Az Capitanok penig Eyel i s 

zamosson megh Circalliak* es az ollia(n) lezzegeo-
ket meg fogiak, es Biro vra(m) kezebe h o z z a k 
bewntetesre, az el mult vegezes zerent [Kv; TJk 
IV/1. 407, TanJk J/1. 10. - ttA majorokat]. 
1588 Biro vramat kertek volt ez el mult g y w l e s b e 
a bwntetesre [Kv; TanJk T/l. 84]. 1607 az el 
mult Vásárhely Gywlesben . . az Fiscushoz walo 
prouentusokat akaruan fel keresni, my k e z w n k -
nelis az Colosi es Zekj Camarak . negyuen ezer, 
ket szaz harmíncz ëot forintigh, es eginehany 
pinzig uoltanak Inscribalua [Kv ; RDL I- 80 
Inv. Eccl.]. 1632 ez el mult pap giuleskor eö 
nalla volt az Vízaknai Praedikator szálláson [Mv; 
MvLt 290. 97b]. 1651 az varosnak miuel 
sehonna(n) az egy contributional teŏb prouentussa 
ninczie(n) az el mult Giulesebe(n) beszelgette(ne)k 
arról hogy az egy serol ualo korcziomarlást fogh-
(na)k varos szamara [Kv; PolgK 142]. 

3. lejárt/ telt ; t recut ; vergangen. 1595 Az bo-
rokat az elmúlt údeohoz kepest á mint i arassa 
volt el at tam [Kv; Szám. 6/XV. 38]. 1692 Adta-
nak számot a Becsületes Cehnek Regeni János 
Ur(am), es Pesti György Uraimek az el mult 
három Esztendeigh valo Cehmestersegekrŏl [Kv; 
AsztCJk 12]. 

Szk : az ~ esztendöbeli az elenyészett/lejárt 
évi, a tavalyi. 1661 : Nemzetes Bóer Sigmond 

Ura(m), az el mult 1660 esztendöbeli f e l v e t e t ö t 
forintos Adónak restantiajab(an) administralt ke-
zeben (I) szaz ötven negi forintokat Melyrul 
Quietalom ŏ kglmet [Szád.] az/ez ~ -ik eszten-
dőben, az elenyészett/lejárt . . . évben. 1585 Az 
elmúlt 1584 Eztendeoben, Biro Vram es az Tanach 
kert wala minket . . . az i tfen walo hatosso haz-
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nak megh wytassara [Kv; Szám. 3/XIV. 29]. 
1588/1589 Ez el multt 1587 Eztendeòben, twdni 
illik Zentt Margit Azzony tayban (így !) Perechyen-
ben Crazna varm<eg)yeben, lakozo chyan Benedek, 
Bathori Elekne Azzonyom Jobbagia Jeot t ne-
mes vdwarhazamra ektelen zo<kka>l, zidalmazott, 
rwtolt [Somlyó Sz ; WLt], 1605: az el multh 1604 
eztendeobe(n) Beoytben az nagy hetben [UszT 
19/81 j. 1608 ez el mult, 1607 Eztendeoben 
adot uolt Szép János Berei Martonnak, Egj hazat 

meghihatatlanul [Mezőbánd MT; MbKJ. 1611 
hitam az al perest meg az el mult 1610 ezten-
deŏben minczent (!)a napian zabo birtalan 
hazahoz [UszT 41a. — aÉrtsd Mindszent]. 1826 
még az el mult 1825ik Esztendőben a benne levő 
adósság fel szedését meg inditatt Contractus igy 
adatatt ki [Bábahalma K K ; R L t O. 1]. 

4. kb. le tűnt ; t recut ; vergangen. 1610 az el 
mult haboru Időben az nagj daragasaghnak Ide-
yeben [KJ]. 1667 az el mult haborusagos, es 
szegény varosunkat, s Orszagunkat pusztitto nagy 
veszedelmekben el fogyatkozván minden erteke-
beol szegény varosunk (na) k lakossi Kenszerit-
tettunk azért ezen Unitaria s Orthodoxa Eccle-
siak jovaihoz nyulnunk [Kv; R D L I. 179J. 1668 
Judom bizonyoso(n) hogy ebben az el mult vesze-
delmes űdőben, ugy mint 1659 esztendőben 
Bethlen János Uram feles számú székelyekkel 
szállót vala novavbana az Szentpáli János 
J I ram faluiában [Tótháza K ; BfR 57. 51. — 
*Novoly KJ. 1717 Nagy Petert ugjan fiával 
Petivel edgjűtt ennek előtte valo Esztendőkben 
ej mult háborúság előt Néhai Ifiabbik Vas 
^yörgj ur(am) eŏ kglme fel keretvén s fel is adták 
Bálványos Várallyárola haza hozatta vala [Víz-
szilvás SzD Wass. - nSzD]. 

11. fn 1. a múltbeli/régebbi; cele din t recut ; 
das Vergangene. 1776 az más egjéb dolgok(na)k 
aciesseis inkab kedvetlen mint kedves ezen a 

^aetanis, valamint az el multakon, meljis elég 
Siralmas [Négerfva SzD; BfN. Bánfi Péter lev.]. 

2. az elmaradt/ledolgozatlan; cele rămase; das 
Ausgebliebene. 1787 meg esik néha hogy egy 
héten minden napis ha j ta t ta tnak Ur dolgara, 

ez abból esik, hogy néha őkis a ' rendes szol-
galatot hetenként mindenkor nein potolhatván, 
olyankor osztán az el multak potoltatnak [M. 
bikal K ; Somb. IJ. 

elmunkálódik elfárad vhova; a še osteni pînă 
Undeva; sich (hin) bemiihen. 1572 Elseobe Megh 
Értettek eo k. varoswl Byro vram Bezedebeol 
h°gi szok panazolkodok volnanak az vonások 
ţejeol, . Tecchet Ez hogy Myert Mostan az 
*eiedele(m) keožel vagion ez fele panazokot tawoz-
^atnanak rolok Eo k. Byro vramat Es kyral Byro 
[fgy!) Azon keryk hogi ha lelietseges volna Mwn-
kalod n a n a k ely k. eo Naglioz, Es adnak erteny 
eo Naga(na)k Mynemew" Modot Thartunk az 
v°nosokban [Kv TanJk V/3. 61b]. 

^mustrál kimustrál, elcsap; a reforma/lepfula; 
ansmustern. 1817 el is kéne mustrálni az ollyant 

mint a Bivalós illyen Szűk időbe nem tar tanám 
s a Bivalokot is el adnám [Nagypacal Sz; Berz. 
11. 75]. 

clmutat kb: (vkit eredeti szándékától) eltérít; 
a abate ; ablenken, abwendig machen. 1595 
Czakor Petert és Kerey Balast, Wrúnk ö fge 
postait ( Czakor Peter jöt vala 200 weg kek kara-
sia kérni .) vitte Thordaig Neb Lörintz 
d 50 Monda Biro W hogy jo frösteke(m)mel 
mútatnam el őket az karasia kéréstől [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 72 ifi. Heltai Gáspár sp kezével]. 

elmutatliat 1. elirányíthat; a putea dir i ja ; weg-
richten können. 1595 Zegedi Gáspárt és Zöcz 
Gaspar Wrajmat küldek ö km(e)k Tanáczúl az 
Nemet fegyúeresek eleyben, hogy ha el mútathat-
nak, hogy fel fele hadnak Colosúarth [Kv ; Szám. 
6/XVIIa. 185 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

2. el/átháríthat, másra hár í that ; a putea puné 
pe socoteala cuiva; auf jn abwälzen können. 1603 
Azok közzül penig az kit (!) töruenybe fognak, 
Magokrol ha el mútathattyak, es Authorat ad-
hattyak, ki inditassabol czelekettek legyen, ö 
velek kegyelmesben czelekeggyenek [Kv TanJk 
1/1. 454J. 

elművel művel, cselekszik; a face/proceda; han-
deln, tun.. 1653 Ebben az esztendőben mivel ő 
nagyságától11 igen búcsúztam, úgy vagyon hogy 
kibocsátta a tisztből. De módot kerese benne, 
és haragjában, a mit gyermekségemtől fogva 
kerestem vala, oda kelle fizetni Ártatlanul, 
jámbor szolgálatomért, haragjában hogy elhagyám, 
ezt mivelé el raj tam [ETA I, 149 NSz. — irA 
fej-tői a görgényi udvarbíróság tisztébőlj. 

clnádasíl elláposít/mocsarasít; a transforma ín 
mlaştină/mocirlă; versumpfen. 1768 az Malomnak 
erigálása és a Rétnek két Árokra valo vétetése 
előtt az alsó Rét igen Seppedékes Nadas helly 
volt, azután az Árkok tettek raj ta igazitast, vi-
szont. a’ Keresztül menő Gátlás és ã Vendég Foga-
don alol az Ároknak nem procurálńsa, a Felső 
Retett el Nádositotta és vesztegette [Cege 
SzD; Wass]. 

elnádol elnádpálcáz/pálcáz; a snopi in bătaie ; 
durchliauen, verholzen. 1742 ha a fizetéseket 
kérték å Malomba bé kapatta s ugy el nádolta s 
îapátoltatta, hogy bőgött ă Malom belé [Kv; 
Aggm. C. 12]. 

elnegligál 1. elmulaszt; a neglija; unterlassen, 
versäumen. 1655/1754 fi. valamennyi hete t el-
-negligál az esztendeig valo szolgálattyában, a héti 
bére szerént büntesse a B. Czéh [Kv AsztCJk 
15j. 1657 Ha ki minden oknelkúl negligallya 
e l / harmadik nem comparatioert amittallya cau-
sajat [SzJk 82. aA törvényszék előtt való 
megjelenést]. 

2. ~ja magát elhagyja magát ; a se delfisa/ 
neglija; sich vernachlässigen. 1817 mint ho^y 
együtt vadtak, ne hogy mind a ketten el negli-

Crdéîyi maçjyrtr szótörté 



gáljátok magatokat, sött magad igyekezeted, Szor-
galmatossagad, s jo példád által, serkenisd az 
őtsedet is az igyekezetre, szorgalmatosságra [Kv; 
Ks 101 Kornis Imre fiához, Lajoshoz]. 

elnegligálás 1. elmulasztás; neglijare; Unter-
lassung. 1578 Megh értettek . . . Byro vram 
zawabol my okon hyt tak volt tablara eo kegmet 
Byro vramat tanachyawal tudny illik a limitatio-
nak el negligalasaert, ertettek, Aztis hogy ket 
Zaz forinto(n) az eo Naga zeky el maraztotta eo 
kegmeket [Kv; T a n J k V/3. 175b]. 

2. semmibe vétel, figyelmen kívül hagyás; igno-
rare ; Nichtachtung. 1629 : Megh ertue(n) Tana-
chyul eo keglmek mind ket felnek az eo Igazsagat 
es az A(na)k az eo igassaganak el negligálását az 
I t az hazban confirmaltuk helybe hagyua(n) es 
megh ereossitue(n) az Feleken teot teoruent [Kv; 
T J k VII/3. 182]. 

elnehezedik (nagyon) elbetegiil (betegsége súlyos-
bodik) ; a deveni (foarte) bolnăvicios, a i se agrava 
boala; schwerfällig werden, (dahin) kränkelñ. 
1572: az Thakachne mykor Igen beteges vala 
hywatot hozza hogi be kezkeneodiem Eolteztes-
se(m). egykor hogy sokáig Nem hywatot volna 
gondolám hogi ta lam Igen ely Nehezedet volna. 
Menek hozza t aha t az twz helien wl gereznaiaba 
es három Machkafiak esnek vala eleote az twz 
helien [Kv; T J k I I I /3 . 43]. 1574 András kowach 
orrotlan azt vallya hogi egi vasarnap mykor Meg 
betegwlt volna Martos, eo hogy latya azt hogy 
ely Nehezedet hya oda az Eorzw hazbol Zeoch 
Balast, kerdy az eleot ha vagion penze valakinél 
[Kv; i.h. 384]. 1589 k. Igen el nehezedeth Imreh 
mester, meg kerde magyari Tamas Imreh mes-
terül ha helyen hadgja Az elebbj testemontomoth 
vaj nem [Szu; UszT]. 1595 Stephanus Cassoúiás 
ö fge Papya Colicaban igen el nehezedek [Kv ; 
Szám. 6/XVIIa. 54 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 
1635 : az Borbély megh uaga az terdem kalacziat 
az olta el nehezede(m) ha megh ne(m) uaghja 
vala az terde kalacziat megh gyógyul vála az 
sebboll [Mv; MvLt 291. 46a]. 1654 szegyenj 
Kis Pal Balint Uram el nehezede eróltete az 
menjem hogjT az leanja t Kelemen peternet sem-
misse ne hadgya mer t azis edes gyermeke [Uzon 
Hsz; Kp I. 76 „Punkost i Mihalne" (70) vall.]. 
1666 Kolosvárt lakó Váradi Szöcz János Urunk, 
beteg ágyában lévén illyen keppen testála 
Vagyon ide bé egy láda Azért ha lát tya 
kegytek hogy el nehezedem, hozassa ki kegyd . . . 
s vitesse maga házához Ha azért aránza kégyd 
Istvándi Uram, hogy el nehezedem, a' kŭlczokat 
vegye kezéhez kégy(me)d s viseltessen gondot réá 
[K v; KvRLt VII. 6 - 7 Tolnai István préd. és rektor 
keze írása]. 1699 Kezdet t az küs fiacskám igen 
rosszúl lenni az torkával, mely nyavalya ugyan 
közönséges most Is ten ítíletiből Felette elne-
hezedett mondoláival; hivattam borbély Mátét, 
ki is Isten után használt neki [TT 1890. 307 SzZsN]. 
1720 Az felesegem ugyan láttatik edgy kevesse 
jc.bbati lenni, de csak felek az recidivátol mivel 

mar edgy nehanszor la t ta tot jobban lenni, s meg 
el nehezedet, mivel igen dagadva van, s dagadoz 
[Ks 96 Apor Péter lev.]. 1760 : mikor az Ne(hai) 
Ur igen el néhezedet volna merete 10 véka Harits-
kát, az Malomb(a) kűldé meg őröltetni [Oltszem 
Hsz; Mk R. N. IX. 109]. XIX. sz. eleje : az 
Uram már el nehezedet [Lécfva Hsz ; HSzjP]. 
L. még TT 1889. 7 0 9 - 1 0 . 

elnehezít súlyosbít; a agrava; erschweren. 1806 • 
Doctor Sz. aztis mondja hogy a’ kanko, tsak fark 
catarhus, és nem olly irtozatos rosz magában* 
mint azt azután a vélle valo bánása az orvosok-
nak rend szerint e l nehezitti, és v e s z e d e l m e s s é 

tészi [Mv; Ks 94 Vegyes lev.]. 

elnehezül elnehezedik (betegsége s ú l y o s b o d i k ) '* 
a i se agrava boala; schwerfällig werden. 1635 • 
az migh Borbély Peter látá az en fiamhoz, addig 
igen kónye(n) lon, de hogy más kezde hozzá látni* 
mingiarast el nehezüle [Mv; MvLt 291. 49a]. 

elnehezült nagyon elbetegesedett; devenit foarte 
bolnăvicios; schwerfällig geworden. 1576 eo kege 

varoszwl Meg Tekintwen Kalmar f e r e n e z n e k az 
vasar Bírónak zok zolgalatiat, Es Igen ely N e h e z W l t 

voltat, eo k. az zolgalatnak Terhetwl meg zaba-
ditottak [Kv; TanJk V / 3 . 1 3 1 b ] . 

elnemtelenedik elbecstelenedik; a deveni n e c i n s -

t i t ; ehrlos/schimpflich werden. 1817 : azt j o v a s l o m 
hogy kedves sogor Ur az őtsemet M i k l ó s t t e r m é -
szet szerént való Fiók (na) k lenni meg e s m é r -
vén erről készíttessenek égy Authenticum Instru-
mentumot . . . , mert ä Gál nevet el nemtelenedni* 
el alljasadni, 's parasztá lenni engedni nagy v é t e k 
volna [Kv; Pk 3]. 

elneveti magát elkacagja m a g á t ; a izbucni ín 
rîs; in Lachen aufbrechen. 1767 midőn Lázár 
Imreh ur Szent Annán meg holt volna . . a z z a l 
vigasztalta a ' keserveseket ne sirjan Kglmetek, 
ne sirjan jussán esziben Kglmetek(ne)k az S z e n t 
Job uram eo kglme peldaja . ; melly v i g a s z t a -
lasan a keservesek mind el nevettek m a g a k a t 

[Demeterfva MT; Ks 20. XIV. 91. 1846 Virág 
László . el nevette magát a ' Darvas m o n d á s á r a 
[Dés; DLt 530/1847. 23]. 

elnevezés nevezet; nume ; Benennung. 1764* 
Kincses gŏdŏr nevezŭ (!) hely is, mely o n n a n 
veszi el nevezését hogy o t tan kincs keresők áskal-
ván 's a gödör jelenleg is megvan [Alfalu Cs» 
EHA] | Csínod pataka . el nevezését valo szí-
nűleg onnan nyerte mivel essőző esetén . . . gyak*al* 
Sebes folyamu Csintalansága nem reméllet k á r o k a t 
okoz [Szárhegy Cs; GyHn 53]. 

elnevezget 1. név szerint elő/felsorolgat, rendre 
megnevezget; a ínşira după nume, a n u I 1 1 1 J ^ 
r înd ; der Reihe nach nennen/aufzählen. 1-580. 
Gábriel vram . azt monda en chwdalkozom 
hogi illien nagi faluban illien zegiiiy iobbag1*! 
iutanak en nekem, es el neuezgete mind eoke 
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rend zerinth az kik iwtottak eo nekj [M.palatka 
K ; JHbK XIII. 29]. 

2. vmüyen nevet adogat, elkeresztelget; a numi 
pe rînd, a le da pe rînd cîte un nume; jn nach und 
nach mit einem Namen benennen. 1640: Oláh 
Jancsitul hallottam, hogy Börveiné nevezgette 
el őket4, kit hadnagynak, kit gellicének, s kit 
mézesnek, kit kapitánnak [Mv; MvLt 291. 233a— 
51a átírásban! — *Könnyű erkölcsű asszonytár-
sait]. 

elnéz 1. megnéz/vizsgál; a se uita/examina; 
untersuchen, prüfen. 7585 Mikor latok Az Dancli 
I*eorinch betegh gyermeket, Az Eowecczeseteol 
íogwa fel láttuk . . . Nem tuggiuk halai hazaye 
vagy himleo vola Weresegteol valo keket Nem 
láttak raita, Mert Nemis Neztek el Annyera, 
hanetn chak a' kariat hogy ki Niútotta es labatis, 
seót à Derekatis lattak valamy giengen [Kv; 
TJk IV/1. 496]. 

2. huzamosan néz, elnézeget; a se uita îndelun-
gat, a privi cu atenţie; (eine Zeitlang) betrachten. 
7653 : Ekkor láttam, hogy — Makó György vala 
ugy tetszik és Imecs Mihály — több kapitányokkal 
együtt sok tatárral megindulának, és mondák, 
hogy Rácz Györgyre mennek Háromszékre, azo-
kat elnézem [ETA I, 81 NSz]. 1840 : minden nap 
el nézem tele van a’ Határ marhával . . . azok el 
nézettetnek vagy a’ Csovások el áldomásoltatnak, 
lgy foly a’ Szán Szándékos prevalicatio (!) [Dés; 
I>Lt 921]. 

3. odanéz; a se uita la/acolo ; hinschauen/sehen. 
1626 czak hallek palcza czatanast latom hogj 
a z Molnár ala futamodék egysze<r> <a>z zememuel 
el neztem <t>ekentem ha<t> fel deölt [Szent-
györgy Cs; BLt 3 „Peter Andrasne Margit azonj 

nemes zemelj" vall.]. 
4. végignéz; a privi/a urinări pînă la capat; 

etw. ansehen, zu Ende sehen. 1766 a kis Biro 
Felesége Balog Istváné Leányával mondotta hogy 

• • látták midőn le ütötte Domokos Ferentz 
Ifjú Székelly Jánost, ki is gondolván hogy meg 
holt, meg futamodatt s meg bwtt egy kert melle, 
ott mulatván ismét viszsza ment és hallgatta, 
ha szuszog-e, mellyet elnézvén azon Marhás 
emberek ugy tevének hírt Balog Istvannenak 
[Szilágycseh; BfR Régi jelz. Fasc. 104 Nr. 2 
Joşephus Szabó (26) jb vall.]. 

eltűr, szó nélkül hagy; a tolera/permite ; 
ertragen, dulden. 1817 ily tetemes hibáit bé 
hunt szemmel el nézte volna [K; KLev. 10]. 

elnézeget végig nézeget/vizsgálgat; a se uita 
*udelungat, a cerceta/examina cîtva timp; (eine 
Zeitlang) prüfen. 1682 En otthon azon háznál 
volta(m) akkor, be lőve Nyirő János Ur(am) 
egy Nemes Aszszonynyal, megh Ismét Nagy 
I^aszlonéval, el nezegetćk az házat alkudtak 
egymással [Kv; RDL I. 162 Elizabetha István 
^eter consors nobilis Joannis Szekely (50) vall.]. 

elnézettetlk megtűretik, szó nélkül hagyatik; 
a fi tolerat; erduldet/ertragen werden. 1840 : 

tele van a' Határ marhával mind tul a' vizén a 
kalangyák közt, mint a Gyertyánoson szemeim-
mel látom azok el nézettetnek vagy a' Csovások 
el áldomásoltatnak, s igy foly a' Szán Szándékos 
prevalicatio (!) [Dés; DLt 921]. 

elndk preşedinte; Vorsitzende. 1871: Elnök 
jelenti, hogy neki ez a botrányos eset jelentetett 
föl, hogy . Kelemen János a . . . délutáni 
isteni tiszteleten ületlenül viselte magát a rector 
tanitasaba bele szólván [M.bikal K ; RAk 289]. 

elnöklet elnöklés; preşedinţie, prezidare; Vor-
sitz. 1844: a fel olvasott rendeletben érdekelt 
tárgyak tőbnyire olyanok, melyeknek . tár-
gyalása csakis Fő Kir. Biro elnöklete alatt tar-
tandó Kőz Gyűlésen eshetik meg [UszLt XI. 
85/1. 12]. 1863: Mártz. 4ikén egyházi gyűlés 
tartatott, jelen lévén az egész egyház tagjai a 
helybeli pap elnöklete alatt [M.bikal K ; RAk 249]. 

elnökösködés elnöki tisztségviselés ; preşedinţie ; 
Präsidentschaft. 1845 törvény szeréntis a' foly-
vásti elnökŏskŏdéssel nem köteles [UszLt IX. 
85/6. 227]. 

elnökösködhetik elnöki tisztet tölthet be; a 
putea prezida, a putea exercita funcţia de preşe-
dinte ; den Vorsitz führen/vorsitzen können. 1844 : 
all Királly Biro atyánkfia elő terjeszti mi 
szerént Fő Királly Biró atyánkfia ezen . . . köz-
gyűlésen, tartós betegségi állapotjának jobbra 
nem fordulta miatt nem elnőkőskődhetvén az 

elnökség folytatását nékie át irta [UszLt 
XI. 85/1. 11. 

elnökség elnöklés; preşedinţie, prezidare; Vor-
sitz. 1844 Fo Királly Biro atyánkfia az . . 
elnökség folytatását . . nékie át irta [UszLt XI. 
85/1. 1. — A teljesebb idézet elnökösködhetik al.]. 

elnyal el/összenyálaz; a umple cu bale/viscozi-
ta te; verspeicheln. 1822 : ezenn Csigák pedig a ' 
feleségemnek virágjait nagyon el rag jak és el 
nyaljak [Nsz; Told. 7]. 

elnyaláblás kötésenként/nyalábonként való ėl-
hordás/hozás; căratul cu cîte un mănunchi; 
gebindeweise Wegfiihren. 1590 Benedek János 
ismét hitta volth az EghejR Biro elejbe ez Ganchos 
Jstwant nemy nemy zena fűnek el hordásáért 
nialablasert, Erdeo hordassert [UszT; — aÉge U]. 

elnyálaz összenyálaz; a umple de salivă; 
verspeicheln. 1640 megrészegítették azt az Nagy 
Péternét, s az egyik katona nyakon fogta az 
asszont, az maga házához vitte s ott fertelmeske-
dett vele • Az másik katona meg azt mondotta, 
hogy beste lélek kurvák, mind elnyálazátok, de 
bizony majd az szorosabbiknak megyek (így !) 
[Mv; MvLt 291. 233a-5 la átírásban]. 

elnyargal 1. nyargalvást ellovagol; a pleca ín 
galopul calului; fortsprengen. 1599 Gergh Bórth 
. . . vallya En az en tizedemmel voltam eorizeo 
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az Keozep kapuban Mikor az Zep János zolgaia 
ky . haladót uolna az kapun, ez Sebes legeny vgy 
foga megh az fekemleyet az, lona^k esmet 
zabiyat ranta az Zep, János zolgajá es vgy niargala 
el az lowon [Kv; T J k VI/1. 336]. 1629 Jeö 
Veres Miklós az puskát az Melyemnek tar ta 
s az kut mellett el njargala [Kv; T J k VII/3. 
64]. 1638 ez az Cziszar Ferencz fia hajadon fiiuel 
czak szőrén egj lovon ereössen niargal uala, néha 
le esset s néha ismét fel keölt tapot ta t ta az buzat 
szeliel, Koronka fele el niargala s megh visza 
keresztül kosul, nem igen nézi vala sem hegjet 
sem völgjet [Mv; MvLt 291. 137aj. 1757 Szász 
János hallottam hogy a Sz. Kotsárdi Határról 
Loval el nyargolt ( !) volna [Káptalan AF TL]. 
1782 a 'T isz tar to el nyargala kaszássaihaz 

a' Szamos-Uj varra járó Nagy Ország Uttyához 
[F.zšuk K ; SLt XLII I . 5. 10 Jurá th Ignáth jb 
vall.]. 1797 Györgyi mind ( !) mondotta az 
egyik Lo nem ivut s rosz kedve van (így !) s ham ar-
jába amit tsak tud tunk véghez vitŭk a kováts 
után Magam el nyargaltam előre de mikor be 
esteledet meg dŏglŏ t tegnap [Ba'nyica K ; IB. 
Gombos István lev.]. 1805 Tegnap elnyargalának 
itt a’ Czigányok sátra előt Pálosi Gyurka és Gyurka 
Istók két jo derék lovakon [Szárazajta Hsz; 
HSzjP]. 1831 mind a’ hármon három lora fel 
ulvén, a’ leg nagyobb sebességgel el nyargaltak 
a’ Némái* Fogadok felé [Dés DLt 332. 7. 
aNénia, szomszédos falu Déstől délre J. 

2. (a ló) e lvágtat ; a o lua la fugă/galop ; davon-
sprengen/galoppieren. 1731 az niiolţa azon két 
kancza lo el szaladott mindenűt kerestetem De 
még nem akadhatának rá seholt az ménes Pásztor 
akkor epen maga volt az ménesnél mivel az szol-
gaja fekíít De a felöli el nyargaltak [Gyeke K ; 
Ks 99 Bíró János lev.]. 1764 Láttam “ Kántor 
Jánost, hogy el tsapá a lovat s el nyargala 
a több Lovak közé [Héderfája K K ; BfR VI. 
125. 18 Bordi György jun. (25) jb vall.]. 

3. elrohan ; a pleca ín goană; fortrennen, weg-
tiirmen. 1674 Tegnap előtt Teleki ura(m)nak egj 
kövari szabadossa hozot vala egj levelet erővel 
it akaria vala hadni ketszeris levetette azt el 
iizem Kgd utan velle tegnap ujobban iüve 
egi az Czak levetette maga el njargala mert biszoni 
megh Czapatoni vala ha el nem szalad vala [Beth-
len SzD; BLt 9 Fileki Mihály Béldi Pálhoz]. 
1823 Serfőző Anti t meg fogtam kettőt jot 
ütöttem a hátára a botommal ’s azzal el nyargalt 
haza [Dés; DLt]. 1829 apammal énis mint 
kitsi Gyermek el nyargaltam [Toplica MT; Born. 
XVc. 6 Vulkán Mihaila gyin Rit (60) vall.]. 

Sz î ~ az idő elrepül az idő. 1804 Délután 
keresett a Rector, de én el mentem volt Kapjom-
baa, és igy el nyargalt az idő haszon nélkül [Dés; 
Ks 87 Komis Mihály naplója 8. aKapjon, 
Déstől nyugatra a második falu]. 

4. ts el/agyonhajszol; a goni pînă la epuizare 
(completä) ; abjagen, tothetzen. 1805 Czigányok-
nak Lovait a’ Sátorok elöl ellopták még ugy 
elnyargalták és j á r t ák volt, hogy vért peseltek 
[Szárazajta Hsz; HSzjP] . 

elnyekeg elnyekereg; a bîlbîi; (abjwimn^ern. 
1806 4 rendet irtam, és egy darab Caputat nagy 
kinnal elnyekegtem | Fébruiarius 11a Hamyas 
Szereda volt . nem igen jo kedvem v o l t , , a 

Fársáng után búsultam, a tegnapi bál a fejęţtflbe 
volt, egy rosz Repetitiot el nyekegtem ſDés;,. Ks 
87 Kornis. Mihály naplója 167, 350]. 

elnyel 1. magába fogad, befogad; a primi/ţu-
ghiţi; fassen, aufnehmen. 1723 En, mint Hajáşz 
azt ă Berket igen járom, s látom hogj miólta ã 
Palló véginél az árok meg szélesedék, az közép* 
szerű árvizet igen el nyeli s nem engedi hQgj & 
Berekben el terjedgye(n), ă Berek csak szárazon 
marad [Királyfva KK ; MbK 162]. 

2. kb. magába temet ; a îngropa; v e r s c h ü ţ ţ ç n / 
graben. 1706 : vágjon egy puszta tó helly melly-
nek az gat tyát az lekencze vize el nyelte [Mę.zć>-
sámsond MT; EHAJ. 1739 ezen To hely(ńe):k 
a Gáttyát a Lekentze vize el nyelte [uo. ; Berz. 
5. 42. S. 72]. 

3. átv bekebelez; a incorpora; einverleibefl' 
1678/1683 az kerestensegh Erdeit megh eges-
sen az poganjsagnak elnjelni kőnnjen nem eî1** 
gednek [Ks; Kornis Gáspár keze írása]. 1738. 
ă negjedik reszeeskebena an j j (!) possessor vágjon 
hogj maid az egesz ha ta r t el njelik [O.fefleS 
K ; Ks 99 Mikola László lev. aA határban]-
1783 k. nem szűnnek a ' Parasztaknak nicg 
tőit Gazdái az egész Határon lévő erdőket p r é -
dálni, sot Határinkon lévő makkos erdők-
ben fizetésre Nyájjat gyűj teni bátorkodtak, 
de nem olly véget, hogy a ' fizetést nekünk .be 

adgyák hanem hogy magok el nyeliyék [Toroekóí 
TLev. 4]. 

4. átv kb. el tüntet ; a şterpeli; verschwinden 
lassen. 1762 egy Aranyas Lepedőt is az elő Ruhája 
alat vin ell, egyebett is a ' mit szemeivel me£ 
látott mindent hordot s Lopót valamit go*1" 
dolhatot hogj szükséges és szerit tehette m i n d e n t 
el Sugoritott, a ' Sok gyapjú fonalat mind el njelé, 
ugy à Sok vásznat is [Mk IX. 109J. 

5. elemészt; a oniorî; umbringen. 1637 Ha l lo t -
tam ezt Szabó Paine szájából, hogi mondgja vala 
az piaczon, hogj Szabó Istua(n) F e l e s e g e s t e ó l 
fattiastol el akariak eöket nyelni [Mv; MvLt 
291. 119bJ. 

<». átv magában tart , magába temet ; a-şi pástra 
(un secret) ; in sich graben. 1583 (Gergely kovács-
né) Aztis monda. . Balas kowachne p e t e r s e l e i m n e l 
keoteotte volna Az Kendy János zerzamat be, 
az Az Nagy orrw Zep Azzony, Maglas T a n i a s n e 
Monda, Ne zoly olliant it, Mert be tapaztoni az 
Zadot, Mondot Mégis Gergel kowachne, No vgi-
mond az ky teotte Nyellie el az, Mert en ezt Ne(m) 
tagadom senkj eleót, váltig kerte Maglasne az 
Istenertis hog halgasson de vgla(n) Ne(m) thwrte 
meg Magat [Kv; T J k IV/1. 147]. 

7. átv lenyel, elszenved/tűr/visel; a înghiţi/su-
porta ceva"; (ver)schíucken, ertragen. 1814 (AJ 
Gróf Ur, többnyire mind az enilitett Léány sze-
mélynél töltötte és tölti idejét, ezt pedig az asz-



1003 4 elnyer 

szonyok Férjeikre nézve bajason tudják el nyelni 
[Ne; TSb 12]. 

elnyelendő fölemésztő; care oonsumă; verzeli-
rend/schlingend. 1842 Viszsza intettük vala tehát 
azért, hogy minket méltatlan elég vételnek 
magokat az igen tsekély osztállyos Jókat el nye-
lendő költségével ne terheljen [Felfalu MT; DE 2]. 

elnyelet belefojtja vkibe a szót; a reduce pe 
cineva la tăcere; jm die Rede verschlagen. 1633 
valtigh hirdettek11 hogy ne(m) iambor Aszony 
Zabo Jacabne mert ha jámbor volna, nem bűnek 
el az iffiu legeniell egiott, de az Hadnagy az utan 
el nielete vellek es nem ighen mertek beszelleni 
[M.v; MvLt 290. 123a. — aA katonák]. 

elnyelhet nyelhet; a putea înghiţi; verschlucken 
können. 1593 Nimeti Mihali vallia . egi veres 
holdos louat talalt volt az kutnal de az torka 
annak az lonak vgi megh dagat volt, hogi az 
vizet nehezen nielhette el [Kv TJk V/l . 313]. 

elnyer 1. megkap/nyer; a obţine, a primi; 
(ab)gewinnen. 1736 mikor jelt adtanak, az 
mely czélban az gyűrűvel megállottanak, addig 
futottak ., és az kinek az lova az gyűrűhöz 
legelsőben érkezett, azon az lón ülő nyerte el az 
gyűrűt, s volt dicsőségire s dicséretire is [MetTr 
380]. 1864 Akik a Dániel féle alapítványt el-
nyerni akarnák folyamodványaikat a’ jŏvŏ 
Martius végéig a T. H. Esperes úrhoz kŭlgyék 
be [Gyalu K ; RAk 86]. 

2. (mástol) nyereményként megszerez ; a cîştiga 
de la cineva; gewinnen. 1573 Veres Antal Azt 
vallia hogi Az owarbely Ianos deák hazahoz Ment 
volt korchomara teob tarsasagai egembe, ott 
addeg Isznak hogi kartia Iaczasnak elegetek, 
hogi ely Nerte volt penzet vgi Mint fl 3 ker volt 
keolcen pénzt de senky Nem adot vgi hozot 
Vgi mint Egi flot appro pénzt Es io lengel garast, 
aztis ely Nerte teolle [Kv; T J k III/3. 282]. 

3. megszerez; a dobîndi; erjagen, gewinnen. 
1653 a vajdát az ország hada elsőbben meg-
tolta, és ugyan megfutamtotta, és az ágyúit 
is elnyerték [ETA I, 52 NSz]. 1739 a mieink 

• • eruptiot csinálván hat àgyujokat el nyerték, 
s felesecskén is vestek az elenségek közül [Nalác 
H; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1793 azt nem tudom 
hogy volt Gazdám Gál Ferentz Vram . mi 
formán nyerte volt el azon földet [Mezőbánd 
MT; MbK XII. 98]. L. még ETA I, 9 4 - 5 , 159. 

Szk : törvénnyel/törvény szerint 1578 hallotta 
Byzonnyal az Job Attyatul hogy poklosteleknek 
Negyed Rezet Nyerte wolt el Torwennyel Mykola 
I^azlo [Poklostelke SzD; J H b K XVIII/14]. XVI. 
sz. vége en az lewelet az adwersa parsnak nem 
adom hane(m) ha tórwinel niernek el [Told. la]. 
1634 (A föld miatt) tőruenbe hiua Boer Peter 
Uram, es az utan tŏrueni szerint ys el Nieri sőt 
meg birsagbays eyte [Récse F ; Szád. „Sztojka 
Motok de Sesczeőra Boer" (70) vall. - aSzeszcsor 

1642 : Tudom aztis, hogj More Laszlo vram 

Fodor Istuantol az Fodor Pal fiatol igaz teonieny 
szerent nyerte el, ez megh neuezef Nagj Keo 
Banyanak fele Részét ahoz val0 Retsegeyuel es 
Stompiayual egyetemben [Abrudbánya; Térzs. 
Rapolti András (70) vall.l. 1676 annak az josžág-
(ńä)k -felét"! penig? tőrvény szerint el nyerték vala 
az Atvafiak, az Istváiţfi Jánosné léányi [Szu ; 
Borb. Yj. 

törvényes úton/per út ján megszerez ; a obţine 
pe cale legală/prin proces; gesetzmäßig bekom-
men/erwerben. 1578 Ime z felöl meg mondot Ket 
Jobagi felöl peniglen ew Kegelmenek batliòry 
elek vramnak felelek soha senky ew Kegelmetol 
nem perly ha penig valaki, perlené is auag'í' el 
nierneye is en batory elek vramnak el maragíak 
zaz forinton [Zsibo ; WLt]. 1751 /X VIII. sz. en 
magam nyertem el egj darab főidet az Darék 
széken Néhai Mlgs Rhedei Kristina Asszonytól 
[Bágyon TA; Berz. 7. 68/1. 330]. 1796 a’ Deák 
Fiak itt Uentzfalván® a’ Dosa Adáin Urnák jutott 
Jószágból egy darab részt el nyertének [DLev. 3. 
XXXV 4. - "MTj. 

5. vkivel szemben pert nyer, rég (vkit perben) 
megnyer; a cîştiga procesul faţă de cineva; gegen 
jn den Prozes gewinnen. 1750 Az specificalt 
szőlőnek Dézmájáért valaki impetalta volna 
Dali Istvánt és Sámuelt azon szőlőnek birasáb(an) 
Colalásáb(an) legitime impetalta s el nyerte volna 
nem Tudom [Balavásár K K ; EMLt]. 

ti. hozzájut; a obţine (ceva) ; (dazu) gelangen. 
1774 : itten ’a Székes hellyen taxára nem mehet 
'a szegény Jobbágy ha csak egy arany ajándékot 
nem ád számtartó, és Praefectus Uraimék(na)k 

onnat tudom, hogy enis régtől fogva kéredzem 
taxára, de hogy nem ajándékozhattam az Tiszte-
ket, nemis nyertem el [Szentdemeter U LLt 
Vall. 67]. 1822 Az emberek Pestisbe erőst elhal-
ván és Sok orőkség Maradván pusztán, a’ Jósa 
György nagy Attya Ugy nyerte volt el aján-
dékba azon két telket ſM.bölkénv MT; Born. G. 
XIII . 22 ozv. Szabó Josefné Beretzki Klára (94) 
vall.]. 

7. ~ vkit el/megnyeri vki kezét; a cîştiga mîná 
cuiva (ín căsătorie) ; die Hand gewinnen. 1776 
az hitlés után illyen forma Szokat szólla B. Henter : 
Már énis Sok Viszontagságok, Nyomorúságok 
után, fel irám ä Dispensatiora az esztendő Számat, 
Napot holnapot, hogy el nyertem Groff Kornis 
Annát [Kórod K K ; GyL. Gabr. Martonffi (31) 
rk káplán vall.]. 

8. kb. megkaparint; a acapara, a-şi puné mîna 
pe ceva; erwischen, schnappen. 1600 Azt hallot-
tam Zenthmiklossy Gergeliteol egy nehani zory 
kerdesere varady Istwannenak hogy azt monda 
az Piaczon hogy az Aranyatt el nyertek es el 
chygankottak, mely zott egy nehany vt ta l iterala, 
hogy vgyan eok Nyertek es chigankottak el az 
eo aranyat [Kv; TJk VI/1. 503]' 1653 Végtére 
megfutamtotta a Ráduly vajda hadát mind hadas-
tól a tatár elannyira, hogy a taraczkokat is mind 
elnyerte [ETA I, 74 NSz]. 1694 Ezen holnap 
elein verte meg az franczia dux Noailles nevü 
Marechallussa a cataloniai mezőn a spanyol hadát 
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. . az ágyúit is elnyerte az gallus az hispanusnak 
[IIAMN 334]. 

elnyerés visszaszerzés; recîştigare, redobîndire; 
Zurückerwerbung. 1600 Kis Janosne Jlona 
azzany . . . vallja az Aranjat muta t t ja vala 
Zenth Miklossy es mongya vala el rezeitetek es 
el chigankottatok ezt az Aranjat . vgjan vrgeala 
az Aranianak el nyereset [Kv; T J k VI/1. 504]. 

elnyerettetés elpereltetés; dobîndire prin proces; 
Abstreitung. 1800 : Bírtak é többet a Dosa Ger-
gelly ur maradéki a’ Pokai Jus el nyerettetése 
után mig ezen csonkulást nem jobbitatták, nem 
tudom [DLev. 3. XXXV. 6J. 

elnyerhet megszerezhet; a putea obţine/procura; 
verschaffen können. 7753/7787 ezen hellyet egy 
Molnárnak szőlőjének kedvéért építette, kit is 
eleget vendégelvén . . Jósika Imre de el nem 
nyerhette [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 249-50] . 

elnyert elperelt; dobîndit prin proces; abge-
stritten. 1796 magamis azon kőz vélekedésbe 
vagyok, hogy mint az híre, azon el nyert Joszá-
gokbol elis at tak [Kv; Incz. XI. 22a]. 

elnyilal kinyilaz, nyüakra oszt; a împărţi 
(o bucată de pămînt) prin tragere la sorţi; 
durch Losziehung (Feldstück) aufteüen. 1554 
Mw fogott Byrak a . . . Illyessy Cozmane 
Ulyessy Christoph dolgabol Mindenekről az 
kyk ew kewzottok woltak, teottwnk ilyen wege-
zesth ew kewzottok Mind ewrokbol Santo foldbol 
Senafwbol az assonj Negyed Ressen megh marag-
gvon, a mint az elewth el wegeztek wolt ew keozet-
tok, azon Rend tartasban az assonj elteig birya, 
holta wthan az gwkerre maraggion, es igh hogh 
az Santho feoldet el nylalyjak negyede az asson-
nak három Rese Christophnak [Bölön Hsz; SzO 
II, 114. - aKöv. hét név fels.]. 1616 az Nehay 
Galtheoy Sigmond Rísz Jozaghit az Exponens 
Wersendj Sara es Zalay Thamasne Wersendj 
Marghit azzony keozeott, az mikeppe(n) igazba(n) 
es Egyenesben, lelkwnk ismerethj zerint tudhattuk 
el oztwa(n) el nylaltuk, es kinek kinek azeo 
Reszere iutando Portioiat, az Másétól separalua(n) 
excidaltuk es kezekben ereztettwk [JHb XXV/251 

ejnyílásocska kismérvű elhajlás; inclinaţie/de-
viaţie mică; Abbiegung kleineren Maűstabs. 1793 : 
az Uttza felől lévő Falnak a' Bót-hajtás végétől 
lett elnyílásatskáját tapasztalok [Kv; Pk 2]. 

el nyír 1. lenyír/vág; a tünde; abseheren/schnei-
den. 1573 Erdély gaspar azt vallya, hogy eoneky 
ezt Monta Ágoston te Erdély gaspar olyan Bozor-
kany az Anyád hogi Neked kezedet Megh keotette 
hogi leaniat Megh Neh verhesd soha myg Te els. 
Arrolis esmere(m) hogi az hogy az hayat ely Nirte 
es az Leanyanakis ruhaiaba keotet benne hogi 
megh ne(m) verhesd [Kv; TJk III/3. 87]. 1592 
Borbeli Balint vallia Egi ven Azoni monda 
eztis, hogi az el mul t ejel az felesegetis rutul 

taglotta volna, es feieis mind mereo seb volna ' 
Az felesegeuel le vettettwk az fedelet, es latuk 
hogi verbe fagiua vagion az feie, es az haiat el 
nyrtek [Kv; T J k V/l. 209]. 

2. elmetél; a tăia (In bucăţi); abschneiden. 
1639 : az ludaskásában elnyírte volt az szarát s 
bevetette az étkemben, de nem ettem benne, De az 
legényeim öttek, s még ugyan el is akartak hagyni 
érette [Mv; MvLt 291. 1 8 8 a - 191a átírásban!]. 

elnyírt megnyírt; tuns ; abgestutzt/geschoren. 
1799 Vaszi Halmáts nem edgyesült Görög 
Valláson lévő Dászkel, . . . hosszú, Dászkel mód-
jára körül el-nyirt fekete ha jú [EM XLIX, 541]. 

elnyom 1. el/megdönt; a doborî; umstürzen. 
1754: a Malomnak falazattya fenyő D e s z k á b ó l 
valo néholt hejános, s jo sendelj fedelű . . . Gáttya 
kettő s nem igen jo Statusban van mivel a viz el 
nyomta [Ádámos K K ; J H b XIX/10]. 

2. le/megdönt; a culca; umstoßen/stürzen. 1641 
a vizek annyira megáradtanak díe 30.a, hogy öreg 
emberek is hasonlo árvizekre nem emlékeznek; 
károkat felettébb sokat tö t t fen állo gabonák-
ban is sokat el vesztett, nékem Szilasban való 
zabomat, alakoromnak egy részit, kölesemet 
elnyomta [ETA IV, 71 Haller Gábor naplója. 
— a Ér tsd : Julii]. 1716 az árvíz mind füvét 
és Tőrők búzát mínd el nyomta s iszopolta [Szent-
demeter U ; Ks 95 Fodor Márton lev.]. 1826 / 
ezen uj j ductus által nem hogy terheltetnék a 
tisztelt Grof Ur, söt az egész Gyalakuti közön-
séggel együtt megbecsülhetetlen haszna leszsz 
benne, mert sem allodiaturáját — a' melyben 
esztendőnként 200 kalangyányi kárt is teszen a 
viz a' feladás szerént — nem nyomja el többet, 
sem pedig az ökör tilalmast nem iszapolja 
[Msz; GyL]. 

3. letapod; a cälca; niedertreten. 1810 égy 
néhány Tő Törők Buza, és Fuszujka el volt dőlve 
mindjárt a ' Kert mellett, mellyet hogy mellyé 
Tehén nyomott el vagy dő j te t t el nem láttam 
[Dés; DLt 144/1811]. 

4. elfojt; a înăbuşi; erdrücken. 1854 a’ 
vasönkény a fájdalom panaszát elnyomá a hazafi 
keble rejtekeibe [ŰjfE 3]. 

Sz. 1727 maga láttya s tapasztallya az Asz-
szony hogy a gyors hamisság gyakran el nyómj3-
a lassú igasságot [Darlac K K ; Ap. 1 gr. Hall<* 
János br. Apor Péterné gr. Káinoki Borbálához]-

5. átv a asupri; unterdrücken. 1709 : azt monda 
Papai Vram Pataki Ferencz Nótárius Vr(anj') 
jelen létéb(en) Lat t juk hogj az nagj részek 
meg tsalták, s el nyomták az apro reszeket, 1116*7 
az apro reszek tŏb birosaghot viseltenek hogj 
ne(m) mint az nagj reszek de tőbszőr ne terhe -

tesse(ne)k az apro reszek biroság viselessel, ?11** 
az nagj reszek háromszor el nem viselik az biro-
saghot [Gálfva K K ; Ks S. 3 7 - 3 9 . - aÉrtsd » 
faluban nagyobb részbirtokosok]. 

6. ? megvisel; a osteni; mitnehmen. 1799/1800-
akkor még az űdőis olyan erőssen el nem u ^ 0 ^ , 
volt Rákosi Istvánt [Harasztkerék MT; Told. 3UJ-
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elnyomatás elnyomás; asuprire ; Unterdrückung. 
''677 : az Magyar Igynek mostani siralmason valo 
el nyomatasanak alkalmatosságával Magyarország-
bul ki bujdosott pro nunc Major Ur(am) 
ezerében lakó Nemes Vitézlő Szerdrei Kis Mihály 
[üt i ] . 

elnyomattatás nyomorgatás; asuprire, împilare ; 
Bedrückung. 1689 Kglteket ez mellet kére(m) 
szeretettel, az én igassagomat, s, nyaualyas Jobba-
gjómnak sok vdŏ tŏ l fogva eroszakos el nyomotta-
tásokat perpendelvan Istenesen, dirimallya ugj 
az dolgot, eŏkis elegedgjenek meg az magokéval 
[Szőkefva K K ; Szád. Sárosi János lev.]. 1786 
átkozott légyen az a ki eŏ tet ezen rendelésemben 
háborgatná vagy háborítani akarná, és Testvéreim 
közzül is vagy Maradéki közzül a mellyik rende-
lésemen eröszakot akarna tenni, semmi dolgaiban 
elömeneteles ne légyen, söt minden dolgaiban 
vegye észre az Istennek, az özvegyek el Nyomat-
tatásokrol költ Decrétumaban ki mondott kemény 
Tsapásait [uo.; Kp II . 21 Havadi Máthé János 
végr.]. 1811 méltóztassék a szegény árvák 
ily szemlátomást valo el nyomattatásokat orvo-
saim [Búzásbesenyő K K ; KCsl 1]. 1814: a ' Fel-
peres is az általa emlegetett J ó akaratot az Al-
peres el nyomattatására intézte és fordította 
F'atensei tractalásával itatásával [Dés; DLt 56]. 
1835 : köteleztetik az Arendátor ötsem az egész 
jószágot ugy patrotinalni gondját viselni s minden 
méltatlan el nyomattatás hurtzoltatás ellen oltal-
mazni, hogy a mostani marhás és ökörrel szolgálo 
emberek megne romolyanak elne pusztulyanak . . . 
a szolgalatjok nagyobb vagy terhesebb nem lehet, 
tsak amint nekem is ezelöt szolgáltak [Sófva BN; 
Somb. II]. 

elnyomattatik 1. elnyomorít t á t ik ; a fi asuprit; 
unterdrückt werden. V/86 nemis volt az soha 
szokásban hogy szolgabiro ereje által szedték 
volna az Taxát, hol ot t restantiariusak mindenkor 
maradtanak és maradnak, de annak nem az enge-
detlenség és Vak merő nem akarás az oka, hanem 
az nagy Szegenység, mivel az Uraság szolgalattya 
miat terhesen elnyom attat tak az Emberek [Toroc-
kó; TLev. 4/13. 21]. 

2. elfojtatik; a fi înăbuşit; erstickt/unterdrückt 
Werden. 1794 : Essék meg .szive az Inclytum Offi-
ciumnak ilyen peldatlan Árváknak sorsán, és ne 
engedje, hogy az igazság elnyomattassék [Kv; 
CsS]. 1826 k. : Néhai Szeredai János V. Királly 
Biro Urunk . . a Kelementelkieknek ezen törvény-
telen praetensiojoknak, ítélet képpen hellyt nem 
adott, reményjük (!), hogy most is ezen régi 
igasságunk el nem nyomattat ik [Gyalakuta 
MT; GyL]. 

elnyomattatott 1. kb. megnyomorított; distrus; 
zugrunde gerichtet. 1723 : Instálak és igen aláza-
tasan kőnyergek Excellentiadnak és a Méltoságos 
Guberniumnak, mint az hatalmas és jo Isten után 
ez hazában az Szegény el nyomatatot t Árváknak 
nagyab Patronussinak vegyen Nagyságtok Gratia-

jába és ezen ügyemben Méltóztassék Nagyságtok 
az erősek ellen pártomat fogni; had légyen egy 
kis kenyerem Szegény Gyámaltalan Árva házam-
nak [Sövényfva K K ; MbK 163 özvegyi kérelem-
levélből]. 

2. elnyomott; oprimat; unterdrückt. 1681 : 
Betlenŏs nevű falu I(ste)nben ki mult Neliai 
Tekts Nemzetes Betlen Domokos vrunknak ŏs 
ŏrŏkŏs szolgálo jobbagyi voltak szegeny es mostan 
meg nyomorodott országunk boldog ideieben, 
mostan pedig Tŏrŏk insege alatt el nyomattatott 
leven azon Betlenŏs nevű falu az utannis 
Bethlen Domokos vrunknak adot fizettenek 
[IB. Thuroczi András közbíró Désfalván (KK) 
lakó kezével]. 

3. átv kb. elnehezült/nehezedett; îngreunat; 
schwerfällig geworden. 1765 : ezt kŏzensegesen 
inferállják mind két rendbeli fatensek, hogy 
a boritaltol el nyomottatott lévén felettébb, 
midőn másoktol impedialtatott volna, fel háboro-
dott, mint olyas borral el tölt és elméjétől a’ 
miatt már mintegy meg fosztatott ember, és igy 
ment oly képtelen káromkodásokra [Torda; T J k 
V. 265]. 

elnyomhat el/megfojthat; a putea înăbuşi; 
erdrücken können. 1673 : Egész Czehŭl Eŏ Kglk 
edgyŭtt leuen Szekelj János Vram Eszue szolal-
koduan az szot az mint Eyte az sok hamis az egj 
Igazat el nyomhattya mellyet Eő Kglk Czehŭl 
nem szenuedjk hanem JŐuendo Giŭlesen ele 
veszik [Kv; MészCLev.]. 

? elnyomod eltapos; a călca ín picioare; zer-
treten. 1650 : kenalak az Andrasfaluiak ismét az 
szent Ersebethiekett hogi uegiek fel az niomott 
ok fel adgiak mar hitt szerent keze(n) vadnak, 
De az szént Ersebetiek azt mondák eok nem veszik, 
mert mikor eok kezen voltak akkor nem adtak 
fel im(m)ar ideje el tőit az marhaj akis az nyomot 
el niomottak [UszT 51a]. 

A címszóbeli szó a nyom ige ~d gyak. képzős származéka? 

elnyomódik 1. ? elfojtódik; a se înăbuşi; er-
drückt werden. 1796 akkor osztán nagy hir és 
lármais volt, de annak utánna el nyomodván a 
dolog, abba maradott [Kv; Aggm. B. 15]. 

2. ? kb. elsikkad; a se pierde; verlorengehen. 
1726 : Az ház Telekek igen ell nyomottak, elegyed-
tenek, régi irásokbol az mint találhatni [Vajdaszt-
iván MT; J H b IX/5]. 

elnyomorgat elkínoz/gyötör; a chinui/tortura; 
abquälen. 7 724 : panaszolkodott az a Leány, 
h(ogy) ŏtet az házba rekesztette s o t t tar tot ta 
Pekri, minden nap háromszor is kurwálkodott 
véle, őtet el nyomorgatta, a Szájátis bé dugta, 
h(ogy) ne kiálthasson [Hídvég MT; BK. Ludvégi 
Ferentzné (48) ns vall.]. 

elnyomorít megnyomorít; a distruge/ruina; zu-
grunde richten. 1654: Cziete Benedek el nem 
megyen . . . az Vra Nemzetes Sükj Ferencz vr(ain) 
feöldereöl, mjnt eő kegielmenek iambor iobbagja 
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ugj szolgallya mint eddig, chak hogj eő kegyelmeis 
minden éőtet haborgatok ellen oltalmazza mjn t 
io vra, mert immár tellyesseggel el nyomorittvak 
niinellyek [A.szovát K ; SLt R. 25]. 1741' a 
kimondhatatlan nagy vámmal a méltóságos urak, 
városok, malmok gátjain épen elnyomorítottak, 
mivel olyan vámîásokkal aggraválnak a ki ez 
előtt soha nem volt [Gysz ; SzŐ VI l, 414 tutaiosok 
panaszlev.]. 

elnyomoríttntás megnyomorítás; distrugere, rui-
nare; Zugrunderichtung. XVIII. sz. v. azonn 
bűntetésbéli adósság ra j tam tőrvényesen fel fog 
vétetődni meg lábolhatatlan elnyonioríttatásommal 
[BſN Zentelki cs.l. 

elnyomorodik 1. megnyomorodik; a se schilăvi/ 
schilodi; verkümmern/krüppeln. 1716 nyavalyájá-
val hova továb mind inkáb el erőtlenedet szegény, 
es végtere ugj el szdrodatt es el nyomoradott, 
hog] az szeméremtestit az lábra valóján kiviil 
tartotta ! ugj el erõtelenedet es el nyomor adott 
volt, hogj csak az csontya s az bori maradott | el 
nyomorodik kivált ( salva lionestate ) szemérem 
testében | el nyomorodott vala es el seny vedet 
vala az ( salvo honore :) szemérem teste | annyéra 
el nyoniaradott volt, hogy élete s halála egj font-
ban volt szegénnek [Nagyida K ; Told. 22,. 1750 
ugv eîis nyomorottanak az őkrők hogv már 
alig járhatnak [Kál MT; Berz. 12. 92. 61]. "1783 
sok embereink azon vasaknak emelésekb(en), vágj 
igen elnyomorodtak, vag j mégis haltanak [Torockó ; 
Thor. XX/ 41]. 1795 a Felesége el nyomorod-
ván, s meg is halálozván örökké örzeni kellet 
a Feleségit mind haláláig [Elekes AF BK]. 

2. nyomorúságra j u t ; a ajunge ín mizerie; 
amiseiig werden, verelenden. 1591 A\ A postasag 
dolga miat el Nyomorottak az zegensig miwel 
hogy Nem fizethetenek nekik eo Naga Rendellne 
kegyelmes goín)dwiselise altal oly segitsiget hogy 
lehetnenek elegek az tereh viselisre Mert tellyessi-
gel el fottak [Dés; DLt 233]. 1594 k. Latvan 
penigh ezt az rai tunk ualo nagy inseget, es el 
uiselhetetlen nagy igat, sokan keozwllwnk kiilemb 
kwlexnb fele refugiomokat keresuen magoknak, 
nymellyek keozwllek ide Nagyságodhoz conflual-
nak, es exemptiot, auagy Nobilitatiott magoknak 
inipetraluan innnunisek leznek azokis az keozen-
seges tere uiselesteol, es ezkeppen minden feleol 
mind az postasagnak, mind az zegeny uarosnak 
zwkseginek es ado fizetesnek terhe, azokról is 
zaltan zaluan reánk telliesegel el nyomoruttunk 
[Dés; DLt 247 1667 De mideon szabadulásunkra 
valo pihenest leg inkáb remenlene(n)k, azonnal 
Jst ennek latogatasabol, uyab, s velünk irgalmat-
lanban bano, idegen Nemzetnek jarma szakadot 
nyakunkban, kinekis terlie mia inkab el nyomo-
rodvan szegeny varosunk nepe, annyval tovab 
haladót Ecclesiaink jovainak restitualasa [Kv 
RDL I. 179 i. 1717 A’ Detrehemiekíne)k ugvan 
semmi liasznokot nem vettem az ősztől fogva 
igen el nyomorottak [Méhes TA; Ap 21. 1S15 
Régebben a’ midőn . . . a' falu lakossai t l nem 

voltak nyomorodva a’ Szegénység mia t t el költ 
Esztendőnként mintegy 2. ké t hordo 30 ~ h^r-
mintz harmintz vedres, mind öszve 60 ~ ha tvan 
veder bor LO.neinegye B N ; K s 77. 19. 493]. 

elnyomorodott 1. nyomorék ; infirm, schi lav; 
verkríippelt. 1576 eo K. la twan Regeny peternek 
Igen ely Nyomorodot voltat es zegenseget, 
Rendeltenek Myg ely Minden Eztendere Az qnar-
tabol egi hordo Bort ., taplal ia Magat vele 
[Kv T a n J k V/3. 133a]. 1765 u. Kádár" Ferentz 
öreg elnyomorodott [Gyalu K ; RAk 201]. 1767 
az közelebb Mult Télen ké t Nyomorék K a n t z a 
i t t Korodon meg döglött, mellynek égjike Erős 
kehes, a ' másika el Nvomorodot t Szőr-férges vólt 
[Kóród KK ; Ks 19/L 8j . 

2. nyomorba ju to t t a juns ín mizerie ; in E l e n d 
geraten, armselig geworden. 1782 Praefectus 
Dési Sigmond a szegény községnek meg e s k ü d t 

ellensége, és minden dolgait s invent io j i t ugy iga7~ 
gattya, hogy az el nyomorodot t népre több több 
romlás, és tereh viselés szaparodjék [ T o r o c k ó ; 
Thor. XX/4]. 1864 A' Dániel féle kegyes alapít-
ványon, melynek papi, mesteri , és e l n y o m o r o d o t t 

világi özvegyek lehetnek részessel, há rom hely 
ürült meg [Gyalu K ; RAk 86}. 

3. nyomorúságos, nyomorú ; mizerabi l ; elendig* 
armselig. 1736 u. A militia, mikor l á t j a mely 
czifra a kozasszony, leány, n e m hiheti el, hogy 
a portiozo ember olyan e lnyomorodot t szegény-
séggel legyen [MetTrCs 468]. 1766 Bentser P á l n é 
Asszonyom Medesérett l akot t eözvegységiben, s 
ell nyomorodott á l lapotyában, vol tam h á z á n á l 
[Vacsárcsi Cs Ks 92]. 1779 : Bizonysága e n n e k 
másodszor Communitasunk(na)k az az el nyomo-
rodott állapottya mely szerént t sak nem min-
denek Fülig Farkig el adosodván mind az F e l s ő b b , 
mind az alsóbb Tisztek el u n t á k és el f á r a d t a k 
ra j tunk az sok executio(ban), es sok e x c o n t e n t a -
t iokban [Torockó ; Thor. 21/20]. 1817 G(örgény) 
Hodak, Libánfalva, Orsova ősz Gabonát 
az el nyomorodott a l lapot tyak m i a t t nem v e t h e t -

nek [Oroszfalu MT T L t 1470]. 
4. nyomorul t ; nevoiaş, nenoroc i t ; elend, arm-

selig. 1782)1799 Eddig elé olly kőnyörületessége 
volt a ' Groffnak, hogy a’ me ly Öreg Aszszonvok, 
el öregedett, vagy egyéb a rán t í s el n y o m o r o d o t t 

emberek Torotzkon vo l t án ak, azokot a’ 
Tisztekre bizta, 's nem igen k í v á n t á k a’ szolgá-
lat tyokat , mostan pedig Prae fec tus Ur noha egész 
Szolgálattal nem terheli, de hogy az özvegy Szegény 
Aszszonyok fonnyanak, egyebeket is tegyenek 
meg kivánnya [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 338]. 

elnyoimil i . be/elsi ipped/süppedez; a se a i u n d a ; 
einsinken. 1570 Ennek eleoteis ker tek v o l t B y r o 
vramat és az Thanacyot h o g i eo k. az ha tarokna* 
megh wytasara gondot viselnenek, hwlot az 
zomzed vraim sem Ta r t anak El len t benne, s z e o t 

Eomagok kenallvak Magokat Wele, Azért m o s t a n i t 
keryk eo k. Ne halgassak seh halogassak eo k. 
Mert er thyk varoswl eo k. hogv Jgen ely N y o m u l -
tak az hatar dombok, zwkeolkednek w y t a s n e l k w l 
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[Kv; TanJk V/3. 18a]. 1741 az Legeni és Gyekei 
Határok között emelt régi Hátár követ érte 
volna, még irásos lett volna az kőű, de ki vetetteké 
onuat, vagj csak el nyomult az földben aszt nem 
tudhattyuk [Légen K ; Ks K. 73]. 

2. elsikkad; a se pierde ; verlorengehen. 1714 
megh értvén Biro Sámuel Ur(am) hogj idegen 
keztŏl, idegen kézre forogh annak a joszág(na)k 
allapattja kihez kepest tartván attól/ hogy 
uciŏvel el ne nyomullyon és idegenedgjék igaz 
perektől, Biro Sámuel uram eo kglme sok bajos-
kodási után azon Detreheni portiot lé tévén 
a z nyolcz száz forintakot Arannvul . kezéhez 
vette volna [Mezőőr K ; Born. IX . 2 Hunyadi 
^stván táblai íródeák kezével]. 1735 Pagoesán, 

s Csánban üdŏt kel keresni, és formaliter a föl-
deket, Széna füveket nem kŭlŏmbe(n) ház hellye-
ket ki kel jártatni mert felesen el nvomultak 
bennek [Görgény MT; Born. X . lo 'Lestván 
^yórgy iev<]| I t t Méző Csánban a szántó 
oldeket régtől fogva nem osztották fel, azert 

nyomultanak el a Földek, sok házak után [Mező-
£san T A ; JHb XI/9 . 41]. 1778\1779 az embereim 
^ozzul néinellyek az Udvar után jarando allo-
ualis szántó Földeimből, es kaszálóimból sokat 

magok (na) k el foglaltanak, és talám birodalmok 
j \ta)l portio alá ejtették, hogy azok el ne nyomu-
k n a k az Arendator Inquiraltasson, és valakiknél 
favari Földet Taxa nélkül lenni tanál, azokat 
vegye viszsza [Kv; Ks 65. 44. 13!. 179511800 
^ roff Toldalagi Farkas Úrfi Rákosi Istvánnét 
^ akarta hányatni a’ . Jószágból újra meg 
gyeztenek ismét, hogy éltéig lakhatnék benne, 

j midőn meg-holt, Osváték Puskával őrizték a' 
r£sfagot, — de abba maradott és el-nvomult 

°U1. 30]. 
^nvoi^/i?2 e c * m s z ó alatti, de nem erre az igére, hanem ennek 
cor • • szárm-ára von. egyik adalékát 'in oblivionem addu-
mezi verí?essenheit kommen', azaz 'elfelejtődik' jel-sel értel-
eK v e z a z értelmezés azonban — szerintünk — a NySz 
2 jel i a d í ü é k á b ó 1 nem olvasható ki. Tőlünk fennebb adott 
íorniá'-x a^mas*nt a sup-primo igének, ill. ez ige szenvedő 
tukJrJanak\'elsikkaszt', ill. 'elsikkad' jel-ét (1. erre: Finály) 
11Q„ zte^heti vissza. Egyébként nagy a valószínűsége annak, 
latinK c í m s î î ó összes jel-ei nem függetlenek ennek a hazai 

D a n agykor feltehetőleg - közkeletű igének jel-eitől. 
. kb. (az iigy) későbbre tolódik, ellialasztódik ; 
gr°blema) se amînŭ; aufgesclioben werden. 1757 

eniian Juon az akkori szolgabiroval diseretio 
* al valahogy ugy meg egyezett hogy a dolog 
epnt el nyomult, annakutánna énis szegény 

mber lévén, s látván aztis hogy az Udvari Tisztek 
Partomott nem kivánnyák fogni belé hattam, 

*ely szerint mostis azon Rédei részen lévő embe-
ek bírják [Galgó Sz; JHbK LIV/6. 15]. 

Ifin visszavonul; a se retrage; zurückweichen. 
10. Octobris tájban érkezett bé Badensis'1 

v Jelsége árinádájával az római császárnak. Béjö-
eteüvel az ellenség Szeben tájárul elnyomult és 
^varhelyszéken által végre 24 Octobris nyomta 

áltT' Badensis Thóköly uramat a Boza passuson 
t a l [IIAMN 327. - UA bádeni őrgróf]. 

elnyö 
elnyű/rongál; a uza complet (obiecte, 

l n e ) ; abbrauchen, verschleiſ3en. 1723 : vőttem 

hét csebret, négje meg vágjon, hármát a dögö-
sök el nyőtték 1,,38 [Kv; KvRLt X . A. 16J. 

elnyohct elnyűliet/szaggathat, elhordhat/visel-
het ; a putea uza complet; abbrauchen/zerschleißen 
können. 1590 Az Zegeniek keözt egi feözeö 
Azzoninak atta(m) minden ap(ro)lekiual egietembe 
fcözue zainlaluai fl. 6 d. 32 Azon kwueöl az meni 
sarut el nieöhet [Kv; Szám. 4 / X I X . 10]. 1628 
Benczje ( ?) Janos segeoczege sel istuan altal 
ebesfalui tistre. Kez Pénz f. 32 Dolmani nadragh 
mente karazia maghamnak kel meg czjnaltatno(m) 
Barani beor berles, czismat menit el nieohet 
[UtI]. 

elnyugodt 1. elhunyt ; decedat, răposat; ver-
storben, hingescliieden. Szk : (az) Istenben jÜ^ban 
~ (a) megboldogult, (az) öröklétre/jobblétre szen-
derült. 1589/X VII. sz. eleje az eö Céhekről regen 
ki keolt Leuelek, melliek regenten az Vrban 
el ni ugat Birotol, Polgaroktol ki adattattanak 
uoltak (így !), ez regisegnek miatta telliesseggel 
erŏtlenne löttenek volna [Kv; KőmCArt. 1]. 
1598 amy ( !) Jstenben el niugott Attyaink mine-
meó zorgalmatoson es zeretettel ez zegeny hazank-
naka zolgaltanak [Kv TanJk 1/1. 320. - aA 
városra von. j. 1608 az zeginy Jstenben ell nyu-
gott nagiobbik Kalachswteő Ferencz [Kv ; RDL I. 
85 j. 1622 az Istenben bodogul el njugot Gelljen 
Imreline Kalaczsuteo Cata | az Istenben elniugott 
Tothazj Eötues Mihalj vram gyermekj, Mihalj 
es Jstok [Kv i.h. 13, 119, MNy LXII , 230] | 
az eo szegeny Istenben el niugut vra [Kisfalud 
MT; Bál. 58]. 1626 az Istenbe(n) el Niugott 
Kolosuarj feo Plebanosnak Geocz Palnak 
holta vtan, minden Iouainak, es Giermekinek 
Tutorsaga, gondviselesett, Az Beoczuletes Tanacz, 
es az Attiatiakis rea(m) adua(n) [Kv SLt 
FG. 6]. 1627 Az Istenben El niwgut Io Emleke-
zettw Chanta Mihalj [Kv; RDL I. 134]. 1628 
az Jstenben bodogul el niugot Radnóti Jstua(n) 
deák vram [i.h. 138]. 1629 En Kolosuary bchuller 
Georgj az en Eoczeymmel sogoraymmal es 
Hugaymma! az en Jztenben el niugodott Attiay 
es Annyay reszem feleoll megh alkuttam [Kv; 
i.h. 140J. 1630 Istenben el nyugut Attia [Orosz-
fája K ; Bál 62]. 1637 az szegeni Istenben el 
niugot Uram [Mv; MvLt 291. 86b]. 1640 az 
szegény I(ste)nben el nyugutt Eoregh Yass Georgy-
ne Aszonyom [Fodorháza K ; Wass]. 1641 : az 
Istenben el nyugut Nehay Iffiabbik Desffalvi 
Gaspar Uduarhaza [Mihályfva N K ; JHb X X I I / 
36]. 1644 az megh holt l(ste)nben el nyugut 
Kegielmes Urunk'1 [Fog. B'érz. 17. XII /36 . -
:lBethlen GáborJ. 1652 "az Istenb(en) el nyugoth 
nehay Beldi Janos Uram [Altorja Hsz ; BLt]. 
1654 I(ste)nben el niugot Veselény Boldisarné 
[M.borzás SzD Ks. Bánffy Anna urb.j. 1659 
az Istenben el nyugutt Bott András [Gysz; LLt 
159!. 1667 Istenb(en) boldogul el nyugut Néhai, 
Nemzetes, Szekely Boldisarné Aszonyom [Feltorja 
Hsz LLt]. 1668 I(ste)nb(en) el nyughott May-
tlieni András Török Deák Ur(am) [ K v ; KvLt 
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1/181]. 7674: Nagy szaju Balas az Eoreghbik 
I(ste)nb(en) el nyugut Lazar István Ur(amna)k 
jobbágya vala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 68]. 
1680 : I(ste)nb(en) boldagul el nyugutt V.a Bor-
bellj Pet(er) Ur(am) [Ne; DE 2. - aVáradi]. 
1699 : Istenb(en) el nyugut edes Uram [Meggyesfva 
MT; Bál. 93]. 1702: Istenben el nyugut Apam 
[Tarcsafva U ; Pf]. 1703: Istenben el nyugutt 
Néhai édes Őtsém Petki János Ur [Marossztgyörgy 
MT; Ks 14/XLIIIb özv. Torma Jánosné Petki 
Anna végr.]. 1721 Néhai Istenben el nyugut 
Mlgs Kornis Gáspár Ur [Naszód B N ; Ks 184. 
LXXXV]. 1751 Istenben el nyugut Farkas Mateh 
Uram [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 11]. 1768 : É n néhai 
Istenb(en) el nyugut Henter Ferencz Urat ismér-
tem [Szentimre Cs; Hr 5. 40]. 1810 : Istenben el 
nyogodot néhai férje Polatsek Joseff [Kv; Borb. 
I], 1828 Istenben boldogul el nyugudt Férjem 
[Martonfva Hsz; Bet. 1]. 

2. nyugovó; care se odihneşte; ruhend, liegend. 
1823 el nyugudatt hammait semmi esetben serteni 
nem kevánnyuk [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

elnyugodta (nap) nyugt a ; asfinţit, apus;^Unter-
gang. Sz. 1776 : az hitlés után illyen formaţSzókat 
szollá B. Henter : Már énis Sok Viszontagságok, 
Nyomorúságok után, fel irám à Dispensatiora az 
esztendő Számat, Napot holnapot, hogy el nyer-
tem Groff Kornis Annát, Mellyet halván ă Groffné 
igy Szóla Edes B. Henterem! azt olvastam 
Benitzkibena nem fel jövetelével, hanem el nyu-
gottával kell ditsirnűnk ä Napot, mert afféle 
dolgoknak meg fordulását, én hallottam is, lát tam 
is [Kóród K K ; GyL Gabr. Martonffi (31) káplán 
vall. — aNyilván Beniczky Péter Magyar ri thmu-
sában (1664)1. 

elnyugszik 1. nyugovóra té r ; a se duce la cul-
care ; zur Ruhe gehen. 1573 Ilona Haydw Antalne 
Azt vallia hogi hallott zywalkodast az vchan 
ky megen, tahat Kowach Benedeket Mas Ember 
kwldy Be Meny Be Io zomzed Nywgodial ely 
[Kv; T J k III/3. 229]. 1597 Zagarich Miklós 
. . . wallia mint egy kilencz orakor taiban . . . en 
hazam nepewel eggyewt be zegezwe(n) kapúmat 
el nyugottam [Kv ; T J k VI/1. 50]. 1638 : immár 
elis niugotta(m) volt hazamba(n) hanem halla(m) 
azt, hogj mondgja vala ez az Mészáros Jmreh fia, 
hogj ne banczatok io Uraim hadgjátok beket 
[Mv. MvLt 291. 131b]. 

Szk : az IstenbenjÜrban ~ örök nyugovóra tér, 
jobblétre/öröklétre szenderül. 1646: I t fekuznek 
az Vrban el Nyvguvan Doboly Mihálynak három 
szerelmes giermeki kik aluttak el az Vrban 1646 
eztendobeli pestisbe [ K v ; EM X X V I I I , 301 
házsongárdi sírkő-felirat]. 1653 : 1620 esztendőben 
az apám Nagy Szabó János . . . az Istenben el-
nyugszik boldogul hé t fő nap [ETA I, 124 NSz]. 

2. lenyugszik; a apune/asfinţ i ; sich dem Unter-
gang zuneigen. 1754 : már az ŭdö kíso, az nap el 
nyugott réá emlékezzék kegyelmetek [MNy 
XXXVII I , 131]. 

elnyújt 1. (halottat) kinyújtóztat / ter i t ; a întinde 
(mortul); ausstrecken. 1676: Tudom aszt, hogy 
mikor az Attya meg holt s el nyúj to t ták akkor 
Kun István az kertben loptázott [Karatna Hsz; 
HSzjP]. 1702: mikor Istenben el nyugut Palfi 
Ferencz u(ra)t el nyúj to t tak vala, beteges leven 
másod nap mehetek oda, a ' nyú j tó padon feküt 
s ' szegeny Bat jam még koporsoja sem volt [Tordát-
fva U ; Pf]. 1737: Néhai Bolta Mihaljne minek-
utanna meg halalozott volna . . . akarvan haló 
egjetmassaban el nyúj tani . . . a haló egjetmassat 
semmit nem tanálánk [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]-

2. elnyújtóztat ; a lungi/întinde; (aus)strecken. 
1778 : egykor ki jővén látám hogy Csanán Urszuly 
a’ Földön el van nyújtva, Ugrán Lapadát s Flóra 
Gligor az ha já t tépik, Berár Zaharia pedig térdivei 
a’ melyit nyomdossa, s patkójával rugdossa 
[Egerbegy TA; J F . Beltyerán Kratsun (40) vall.]-. 

elnyújtózik elnyúlik; a se în t inde; sich strecken. 
7640 : látám, hogy ot t nyúj tózot t vala el amaa 
Bencze Mihály az ágyban [Mv; MvLt 291. 233a— 
51a átírásban!]. 

elnyújtóztat 1. (vkit a földön) elnyújtva lefektet; 
a culca la pámînt, a întinde pe pämînt ; (aus)ge-
streckt niederlegen. 1633: teglas Ferenczne az 
Berkezi Mihalj hugat az kezeuel igen tazigallia 
vala, ugi hogi az leani orrara essik vala, az uta(n) 
. . . teglas Ferenczne azo(n) leant, el niutoztatua(n) 
az tégla cziűrnel ugi verte hogi eggik űtes az 
masikatt o t t erte tudom hogi sokáig f e k u e k 
az leani az veresben [Mv; MvLt 290. 141a]. 1638 ' 
Varganit Ŏtt katona hozta uala az en Ereszem ala 
hozak es el niutoztatak <a>z Feiet az első gara-
diczra teuek, es az szememel l a t t am hogi az kettci 
megh giakta [Mv; MvLt 291. 142b]. 

2. k inyú j tóz ta t / t e r í t ; a î n t i n d e ; ausstrecken. 
1591 Mikor oda Iutek, Immár el n i u t o z t a t t a k 

vala az holt legint [Kv; T J k V/ l . 174]. 1736 u. ' 
Mikes Mihály maga meghagyta, egy ingben lábra-
valóban nyújtóztassák el, a koporsóját ' is kívül 
vastag gyolcscsal vonják be, úgy is v o n t á k 

[MetTrCs 479]. 

elnyúlik 1. elterül; a cădea jos ; hinf allén. 1644 : 
az szaz giermek megh ü teŏ t t e az Űst giarto fif* 

la t tam hogi az feòldeòn el niult s s iua lkodik 
az giermek [Mv; MvLt 291. 416b]. 1752 : Boda 
Miháj . . . engemet Fatenst mint akori Birot 
kánszerite ara hogj . . . mivel az melj Tinót Furu 
Gyorgjné házához haj to t tak , már el n y ú l t , s 
niznők meg [Diósad Sz; W L t Szigeti Sigmon<* 
(48) ns vall.]. 1757: ugj meg üte hogj Pakula* 
Vaszü egeszszen el nyulék s halai (na) k ereszte 

magat [O.kocsárd K K ; Ks 8. XXV. 14]. 77/* 
a’ Biro utánna indulván, ugy főbe ute hogy mina-
jár t le bukék fővel a ' pa takba , s ott el nyúlt, 
még nem is jajdult [Egerbegy T A ; J ^ . “ J ^Sa 
Antal Francisci quondam Fülep rel. vid." J 
vall.]. 1810 k. (A malacok) h a úgy meglette* 
volna verve mint a’ Felp(eres) álllttya edgy* 
edgy hellyt, másik más helyt nyú l t vólna el [l>es» 
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DLt 82]. 1843 a ' Fogadohàz ajtójába érve, lát-
tam Pekárikat a' ház fölgyén elnyúlva morogva 
fetrengeni [Dés; DLt 586. 21]. 

2. szétterül; a se întinde; sich ausbreiten. 
1831 Hallottam a tavaj Nyáran, s láttamis a 
Fodor Péterné Léányát Sirva borzos hajjal, fővel 
a piatzan futni, a fersingit hozzan maga Után el 
nyúlva vontzolván, azt kiábálta ja j meg ől Székelly 
Farkasné [Torda; TVLt Közig, sztlan Kenderesi 
Joseffné Kondort Katalin (49) vall.]. 

3. kinyúlik; a se lungi; sich ausstrecken. 1843 
halván — hogy Pekárik Jóseff . el vagyan nyúlva 
meg halva, — . . . én Kaj tán Jakabbal együtt 
bé futottunk a' házba meg nézni fel emeltük 
a' Földről . . . 's akkor Pekárik fel utsudatt ájultt-
ságábol [Dés; DLt 586. 11]. 

4. elér; a ajunge; reichen. 1765 : a Kereszthegy 
Havassának Gőrgény felőli való mezős része eleitől 
fogva olyan tilalomba vólt, hogy még a' Gyergyó 
székieknekis ă kik azon Utaztanak, nem volt 
kűlőmben szabad ottan Lovaikat étetni, hanem ha 
az ősveny kőzepiben à Pányvás gőtéinek TzŐvek-
jét fel ütötték, és igy ä meddig ă Tzővekről à 
Fányvás kőtél el nyúlt, addig az utazók (na) k 
niarhájoknak etetésekre szabadság engedtetett 
[Hodák MT; Born. G. VII. 36 4 r. tanú vall.]. 

elnyúló elterülő; care se întinde; sich er-
streckend. 1840 : a’ házak mellet elnyúló kertek-
be egy néhány Oltoványok [HSzj oltovány al.]. 

elnyúz elharácsol; a acapara, a lua cu sila; 
jm etw. rauben. 1571 Maskíppenis zwksegesnek 
-atatik orzagunk Jawara annak meg tudakozasa 
es ertese hogy hijaba valo helire ne keolt legiena 

ha mar az zeginysigteol el nywztak [SzO II, 324. 
— aA felszedett jogtalan szolgáltatás]. 

elodázhatatlan halaszthatatlan; care nu poate 
fi amînat; unaufschiebbar. 1876 A harangláb 
újítása már elodázhatatlan [Györgyfva K ; ETF 
107. 12]. 

elokáció kihelyezés; plasare; Auslegung. 1777: eŏ 
Nga pénzének egvébb hasznát, és hasznos jo hely-
re valo elocatioját tehette volna [ JHb XXXV/58]. 

elokád 1. ts lehány/okád; a voma/vărsa (pe 
cineva, ceva); sich über etw. erbrechen. 1586: 
Kannagyarto András vallia. Az Aztalnal ighen 
Reszegh vala ugia(n) az elembea fekwt vala zolga 
lewen, es mind el okada Ruhamat, kit valtigh 
zegienlek [Kv; TJk IV/1. 545. — aAz első e 
fölött karika; ez utólagosan betoldott o-nak is 
nézhető]. 

2. magát hányik, okádik, öklendezik; a 
vomita/vărsa; sich erbrechen. 1586 Grusz Leo-
rincz vgy Iutf t vala hogy az Aztalnal mind 
el okada magat [Kv; i.h. 545. — *Értsd: ivott]. 
1637: Polgár Istoktnl hallotta(m) azt hogj eö 
másod magaval latta, mikor ez az szekely Istók 
kétszer megh Czelekette az Aszonnak, megh másod-
szor hogj fel keölt az legeny rola el okatta az 

Aszonj magat [Mv; MvLt 291. 106b]. 1807 
Templomban voltam, ot egy aszszony el okádta 
magat [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 367]. 

elokál 1. kihelyez, kamatra/kamatos kölcsön-
ként kiad ; a da împrumut cu dobîndă; auf Zinsen 
geben. 1722 : Akik pedig pénzeket bizonyos ezüst, 
és arany Zállagokra elocállyák és hetenként min-
den forintra egy pénzt némellyek egy Krajczárt 
vésznek, ezek (ne) k efféle fukar és szer felett 
Capitalisokot aequalo haszon keresések interdicál-
tassék in perpetuu(m) [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 
1726 Az Kéméndia Ecclesianak conferalok fl 100 
ugjan az Kéméndi adosságokbol, mellyet minél 
hamaréb pro Fundo elocallyon mentől jobb heljre 
[JHb XXXV/21 Jósika Imre végr. - aKéménd 
H]. 1732 Az Eccl(esi)a penzit es adósságát revi-
deálván es azokrol szorgalmatoson exigalvan 
vágjon ad fenerandum decem per centum elocalva 
e szerinta [Besenyő Hsz; SVJk. - aKöv. a fels.]. 
1761 : régi adósság . . más Falukra ki adva és 
elocalva vadnak [Szászvessződ NK ; J H b XXIII/ 
31. 31]. 1806 : fizetessenek ki A Déési Szerzetes 
klastromnak 100 azaz Száz Rhenes forintokat, 
melyeket maga a klastrom elocályan [Szent-
margita SZD; Ks 14/XLIIIa Kornis Gábor végr.]. 
1819 Újvári Josef Urhaz elocalt interesrea [Mező-
madaras MT; MvRLt. — aTi. bizonyos összeget]. 

2. bérbe ad ; a da ín arendă, a arenda ; vergeben. 
1759 Papoltza igen feles számú bizonyságokkal 
meg állította ., hogy emberi emlekezettől 
actualis usussa birodalmába volt a nevezett 
helyek(ne)k mint önnön maga határának, arról 
kárt harap-égésért valo büntetést fizetett, hasznát 
Taxáért elocálta [Hsz; SzentkGy törv. széki ítélet. 
- aHsz]. 

Szk : árendába ~ bérbe ad. 1770 : Gróff Petki 
Iosef Űrffi eŏ Nga Legitimus Tutora . . Fogado-
jat . Molnár Mihály és Fogarasi János eŏ 
Kegyelmeknek kívánván árendában elocalni, tŏ t-
tek egy más között bizonyos punctumokot [Mv; 
Ks 73. 55]. 1810 ezen rész Jószágnak a' Caput 
Bonorumtol valo távulsága miat is . Jobbnak 
látták a' Méltóságos Exponens Urak ezen rész 
Jószágot jol arendába elocalni [Pacal Sz; Ks 76 
Conscr. 448]. 

3. férjhez ad; a mărita; verheiraten. 1673 : 
Mivel penigh Drusianna in capillis van ehez 
kepest minden nemű res mobiliseket, az ezüst 
marhán kűvűl, fen hadtunk, ugj hogj aequiparal-
t^psék, mindenekben, ezen fen hagjot jokbol vala-
mint szinten üdvözült attjok, Betlen Domokos 
Uram, elocálta volt Betlen Kata aszszonjt [Maros-
sztkirály AF\ IB]. 1681 Retyi Matthe ura(m), 
az Sz: ministeriu(m) ellen az leanyiat ditsŏs-
seges hŭ tŭnk es vallasunk motskolasara, az gyen-
gek(ne)k meg botrankoztatasara, az Sz : minis-
teriu(m)ra te öt hűti kŏtelessege elle(n) vallasa(n) 
kivŭl valo férfinak elocalta, és a’ Baalnak szen-
telte [SzJk 152]. 

elokálódik kölcsönként kiadódik/helyeztetik; a 
fi dat ca împrumut; vorgeschossen werden. 1787 : 
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Ezen summa . . Mészáros Nagy Ádámnak 
a Summáért ţett kezességére erga Interesse eloca-
lodott [Mv; MvLev. .Nagy György hagy. 11]. 

ęjokált 1. (kamatra) kihelyezett/adott; dat cu 
dobînda; auf Zinsen gegeben. 1728: Vágjon inte-
resre elocalt pénz fl 80 "15 melyről ratiocinalni 
tartozik Megje biro ur(am) [Gidófva Hsz; SVJk]. 

2. bérbe adott ; dat ín arendă, arendat; vergeben. 
77.43 Természeti szokása lévén ezen sedriának, 
hogy az ollyan gabonának valo oppignorált vagy 
quoquo modo elocalt szántó földeket régi usussa 
és praxissa szerint akkoron szokta az legitimus 
Praetendensek(ne)k adjudicálni, midőn az gabona 
belollok fel takarodik, nem pedig medio tempore, 
az mikor az Zálagasitó Fél ki adott pénze iránt 
periclitálodik és Economiájábanis meg fogyat-
kozik [Kv; TJk XVI/3. 901. 

3. elhelyezettã, plasat, depus ; angelegt. 1733 : 
A Kolosvári szállásán elocalt pénz Flor Hung. 46 
[M.nádas K ; RLt]. 

elokáltntik 1. (kamatra) kihelyeztetik/adatik; 
a fi dat cu dobîndă; auf Zinsen gegeben werden. 
1749 (A kölcsön) más Faluba elocaltatott s 
bajos az Interesn(e)k esztendőnkent valo fel 
szedese [Uzon Hsz; SVJk]. 1787 Ezen 
Lioitatio alkalmatosságával congeraltatott Summa 

Hf 327 és 34 pénz rész szerént Interesre 
bizonyos hellyekre jo securitas alatt elocaltatott 
[Mv MvLev. Csiszár György hagy.]. 1799 Ide 
valo Civis Bán György azt kérte hogy az néhai 
Feleségétől maradott gyermekeinek rátájokba 
jutott 900 forint summa Sánta Urtol fel vétettet-
vćn más Securusabb helyre elocaltassék és az 
liátra lévő interesnek meg fizetésére szorittassék 
[Mv; MvLev. I. 

2. bérbe adatik, kiadatik; a fi dat ín arendă, 
a fi arendat; vergeben werden. 1761 (A ház) 
Nagy Lászlónak egy arany taxában elocal tatot 
[Déva; Ks 94. 24. 4]. 

elokkupál 1. (jogtalanul) elfoglal; a ocupa (pe 
nedrept) (unberechtigt) besetzen. 1590 az eo 
maga zanto feoldet absoluta poten(tia) median(te) 
el occupalta es ususatt p(er)cipiaíta [UszT]. 
1611 Reczey Boer János ada erteswnkre keònieor-
gese altal hogy neminemeó Attiatul maratt eóreók-
segeth Boer Peter hatalmasul tule el akarna 
occupalni, ea conditione hogy mi Conferaltuk 
uolna neki, holot ninczen hirunkel [Nsz; Szžÿl. 
fej.]. 1620 egy nagy darab kaszalo rétit 
el occupaltak volna [Csicsó Cs; Bál. 41]. 1625: 
Az meg newezet eoreokseg edes Agyankke (!) 
voltt Az my Attyank hogy megh holtt 
my Arwaye marattwnk vgy occupalta el teolwnk 
az al peoreos [UszT 91a]. 1647 : egi szőlőt 
Almasi András el occupalua(n) potentiose kezenel 
va(gyo)n es miuelteti ne(m) gondolua(n) semmit 
az Tilalommal [Kv ; T J k VIII/4. 174]. 1746 
Hujetz Jank Exponállya: az Inctus se 
Gabonábúl se Szénábúl az én részemre sémit 
sem hagyott; hanem mind maga elocupalta és 

bé takarította [Vályebrád H ; Ks 62/22]. — L. még 
elokkupálódik al. 

2. eltulajdonít; a apropria; enteignen. 1633 
eoa volt dezmas felső veneczen, de nagy Thamas 
Vr(am) igen megh, hat ta hogy az F e j e d e l e m e 
köze czepelliek Jőuendőben aszt az 12 kalangya 
Buzat, melliel az eo kegiine Buzajanak Asztaganak 
Totottb czinaltunk vala, Jol tudom hogy nem 
akarta aual ell occupalni, maga szamara, mert 
ugy hatta vala ennekemis, hogy mihelt az dezmat 
kezdiuk czepeltetny, Asztis leh hanniak, onŭat 
es el czepeltessuk [F.venice F ; Szád. — aA valló 
Sztan Ovesza (40), dézmás. bÉrtsd: tetőt]. 

elokkupálódik (jogtalanul) elfoglaltatik; a fi 
ocupat (pe nedrept) ; (unrechtmäßig) in Besitz 
genommen werden. 1760 micsoda Szin a l a t t 
occupalodot es mennyit occupaltanak el ezen 
utrizalt hely mellől nem tudom annalis i n k á b 
hogy ellenzette volna valaki hogy ne o c c u p a l t a s s é k 
el mellőle vagy is belőlle, mind ez ideig egy részre 
is [Bethlen SzD; BK]. 

elokkupáltatik (jogtalanul) elfoglaltatik; a fi 
ocupat (pe nedrept); unrechtmäßig besetzt/in 
Besitz genommen werden. 1760 ne occupaltassék 
el mellőle vagy is belőlle [Bethlen SzD ; BK-

A teljesebb szöv. az előző címszó al.]. 

elokkupáltatott (jogtalanul) elfoglaltatott; ocu-
pat (pe nedrept) ; (widerrechtlich) besetzt geworden. 
1620 egy nagy darab kaszalo rétit el o c c u p a l -
tak volna az el ocupatatot kaszalo retetis 
meg keuanna [Csicsó Cs; Bál. 41]. 

elokvens ékesszóló; elocvent; eloquent. 1653 ' 
Borsos Tamás azért a ki bíró vala abban az 
1602-k esztendőben — a város népét egybe g y ü j t e , 
és igen szépen a dolgot eleibe adja a népnek, és 
ékesen perorál előttök — mert eloquens ember vala 
[ETA I, 75 NSz]. 

elold 1. leold; a dezlega; losbinden. 1633' 
hallotta(m) magatol Szabó Mihalitol hog' ótet 
Bandi Ferencz igazgatta hog' az halazok igen szép 
òreg harczat kòtenek az tulso hid ala, es eg' f v 2 

fara allottanak es ug' keòtòttek oda, es ug' kvl-
dòtte òtet Bandi Ferencz oda hog' meni el, 
ig' talalod megh de teis ali az fvz fara es ug' 
el, s hozd el [Mv; MvLt 290. 119bJ. 1722: en 
abban az időben hűtés polgár voltam Tőb polgár 
Tarsimmal edgyűt es en adtam az edgyik az (így •) 
kalacsosnak az kalacs pénzt Úgymint Tiz magya* 
forintokat ollyan formán vőnek kalacs pénzt 
hogy Sándor Cigány maga odatta el az Lova-
kat az paj ta oldalatol es adta az fianak Mihók-
nak, ő vitte ki az falu vegire [Marosbogát TA, 
TL. Kocsis György (58) vall.] | en akkor polga* 
voltam mikor kalacs pénzt vettek, az B o l d i z a r (•) 
es Marci cziganyék, Lovaiknak el lopasa iránti 
akkor mondotta az kalacsos hogy Sándor Cigány 
oldatta el, az Boldizar es Marci Cigány l o v a k o t , 
es adta Sándor cigány az fianak Mihóknak, 
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Fia ki vitte az Falu vegire es adta Bogyóra Mihoka-
nák? [uo; TL. Joza (!) Ianos (68) vall.]. 7759 
vätámi J f j u Legény ejtzakának idején loval oda 
mént amig maga benn mulatott , addig mások 
a lovat el oldottak s hátra vitték az ház farához 
[Szentlászló MT; Sár.]. 1846 Diószegi Ferentz 
el nient Dosa Vrhoz, holott senki honn nem lévén 
- âz Istállóból a’ meg kőtőtt Tehenet tolvajul 
el oldván ki eresztette | Kakasd MT DE 2]. 

3. megold; a desface; (auf)lösen. 1744 Fűlőp 
rám dőle azt mongya hogy bizony meg basz: 
én rtiondaui meny dolgodra azután el mene, de 
hogy másként hozam nyúlt volna, vagy liarisnyá-
matt el oldotta volna, azt nem eselekette [Gyeke 
K ; Ks. Rusz Pável (30) vall.]. 

Szk : kévékét ~ja kereket old, elinal. 1774 
volt más Jantsi nevezetű, mint egy tizen egy-
esztendős Legényke . ( kerekit ell oldván:) 
máigis oda Van [Szentdemeter U ; LLt Vall.27]. 

eloldat kioldat; a puné sa dezlege; losknüpfen/ 
binden lassen. 1632 Timar János kòtòt uolt az 
Nagi Mólómnál az silip eleibe bórt az Malom 
mester égik felòl el odata* az kòtelet, es az viz 
az beòrt az gat fele czapa [Mv ; MvLt 290. 102a. -
a01v. ódatá (oldatá), v. ódot ta (oldotta) ? Az 
utóbbi olvasat esetén az elold címszó alá tartozik. 
A kapcsolt mellékmondat állítmányának igealakja 
miatt valószínűbb a címszóul írt olvasat]. 

eloldhat kioldhat; a putea dezlega; losbinden 
können. 1602 ha idejen meg monta wolna hogy 
az Jstrangot el akaría metelnj az masikotis el 
odhattuk wolna, de ugy wagion hogy maj (!) 
hercziekes wala az nienes lo [UszT 17/45 „Biro 
Jakab lofw Bodog azon falwj" vall.]. 1759 a 
lovat el oldottak s hátra vitték az ház farához, 
fel kötötték az koszorú Gerenda végihez, ugy 
hogy el sem oldhatták, hanem el kellett vágni 
a kötőfék szárát [Szentlászló MT; Sár.]. 

©loldlk el/kioldódik; a se dezlega; sich lösen/ 
aufmachen. 1730 Ezt hallottam ŭ Varró Ász-
iszony) tol hogy mondotta néki Borbára Aszszony 
fogja kgld egj kitsinnyég ezt ă keszkenőt az elö-
ruhámat had igazítsam meg, mert el oldott [Torda; 
MvRK]. 
. A régiségből a NySz egyetlen adalékkal 'solvor ; sich löscn' 
jel-sel Keltáiból idézi a címszóbeli igét. A meg- igekötős forma 
Egykori létét azonban már mások mellett Heltai és egy MA 
adalék, ill. hivatkozás igazolja. 

eloldoz 1. elold; a dezlega; losbinden. 1574 
Marton porozlo Azt vallia hogy Eo Megen az 
estalioba otth három lowat talal es az egyket ely 
odozza [Kv; T J k III/3. 320]. 1602 kialtek wtana 
hogi az Istenert kerlek hogy lowastol ne hagy Jde 

En magamis wgj akarek hogi el odozam s el 
zalagiak ra j ta de az hajdok zinte Érnek uala s 
ot wala egi kis arok walamj fwzes bokroskak aba 
hengeredem be s wgy maradhatek meg hogi le 
nem waganak [UszT „Biro J a k a b lo fw Bodog 
azonj falwj" vall.]. 1751 Vándorék(na)k ha 
• • • az efféle vigyázó Határ Pásztorok valami 

kárból néha be kaphattyák is be ha j to t t megh 
kötözöt t Märhájokat vakmerőképpen el oldozzák 
el lopják [Bälázstelke K K ; BfR Michàèl Remd-
ler (60) jb vall.]. 

2. kioldoz; a deznoda; àusbinden. 1632 m
ŝ Timar 

Janasnenak az leania monda az Anniänak, Ania 
bizoni el vagdaltak a beóreóknek az kótelit ( : az 
bóróknek penig czak el odoztak uala az köteleit:) 
[Mv; MvLt 290]. 

elolt1 1. kiolt; a stinge; (aus)löschen. 1591 
Aztalos Jmrene az legenieknek agiat vetet, 
le fekwttenek, giertiat ėl oltottak [Kv; T J k V/l . 
84]. 1783 Gyulás a miat t a lőves mia t t nem tá-
madhatot t volnae kőnyen a Faluban, ha mások 
azon égő foljtást el nem otották volna [Agárd 
MT; Told. 10]. 1794 Illyés Szimeon . az maga 
Irotvánnyába tsinált volt az idén posárt, mely 
el terjedvén az Erdőbe, a falu kéntelenített ki 
menni, hogy el oltsa, külőmben még nagyobb 
káris következett volna [Kiskristolca JHb. 
aKésőbb Kiskeresztes SzD ]. 

Szk : szomjúságát ~ja. 1597 azútán nemydeöre 
mint egy tizenket orakor taiba megh zomyohozwan 
esmet fel keolt, hogi ot kin igiek az legelbeol, 
hogy az Aiton ky lepik hall walamy chiattanast 
az haz taya(n) de ne(m) tudgia myre velny, hane(ni) 
mikor zomyúsagat el oltotta volna esmet be 
me(n)t es le fekewt [Kv; T J k VI/1. 15]. 

2. vkit eltesz láb alól, vki életét kiol t ja; a 
curăţa/achita pe cineva, a stinge viaţa cuiva; 
jm das Lebenslicht ausblasen, beiseite schaffen. 
1567 Helena, ancilla se audisse homo 
Colosien(sis) ita vituperasset Vrsulam, Nemes bes-
thye kurua, el otottad az wradat de ha meg kap-
hatom byzony a bwdosbea tethetem Mast mon-
dotok kuldosnak de thy wadtok azok, bestye 
kuruak kuldos bestye kuruak [Kv; T J k 126. —-
aA városi börtön legundorítóbb része]. 

Szk : ~ja életit kioltja életét. 1761 másod-
szori szovára òszve szidták, mondván : halgas 

mert i t t oltam el életedet [Torda; T J k V. 
205] ~ja a lumináját kioltja élete mécsét. 
1769 tsak adná az Isten kezem közé az mezőn 
valahol el oltanám a lumináját [T ; Told. 3a 
román tanú vall.]. 

Sz : nem szánná egy kanál vízben ~ani meg-
fojtaná egy kanál vízben. 1805 én réám azak 
közönségesen ugy haragusznak, hogy nem szán-
nának egy kalán vizben el oltani [Csekelaka A F ; 
KCsl 15J. 

elolt2 beolt; a altoi; (ein)propfen. 1817 a 
Kertész az iskolában lévő tseresnye ágakot 
mind el ototta [Héderfája K K ; IB] . 

eloltás kioltás; stingere; Auslöschen. 1843 
Ezen meg kinozo törekedett é a ' panaszlo Peká-
rik Jóseff élete el oltására? | Biztosságunk bé 
panaszoltatott Szabo Jánost . . . a közhivatali 
szolga meg kínzásáért, s élete el oltásara töreke-
deséért . közkereset ala vetendönek véli [Dés; 
DLt 586. 2, 27]. 
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eloltattat k io l ta t ta t ; a puné să s t ingă; löschen 
lassen. 1750 : a Hajósok azon gatot meg gyutat ták 
volt, el is eget volna, ha magam egy flintat kapván 
a kezemb(en) ki nem szaladtam, es hacsak fel-
t ekben) is el nem ol ta ta t tam volna [Déva; BK 
sub nro 144 Mich. Somlyai (50) ns vall.]. 

eloltogat oltásra felhasználgat; a folosi rînd 
pe rînd pentru altoire; zum Propfen nach und 
nach anwenden. 1782 : az Udvarház megett valo 
veteményes kertben a’ mely Gyümölcs fa oltá-
sok vadnak, azon Szükség iránt engemet küldet-
tek volt egj alkalmatossággal Károly várra, az 
honnat csak én akkor hoztam . . . ha t forint árra 
Pergament, és egjéb draga oltovány ágakat, me-
lyeket azon vetemenyes kertben el oltogattak 
[Ádámos K K ; J H b XIX/22. 34]. 

elolvad 1. a se top i ; schmelzen, aufgehen. 
7639: Szent Miklósnál igen Nagy Zaporesseô 
leőn az Linczegh János szekeresse az esőben 
be nem takar ta volt az ladat s az eseô be talalt 
menni a ladaba s valami nad mezet hatot volt 
megh az eseö s el oluadot [Mv; MvLt 291. 186a]. 
1827 égy kis ho némelykor hiszem hulldagal, 

de azis a Lotsba mind el olvad, sár, fagy, olvadás, 
elegy belegy változnak a [Kv; Pk 7. — aA levél 
jan. 24-én kelt]. 

2. megolvad ; a se topi ; (zer)schmelzen. 1862 : 
Tálya élegett (!) városba lévő Ev. Ref. Egyház 
fel segéllésére adakozni kell . . . El olvadt három 
harangja, hamuvá let t a ' paplak [Gyalu K ; RAk 
73]. 1874 : egy on kanna a gabonás elégése 
alkalmával el olvadott [Szucság K ; RAk 64]. 

3. kiolvad ; a se desprinde prin topire, a se topi ; 
abschmelzen. 1597 : az Égik Talnak az ziliben 
olwadot wala egy darab el az szilyben hogy meg 
foldottak adtam az kannagiartonak az Megh 
chinalasatwl.. . - /18 [Kv; Szám. 7/XIV. 46]. 

4. olvad; a se dezgheţa; schmelzen. 1592: 4 
íebr . az iegh hog' el olwadni kezdet vala, az 
hirtelen valo uiz az gáton felliwl akar vala menni, 
fogatta(m) giorson 8 embert, kik az foliamba(n) 
à vizet bochiattak, es az gatat ganewal megh 
teolteòttek [Kv; i.h. 5/XIV. 128]. 

elolvas 1. végigolvas; a citi pînă la capăt ; zu 
Ende lesen. 1591 Mikor azt a Jégzest el olúastam, 
esmeth kezeben adam Berekzazi Mathenak [Kv; 
RDL I. 60 Mathias Alba regiensis vall.]. 1600 : 
Az haborúsaghnak eleotte egizer hyt t wala engem 
valami leúel el oluasni Jakochj András [UszT 
15/65 „Georgj Miklós zentegihazas olah falwy 
Zabad Zekelj" vall.]. 1614 : Ez plenipotens penig 
töb baratiual hazamhoz Jöúen az Leueleket láto-
gattak el oluastak és elis vittek az kiket talaltak 
[Kv; RDL 1. 8J. 1653 : Ezt császára jól megru-
minálván, és az Erdély országa hitlevelét is elol-
vasván, azt találja f e l : hogy Erdély országa hitet-
lenségben lehet [ETA I, 59 NSz. - aRudolf 
császár]. 1733 : levelet vik (!) az urffi eo Ngatol 
Szombati István Vr(amna)k s mikor az levelet 
el olvasa engem ug j arczul csapa hogj mingjart 

ki locsana az vér az orromon [ C s i c s ó h a g y m á s 
SzD; JHb] . 1756: azon Instructionalis irást, 
Udvarbiro Keserű Imre Uram(na)k kezében adtam, 
mellyet midőn eö kglme el olvasot volna . . . tőn 
illyen Feleletett, Ér tem s alázatos kőtőlességem 
szerént Mlgs Aszszonjom eő Excellen(tia)jának 
meg irom [Déva; Szer.]. — L. még ETA I, 167. 

2. felolvas; ä cit i ; vorlesen. 1573 Kadas Ma-
thias Azt vallia hogi . . . veszen fely gergel deák 
hazanal az ablakról egi lewechket (!) meg olwassa 
es Mond Ihol mychodat Ir ez Neke(m) 
Nem Igen teccyk, ely olwassa eleotte [Kv; T J k 
III/3. 1 1 5 - 6 ] . 1586: vgia(n) Azon Napon penig 
Amely Karachon eleot Valo harmad Napon az 
zam vetel exitussat el olwassak, Az vy zaz embe-
rekis fel gywllienek es Akor eskeggyenek, Az 
Vniotis Akor el olwassak Es az Reghy Attiainktol 
rendeltetet 37 Articulust is hogy Az vy zaz embe-
rekis ozta(n) Zent Istua(n) Napiaigh gondolkod-
hassanak, hogy lo itiletbeol valazthassanak byrot 
es polgarokat [Kv; TanJk 1/1. 38]. 1628 : E* 
mi Deliberationkat mind az ket fel eleöt el oluas-
uan es Seres János Difficultalua(n) Apellál3-
az Becziwlletes Tanaczi Eleybe [Kv; RDL I. 18]. 
1681 : Vagy(na)k ollyak tarsaságunkba(n) a'kik 
kŏnybŏ l (!) olvásvan el az predikatiot, ne(m) 
tanulnak, hanem tsak az könyvhöz támaszkod-
nak [SzJk 153]. 1697 az mi Kglmes Ur(un)k 
jobbágya is csak el hűlt hogy előtte el olvastam*" 
[Asz; Borb. I . — °A supplicatiót]. 1737 elöttŏk 
a fen meg irt Instructiot szorol szóra el olvastam 
[Kövend TA; Borb. I]. 1746 ámbátor az utru-
mokot még el nem olvastuk volt, de sine dubio 
tu t ták ők mikről Sonálnak [Dob.; IB]. 

elolvasás 1. végigolvasás; citire pînă la c a p ă t ; 
Auslesen. 1682 : adanak egy irast be elönkb(e), 
melinek el olvasasara Szabó Is tván Ura(m) ken-
szerit vala bennünket0, inelire mi eö kgn(e)k ek~ 
keppen felelenk, My nem olvassuk mert my nem-
p(ro)curatorok vagiunk hanem ked olvassa el, had 
hallia az mas felis [Kv; R D L I. 161. — *Ti. * 
városi osztoztató bírákat]. 1750 eö Exja méltoz~ 
tá to t t az egész ezen Joszágot illető irasokot • el 
olvasásra ki adni [Nsz; Ap. 3]. 

2. felolvasás; citire (cu glas tare); Vorlesen-
1578 : Miért hogy penig az vnionak el o l w a s a s a 
es megh magiarazassa zwkseges az iffiu vraimert. 
eo Kegmek egy Reowyd es alkolmas napra gywchic 
be eo kegmeket Byro vram [Kv ; TanJk V/3. 
166a]. 1585 : az be giwtesnek feò oka nem egieb 
volt, hanem az teorwenyreól irot Articulusoknak 
el olvasasa [Kv; i.h. 1/1.] 

elolvastat 1. felolvastat; a puné să citeasca 
(cu glas tare) ; vorlesen lassen. 1605 Az Teoruia* 
fel zolittata, de az Al peres nem leon zenibe, 
bizonsagok vallasat el oluastatak, az TeoruinJ1 

megh itele enneke(m) az felivl megh n e u e z e t 
eoreokseget [UszT 20/41]. 1606: E l o l u a s t a t u a j x 
az relatoriat az J . falú Contendál es azt mongi0-
hogj az az Relatoria erőtlen [i.h. 19/33]. 1628 : 
mind az ket fel igyenetlenkedeo személyeknek 
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be adot igazsagit el oluastatua(n) Értik eo 
kėglmek ini mellet keresi Seres János igazsagat, 
es miuel all Kosa Miklosneis az ellen [Kv; RDL 
I. 18]. 1635 el mentwnk ad facies Arcis az 
kwlseò kapuia eleyben aholot igereól igere mind 
az Executionalist s mind az eò Nagok keozt valo 
Cońtractust . el oluastattuk [Szászrégen MT; 
VLt 17/1603]. 1675)1688 u Ezen Instructiot 
mind(en) heten egi<sze>r el olvastasd hogi annal 
inkab eszedb(en) tarcz (!) [Borb. I]. 1739 (Az 
eladás) ellen solemniter contradicálok, protes-
tálok ., melly Protestatoria contradictiomat 
az T : Ns Tanáts előtt el olvastatni p(ro)thocolál-
tatni ki adatni kívánok [Torda; T J k I. 158]. 
- L. még ETA I, 112. 

2. gúny kb. megolvastat, el/megszámŏltat; a 
puné să numere; (ab)zählen lassen. 1783 Tisz-
tarto Uram rnegtevé a’ törvényt 's elis ólvastatá 
a’ fenekeken® ollyformán, hogy égyik égy hétig 
fekŭt belé [EMLt. — aA botütések megszámo-
lására vonatkozhatik]. 

elöl vastatás felolvastatás; citire (cu glas tare) ; 
Vorlesen lassen. 1585 Ez Ieowendeo zombatra 
tulajdon chak az teorweny feoleol Irt, Articulu-
soknak el oluastatasara Biro vra(m) Giwclie Be 
a ' Varost [Kv; TanJk 1/1. 8]. 

elolvastatik felolvastatik; a fi citit (cu glas 
tare) ; vorgelesen werden. 1730 szegődtetett be 
• • • Kerekes Jancsi . ., kinekis Privilégium el 
ol'vastatek, es az eõ Inasi hivtallyárol valo Arti-
culusok [Kv; AsztCJk 147]. 1734: kivanom exhi-
bitaim el olvastassanak és én nekem mostani 
Repulsioert bé tŏ t t penzem readjudicaltassék 
[JHb XXXV/38]. 

elolvaszt 1. megolvaszt; a top i ; (auf)schmelzen. 
1585 Az zegeuy Azzonys eleg zegeniwl ele, Valamy 
On zerza(m) Iutot volt Kopaz Mateneteol (!) 
es ezt az Azzony eozwegy korába el oluaztotta 
Azzal ele [Kv; T J k IV/1. 426]. 1594 Banfy 
Boldisar hogy leaniat hazasita, 4 On talat at tam 
oda keteit (?) altal lukadot hogy el olwaztottak, 
Czinaltatta(m) ithon wionan meg d 54 [Kv; Szám. 
VIII/6. 30b Casp. Semel sp kezével]. 

2. beolvaszt; a topi; (ein)schmelzen. 1585: 
elis olwaztot az on zerzamba(n) es on keoseontiwt 
ehinalt beleolle [Kv; i.h. 429]. 1592 Eotues 
Tamás . . . vallia megh monta Bekessi Ger-
gelnek, hogi el ne oluazza az ezwsteot [Kv; T J k 
V/l. 242]. 

elomlandó 1. széteső/hullófélben levő; a fi pe 
eale sŭ se desfacă; ini Zustand des Auseinander-
fallens befindlich. 1589 Ket tal moso Roz cheber 
el omlando Két Lyu Egy Io Negyed (ígyl), 
másik Roz omlando ſ K v ; KvLt Vegyes ir. 1/1. 
69]. 

2. omladozóban/omladozófélben levő, roskatag; 
a fi pe cale să se dărime; ím Verfall begrifien. 
1592: Zechi Marton vallia Égikor inte azon enge-
mett batiam Zechi Jstuan, hogi^az Maiort ozta-

nuk megh, ne lenne anny rezre inert anńel-
kwlis el omlando volna az chwr [Kv; T J k V/l . 
229]. 

elömlik 1. elömlik; a se vărsa; vergießen. 1699 : 
Solemnis Protestatio Annae Seres Consortis Mi-
chaëlis Győri de Kolosvar super eo : Déési Fejér-
vari Janosne az eo klme eget boros asztalat el 
dűjtőt te mely miat elomlot 3 ejtel seprű eget 
bora most szekere hatan lévén tŏrvennyel nem 
prosequalhattya; ez utan ne sít serum [Dés; J k 
300b]. 

2. szétszóródik; a se împrăştia; zerstreut werden, 
sich zerstreuen. 1802 a' Gránátokat Nyakáról le 
szaggatván a' Földön el omlottak, s ha a ' Szatt-
lerné Nyakából ki nem szakadott volna, meg is 
fojlott volna [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

elönt 1. kiont; a vărsa; vergießen. 1573 filep 
Ianosne Bwzat vit fely tely az garatra, De ala 
Ieot onnat chiak kewes volt benne Eomagais veres 
volt es Mwtatia volt kyk ott voltak hogi az lean 
verbe kewerte Bwzaiatis elv ontotta® [Kv; T J k 
III/3. 293. - aTi. zsákjából]. 

2. leont/önt; a răsturna, a da ios; um/nieder-
stiirzen, umlegen. 7634 el ontak az Gothart 
Balas szekereol az buzat mert igen megh raktak 
vala Leorincz Andrasni [Kőrispatak U ; Pf]. 

A fog. bizonytalansága miatt két értelmezési lehetődéggel 
is számolhatni: 1. A túlterhelt deszkás szekérbe ömlesztett 
búza egy részét leontja/önti. 2. A búzás zsákokkal túlterhelt 
szekérre rakott zsákok egy részét ledönti v. székelyesen: le-
duvasztja. 

eloppignoráltat elzálogosíttat; a ipoteca; ver-
pfänden lassen. 1711j1792 : Etzken Miklós Uram-
nak botsáta kezire egy Sessiot Eztken András 
Uram, és Felesége . . . , melyet Etzken András 
Uram adósságáért exequáltatott, és oppignoral-
ta tot t volt el [Albis Hsz; BLev. 33 Transs.]. 

eloroz ellop; a fu ra ; (weg)stehlen. 1593: (A 
lovat) egy Duka neweö tarsawal ez a ' János 
oroztha woth el [UszT]. 1597 az Varhoz úalo 
maior kertbeól egy oltúant oroztak e l ; melljet 
az J hazanal talaltak megh hogy el vitettek [i.h. 
12/115]. 1607 : az Peóres loŭath . . . Or orozta 
el [Mv; MvLt 290. 15a]. 1817 : az Utrizatus orzatta 
volt ela Dosz Jánostol is orzott el valami Szüva 
fákat [Déva; Ks 116 Vegyes ir. - ttA szénát]. 
1831 Vas Mihály Fia Pista szemébe mondgya 
volt G a z d á j á n a k . . . , hogy a Déési Mészáros 
Bortsa egy Ludgyát miként orzotta el [Dés; 
DLt 332]. 1843 : Bágyoni Katonoskodo emberek 

3om kas Méhemet orzották el [Torda; KLev.]. 
1844 : el orozván Baránétol . . . egy Kass Méhet 

a Méhet fel füstelték [Bágvon T A ; i.h.]. 

elorozol eloroz/lop; a fu ra ; (weg)klauen/schnap-
pen. 1765 : egy Benedeki& Ember ki egy koldus-
nak valami pénzit el orozolta vòlt, é9 a koldus 
lova döglésénekis oka vólt, adott vala kezembe 
egy aranyat [Gyf; Eszt-Mk Vall. 338. — ®Boros-
benedekről (AF) való]. 1848: azt Márkus Vila 
maga fogta el orozlani [Zilah; KLev.]. 
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elorozott 1. elorzott 

eloroztat ellopat; a puné să fűre; (weg)stehlen 
lassen. 1573 zyttkozodik volt Thamas Illien 
zowal az Bestie lelek kwrwafiay elv oroztattak 
Borywmat teollem [Kv; T J k III/3. 243]. 

eloroztatik ellopatik; a fi furat, a se fura ; 
(weg)gestohlen werden. 1759 Az Docz Péter el 
veszet okre tudom hogy nem Sztráncz Peter által 
oroztatott el [Bulzest H ; Ks 101]. 1836 tilal-
mas buza, zab, Kaszálo hellyekrol oroztatik és 
károsodik el a’ prédalo marha [F.rákos U ; 
Falujk 132]. 1852 : Az u j lisztes láda hiányzik; 
mint a’ körülményekből gyaníthatni, el óroztatott 
[Km; KmULev.]. 

eloroztatott e l lopatot t ; f u r a t ; gestohlen. 1818 
Topánt alvi Bartók Gavrillának a mult 1817-k 
Esztendőben a Kis Fenesi Havasba el oroztatatt. 
ökre dolgaban azt parantsolván a Mlgs Ur 
hogy azon embereket a kik ki kalátsolták és pénzt 
is vettek fel szorittsam rá hogy állításokat 
bizonyíttsák meg [TLt Főispáni lt. 1817-1818. 
évi sztln iratok közt. Kasza József szb jel-e Ugrón 
István viceispánhozJ. 

elországolt el csat angolt/kóborolt; hoinărit, va-
gabondat; herumgetrieben, vagabundiert. 1585 
Warga Martonne Sophiaa . tűdom hogy a’ 
leány feyerwarig el orzaglot búdoso volt es hogy 
Dabo Mihalrais ra keoti vala magat [Kv T J k 
IV/1. 508. : ,Tollban maradt vallia]. 

elorzás ellopás ; f u r a t ; Wegstehlen. 1761 Cons-
talván az Inek, a Sedria elŏt, a kezénél találta-
tott lopott portékáknak elorzása ötven kemény 
palcza ütéssel hogy meg büntettessék in loco 
publieo itiltetett [Torda; T J k V. 56]. 1831 
A Lud Lopása kire akarta fogni ennek el 
orzását? o maga orzatta el [Dés; I)Lt 332b]. 
1842 A' Fürész malomnak nints sem ajtója sem 
kapuja sem pedig ablaka, ez által à fűrészhez 
tartózó vass eszközök, 's kigyártott anyagok az 
elorzás veszélyének ki tévék [Kv; KmULev. 2 
László János mérnök jel.]. 1843 halva aztat 
hogy a’ Natságod szemes vizsgálata alatt vala-
mely Méhek kerekettek volna ki a’ sok rosz emberek 
el orzása mián ara instálnám Natságodat . hogy 
ha azon el orozot Méhek kőzziil valamely méh 
kosár hozzám tar tozna juthassak birtokába mint 
tulajdonomnak [Torda; KLev.]. 

elorzó (el)lopó; -are fu ră ; (weg)stehlend. 1762 
Tudgyaé a l a n u . hogy . Fintoag nevezetű 
. . . Faluban volnának marhakat el orzo em-
berek, ugy Gyilkosok, Paráznak vagy akármi 
névvel nevezendő roszsz emberek [Roskány H ; 
Ks 113 Vegyes ir. vk]. 

elorzott ellopott; f u r a t ; (weg)gestohlen. 1748 
a kire gyanú volt az emiétett el orzott lovak iránt, 
az otet mint Sogorát vagy Attya fiát köszöntötte 

jo Szántából? [Kv BfR II I . 60/9 vk]. 1761 
az több el orzott portékák méltán az I(nct)an 
kerestethetnek [Torda; T J k V. 45]. 1843 ara 
instálnám Natságodat hogy ha azon el orozot 
Méhek kőzzül valamely méh kosár hozzám tar-
tozna juthassak birtokába mint tulajdonomnak 
[Torda; KLev. — A teljesebb id. elorzás al.]' 
1849 Az e l o rozo t t s e r t é s e k r ő l t u d o k annyit , 
hogy négy kihizott Serteseket haj tot tak el 
[Héjjasfva N K ; CsZ. Pap Rafira (33) vall.]. 

elosont lopva eltávozik; a pleca pe furiş; ver-
stohlen weggehen. 1727 : a fejedelem m á s o d i k 
fia*, el osontván bćcsböl, francziában ment, és 
onnét tegnap elöt ide érkezet, el lehet ítélni hogy 
egy ollyan atya, mint a mi urunk húszon hat 
esztendős fiát, akit soha ennek előtte nem látót 
volt, hogy micsoda örömei fogadta [Mikes, Töri/ 
149. — aII . Rákóczi Ferenc második fia, György 
(sz. 1701) 1726-ig Bécsben nevelkedett, ekkor 
titokban Párizsba szökött, majd innen a köv. 
évben atyjához ment, de hamarosan v i s s z a t é r t 

Franciaországba, s ott is fejezte be életét (mh-
1756),. 

elosontat lopva távozik; a pleca pe furiş;" ver* 
stohlen weggehen. 1844 Vitéz Mózes a vélle jött 
ifiuwal s utánnok jőttekkel egygyŭ t t el o s s a n t a t t a k 
!Torda; KLev. 9^ 

eloszlás szétoszlás; împrăştiere; Zerstreuung-
1571 Eleozer mykoron Byro vram az 
Zaz vraimat Beh gywtene, Es valaky az liaran-
gozasnak Ideyetwl fogwa egy oraiglan fely Neiu 
íeone, liane(ni) az vtan Érkeznek mykor az orali 
ely teolt volna, Tyz pénzt vegenek rayta Ezért 
peniglen az Ifiyw Zaz vraim az ely oslasnak vtanua 

Mind iar ast zalagot zedessenek azoktwl kyk wak-
mereoszegre vetyk magokat, az varos zolgayt 
kwlgiek zalogh zedny [Kv ; TanJk V/3. 31al-
1744 Tiszt és Connumerátor Vraimék 

eléghet 
erőltetek illyen Szókkal Hogy álîyanak elő a 

Connumeratiora, mert kŭ lŏmben edgy Cainpagn ia 

Németet küldenek ráiok, . de ugyan csak nen1 

állának elo hanem széjjel boinlának ã Faluk-
nak el oszlások előtt Tiszt és Connumerátor Vrai-
mék minden Falusi Bíráknak ã neveket fel írták 
keted magokkal [Középajta Hsz ; INyR]. 

eloszlat 1. el/megsziintet; a înceta, a pune 

capăt ; abschaffen, einstellen. 1719 Isten ŏ Fel-
séghe meg kegjelmezvén, nialigna Febrisemet e l 

oszlatta, mindazáltal ige(n) debilitalodtam ã szŏr-
nvŭ sok hányás miatt [Ebesfva; K J . Rétyi Péter 
lev.J. 

2. szétoszlat; a î inprăştia; zerstreuen. 1653 
A másik kapitánnyok Ambrus biró volt, de ineg 
holt azután, hogy őket eloszlatta Zólyomi és †-
több urak, és vármegye hadai [ETA 1, 144 NS«j-
1844 : a csudára" oda tódult embereket el oszlatta 
[Torda; KLev. — "A verekedésre]. 

3. kb. szétoszt; a împărţ i /repart iza; vertellen* 
1653 : A bassa . . . a hódoltságra telelni alá aiene 
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; és mind a ta tár t a mi ot t maradt vala, 
mind a törököt az alföldön Buda köriíl telelni 
széllyel eloszlatá [ETA I, 4 2 - 3 NSz]. 

eloszlatik kb* szétosztódik ; a se împrăştia; ver-
teüt werden. 1571 Az mel' falwkba kyralnak 
barmai voltanak, mynt barom, jwh, dyzno, és 
akármi néwel walok, el ne tekozoltassek, se el ne 
ozlassek; ha eddig valamenny el oszlott volna 
bennek, azokatt az rawok meg lassak es eozve 
gyeuychek az kyrálbirákkal eggyetembe [SzO 
III, 3 3 6 - 7 ] . 

eloszlattatás elválasztatás/szakíttatás; despăr-
ţire; Trennung. 1733/1813 már régen és hosza-
son betegeskedvén Homorod szentpáli István 
Uram ó Kegyelme meghagyatott özvegye 
Petrityevith Horváth Kristina Aszszony ŏ Ke-
gyelme régi nyavalyájábolis maga megbágya-
dott testének lelkétől valo eloszlattatását közel-
getni naponként tapasztalván, kívánt légyen 
testamentoria dispositiot tenni [Kv SLt XLII, 
6. 2 2 - 3 J . 

eloszlik, eloszol 1. el/felbomlik, feloszlik; a se 
dizolva; sich zerstreuen. 1572 Az vtan esmet 
Radnotra Mentek volt zokadalomba mykor zoka-
dalom ely ozlot volna otth Marad Masnapra laka-
tos Balintne [Kv T J k III /3. 30bJ. 1742 köz 
hirul beszéllik, hogy az ország Gyŭlese el oszlanék, 
Jo volna irni nsgodnak bizott emberinek Sze-
benbe hogy ha az Gyüles el nem bomlanék mikorra 
jovallanak nsgodnak ki meiietelit [Ap. 4 zalányi 
Apor János Apor Péterhez]. 1780/1804 Nóvum-
mal való élésről. Mikor Finalis Sententiát vesznek 
a’ Peresek a Torotzkoi Forumon, mig a’ Szék el 
nem oszlik egy poltra bé tétellel a’ Törvényt 
Nóvumra fel valtani meg lehet [Torockó; TLev. 
42]. 7825 tegnap a K. Tabla el oszlott [Kv 
Somb. IIJ. 1871 Ujj egyházi presbyterium válasz-
tatott 3 évre Ezek után több lárma és vesze-
kedés után a gyűlés el oszlott [Burjánosóbuda K ; 
RAk 113]. 

2. szétoszlik; a se împrăştia; auseinandergehen. 
1573 Zent lanos Nap eleot valo vasarnap Mester 
aztal volt az zabok hazanal, Es mykor estwere 
Iwtottak volna 9 horakor ozlottak ely onnat az 
Mesterek. Es az Iffyw Mesterek haza kesertek 
az ceh Mestereket [Kv T J k I I I /3 . 277]. 1575 
az Zathmari nemetek . minemö hertelenseggel 
özve gyültenek es fel bodultanak, azon modon el 
ozolnak [BáthoryLev. I, 313]. 1585 en mondek 
hogy 

tegiwnk el mind hegedwt virginat, Mert 
Ideye el ozlaniink, El buchuzank mingyart [Kv; 
1\Jk IV/1. 532 — 4]. 1590 mikor onnét el ozlanak 
Pribekis el akar vala menny az leány az kit most 
hozót eolele Pribék Gergelyt es monda hogy ne 
menny edes Vr(am) [Szu; UszT]. 1615/16/6 ök 
el oszlanak es keseredet leiekkel haza menek 
[Balázsfva AF; RDL I. 100 „Emericus Nagy 
Üikfaluinús", előbb kolozsi préd. vall.] 1665/ 
!J.54 - Az mulatságból el-oszolván, a’ kisseb-
bik Társ legény kisérje az Atya Mestert, a’ többi 

rend szerént a’ Bejáró Mestereket és Dékánt 
[Kv; AsztCArt. 17]. 1682 ezel eő kgk az Atia-
fiak ki menven előlünk el ozlanak [Kv RDL I. 
161J. 1736 ii. ittanak, tánczoltanak, ugy oszlot-
tak osztán el [MetTrCs 480]. 1744 az Legények 
el oszolni akartanak volna [Szászbesenyő A F ; 
Told. 3J. 1757 mit gondoltanak osztán az emberek^ 
ott meg nem maradtanak, hanem imide amoda 
eloszoltanak [Spring AF BK sub nro 834]. 1801 
hoszszas tépelődések ( !) után osztán az a kettő-
akit ki verettek az házból el ment a többi is el 
oszlott késő estve [Szucsák K ; RKAkj . 1803 
Hétfőn majd az egész falusiak ot tan i t tanak és 
En ott: n Csimpojaltam nékiek Kedden reggelig 
akkor .szlottanak el [Középfíild K ; EMU] . 
L. még ETA I, 58, 167. 

3. szétszéled; a se risipi; verlaufeu, sich zer-
streuen. 1714 Annak utána idővel erkölcstelen-
sége miatt gyanóba esik a nagyobb tanit tó kalu-
gyer, elszökik, az utána való meghal, a sok deák 
eloszlik, a monasztéra kezd romlani pusztulni 
[Déda MT BfN Gábriel Szilé (68) vall.J. 1777 
a békességes idŏb(en) osztán el oszolván onnan 
az Emberek a Faluis el pusztult s az Emberek 
közzül edjik Konkojfalvára s a másik Ködmò-
nösre szállott [Konkolyfva SzD; J H b K LVIII/28]. 

4. eltűnik/vész ; a dispărea ; verschwinden. 1568 
Minket hit tak vala az vízhordo Tanias hazahoz^ 
es kerík vala az Testamentomot, de víz hordo 
Tanias azt monda hogy, nynchyen, ez ez emberek 
vg Tíltak hogy egyet mas el ne ozolyon az haztul 
[Kv T J k I I I / l . 190j. 

5. megszűnik, feloszlik; a se desfi inţa; sich 
auflösen. 1835 Makfalvi népes Oskolánkat Nemes 
Székünk ezen saját Sziilőttyét, ue engedjék az. 
Ekklésiák bőltsőjéb(en) (me)g halni el kell annak 
oszlani, ha az Ekklésiák Cassáiból n(em) segi-
tett ik [Vaja MT a hagymásbodoni (MT) ekl. 
könyvej. 

<>. fel/szétosztódik; a se împărţ i ; ver/zerteilt 
werden. 1791 néhai Székely Lászlónak Malom 
részeis volt mely az atyafiak kőzőtt el oszlott 
[Várfva TA; Borb. I I Mich. Kováts (80) n b 
vall.]. 

7. szétosztódik; a se distribui; zer/ausgeteilt 
werden. 1571 ha eddig valamenny el ozlott volna 
benneka, azokott az rawok meg lassak es eozve 
gyeuychek az király bírákkal eggyetembe [SzO 
III , 337. — aA király állatállományából]. 1653 
A csauzzal azért sietséggel indulánk oda ., hogy 
oda menvén a császár szemláttára ( !) oszoljon el 
az élés [ETA I, 131 NSz]. * 

8. lelohad; a se dezumfla; abnehmen. 1763 
Istené a dicsősség jobban vagyon a Mlgs Aszszony* 
csak hogy még az fejéről az Orbáncz daganat el 
nem oszlot, de az orczáján lévő túzesség szűnt 
[Mezősztpál K ; TL. Cseh Benjámin lev.]. 1838 
a Feleségem . ma két hete a t jobb hü vej két 
kezdette fáj tatni mindgyárt orvosolni kezdette 
Kuntz, de naponkint roszszabbul le t t . el 
dagadoz az hüvejk, a mérge el töl töt te az egész 
kezet, sem nem kél meg, sem el oszolni nem akar 
[Babuc K ; RLt Kuun Károly lev.]. 

70 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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9, eloszolva szerteszét; împrăştiat; zerstreut. 
1560: ty kegyel (!) az vdenek es az dolognak 
myuoltahoz kepesi aggyon alkolmas napot az 
byzonytasra Mert az byzonsagokban Sokan el 
ozolua vadnak es hamar Ewket egybe ne(m) lel-
hettywk [Kv; SLt ST. 6]. 

eloszlódik szétosztódik; a fi distribuit, a se 
distribui; verteilt werden. 1697 Fa osztás alkal-
matosságaval költöttünk d 60 az Fa el oszlo-
do t t [Kv; AsztCJk 83]. 

eloszol 1. eloszlik 

eloszolhat szétosztódhatik; a putea fi distribuit; 
verteüt werden können. 1653 : azt mondotta a 
császár®, hogy azon nap ot t múlat a végre, hogy 
oszolhasson el az élés, a ki hova való lészen [ETÁ 
I, 131 NSz. - a É r t s d : a szultán]. 

eloszt 1. részekre oszt, feloszt; a împărţ i ; ver-
teilen. 1570 Mynden faluból . az Byroth es 
Egheb Jámbor Zemelyeketh Meg Eskettwnk el 
oztottwk es czedulak zerenth Nylath vetettwnk 
Rea, kynek kynek az Ew Rezeth Meg Attwk 
[Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.] | az ket fel peres 
egenlew akarathbol hy t tak volt Ewtet Teobekel 
egetembe Az More Janosne hazahoz hogy az 
vratul Marat Marhat megh Intéznék es ely ozta-
nak keoztek [Kv; T J k III/2. 69]. 7577 : Ez fellywl 
megh newezett Joszagoknak el osztasara penyglen 
my valasztok® . . . hogy azok ez fellywl megh 
newezett Joszagokath el oszszak eo keozteok egg' 
keozel valo napon [Uzon Hsz; BLt 7. — ®Köv. 
a fels.]. 1580 : az ket faluknak patronwsy kozot 
akkoro(n) el oztotta Excindalta minden felnek 
az Eo portioyokat [Pókafva A F ; J H b XXVI/8]. 
1591 Tudom Zabo Thamasnak az mely feolde 
vala Botosban varos keoze bocziata az varas 
azto(n) el ózta [Szu; UszT]. 1597 (Tudom azt, 
hogy a) tanorokoth el oztottak volna, hogy kwleon 
kwleon kazalliak, de Derek keppen hogy el oztot-
tak volna en nem tudom [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1616 : az Nehay Galtheoy Sigmond Rísz 
Jozaghit az Exponens Wersendj Sara es Zalay 
Thamasne Wersendj Marghit azzony keozeott, az 
mikeppe(n) igazba (n) es Egyenesben, lelkwnk 
ismerethj zerint tudha t tuk el oztwa(n) el nylal-
tuk, es kinek kinek az eo Reszere iutando Portioiat, 
az Másétól separalua(n) excindaltuk es kezekben 
ereztettwk [JHb XXV/25]. 1625 tecczet az 
teòruennek hogj valamit erdeòt s mezeòt irtást 
az kett peres faluk egj arant keòzwl bir tak; min-
deneket aequal(ite)r ózzanak es intezzenek el 
bizonios hatarral ; es k j k j az ò rezet biria annak 
vtanna [UszT 137b]. 1658 : ezelot az Juh Giutte-
ment hogy el osztottak, három veder orda mara-
dót keoziil [HSzj juhgyűjtemény al.]. 1679 : pénzt 
is lattam hogy nagy Czomolyekot oszta(na)k el 
menye volt nem tudom [Bikfva Hsz; BLt]. 1738 : 
vagyon Udvarház noha puszta Vásárhelyen, Var-
soczon, Monostoron, Mányaban . . . Az léányom 
Bornemiszane, és a kis Unokám Nagy Boldisàr 

Uram leankaja osztozodgyanak S alkudozzanak 
azok felet ki hol szereti az helyet, S ha meg nem 
alkhatnànak az osztosztato birak osz(sz)ák s intéz-
zek el, vagy nyilat vessenek [Ks 14 XLIIIa 
Kornis I. végr. fog.]. 1776: (Kérék, hogy) 
a mi Imobüe bonumak maradtanak azakat <ő> 
kegyelmek közét osztannok el igazan [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 1780 Jószágaikat el osz-
ta t ták [uo.; i.h.]. 1802 tsak fiakul osztatták el 
[uo.; i.h.]. - L. még ETA I, 7 6 - 7 . 

2. szétoszt; a împărţi/distribui; verteüen. 1776 : 
Huszonhat sor jo féle nagy szemekkel egybe ele-
gyített gyöngy mellyekis mostan Pártába és fülbe 
valóba el vagyon osztva (így!) [M.köblös SžD; 
RLt]. 

3. szétosztogat; a distribui/împărţi rînd pe rînd ; 
nach und nach verteüen. 1586 3 Septe(m) : János 
Vram az prédikátor feleseget el temeteok es hogi 
sok zegeniek giwltek vala hazok eleiben adatta 
Biro Vram 25 pénz arra ba tka t Zeóchi Marto(n) 
osztotta el - /25 [Kv; Szám. 3/XXIV. 32]. 

Ha. 1718 : el osztattunk, fel osztattunk [Baca 
SzD; LLt 2/9]. 

elosztandó szét/felosztandó; de împărţ i t ; was 
zu verteüen ist. 1781 : (Mivel) feles Summát kől-
tőttenek az el osztando portiora adván . . . régibb 
Szülejiktőlis el zalogasittatott szanto foldek(ne)k 
reluitiojara feles zálog summát, azokat simul de-
ponálják, és az után fogjanak az osztáshaz [Asz; 
Borb. I]. 

elosztás 1. felosztás; împărţ i re ; AufteÜung-
1569: Az my Ingó bingo marhanak feoldbelj 
vetemynnek Es chypleth buzanak, gabonanak , 
El oztasat Nezy Ide ala megh I r th mod zerin tb 
hattwk keozteok megh ozlany [Mányik SzD î 
IB VI. 225/13]. 1577 : Ez fellywl megh newezett 
Joszagoknak el osztasara penyglen my valasztok: 

Damokos Jstwant Damokos Thamast . . . hogy 
ezek ez fellywl megh newezett Joszagokath el 
oszszak eo keozteok egg' keozel valo napon [Uz°ö 

Hsz; BLt 7]. 1585: teónk Jllyen wegezest . • • 
mindeneket igazán kette ózzanak p<al> es balas 
keozeött három darab feoldet azok keozwl kj 
weuen mely feoldet az ket teyt az marhanak keŐz~ 
teok el oztasakor gyeorgfj balasnenak deputal' 
tanak wolt [UszT]. 1599 : Ennek az Ell oztasat 
biztam z ü u a s y peter vramra [Szava K ; J ^ b ^ 
XXI/7]. 1791 meg edgyezvén az néhai . . . Pálf* 
Antal Urtol maradott menesetskének égy 111 

kőzőtt lejendő egyenes elosztásában (Pf). 
2. beosztás; repartizare, împărţire; Einteiluug* 

1854: A Bogdán fele Udvar ház . el osztása 
egy első ház mellette levő oldal házzal és ezze 
össze köttetésbe levő sikátorral és kamráva l . 
Fűst haz tornátz és hátulsó ház [M.köblös S ^ ' 
Torma]. 

elosztat felosztat; a dispune să se împartá ' 
aufteilen lassen. 1652: Az mi t forgolagh birna^ 
at® teob atjafiakkal aszt osztassak el [HSzj fi * 
gôlag al. — ftlgy l de nem sajtóhiba az h. ?; teke 



1107 

azonban msh-hasonulás esete is]. 7655 : el osztatván 
arra deputálando jo lelki ismeretű bŏcsŭletes 
emberek által in duas rectas et Coequales partes 
. . . melly ekképen valo osztás effectualtassék 
hová hamarébb [Br; BLt 3]. 

eloszthat 1. feloszthat; a putea împăr ţ i ; auf-
teüen können. 7637/1639 Ezekett az szanto 
feoldeket es Thoh helyeket el nem ozthatták 
sem az Eöregh Zeller Martontol, sem penigh Gelyen 
Imre vramtol valo szanto feoldeket megh Ez 
Ideigh fel nem oztottak az a t t jaf iak [Kv; RDL 
I. 111]. 

2. megoszthat; a putea diviza; (ver)teilen kön-
nen. 7606 Valentinus Keoreosi de súkeo iuratus 
et fassus est Zenat is buzat is ker uala az 
zena feleol azt monda hogi az keoz masal de ha 
el ozthato(m) abból is megj ado(m) rezzit [UszT 
20/141]. 

elosztogat 1. szétosztogat; a distribui rînd pe 
rind; nach und nach verteilen. 1650 temetesem-
kor az szegenyeknek osztogassanak el húszon ot 
forintott [Kv; J H b III/7]. 1813 a Főldős Ura-
ságok tőbb esztendőbéli eddig meg tar to t t 
mezei terméseket ezen mostoha esztendőben mind 
vagy el osztogatták vagy kész pénzért el adták 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 1849 Az árendás 
udvarba volt szénát pedig Prostyán Nikuláj tévén 
kezet réa, elis osztogatta másoknak, tetszése 
szerént [Héjjasfva N K ; CsZ. Todorán Atyim 
(54) vall.]. 

2. elajándékozgat; a dãrui rînd pe r înd; nach 
und nach verschenken. 1585 Byro vram hagyas-
sabol czhynalta(m) pogan penr t Egy gyrat, mel-
lyet byro vram el oztogatot az Ezwsty czhynalassa 
f. 10 [Kv; Szám. 3/XXII . 58]. 1599 Biro vram 
uetetet . 1. Tonna Lemoniat . f. 6 2. Tonna 
eóreg eleuen Geombert f 1 d 60. Ezeket eò 
kigjelmek vrunknak es az Tanaczi vraknak ozto-
gattak el [Kv; i.h. 8/XIII . 37 Szabó András sp 
kezével]. 1736 Kaurmanné Aszszonyomat requi-
raltam valami meleg ágyb(a) való magokért, o 
kglme azt felelte hogy örömest complacealna Ngod-
nak de igen késén requiraltatott, és a ki volt el 
osztogatta mások(na)k [Nsz ; Ap. 2 Káinoki Mihály 
Apor Peteméhez]. 

elosztogattat (haszonbérbe) k i ada t ; a dispune 
să dea ín arendă; vergeben/mieten lassen. 1604 
Minthogy penigh mindenkoron az boltoknak es 
katnaraknak oztogatasa az biro es Tanach autho-
ritassatol dependalt . az Egyhazfiaknak legien 
Zorgalmatos gonduiselesek hogy az eztendeonek 
eleyn az birak es Tanach bely Vraimmal ozto-
gatassak el [Kv; RDL I. 77]. 

^ elosztott felosztott; împăr ţ i t ; aufgeteilt. 1609: 
Attam az ket Porozlonak eg eg kĕŏból buzat ; 
Miuel hog az el oztot buzat ell a t t am uolt abból 
nem “ adhattam* Nekiek Magam buzaiat kellet 
adnom [Kv; Szám. 126/IV. 57]. 

elosztozik megosztozik; a împărţi ceva cu cineva ; 
unter sich (auf)teüen. 1606 : Vagion illyen dolgunk 
mw nekúnk Tarchafaluj Palfi Istua(n)nak es Palfy 
Ferenchnek az Zek megh latasara, mjert hog j 
jm(m)ar el oztoztúnk, Az oztozaskor megh keua-
nam hogi míert en Palfi Istuan tizen negi ezten-1 

dŏtwl fogúa hazas ember uoltam, Palfi ferencb 
eochem pedígh neòtelen legenj uolt, felesegemrejs 
ki oszuk abbul az rez eóreksigból ualo reszet [UszT 
20/183]. 1610 : Tudom azt hogy engemet az Azzony 
. . el kildot meg tudni, hogy ha az Pwspeok 
Vram teöruenye szerent el oztozotte Chiki Simon 
fiatal Menyeteöl awagy nem, de azt mondottak 
ennekem hog' eok semmi oztozasokat nem tud-
giak sem lattakis hanem minden keoltsegek ebe-
dek es Vaczorayok edgyeot wagyon [i.h. 20/224] | 
aztis nem lattam ha el oztozotte fiatol menyeteof 
awagy nem* . . . Mikoron Esperest Vram parantso-
lattiabol hazokhoz Mente(m) wolna, az Azzony r a 
aianla magat, hogy ha el oztozikb nints mit 
tenni haza megyen [i.h. Gregorius Saxopolitanus-
Minister de Agiagfalua" vall. — u ~ b A válófél-
ben levő férj], 

elő I. hsz 1, elül; înainte; vorne. 1585 E u a 
Birtalan Deakne vallia, Az vra ezt meg lata oda 
eleó, le vethe az válláról A kender Magot es oda 
Rea Mene a ' holt legenre [Kv; T J k IV/1. 471]. 
7608 I ratot Coloswarat az oda eleö megh I r t 
Eztendeoben, es napon [Kv; RDL I. 83]. 1634 
az Hadnagy . kerde kiczioda megien oda elo ar. 
szekere(n) [Mv; MvLt 291. 28b]. 

2. a közelben ; ín apropiere; in der Nähe. 1718 r 
A Fogarasi Tŏmlőcztartot meg napoztattam, d e 
ugy látom se pénz, se Rab nincs elő [Fog.; K Ji 
Rétyi Péter lev.]. 

II . mn 1. elülső, első; de dinainte, din f a ţ ă ; 
vorder. 1618 Az felseo mezeoben egj feli alt 
feold az eleo labo(n) [F.csernáton H s z ; LLt]. 
1864 Bánmező élőláb oldalos [Méra K ; K Hä 
244]. 

Iln. 1595 Az plébános fiwet eleo weolgibeia 
hog meg kazaltattam 10 vitornat a t tam . 
f 3 d 50 [Kv; Szám. 6/XIII. 12]. 1634 in Pro-
montorio vulgŏ Kis eleömal nuncupato [Gyf]'-
1712 az elŏ Maiban [Sárd AF]. 1737 : Az elô 
patak szellyen [Magyarókereke K ; K H n 92]. 
1744 Ele (!) vőgybe a’ Falu erdeje kőzött [Sik-
lód U]. 1753 Élőláb [Miriszló AF]. 1756: az: 
elö patak v. pataka [M.bikal K ; K H n 70]. 1758 
A fotikáb(an) az élŏ ( !) ág gödri mellet (sz) 
Délről az elŏ ág gödri szomsz(édságában) [Egres-
patak Sz]. 1767 In Promontorio Elő-mál [Boros-
benedek AF]. 1768 Az elő lábba (sz) [Méra K ; 
KHn 242]. 1772/1812 Az elô Ajban (sz) [KáL 
MT]. 1818 : Az Erdőn az Élőpatakba [Árapatak 
Hsz]. 1825 a Medve fŏ nevű Erdő E lŏ nyak 
nevű része [Papolc Hsz]. 1830 erdőből eredd 
Elő pataka nevezetű patakba [Híd vég Hsz]. 
1847 : elő-ájban (sz) [Kál MT]. - A jelzet nél-
küli adalékok az EHA-ból valók. 

2. (el)következő ; următor; folgend. 1700 ,Ĕ egjél> 
eőrőksegeit . . . Fodor Gjőrgj vr(am) colálta, eŎ> 
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kglme vette hasznát, még elö esztendőkre is meg 
adta az arendáját, vgj occupálta magának [Abrud-
bánya ; Berz. 17]. 

III. fn 1. vkinek elülső fele/része; partea dina-
inte/din faţă a cuiva; Vorderteil. 1584 Zigiarto 
Esaiasne vallia Sos Ianosne monda vesz-
tegh chak the Roz Na(m) teis Rea(m) zolal, es 
tamattal , Ne(m) vgy Bantam te veled en, hog 
ezt Erdemelie(m), de Nem Zargia (1) megh soha 
gyermek az eleodeta, Es azolta kinek Immár Negy 
eztendeie vagion, Magtalan vagiok, Nemis rutol 
megh a' giermek, chak az akory gyermekem vagyon 
[Kv; T J k IV/1. 2 4 4 - 5 . - a Értsd ne szarja 
le soha gyermek az öledet, azaz ne legyen gyer-
meked]. 

2. eleje; lamură; Anfang (eines Alkohols). 1688 
Vagyon i t t két rend ászok, mellyeken van négy 
általag, ketteiben egy kevés ser vágjon utoly és 
elo. Kettei üres [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 

Hn. 1667 Az Re t eleb(en) az Felseő uegebe(n) 
[Imecsfva Hsz; EHA]. 1772 Eger Elŏb(en) 
[Nagyajta Hsz; EHA] . 1781 Kut előbe [Bencéd 
U ; EHA]. 1797 A' Bértzelöben [Ajton K ; EHA]. 
1834 Hegy elŏ nevezetű hellyben [Tarcsafva 
U ; EHA]. 

3. előd ; înaintaş, predecesor ; Vorfahr(e). 1678— 
1683 Az kiket azért edes Giermekim Is(te)n koz-
zűletek megh tar t , ha azt akarjatok, hogi regi 
io emlekezetű előtők dicziretes neveknek megh 
mocskoloiok ne legietek, s, ez vüagh előtti tiz-
tesseghtek megh legie(n), s, csendes becsületes 
eletetek, Feljetek az Is(te)nt, az igaz Romaj Cato-
lica vallasban erőssek legietek minden nemű 
dolgaitokot szorongotatastokot, az felseges Is(ten)-
nek ajanlvan [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

elő, elő- 1. még elé, elé-

élő I. mn 1. életben levő; (care este) ín viaţă, 
v iu; lebend. 1679 : (A) kis hal tar tó Ebbe(n) 
most semmi hal nincsen, nemis volna elő benne, 
mivel jo vize nem lehett [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt. 143]. 1721 mikor a Deákoka 

i t t jártak volt Csorcsárék után, Mostan élő 
Csorcsár Makszin a’ Deakokat ajandékkal, mivel, 
magarul el t ud ta [Naszód BN; Ks 184. LXXXV. 
- aÉrtsd A jb-felkérésre kiküldött (táblai) író-
deákok]. 1748 néhai Groff Hallerkői Haller 
Gábor Vr ő Nga élő özvegyének Groff Károlyi 
Kai ára Asszonnak [Komjátszeg TA; AbN]. 1777 
(Feleségem) vélle való edgyes házassági életemben 
azakan kivűl, kiket Isten magához szolitott még 
két mostan elő fiu magzatokkal meg áldott [Cin-
tos A F ; KGy]. 1801 Mostani élő emberek beszél-
lik liogy azon Malomnak Czővekjeit látták ot tan 
a ' Vizben tsonkán állani [Kökös Hsz; Kp IV. 
297J. 

2. életben maradó ; care rămîne ín via ţă ; im 
Lében bleibend. 1625 az halai köz mindenikei 
de valamelliek Elsőben meg halna az Eleö felire 
maragio(n) mindene az Meg holt felnek senkinek 
ne köthesse se ne hagiliasa semmi fele marhaiatt 
[Szentimre Cs; UszT 17a]. 

Szk : ~ben tartás el/fenntartás. 1623 Az ket 
Giermeknek Eleoben Tartasokra Rendeltünk, mi" 
uel az Eoregbik Gíermekie leorike Igett ń i o m o r i i l t , 
egi fajlondis felszer szederíes me(n)tet B e c h u l t ŭ k 
ad f. 10 [Kv; RDL I. 121]. 

3. Növényvilágra von. haszn-ban; cu privire 
la floră/regnul vegetál; bezüglich der Pflanzen-
welt gebraucht: viu, verde; lebendig. 1711 
Márton Czigány is vágott azon gyümölcsösből 
elő termő fá t lát tam [Búzásbesenyő K K ; BfR 
IV R. 3 0 / 2 6 ] . 1732 : edgj darabotska tilal-
mas makk termő Csere Erdő imitt a m o t t , 
nagy Vastag Csere, de inkább vastag élŏ gyertyán 
fak tettzenek ki belőlle [Szászsztjakab SzD ; TSb 
51]. 1753 : Sárkányos fejében . egy nagy élő 
körtvélly fa is van [M.nádas K ; RLt]. 1760 
vagyon két nagy elő nyeső Tsere fa, a ' több 
nyesett apróbb határfák kőzöt t [Kakasd MT; 
KP]. 1781 Lát tam hogy Sz Martoni Szabó 
Sándor egy nagy reves de elő ágas bogos Csere-
fában be dugta a ' fejét, es az Asžszu L e v e l e t 
gyujtá vala egyben, es â fiist a’ Fa tetejin mint 
a' Kéményen gőzöl vala ki [Csóka MT; Ks]-
1814: Találtatik a fennebb szomszédolt Ny i l 

Erdőben imit amat égy égy nagy élŏ vén Búk 
fa [Dob.; Bet. 3j. 1851 : hét élő körtvély fa [Erdő-
sztgyörgy MT; TSb 34]. 1869 megjegyzem azt 
hogy senkinek élő szál fákot maga h a s z n á l á s á r a 
sem volt szabad levágni [Told. 21]. 

Szk : ~ gyepű (élő)sövény. 1800 : mind az ideig 
senki is soha az már most le vágót élő g y e p ü h e z 
az Mlgos Udvaron kivül számat nem tar tot t [Ádá-
mos K K ; J H b XX/19] ~ kerítés 'ua.' 1845 
ezen helly az érintett u t mellett végig n a g y o b -
bára élő kerítésbe, más felől penig a víz által 
oltalmazva vagyon [Nagyalmás K ; EHA]. 

4. eleven; viu; lebendig. 1769: A Felségé 
Udvar eleibe hatván Némely Lakosok(na)k P a ' 
naszszai, hogy a so aknákon Lévő officium szá-
mára Fa vitelre erőltetnének, eo Felsége innen 
Anyai kŏnyŏrŭletességébŏl vigyázván az eK* 
Tárházánakis meg maradására, az efféle erőlte-
tést keményen meg tü to t t a [UszLt XIII/97]. 

Szk s ~ bizonyság tanú. 1560 Azért ezek 
mynd Jgy leuen az myn t megy nionttwk • 
kyket myndeneket megy byzonytwnk l e u e l e i n k e 
es elew byzonsaginkal [ K v ; SLt ST. 6]. 1616

]Í) 
Elöszer az praedicatornak fizetese felöl mind ejö 

bizonyságokkal, ugyan azon akna körül forgod° 
Urainkal vilagosson mégis bizonyittottak azt' 
hogy eddegh esztendönkent minden t e r g i u e r s a t i o -
nelkiil meg Ja r t volna azon varosa p r a e d i c a t o r i n a * 
az nyoltz szaz kő Soo mindé (n) Kamora Jspanofc-

tol [Kv; RDL I. 100. - aKolozs]. 1625 : ezek' 
reŏl iuxta actiones mind leuelemmel mind ele 
bizonysagal bizonitok [UszT 75b]. 1682 Causa 
Nagy Devetseriensisa Deliberatum. Mivel "V1® 
Annanak egy nihanyszorj infideiitassa h a r o n i s z o 
violalasa, lopasa mind Relatoriabol és e l 

bizonyságok altal constal, per hoc Szilagyi Andra 
tŏlle absolvaltatik [SzJk 170. - aNagydevecser 
SzD] ~ korpusz átv eleven test. 1657 Min 
hogy ez rend tartas, es dependentia nelkwl egy 
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társaság s communitas nem maradhat még, ahoz 
képest illyen gradussal szerkesztetik eŏ kglmek 

mast, mint egy eleŏ corpussa, hogy az Natio 
es çontractus szerent ualaztatik ket feŏ Inspector 
-ţagyar es Szász az kik alkalmatosság szerent 
<Urigallia(na)k ez varosba(n) minden rendbelieket 
attól fvvgjenek az Torniokba(n) es uar fokoko(n) 
jeueŏ Cehek, fertaliok(na)k kapitany, Tizedesi, 
kapukba (n) leueo vigiazok, es az szwkseghez 

epést minden ordonantia azo(n) vrajnke legyen 
LK v̂; PolgK 128] * ~ nyelvével élőszóban. 1570 
*leltay Gaspar vra(m) hithy zerent vallya hogi 
A z melj testamentum Lewelet eo Jrt, valamy 
azban vagion Jrwa Segeswary Damokos Beteg 
agiaban Elew nyelwewel ep elmeyewel zamlalta 
azokat Mind eleh [ K v ; TJk III /2. 131]. 1574 
vz testamentomoth teŏttem En zabad akaratom 
érint Jleŏ nieluemmel az En beteg agiomban 

^Vrq.ely orzagban Giula feiervarat [JHbK X X I / 1 2 . 
J- 1579 eleo nyelwekkel, minden kenzeritesnel-
ewl, íny eleottewnk illien wallast teonek [Bur-

janosóbuda K ; JHbK X X I I I / 4 0 ] . 1583 Gal-
^aezy Annazzon Az kett haz Jobagynak pedigh 

Byrassara es Thartasara vgyan my j ^ u;iaaa<ii.a cs iiidiniaaia vgyau my 
rnf , n k H°rwatth Kozma vramnak zabad Aka-

toth ada es engede EUeó Nelwewel [Oroszfája 
ly 1 6 0 8 : Egy feleöl Colosuari Ghel-
^eíi Inireh, más feleöl az eő kgme zerelmes hazas 

- t o t h ada es engede EUeó Nelwewel [Oroszfája 

lye 

tvTt K a ! a c l l s w t e ő Katha azzony . my eleöt-
keff e 0 z a b a d akarattiok zerint, es eleő nyeluek-

.teőnek illyen vallast, veghezest, es testamen-
ICat°r [ K v K D L l lm S 5 l ě 7 6 3 3 K n Gradiczi 

a l l n Azzony tezek sponte io akaratom 
ent ill ven TPCftl tnpnfliriir>ff úla/v tiîa1iiatri«na1 ſlC illyen testamentumott eleő nieluemmel 

Mi. 102]. 168111695 jőve mi elŏnkben egy 
T ngyel János nevű iffiu legény . Petrityevith 
tCllirvatli Miklós ur(amna)k szolgája ki mi elŏt-
r s K maga élö nyelvével, tŏn illyen jelentést® 
tel - K K ; S L t A M " 1 0- - U K ö v - a jb“i elkö-
C á^esre von. nyil.j. 1714 Néhaj Mltgs Ur Jósika 
Sz °r, U r(am) Succesori élõ nyelvel, hallható 
tfial i declarálák előttünk, hogy eŏ kglmek, az 
fen f Ö 2 ŏ t t Néhaj Apjok halálától fogva eddig 

u forgó Controversiákat amicabiliter kiványák 
szái ̂ fY?dealtatni [Nsz; JHb X L V . gub.J * ~ 
tar' 1 6 2 6 M y i d e f e l m e & n e u e z e t Testamen-
tomUf S 2 e n i e l i e k, ezekreol vagiunk ez Testame(n)-
bîzo elb(en) is lelki esmeret szerint ualo tanu-
l j , llsagok, melliet Szabó Mihalnak elő szaiabol 
I 2QtUUk' l l l e l l i e t petsetvvnkis erŏssit [Kv ; RDL 
mi i * ~ száÍával élőszóban. 1598 ieouenek 
Vru erőnkbe, egi feleol, vitezleo Teke ferencz 
inas f , ß e l s e o Zolnok varmegienek Jspannia. Es 
2aiok i v^tezleo Chiereni lazlo, es az eo ileo 
^ien t e o n e k mi eleotteonk egi mas keozeott 
vtee a l a t m e g i r t e o r e °kke allando chieret es 
beu f 1 ^TörzsJ- 1^10 szauiosfaluj Mykola Erse-
ke A s z o n j Elmybenn (!)a mjndenkjppen heljn 

A l l aPattjaba penigh Jlete keczjeges Leuen 
Lebegés es az hertelen való nehezeôljse mjat, 
jau3|kajauall toldalagj Drusjannaual, Jleó sza-
tOr ţf n Jllen testamentomott [M.gyerőmonos-

JHbK LVII/49. — aOlv. : elmíjiben]. 1631 : 

Santa Peter mi eleotunk szabad eleó szaiauai, es 
nielueuel wallast teón hodgj az tiz forintot 
kez penzúl az szerent megh atta Apor Lázár wra(m) 
az mint megh irtük (!) [Cssz; IB] ~ szavával 
'ua.' 1691 Sz Pali Ferencz Uram egy részről, és 
más részről Nemes Hosszutelki Eva Asszony 
. . mű előttŭ(n)k egymasnak nekŭnkis kezek 
beadasaval es tulajdon elő szavakkal modo prae-
isso alkuanak meg igya [Vízakna A F ; Törzs. 
Köv. az alkuvás szöv]. 

5. átv megelevenedett/testesült; viu, întruchi-
pat; leibhaftig. Szk : ~ káptalan élő lexikon; 
enciclopedie vie/ambulantă; leibhaftiges Lexikon. 
1853 Méltóztasson édes Néni az Újfalvi, Mátéh 
és Kispál családok genelogiájokrol annyit, a' mi 
eszibe jut leirni s nékem el küldeni. Üdvezült 
bátyám ezeket jol tudta, s valoságos elő kaptalan 
volt, utánna Néni tudgya legjobban [ K v ; Kp 
Űjlaki Sándor Kispál Lászlóné Mátéh Klárához]. 

6. ~ Isten a fennvaló (Úristen); Dumnezeu; 
lebendiger Gott. 1571 Keonyergunk ty kegiel-
meteknek az eleo Istenert es az eo zent fyaert 
hogy ty kegielmetek Illien nagy Insigekbeol rab-
sagbol eoket zabadicha meg mert chak ohayta-
sokkal fohazkothatnak az eleo Istenhez [SzO II, 
330]. 1573 Catalin Ázzon Igarto Istvvanne Azt 
vallia, hogi mykor Megh hallota volna hogi 
testamentumot tenne Kerestury Megen oda, Mond 
neky Io peter vram az eleo Istenert kerlek hogy 
lasd Iol megh ha az Isten ky vezen (így!)a Ez 
Nyawaliaba Lelkedet megh Ne Banchad hogi ez 
vylagonis zenwegy lelkednekis Bantasara legen, 
hogi valakyre Bwntelen Ne valy [Kv TJk III/3. 
64 — 5. — aHihetőleg tollban maradt: ez vüagh-
bol]. 1594 Azt monda a' leglienj Az eleo Jsten 
soha az eo lelket dicheossegebe Ne vigie noha 
halainak Iininar fia, ha bozzubol Zol [ K v ; TJk 
V / l . 462]. 1599 Az Nag Jlô Istenre kenzeritek 
Mindeneket, mindenek meg Allianak az en Tes-
tamentomomo(n) es meg obserualliak, es min-
deneknek az mit Testamentomba hatta(m) meg 
Aggiak az Nag istennek Nag Neueben kerem 
[Szava K ; JHbK X X I / 7 ] . 1603 En Aztalos 
Miklós latuan giamoltalan uoltomat, hogy 
ennekem ne(m) uolna teob segitsegem az egy 
eleo Istennel en az felliwl megh neuezet haza-
mat adtam Radnóti Istuan Deák vra(m)nak kez 
penzen niolczuan forinto(n) [Kv R D L I. 74]. 
1614 Vinczen be menek az hazban hàt egy fazék 
igen ereössen feŏ el akaram wtni az taytekat 
s monda az vén azzony, ne az eleö Istenert mytt 
czyelekedel majd el vezted Bathori Gábort [Nsz; 
VLt 53. 5267 Th. Karaznai (50) fej-i szakács-
mester vall.]. 1673j1681 Ngd megh tekéntvén 
az élő I(ste)nt es az en vékony alapatomat 
méltóztassék Ngd is abban az igassagban megh 
tartani [Vh; VhU 462]. 1747 az élõ Mindenható 
Nagj I(ste)nnek ditsŏsséges névének káromlása 
és szidalmazása semmiképpen nem engedi, hogj 
az Jnctus élete továbra terjedhessen [Torda; TJk 
III. 180]. 1780 : A ’ Szivemet pedig tsak az egy 
élő Isten tudja [Ne; Borb. II Kováts Jósef rekt.-
prof. kezével]. 
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Szk : esküszik az ~ Istenre. 7582 : Kalman eske-
wek az eleó Jstenre hog chak en senkinek meg ne 
mongiam, eo el hozza mind az 40 f t . mind az 
ezwst kalant, s mind a ' gywreót [Kv; T J k IV/1. 
34]. 1678: Eskusze(m) azért az Elő Istenre k j 
Attya fiu Sz. Lelek Telljes Sz(en)t Háromság 
egi bizonj Jsten, hogj ezen hivatalomban . . . az 
én klmes U(ram)n(a)k és klmes Aszonjo(m)nak 
. . ., igaz tökéletes jámbor Jstenfélő es hasznot 
kereső Szolgajok leszek [Gyf; KaLt Apor István 
ir.]. 1722 k.: esküszöm az élő, igaz Istenre, ki 
Atja, Fiu, Sz. Lélek, személljében három, állatjában 
egy örökké valo Isten [GörgJk 76]. 1743 Eskű-
szem az élő Istenre [Ne; Told. 22]. 

7. érvényes, hatá lyos; valabü; gültig. 1770 : 
Erdőnket vágták s élték mind addig míg nékünk 
tu t tunkra lőt t mely Erdőnek meg vásárlásáról 
bizonyos métáiról élo Contractust elŏ mutatni 
készek vagyunk [Torockó; Bosla]. 

8. kb. közhasznú; de folos obştesc; gemein-
nützige. 1682 : A krajtzáros élő tőke életbe lép-
tetése alyáltatik. Egy élő pénztárt teremteni Anya-
szentegyházunkban égető szükség [Gyalu K ; RAk 
75]. 

9. élő vizű; cu apa vie; mit gutem/lebendem 
Wasser | ivásra/itatásra használt; potabilă, care 
este bună de b ă u t ; zum Trinken gebraucht. 
1580 : az zekes wyz Newo foljo patak mellet . . . 
partyaban egy k w t t wagion ab oriente elo es Jo 
Jwo K u t t [Pókafva A F ; J H b XXVI/8]. 7585 : 
elo es Jo Jwo k u t t [Örményszékes A F ; i.h.]. 
1767 : Groff Kornis Antalné az esső vizet es 
moslékot a Magunk minden napi élő Kutunkra 
bocsáttat ta [Kv; Ks 11. XLVI. 46]. 7778 Eg j 
jo élő kut az udvaron, s ahoz való vas abrontsokkal 
való veder [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1816: 
(A) Jószágnak fele részit által adák minden 
utánna valo szanto kaszálóval Erdeivel mezeivel 
élő és folljo Vizeivel együtt, őrőkőson, minden 
vérségekkel egyetemben Balog Márton őkegyel-
mének mint leg közelebbi vérnek [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

10. működőben levő, működő, járó; care func-
ţionează, care merge; in Betrieb befindlich. 1793: 
Hitelessen doceállyon arról a’ Ratiocinans, hogy: 
vagy az élő Malmoknak Taxájá t mind feli nem 
vette, vagy pedig a’ Malmokban esett pusztulás 
ebben az Esztendőben [Déva; Ks 78. XVII . 8. 
37]. 

11. . felhasználható; utüizabil; brauchbar. 
1636 : Minden fa lunak eleó tűzre valo fa ja elege-
dendeő vagyon [Siménfva U ; J H b Inv.]. 

12. levő; existent, care este/se af lă ; befindlich, 
seiend. 1628 u. Hites felesegem ellenem hamis 
tanacziot tartua(n), hallatla(n) es nem tőkelletes 
igaz hazassagba(n) eleő keőteles tarsasagot keóvet-
ven Diosi Anna . . . en ream es maga szemeliere, 
vallót volna [SzJk 31]. 1688: énnéke(m) hŭ tes 
Ur(am) léve(n) az I . engemet hűtés feleségét 
ugy tart , mint keresztiny hazássagba(n) élő embe-
rek szokták Feleségeket tartani [SzJk 231]. 1819 : 
kérdezte, hogy tet tzenék é a’ házassága . . . ? 
melyre asztat fe le l te : hogy a leg jobban és a’ 

vizben élő halnak állapattyáhaz hasonlitatta [Kv; 
Pk 2]. 

13. megélhetését vmivel biztosító; care îşi asi-
gură cele necesare prin ceva; seinen/ihren Lebens-
unterhalt mit irgendetwas sichernd(e). 1752 Btt 
fatens itten ebben a faluban vénhedtem meg, de 
én nem tudom Várczán Páskujnak semmi ném u 

Lopását, tolvajságát, orgazdaságát s niínditig 
igaz két kézi munkájával elő ember volt szegény 
[Bikáca Sz; BfR Márkos Sándor (72) jb val l j -
1757 : én igaz kézi munkájával ílő embernek tudom 
. . . Szász Jánost [Káptalan A F ; TL. Varga 
G y ö r g y ( 5 9 ) jb vall.]. 1782 az olyan n y o m o r u l t 
özvegy, és más tsak nem Alamisnával elő szeméi' 
lyekett . . . mostan az emiitett Praefectus Ur(am) 
expiscalván, mind el viselhetetlen szolgálat alá 
szorította [Torockó; T h o r . XX/4] . 

Szk : jó ~ jó élhető, tehetős. 1600: Harsad 
Peter Jo eleo ember vala, es Jo mywes veg*e 

betegsege myat t volt fogyatkozasban [Kv; TJk 
VI/1. 514]. 1702: Batyamnak . . . második Féle-
ségé . . . hozót 4 ŏkrŏ t . . . ot is jo Elő Embérék 
voltak [Szentimre MT; BalLev.] jó ~ 
jobb idők. 1775: jobb élő idő lévén akkor min* 
most, minthogy könnyen kap ták a pénzt, kőnnyeî l 

meg fizették® [Nagyoklos H ; J H b LXXl/ 3 ' 
426. — aTi. a taksát a jb-ok] könnyen 
1812 Szász Fenes Lakossi könnyen élők' 
és leg alább valo portékájok, Jószágaikból 
hamar pénzt tsinálhatnak [Szászfenes K ; Ks ^ 
Conscr. 257] nehéz ~ idő nehéz idők. 1775/1781 
mikor . . . Jósika Imre Ur eo Nagysága birta 
ezen utrizált Joszágot Tutorság jussán, gazdag0^ 
vóltanak az emberek, nem is vólt akkor olly3?1 

nehéz élo ido, mint most 's magok számokra ** 
sok gyŭ j temént takar i tot tanak ŏszve [Renget 
J H b LXXI/3. 375]. 

14. vmilyen életben leledző, vmilyen élete* 
folytató; care trăieşte in, care duce o viaţă ° a t K 
care; in irgend einer Lebensart befindlich, irgeö<7 
eine Lebensweise treibend. 1586: Akor egiebe* 
Nem Zola Albert hane(m) azt Monda, oh bitang^1 

eleo te lanos Bestie Curwafia [Kv; T J k iV/j-
540]. 1610 eg' louamot setet pey szeórit 
keottettem uala ki az fyre mochar newy heljb^ 

Vr nap taúat t , es onna(n) nappal az keótele 
nywgit az Ionok a ' heljen hagiua(n) el Viuek 
Valamy gonoszúl eleó emberek [UszT 23]. 17* ' ' 
Bads Ersok . . . eleitol fogván paráznasagban 
személly volt, éjjel nappal Katonakkal társalkodót* 
[Torda; T J k I I I . 135]. 1783 Nanya Makave ) 
égy igen embertelen másokon valo húzással vonás-
sal elő ember [Faragó K ; GyL]. . -

15. vmit használó/hasznosító; care fructific®' 
ceva; sich bedienend, nützlich machend. 1681- A 
Havasrul fával élő közel valo Falubeliek, Ta lakka l , 
Tanyerokkal Csebrekkel, egyeb féle fa edény^ 
Tartoznak, ollyakkal minemüveket ők azo(n) ha-
vas fáiból szoktak csinálni [Vh; VhU 56]. 

16. vmilyen névvel ~ vmilyen néven nevezet^ 
care poartă numele de, care se numeşte; bein* 
Namen ganannt. 1681 Puskás nével elő s z a b a d j 
sokis szoktak lenni . . . h a mikor az földes ** 
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valakit illyen szolgalatra rendel tartozik puskas-
sagaval lova hatan Zöld köntösösen az szükség 
idejen, vagi à kivülis . . . à várb(an) hoszzu pus-
kaval gyalogh drabantoskodni [Vh; VhU 199]. 

17. vmihez folyamodó; care recurge la ceva; 
etw. anwendend. 1681 A' vas Kohra Keő Hanyo 
Tekenyő minden Banja(n) mértékes legye (n); 

mind véget ket felŏl s mind mélységét haro(m) 
vassal belyegeznek meg hogi se hoszszara se melj-
segere ne amplificaltatnek, mellyet . . könnyen 
véghb(en) vihet az Fraudulentiaval elő mester 
ember [VhU 63]. 1746 az edgyik Jncta Sáska 
Sára az Actrix Aszszont terhesen diffamalta expres-
sis verbis boszorkánysággal élőnek s nem tiszta 
személynek, lustának, tortyosnak pronuncialta 
[Torda; TVLt I I I . 99]. 1747 Pap Vánka felől 
az ólta hallom a miolta fogságban eset, hogj a 
féle Malitiaval élő ember let volna [A.várca Sz; 
Ks 27/XVII]. 1756 (A fiúnak) Néhai Atyára . . . 
is Mátyás Juonra egész falustol nagy gyanuságunk 
vólt, hogy ŏrdŏgi Mesterséggel, boszorkánysággal 
elő gonosz ember let volna [Vályebrád H ; Ks 
62/22]. 1823 Zoltán Ióseff azt panaszolván, 
hogy a' Doboi uttzai kortsomáros kész pénzért 
se akarna nékie italt adni, azon ráncorbol, hogy 
őtett hamis mértékkel élö Személlynek bé jelen-
tette légyen [Déva; Ks 91. C. 12]. 

18. vmit élvező; care se bucură/beneficiază de 
ceva; etw. genießend. 1726 a Barta Anna Aszony 
édes ura Bándi István vr(am) á Jobbagjos nemes 
emberek szamab(an) tartatik, és nemesi praeroga-
tivával élo személy [Mezőbánd MT; Berz. XV/14. 

1777 Etzken Andrást Albisi Öss, gyökeres 
bakosnak, Nemes embernek, és Nemesi szabad-
sággal elünek értem [Albis Hsz; BalLev. Vall. 3]. 

II. fn om/fiinţă ín viaţă; der/die Lebende. 
1614: Miuelhogj Istennek el vegezet Akarattia 
volt, hogi az fazakas ínihaly elseo feleseget az 
eleok keozzul, ky vegie, es az melj fiaczkaia 
attól meg maradót annak az eö portioiat . . . mi 
Előttünk ki adna [Kv; RDL I. 95]. 1683 Ha 
Isten ő Szent felsége kegyelmének tetzene egyenes 
és törvényes örököseinket az élők sorából ki 
szollitnia, azon esetre maradjon az én kedves 
nőm Tamási Anna a vagyonnak szabad tetzése 
szerénti rendelkezője [Kv; Végr.]. 

elõágas elülső felhérc; crucea din f a ţ ă ; vorderer 
Deichselarin. 1666)1793: azon tilalmas Erdőből 
nyír, nyár és Gyertyán fából Falubeli embernek 
szűkségire őkőr szekérre elő utó ágasnak, ló rúd-
nak való fát . . . pénz nélkül szabad hozni [A.cser-
náton Hsz; SzékFt 19]. 1823: A kerékgyártok 
dolgozzanak eszerént: Egy Lo Szekérbeli előágast 
és Lo rudat 1 Rf [HSzj kerékgyártó al.]. 

előálomkor kb. éjfél tájban; pe la miezul nopţii; 
gégen/um Mitternacht. 1764: elő alomkor táma-
dott légyen azon Tűz [Szászerked K ; LLt Fasc. 
133]. 1768 : Vatsora után elő álomkor akkor 
égett el fen meg irt Magyarosi Benedek ő kegyel-
minek egj bornábol valo Sütő házának szaxva-
zattya [HSzj sütőház al.]. 

A hozzávetőleges értelmezés pontosabbá tételéhez nem nyújt 
támpontot a legrégebbi, zalavári adalék (1557: I^evT I, 264) 
és a NySz-nak éppen Heltaitól csonkán idézett adata sem. 
Calepinus (1585) erdélyi értelmezői azonban a lat. concubium 
'nox' (Finály) mellé az 'előálomkort' jel-t írták, MA is a nox 
concubia-t értelmezi így. Ezt ismétli PP is; ez utóbbinak összes 
kiadásaiban a címszóbeli szó alapszava értelmezéseként 'primus 
somnus' mellett PPB-t-51 kezdve a ném. 'der erste Schlaf' 
jelentés áll. Legbővebben CzF értelmezi az előálom szót és -kor 
ragos származékát; szerinte előálom 'az alvás kezdete, az 
elalvás utáni első idő'. Az előálom legmélyebb szokott lenni. 
— E régebbi értelmezések ismeretében számolunk a fenti 
jel-sel. 

előarasz bakarasz, kis/kurtaarasz (a szétfeszített 
hüvelyk- és mutatóujj közötti távolság); şchioapă 
(lungimea egală de la vîrful degetului mare pînă 
la vîrful degetului arătător) ; kleine Spanne (Ab-
stand der Spitzen des Daumens und des Zeige-
fingers der gespreitzten Hand). 1724: Nzts Galgai 
Rácz Péter ur(am) udvar ház helye i t t a falunk-
ba(n) . . . extendalodott az falun le fojo pata-
kocska felől el kezdődvén felyŭl a szeljesedes 
húszon két ŏlnyivel, fecske farkulag széljesedett 
. . . Boros Borbára Aszszony eŏ kglme kertének 
a hatulyáig két ŏlett két elő arasz hiján [Derzse 
SzD; JHb 111/67]. 1756 : Magossága a Kŏ Fal-
nak 1 1/2 őll Vastagsága Nap Nyugut 
felől valo részinek 5 elŏ Arasz, Nap Kelet felŏl 
valo részinek 4 Arasz, s egj Tenér [Branyicska H ; 
JHb LXX/2. 24]. 1819: 813-ba termett aszszu 
szŏllŏ egy atalagba egy elő arasz magasságú 
semmire kellő [Baca SzD; TSb 6]. 

PP-ben a címszóbeli szó mellett a lat. 'I4chas' (a lat. szót 
köznévi használatban Finálynál nem leljük !), PPB-ben e mellett 
még a ném. 'eine Spanne' értelmezés áll. — A címszóbeli szó 
azonban nyilván nem egyszerűen 'arasz' jel-û. A tőlünk adott 
értelmezés helyességét CzF igazolja. 

előarasznyi bak/kisarasznyi; de o şchioapă; 
eine kleine Spanne (lang). 1789 : Gyapott Gyolcs 
kendő, lévén a' két végin, szélijeire is mint egy 
elő arasznyira fel nyúló Tot tsipke [Sepsisztkirály 
Hsz; Palotay 19]. 1803 Vagyon égy Len gyolts 
Keszkenő, két végin égy elő Araszni Tóth tsipke 
kesken tsípkéb(en) szegve [Nagy teremi K K ; 
UnVJk 203]. 

előárnyékos ellenzős; cu cozoroc; mit Schirm 
versehen. 1833: bőr előárnyékos fekete posztó 
sapkája [Dés; DLt 306]. 

előárpa szín(tiszta) árpa; or*. cura t ; reine 
Gerste. 1688: Vagyon it t fenyő deszkából 
fel rott rekesz nro 9. Ketteiben Árpa van Cub 
10//= szaladnak valo. Az harmadikban elő Árpa 
Cub 4II [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 

élőbarázda kb. (természetes)határbarázda; ră-
zor; natürliche Grenzfurche. 1790: a határ . . . 
Napkelet felőli való véginn látszó nagy és élö 
meg változhatatlan barázdánál megyen [Báld 
K ; BLt]. 1815: élő borozda volt a szomszéd Soos 
Ur felől [Kv; Pk 3]. 

előbb, előbbeli, eîőbbeni, előbbi 1. elébb stb. 

előbbik előbbi; de mai înainte; vorherig, vorig. 
1670 : Bizonicza megh Kerekes Janosne Asz(onyo)m 
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azt, hogy az Nemes Tanacz engedelnieből celebral-
ta to t t lakodalmok Kerekes János Urammal minek 
előtte előbbik Urá(na)k gyermekinek részit ki 
muta t ta volna város tőrvénye szerént [Kv; 
TanJk I I / l . 7 1 9 - 2 0 ] . 

előbbkelő 1. előkelő 

előbbször 1. korábban, előbb; mai înainte; 
friiher. 1748 eŏ kglme űtőt t meg előbbszőr 
[F.karácsonfva K K ; Told. 56]. 1769 a Groffné 
apellalta elobszer, a mü részünkről is apellaltuk 
az gubernium eleiben [Szentmargita SzD; Ks 99 
Kornis István lev.]. 1777 Etzken András Uram 
hogi meg halalozot hány Esztendeje nem tudom, 
de azt tudom világoson, hogy a Felesege holt meg 
elöbször [Albis Hsz ; BLev.]. 

2. elsőbben, előbb; mai întî i ; zuerst. 1721 
lat ta Kali Nagy Simon uramot maga kűssebb 
házába elobszőr annak utánna a Nagyob házába 
a meg nevezett aszszonyal hogy paráználkodott 
[Kál MT; Berz. 12. 90]. 1749 Az I ugj declarallya 
magát, hogj az nálla lévő obsitos Katona elŏbször 
éget bort den. 6. bort pedig 5 Cupat ivutt légjen 
[Torda; T J k I I I . 255]. 1756 az Uraságnak 
Torda Vílmána Küenczvén Klákassi Lévén midőn 
Szakaturárà jőttenek volna ezekkel előbszor (!) 
Balog Uramb az maga búzáját ara t ta t ta le az 
után az Uraságét [Ilondapataka SzD ; TK1. Silan 
Mafte (32) vall. - aSzD. bA tiszttartó]. 

3. előzetesen, előbb ; ín prealabil, mai înain te; 
zuvor, vorerst. 1720 hivata minket Gróff 
Conspurgi Conspurg Pál ur(am) eo Nga Simen-
falvi udvarházához a végre hogy eŏ Nga, az melly 
kŏ és fa epületeket, kerteket épittetet azon Simen-
falvi Curiá(n), funduson, Csŭrŏs es veteményes 
kerteken, mŭ azokat elöbször accurate meg 
nézegetvén calculálvá(n) aestimálnok [Siménfva 
U ; J H b XVIII /4] . 1803 a ' ki fogando Ló a ' 
Vajnai György Lovai közé bé szaladott, mellyet 
midőn onnan is Urokkal akarták volna ki fogni, 
a’ Tzigány tellyes erovel azon volt, hogy 
Válaszszák ki elöbbszer a ' meg fogando Lovat 
[Déva; Ks 114 Vegyes ir. J k 574J. 

4. első ízben, először; întîia oară, príma da t ă ; 
zuerst, zum ersten Mai. 1752 Midőn előbszor a 
Triduale Forum lén Lát tam egyszer hogy az 
urffi t maganoson Tiszt uraimék a’ Judicium 
alatt bé hivat ta ták [Vice SzD; MvRK]. 1765 
átkozott volt azis, aki elöbször oda hivutt 
[Tarcsafva U; Pf] . 1772 A Kis Fenesi Felső 
Malom elöbszera betsültetet t . fr 113 d. 84 
[O.fenes K ; J H b K II/17. aAlább háromszor 
elöbször]. 1787 ŏ elöbszer ezt mondotta hogy 
viszszá töltette® [Backamadaras MT ; CsS. aA 
búzát]. 1815 én ezeknek a’ Birtokoknak neveze-
tekről most hallok előbbszőr [Dés; Ks 79. 29. 811]. 
1840 Szembesíttetik le tartoztatott Molnár Tamás 

Biro Ferentzné Kováts Katalinnal, kinekis 
Szemibe mondgya érintett Kováts Katalin, hogy 
a közelebb mult udvarhelyi Ur napi vásár alkal-
matosságával, ado t t elöbbszer Molnár Tamás 
égy hamíss on húszast [Szu; KLev.]. 

5. legelőször; príma d a t ă ; zuallererst. 1795 : 
Elöbszer a Gorboi Udvarház mind Gorboi 
mind más Gorbohoz tartazo Portiok ., és a* 
Csobánkán Gorbohaz Pótlásul adatott Portiotska 
özvegyi tartásul a Mlgos özvegy Groffnénak 
maradgyanak [Kv; J H b 1/36]. 1796 minek 
előtte a' Zenebona lett volna, Tokai Uram azt 
mondotta, hogy i t t a’ határ ez a' fűzfa s ha 
Tokai nem lett vólna ot tan, nem ís lett v ó l n a 
semmi zenebona, de előbbszőr ís ez indította fel 
a’ többieket [Pánit Sz; TSb 2]. 1828 elöbször 
a Leveleknek ki adását sürgeté' B. Apor 
Joseff Ur, azokot csakugj^an regestráltatván 
szám vszerént által adám [Martonfva Hsz; Bet. 1]-

G. kezdetben, az elején; la început; anfangs, 
anfänglich. 1746 midőn meg árad a Kŭkŭllo 
a ' Gáttol fel dugulván elöbször, a' miénkre is le 
hatt , és károkat nékünk is nag jókat tészen széna-
füvünkben [Ádámos K K ; J H b XIX/8]. 1793: 
Sorban Peter meg lehetősön Tanulván e l ő b s z ő r 
az eő Nga Nagy Falusi Udvarában K o l t s á r s á g r a 

vétetett fel [Kémer Sz; TKhf 13/34]. 1803 
előbbszőr tsak közönséges, de az utánn o s z t á n 
idővel Iro Déáki Hivatalában értelmesen, 
hiven és jámborul, el kivánt járni [Válaszút K ; 
Becski]. 1828 elöbszer nem ugy tsoportol k e z d e t t 

a’ Sáska keresztül menni [Kelementelke MT; CsS]* 
Szk : ~ ís 'ua.' 1801 elöbbszér is ironi azt 

hogy nem mehettem oda mivel szégény kiokulál" 
tá tván mágát igen rószúl vólt [Kv; Kp. II- ^ 
gr. Haller László lev.]. 1815 elöbbszer is • a z t 

kérdezte mit keresnek i t t [Körtvélyfája MT ; LLt]-
Ha. 1796: Elöbbszer [Szászerked K ; LLt Csá-

ky-per 272. L. 18j. 1840: elöbbszer [Szu; KLev.]-

előbbszöri 1. előbbi; de mai înainte; vorherig-
vorig. 1677 az elébszeri inventalaskor adván be 
a Tutrix adós(na)k lenni f. 13//80 meg fize~ 
te t t [Kv; RDL I. 155b]. 1700 : Az Gabona 
asztagoczkab(an), es Cs űrbeli odorb(an) vagio(n)r 
az mi vagio(n) . ., mivel az elobszeri I n v e n t a l a s -
utan elodtek belőlle [Csicsó Cs; Bál. 71]. 
az en előbszori vram Foris Is tván v o l t [ B e t . 
6 Tokai Jánosné Sára (48) jb vall.]. 1747 H a l l o t -
tam az előbszőri felesegem Attyátol [Sszgy; LLţJ-
1761 Vásár Biroság dolgáb(an) az Com(niuui)' 
tasnak elobbszorj determinatioja maradgyon helyj 
b(en) [Torda; T J k V 28]. 1772 N é z e t t e s s e k 
meg accurate az elobszeri Oculata R e v i s i o n a k 
seriesse [Kük; J H b LXVII . 216]. 1782 az előbb-
szeri kertet le vágatták a Jószág mellö 
[Galambod MT Told. 29 1798 e l ö b s z ö r i Fele-
sége meg halálozott [Dés; DLt] . 

Az 1724-, 1747- és 1798-beli adalék a 2. jel. alá is tartói-
hátik. 

2. e l ső ; p r imu l , p r í m a ; e r s t e . 1748 m i n d a* 
előbszőri s m i n d a’ m á s o d s z o r i Fe leségétő l hány 
g y e r m e k e i v o l t a n a k ? [ A r a n y o s r á k o s T A ; LLt)« 

3. előszöri, első ízbeli; de întî ia oară, de prím* 
da t ă ; erstmalig. 1725 Vagyon . az elobszeri 
fel szórt buzák(na)k második szórása egy szuszék-
b(an) Cub. 10 [Beresztelke M T ; Eszt-Mk Inv. 

Ila. 1840 : előbbszeri [Szu ; KLev.]. 
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előbc(ii) 1. elsőben, mindenekelőtt; ín primul 
rînd, înainte de toate; vor allém. 1637 Az be 
narando adossagokbol Deputaltunk Kis Katanak 
Eleoben negyuen forintot, miuel az batjanak 
Péternek vti keolcsegere es egy eb ruhazattjara 
teobbet keolteottek hogi nem eo reaia | Eleoben 
attunk az ket arua szamara egy Eöregh fekii 
ladat [Kv RDL I. 24 J. 1637/1639 Keouetkezik 
az Minemű Marhak az harmadra az Relictanak 
Stenczel Imrenenek Jutottanak. Keouetkezik az 
Jegy aiandek, az kiket eleoben megn a ttunk az 
aszonnak | az Relictanak eleoben az Jegj 
Ruhaiat megh attuk, az aztal teritest is hasonló 
keppen eleob(en) megh attuk mindenekből [Kv ; 
ih. 11 Íj. 1682 házamat hadtam az felesegemnek 

életéigh, ollyan formán, hogy az én Atyámfiai 
nem ellenkeznek benne. Hogy ha penigh ellenkezni 
találnak, tehát az feleségemnek a város Teorvénye 
szerént valo eotet illeteo ezen házban leveo harmad 
részin kűvűl eleoben aszt az harmincz forintot 
tegyék le, és adgyák megh [Kv i.h. 1601. 

előre, előlegbe; anticipat, ca avans ; 
voraus, als Vorschuü. 1592 Zikzai János 
vallia Igire aztis Pal Doctor, hogi ha megh 
nem gîogithatna, azt az niólc f(ori)ntotis vizza 
adna neki akkit akkor eleobe neki adott [Kv; 
TJk V/l. 194]. 

3. előbb, korábban; tnai înainte ; friiher, eher. 
1583 Mezaros Albert vallia, En kerem vala az 
eokreóket viczey Andrástól eleobe, De enneke(m) 
Ne(m) Acla, Tehát az vta(n) lata(m) hogy Melle 
uie(n)t vaida Jacab, En Ne(ni) tudom veotteye 
meg vag Ne(m), de lata(m) hogy Ala haita [Kv 
TJk IV/1. 193J. 

előbőr 1794 En Istokat Lo hátán a Natsá-
god parantsolatya szerént tévén égy sakba fél 
véka Geszteuyet és a Hintó Elo Börit, Szempalig 
el küldöttem vala de Natsagodat ottan bé nem 
ervén viszszá jött [Szilágycseh ; IB. Fogarasi 
István lev.J. 

A címszóbeli szó nagy valószínűséggel arra a hintó bakja 
mögötti oldalra erősíthető bőrtakaróra vonatkozhatik, amelyet 
?sos időben a hintón ülők magukra húzva, védekeztek az eső, 
ul. a felcsapó sár ellen. 

elobŭza színbúza; grîu curat ; reiner Weizen. 
1676 őszi elö Buza Sax. Cub. 25//. utoly Buza 
Şax. Cub 10 [Gyf; UtIJ. 1717 Tiszta elő Buza 
Cub. 29 Más aláb valo buza, egv Asztag szeme 
Cub 56 Utó buza Cub 2,,2 [Pálos N K ; LLt 140]. 
1729 Ingrediait elő buza Ebed es Cseplo reszen 
kivŭl Cub. 32 met. 1 [TKl Petki Nagy cs. szám. 
6a]. 

e|foitáltatik elé/megidéztetik; a fi citat/chemat 
Pentru înfăţişare; vorgeladen werden. 1821 
^esztászia Muntyán észre vévén hogy határ 
kertje el vétetődött Gligor Lázár önkéntesen 
ajánlotta Nesztászia Muntyánn&k, hogy ha nékie 
^ Rforint Kaláts pénzt adánd, tehát ki fogja 
kalátsolni . . . Mátyé Sztentsiket ki adta, ki is 

elő citáltatván meg kérdeztetett, 's maga sem 
tagadta hogy nem ö tselekedte volna [Nuksora 
H ; J F 36 Prot. 1 - 2 ] . 

előcsarnok (templom) pitvar, rég, táj portikus ; 
pridvor, t indă; (Kirchen) Vorhof. 1876: a templom 
bejáratába is egv előcsarnok készítendő [Sajó-
udvarhely SzD; ÉTF 107. 31 j. 

? eloesúcsott előcsucsorodott; ţuguiat; nach 
vorn gespitzt. 1846 Wälther János nagyszájú 
előcsucsottSi alsó ajakkal [DLt 1200 nyomt. kl. 
— aNem sajtóhiba előcsucsorodott h. ?j. 

előcsüfjged lecsügged /csüggeszt; a-şi pleca ; han-
gén lassen. 1807 Fridrich Vilhelin Frantz 
Negyven Esztendős Catholicus Pap termetére 
nézve törpe izmos elö tsŭggedve hordozza a 
fejét ha ottan tanáltatnék el-fogattassék 
[Kv; DLt 66/808 gub-i nyomt. klj. 

elődedén 1. vminek elején, kezdetén ; la inceputul 
a ceva; am/im Anfang. 1584 ez penig zwret 
eleodeden vala [Kv; TJk IV/1. 2461. 1585 Zent 
leorincz napia zereda(n) vala Regenbe a’ sokada-
lom, meg betegedek az sokadalom eleodede(n) 
a’ czegledy Nag Mate, es igen kene ez olah Milialy 
[Kv; i.h. 518J. 1594 Miért hogy eleiteol foghwan 
ez Varos, az orzagh feiedelminek es mellette valo 
tanach vraknak az vy eztendeoknek eleodeden, 
aiandekokkal zoktak kegielmessegeoket io akarat-
tiokat ez varoshoz kapchiolnj, Annak okaert 
vetettenek eo kgmek Adot egy vonasra f. 2 [Kv ; 
TanJk 1/1. 228]. 1668 Ezt penig én kglmes 
Aszszonyom a’ Nagtok istenes itiletire támasztom, 
ha valaki kivánhattyaé azt én tőlem, hogy szintén 
ugy mennyek én most elŏdedin elö a' dologgal 
a’ ki bujdoso kenyeremet még jo modgyával 
meg-sem emeszthettem, vagy bujdoso turbámnak 
le-tétele után meg-sem pihenhettem [KJ]. 

2. azelőtt, vmi előtt való időkben; înainte ; 
vorher, früher. 1593 Dragan Tamas vallia, chak 
eleodedin az Timar János halalanak ertettem hogi 
Mondro Peter es Demeter Peter egi eokreot loptak 
volt Situej Gurzo kenezteol es az keneznek min-
den gianosaga raiok volt [Kv; TJk V/l . 449]. 
1602 Nagy ferenczne Borbara azzony vallia 
hogy Ach Mihalnetol hallotta hogy minek 
eleotte penigh Ach Mihalihoz menth volnays annak 
eleodedin Ieot vala egy eotchye hozza es monda 
Zazul hogy mennyen ky mert az kapu eleot az 
Vra [Kv; TJk VI/1. 627]. 1614 még akkor 
Vásárhelynek vára nem vala, é$ ott a kellett lakni 
karácson elődedin csak [BTN 49. — aRadnóton 
(KK)]. 1632/XVIII. ss. pünköst elődedin hozzám 
jöve Kupán Boldizsár [Zabola Hsz; HSzjP]. 
1653 szent Márton nap elődedin haza érkezének 
minden hadak a fejedelemmer együtt [ETA I, 
45 NSz. — aBáthory Zsigmonddal]. 

élődés 1. élés; trăire; Gebrauch. Szk : ingyen ~ 
élősködés; parazitism; Schmarotzerei, Taugeniohts-
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tum. 1690 Mert Urak fŏ , s, nemes Emberek 
özvegy Aszszonyok Arvak udvarházaira, Papok 
hazaira valo szállás absq(ue) omni respectu meg 
volt ; akar mi rendbeli Emberek és az Szekely 
vitézlő rendek Lovainak marhainak postara valo 
el vivese, utonjarok(na)k es egjeb artatlan embe-
rek (ne) k fosztasa, verese, vagdalasa, protectiok-
(na)k contemnalasa, es az sok ing jen élődés, 
mellyekről Inquisitio lesze(n) és annak idejeben 
a’ G(ene)ralnak ŏ kgel(ne)k p(rae)sentaltatni fog 
[Ebesfva KK ; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr-jal. 
7698 Megh t i l tot t eo Felsege minden ingjen 
elödeseket, Tiszt Viselök(ne)k azok(na)k szolgai-
nak és kőzz vitezek(ne)k ugj hogj senki azokat, 
azoknak marhajokat, konyhajokat ingjen tartani 
ne(m) tartozik [Nsz; DLt 475 gub.]. 

2. kb. lebzselés; trîndăveală; Herumlungern. 
7774 az Szomszéd Országokból ide költözött s 
eddig i t t Commoralo Sellerek eszre vévén, hogy 
eddig here modon mások Szárnya alatt Continualt 
létek es elődések igazságos proportioval Circum-
scribaltatott, es rendes Szolgalat p(rae)scribál-
tatot t , nem akarják Szokott termeszeteket vál-
toztatni, sőt inkább imide amoda el Szeledni 
kezdettek [Nsz; Wass gub.]. 

élődhetés folyamodhatás; posibilitatea de re-
curgere; Ansuchenkönnen. 1675 nyüván lehet 
Nagodnal minemű perlekedésem legjen Haller 
Pál vrammal eő Nagaval. Mivel peniglen ex Con-
silio engedtetet volt mégis ezen perlekedésében 
ellenem Nóvum cum gratiaval valo élŏdheteseis 
eŏ Naganak, Annak okáért ha teŏrtennek ellenem 
valo Novizalásával sulyosittatása Tŏrvenyemnek 
ez Casusban. Alazatosan Jnstalok Nagodnak 
az Felseŏ Forumra: az Ngd Méltosagos Törvényes 
Táblajanak kglsen Demandalni ezen Torvenynek 
fel bocsattatasa feleŏl [Wass], 

élődhetik 1. élhet, fenntarthatja magát; apu tea 
trăi, a se putea întreţ ine; leben können. 1724: 
el mérik az leg öregebb emberekis mondani hitek-
kel hogy egyszer sem termet kevesebb gabonájok, 
annakis egy része üszög, ugy hogy magamis már 
három esztendő alat t egy szem Dézmát tõllek 
nem vettem tsak inkább elŏdhessenek [Sorostély 
A F ; Ks 95 Bethlen Imre lev.]. 1729 (Mikor az 
öreg Salamon®, Sztántsul nevü jb nagy apja) 
itten Apátzán bátsoskodott, az Attyám adot 
nékie hat forintot költsön, azután eö altal ment 
Bölŏnben lakni, én Sokszor az Attyámmal el 
mentünk hozzája a há t (!) forintért, eő azt felelle 

sok az ember Apátzán, én nehezen elődhetem, 
de i t t még is könnyebben kapok valami élést 
[Apáca Br ; BrÁLt Brassó lt. Stenner II. IV. 15.b 

— Szabó Mihály (48) jb vall. (Dani János ki jegy-
zése). — ftHavaselvéről jöt t előbb Krizbára (Br), 
majd onnan Apácára. bA bácsoskodik al. közölt 
lt-i jelzet téves]. 1730 6 kegyelmetŏl Pasust 
kére a szük időben elmene hogy elödhessék az 
utan hoza nem jőve* [Bözödújfalu U Pf. — ĂEgy 
jobbágy]. 1758 ada azon joszagot . . . az 
kiről elŏdhesek [Kőrispatak U ; Pf]. 

2. legelhet; a putea să pască; weiden/grasen 
können. 1780/1784 : nem lévén egyebütt ara valo 
elégséges hellyek, hogy a Falu Marháji élődhesse-
nek ra j ta [Galambod MT; Told. 29]. 

élődi I. mn élősdi; parazi t ; schmarotzerhafţ, 
schmarotzerisch. 1798/1800: Kőrősi olyan élődi, 
ingyen elő ember volt [Harasztkerék MT; Told. 
30]. 1820 ã- Székelly Rosi egy házaló élődi Személly 
[Aranyosrákos TA; J H b F. 48]. 

II . fn t e n g ő d ő e m b e r ; ó m u l ca re v e g e t e a z a ; 
Taugenichts. 1751 Első nyil . . . Szász B e n é b ő l 
egj feleségtelen elŏdí [Ks 11. XLI. 36]. 

élődik 1. él; a t ră i ; leben. 1671 az mely magist-
ratusnak alatta s inspectioja alatt eleődik, azon 
magistratusnakis fórumát kel fórumának agnos-
calni [Kv; T J k VIII/11. 166]. 

2. tengődik, tengeti életét ; a vegeta, a trăi 
de azi pe mîine; sein Leben fristen, vegetieren. 
1714 a miólta fogságba esett a felesége koldulás-
sal tar tya magát s ugy élődik közöttünk [MNy 
XXXVIII , 131]. 1721 Tár András, Nemes sze-
melj igen mègh nyomorodot Embér hogy ha 
más nem teszi egy heljbòl más heljb(e) niagavai 
jol t e h e t e t l e n , és abból® k e l erötlensegeb(en) 
élődni migh Isten elteti òtet [Csegez TAí 
Borb. I. - ®Ti. a földből]. 1736: György Simon 
és György Györgye imitt amott az Faluban 
Muszkán® elődnek koldugatnak [CU XIII /1 ' 
323. - ®Muska AF]. 1740: Maga . . . B u h a 
Ávrám csak élődik a ' mint lehet földei is zálog-
b(an) lévén, edgy kŏ Í jukban lakik [Runk TAr 
Ks 89 Inv. 5 4 - 5 ] . 1761 (A) Czigányok S á t o r o k -
b(an) kitol hol lehet ott élődnek [Siménfva XJî 
JHbK LXVIII/1. 60]. 1793 Josef nevü fia igf* 
alá való köntösbe, tzondrába járogatott, ès 
amot, a ' Jobbágyok kőzött élődött, és keringe t 

[Bodok Hsz; Mk]. 1809 September végin 
jöttem ezen hellységbe, és Ugy elŏdtem, de ha 
innen meg szabadulok ismét mégyek a F r a n t z i á r ^ 
[UszLt ComGub. 1752 „Szilágysomjai Bakó Joseff 
(75) vall.]. 1821 idegen helységeken h a n y o d á s b a * 
Sonyoruságban előd vén [Tarcsafva U ; Yy' 

3. élősködik; a trăi ca un parazit ; bei 
schmarotzen. 1700 : a ' Müitia defectust ne szen-
vedgjen és sem a’ Particularis szegény Gazdákon 
élődni, sem az szegenységet Executiokkal terhelni 
ne kénszerittessek [UszLt IX . 77. 9 gub.]. 177S-
Málnáson egy nihány ember affele húszas vonnas-

nak szokot örülni es az idegeneken ellődni [Málnás 
Hsz; HSzjP]. 

4. ? vki nyakán él; a t ră i pe spinarea cui-
va ; jm auf dem Halse sein | vkinél tanyázik; ® 
şedea la cineva; bei jm lagern/hausen. 1757-
Az Rettegiek® meg reműltenek erössen, 
Geréb nevŭ_ Csapodar N ( e m e ) e m b e r vagyok 
kőztök. ~ hof egyiknél hol másiknàrélödik 
ő az tanátsōsok, amint ér te t tem igen i ^ J 1 ' * * 
táplálja őket ^valami egy más opiniokkal [TKJ-
Perlaki András Teleki Ádámhoz. - ®Retteg (SzD) 
lakosai]. 1764 : Szabó Lőrincz Tamásfalvi Canto 
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lévén, Thuri Sándor urnái élődik többire [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 

5. lakik; a locui/şedea; wohnen •-•él; a t ră i ; 
lében. 7684 Miskólczi István . nem Colos vári 
Ember, noha it t élődik [Kv; T J k 13. 161]. 1752 : 

Néhai Mltgs Gubernátor Ur ugy hallottuk 
hogy elbocsátotta volna, hogy élődgyek a' hol 
lehetne [Szentmargita SzD; Ks 16. LXXVIII] . 
7798/7800; Kőrősi Márton nevezetű ember 
Jussát eŏ Ngának hagyta volna, azért, hogy 
sokáig tartotta ő Nga, s ottan Udvaráb(an) élődőtt 
[Harasztkerék MT; Told. 30]. 

ß. biztosítja a mindennapit; a asigura pîinea 
eea de toate zilele/cele necesare traiului; das 
Alltägliche sichern. 7698 Pulionnak Valóban 
niomoru határa vagyon ugy hogy ha az más 
Szomszéd Faluknak határán nem ellödnek Kudu-
so(n) maradna (na) k [Wass]. 7699 Osvát János 
ket eokren elŏdet de edgyiket adossagb(an) el 
vették [Énlaka U; UszLt IV. 53]. 1717: adott 
v°l t ket ŏkrŏt kezehez hogi viselljé gongiát 
elŏdgjek utánna [Tarcsafva U ; Pf]. 1748: Szabó 
Mester legény vólt . és ot t mesterségével élő-
dött [Torda; Borb.]. 1760 Kimpán Torna és 
Fetru Exponállyák hogy . régen az elejek mint 
egy három szekérre valo hellyet vettenek volt, 
azon hellyre szállást magok(na)k epitettek . . . , 
s nem lévén más örökségek onnan elődtenek 
[Bukuresd H ; Ks 62/4]. 1765 volt két ökre is 
azt az el mult esztendőben el adta nyerekedett 
selödött velle [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 

Szk î ingyen ~ élősködik. 1691 Az Passus-
nélkül lezzegŏ (I) nemeteket vagy ha passussal 
járnakis de ha ingje(n) elŏdni, szekereket marhakat 
venni akar(na)k, zabolázzák meg, ingjen élni 
vec túra kot vonni ne engedgjenek, seot fogassák 
megh az ollyan excedálo nemeteket, és kŭlgjék 
be az Quartellyba [Kv; Törzs. gub. ut.]. 

7. vniin él; a trăi din ceva; leben von etw. 
7698 ; Buzájok nem volt, hane(m) Daczo GyŐrgyné 
Asz(onyo)m Tiz Tiz veka Búzát osztott ki nekik, 
azzal élődtenek [Gyulatelke K ; Ks]. 1718 : az 
"rak marhai . mind ã Lázár Ferencz Ur(am) 
bénáján, Szalmáján élődtek [Gysz; LLt Fasc. 69]. 
. táplálkozik, eszik; a se hrăni, a mînca; 

Şich nähren. 1690 k. Az mit penig hoztak, ming-
3árt vittek az Varban Egy probenda cipóm, 
edgj ej tel borom nem jarvan, kapitany, Udvarbíró 
Urameknal, mas emberseeres embereknel előttem 
ÍUtI]. 6 

9. fogyaszt; a consuma; verzehren. 1 700 Az 
babona asztagoczkab(an), es Csűrbeli odorb(an) 
vagio(n), az mi vagio(n), mivel az előbszeri 
Inventalás utan élődték belőlle [Csicsó Cs; Bál. 

10. legelész(ik) ; a paşte; weiden, grasen. 1686 : 
Juhayinott keczkekel és czapokkal edgyar(an)tt 
* •; be haytottak . . . az megh í r tam marhakotis 
hajtottak be az szabados marha legelte te ŏ hely-

ezi. magok marhayokis azon heljben elődven 
lUßz; Törzs.]. 1692: Pávák felessen vannak; de 
miyel nyári idő lévén mint teli időn enni ele nem 
Juuek széllyel ä Gyümölcsös kertekb(en) Szőlő 

hegyen, és a gazon szellyel az udvarház tájékán 
elődnek s kŏltnek [Mezőbodon TA; BK Inv. 26]. 
1751 ezen Controversiáb(an) forgo oldalt (!) 
alatta levő Seppedékkel edgjütt a Falu nevezete 
alatt tar tatot t . . . nyárban a Szeg vég ludai, 
disznai élöttek raj ta [Kóródsztmárton K K ; Ks 
17. LXXXI. 18]. 1762: mikor vagj egyszer a 
mezőre ki mentem láttam . . . Malaczait a 
Gabonák köszt élődni | Ludgyai Borjai Pujkái 
egész nyaraszaka a Határban elödik s elődöt 
[Kővár Hsz; HSzjP]. 1774 semmire kellő haszan-
vehetetlen helly nyárban a’ Czigányok Lovai 
elődnek raj ta [Aranyoslóna TA; EHA]. 

11. folyamodik vmihez; a recurge/apela la 
ceva; etw. anwenden/ergreifen. 1671 Azzal a 
jussal ne(m) elhet az Incta, mellyel az teőb indu-
bitata Ecclesiastica personák szokta (na) k élni, 
mint hogj külső magistratussnak bottia alatt, ez 
városi territóriumon az városnak usussaval fruc-
tussával élődik [Kv; TJk VIII/11. 166J. 

élődő 1. vmiből élő; care trăieşte din ceva; (vou 
etw) lebend. 1729 Az Disznó hússal élődő hentt. 
sek pedig az Mészárszék előtt szint Csinalva(n) 
veggel arullyanak végeztük [Dés; Jk] . 1744 
I t t pediglen ä Szomszéd Nemes Udvarhelly Széki 
Italukon Sokkal könnyebben vagyon az Adózás, 
mert hat vonó élődő marhára edgy Ember nem 
ád többet, mint itt a mi Székünkbe 4. marhán 
élődő Ember [Szárazajta Hsz; INyR Vall. 52 
Getse István (40) ns. vall.]. 1757 Szővérdi 
Jobbágy Sztojka György pásztorságával élődő 
Szolgálatya helyet adott Forint 6 [Kiskend K K ; 
Ks. 71. 52 Szám.]. 

2. élősködő; parazit; schmarotzerhaft. 1820 
Székelly Rosi Szegény sok liázoknál élődő, pipázó 
Személly [Várfva TA; JHb F. 48 Pataki István 
(44) lovas katona vall.]. 

élőerdő szabaderdő; pădure liberă/neoprită; 
gemeinsamer (freier) Wald. 1592 : tartozzanak Az 
oinbozj miklos uram zenaia kertelisire elig vezzeott 
karót Adnj az ileo erdeobul Az meniuel Az zénatt 
be kertelhetik [K; Bál. 89] | az soha tilalmas 
Erdeo nem volt, han(ein) az a falunak mynd az 
En Jobagimnak Es mynd az w Jobaginak keoz 
Ėleo Erdeyeok volt, meolliet Juxta actione(m) 
kez vagiok megh bizonitano(m) [UszT]. 1636: 
Ez Falunak sem Makkos sem bárdos erdeje nintsen 
kwleőn az Udvarhazhoz á ki tilalmas lehetne 
hane(m) eleŏ erdeje busegesen vagyon, melly 
minden embernek szabados a ' ki mi(n)t hordhattya 
[Siménfva U; J H b Inv.]. 1658 Mák (!) termő 
és élő erdejek eligendő (!) vagyon [Zilah; EM 
XLIII, 308] | Mind maktermő és élő erdejek 
eligendő vagyon [M.egregy Sz; i.h. 310]. 1801 
a Nemes Kolos Vármegyei Köles Mezei ( mellyis 
Praedium :) é Ujj Budai Köz élö erdő vicinussa. 

délről az O. Budai Köz élö erdő [ K ; J H b 
LXVII/4. 31. 1814 a’ hellységűnk Határán vágy-
nák közönségesen elö erdők vágynák (így!), de 
ugy el-pusztittattak, hogy már haszon vehetetle-
neké lettenek [Kucsuláta SzD; Bet. 3]. 
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Ilii. 1633 Az Nagi chokas Budaj az eleo erdeoigh 
határ (így!) (e) [Burjánosobuda K ; BHn 40]. 
1754 az élő erdő Bércz uta kőzőtt (e) [uo.; i.h.]. 
.7779 Vagyon egy nagy darab hellyen fekvő 
FaIu közönséges Erdeie is, mely Élő Erdőnek 
hivattatik, melly jo Tűzre valo Csere Fákból állo 
Szabad Erdő [uo.; BHn 42]. 1813 Vagyon, még 
egy Erdő az Elö Erdő u t ja között az Ujj Budai 
Határon | Van ismét az Élő erdő Berek u í tyán 
alóli egy Darab közős Erdő; az Ev. Refor. Ekklé-
siánkkal a’ Rom. Catholica, és az unita Oláh 
Eklésiakkal, melyet egy aránt fordítanak a ' magok 
hasznokra [uo.; AÉ 372]. 1862 az úgynevezett 
Élő erdo [uo.; EHA]. 

A feudalizmuskori élőerdő 'vmcly falu jobbágy-, zsellér- és 
szabad rendű lakossága számára kiszakított, erdőlhető erdő' 
fogalmára, ill. fennebb megadott jel-ére 1. AÉ 3 7 2 - 3 . — J„. 
még Gergely Béla: EM XI,VIII, 96. 

előereszt kb. elővesz ; a supune, a lua ín discuţie ; 
hervornehmen. 1580 Mostan azért az Mezarossok 
keonyeorgesset elò ereztwe(n) ennyeból wegeztek 
hogy zent (Georgy Nappig meg ertgettek hogy 
Az húsnak fontyat aggyak az mezarossok egy 
egy pinzen [Kv T a n J k V/3. 216b]. 

élőfa 1756 a Béres ház Sövényből 
font tapaszos kementzéje ál fa lábon és' elő fán | 
a Kocsis, és Lovász Ház Kementzéje elegjes 
Zöld és Sárga festékŭ Paraszt kályhákból kemencze 
elö fajára rakata tot t , belső része egészszen Téglá-
ból rakata tot t [Branyicska H ; J H b LXX/2. 12, 
26 —7j. 

élőfa arbore, copac; Bauin. 1612 valahol 
söuenyes gyiimölczes kertt volt, és az Ellenség 
miat mintlc(n) elö faiatol meg púsztúlt, söúenye 
el egett, most imar kender feöldnek fel szaggattak, 
söúeny környülette ne(m) leue(n) [Kv; PLPr l / l . 
1612 — 1615J. 1711 Lát tam hogy az eo Naga 
Besenyei gyümölcsös kertiből ualo elő fákat 
uágta, s hordotta Néhai Márton Czigány az eö 
naga jobbágya | Márton czigány is vágott azon 
gyümölcsösből elő termő fát lát tam [Búzásbesenyő 
K K ; BfR IV. 30/26 Lukacs András (32) szabad 
szem. vall.]. 1724 Az Csiga Vára avassában ha 
valáki erdőlne forint az büntetése ha fejszivei élő 
fát vág az há tán horgya 33 Pénz fejszi nélkül 
őt pénz ha holt f á t fejszivei tiz pénz [Kisborosnyó 
Hsz; SzékFt 32]. 1758 lá t ta volna Pap 
Vasziliát és Petrutza Ignátot jo élŏ fakkal 
[Szentbenedek S z D ; Ks 25. I I I . 30]. 1768 Szász 
Szènt Lászlónak* Oláh Létának egyben folyó 
határa vagyon Oláh Rákos nevezetű Falu 
Határával az emiitett Ország u t tya délt 
néző szélyin gyūkeredzett régi nagy tölgy fa 
Csutakjánál melyis mindenkor határ fának, és 
jegynek ta r ta to t t a mig én i t t laktomban fen állo 
élő fa voltis [Torda; J H b XXXVI/17. - aTorda-
sztlászló TA]. 1777 Popa Juon nagy, élő 
fákot le vagdált [Dupepiatra H ; GyKJ. 1806 
(A helyet) ŏ Nga . . maga udvarához fogta 
kerittéssel élő fákkal is bé plántáltat ta [Erdő-
sztgyörgy MT; WHJ. 1807: azon Malmokon 

belőllól (!) lévő Szigetet maga Iffiabb R e t t e g i 
Sigmond Ur fundálta, és maga plántálta mi^d 
azon élő fákat a melyek azon Szigetben nleg talál-
ta tnak [Apahida K ; TLt O. 2]. 1831 Az âfŝo 
kis Berek a ' benne lévő kaszaloval és Élóíá'k-
kal égyŭ t t [Meggyesfva MT; EHA). 

élőfa-csemete (fa)cseinete, csemetefa; puiet.de 
pom; Pflänzling, Setzling. 1636 mindenik körezt 
u t t keozepin egy egy eleö fa czemete [ S i m é n í v a 
U J H b Inv.], 

élőfás ? cu arbori/copaci; mit Baum. 18l3jl8$6 
a' Szöllö megett valo erdő . . nagy, jo, Elő fás 
erdő volt [Koronka MT; Told.]. 1815 Hersáfly 
Juvon tulajdon maga kezével nyi tat ta magá-
nak azon irotvánt ép kies Bokros és élőfás F ^ u 

erdejéből [Orsova MT G. XV/13]. 
A két szövegbeli - erdő szk láttán a 'vágni v a l ó / f e j s z e atfá 

való erdő' értelmezési lehetőség felvételét sem rekeszthetni *1# 

élőfasor fasor ; alee (şir de arbori) ; Baumręihe-
1847 Ezena királyi palota előtt van egy négyszög 
piacz élőfasorokkal [Méhes 5. — aTi. a prágai,]* 

előfizetés 1. kb. előre f izetet t eljárási d i j ; taxá-
dé procedură achitată ant ic ipat ; im voraus be-
zahlte Prozeßkosten. 1801 Nms Maros széki 
Imrei Nemes Balog Ferentz és Mihálly Uraiinßk 
Kegyelmeteket én általom tiszti * hivatalom 
szerent szokott elŏ fizetesem meg adása meHet 

Tőrvényesen Certificáltattják 8ad Napra 
a Szereda Sz Annán tar tandó V. székre [M^' 
BalLev.J. 1845 Ügyvéd Ttes Máthé Gergely W 
Szokott elö fezetésünk meg adása mellet, 
kezünkbe egy irott Citatoria Utasítást [M.fodof-

háza K ; RLt O. 2J. 
2 . előjegyzés és -fizetés ; subscripţie, p r e n o t a r e î 

Vorbestellung und Subskription. 1852 A BiW** 
Magyarázat ki adási elo fizetése September 1Ş&2 
meg hosszabbitatik [M.bikal K ; RAk 50]. 1861 
A' Sáros Pataki Fűzetek 5ik évi follyamára elő-
fizetésre fölhivatnak, a ' T. Papok, akár külön 
külön akar Társulatokban [Gyalu K; RAk esp. kl]. 

3. előfizetési d í j ; abonament ; A b o n n e m e n t . 

1853 Elŏ fizetés egy holnapi® kőtára . . . 1 5 

garas [KCsl 3 ismeretlen, de erdélyi kéztől szár-
mazó berlini úti-bejegyzés. aÉrtsd hónapi]. 

előfog metszőfog; dinte incisiv; B e i ß z a h n . 
1841 Forgács Lázárnak felső előfogai hiá-
nyoznak [Dés; DLt 117 nyomt. kl]. 

előfordulható felmerülhető/vetődhető; care s e 

poate ivi; was sich erheben/vorfinden kann. 1797: 
Szilágy Csehi I f jú Székely András a m u l t télen 
meg házasodván, mind maga, mind pedig Apja 

és egész ház tselédjek' rosz szokások és e r k ő l t s -
telenségek miatt Feleségével valo k e r e s z t y é n 
házassági életre egybe nem g y a l u l o d h a t o t t ; a 
honnan Felesége részéről elő fordulható minden 
igaz ok nélkül szüntelen versengett, és már mintegy 
két honapoktol fogva Felesége hitetlenül el is hagy-
ta [IB. Dombi János szilágycsehi ref. pap k e z é v e l ] -



előintluî 

előforduló care se găseşte/se întîlneşte; vor-
kPî&mend, 1864 az ezen község határába elő 
toxdulo. többi topographiai nevek nem vétetőd-
nettek fel [Tölgyes Cs; GyHn 60]. 

Sţőföld szántó/termőföld ; arătură, pămînt arabü/ 
roditor ; Ackerfeld/boden. 1571 : sok helieken penig 

zţibad eleo feoldeket el foglaltak es kyket be 
kerteltetek kyket kazalni tártnak benne, kyken 
^wpkat tartyak eztendeonkînt [SzO II, 325 a 
székelység folyamodványa az ogy-hez]. 1681 
Levén ă Koronkai határ szélben Vaczman nevű 
/Taediuni mennél hamaréb jartassak ki a 
koirnyül való falubeliekkel ^s a mi a Praedium-
fon n e m t a r t o z i k à legyen a falu közönséges élŏ 
26] à Patronussal együtt [Koronka MT Told. 

elöflördül dtv előáll, mutatkozik; a se ivi, a 
P - e a ; entstehen, sicli zeigen. 1864 Minden 

^jgyházban a tanitás Nov. lén múlhatatlanul 
'Kezdődjék. Ha valahol akadály gördülne elő 

l49j> S l t a n d Ó a N t ' Esperes Úr [M.bikal K ; RAk 

/8ö0 î !y C ,îÖ élősövény; gard viu; Heckenzaun. 
le / niind az ideig senki is soha az már most 
S2x a g o t é 1 0 gyepűhez az Mlgos Udvaron kivűl 

aniat nem tartott [Ádámos K K ; JHb X X / 1 9 ] . 

V o ^haladó fejlődő; în dezvoltare, care se dez-
vÜBt' S l c h entwickelnd(e). 1835 Énekes köny-
!eni iU3rbolÍ k i nyomtatását, példányainak egész-
adás'* f o ^ á s a t ette szükségessé s jobbitott ki 
süràV p e d i g a z előhalad<ó> nyelv és idő már 

kívánta [Nagykapus K ; RAk 11 kürrend.]. 

tĕõí Ö h á m 7 6 0 9 veöttem . Zigarto Geőrg-
59, egy fel eleo hámot d 70 [Kv ; Szám. 126/IV. 
égi • > Két pár elő hámot égj pár vese szijját, 

gjeplőt negj táskát a Város lovaihoz adott 
n ( i°rt Ur(ani) [Kv i.h. 5 6 / X I X . 10J. 

^ r e n í u ^ - é s ny°m^ban a PPK1 a lat. averta értelmezéseként 
az fi i , a c í m s z ó t és vele együtt a szügyellő-1. Alighanem 

'a hámn í é s sugallhatta CzF-nek jeleutésadását: előhám 
m-'M/z a z o n része» m e l>' a befogott lónak szügyét fekszi 

eIû. mehT P : SZÜK-vellő' '1. még hám al. : Előhám, vagyis szügy-
sókor a xî1 S z üßy e t fekszi meg). A címszó jel-ének megállapítá-
a y S . z i s P P B 1 kettős értelmezésével él. Frecskay 571 
°t, deii s z a f n 'Vorderzeug' szó társaként iktatja be az előhám-
leí l"ásáh/en c í m s z a v a Frecskavnak nincs, és a nyergesmesterség 
l^rtKSz h S e m l e l , l e t n i felvilágosítást e hámfajtára nézve. Az 
Î1202 a n al. képmagyarázatban is) szerepel a szügy hám, 
SzíícvhÍa-°Iyan l l á m - amelynek - a kumettela ellentétben -
h^miiSbJC,Van- ( A z ISzKSz nem egészen szabatos fog-ban: 
nehez^K J*z i | ? á b a f °K o t t ló nvakába akasztott ovális alakú, 
lfllúlha? . h á m ' a ~ b (Hzt a két értelmezésül adott szót nem 
Utlkül a E Z ^ r t S z - b a i l » csak az AkCszj-ben értelmezés 
^shátt. * s z e r k - szerint talán helyesebb volna az iga hám v. 
ért^lmS.J£SSZetételIcl értelmezni)]. Az erdélyi régiségbeli előhám 
e 1 <5 s u T C k o r valí»melyes valószínűséggel egy ilyen s z ü g y -
** e I \ m f a j t á ra gondolhatunk, és nem magára a PPBl-től 

ér? f m mL>llett szinonimakén! szereplő s z ü g y e 11 ö re. 
hnt< E, m e z é s c ilvenformán alkalmasint félreértésen alapul-

a félreértéssel annál is inkább számolhatunk, 
Miy* , a n i u ßy is a PPB1 a lat. a-erh, szó jel-eként iktatja be a 
s«erintSZußyelő, előhám' értelmezést, holott e lat. szó Finály 

. "cm is hám. hanem 'nagyocska bőrzsák, általvető. 
Az előbb adott értelmezés mellett a szerk. 

megemlítheti a — jóval kisebb valószínűséggel számba vehető — 
köv. értelmezési lehetőséget is : a fennebb két kv-i kîjegyzés-
ben is szereplő előhám műszó a kv-i régiségben a kettőnél több 
lovas jármú (kocsi, hintó) két rendbe fogott lovai közül az eláő 
rendbeli lovakra adott olyan hámfajta is lehetett, amely készí-
tésében, szerkezetében valamelyes mértékig elüthetett a hátulsó 
rendbeli lovakra tett hámfajtától. 

előhasú 1. első ízben vemhes; fătătoare îiitîi; 
zum ėrsten Mai trächtig. 1649 Eleŏ hasú meddW 
tehenek nro 4 [Kv ; Szám 26/VI. 499]. 1656'' 
jutót ket boriuzo tehen elő hasú [HSzj fejős-tehén 
al.]. XVIII. sz. eleje Bogár szarvú kék szŏrŭ 
elŏ hasú tehén [Usz; Pf]. 1717 egy szép elő hàsü 
tehenet ütött meg a' szél Minap irtani valá 
Ng(na)k hogy egy szép ifiu elő hasú tehene <'tj 
à pokol szél meg űtőtt, ez éjei az is meg döglött 
[Ap. 2 Méhes Makai Mihály Apor Péterhez]. 
1756 Elő hasú három esztendős tehén 1 [Déva; 
Ks 92. I. 32]. 1761 Öreg Tehén Nro 4 Elŏ hasú 
Tehén 3 [Siménfva U ; JHb X X I I I / 3 1 . 16J. 

2. első ízben ellett, első borjas; fătată întîí'á 
oară; erstgebärend. 1680 Fejős bornyas ŏrŏg 
tehenek nõ 12. Elŏ hasú fejős bornyus teheneit 
no 13. Ezek a borjujokat alig tartíiattyak [A. 
porumbák F ; ÁLt Inv. 37]. 1793 egy élõ hasú 
Tehén meg borjúzván nagy bajjal szoptattyák á 
borját [Kályán K ; JF 36 LevK 263 Vég Mihály 
lev.]. 1811 Pákeinek égy elő hasú Tehene 1 fez 
alatt szopo ünő bornyu Rákosi Ur(amna)k 
elö hasú tehene 1. alatta lévő iinö bornyával 
[Ádámos K K ; Pk 5 . 

élőhely 1. használatba vett/felfogott (köz)föld; 
pămînt obştesc luat in folosinţŭ; iii Gebrauċh 
genommenes, gemeinsames Ackerfeld. 1606 az 
mikor penig abranfaluanak oda veteseök lönne 
azkor mind az ket falúnak zabad elö helje legjen 
[UszT 19/32. Blasius Farczady de Zent lazlö 
pp vall.]. 1775 Emlekezike az Tanú hogj 
harap gjujtas idejinis oltani büntetés alatt poroii-
tsoltatott Oltszemieknek is ki mennj, és ugj oltal-
maztatott mind Bodokkal köz élő hely [Hsz; 
Mk II. 2/71 vkj. 1816 Felele a Báttya Székely 
Sigmond ur iljen képpen Azan két viz kőzött 
lévő hely is Contractus mellett velünk kőz elő 
hely lévén valamint az Intető Közönség abból 
maga hasznára hírűnk nélkül az előtt job részit 
fel törte mivelte használta ugy azan a Nyomon 
müis a más részit szabadasan fel törhettük és 
azért potentiariusak nem vágjunk mert Nemo in 
suis potentiarius [Várfva T A ; Borb. II]. 

2. (köz)legelő ; izlaz ; (gemeinsame) Weide. 1617 
az hol my zabad lo keóteó hellye Osdola falvanak 
vagion, valamint abban valaky elfoglalt akar hun 
Arra tizenkét eoregli embereket valaztvan meges-
kessek es valahun az hatarok az fele keózeónseges 
falu marhái a zabad eleóheljnek ky iariak [HSzj. 
lóhötő-hely al.]. 

előindul előre indul; a porni înainte ; vorwärţs-
gehen. 1572 Azon Birz Thetheyn eleo Jndulwan, 
zaílank ala Egy Kapws vtra kyt pestesy Kapwsnitk 
Neweznek [Dés; DLt 164]. 
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előing (férfi)ingelő ; piept; Vorhemd. 7836 : 
Elő Ing nyoltz [Kv ; RKA]. XIX. sz. kdz. 4 
Ing — 4 Labra valo — elö ing 4 12 gallér [Berz. 
17b]. 

előintézkedés kb. átmeneti intézkedés; dispo-
ĂÎţie tranzitorie/cu caracter provizoriu; Übergangs-
maßnahme. 7868 A képviselet életbeléptetését 
tárgyazó előintézkedés [M.bikal K ; RAk 169]. 

előkel előkerül; a se găsi, a apărea; zum Vor-
schein kommen, sich finden. 7774 : midőn . . . 
Imecs Laszlo Urnák elő költenek volna minden 
levelek praesentiankban lát tunk a ' többi közöt 
egy Testamentumot [Szörcse Hsz; HSzjP]. 

előkelő vezető; conducător; leitend, führend. 
7662 jm mostanis nimelliek melleòllwnk haza 

szőktenek, az eleo keleö emberekbe(n)is, de bizony 
megh muta t t jŭk, hogi Fejedelme vagiunk [UszLt 
VIII . 71 fej.]. 7742 : az elöb kelő Szekbeli rendek 
[Asz; KWJ. 

előkiált kiáltva előhív; a chema strigînd ; 
(schreiend) hervorrufen. 1729 : azt feleié emlitet 
Falus biro Felelő Vonya, En Haliam az Falusiakot 
elö kiáltani s meg mondám nékik [Velkér K ; 
Ks 7. XV. 14]. 

előkonc mellső lábszár; picior dinainte; 
Vorderbein. 1680 k. Komanarol ha j to t Ekrőt 
nro. 1. Ebből vit tek Hatulso konezot nro 4. 
Elő konezot [UtI]. 

előkötél a takarmánnyal v. csépeletlen gaboná-
val .megrakott szekér nyomórúdját a szekér elejé-
hez rögzítő kötél; funie/ştreang de dinainte; Vor-
derseil. 1787 ha t u j Istráng Dr 36 két avatag 
elő kőtél Dr. 24 [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy. 4]. 

előkötő 1. (női) kötény ; sorţ (pentru femei); 
(Frauen)Schürze, Vorschürze. 7574 : Vagion 
egy fekete zeles himmel hant Eleŏ keŏteŏ vyon 
vy [Gyf; J H b K XXI/12. 5]. 1576 Wagion egy 
galernek walo, es egy eleo keteonek valo tyzta 
wpnth Arany zel [Szamosfva K ; i.h. XVIII/7. 
3]. 1584 ky menek vizert mikorra be Ieowek 
latam hogy liozzw Ianosne Bwrkeornet az eleokeo-
teoűel feredeo ruűaűal vthe [Kv; T J k IV/1 233]. 
7586 : ada . . . egy Aranyas gyongios eleokeoteot 
[Aszó SzD ; Told. 27]. 7648 ; Egy Atlaczra varrott 
Scòfiumos elő kőtő [Mk Kapi Krisztina kel. 3]. 
1053 : ilona Aszoni regi Szolgalom imar fizetesen 
fėliúl hagiok neki egi boriŭzo tehenet es egi diznot, 
úißelö ingeimbe egi inget egi elókótót a úiselŎ 
fekete Szokniamat [ JHbK XLII /3 Kovacsóczy 
Zsuzsánna végr.]. 1673: Egj Zöld arannyas Tercze-
nella szoknya elő kőtöjevel vallával edgyüt [Maros-
sžtkirály A F ; IB] . 1692 Egy gyenge patyolat 
elő'kőtő bécsi csipkével három rendel és kőrülette 
valóval keszitve [Bilak BN; J H b K L. 36], 1774: 
Kék Selyem Elökettö, alul aranyos Szövés f. h. 8 

[Nsz/Fog.; REkLt II . Apafi Mihály hagy.]. 
1764 : Patyalatbol valo virágos elô kô tô [Pókafva 
A F ; Kath.]. 1835: két rokolya két előkötőkkel 
10 Rf. 20 k. [Illyefva Hsz ; HSzjP] . 

2. munkakötény; sorţ de lucru; Arbeitschurz. 
1530: Ittem ad camisiam Thome et eleókeóteó 
et gathya dedi d XC [DomH 65. — L. még i.h. 
59]. 1819 : Minden Mester Embernek és Legény-
nek elő kötője vagy súrtza tiszta és fejér légyen; 
valaki pedig tisztátalan Szennyes Surtzal jelennék 
m e g . . . , büntettessék meg 30 xrig [Kv; MészCLev]. 

előkötőeske-fő kötényrész; parte a sorţuhii; 
Teil der Vorderschürze. 1576: E n Mellytth Anna 
hat tam Baranyay Annok Zeoksegere Egy 
eleo keteo feochket wonth aranyat wysseltet 
Mas eleoketeochke feot Arays (!) wyseltet | Wagion 
wyselth eleo keteochke feo feyr Selyemwel Aranyal 
waroth [Szamosfva K ; J H b K XVIII/7. 1 3 - 4 ] . 

Ez és a köv. két címszóbeli szó alkalmasint a kötény mell-
részére vonatkozhatik. 

előkötő-fő kötényrész; par te a sorţului; Teil 
der Vorderschürze. 1576: E n Melytth Anna 
hat tam Baranyay Annok Zeoksegere . . Egy 
gallérnak walo fekete <ar>anyas zelt feyr A r a n y a s 
zelth egy eleorwhachkara eleo Keteo feonek walo, 
es egy Inghnek kezeleore walo [Szamosfva K ; 
J H b K XVIII/7. 13]. 

előkötő-főeske kötényrész; parte a sorţului; 
Teil der Vorderschürze. 1576 : E n Melytth Anna 
ha t tam Baranyay Annok Zeoksegere . . . Egy 
eleo keteo feochket [Szamosfva K ; J H b K XVIII/7. 
13]. 

clőközelget elközelget, (vminek az ideje) közel-
gőben van ; a se apropia; herannahen. 1579 : 

Az hydakra es vtokra a ' zoleok keozt . vysel-
tetne gondot Rea Miért hogy ez zwret elö keozeol-
get [Kv; TanJk V/3. 197b]. 

elökrötlenedik ökreiből kifogy/pusztul; a nu 
mai avea boi, a-şi pierde boii ; die Ochsen gehefl 
einem aus. 1814 : szolgáló Embereik megszegé-
nyedtek el-okrőtlenettek [Szék SzD; Szentk.]-

előkurkászhat előkotorászhat/keresgélhet; a pu-
tea căuta ; hervorstöbern/suchen können. 1728 
Acclusas mitto novellás, mellyeket nagj nehezen 
kurkászhattam e l ő [TL Steph. Enyedi gr. T e l e k i 
Ádámhoz]. 

elöl elfojt ; a înăbuşi; ersticken/würgen. 1752' 
A káposztátis . éppen a ' gyom elölte, úgy a 

Tőkis mind belé hólt a ' bu r j ánba [Szentdenieter 
U Ks 83 Síikéi Mihály lev.]. 

elől I. hsz 1. elül; înainte ; vorne. 1585 Georeogh 
Pal es Georeogh Miklós eleol Mennek vala, My 
hatrab voltunk [Kv; T J k IV/1. 527]. 1599' 
Nagj Kanistos el hatra lakot az eoreoksegben : 

Kanystos Thamas eleol [ K v h ; HSzjP]. 1652 -
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Ezen Palotanak kemenczeje belől fű j tŏ zöld 
mázos kályhából valo régi, elől ket kalyha hijja 
[Görgény MT; Törzs]. 1750: A Roka Lyukon 
elöíl valo labban [Mezőbánd MT; Hr 2/4]. 

Szk : ~ jár élen jár, mindenkit megelőz. 7762 ; 
Valaminthogy azért a ' Gubernium az eö Felge 
szolgálatjának Sűkeresebben lehető elő mozdittása 
véget jo példa adással elől járt . . . , ugj bizonyos 
reménséggel vágjon hogj Kegjelmedis . . . maga 
személljesen . . dicsíretes példát mutattni, és 
azzal másokotis hathatoson fel Serkenteni ell nem 
mulattja [Nsz; Ks 18. XCIII. 1 gub.] * ~ járás 
élen járás. 7653 : Két nap után parancsolá ő 
nagysága6, hogy inditsuk őket által a Sárkányon. 
És én registrumot csinálván, registrálám a szeke-
reket Krájnik László uram akaratjából, és vége-
zénk: „az elölljárásnak módjáról, hogy az rendel 
járjon közöttok, és hogy szollitva induljon a kin 
lészen az elölljárás azt pedig estve értse meg" 
[ETA I, 127 NSz. - aBethlen Gábor] ~ s 
hátul elül-hátul. 1803 a' menyi Juhot elöl s' 
hatul találtak, fejeket el tsapdosták, a’ szekerekre 
fel hányták, 's el vitték [Toplica MT; Born. 
XVc. 1/57 Sztojan Jakabne (32) col. vall.] * ~ 
talál a. összetalálkozik vkivel. 7570 : Angalyt 
Danchyak Leorinchne, Ezt vallya Es hogy 
megyen volt eleol talalta hogy Jew volt [Kv; 
Î J k III/2. 66d]. 7572 : Bondy Peteor ezt 
Wall a hogj, Mykor Megok wala wgimond Az wtton 
^vytez gaborth Talalam Eleol, Es Engometh Ew 
teretoth vyzza [Bfh ; KP]. 7585 Jacab a ' Barnasib 
vallia, Talalek eg legent Tamás Newe . . Attól 
halló (m) hogy egy haydut talalt volna eleol egy 
Dardaual, igen fut volt [Kv; i.h. 520]. 7657 : 
Mikor ide köblös fele az falu vighire iutek hallek 
az faluba (n) puska löuest eleb iòuek az faluba 
ismét mas lŏuest Hallok megh rugaszkoda(m) 
es Beczki Sigmond Uramat elöl talala(m) az ucza-
ba(n), iò Erősen onnat [M.köblös/Doboka; RLt 1]. 
1653 Immár kettő a csauz velem, ez a kit elöli 
találtam, Húszain csauz s a másik Bali csauz, 
a kivel hatodmagammal elindultam vala a szekér-
táborról [ETA I, 131 NSz]. 7777 hazafelé 
mdulék, s tanaltani elöl Könczei Gábor uramot 
[Karatna Hsz; HSzjP]. 7747 Tudom bizonyoson 
s az Szemeimmel láttam az nyomát az meg neve-
zett tilalmas erdőből midőn loptanak s az Erdő 
Pásztort Gavrillát elŏlis tanáltam midőn az 
nyomat Czintosra hozta volna bé [Cintos AF; 
SzentkGy Balog Thoma (76) jb vall.]. — b. szembe-
kerül vkivel. 7570: Taligas Markos, hithy zerent 
vallya, hogy egy vasarnap Megen volt ky az 
Malomba es az kapwnal talalta eleol az Rengeo 
^nnat kyt eo azkor nem Thwdot ky legen [Kv; TJk 
Hl/2. 105-6] . 7583: hallotta(m) ezt Igiarto Georg 
feleól hogy azt monta volna, hogy ha Az Zorosban 
tálalna Igiarto Ianosnet tahat Az Sarban kewerne 
• • Monda . . . Az Azzony, Am Az esseh kwrwa 
fya Igiarto Georg eleól talala Az Zorosban de 
^em Mere el tazithany [Kv; T J k IV/1. 137]. 
1055 : láttuk Rázmàny Istvánt, es Kállaj Gergelyt, 
kik látván bennünket hogy felèjek ereszkettem 
volna másod magammal el hat ták az Oláhokat, 

elől találván minket, kérdők eöket hogy honnét 
jőnek, felelének hogy az szőlőből jőnenek [Kv; 
CartTr I I Mart. Sós ötvös vall.].— c. szemben talál-
vkit. 7605: En az gjermek veresebe semmit nem tu-
dok az mikor az Aitora menek Tarcziafaluj AlbertotU 
elöl talalam hat Jő k j az fekethe palne gjermekeuęl 
az aiton [UszT 19/87 „Peterfj gjörgjne Anna 
Zent mihalj.a — aSzékelyszentmihály U]. 

Sz : ~ twz, hátul viz. 7704 Mint Pásztor nelkul 
ju neped hultul tsak hull, Elöl tüz hátul víz nincs 
gyamolod sohul [EM XXXV, 273 gyászének] 
nem tudja, mi találja ~ nem tudja, hogy mivel 
kerül még szembe/minek néz még elébe/mi váj: 
még rá. 7653 Én magam, a ki ezt mostan írom, 
száma nélkül voltam halálos veszedelemben; de 
az Isten megoltalmazott ő szent felsége az ő jóvol-
tából akkor, ezután immár nem tudom holtom 
napig (!), mi talál engem előli [ETA I, 73 NSz]. 

2. elő; înainte; hervor. Szk : ~ vesz elővesz, 
számadoltat; a lua la rost/la trei parale; vor-
nehmen/kriegen. 7602 az dolgot ertwen Basta 
vramat mingyarast talaliak megh, es Aminth 
Jobban tudgyak oltalmazzak in tempore, es Job 
megh eleozzek eoket, hogy sem eok minket eleol 
vegie(ne)k [Kv; TanJk 1/1. 416]. 

3. előre; înainte; voraus/an. 7582 : Decemb(r|s) 
15 Jutottanak az Cancellarius Lowajwall ide 
mellyekett eleoll ele kwldeott János Deák Balint 
Deák es az lowaz Mestere [Kv; Szám. 3/VIII. 65]. 
7590 Effelett eszel sem Elégedek hanem esmet 
louara wle, elóll el syete [UszT]. 7597 Bwzay 
Matyas tizedes lewe(n) az theob gialoghoknak 
gonoz peldat adot mert hawa ki nem telwe(n) 
noha az hadnagi fel ho penzel kenalta de fel nem 
akarwan wenny az teobitis el hitegette az zazlo 
alol, es eo maga eleol el menwe(n) wtanna hitegette 
az teobitis [Kv; TJk V/l. 124]. 1736 Mikor 
felköltek az asztaltól, újólag asztaláldást mondváii, 
az tanács urak elől menvén, utánok az fejedelem, 
fejedelemasszon}', az fejedelem házában, onnan 
reverentiát tévén, mindgyárt kijöttenek, kiki 
szállására | Mikor egész nász népivel megin-
dultak, két úrfiat szerszámos lovon, párducz-
vagy tigrisbőrben felöltözvén, daru- vagy kere-
csentoll-forgóson elől küldöttek [MetTr 336, 379]. 

Szk : ~ kerekedik. 1766 : Pűnkősti György . . . 
mikor űzték s a Lova meg kapván elől kerekedett 
Kispál Uramékon s ekkor ugj ütötték nyakon edgj 
Puskával többet nem kapott [Kökös Hsz ; Kp I. 
234 St. Falka (35) miles equ. vall.]. 

4. elül felölről, elölről; din fa ţă ; von vornç. 
1724 : Sófi Szolgálo monta nékem, h(ogy) őt ne(ni) 
szolgálni, hanem paráználkodni tartya Pekri Ur(am). 
és h(ogy) ezt a Leánt n(em) tsak elől, hanem hátúi 
is éli [Póka MT; BK. Ersók Tollas Gergelyné 
(32) ns vall.]. 

5. elejéről, elölről; de la început, din n o u ; 
neu/nochmals anfangend. 1653 Más napra kelvén, 
annál is nagyobb vehementiával elöli kezdik esmét 
a dolgot, hogy általán fogva reánk jőnek és elr 
hánnyák a kastélyt [ETA I, 8 8 - 9 NSz]. 

II. nu 1. vki/vmi előtti helyről; din fa ţa 
dinainte; vor. 1582: a ' Lo el ragatta volt es 
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liaromzoris megh kialtotta Az Azzonnak hog el 
aliion a' lo eleol [Kv; T J k IV/1. 16]. 1588 hogy 
az falwba be Jwto t t am volna eggik Eokreomet 
ky boczyata az zeker eleol Pascha vayda Galpo-
nyí Sombori vram biraia [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb vall.]. 1591 Vegeztek eo kegmek 
egi voxal hogi minden ember egi hetigh haza 
eleol minden teolteseket es akadaliokat el hordas-
son [Kv Tan Jk 1/1. 169]. 1630 reggel en 
seöprem el az vert az agja eleŏl [Mv MvLt 290. 
200a]. 1637 Varga Peterneis el úze s el tazigala 
az haza eleöl, orczatla(n), meni be s mosd meg az 
katonanak az szerszámát szenes vizzel. [Mv; i.h. 
291. 117a]. 1758 Csutsák (!) István eleibe állott 
az ökröknek hogy bé ne vigyék, és el akarván 
álitani az őkrők előli meg ütötte Pagmák 
Simonnak a kézit [Gálfva KK ; Ks 66. 44. 17f]. 
1831 ez előtt kotzodo volt, az olahakatis Áruja 
elől el taszigálta, ’s verte [Torda; TVLt Közig, 
sztlanj. 

2. elbiíjdusikjszökik vmi ~ a fugi de ceva, a se 
sustrage unui lucru; einer Sache entkommen, 
davonlaufen. 1675/1688 u. (A jobbágyokat) ne 
huzd, vond, annal inkab ne sanczoltasd, mert 
az ollian mia bujdosik el a jobbagi, mint sem a 
szolga<lat> elől [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai 
jb-bírájához]. 1818 Álba Togyer vSzemébe 
mondotta azonn I f júnak, hogy a ' Szolgálat elöli 
többnyire bujkálni, és el szökni szokott [Körös-
bánya H ; Ks 115e]. 

előle 1. személye elől, őelőle; dinaintea lui/ei, 
din faţa lui/ei; vor ihm/seiner (ihrer) Person. 
1582 mikor porozlo valek Zekel Margit hat meg 
terheswlt, es Kalman vram fizetet ennekem d 75 
hog’ megh Ne fogiam Margitot, Mind az Altal 
vgian meg fogtam volna de el zeókeòt vala eleolem 
[Kv; T J k IV/1. 39]. 1585 Miko Miklós Jaczot 
Az Azzonníal, kezet zorongatta, tapogatta, Néha 
felis keolt az Azzony eleolle, de semmi vetket 
Nem latta(m) [Kv i.h. 492]. 1591 erkezek oda 
Zilagi Jstuan, es mikor eggikhez czapot volna, 
( nem tudom, ha zablia lapossauale, vagi elíuel:) 
arra is rea tamadanak, es aligh zaladhata el eleol-
lek [Kv; TJk V/l . 87]. 1756 az Jobbágyok az 
midőn ügyes bajos dolgokb(an) Balog Uramat 
requirálták, ha ta t forditot nékiek s egy felé el 
ment előllők vala [Nagysomkút Szt ; TKlj. 1765 
Imre György az pitvar ajtóban állott midőn 
Murvai be jö t t ã Tornátzban s még elŏlle a ' 
Tornátz fá ja alatt b u t t el, hogy velle egyben ne 
találkozzék | Látván az In(ctu)sok hogj szépen 
kezéből meg nem menekedhetnének, onnan elŏlle 
más kortsomára mentenek, kivánván a verekedést 
kerülni [Torda; T J k V 260, 276]. 

2. szeme elől; din ochii lui/ei; aus seinen (ihren) 
Augen. 1573 : Azwtan esmet mykor az Ázzon 
Boltiaba Marhat zamlalnanak Ez Balint valamit 
ellene zol volt az azonnak, Az ázzon meg Bwzwl 
Rayta Mond neky Meny ky Innét eleolem, Mert 
Mayd az feiedhez I teom az kwlchot [Kv; T J k 
III/3. 110]. 1593 Monda az Monostori legini, 
menni el beste lelek kurua azzoni eleollem mert 

ezennel vgi vágom az hasadba az feizet, hogi ki 
omol az beled [Kv; T J k V/ l . 412]. 1763 Egy 
Szabadi István nevű Béressit addig verte hogy 
az Földről fel nem kőit, hanem ugy vitték el 
elölle, azután négy őt hétig sindvén végre meg 
hólt [Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 1849 Kelemen 
Béni igen is jol tud ja hogy mikor és miket 
vásarolgattani mert előle nem volt hova 
eldughassam [Kv; Végr. Vall. 50]. 

3. színe elől; dinaintea lui/ei; aus seinen (ihren) 
Augen. 1653 (A vezér) Elküldi hamar előlle őket, 
hogv siessenek, lássák hogy mire lészen a dolog 
holnap [ETA I, 132 NSz]. 

4. orra elől; de sub nas ; vor der Nase. 1664 
Toab az registralasban nem mehettem mert 
Balogh laszlo ur(am) el kapá előliem az leveleket 
megh haraguva(n), hogi registralom, azt mondva(n), 
ez vta(n) is előttetek leszen [Kv RLt 1]. 1748 
mikor nappal a Vram a maga hizo sertéssinek 
enniek adatott, szüntelen o t t kellett őrzenŭnk 
a' mig ŏttenek, mivel a ' Tatar Vr(am) sertéssi 
ki ŏtték elŏllŏk, étszakánként pedig, hogj ot t nem 
őrizhettük, mindenkor azok ŏ t ték meg elŏllŏk 
[Torda; T J k I I I . 240]. 

5. a szóban forgó dolog elől; dinaintea . 
(da)vor. 1591 vgi czapa egi zabliaual eggik hoz-
zam, hogi aligh vgorhatam el eleolle [Kv; TJk 
V/l . 163]. 

6. tőle; de la el/ea; von ihm/ihr. 1570 az 
Azzonnepek onnat eleolek ely Mentenek, 
Nemykor esmet vyzza Ieotek es azt Montak hogi 
Byronal voltak [Kv; T J k III /2. 173]. 1581 
az vristen eó zent felsege az meg holt kegielmes 
feyedel műnket János kiral f ia t el wewe Eleólunk 
[Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály lev.]. 1729 
az után ŏszve szidván bennünket ö Kglme elölle 

el jŭvénk [Sövényfva K K ; TSb 51]. 
7. keze alól, tőle; de la el/ea; von ihm/ihf-

1588/1593 Mikoron az Deesi hataron walo R i th i 
Malomhoz walo Zigetembeól . az eo kegme 
saiat chiordajat, Iaro marhaja t be haj tani mentein 
volna hatalmasul az barmokat eleollem el 
veottik [Dés; Ks 35. V 12]. 1592/1593 Hogy 
penigh az Kaar thyueó Barmokat eleollem el 
veottik ., aztis beochywywel varom megh az 
Teoruen'teol [Dés; i.h.]. 1598 ég iko r keonieokleo t 
wala azon fogoli azzony eleombe chiak hamar el 
weze eleollem egi pragai kese(m) [Kv TJk V/l-
153]. 1635 az Nadossi Paine hazatol egi nehany 
ember ki iöuen el uŏuek előlök az Nadosi emberek 
elöl az Juhokat [Méra K ; R L t 1 Kozma Marton 
(56) jb vall.]. 1700 Csiki Istva(n) vr(am) szolgaia 
Miklós es az Fekete Miklós vr(am) szolgaia Ádám 

az orszagh utya(n) hatalmasul csak el vevék 
az őkrőkőt előllőka [Mezőbánd MT ; MbK 93. - ttA 
tilalmasból behajtot t ökröket a hajtóktól]. 1730 
a’ marhákott előlők hatalmasul kik vették el . ? 
[Türe K ; Told. 28]. 1731 az behajtandó ökröket 
előlle el vőtte [Dés; Jk]. 

8. róla; de pe el/ea; von ihm/ihr weg. 1583 
Azonkeozben hog ot - Tanezol vala ez Igiartho 
Ianosne Az Meniegzeóben, latom megh Az en 
Sayat eleo Ruhamat Igiarto Ianosne eleót Meg 
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Mondám Az Aniamnak hog el Akarnam vgian 
°t Az Meniegzeobe ranthany eleolle mert eo el 
lopta volna teolle(m) az en marhainat [Kv; T J k 
IV/1. 138]. 1591 Azonba Thamas esmet ra a 

Indula, es egi deomeozkeoleo faual vyolag valtigh 
vere, annyra verek taglak, hogi surczais mind le 
zakadoza eleolle [Kv; T J k V/l . 128. - aEgy 
köszörűsre]. 

előleges előzetes; prealabil; vorherig. 1860 
végakaratomat előleges meg fontolás után . . a 
következőkben nyilvánítom [Kv; Végr.]. 1862 
a’ T. Esperes Ur a' T. papokat egy előleges Tanáts-
kozásra hivja meg April 28ára Sz. Lónára [Gyalu 
K; RAk 68]. 

előlegesen előzetesen; ín prealabil; vorher, 
vorerst. 1844 : Kötelességemmé tétetet t Pap válasz-
tás végett a Tartsafalvi anyaszentegyházba sietve 
megjelenni ezt tudatván a Tekintetes Urakkal 
^ minden Ecclésiai tagokkal előlegesen, akkorra 
egy bizonyos házhoz gyűjtessen telies Ecclésiát 
[Bözöd U; Pf. Árkosi Mihály esp. lev.]. 1849 
Kelemen Béni ragaszkodni kivánt az általa te t t 
vallomáshoz, mit is Krizsán Maria, Kelemen Béni 
által előlegesen kigondolt ravaszságnak nyilvá-
nított [Kv; Végr. Vall. 73]. 1859 : jővőben minden 
Egyházainkat illető lényeges intézkedések alkal-
mával a Mlgos E. Házi fŏ tanácsot előlegesen 
találják meg, és annak véleményét kérjék ki 
[M.bikal K ; RAk 60]. 

előlépés lépés; pas; Schritt. 1839 Várja el 
a’ Kérelmes a ' Felperes által teéndö elölépéseket 
[Dob. Somb. II]. 

elöl-fűtő kemence 1720 Az konyhárol 
mennek az konyha házban ., melly házban 
most főznek és vágjon ot ezen házban edgy 
mázas kementze elől füj tő kementze [HSzj konyha 
alj. 

Alkalmasint azonos kemenceféleség lehet a b e l ö l - f ű t ő 
k e m e n cé -ve l (1. ott). 

elől-hátul 1. elül is, hátul is ; şi ín fa ţă şi ín spate ; 
vorne und hinten. 1736 : Az hintó vaspléhekkel 
ezifrán ónozva, meg volt pléhezve, az bakja penig 
elől hátul tágas volt [MetTr 366]. 

2. bárhol; oriunde; wo (auch) immer, wo 
auch. 1768/1771 : Dsugyánk . . mindeneket à 
kit elöl hátul talál, à Bottyával mindgyárt ütni 
kezdi [Bukuresd H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1803 
Ilarmad nap múlva a’ Remeteiek loháton Fegj ve-
resen . . a' Ploptyisba j ŏ t tek ; a ' mikor ezeknek 
dobogásokot az Ŏtsém észrevette, a ' Juhokot 
széjjel kergette, 's ugj elis szélesztette, tsak egj 
Uéhánjot kaphattak elé, a ' mellyiket osztán elöl 
hátul utói érhették, kardal a ' Fejeket el tsapták 
LToplica MT: Born. XVc. 1. 115 Nátye Vaszilie 
a ' Ilii (40) col. vall.]. 

mindenütt; peste tot, pretutindeni; überall. 
'803 Csegezi Ferentzis magát ott hogy 
Viselte, hogy nem, s mítsoda szókkal élt, mivel 

a ' Házba elől, hátul igen Nagy Zaj és Lárma volt, 
és bajangás (!) meg vallani nem tudom [Bere-
keresztúr MT; Berz. 3. 5. B. 1]. 

elölhet megölhet; a putea ucide; töten können. 
1605 : minden ember labas marhaynak paztort 
tarchion senky az kertek keozeot zabadon ne 
Jártássá, mert valaky ott talalya megh leohessek 
es egyeb arantis el eolhessek affele kar teweo 
marhakat [Kv; TanJk 1/1. 525]. 

elöljfiró I. mn 1. (leg)első; primul, prima, cel 
dintîi, i ea dîntîi; allererste. 1640 : miuel az Adósság 
az ozto sasban az eleol iaro dologh, azt az jokbol 
az att jafiak megh fizessek, meljreol Szakmari 
Marto(n) tartozzék az J t t ualo at t jaf iakat quitalnj 
(!) miuel eo leuallja [Kv; RDL I. 117b]. 

2. felettes; superior; vorgesetzt. 1802 : azon 
Gabonát, a ' mellyböl Pálinkát szándékoznak főzni, 
elöljáró Tisztyeiknek jo előre a ' végre bé-mutatni, 
és töllek a' felöl bizonyságot venni el-ne-mulassák 
[Kv; Borb. I I gub-i nyomt.]. 

3. élen levő; care este ín f runte ; an der Spitze 
sich befindlich. 1872 : a jobb oldal azon műkődnek 
mi szerént egy ujabb válosztást nyerhetne, de 
bízom azonba ezen mi Elöljáró jo Uraimba, hogy 
ha az jobb oldali Ármányoknak eszek van, — a 
miénkeknek ís vagyon és meg tudnak a dolog 
élín álva felelni [Csehétfva U Pf]. 

II. fn 1. előhírnök/futár; prevestitor, curier; 
Vorbote. 1625 Erkezwe(n), olaj Bek eleől Jaroŭl, 
es szállás keszitenj az feő keővetnek, At tam 
vacziorara nekik Hust lib 6 At tam isniett 
olaj Beek szamara zabot me t : 2. [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 164]. 

2. előhad ; avangardă; Vortrab. 1653 Báthori 
Sigmond . elindula Havasaifölde felé a Szinán 
táborára. És elöljárót válogatván, Tergovistya 
felé mentekben a bassa strásáit először, de azután 
a csatáját is futva szalaszták [ETA I, 45 —6 NSz]. 
1657 hallván a ta tár jövésit, csatát bocsát ele-
jekbe Kemény János uram, és egynéhány úttal 
megűzték ugyan a tatár elölljáróját . . . végre a 
dereka is elérkezék a tatárnak, és táborba szállnak 
[i.h. 164]. 1*590 valami relitatio esvén az elöljárók 
között, Hannovera fejedelem elesett lövés által 
[IIAMN 328. — a így!] . 1710 azt hallottuk, hogy 
az német beszállott Bányára, — de hazugság volt. 
Berkészig eljött volt az elöljárója azelőtt való 
nap, de onnan visszafordúlt az iáborra, Szurdokhoz 
[TT 1891. 285 SzZsN]. 

3. kb. útcsináló/egyengető; care netezeşte calea, 
care uşurează/înlesneşte cuiva ceva; Wegbahner/ 
schlichter. 1769 senki ö Felsege országábol külső 
országokra ki menni ne merészeilyen, sem mást 
ki szöktetni avagy ki tsalni ne bátorkodgyèk . . . 
ezek (ne) k elöl járói, Szöktetöi, Csalogatoi elsőbben 
öt esztendeig, másodszor 10 esztendeig való töm-
leczre és közönseges munkára büntet tetnek [UszLt-
XII I . 97]. 

4. kb. főkolompos; cap de rebeliune; Haupt-
rädelsführer. 1784: valaki ezen zenebonának 
Elöljáróját, vagy mást, a ' ki ennek főbb Inditojá-

Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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nak, Gyarapítójának, és Vezérének tanáltatik, 
el fogja, és Személlyesen, ülendő Helyre által 
adja, mind annak tudnia ül ik: a’ ki az Elöljárót, 
mind pedig azoknak, a ' kik az többi főbb Indítókat 
fogva elŏ adhat tyák 300 Arany jutalmak légyen 
[Nsz; Borb. I I gub. nyomt]. 

5. tisztségviselő; demnitar; Dignitar. 1635: ez 
Varasnak Biray Tanaczi es eleol jaroi [Kv; Céhir. 
I. 12]. 1740 : az elöl járok oda disponált Comissa-
riusinkkal rutul bántak elég teremtetétt, hunsz-
fontot rebellist ruháztak réájok [Kéménd H ; Ks 
83 Zejk István lev.]. 1751 : My Nemes Somlyai 
Reformata Ecclésía Elől járói és Curatori [Borb. 
II]. 1782 a hellységnek az eleje pro lubito pusz-
t í tot ta a szegénységet nyomorgatta, húzta vonta, 
a mint Tavally is esett, hogy harmintz forintnál 
is többet húztak a szegénysegen, s azt az Elölj árok 
meg i t ták [Torockó; TLev. 416]. 1836: Az ugy 
nevezett Két Viz közötti Fertállyban . 1831-
ben . .Fertály Elöljárói, ugy mint Bagaméri 
Mihálly Fertálly Kapitánnya, Kecskeméti Márton 
Fertály Jegyzője és Akeszmann (!) János Hűtős 
arbiter [Kv; Pk 3]. 1844: Honnyomban Házam 
és jószágaim vágynák, 's hellységembéli Elöl 
járóktól pedig semmi Írásaim nintsenek [A.sófva 
U ; DLt 1441]. 1849: a ' Tehenekből magamis 
égyet fel fogván, és kár pótlásul adatván az elöl-
járóktól el vitten (l), melyet viszais adtam [Héjjas-
fva N K ; CsZ. Szonya Demeter (59) vall.]. 1858 : 
az eddigi Elöl járok számadasai meg visgáltassanak. 
Ezen végrendeletem teljesedésbe vételét a ' kolos-
vár i ev. ref. ekklézsia kebli Tanácsára és elöl-
járóira bízom, kiket e ' végre tisztelettel fel is 
kerek [Kv; FésűsCJk 102]. 

6. feljebbvaló, felettes; superior; Vorgesetzte. 
1813 A' Czéh Articulussa szeréntis érdemes é 
az illyen hásártas s Elöljáróinak nem engedelmes-
kedő Ember, hogy a ' Czéhbéli Társoságnak Tagja 
légyen? [Dés; DLt 56. 4 vk]. 

7. ? kisbíró; judele mic, vicejude ; Vizeschulze. 
1849 : Becsüsök: 1. Falusi biro i f : ördög Mihály. 
— 2. Falusi Előljáró Bránya Pétre. 3. Falusi hites 
Kádár István id. [Magyaró MT; DE 2]. 

8. a. ? bevezetőben; ín introducere; 
einleitend, als Einleitung. 1635: Mhid ezekert 
megh tekintuen sok niughatatlan faratsagos mun-
kait es gondviselesit abból valo szeretetibol hat ta 
Testamentumban az Lakatos György Vram mellette 
valo Hasz reszt az mi helt eleől iaroban (ígyl) 
az mint az Testamentum leuel ki mutat tya [Kv; 
RDL I. 23]. — b. kb. legelsőbben/először (is); 
mai întîi, ín primul r înd; erstens. 1653: Ada 
azért kész szép hada t a vajda Rácz György mellé, 
és elöljáróban kibocsátá a Bodzán® őket | Mikor 
pedig a hadak béérkeztek volna, elölljároban akar-
ták a vajdát hogy házánál tapasztalják és megfog-
ják. De résen volt a füle és el szaladott a Neszteren 
által [ETA I, 80. 1 5 5 - 6 NSz. - ®A déli-kárpáti 
Bodza-szoroson]. 

elöljárói kb. felet tes; superior; vorgesetzt. 
1834: midőn az Ekkl(ési)ák Csere vagy örökös 
vásárt akarnak tenni az égyezö Levél meg irása 

előtt kötelesek tzéljaikat inditto okaikkal az 
Elöljárói Hivatalnak bé jelenteni [Vaja MT; * 
hagymásbodoni (MT) ekl. könyve]. 

elöljáróság 1. (testületi) vezetőség; conducere 
(colectivă); (gemeinschaftlicher) Vorstand. 1847 > 
Meg ösmérö irás Arról: hogy Tállyai Sámuel 
Ur . . 350 váltó mrfkat a ' MVásárhelyi 
Ref : f ö oskola tisztelt Elöl Járosága' k e z é b e 
aláhagyott [Mv; DE 3]. 1859 Tamás Zsófia 
özvegy Czakó Jánosné békövetkezendő halála 
esetében az ezen városban Helvéta hitű egyház 
tiszt elöljárósága már meg nevezett . házát és-
telkét minden akadály nélkül foglalja el 
[Kv; Végr.]. 

2. községi közigazgatási testület; c o n d u c e r e a 
(colectivă) comúnală; Gemeindevorstand. 1849 • 
A Buza szalmáját Bizta az elöl járosag Szávuly 
Györgyre osztán a többitis ők adogattak el I 
Egy asztag tiszta Búzáját az akkori elöl Jároság 
Prostyián Nyikuláj Kapitánságába Csépeltének 
ki [Héjjasfva N K ; CsZ]. 1851 Dohányt vitettem 
. ., az rendelet szerènt az it teni elöl J á r o s á g n a k 
fel is jelentettem [Kebele MT; Újf 2 K i m p á * 
János udv. gondviselő lev.]. 1853 No de ugya*1 

meg küsdém Szabó Sándorral a ' Szakadát tővín 
lévő földbeli részemért — a ' Hely színére is & 
mentünk az Elöljárósággal . . s bé bizonyittám 
hogy nints igaza mit az Elŏljároságis át láta [Háj' 
jasfva NK ; Pf. Nagy Károly lev.]. 1855: (A) helység' 
nek százados szokása az, hogy ha innen is tul 
a vizén miénk a határ, ugy ha a locsogás által 
tul költözik valakinek a földje ot t ki ke reshe t* 
és métáztathatja az elöljáróság által [SzConSCí 
külön mell.]. 

előlköszöntő kb. előkövet (a lakodalmi me»c t 

hírvivője); vestitor (care însoţeşte nuntaşii); 
läufer (des Hochzeitszuges). 1736: Mikor meg' 
izenték®, hogy készen vadnak, egész nász népive* 
megindultak, két úrfiat szerszámos lovon, 
ducz- vagy tigrisbőrben felöltözvén daru- vagy 
kerecsentoll-forgóson elől küldöttek, azokat elöl' 
köszöntőknek hítták. Azok elmenvén, az meuy' 
asszony fő-gazdáját az násznagy nevivel köszŐU' 
t ö t t é k , a m e n e t e l e k n e k o k á t m e g j e l e n t e t t é k , 
gazda szépen megköszönte, és viszontag köszöfl' 
tötte az násznagyot, s mcgizente, hogy jó szíW 
várja s látja. Akkor az gazda vagy egy uagJ 
selleg vagy pohár vagy fazék bort az előlköszöu 
tőkre köszönt, azt azoknak előbb meg kellet^ 
innya, azután táncot osztottanak nékik, s bárm 
táncoltanak, az tánc u t án hasonlo edény bo 
köszönt újólag a gazda az előköszön tőkre, akit 
kellett innyok; és mivel három-négy alábbva 
főember gyermekei, ifiak voltanak véle (fé? 
azokot is úgy i tatták s táncoltat ták. Azután 
örömmondók visszamentenek és az násznagy** 
az követséget megvitték [MetTr 379. — *A l a 

dalomra készülő menyasszonyos háztól]. 

elöl-utol úton-útfélen; la fiecare pas; auf S c b ^ 
und Tritt. 1599: (A kozák) valakyt eleol, v 
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talál vala, myndent szyd, es veer vala [Kv; 
TJk VI/1. 384b]. 1603 hallottam Bwrkeorneteol 
hogy . . . eo az eo rezereol velle ne(m) perel, de 
valahol eleol vtol talallia mindeneot zidgia [Kv; 
TJk VI/1. 684]. 1785: Blágáne . . . mindennel 
akit elöl utol kap barácskozik (l)a , de nevezetesen 

Ursz Gábor kísérgette és jár t vélle [M.nagy-
zsombor K ; KLev. Georgius Ugrán (50) vall. — 
aTollvétség ?]. 

elöl ülés elnökösködés; preşedinţie, prezidenţie; 
Präsidentschaft, Vorsitz. 7798/7799: Kolósváratt, 
a’ Felséges Királyi Gubernium előtt, Méltóságos 
Grófi Gubernátor, Losontzi Bánffi György Ur 
ő Excellentiája Elŏll-ŭlése alat t fel-vétetikB [TLev. 
5/16 Transm. 419. - aA jk]. XIX. sz. eleje: 
Eleven emlékezettbe vagyon még Mélgŏs Groff 
Urnák ezen Nemes anya Székben valo előli ülésé-
nek Sűkeres nyoma [Hr]. 1820 : Falu itélő széke 
tartat tatván Falus-biro Sollyom János Előlŭlése 
alatt . a ' Pál fiak által el tzővekelt és gátlással 
meg erősíttetett őblőgetés Ítélet alá botsattatik 
[F.rákos U ; Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. 
kezével]. 

elölülő elnök; preşedinte; Vorsitzende. 1801 
Josintzi nip Fő Biro, és az Divisoria Comissio 
Elől ülője [M.nagyzsombor K ; Somb. I]. 1834 : 
Máriaffi Antal m. pr. F'ő Biro, és Előlülő [Dob.; 
SL]. 

előmegy 1. elhalad, tovamegy; a trece; an etw. 
vorbeigehen. 1584: Barbara Zigiarto Ambrus 
zolgaloia vallia, hogy eg nehania(n) Amy hazunk 
eleót eleo Mennek Vala Istwan deák vtol megie(n) 
vala es igy zol vala, Menietek bekewel el edes 
baratim Ne haborogiatok en velem [Kv; T J k 
IV/1. 312]. 1744 : Most a közelebb el mult őszi 
alkalmatossággal, mikor Közép Aj tán ă Connu-
meratio volt, és mikor szintén Bŏlŏnnek kellett 
volna bé járni ( : minthogy már Bŏlŏn elŏis ment 
volt:) engemet Királybíró Vram eo kglme kŭlde 
Száraz Ajtára, hogy ã Száraz Aj ta iakat elŏ haj tsam 
ã Connumeratiora [Bölön H s z ; INyR 32]. 

2. elő/kiáll; a se prezenta; sich vorstellen. 
7669 : Minthogy minden vegh helyekben mind 
az Eji, s- mind az nappali vigyázás igen szük-
séges; azért minden ember az Assessorok kivűl 
a' mikor a ' Circalas rá következik, vagy maga jó 
apparatussal eleo mennye (n) vagy arra illendeő 
jó fegyveres embert maga helyeb(en) kűldgyőn 
eircalnj [Dés; Jk], 1777 Akik kasár tsinálni 
elő nem mennének vagy maga emberit nem küldené 
Dr. 15 büntettessék [HSzj kosár al.]. 

3. elmegy; a se duce, a merge ; weggehen. 1618 
Az egy n a p éppen eltelek, s el is végeztem, hogy 
-reggel holnap csak az Nagyságodnak írott pasa 
leveleiért kell előmennem [BTN 113]. 1790 : 
Valamikor â Szőllő Biro â Szőllők állapattya iránt 
valamely időre hagyást, vagy Gyűlést bocsát, azt 
Ţendre egyik Háztol a ' másikhoz hírré tenni vagy 
"el mondani tartoznak, a rendelt Hellyte, az hová 
* Gyűlés botsát ta ta t t minden Szöllŏs Gazda vagy 

elszenvedhetetlen 

Personalissa elő mennyen [Karácsonfva MT ; 
Told. 76]. 

4. előre nyúlik; a se întinde înainte; hervor-
reichen. 1572 : az Kapws vtrol az Birczen megyen 
eleo az Chatanyak es Pestesyeka keozt walo 
hathar, mel' egy Árokba zakad be az hollo fyzeken 
twl | Tudom es hallottam Ryghy emberekteol 

hog' . . . mind az Byrcz elen megyen eleo az 
hatar [Dés; DLt 184. — aCsatány, Dés tőszom-
szédjában; vele határos Pestes]. 

5. átv előbbre jut/megy, előhalad; a progresa; 
vorwärtskommen/rücken. 1560: az J t valo haz 
es egyeb ewreksegek felewl mynt ty kegyelmetek 
kezzwl egy Atyafiak (I) nem Nemesseginknek de 
ez varasnak zokot moggya es teruenye zerenth 
perlewnk es az varas teruenye zere(n)t akarunk 
az dologban elew menny [Kv; SLt ST. 6]. 1578 
niolcz ora vtan korchioma(n) bort ne aggianak 
Senkinek Ezt penig . az vrunk eo Naga hadna-
gywal es wdwaranak elótte Jaroywal keozeollyek, 
es egienleo ertelemmel igiekezzenek ebben is eló 
Menny [Kv; TanJk V/3. 157b]. 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 f akra dezkakra egieb minden zwi seges 
dolgoknak megh zerzessere serenyek legienek [Kv; 
i.h. 236b]. 1590: valaztottak Espanokat 
aggyanak Instructioth nekik Mindenekreol, Melyre 
Byro vram egy Reowid es alkw Napra eo kegyel-
meketh be gywyche, hogy ebben eleo menwen 
eo kglmek Iktassak vyologh be az Espanokath, 
vgyan akkor legyen az hewteoltetesis [Kv; TanJk 
1/1. 130]. 1610 : Ertieŏk hogi Az Gerendi Temp-
lomba melibe ez eleótt Papista Papok tanítot tak 
Gerendi Marton mas heóteón ualo Ariánus papott 
akarna Állatni Minek eleótte Azertt Abban eleŏ 
Menne. Hadgiuk es Parancziolliukis, hogi ez 
Leueleŏnk latua ketek Azon Templomnak Aytaiatt 
zaroltasza be es my hireónk Nelkeol se egi se penigh 
mas Rendnek meg Ne Nyttassa [Gyf; J F 36 fej.]. 

6. eljár vmiben; a face demersuri; vorgehen, 
Schritte tun/unternehmen. 1578 : az bór gywtet 
hywassa be eo kegme es Inchie hogy Instructioia 
zerent iarion el az bór zedesbe, es effele kwlenk (!) 
kwlemb valo saczoltatast ne tegye (n) a’ varoso(n) 
Mert ha ekeppe(n) Mod nelkwl eló kezd Menny 
megh akariak eo kegmek az feyedelmet erte talal-
ta tny [Kv; TanJk V/3. 172a]. 1579 Miért hogy 
penigh teorweny kyweol senkit ne(m) zokot az 
varas bwntetny, vegeztek . . . , hogy h a ky akar 
agallion mellettek Ezenkeppen Azért elò Menwen 
az dologba, bwntesse az teorweny a ky vetkes, 
A ky penigh vetetlen es bwntelen Menekeggyek 
megh teorweny zerent [Kv; i.h. 198b]. 1580: 
Byro vram es Király Biro vraim ( l ) a a ket Idesb 
vrainkal Mennye (n) Ala az feyedelemheóz 
es eo kegmek Az Suplicatiot formallyak leg 
Jobban Amint az lehet . . . Byro v ram penigh 
az vraimmal ebbe mindé (n) haladék nelkwl sere-
nye(n) mennye (n) eló, hogy az Mulatsagnak myatta, 
kart ne wallyunk [Kv; i.h. 225a. — aA városnak 
csak egy (fő)bírája és egy királybirája volt)]. 
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7. (tovább)folytat vmit ; a continua ceva Ĕ, weiter-
machen. 1734 : A gjanus szemelyek penig ez egj 
előre admonealtatnak hogj ifjakot magokhoz ne 
jártassa(na)k, másként ha abb(an) mennek elŏ 
Kemeny büntetésit vészik [SVJk]. 

8. halad; a înainta/progresa; (vor)gehen. 7668 
Ezt penig én kglmes Aszszonyom a' Nagtok istenes 
itüetire támasztom, ha valaki kivánhattyaé azt 
én tőlem, hogy szintén ugy mennyek én most 
elŏdedin elő a' dologgal a' ki bujdoso kenyeremet 
még jo modgyával meg-sem emészthettem, vagy 
bujdoso turbámnak le-tétele után meg-sem pihen-
hettem [KJ]. 

9. teljesedik, teljesül; a se împlini; sich erfüllen. 
1579 Megh ertettek eztis eo kegmek egez warassul 
Mynemo leweleket es paranchiolatot hoztak vrunk-
tul Az plébános vram megh tartoztatassa* felöl. 
Azért wegeztek eo kegmek egez warassul hogy 
Az eo Naga paranchiolattia tartassa zerent az 
dolog Mennye (n) eló az tylalom es orzeosbol De 
mind azon altal ketteot Az vraim keózzwl kwlgie-
nek Ala Az feyedelemheoz, es enyhyczek zalli-
chyak Az eo Naga haragyat [Kv; TanJk V/3. 
188a. — aDávid Ferenc elfogatására von.]. 1584 
(A) Lengiel kiralnak® teokelletes el vegezet Aka-
rattia ez hogy i t t ez varosba(n) meg epwllieon az 
Seminarium Ázert eo kgmek varosul . . vegeztek 
hogy az király Akarattia thowab valo faradsagh 
kiweol elŏ Mennyen, es ith az Claustru(m) mellet 
aminemeo helyt kewa(n) a' prouincialis az király 
Akarattiabol, az meg legie(n) engedwe, hogy 
tessek megh engedelmessegewnk mindenekbe (n) 
az eo felsege kewansagara [Kv; i.h. 278b. — aBá-
thory István]. 1597 : azon parancholatnak az 
margoiara irt vrúnk ew fege túlaidon kezewel 
conditiot hogi ha túdni illik teorweny zerint walo 
akadali ninchen benne vgi mennie (n) eleő az 
Marton deák kewansaga [Kv; i.h. 1/1. 303]. 

10. érvényesül; a se impune; zur Geltung 
kommen/gelangen. 1583 : az haborűsagnak űta 
telliesseggel altal rekeztessek hane(m) mindé(n) 
modon Lengiel kiralnak eó felsegenek Intesse es 
parancholattia zerent chak tulajdon Az io es 
chendez bekesegh mennie(n) eleó [Kv; i.h. 272a]. 
1588 Az Mészáros János keonyergeset megh 
ertettek hogy tawaly theoserkedwe(n) az varos 
veghezesse ellen, Most Immár Mezarlanj Akarna 

Hogy Jgienesen tiztan eleo Menien az Waros 
veghezese, . . . Mind addegh Nem leszen zabad 
Meszarlani, Amegh az theoserseget el hagywan, 
es Attól telliessegel Cessalwan, Az el hagias vtan, 
eztendeigh Wres leszen a ' Baromtol, Mészárlástól 
theosersegteol, Es thewr es zenwed eztendeigh 
[Kv; i.h. 1/1. 72]. 

11. eredménnyel j á r ; a da rezultat; Erfolg 
erzielen. 1618 : Kamut i uram felette búsula és 
szégyenlé magát, hogy ott kérkedtsége elő nem 
mene [BTN 97]. 

12. kb. növekedik; a creşte; wachsen. 1577 
kery eo kegmet Byro vramat, hogy az Romay 
hwten valo vraimat hywassa be es ertekezzek eo 
kegme teollek é dolognak fundamentumáról . . . , 
es a my Job azt chelekeggie eo kegme tanachyawal, 

hog’ az istennek Tiztesse (!)a elo mennyen [Kv; 
TanJk V/3. 151a. - aTollvétség Tiztessege h.]. 

O Szk : ~ dolga felviszi Isten a dolgát. 1780 : 
ide jöttem volt az őtsémhez Csereihez, de olly 
kevély, hogy még hozzám Sem szoll hogy elő 
ment dolga a Bethlen Lajos pénziből, pedig az 
előtt ő is olyan szegény, és rongyos volt mint én 
most vagyok [Bethlen SzD; KB]. 

előmehet 1. előbbre juthat/mehet; a putea pro-
gresa; vorwärtskommen können. 1577 Megh 
ertettek az ado zedeo vraim kewansagat hogy 
eo kegmeknek adnanak zolgat kikkel az eo tyz-
tekbe elo mehetnenek | Eo kegmek keryk Byro 
vramat ezenis hogy ellent ne tarchion benne hogy 
eo kegmek a mynemo tyztet byztak az het hwteos 
vasar byrora abba Mehessenek elo [Kv; TanJk 
V/3. 141a, 144b]. 1578 Az lato mesterek 
ha my fogyatkozást ertnek az Mezarlas dolgába 
tartozzanak eo kegmenek Biro vramnak be mon-
dany es hirre thenny hogy eo kegme is az bwnte-
tesbe eló mehessen [Kv; i.h. 171b]. 1581 Keryk 
eze(n) is Biro vramat hogy Az vasarb iraknak 
legie(n) segitseggel hogy tyztekbe Az Engedetle-
nek elle(n) mehessenek eleó. ha Zolga kel zolgat 
Aggyon ha penig egieb fenytek kel abba is legie(u) 
segitseggel nekyk [Kv; i.h. 244b]. 

2. végbe mehet; a se întîmpla; sich vollziehen/ 
abspielen können. 1578 Miért hogy penig az 
vnionak el olwasasa es megh magiarazassa zwkse-
ges az iffiu vraimert eo Kegmek egy Reowyd es 
alkolmas napra gywchie be eo kegmeket Byro 
vram, hogy az is elo mehessen egieb zwkseges 
dolgokkal egywt [Kv; i.h. 166a]. 

3. eredményt érhet el; a putea da rezultat; 
Erfolg erzielen können. 1710 : most uram lukacs 
péter uramhoz megjek vala, hogj vagj vasat 
agjon kivél Barasoban sendel szeket (l) c s e r e l h e s e k 

vagj penszt kivel Barasobana vehesek, én élégét 
erőltetem tiszt uraimekat hogj vagi végienek vag* 
csenaltassanak de elö nem méhetek dolgomba 
[Szentkirály Cs; BCs. — aBrassó]. 

4. boldogulhat; a putea progresa; vorwä r ts -
kommen, mit einer Sache fertig werden könneI1* 
1779 : magam tulajdon fel-mentem a' Collegiumba, 
hogy ollyas Legényt találhassak, kiben a Méltó-
ságos Vrnak Contentuma lehessen, de meg-vallom* 
ugyan bajasan mehettem elŏ szándékomban* 
mivel a’ Mostani praeceptor Kontz f e l e t t é b b 

alatsonitatta ’s gyalázta maga praeceptori sorsát, 
' s állapattyát, affélekét beszélvén a' Deákok e l ő t t , 

hogy nékie a' Méltóságos Vr nem fizetett 
SLt XXXIX Lázár István lev.]. 

előmenet előhaladás, boldogulás; progres; Wohl~ 
ergehen, Fortkommen. 1592 : Balasfi Balint valli* 
Bekessi Gergeli dolgaba egiebet nem tudok, hanem 

az battia Gialuból ily okkal z a b a d i t a 

penegh megh hogi valamit az batt ia teolle keuau kj 
neki tiztessegere lenne es eleo menetire, azokua 

engedelmes lenne, kit eo nagi ereos eskwwssel ( / 
fogada [Kv; TJk V/l. 242]. 
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előmenetel 1. érvényesülés, boldogulás; reuşită, 
afirmare; Vorwärtskommen. 1764: az Interessa-
tioval valo élés akadályul nem latczik is lenni, 
a világi elő menetelben, de nagy akadály az őrők 
életre valo által menetelre [Középlak K ; BfR]. 
1769 Szebenbe egy Loibel János nevü Számvető 
Tiszt, a Számvetés Mesterségének ujjabb Formáját 
es modgyat találván fel, már azt Szebenbe tani-
taniis kezdette, azért valakik ezen tudománt az 
Iff jak közzül, kŏ vetkőzendő előmenetelnek remény-
sége alatt meg tanulni kivánnyák, oda menni ne 
mulassák11 [UszLt XIII/97. - aígy, el nélkül!]. 

2, előhaladás; progres, propăşire; Fortkommen. 
1815 : a' marháknak ezen Hazából Magyar Országra 
léendo kihajtatása a' kőz haszonra szolgálo keres-
kedésnek nagy előmenetelére vagyon [Kv; DLt 
36 gub. nyomt. rend.]. — L. még elémenetel al. 

előmeneteles 1. jól fejlődő/növekedő; care se 
dezvoltă bine; gut wachsend. 1822 (Az) Erdők-
ben szép és előmeneteles fiatal Bük és Gyertyán-
fák vágynák [Rava U ; Told. 18]. 

2. célravezető; utü, corespunzător scopului; 
zweckdienlich. 1764 Aztis irja Batyam Uram. 
Hogy az ollyan dolog nemis előmeneteles Ugy 
tartom énis hogy az Interessatioval valo élés 
mind járt akadályul nem latczik is lenni, a világi 
elő menetelben, de nagy akadály az őrők életre 
valo által menetelre, mellyre hogy mindaketten 
az után jobban igyekezzünk, az időnk is szinte 
magával hozza [Középlak K ; BfR]. 1780 Szász-
Városi Áts Pallér Vild András midőn maga 
vagy Mesterlegénye jelen lészen, az Udvar tar-
tozik naponként hat F“ejszés Embert adni min-
denkor, s ha magának előmenetelessebbnek fog 
tettzeni, . tőbb Emberis fog adatni, de oly 
formálag, hogy más napokon â fen irtt hat Ember 
Számából defalcalodgyék [Déva; Ks 78. 20/10]. 

Az 'eredményes' jel-?el is számolhatni. 
3. sikeres; cu succes; erfolgreich. 1786 : átko-

zott légyen az a ki eŏtet ezen rendelésemben hábor-
gatná vagy háborítani akarná, és Testvéreim 
közzül is vagy Maradéki közzül a mellyik rendelé-
semen eröszakot akarna tenni, semmi dolgaiban 
előmeneteles ne légyen [Szőkefva K K ; Kp II. 21]. 

Szk : sorsát ~ sé teheti kb. dolgát/sorsát előbbre 
viheti. 1807 Minthogy eleitől fogva a virtust 
választattam tulajdonommá ës a jo Szivnek lelkét 
magam mesterévé, tehát felserdült állapatomnak 
idejétől fogva mind azon törekedtem, hogy Árvái 
sorsomat mi modon tehetném elömenetelessé 
[Kv; Incz. XII . 3a br. Josinczi József lev.]. 

4. nagyjövőjű/reményű; care promite mult, de 
un viitor strălucit; zukunftverheißend. 1843: 
tudja, én mily ügyes, jó, szorgalmas, csinos, szép 
barna-termetes-fiatal, fizetéses, előmeneteles sat 
(!)a fitzko vagyok [Kv; Pk 7. — aA s a többi 
rövidítése ?]. 

előmenetelesít 1. elősegít/mozdít; a promova/ 
favoriza; fördern. 1835: a ' Vármegye Tisztjeit 
is azon czélját elömenetelesitteni megkérte [Zsibó; 
WLt Ludovicus Pelei (33) jur. ass. vall.]. 

2. előbbre visz; a duce înainte; vorwärtsbrin-
gen. 1797 : mindezek voltanak gazdagon; a mely 
vagyonokkal is ŏ Nagyságok a ' magok Házakat 
elő menetelesitették és szemlátomást gyarapították 
[O.fenes K ; JHb]. 

előmenetes kedvező; favorabil; günstig. 1794 
azon Nagy Úrral perelni nagy munka és 
réám minden tekintetre nézve nem hasznos és 
elémentes (!)a [Melegföldvár SzD; HG. - 'Nyil-
vánvaló tollvétség lehet a címszóbeli alak h.!]. 

előmenetesen ? kb. boldogan; fericit; glücklich. 
1653 : Ebben az 1603-k esztendőben én Nagy Szabó 
F“erencz magamnak házastársul vettem a néhai 
Rósás Mátyásné leányát Ersébet aszszonyt; éltem 
vélle házasságban nagy szeretetben és előmenetesen 
43 esztendeig és küencz holnapig [ETA I, 83 NSz], 

előmenő előre nyúló; care se întinde înainte; 
(her)vorragend. 1801 : A kis völgy mégyen ki 

az Adámosi határig, ’s annak menedéke sze-
rént az Adámosi Unitaria Eccl(esi)a erdeje mellet 
előmenő utig [Sövényfva K K ; EHA]. 1822 
Vagyon egy darabb ( !) Szántó Föld Falbikban az 
előmenő Lábban Dőllő [Lisznyó Hsz; BLt II. 11]. 

előmentében. Csak bírt. szr-os és hr-os alakban 
elmenőben/haladtában; ín trecerea ei/lui pe acolo, 
trecînd pe acolo; in seinem/ihrem Vorbeigehen. 
1583 felesegemis monta hogy hulladékot veot 
ot az arant fel, de hwthire monta hog semmit 
Nem Zeget sem teoreòt Maga, hanem Amit teor-
tenet zere(n)t el hullatot benne azt veotte egker 
fel ot eleo Mentebe [Kv; TJk IV/1. 162]. 

előmozdíthat elősegíthet; a putea promova/ 
a juta; fördern können. 1809: Felséges Urunk azt 
méltóztatván . . parantsolni, hogy olyatén Csá-
szári és királyi Jobbágyokat, kiknek a fényes 
Porta Jobbágyoihoz praetensiojok vagyon, és 
ezen praetensiojokat a Constantinápolyban lévő 
Austriai Császári és királyi Internuntiatura közben 
jövetelével kivánnyák fel vétettni arra utasittaná, 
mely szerént mindeneknek előtte egy olyan Biztost 
állítsanak a ki a szükséges Bizonyításokkal . . . a 
réá bízott dolgot . . . elö mozdíthassa [Kv UszLt 
ComGub 1208 gub.]. 

élőn élve; viu, ín viaţă; lebend. 1614 oly 
drágaság lőn az országba, hogy az ki élőn 
meg maradott, az holtat megötte, felakasztott 
embert levágták és megötték [BTN 52]. 

elönt 1. kiönt; a vărsa; verschütten/gießen 
1584 Éppel Krestelne penigh vayat kepwl vala, 
De ottan hamar vgia(n) azon Nap hozzam Ieowe 
Éppel Krestelne, Es ereosse(n) kezde panazol-
kodny, hogy soha vegheoz Ne(m) vihette dolgát, 
a' vayat meg Ne(m) chinalhatta, Sawoya valt is 
el kellet Eotteny, Azt monda hogy ez Zelesne 
chelekette es rea gianakodik beleólle [Kv; TJk 
IV/1. 251]. 1603 : hallottam akkor Érsek Balint-
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netol emmagamis hogy monta Varga Janosnak 
Te ember ennekem keozeonnied hogy el eon-

teottem az eteteot, melliet neked a ' chiwporba 
chinalt volt az feleseged kiwel megh akar etetnj 
[Kv; TJk VI/1. 689]. 7665/1754 : Társaságnak 
mulatságába ki a ' bort el-önti annyéra hogy a 
tenyerivel bé nem fédheti, s érette fel-panaszol-
tatik, büntetése egy heti bér [Kv; AsztCArt, 
1 6 - 7 ] . 

2. szétönt; a vărsa ; zerschütten. 1573 ez 
peter Egy Mertek Bort Eontet zellel ely az hazban 
[Kv; T J k III/2. 203]. 1574 : Beteges germekeket 
kyn az Eb agia New betegseg vagion, Az eb keo-
lyeknek feiet Meg feozek Es azban feressek, Eok 

kylenczer eginap fereztettek, Nemellyk az 
vtan az Zamosba eotette, Nemellik veotte oda 
teotte ky penig chiak vduaran ely öntötte [Kv; 
i.h. 370]. 

3. ~í magát leönti magát ; a-şi vărsa ceva pe 
haină; sich übergießen. 1804: az asztalnál el 
öntöttem magamat az étellel [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 28]. 

4. eláraszt; a inunda; überschwemmen. 1780/ 
1804 : egyszersmind arról is hitelessen demonstrál-
nak, hogy nem magok öntötték töltötték el Bányá-
jokat, hanem önként magától romlott vagy mások 
által öntetett bé [Torockó; TLev. 2/4bis 5]. 

Ifa. 1823 el ŏnte t te [K; KLev.]. 

eiőolvas felolvas; a citi cuiva; vorlesen. 1580 : 
Megh ertettek eo kegmek Az valaztot vrainknak 
es az tanachnak wegezesset Az Mezarossok es 
hentelerek felól Azért egyenkent elö olwaswan az 
varos elót, es voxot rea kerdwe(n), Az megh I r t 
Articulussokat mindenekbe App(ro) balták Iawal-
lottak es helie(n) ha t t ak [Kv; TanJk V/3. 223b]. 

clöntüzés elöntés; vărsare; Verschüttung. 1684 : 
Az céh háznál ecceri asztal megülés <egy ej>tel 
bor, egy pohár bor elöntözés egy ej<tel> toties 
quoties [Dés; DFaz. 11]. 

előpárta (homlok)párta; diademă (banda de 
încins fruntea); Borten, Jungfernkranz. 1686: 
Edgj rubintos elő Pár ta 23 Arany boglár edgj 
rubint bene; az kőzepin fityegő két rubint bene 
48 kőzep szerű gjőngj kőzte [BK. Bánfi Farkasné 
Bethlen Krisztina kel.]. 1713 Egy elő párta 
aranyból, 29 szem nagyocska jo féle gyöngy ra j ta 

Egy elŏ pár ta aranyból, rubintos, öregecske 
jo fele gyöngy közbe 13 boglárbol állo, ehez valo 
hasonlo nyak szorito ez 14 boglárbol valo [Wass. 
Id. Wass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1761 : 
Néhai Kováts Ágnes Aszszonj . . . feles Uri porté-
kákot viselt, nevezetesen egy drága kövekkel fel 
ékesittetett n jak szorittót, ahoz alkalmaztatott 
fűibe valót, jó féle gyöngyös pártát ugyan ahoz 
hasonlo elŏ pár tá t [Mezőbánd MT; MbK IX. 28]. 

L. még MNy XXXVII I , 130, 304. 

élőpatak! borvíz előpataki ásványvíz; apă mine-
ralã din Élőpatak/Vilcele; Előpataker Mineral-
wasser. 1848: Borszéki bor viz kétszáz hatvan 

üveg 31 rf t . 12 xr. Előpataki borviz hatvan 
üveg 8 r f t [Szentimre MT; Born. G. XXIVd]. 

előpénz felpénz, foglaló, előleg; arvună; An-
geld/zahlung. 1667 : Az Köny nyomtatonak ellö-
penzt átam, vaszarhelt [UtI]. 1687 Jeddi kezéhez 
hogj késeket alkudgjék elŏ pénzt adtunk [UtI]. 
1730: G(ene)ralis számára szenet bé szerző 
Kovácsok (na) k elő pénzt Hfl 3 [Kv; Szám. 
56/XIX. 9]. 1759: Mántovai(na)k előpénzre a ' 
M. Vásárhelyi szükségre, szénára, fára etc. Rh. 
fl. 7 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 217a]. 
1789 : Egy szekeret tserelven ellő pénz 17/20 
[WLt Cserei Heléna jk 23b]. 1793 : A hidas is 
el készül a ' Tavaszon Vétsen* Hidas és Kis 
Hajokért elö pénzt adtam [Maroskeresztúr MT; 
J F 36 LevK 2 0 0 - 2 . - aMarosvécsen (MT)]. 
1807 a panaszlo Fel-peres . 86 fontot nyomó 
két szalonnat . . . meg-alkudott volt, azon alka-
lomnak meg-erósítesere elő pénzül egy V. forintot 
fel-is adott [Dés; DLt 198]. 1818 : Féra Sztentsik 
panaszsza felvétetik Juánes Mitulesk ellen a ' kit 
János Mos ki kalátsolt egy Tulok meg nyuzásával 
meljre elö pénzűi adottis kaláts pénzűi 4 frt. 
bizonyságok előtt [H; J F 36 Prot. 2]. 1835: 
Adtam a Forspontas Szasznak elö pénzt [Betlen-
sztmiklós K K ; HGBethlen]. 1844: elö pénzül 
egy ezüst forintot adnak [Szárazpatak Hsz; 
Berz. 17]. 1855 Bozsla Ferentz most elö 
pénzbe ád 10 Valto Rnes forintot [Torockó; Bosla]. 
1857 Babucraa ú j haranglábot alkudtam . . s 
ennek elöpénzül adtam 25 r. f r t [ETF 107. 10. 
- aK]. 

előprodukál hiv fe lmutat ; a prezenta; vor/auf-
weisen. 1642: Adossagokat producaluan Veleo 
Js tuan eleo, kikett ugian Consignatioban is irt, 
. . . az melj adossagokat azért Veleo Istuan az 
elseo Felesege ideieben Czinalt, acceptaltatik [Kvî 
RDL I. 128]. 

előre 1. előzetesen; ín prealabil; ím voraus. 
1755: Bartos Kelemen . . . az eleib(en) a d a t o t t 

Formula szerint, előre kötelezte magat, hogy más 
Tartománybéli Akadémiákon nem tanúi, hanem 
a’ mellyek békességet tar tanak a ' mostan Uralkodo 
Felséges Királyi Méltosaggal [Ne; BLev.]. 1762J 
az oczfalvi Lakosok az Ur hire nélkűlt semmit 
nem cselekedtek a közönséges osztásnak dolgá" 
ban, hanem előre hirt te t tek, és szép egyességet 
tar tot tak [Bögöz U ; IB]. 1772 ha pedig ezt 
előre lá that tam volna, inkább magam fogattam 
volna eddig jo embert rea, ki az eö Excellentiaja 
Maimat jol meg igazította volna [Kük.; 
LXVII/237. - "Ti. a súlyos pereskedést]. 1777: 
Mely két egy mastol távol levő e p u l e t e k ( n e ) > 

oly tsendes idöb(en) esett Egy szersmind val° 
meg egesek, Valamely gonosz ember (ne) k elöí® 
keszitett mestersege Nélkül telyes lehetetlen let 
volna [Majos MT; Told. 26. 21]. 1821 azt 
lenne előre a Successoroknak egy más között 
eligazittani [Szőkefva K K ; KsMiss. I]. 1848: 

A Tekintetes Ur jo reménségű fel szollitására & 
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jővek Pottságara jelen Ho 28-dikán, 29dikre előre 
rendelést küldve a' szokott praestatiokkal kellető 
meg jelenésre mind a két Pottságára, ugy szinte 
Vidajra, és Uj falura is [Podsága TA; TLt Praes. 
ir. 536 Kontz Ádám jelentése a szb-hoz]. 

Szk : ~ való vigyázás elővigyázat. 1789 : Azon 
Malomra ha jo gondviselés lett volna, és előre 
valo vigyázás, az ár viz annak Gáttyát el nem 
szagatta volna, de ha elszakasztotta is, meg lehe-
tett volna újra kötni [Abosfva K K ; GyL. Gligor 
Vaszily (50) col. vall.] # ~ való vigyázatlanság elő-
vigyázatlanság. 1789 : a Kis Küküllö vizin épült 
malma mi némü állapatban volt . . . nem de 
nem gondviseletlenség, és előre való vigyázatlanság 
miatt rontatta el annak gáttyát az ár viz annyira, 
hogy minden haszon nelkűlt állatt hat Esztendők-
nek elfolyása alatt? [Kük.; GyL vk]. jó ~ 
idejében, idejekorán. 1815 az Úrra bizam hogy 
a Fel Vintzi Hadnagy Urat tudosittsa jo előre 
hogy ottan is készen legyenek a Lovak® [TVLt 
rtlen. — ftA forspont-lovak]. 

2. vminek esedékessége előt t ; înainte de sca-
denţa a ceva; vor Fälligkeit einer Sache. 1749 
most is Gadnai ur(am) egesz Executoraival Hazam-
ra akart szallani előre maga absentiamb(an) midőn 
Exaction lettem volna most az el mult Szeredán 
rea is Szallot volt Hazamra [Imecsfva Hsz; 
Ap. 1]. 1873 : én a haszonbért pontoson ellöre 
mindétig ki fizetem [Szombatfva U; Pf]. 

3. előbb; mai înainte; vorher. 1816 : az Expo-
nens Közönség az ezen processusra tet t felelete 
rendiben az előre el foglalt, es az után fel kért 
Marlia legelő helj(ne)k remissioját teljesseggel 
meg nem igérte, hanem . . . az erő hatalammal 
el foglalt heljnek Tőrventelen birtokáról sem le 
nem mondattanak sem az éránt Tőrvenyes keresetet 
nem indittattanak [Asz; Borb. II]. 1851 : lenne 
°ly jo, és szerezne égy el nem romlott jo léánykát 
előre, 's azt hozná is el magával [Kv; Pk 7]. 

4. előlegbe; ca arvună; als Vorschuß. 1796 
Ezen Conventiob(an) előre adtam 2 V forintokat 
[Kraszna Sz; IB. — Kertész-szerződésből]. 

5. kb. egyben, egyszeriben, rögtön, rögvest; 
imediat, numaidecît; sofort. 1755 : Az alatt látván 
én, hogy mind csak huzakodnak, ele halattam 
vala haza fele jővén . . , kik az után újra egyben 
kapván, hallom előre, hogy rútul verekednek 
[Kibice H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

előrebocsátás eiölegezċs; anticipare; Vorweg-
nahme. 1803 Illyetén meg feddetések előre bocsá-
tása mellett a ' fen emiitett régibb és ujjabb szám-
adásoknak revisioihoz fogunk ſ K v ; FésűsCJk 23]. 

előrebocsátott îel/elősorolt; înşirat, enumerat; 
vorgezählt, angeführt. 1789 asztot részenként 
elő vévén (: amenyibe az előre botsátot 3om punc-
tumok által nem exhaurizaltatat:) a többit annak 
tartása szerént effectuálja, ami tudni illik investi-
galni valo lesz investigalja, ami publicalni publi-
ealya, ami igazítani igazítsa [T; Thor. XX/10]. 

elöregedett megöregedett; îmbătr îni t ; abgelebt, 
Sebrechlich. 1632 : ieöue mi eleönkbe Jacabfaluj 

Baricz Balas megh hagiott eózuegie Czutak Anna 
Azzony, es miuel jmmar el esett öregedet leue(n) 
nem tuggia mely oraban Istentől ez világból k j 
szollittatik teön mj eleöttwnk maga nyelueuel 
jo akarattja szerent illjen vallast es utolso testa-
mentaria dispositiot [Jakabfva (Kászon-); BCs]. 
1765 Nagy Attyokat Pétertis jol esmertein ki 
még mostis él de igen el öregedett világtalan 
[Gyeke K ; Ks 5. XI. 10 Buga Samu (60) jb vall.]. 
1770: Vitézlő Agyagasi Jánosnak el ŏrŏgedett 
edes Annya [Kakasd MT; DLev. 3. XXVIIA]. 
1773 Kozma János el öregedett allapattal 
lévén . koldulgatni ki járogatott [Szárhegv 
Cs; LLt Fasc. 151]. 1794: Néhai edes Atyámnak 
el öregedett allapottyáb(an) s nagy gyámoltalan-
ságában is ŏ Kglme mellett laktam minden dolgait 
hiven fojtattam az Atyám házát és Jószágait 
púsztúlni nem engedtem [DLev. 2. XVIA. 3]. 
1815 Én már el örögödŏtt ember vagyok [Mv 
Berz. 21]. 1829 itten Kolosvárt . egy dolgozo 
Szegények háza állitatatt fel, melyben 40, el 
öregedet, tehetetlen . Szegény tartassék [Kv 
BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 

elöregedik öreg korba/öregségre j u t ; a îmbătrîni; 
vergreisen/altern. 1773 : eő kglme elmejeben nem 
vala hibás tsak éppen erőssen el öregedett vala 
[Szárhegy Cs; LLt]. 1796 Dosa Adám uram 
nagyon el öregedet meg gyengült most is beteges 
állapatban vagyon [Ilencfva MT; DLev. 3. XXXV. 
4]. 1800 Mig el nem öregedett es betegesedett 
egyéb aránt hogy marhával kereskedett volna 
nem tudom [Msz; DLev. 3. XXXV. 6] | Oláh 
György el őrőgödőtt vola [Torda; KvAKt 
Mss 363]. 1807 El öregedvén Esper(es) Ertsei 
Sámuel uram választatot Pro-Seniornaka Vajda 
Sz Iványon 1759 Junius(na)k 26dikán [GörgJk 
186. — aErtsd : Simén Sámuel]. 

előrelátó prevăzător; vorsichtig/sorglich. 1786 
a kedves kopacz fejedet pedig már nem féltem, 
mert mint jo előre látó ember meg tsinaltottad 
vala a bagoly fülü süveget, tsudáltam mire valo, 
hát providealtad ezen szomorúságodat [Bolya 
NK ; IB. Gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuel-
nek]. 1821 A' köz haszonnal es az adózó nép 
javával keveset gondolo előre nem látó Főldős 
Urnák lehet azt tartani, a’ ki a maga Embereit, 
a’ ki után ő is él 's a ' kiknek romlásával az Eő 
Felsge aeráriuma szenved gengiteni (!) és nem 
erós<it)eni kivánnya [M.zsombor K ; Somb. I I 
Sombori Farkas kezével]. 

előrend. Csak szk-ban: ~"en való kb. első, fő- ; 
prim, inalt; erste, hoch(adelig). 1736: Egyszer 
a fejedelemasszony adván ki udvartól két elő-
renden való f raj ját, abban az lakodalomban 
tengerszin bársony köntösben volta [MetTr 337. 
- aÉrtsd: I. Apafi Mihály]. 

előruha 1. kötény; şorţ; Schürze. 1573 Feierdy 
Kato Azt vallia hogy Mykor puskar az Menneg-
zeore kesswl (!) volt Latta hogi puskar gaspar 
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három parta Eowet es ket Ezwsteos hywel kest 
rákot volt az aztalra, Towaba az vtan hogi meg 
Rakta volt poharral kalannal eleo Rwhayat, vgy 
kwlte eo Teolle az Azzonnak hazahoz az Meneg-
zeore [Kv; T J k III/3. 169]. 1583 le thewen az 
padra az Zobaban eg Giólch eleó Ruhamat, En 
penig egmasomert Menek be Az Kamaramba, 
de addegh meg ky Ieowek hat el veotte onnét 
Igiarto Ianosne Az eleo Ruhát, Menek Menieg-
zeobe vgia(n) Azon Nap Azonkeozbe hog ot 
Tanczol vala ez Igiartho Ianosne Az Meniegzeóben, 
latom megh Az en Sayat eleo Ruhamat Igiarto 
Ianosne eleót [Kv; T J k IV/1. 138]. 1589 : Hat 
eleo ruha bew, giolch, keoteses [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 37]. 1597 : Veres Pal az zolgaloianak Margit-
nak ne(m) vgi fizetet amint illet volna hane(m) 
olúasatlan teolteotte az eleo rúhaiaban az pénzt 
[Kv; T J k VI/1. 71]. 1604 Az Felperes keres az 
Alperesen három giolcz alsó inget, ket giolcz 
eleo ruhát, negy kender eleo ruhát [UszT 18/35]. 
1615 : Egy Gallér giolcz feyer czipkes eleo ruha 
f 1 d. Mas egi eleo Ruha feyer szellel f 1. d. 
— Egy Syk Arani fonalas három rendel valo 
feyer szeles elŏ Ruha f. — d. 75 [Kv; RDL I. 
96b]. 1623 k. Varga Miklosnet egy Deák az 
Nierges Thamasne czüri meget delbe(n) 12 orakor 
taiba(n) az kerthez tamasztotta vala, es vgy 
deofeoli uala az kert fele Az Deák mihelt megh 
lata az barom vasarra mene az Azzoni penigh az 
eleo ruhát az feiere borita, s le guszhada [Mv; 
MvLt 290. 30a]. 1625 az edes aniamtol . . 
marat egy giolcz ing ket forint ereo, egy eleô 
ruha, egy forintara [UszT 8a], 1629 Egy szép 
Reczes eleo ruha t t f 1 d. 50 Egy Eleő ruhaba 
ualo Recze t t f. - d. 50 [Kv; RDL I. 132]. 
1630: Mészáros Paine viszen magiar Orszagba 

Eleoruhába ualo hymet [Kv; Szám. 18b/IV. 
52J. 1644 Az solgalonak Hagiok egi Eleö 
Ruhanak valo Giolczott [Kv; RDL I. 132]. 
1657 Vagion egj király szin habos tafota keskenj 
aranj csipkés Eleő ruha [Mihályivá N K ; J H b 
XXII/42]. 1673 adot megh Egy karmasin 
szin habos kanavácz elŏ rúhát Egy elŏ ruhá-
(na)k valo tecczin atlaczot [JHb Apaczay Cheri 
Tamás Hunyad-Zaránd m-i not. kezével]. 1674 
Egj alol Tőrők varrasos elő ruha [Szászvárosi ref. 
lt. Halics Mihály lelt.]. 1676: Folthi Kato es 
Pannus szamokra Vettem Elöruhak(na)k az 
kettőnek 3 sing perpetat hetven penze(n) singit 
[Beszt.; Törzs]. 1678 die 21a Januari Szegőttem 
egy Szolga<lot> Catat Szekely István leányát 
Igirtünk egy eztendöre fiszetesre egy Szőr praemes 
( !) palastot egy pozto mentet beletlent (!) poszto 
elö ruha(t) giolcz inget egy vászon ingei alyastol 
egy patiolatot [Kv ; AsztCLev.]. 1679 Vásáros 
elő ruha nro 1. [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 34]. 1681 Egi Orbai gyolcz vetegetet 
elö ruha [Páva H s z ; HSzjP]. 1682/1687 a t tam 

Egi Metszin Tafo ta uy elő ruhát, Egi 
szarufa formara feieren uarrott patiolat elő ruhát 
[Fog.; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 1683 Egy 
tetzin allyáb(an) sző t t szoknya elŏ ruhástol tetzin 
arany Csipkés vál hozza [UtI]. 1692: Egy ég 

szin allyába szőt arany virágokkal valo szoknya, 
olyan materiabol valo elő ruhával [Bilak BN; 
J H b K L. 36]. 1705 Edgy Zöld Sáhos aranyas 
matéria tsipkésen szűtt allyu szoknya elŏ ruhástul 
vallóstul [Cege SzD; Wass. Vas Dánielné lelt.]. 
1710 k. 1 Par csipegetett potyolat elo Ruha 
kőrűl kőtes ra j ta [LLt Fasc. 146]. 1713 Két 
elŏruhára valo bécsi kötés [Wass. id. Vass Györgyné 
Nemes Mária hagy.]. 1720 : egj paraszt gjolts 
elő ruha [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1724 fize-
tésem vólt őt forint, csizma 3rom pár 6 Sustákos 
párta egj forintos lengjel ô egj gjolcs ing Sejemmel 
meg varva egj perpéta elŏ ruha, egj vászon ing, 
egj felső ing kender vászonbol csinált két ing ally 
[Szováta MT; EMLt Jánosi Jánosné Megjgjes 
Márta darabont asszony (26) vall.]. 1758 Elő 
Ruhák . . . Régi buja vászon forma veszszős 
sellyem kettő [Nsz; TSb 21]. 1761 En Istennek 
hálá szerentsésen meg érkezvén, Előruhákat 
adattam nyamtatni [Nsz; Ks Adamus Sztmiklósi 
lev.]. 1771 3 Sing fejér sujtásos tafata előruhá-
nak [Kv; Told. 56]. 1775 : 1 Rosz bodris elő 
ruha [Déva H ; Ks 76. IX. 181/4]. 1811 : Három 
kézi fejtős elő ruha [Lécfva Hsz ; HSzjP]. 1823 
a ' Tolvaj . elhordott Elŏ ruhát u j ja t vékonyt 
ért Rflor 3 [Firtosváralja U ; Borb. II] . 

2. munkakötény, surc; şorţ de lucru; Arbeits-
schurz. 1633 Szakacz Istua(n) keuansaga 
keua(n) Buzat maros keöblet 8. Teöm l eŐ 
turot nro 1. Vereö Diznot no 1. Karasiat singet 
no 16. Giapot vaznot ingnek. Eleö ruhanak valoţ 
egj veget Csizmát haro(m) bokrot . . . Egj 
Bokor kest [UtI]. 1708/1755 Borbélynak valo 
elŏruhák 4 darab [Altorja Hsz ; HSzjP]. 1826 
öltözete pedig állott egy fejér, és kék tsikos kön-
tösböl és egy fejér Elöruhábol ( Surtz:) [DLt 
1124 nyomt. kl]. 

előruhácska kötényke ; şorţ mic, şorţuleţ; Schürz-
lein. 1576 Egy eleo Rwhachkaro walo zederies 
Aranyas zel myn th egy Syng [Szamosfva K» 
J H b K XVIII/7. 13a]. 1627 : Egy veres fonallá1 

szwtt Eleo ruhaczika t t . f. — d. 20. [Kv; RDL 
132]. 

elősegéll 1. (boldogulásában) segít; a ajuta (î*1 

reuşită); fördern, wirken, helfen (im Vorwärts-
kommen). 1810 Gyöngyös K a t a Asztalos Ferentz-
hez lett férjhez menetelével . ugy ű g y e k e z e t t 
hogy férjét . . igen jol elő segéllette [F.rákos U 
Falujk 48 Sebe János pap-not. kezével]. 

2. elősegít/mozdít; a înlesni/ajuta/contribui î f ö r " 
dern, beitragen. 1842 : Mit t ud t z — kitsoda a d o t t 
Jáné Máriának valami ollyan orvasságat, a’ meUT 
vagy gyermekét benne meg ölte volna vagy anu^r 
idŏ előtti el-létét elŏ segéllette ? [Dés; DLt 82 ' 
2 - 3 vk]. 

elősegéllés elősegítés/mozdítás; promovare, 
curajare; Förderung. 1727 : t sak Isten ã 
Groff U r a t sok jo igyekezetŭ I f j a k s z e r e n t s e j e r ^ 
's a lelki dolgok(na)k elŏ segellésekre hoszsz 
élettel meg aldja [Ne; TL. Beregszászi MoySe* 
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Teleki Pálhoz]. 1829: Az egyesület Tagjai . . . 
minden elö adandó alkalmatassággal sem költsé-
gét, sem fáradságat nem sajnállanak, az Intézet 
elö segéllésére [Kv; BLt 12 kv-i dologház nyomt. 
szám.]. 1864 : a ' M. K. Kormány a' szent 
czélok elösegéllésére eddig gyakorolt segély kére-
getést meg szüntette [Gyalu K ; RAk 85]. 

elősegít segít; a a ju ta ; fördern. 1842 azta 

nékie . . . Feketéné nevezetű aszszany adta volna 
olly végre: — hogy ha azt meg főve melegen 
gyomrára tenné a' szülést nagyon kŏnnyitné, és 
elő segittené [Dés; DLt 85. 1 - 2 . — aTi. a 
burjánt]. 1843 : Szamatozás . Csekelakána 

minden meg-szállitott mustakhoz 10 vederhez 1 
lót el-aprózott őrvény-gyökeret kell zacskóban 
vagy rongyba kötve meg főzni mustban, és gyenge 
melegen hozzá önteni, a pé'sdülésbe indulást is 
elő segiti [KCsl 13. - aAF]. 

elö-singvas tűzhely-szegeletvas; ferecătura din 
faţă a vetrei; vorderes Winkeleisen am Herd. 
1772 Vagyon ezen Házban mintégy singnyi 
magasságra Téglából fel rakott Tűzhely, a mellyen 
mázolatlan kályhákból égy Füt tő nélkül valo 
kementze áll, ennek kürtője az konyhára ki szol-
gál, égy elő sing vasa is vagyon [Szászfenes K ; 
BethKt Mikes conscr.]. 

A címszó jelölte kemencerész a tűzhely téglából rakott és 
agyaggal vakolt, sikárolt alsó részének szegeletét védő vas-
pántra von. 

elősorolt felsorolt; înşirat; aufgezählt. 1842 
A' Bizonyságoknak hűtők le tétele mellett 
elŏ sorolt ezen vallomásaik szerént, a' bé panaszol-
tatott vérengezése tűnvén elŏ eddig is, 

feleletét, 's lehető mentségeit múlhatat-
lanul tégye meg [Dés; DLt 1452]. 

elősurc kötény; şorţ; Schürze. 1850 : Egy rend 
takáts rokoja elő surtzal 5. fl. [HSzjP]. 

előszab előír, megszab ; a prescrie ; vorschreiben. 
1866 : ha a’ mi Anya-Könyveink' rovatai nem 
foglalják is magokban, mind azokat, mellyek a ' 
tábori lelkészek Anya könyveik' szamára elŏ-
szabvák, a' katonaság kŏrŭl t e t t lelkészi szolgála-
tokot, azok szerént kell bétölteni és a Katonai 
Hatoságnak béküldeni [Gyalu K ; RAk 113]. 

előszekér 1596 Caspar deák hogi Lippara 
ment az eleo zekerrel fizettem neki f 3 d — [Kv; 
Szám. 6/XXI. 35 Bachi Tamás sp kezével]. 

előszcr, előszert 1. először 

előszerzés előkerítés; găsire; Herschaffen, Her-
beischaffung. 1765 a Falus Bironak Sallá-
riumát meg adtam, hogy . . Bukovitsan István-
o k , és fiának Péternek imponálná Lovam elé 
szerzésit, mivel általok tartom meg károsittatá-
somat, aminthogy Sok vetélkedéseink után harmad 
napra a Lovam meg került [Fintoág H ; Ks 113 
Vegyes ir.]. 

élőszó grai viu; mündliche Rede. 1840 a fen-
tebbi hat pontok alatti fizetés és praestatiok 
bétŏltésére ã fenn irt kezesek ezen Contractusnak 
ehez hasonlo párja át vételével s élŏ szóval magokat 
kötelezvéna [Torockó; Bosla. — aKöv. a nyil.]. 

előszoba antreu, anticameră; Vorzimmer. 1825 
Elő-szoba vagy Tseléd-Ház [Borszék Cs; LLt]. 

E helyiségnek a lakóházon belüli elhelyezkedésére 1. a váz-
latot cselédház al. Hogy az id. szöv-ben a dmszóbeli szó 'Vor-
zimmer' jel-ŭ-e vagy pedig valóban a női személyzet lakószo-
bájára vonatkoztatható-e, az az i.h. látható vázlat alapján 
sem állapítható meg. ' 

először 1. első ízben/esetben/alkalommal; întîia 
dată, príma oară; zum erstenmal, das erste Mai. 
1546 Banffy Magdolna azony Egy feleel, 
masfeleel Bogathy Chaspar my athalwnk 

thenek illyen zerzeesth . Az mynth Eleezer 
az fogoth vrayin kezethek el wegezthek woltha 

hogy az ke<sz> erdeebeel Bogathy Chaspaar 
ne wagasson esz ne hordasson [Panotb ; DanielO 
5. - aKöv. a végzés. b? Panád KK]. 1560 az 
teruent elewzer J th varas moggya es teruenye 
zerent lattatta megy, de mykor lat ta volna hogy 
az terueny Jszmet my nekwnk zolgal Zebenbe 
vitte vala ottis nekünk Jtyltek vala onnét vitte 
az zazsagra Onnét az ew felsege tablayara [Kv; 
SLt ST. 6]. 1573 Azonba hogi oda Iwtat volna 
az Betegseg ely wteote Mykor ely hatta volna 
az Betegseg Innya ker Es hogi zolny akar volt 
Esmet ely vty az Betegseg, de Nem ta r t Annyera 
rayta Mint Eleosser [Kv; TJk III/3. 114]. 1579 
Az ky az lelkewel zitkozoayk Tehát elozer bwn-
tessek 1 f(ori)ntal Mazzor ketteowel harmadzor 
harommal Negiedzer Az Nagy keowet keossek 
Nyakara es haromzor keorwllyek Megh Az piaczat 
velle [Kv; TanJk V/3. 185a]. 1592 11 January 
Az mely Buza maradót volt Restantiaba az el 
mult eztendeöreöl, eleözzeör hogy fel zorattam 
beleölle inerettem fel az Espotaly zamara Cub 
1 6 / - [Kv; Szám. 5/XIV. 383 Éppel Péter kezé-
vel]. 1595 Tudo(m) hogy negy vagy eót hetigh 
leòn oda a' János felesege hogy elòzer el hagia. 
Az vtannis egy nehanzer hatta el [UszT 10/50]. 
1598 Tudom hogy eleòzer Lúgosra ieòúe Simo 
János Gegeò Balinth Vram(m)al, Akkor egy 
eztendeòt teòlte inassagon [UszT 13/37 Stephanus 
Barla de Zent Mihalj jb vall.]. 1605 eleózer 
az J . egy Jobbagiat Mohaj Leórinchet kil-
dette vala el [i.h. 19/5]. 1613 minden 
dolog mely in foro Contradictorio forog elöszer 
az ket Biro elöt szokot kezdetny és discutialtatnj 
[Kv; PLPr 1612 — 15]. 1703 kűlgjon annyi 
számú Lovasokat megint a mennyi szamut 
előszer parantsoltunk volt [UszLt IX. 77. 77 gub.]. 
1727 Falu mérés kertin valo résnek kert látáskor, 
először kilencz pénz az büntetése [HSzj mérés-
kert al.]. 1741 : Tudgya a' Tanú hogy a ' Gárgyás 
bányának elŏszszŏr ki vágta fel a ' torkát ? [Toroc-
kó; Bosla]. 1753/1781 Urita Demeter nevű 
ember Búcsúmból elószer származott volt Mád ára 
[Nagyalmás H ; J H b K LII/4]. 
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2. előbb, elsőbben; mai întîi, mai înainte; 
früher. 7560 ha Neky Teortennek eleozer halai a 
hat mester vram az ew germekinek felessegenek 
es Jozaganak oltalma lenne ha penig Mester 
vramnak lenne e vüagbol eleb valo ky mulassa 
hat Gergel vram lenne Azzoniomnak felessegenek 
germekenek es Jozaganak oltalma es gond visse-
leoie [Fog.; SLt S. 10]. 7569 : Cherenj Clara Azzony, 
k j Eleózeor Jztr igy Mihalnak Megh hagyoth 
felesege wolth, most penigh Kwn ferenchnek hazas 
Tharsa [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 1570: 
Es hogy az hazchinalashoz kezdet volna, Mond 
Nagy Jmrehnek, hogy vegez eleosser zomzedodal 
feleole hogy valami Banthasara Ne legien [Kv; 
T J k III/2. 61]. 1572: Azért az ceh azt Mongia 
hogy eleoszer ky tyzti tchad Magad az feleh hir 
Newbeol, Az vtan Jeoy be az cehben Jo valazod 
leszen, Ezzel bochatak ely az cehbeol [Kv; T J k 
III/3. 27]. 1573 : Mezaros András Lat tá az 
Darochy Maioraba eleosser az zena gywladot 
Meg az vtan az chwr [Kv; i.h. 190]. 1576 : Jeowe-
nek my eleonkbe zabad akarattiok zerint 
eleozzer eo magokba el wegezwen es rendelue(n) 
my eleottewnk ., Ku ty peter . . . ada Lazlo 
papnak chyerebe egy zanto feoldet [Uzon Hsz; 
Kp 1]. 1589 cziak lássuk eleozeor ha lezene Jo 
valazonk [Szu; UszT]. 1590: Mikor az megh irt 
Tot t vraim diznay elŏzŏr rayta Járnak az megh 
irtt Zemüyeknek diznaiokis az utan rayta iarhassa-
nak [Jobbágyivá M T ; Bál. 89]. 1590 k. : eleozeor 
it merenek t t Az v ra jm Az Nagi oldalon [Szu; 
UszT. — aOlv. mérének]. 1591 Zereteo vraim 
haggiatok beket, ne vegietek el zabliamat, mert 
en euel ezem kenieremet, ezt bizoni nem engedem 
el uenetek, hanem ha megh halok eleozeor [Kv; 
T J k V/l . 89]. 1592 : negiet az diznokban talaltak 
volt elòzòr az chehertffalúy biro diznaj keŏzt 
Ez rezebeöl teörvent varok eleözeör kemetekteöl 
[i.h.]. 1593 k. Az J . ffalú vonta elózer le Az 
kertet [UszT]. 7596 : Az reth eleòzer boriu 
kerth uala, attól el fogak, fel óztak tizesre [i.h. 
11/39]. 1600 : tegye elozzer io moggiawal eöwewea, 
az vtan megh alkozik wele [i.h. — aSzerezze meg 
a szóban forgó földet] | A nagiobik fia eleözzer 
haza ieött <. . . > az vtan wgy ment el az másik 
[i.h. 15/1 Thamas Demien Bogardfalui vall.]. 
1604 : fel peres azonj giörfi Janosne Ersebet azonj 
Bizoniczia azt hogi ugy hat tak wolt, hogi walahol 
Elozer zek napia lez jn wagi Kerezturat wagj 
uduarhelt oda tar toznak a/, törwiniere [i.h. 18/128]. 
7606 Elŏzer ment úolt Jaiiosj Gergelhez kenallia 
uolt oz keortuely faual, eò mo(n)d neki hogy nem 
vezem [Gagy U ; i.h. 20/195]. 1618 előszert 
meg mondám neki, hogy ugyan meg kell lenni 
másnap az szembe léteinek [BTN 96]. 1632: 
kerte arra hogj meny ki ugimond az hazbol, de 
az legenj nem fogad ta hanem azt mondotta hogy 
eszem eleszer [Mv; MvLt 290. 63b]. 7679/7797 
El kezdvén elŏszer az ŏkŏr tilalmas felöl Gyulas 
felé valo első L á b földben a ' mérést: juta Mohai 
részre 9. Ház hely u t án 54. öl szántó föld [O.lapád 
A F ; Törzs]. 1682: Thot Ersik Az elebbeni 
Uranak kötele alol szabaditsa fel először magat 

[SzJk 175]. 1716 Az antecessor Possessorak kett 
helyen indítván Szőllőtt előszer la Koszta 
Romi nevű helyben onnan változtatak Kodrisora 
nevű helyben [Grid H ; Bf 92. 4 Naláczi Lajos 
kúriája]. 1763 : ã specificált Urak bé küldék . 
Czerják Uramékott ã Mlgos Asz(sz)ony eŏ Ngáhaz 
sokot sutagván előszer egjűtt , kikis kérek ã 
Néhai Mikó Ferencz Urtol maradot t Argentariakot 
Párol ara, hogj meg mérjék [Kóród K K ; Kß 
22/XXIa]. 1783 : Előszszőr azt kérdezték tőllem, 
esmeremé a Tkt ts Szentmarjai Lászlóné Aszszo-
nyom Gulyássát . . . ? [Perecsen Sz; IB. Steph. 
Gergely (47) jb vall.]. — L. még ETA I, 4 5 - 6 , 
SzO IV, 77. 

3. mindenekelőtt, elsőbben; înainte de toate, 
prima da t ă ; vor allém. 1507 Eleozor hagyom az 
En felesegem <nek> az Bozy to t mynd az molomal 
egyetembe ., mert mykoron Isten Nekem Byrta 
vala, Eo hozzot <E>n hozzam Barmot pezt kyket 
En Egyut el koltote<m> [NylrK VI, 186 és 
hm Cheh István végr.]. 1540 the k. ew hozzayok 
az wrakthol mynden thanosagal mennyen, merth 
igen akarnak meg thwdny es ertheny, hogy az 
wrak myhez thartyak magokat es ez orzagoth, 
ewk elezer ez wrakthol akarnak ertheny [Kv; 
LevT I, 9 Petrus Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1559: 
Elewze^yr . . Byro Wram ew kegyelme Myndenyk 
Mezarost kyk yth Colosvarath lakyk (így I), a Z 

Thanacz hazba Be hywassa [Kv; T a n J k V/l-
57]. 1584 Eleozzeor myert constal hogj azzoniou1 

procatora es gongia viseleie beteg, ez okaiért 
Zichy Janosnak beteg haladékot kiwanok [Mví 
Bál. 80]. 1590 : Eleoszeor zolunk az Nemet Mihaly 
hoz kit vgy mi(n)t ffew gyolkost ez mostani kÜencZ 
orara szokott lakó heliereol hazatul hiwattúflk 
az mi meg holt szegeny at iankffianak megh hwlt 
tetemere [UszT I I / l H. 92]. 1592 : mikor feiedelex* 
Jobba(gia) akart elladni feoldet megh kinalta 
eleozeor az feyedelem Jobbagiat erette velle ha 
megh veotte yo s ha penigh nem tehát zabad 
volt elladni nemes Embernekis [UszT]. 1597-
mikor walami epitgetes kelletet az házon akar 
my kichinis, de Borbeli Peter Lukach vramat 
talalta eleozeor megh feleolle, semmit eo kegu*e 

hirenelkewl nem eppitetet ra i ta [Kv; T J k V/l* 
125]. 1598 P(ro)ponit A(ctor) . P(ro)testalo* 
In primis hogy vadnak teórúeni kòzbely lattatasiuj' 
de elòzer az derekrúl tezek valazt [UszT 12/100J-
1604 Elózer azt keúano(m) hogi az adósság0^ 
keòzbeòl fizessek ki, es a t tu l a ' m j megh mara 
a’ teórwínj itileti zerint ozolljek [i.h. 20/127J-
1608 : megh gondoluan eleőzzeőr, mind az v i ^ 
ieőuetelnek, s mind penigh az Embernek eletedé 
bizo(n)talan voltat ha halomasa teőr teaf l^ 
eő kgmenek sana deliberatione p r a e h a b i ^ 

valla eő kgme Ghellyen Jmreh vram, hogy t 
eő kgme Attiafiainak marhaiokat ès JoU?ÍL • 
veötte volna kezehez Jnuentar ium zerint j 
RDL I . 85] | Ha Berei Marton uagj maradék 
az haza (!) el akarnak a d n j tehá t eleozeor 
Jánost kenallyak megh uelle, < mindenek)** 
eleotte Getzy Istuan Vram njulhasson az — ^ 
. . . ha hul eo kegyme hozza nem akarna n f ^ 
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Egerhazy Balasnak legjen zabadsaga az házhoz 
nyulasra [Mezőbánd MT; MbK]. - L. még SzO 
V, 77. 

4. eleinte; la început ; anfangs. 1570 Ĕrdegh 
Kelemen, Korsos pal, Zeoch Estwan es Kwtas 
Jakab vallyak hogy . . hy t t a volt eoket 
Zabo Gasparne es Keomyes Gěrgh egenleo akarat-
ból Az Kĕmyes Gĕrgh hazahoz, Es Zabo Gasparne 
vyt oda valamy Ezwst Marhat zoknyat es palastot, 
Mellyet ely vyt volt Keomyes gĕrgh hazatwl Az 
ew hon nem leteben Kapa Myhal az Arwa 
kepebe Zoly hozza hogi egy Zakba Raknak es 
beh pechetlenek. Eleoszer Rea Enged Keomyes 
gĕrgh, Az vtan esmeth Nem akarya, Mert eoneky 
kissebsegere volna [Kv; T J k III/2. 182]. 1572 
Mond Keore lanos Jo András vr(am) En egebet 
Nem adhatok l m Nekem is valamy Scarlat poztot 
attak, ha ely vezed oda adom Az porkoláb andras 
Nem Eoremest vezy volt Eleoszer, azwtan Ely 
veotte oztan [Kv; T J k I I I /3 . 46]. 1590 Ezt ez 
feoldet Biresekkel zantot tak eleozeór az Jesuitak 
hogj az eokreoketh el a t t ak vgj vet te t te ki az 
Bachyakra az zantast [Kaján tó K ; GyU 17]. 
1592 : Elözőr chak zep zoúal hy uala Sándor 
Lúkachne bechyltetny, de nem menek hanem 
veghre pechettel hyŭa [UszT]. 1605 Eleözeör 
meg tagat tha hogy nincz nala , de az v tan wgian 
meg at ta nekj [i.h. 19/9]. 

5. elsőnek, elsőként; pr imul ; als erster. 1570: 
Balint Thywadar wteote Eleoszer megh a kenezt, 
es az kenezis vgy vteoth hozzaya K v ; T J k III/2. 
9]. 1599 : az Actrix menth az eö hazara, eleo-
zer eò hagitotta megh egy feize njellel, ytet te 
is, eò magha otalmaba chelekedett az mith chele-
kedett [UszT 14/27]. | az peres feoldet Gal Pal 
kezde birni eleózer, merth maiorsagot chinalt'uala 
oth [i.h. 14/48 Petrus Mate de Abastfalua (75) 
pp vall.]. 
^ 6. először is ; pro pr imo; mai întîi, ín primul 

r înd; erstens. 1552 : az vytezleo Barchay Gyerg', 
es Kelemen pap Thorday Oltarmester, Theonek 
ilyen vegezesth, es zerseth (!), Eleozer Kelemen 
pap ada Barchay Gerg'nek, az Monyaros alath 
valo Thonak felęth cherebe [Mezőszengyei TA; 
BfR], 1569 Eleoszer Jgeryk eo kegmek az Zaz 
vraim Magokat ezzel hogy az ket Malomnak 
eztendeigh valo haznat nekyk Engedyk [Kv; 
TanJk V/3, lb]. 1570 : My hwsweth wthan walo 
cheterteken Eleozeor Mogyororaa Menenk 
[Bh; Eszt-Mk Mogyorói cs. — ftMagyaró MT]. 
1573 Magyar orboth Enyedhez tartozoth . . . 
walamykor . . el akarnok wenny wag' foglalny 
hat tartozunk eo neky az Ezer forynthoth apro 
penzewl. Eleozer . . . le tenny. Ereotte [Törzs. 
Bekes Gáspár aláírásával]. 1595 : Elózer 
Safalui fe r (encz) eózze vezet t vala az Gergelj 
Albertne fiaúal Masodzer az Kapus hegien 
mo(n)dotta vala hogy vallaz fere(n)cz kit soha 
ne(m) vallottal [UszT 10/44]. 1829: előszer ki-
vánnya Competentiáját, mely . . az Alperesek 
Nagy Attyok, 's respective Szülő Attyokra 
szállott — kivánnya Másodszor maga Competen-
t iá já t ki-adatni, mely Szüle Nagy Anţiya . . . 

Magva szakadtával hátra maradot t . . az Alpe-
resek Nagy At tyára szállott [Mv; RLt] . 1842: 
Előszer. Hogy a parquet táblák az első kéztül 
hibássan készűtek (!) . . Másodszor. Hibás az 
egész azért, mivel az első pádimentum el viselt, 
és a miat t egyenetlen [Kv; AsztCLev.]. 

7. legelőször, legelőbb; ín primul r înd ; allererst. 
156311577 az Mennye per eo kozthok wolt, az 
Torozkay Jozagnak ozlasarol, hogy az Mosthany 
Terminusról halaztottak az Jeouendo Terminusra, 
Mely eleozeor zolgaltatyk Az Erdély Nemes vrak-
nak [Kv; Thor. VIII/2]. 1644 : Georffy Georgjeót 
Zent Anna(n) megh tar toztat tak Vala, m j Ueueok 
k j kezessegeo(n) elezer az birotŭl Zaz forintigh 

mi voltunk kezeseók Georffj Georgiert Zent-
annan . . biro Vra(m) Igazita vele minket oda 
ahol eleózeór megh tar tot tak volt [Mv; M\ Lt 
291. 424b]. 

O Szk : ~ is a. legelőször. 1570 fazakas peter 
ezt valla, hogi ew fazakas Jmreh zolgaya volt 
az halaikor, Es az halai hogy kezdetet eleoszeris 
az lean holt ky az hazbol [Kv ; T J k III/2. 51]. 
1572 monda az Kamora Jspan vram En wteiu 
Elwzwrys az Bestye kurűafyat t [Dés; DLt 182j. 
1591 az nagiúb fiam Gergeli menth volna oda 

Eo zida elòzeris megh mynket ez nagjubbik 
fiain(m)al ketten ( keöúetue mondom :) or bestek-
nek [UszT]. 1598 : en korchomajara Innia men-
te(m), eò adott okot tellyiesseggel mi(n)dentkre, 
merth eleòzeris eò zidott uala megh [i.h. 13/34]. 
1702 hazudot à beste lélek kura fia, valaki kgld-
nek mondotta előszer-is hogy megh haragszom, 
ha kéri kgld a pénzt [Ádámos K K ; Ap. 5 Mikes 
Mihály Apor Péterhez]. — b. mindenekelőtt. 1640 
Elòzzór az adossagh felòl tudakozua(n) miuel az 
adossagh a kisseb giermek es annak megh fizete-
sere kel elózzóris gondot uiselnűnk [Kv RDL- I. 
151]. 1763 : előszer is erős hitel meg eskettük 
[Szabéd MT; Berz. 5. 44. S. 18]. 1826 igaz 
Előszer is az : hogy a ' Fel küldet Költség Speci-
ficatiajaba epitö Biztosunk . . bele vegyitette 
azon 87 R f t 49 xr t is mely még 1821 ben a' 
Székház alatt lévő Kis arulo Boltoskák taxajábol 
gyűlve volt [UszLt XII . 88]. 

Ha. 1606 : elézer [UszT 20/293]. 1691 : elősz-
szer [Ecsellő A F ; Kath.] . 1814: Előszőr 
Másodszer Harmadszer . Negyedszer 
Őtődszer Hatodszer Hetedszer [Mv; 
MvLev.]. 

előszöri 1. előbbi; de mai îna in te ; vorherig 
első ; primul/prima ; erste. 1590 : az eó Nsga Elózóri 
leueleben valo paro(n)cholattjaual nem gondoluan 
az eó lofóy zabadsagok Etten ado fizetesre Es az 
malefitusoknak perseqútioiokkor Vallasra kenzeri-
tennek [UszT]. 1595: Këowetkezik immár rendel 
Azzoniunknak eleozëori wendeglesere minden appro-
lek nemw wasarlas [Kv; Szám. 6/XVI. 65]. 
1608 : Caspar Mihalne ellenzette az másik vice 
királybírót Semyen Miklós Vramat hogy az eò 
eleòzeri vratúl valo Aruaj iozagaban ne birio(n) 
[UszT 19/14]. 1617 Lazar Jmrehne az eleózóri 
felesege az Lazar János Annia [Karácsonfva MT: 
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BfN]. 7647 Ezeket mind birta Petki Istuanne, 
mind addigh migh az leányát Petki Istuannenak, 
Petki Ersebeteth ki utolzor néhai Tholdalaghi 
Mihalne volt az eleozzeori vra Balassi Mihály el 
nem ueue [M.zsákod U ; Bál. 82]. 7650 : kerdöttem 
az Elözöry myklos fereneznet myert tar t ják az 
árkot az czvrkapu elot [Bözöd U; UszT 8/64. 
58b], 1676 Szebeni Mártonné örökségét . . cse-
rélé s adá Bogáczi Szőcz Mihály(na)k az Szebeni 
Mártonné előszőri Urának [Szu; Borb. I]. 1705 
Kézdi Széki Alsó Torjay idősbik Nemzetes Mihálcz 
Mihály Uram . Helyben hagyá az előszőri 
tőt t Testamentomát [Altorja Hsz; Borb. II]. 

2. iménti; de adineauri; vorig. 1599 Azerth 
az eleozeri niomorúsagerth melyet Judith chele-
kedet a ' zitokerth diámon zollok, merth en az 
ne(m) vagyok az mi<nek> zidott hanem Jámbor 
Azzoni Vagyok [UszT 14/42]. 1756 kegjmes 
Aszszonyom eö Ex ja elöszeri itt Létekor az konj-
hára költöttek tyúkot és kapant 32 [Kiskend KK ; 
Ks 71. 52 Szám.]. 

előtaszító I. mn care se împinge înainte, care 
poate aluneca într-un ghidaj; Vorschieb-. Szk : 
~ retesz)zár, retesz; zăvor, încuietoare; Riegel. 
1732 Az Hintó Szinnek elő toszito reteszes a j ta ja 
[Szászerked K ; LLt]. 1753 Gabonás a j ta ja 
Sóvénybol font fa elé taszito zárja capax Cubulo-
rum 80 [Sajókeresztúr SzD; J H b K XXIX/7.] 
1827 fa elé taszitto zár [Koronka MT; Told. 
34]. 1851 egy két rekeszű árnyékszék elé 
taszitó zárral [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

II. fn retesz; zăvor; Riegel. 1837 a ' két ajtoja 
vas zárral, vagy elé taszittoval [Marosgombás 

AF TSb 20]. 

előterjeszt felterjeszt; a înainta; unterbreiten, 
vorlegen. 1857 bátrok vagyunk alázatos véle-
ményünket a ' Méltoságos Urnák előterjeszteni 
[Márkosfva Hsz; Bet. 4]. 

előtoló toló; care poate fi împins; schiebend. 
Szk: ~zár retesz; zăvor, încuietoare; Riegel. 
1669 Az pitvarból léánjok hazaban nyilo bellet 
ajtó Vas kilinczes eleö tolyo vas zarjavai 
edgj út [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 

elő tologató toló; care poate fi împins; schiebend. 
Szk : ~ vas retesz; încuietoare, zăvor; Riegel. 
1669 Be menven . az ebedlŏ palotaban, az 
pitvarnak a j ta ja bellet, zarja belől elö tolyo-
gato vas [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 

előtolyongozik előtolakodik; a-şi face loc spre 
faţă, a răzbate; sich vordrängen. 1744 Tókos 
Bálint hoza Három Szék Gyűlésére edgy Commis-
siot cum sua Copia, s Kezemben adván Kére 
erŏssen, hogy bé adnám Nemes Háromszéknek 

Én el vévén tŏlle, s elŏ tolyongozván Tkts 
Nótárius Donáth György Vram kezébe adám 
mind ã Commissiot, mind annak Copiáját [Nagy-
aj ta Hsz; INyR 38 Kis Gjŏrgy Pál pp 30 vall.]. 

előtőgyQ előhasi, először ellő; care fată prima 
dată, primipară; erstgebärend, zum ersten Mai 
trächtig. 1774 Praefectus ur(am) egy Véczkei 
Unitárius Uraság Jobbágyának, hogy Pápistává 
lett egész Háza Népestől, adott egy elő tőgyű 
tehent [Szentdemeter U; LLt Vall. 97]. 

előtt 1. înainte ; vor (dat.). 1572 Eyel Mint egy 
ora vtan Ment volt ky az hazbol aztalos Jacab, 
talalya az haz Eleot wlwe Istwan vayda fyat 
[Kv; TJk III/3. 5 - 6 ] . 1590 ewlewnk vala 
Istwan deakkall ketten hazam eleoth halluk az 
chattanast, azomba az zekeres legenjek kezdek 
egy mast ky vonnj az Zabo lenart kapuian ezen 
fel kelenk [Kv; TJk V/l . 1]. 1591 egykor megh 
Iuta (!) monda hogy Engem el veztenek, le vagha-
nak, kerdem hol vaghtak es ki vaghta (I), monda 
hogy Az Malo(m) hasz eleótt vagha. fozto Istua(n) 
[UszT 13/71 Blasius András de Mogyoros jb vall.]-
1597 Az teobi penigh az Tanach haz eleot le 
wonattatwa(n) három palczawal megh werettesse-
nek [Kv; T J k V/l. 124]. 1621: Latam hogy 
Jstuan az Szenczel János haza elot wl egy niha-
niad magual [Dés; DLt 345]. 1638 enis az kalit-
kahoz menek s hat az Esperest Vram Zolgaia az 
foldòn fekzik az kalitka a j ta ja elótt es ugy akartak 
be uonni az kalitkaban [Mv; MvLt 291. 139b]-
1650 kerdöttem az Elözòry myklos fereneznet 
myert tart jak az árkot az czvrkapu elot [Bözöd 
U ; UszT 8/64. 58b]. 1782 : Tiszteletes Aszszonyom 
ŏ Kegyelme égy Simito Rezet kérvén el . ., s 
végezven vélle a dolgot vit tem az ŏ Nga Udvar 
Kapuja előtt lakó vén szakátshoz [Koronka MT; 
Told. 3a Csiki Fekete Ersebeth (17) szolgáló vall.]-

Iln. 1681 Az l apos előtt (sz) [ V a j d a s z t i v á n 
MT; EHA]. 1768: Nagy-aj előtt [Gyalu Kî 
EHA]. 1798)1812 Előaj előtt [Kál MT; EHA]. 
— L. m é g fölös s z á m ú k s z e g i a d a l é k o t Gergely 
Béla: MNnyv IV, 167 -8 . 

2. vki jelenlétében; ín prezenţa cuiva; ange ' 
sichts, in Gegenwart js. 1508 : Zekel gergel eleut 
Cheh Isthwan eleut, Was János Eleut, Lazar 
ferench elewt, az Zwky Isthwan az ew hwgayuaj 
egetembe, az Ew Mwsthoha annokot, az Bathofl 
Annath ky wolt az Zwky János felesege meg 
elegytette [Kv; EM XXIX, 261, 263]. 1547' 
Jewwe Retthewny Myhalial. es Morgonday Ferreö" 
chely. Ezewk elewth Ismegy Bochiatta My 
zwnkben Az tho helth hogy Birjwk mynd ewrek-
ken ewreke [Sv; MNy XXXVI, 53]. 1550 : Bvday 
Peter es Buday Marton elewt, Thomory gywrg^ 
es olchyardy gabriel Elewth vgy Mint fogg°^ 
Emberynk elewt theonk es zerzenk yllien ^er* 
zest es vegezesst [Berend K ; BfR II. VI. 28. 2J-
1555 Ezt Azzonyom tet the ez testomonthomo 
My Elewtthwnk Zenth Jwany ferencz dyak e 
Bodonyi Balas elevt [ JHb K XLIII/21 Mikol* 
Ferenczne Melyk Anna végr.]. 1571 Bizony 
mykorra ezembe wehetem, vgyan az wrak elw 
sokath feddem (!) welle [BesztLt 42]. 1600 
elottemis az falu elottis azt mo(n)dotta 
Bálint Botossy Palńak hogy a feliben ne(w 
háborgattia [UszT 15/216]. 1660: Hogj valaki* 
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marhakot vagnak Meszar szekre penzre emberseges 
emberek eleot áldomás itallal igaz marhat vegje-
nek [HSzj áldomás-ital al.]. 7727 ott eŏ Nga 
elŏt az elŏnkb(e) adot Instructiot el olvasván 
tŏn illjen választ [H; J H b XXXV/23]. 7797 
a ' Mészáros Czéh . . . vásárolyon őt, hat pár Mar-
hákat, meg-vásárolván azokat hasonlolag hiteles 
emberek előtt [Kv; TanJk 72]. 1835 T. Uraim 
azon rendelést Vasárnap reggeli Cultus után 

Eklésiájokat a templomban benn marasztván, 
•a nép előtt szorol szóra fel olvassák [Nagykapus 
X ; RAk 10]. 

Szk : szeme ~ előtte. 1585 Ez leány igen zitta 
zemewnk eleót az my kowach legeniwnket, De 
Azért veweók ezwnkbe hog', igen Iart zemeunk 
Kein lattara a ' legeny vtan [Kv; TJk IV/1. 387] 
^ szeme ~ visel vmit szem előtt tar t vmit. 1581 : 
Ennekemis Az haza Chendez allapattia orzagunk 
meg maradassa Jgen kel es Az fel(seged) mütosa-
gat fel(seged) vtan az my kegyelmes vrunk gier-
meketh kit fel(seged) kegielmes akarattjabol ez 
orzag feyedelmwl valaztott zemem Eleőtt visselem 
es ahoz tartom magamat [Gyf; Torzs. Szentpáli 
Kornis Mihály Báthory Istvánhoz]. 1653 Intem 
•annakokáërt mind mostany és ennek utánna leiendő 
Gondviselőimet, Biráimat, kenézimet, hogy ez 
mostan eleikbe (n) Íratott punctumokat, ordinan-
tiakat ugy visellyek szemek előtt, valamint az 
ellen czielekedni ne comperialtassanak, és Jobbágy-
mat illetlen exactioval, birságlással ne bánczák, 
se földemről s birodalmom aloll azzal eine kerges-
sék idegenitcsiék [Cege SzD; Wass]. 

3. vki színe előtt; înaintea cuiva; vor (dat.). 
1554: Ezeket Mw Byrak hytwnk Serent megh 
irtwk Illyen kewtel alath hogh ha hol ez felywl 
el wegezet dolgokoth megh nem allanak, a inenemw 
keoteleth az Wr Seky eleoth o Magoknak wottek 
"Woltli, wgyan azon kewtelen maragyanak ket 
Saz forintot le tegyenek wgh kezhessenek (!) 
ebbe perth [Bölön Hsz; SzO II, 115]. 1557: 
az My nemw theorwenywnk lewt I t Somlyon 
fogót Byrak elwt My kewzewttwnk ez Nagy 
Istwan es Marthon gergh dolga feleol, ky wolt 
ez elwt, az Báthory Jmreh zolgaywal, thwdnya 
Illyk, ember ewldewkles, weres wagdalas 
ezekben wegeztwnk Illyen zerzesta [Somlyó Sz; 
WLt. — aKöv. a végzés szöv.]. 1568 valami 
Ekeketys vagdalt volt oth el Albert deák, es az 
biro eloth hatalmon marasztottak volt erthe 
{Kv; TJk I I I / l . 191]. 1570 Thoroczkay Gergel 
Byzonsagy felperesse (l) Kolb Myklos Alperes 
ellen, Vichey János elewth Errewl hogy eo hire-
nelkwl es az ketfely Zomzedia hirenelkwl Beochwl-
tette ely hazat Kolb Myklos [Kv; T J k III/2. 
B4]. 1582 Tudom aztis hog az Azzony eg leant 
ţogadot volt melleye bizonsagwl kinek eg parta 
Eowet es eg Zokniat Igirth volt, kit az leány eó 
maga meg valloth az feidelem tablaian az itüeo 
Mesterek eleot [Kv; T J K IV/1. 29]. 1591 k. 
byzonyttok az myt byzonythattok . . . szaua halua 
szabad legyen En nekem my(n)den Jgazsagomath 
ooueben EUo adno(m) mi(n)d J t K :mötek Ellot 
s my(nd) az appelatyoknak helyeynys [UszT]. 

1594 Vayda Antalt el Jre Buda János az perrel 
asz Deesy Byro eleotth [Dés; DLt 246]. 1599 : 
Forgott eo kgmek eleott az Jdegen helyekreol 
poganisagh eleott be budosottaknak, es be futot-
taknak dolgok kik keozzeol sokan immár 
eztendeyenel teob vagyon, awagy penigh ketteonel 
awagy haromnalis teob vagion hogy az varoson 
laknak [Kv; TanJk 1/1. 338]. 1625 most az 
tôrueni elŏt kerdem lia felele felesege marta azzoni 
felől [UszT 93a]. 1656 : fel mente (m) annak utanna 
hozzajok Lupsara s még eskwttette(m) ere ős 
hwttel a' Biro eleot eŏkeŏt [Kv; CartTr II, 
902-3 ] . 1697 (A) vármegye Tisztei előt volt 
tőrvinye [Szilágycseh; BK]. 1791 Az Hazassagi 
kötelben levő Személlyek egyszeri botránkoztatá-
sokért kövessenek Eccl(esi)at az Hellysegbe levő 
Consistorium előtt [M.bikal K ; RAk 10]. 1796 
Sajnoson kéntelenittetünk Exád előtt felfedezni, 
Papunk állapottya iránt Eclesiánkban tőrtént Vál-
tozásunkat [Récse Sz; KemLev. 1265]. 

4. sorrendben vkit megelőzve; ín faţa, înaintea; 
vor (dat.). 1712 egy Széki Szabó Ferentz nevű 
Ember az Erdőn nya(rga)lodván engemetis elő 
vŏn es hajtőt az Lova előt az erdőn es rútul károm-
lot es fenyegetet hogy Ŏkőre vigjem mert ha nem 
roszŭl liszen dolgom [Páncélcseh SzD; Wass. 
Dienes István (34) ns vall.]. 

Szk : pásztor ~ jár pásztor kezén van. 1854 
Marháink Csorda seregbe pásztor előtt járta-
nak [Fotos Hsz; HSzjP]. 

5. vmi elé befogva; înjugat (la), înliămat la ; 
vor(gespannt). 1625 Volt azért Desigh az koczj 
eleőt Szabó Palnak Czimborajaval Eggywtt njolczj 
eőkre [Kv; Szám. 16/XXXIV. 201]. 

6. vki/vmi élén; ín fruntea. ; an der Spitze. 
1620 k. : Az Soljmokath kgd . igen io gonduise-
less alath Jndiczja kj, egj bizonjos megh hith 
Emberth hadgjon az Solymaszok eloth [MNy 
XXXV, 262 Bethlen Gábor kezével]. 1653 Azok 
előtt a székelyek előtt Bogáti János vala [ETA I, 
62 NSz]. 1657 Kemény János uramat ő nagy-
ságát a hadak előtt azért ugyan ott benna 

hagyta volt ő nagysága0 [i.h. 164 NSz. — Len-
gyelországban. bII. Rákóczi György a szerencsét-
len végű hadi vállakózást befejező visszavonulás 
hátvédjeként]. 

Szk : a had ~ van a had parancsnoka/vezére. 
1653 A Vásárhelyt lévő had előtt Székely Móses 
volt elsőbben | Az hadak előtt ki volt, igazán 
nem tudom, ha Sennyei Miklós vala é vagy Rákóczi 
Lajos? [i.h. 67, 73]. 

7. vki ~ vkin; pe cineva; an jm. 1583 : Azon-
keozben hog ot Tanczol vala ez Igiartho Ianosne 
Az Meniegzeóben, latom megh Az en Sayat eleo 
Ruhámat Igiarto Ianosne eleót [Kv; T J k IV/1. 
138]. 

8. vmit/vkit időbelÜeg megelőzve; înainte de, 
precedînd ceva; jm/eine Sache zeitlich überholen. 
1508: ez leuel kewlt koloswarth keden, letare 
eleuth valo vosarnap eleuth [EM X X I X , 261 
Cheh István kezével]. 1539 Kewolth (!) Sombo-
ron4 pewnkewsth elleoth walo wasarnaph Ezer 
ewth zaz harmynch kylench Ezthendeoben [MNy 
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XL, 137. — aNagyzsombor K]. 1554 : En Borlo-
bassy línart Hedwrffay Zenth myklos nap Elwt 
valo kedwn Engethem az en vramnak Es Batyam-
nak borlobasy Janosnak Egy Jobagom feleseght 
(!) Iobagwl gyrko petwrne kápolnán lakozot vgy 
mynth attyamffyanak [Héderfája K K ; BfN]. 
1559 Mynth zenth Naph eleoth wolo wasarnaph 
atham erdeogh antalnak En Kalmar lazlo f 2 
[Kv; Szám. IV/1. 178]. 1562 kys karachon nap 
Elewt walo zeredan [ ? Zsombor K ; MNy XL, 
138]. 1570 : Nyerges Matthe es felesege Byzony-
tassa zombaton zent Margith azzonnap eleott 
Éppel János elewth [Kv; TJk III/2. 54]. 1579 : 
Zent Jakab Nap elwt valo kedden [Uzon Hsz; 
Kp 1]. 1584 Ez leuel keolt Zauaba(n)Ă aldozo 
nap eleot valo kedden [JHbK XVIII/22. - aSzava 
K]. 1592: Thwdom hogy az oroz hegiek birtak az 
fanchialiak eleot azt az heliet [UszT]. 1598 
Pitter Wogner . wallia. Thúdom azt hogi az 
Iegh eseo eleot iol mieltette Borbeli Orba(n) az 
zeoleot [Kv; T J k V/l . 169]. 1606 1606 ezt(en-
deo)ben Baptista zent János nap eleott valo 
kedden [UszT 20/298]. 1701 Tudom hogy azt 
az Patak tőnél való helljet az Ajtai Haiárból 
Szakasztá el az Olt vize, halásztamis ott az Ajtaiak-
kal az el szakasztás előtt [Miklósvár Hsz; BNB 
V/9 Joh. Domokos (60) jb vall.]. 1756 i t t . 
lévén az Uraságnak két darab szőllője, Balog 
Uram Gondviselőji hivatalya előt meg adatot 
munka után jo fejős volt, de már most az munkája 
meg nem adat ta tván el pusztult azért elis zürlőt 
(!) [Sárosmagyarberkesz Szt; TK1. Szászári János 
(60) jb vall.]. 1768 az Malomnak erigálása és à 
Rétnek két Árokra valo vétetése előtt az alsó 
Rét . . igen Seppedékes Nadas helly volt, azután 
az Árkok tettek r a j t a igazítást [Cege SzD; Wass]. 
1800 méltóztasson égy-égy Intimatumat íratni, 
hogy békélnénk meg, a’ Causa ki-folyása előtt 
[Márkod MT; IB. Gombási István lev.]. 1801 
azon gát az el vágattatás előtt két esztendők-
kel meg volt [A. jára TA; BLt 12 Ujhellyi János 
(66) zs vall.]. 1808 : El Szökése előtt adatt é el 
holmikét fel kelhetöiböl Kiszo Iuon? [Szászerked 
K ; LLt]. 

Szk : idő ~ a . kelleténél előbb. 1592: Miel-
hogy azzal all eleo az Alperes hogy Jdeo eleott 
p(ro) dukált a volna az bizonsagokat az Actor . . . 
azt mondom hogy minden keresetiteol ell esett 
[UszT]. 1623 Az Vduar Vduarhaz, es az kertt 
keőrűll valo palankott sendeleztesse es tapaztassa 
megh ne rotthagion ell Jdeő eleott az esseo myat 
[Szu/Fog.; Törzs Bethlen Gábor gazd. ut.]. — 
b. a szokásosnál/természet szerint valónál előbb. 
1592 Monda Bachine, valamelj kurua feleolle(m) 
azt mongia mind addigh hazud tiztessegem veztei 
árulóiul ammegh ra(m) ne(m) bizonittia, hogi en 
wdeo eleot hoztam el giermekemet® [Kv; T J k 
V/l . 2 3 2 - 3 . — ®Értsd: hoztam világra, szültem 
meg (erre 1. elhoz 5. szk)] # időnap ~ a szokott 
(természetes) időpontnál korábban. 1788 azonn 
follyasonak fedeléről Hó és Esső idején le follyo 
viz miatt . . . a’ F a tar tó Szinnek és kútnak fedeleis 
üdő nap előtt el senyved [Kv; Pk 3]. 

9. elől; dinaintea; vor (dat.). 1562 Szulimáö 
. . . harmadfélszáz emberrel Buda alá feljőve — ki 
előtt Ferdinandus Németországba lépék, pusztán 
hagyván Buda várát [ETA I, 13 BS]. 1572 : az 
ky lakos Es eorekes ha ely zeoknek az ado eleot 
Marhaia sem Maradna, hazatis fely kialtassak es 
ely agiak az adoert [Kv; TanJk V/3. 54a] | My 
penygh hogj Jgon fazwnk wala Egi Baglya zena 
Melle Menenk Az zell eleoth [Nagymeregyó K ; 
K P 3 r. jb vall.]. 1579 ez wytezlo buda János, 
pogan eloth Jde az warosra bwdosoth wolna-
[Dés; DLt 205]. 1597 Elek Ianos . . . egizer 
sokáig leon Lengiel Orzagba(n), wgia(n) az vala 
az hire hogy oda marad, de en ne(m) thúdom 
adossaga eleot búdoklotte wagi miért [Kv; TJk 
VI/1. 13]. 7623 Szokások szerenth az szükségnek 
Idejin ne budossanak az szolgalat eleott® 
mertha valaha ennekutan(n)a hasonlo dolgot 
próbálnák az szolgalat eleott eluonnak magokott 
akarmynemw szyn alatt halallal bwntettettnek 
[Szereda Cs; Törzs. — aAz újra szabaddá tett 
székelyek]. 1674/1676 néha cséplettünk, csak 
oda hadtuk a' Katonák miá a búzát, alig Szalat-
tunk a’ Katonák előtt [Újlak K ; J H b K XX/21]-
1711 Csiszár Istan csak budoklek Gegö e l ő t t 
[Vacsárcsi Cs; Born. X X X I X . 50 Bokor Janó* 
( 3 0 ) zs vall.]. 1736: Az éhség előtt s z á m t a l a n 
nemzetség takarodik vala édes hazánkban® 
mind népesedék vala hazánk [MetTr 415. — 
délybe]. 1762 : értemis mikor olly nagj nados & 
tos helly volt hogj még az ellenség előtt is'e* 
lehetett volna buni benne [Méra K ; EHA]. 1765 ' 
azon Béres tsak a katonaság előtta állott oda, 
mert eddig soha nem szolgált [ S z é p k e n y e r ű s z t -

márton SzD; Eszt-Mk Vall. 47. - ®Ti. a katofl** 
szolgálat elől szegődött el Borsai Sándor szb-ho^ 

10. mindenek ~ mindenki számára; pentfj* 
toată lumea; führ jedermann. 1667 : Nilvíl* 
vagyon mindenek el öt, mys megh vallyuk eges 
varosul, hogy . . . mideon szabadulasunkra v®1^ 
pihenest leg inkáb remenlene(n)k, azonnal 
nek latogatasabol, uyab, s velünk i r g a l m a t l a n b a 
bano idegen Nemzetnek jarma szakadot nyakuö^ 
ban, kinekis terhe mia inkab el n y o m o r o d v a ^ 
szegeny varosunk nepe, annyval tovab halad 
Ecclesiaink jovainak restitualasa [Kv; RDk 
179]. 

előtte I . szr-os hsz 1. őelőtte; înaintea lui/e^ 
in faţa lui/ei; vor ihm/ihr. 1568 : kalmar peter^ 
egy pad zek vala es az kakas András Jnassa aly L 
vala előtte [Kv; T J k I I I / l . 187]. 1584 
el zwnńiotta(m) mingiarast vg tecczet mintb® 
lakatosne eleottem Állana, maga Nem Alutta( ' 
mert Az Meh Zengeset Iol hallotta(m), de s e ß ^ 
Nem lathattam hogy fel tekintettem [Kv î 
IV/1. 2 6 5 ] . 1593: égikor Js tuan k o u a c h n e 
vala az so eorleo mellet, es Caspar kouachis el ^ 
al vala es az kouachnenak aiakat pittirgeti • 
[Kv; T J k V/l . 379]. 1640: az kentelkj e m b e r ^ 
keőzben jeőueőnk vala, k j k j feliuel bezil az_u 
eleöteőnk . . . nagi András el kezde bezidit P 
keresztúr SzD; BfR]. 
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Szk: ~ álló dolog teendő, elintézendő dolog. 
7640 ; Mikor az Czeh atya az Czeh tábláját el 
bocziattya, walaki be nem megyen, büntetése egy 
forint . . . Ha walami szwkseges eleotte allo dolga 
fagyon kiért be nem mehetne, az Czeh atyatol 
keouedzek el s ment ember leszen [Kv; KovCLev.]. 
•fc ~ hordoz szüntelen előtte van. 1783: mostoha 
Fiam . . . MVásárhelyről elszabadulása után . . . 
éczaka kétszer jö t t bé az udvaramra alattamban 

melly mián en felette meg rémültem előttem 
hordozván azt hogy égetessel s ölessel fenyegetett, 
ugy hogy egesz étzaka sem én sem házam népe nem 
nyugottunk, szüntelen valo rebegésben vo<ltun)k 
[Mv; MbK XI. 68] (amint) ~ lát kb. (amint) 
néz/megállapít vmit. 1769 : Liber Báro Kászoni 
Bornemisza Ignát Ur ŏ Excellentiaja Successori 
szántó fŏlgyeinek, égy arányú nagyságúnak kellene 
lenni a' Báro Josinczi Sándor ur ŏ Nsága 
Földeivel, de nem égj arányú az mint meg méret-
tetven előttem láttam [Szamosfva K ; JHbK 
XLlI/25. — A szövegbeli valószínű jel. a lat. 
Praevideo tükörjel-e ?] ~ van. a. keze ügyében 
van. 1654 Milialj deák ele szokek az agj fejetòl 
es szidnj kezde Jstuan deákot jllyen szókkal 
Embertelen rosz kurua fia myt teökeletlenkedel 
•az matkam kőrwl, hizem előtted uolt az eleött, 
de majd el vtòm az fejed s <az> seggedhez teszem 
[Ksz; BLt „Mihály Andrasne Katha Asz(ony)" 
(32) pp-a vall.]. 1664: Balogh laszlo ur(am) el 
kapá előliem az leveleket megh haraguva(n), 
hogi registralom, azt mondva (n) ez vta(n) is 
előttetek leszen [Kv; RLt 1]. - b. raj ta áll, 
szabad vele. 1597 ieowe be az hazba(n) aki-
ben walank Ersebet azzony, monda neki király 
Biro vra(m) az teob atiafiak akarattiabol, Jo 
atiainfia Ersebet im latod atiadfiait, mosta(n) 
azért gywltwnk eozue az iambor iffiú legeny 
Vrbeger Balint keret tegedet hazas tarsúl Iambo-
roknak zokasa zerint (: teobeket is newezenek 
kiket ne(m) illik megh mondanom:) Azért vgi-
mond lassad walamellyk keozzewleök teczik azt 
fa lazd ne ves ezúta(n) my reánk my eggykhez 
se(in) kenzeritwnk mosta(n) wagion eleotted amit 
chelekzel ige(n) iol megh gondold [Kv; TJk VI/1. 
62]. — e . átv kb. vmi nyakán van, vmi vár rá. 
1570 : Jm vgy zerzettwk eoket egybe hogy Minden 
vetthkeket ky Eddegh volt Megh engettek egy 
Masnak es ez vthan Jamborwl es Thyztessegel 
Thartyak egy Mast, ha penigh az ázzon gonoz 
eletw lenne Ez vtannis, tahat Theorwenye eleote 
legén [Kv; TJk III/2. 147]. 1594: Eztis uegezek 
hogi eggik felis az eo Attyakfiaiual az eleob-
beli peres iozagnak dolgabol, egimas akarattya 

hire ellen megh nem bekellenek, Ha hul penigh 
ualamellik fel megh bekellenek, az bekesegh 
annihüaltassek es a peris eleotte legien [LLt]. 

d. kb. szeme előtt lebeg. 1595: Éghez 
Varosul . . . solemniter egybe gywlwen az Mezaro-
sokrol illien p(er)petuumot vegheztenek . eò 
kgmekuek eghez varosul az eleobbi ereos saniarw 
veghezeseok eleotteok volna, kiben Nem enged-
nének semmi teoserseget chyere-berçt [Kv; TanJk 
J / l . 258] # ^ van dolga ' ?' 1547 : Jewwe Retthew-

ny Myhalial. es Morgonday Ferrenchely. Ezewk 
elewth Ismegy Bochiatta My Kezwnkben Az tho 
helth hogy Birjwk mynd ewrewken ewreke 
ha kedegylen ezth walaky megh Bonthana. Wgian 
elewtthe legiewn dolga mynth Az eleby Kwtthes 
wolt. hogy Biro Espan nekwl Jgazath wewhesse-
nek Jozagan [Sv; MNy XXXVI, 53]. 1569 hol 
az wetet Ember walamyt zolna ellenek, Mynden 
dolgok elewttok Legyen es az Reouidre hyhassak 
Erette, az Maradsagnak pedig az keet Reze az 
kewz Byrake harmada az Peresse [Diós K ; JHbK 
XLV/13] ~ visel/viselhet szem előtt tart/tart-
hat. 1651 (A serfőzők) azt igen eleotteŏk uiselliek 
hogy az Arpat, es egyeb gabonat el ne szűkicziek 
es dragicziak az város piacza(n) [Kv; PolgK 142]. 
1653 inte azon is, hogy magamra is vigyázásom 
légyen: a szerencse kettő, azért mindennek végét 
előitem viselvén igen nagy vigyázással (így!) | az 
ország is választá Rákóczi Győrgyöt a fejedelem-
ségre. Mert azt éltiben Bethlen Gábor is meg-
mondotta volt, hogy nem lát a fejedelemségre 
holta után méltóbbat, mint Rákóczi Györgya. 
Hihető, hogy az ország azt is több dolgokkal 
együtt igen előtte viselte [ETA I, 127, 143 NSz. 
— aI. Rákóczi György]. 1673 Legh elsőbenis 
consideratioban vévén ezen nevezet árváknak 
mind férfi s leány agon levőknek igje fogjatcsago-
kat, nem annyira nezhettűk s viselhettük előttünk 
vigorè az Decretum continentiajat, mint az hogj 
mint miserabüis personak, árvák, az menyiben 
lehetet legjenek reszesek attjoktol maradat jók-
ban illendőkeppen egjarant [Marossztkirály AF; 
IB]. 1679 megh gondolván, es előtte viselvén 
mind eddigien, s mind ennekutánna velle koziett 
(!)a, és varando jo job akarattjárul s Attjafiusaga-
rul eŏ kglmek(ne)k [Ne; DobLev. 1/28. - aToll-
vétség lehet kŏzlett h. bígy kétszeri]. 1685 eo 
kgk emlekeztetik seot admonealtattyak megh 
mondot Gyŏrŏfi György Ur(am)at arra hogj eo 
kglme jol megh gondolkodgyek, es előtte Visellye 
aszt a Contractust, melly az eo kgk edes elejek 

Néhai Gyŏrŏfi János Ur(am) es Tholdalaghi 
Borbara Aszony kŏzŏt . . . lőtt volt [Désfva 
K K ; Ks 4. 1]. 1703 : minden ember előtte visellye 
az eo Felsége hŭsegere le tet t Homagiumat 
és az eo Felségehez valo hŭsegben álhatatosan 
maradgyon meg [UszLt IX. 77. 68 gub.] -fc (vmi-
lyen) dolog áll ~ vmüyen dolga/teendője akad. 
1572 : Es ha oly dologh alland eleotte ky myat az 
zolgalatban . . . Jelen ne(m) lehetne Tartozék 
byro wramnak eleosser megh Ielenteny [Kv; 
TanJk V/3. 54b] elmegy ~ a. meglép, kereket 
old. 1570 : Marthon porozlo, hithy zerent vallia, 
hogy Jol emlekezyk rea fodorEsthwan Birosagaba, 
Vegh Katalin 20 f Maradót volt Zaz Gergnek ellen, 
. . . my kor . . . keresni keztek ely ment eleotte 
[Kv; TJk III/2. 6]. 1666 Kozma Juon 
ha . Tŏruent ne(m) allana, hane(m) el menne 
előtte, Ualamint az Tŏrueny Communicalta, azt 
az penat exequaltathassa eő Nga megh I r t kezese-
ken s Attiafia(n) [Abrudbánya; BK]. - b. kb. 
elhúzódik | húzódozik. 1589/XVII. sz. eleje : Vala-
mikoron az Colosuari Biro es Tanacz hiuattia az 
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Faragó uagy Rakó Céh mestereket, Feiedelem 
auagy az Város szwksege miatt, tartozzanak 
az Czéh Mesterek tellyes hatalommal, keömiues 
mestereket es Legienieket, Inasokkal oda válasz-
tani, rendelni es kwldeni . . . Ha penigh valamely 
mester, vagy szolga rend, ebben ellenkeznék, el 
nem menne, vagi megh ertuen ez szwkseges dolgot, 
előtte el menne, magat el t i tkolna; Auagi egieb 
szin alat ebbeol magát ki teőrne hamis móddal : 
Ez illjen mester es szolga rend, semmikeppen ez 
Varoson ne miuelhessen, az migh illien dolgáért 
tizenket forintot le nem teszen [Kv; KőmCArt. 
14]. — c. eltávozik vhonnan. 7578 biro vram 
mingiarast mind a ket piaczon meg kialtassa, 
hogy wassarnapik (!) minden ember adaiat meg 
zerezze es be hozza . . Aky penig el menne elótte, 
thehat hazat el pechyetelik es mind addegh zabad 
ne(m) leze(n) be Menny, mig az adot be nem 
hozza [Kv; T a n J k V/3. 167b-8a] . 

2. az élén; ín f run te ; an der Spitze. 1588 
Sombori Lazlo fel veowen ket falwbeli Jobagit 
eleotteok egy zolgaiat Zalay Marthon Neweoth 
ell boczyatwan rea Jeowenek® mind darabon-
kent vagdaltata teteteol fogwa talpig [Zsákfva 
Sz; WLt Mich. Talas jb. vall. — aAz ú j 
házra]. 7653 Egykor kemény csata mene Újvár 
alá. Magyari Tamásfalvi János volt előttök | Fo-
garastól néhány csatát bocsáta által a Bodzá-
ra a fejedelem, ugy mint háromszáz ha jdú t és 
kétszáz ta tár t . Magam is ot t voltam, előttünk 
Szilasi János volt, és egy ta tár merza [ETA I, 
65 — 6. 108]. 

Szk : ~ járó. a . elöljáró. 1571 eo K. varoswl 
Intyk es keryk eo K. Byro vramat eleoszer hogi 
Mywel varoswl eo k. Megh Beochwlletek es valaz-
to t tak Biraioka es Eleotek Iaroya (!), Eo k. 
visellie wgy Magat az eo k. Tiztiben Es eo k. vgy 
Igazgassa es wgy Byria az Thanachbely vraimatis 
hogy Neh legien Ez fele Rendtartatlansagh Es 
vyzza vonás eo k. keozeot [Kv; TanJk V/3. 39a]. 
1575 (A kapuőrök) Tyztessegbely zemelyek Es 
az varosbely Eorekes Emberek legienek, kiknek 
eo K. Biro vram es az Tanach Rendelienek Modot 
Mind Eleotek valo Iaroiok Igazgatoiok Nappaly 
es Eyely vigazassok feleol myhez Tarciak Mago-
kat [Kv; i.h. 109a]. 1578 niolcz ora vtan kor-
chioma(n) bort ne aggianak Senkinek Ezt penig 

az vrunk eo Naga hadnagywal es wdwaranak 
elótte Jaroywal keozeollyek [Kv; i.h. 157b]. 1670 
Diószegi Istua(n) Scandalumjárol az Ecclesiat 
reconcüiallia, előtte járóinak ülendő tisztességet 
tégyen [SzJk 110]. — b. parancsnok, vezér. 1673 
Egy sing Zöld Granato t t vet t ismét az Draganyok 
előtte jarojok posztojahoz Páter Janóstul [UtI]. 
— c. parancsnokló, fő-; 1653 : Márcziusban virág-
hétben nagy hirtelen innen Vásárhelyről inditták 
a mezei katonákat Molduva felé; azután hallám, 
hogy egyéb hadaka t is vittenek bé, és elegendő 
lövő-szerszámot is, kiknek volt előttök járó gene-
rális a nagyságos Kemény János [ETA I, 155 — 6 
NSz]. 

3. r a j t a ; pe e l /ea ; an ihm/ihr. 1583 : Menieg-
zeobe valek, es Maios Mathiasne eg eleó ruhát 

esmere meg Iglartho Ianosnenal, eleótte vala, el 
akaria teolle Maiosne venny. Az Azzony el ZegienlÇ 
magat, es kerek Maiosnet az sok Io Azzoniok hog 
Ne thenne zegient raita, hane(m) holnap zepe(n) 
meg Mosna, es vizza kwldene Igiarto Ianosne 
Neky [Kv; T J k IV/1. 137]. 

4. ' V 1592 : ki jeo az swteo haszbol Bach Peterne 
es mongia vala Mezaros fabianne Bachinenak 
Meni el vgimond fattias, am eleotted vagion 
fatt iad [Kv; T J k V/l . 228]. 

5. jelenlétében; ín prezenţa lui/ei; in seiner/ihreſ 
Gegenwart. 7633 : Gaŭaj peter vra(m) * 
kegme maga saiat kopaszfalûj Jobbagiat megh 
fogatta . . . azoknak dolgokat akarta volna eleőt-
teönk w kegme reuidealtatnj es el igazitanj [Dés; 
Ks 41. D. 24]. 7674/7676 Kamuthi Miklósné 
e l ő t t e m h a l l á s o m r a e d g y n e h á n y s z o r p a n a s z o l k o d o t 
[Szava K ; J H b K XX/21]. 1695 én soha ne(iu) 
gyanakodtam az ő kglme felesegere hane(m) 
edgyik olane szavait mellyeket előtte(m) beszellet 
hoztam elő [SzJk 293]. 7794 : elöttek mint Hŭtessei 
előtt [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1820 (A báró-
nénak) több rosz akaróit nem tudam Denién 
Márisko mikor előtte s előttem a Bároné elé 
hozodatt ugy tudam hogy még ditsérte a Bárónét 
[uo. J H b F. 48 Kovács Anna Budai P é t e r é 
(46) vall.]. 

6. színe előt t ; ín fa ţa lui/ei; angesichts seineí/ 
ihrer. 1599 : Pálffy Isthwa(n) Tarchafalui, nemes 
Zemely wallot (!) p(ro)katorul eleötte(m), Bogara-
falui Mihalth, Antalffi Thamast , Zentkiraly GyÖÇ 
giet, egyebeketis walakik mellettek Zolnak [Usz* 
15/185]. 1620: ezenis tŭdomant ton elòtte(m) 
vayda János, lattia kegd biro vra(m) ide hoztad 
hogj az en földemre czinallyak az pallott, de en 
ne(m) engede(m) mert ez en fólde(m) [RLt O. 5J-
1635 ez eggyesseget es incorporatiőt, J s t enb e í l 

el nyugut Bethlen Gábor Fejedelem eo fel(se)gf' 
mikor eleotte forgot wolna, jowá hagyuan seri^ 
committaltais, hogy megh ne engettessek az keo* 
teok walo szakadás es Scissio [Kv; KvLt Céh**' 
I. 12 Kv tanácsának hat . ] . 1650 e l ö t t ŏ k 

Causak agitaltassanak [UszT 2e]. 1659 : az 
retteneteskeppen haragszik, az Taplitadár 10 ̂  
gais aligh maradhatot megh eleotte [Borb . ' 
konstantinápolyi köv. jel.]. 1696: e l ő t t ü n k *e. 
megh irt birakok előtt igy alkúvanak [Sszg^' 
BLt]. . 

Szk s ~ állatja dolgát ? vkinek színe elé vis 
ügyét. 1653 Ha ollyankor az én 
lŏim méltatlan és képtelen exactiot tennének 
ollyanokon, én lévén az Asz(sz)onyok, 
expositioval alassák előttem dolgokat [Cege 
Wass]. 

7. neki; lui, ei; ihm/ihr/ihnen. 1573 : ezt mong^ 
meg Kalmar Ianos hyty zerenth hogy myko* 
menedek lewelett vettek Az Apaty boldisa ^ 
lob Annyatwl es Az lewelett hogy meg «ett 
hogy el olwastak elóttwk ha Igazlottake Az 
az vagy Nem | Bachy Tamas deák Azt val l ia n ţ 
Eowelle í r a t t a <az levele t ) Barlabas, Az ^ ^ 
I r ta az zerent a t ta Eleybe . . . ely olwasta Ele 
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[Kv; TJk III/3. 108a, 210b]. 1614 Láttam Igaz 
elegge hogy czyokolta Imrephinet Bathori Gábor, 
az eölebennis wlt kobzotis pengetett az Azzony 
előtte [Nsz; VLt 53/5267 „Cyprianus Seyler (21) 
udv. fam. és musicus" vall.]. 1628 Annak vtanna 
hozak mi Eleonkbe az Éppel János vram testa-
mentomat Es azt Eleötteők el oluasua(n) 
eo kegimek halua(n), az Testamentomot mindé (n) 
részeiben Ereyeben hagiak [Kv; RDL I, 137]. 
1644 Emlegete(m) eleótte hogj Eóremest egj 
hazat zeorzenek [Mv; MvLt 291. 425a]. 1697: 
az mi Kglmes Ur(un)k jobbágya is csak el hűlt 
hogy előtte el olvastama [Szilágycseh; BK. — aA 
hazug panaszlevelet]. 1737 elŏttŏk a fen meg irt 
Instructiot szorol szóra el olvastam [Kövend TA; 
Borb. I]. 1807 előttek ezen Instructiot szorol 
szóra fel olvasám [Asz ; Borb.]. 1846 : a’ folyamodo 
panaszos levelét fel olvastam előttek [Dés; DLt 
352]. 

8. szeme előtt; ín faţa cuiva; vor js Au-
gen, angesichts einer Person. 1508 : az el 
mult Adoyert kel' venniek zobot es el wessek 
Aztys elewtunk lg ' vegeztuk [Kv; EM XXIX, 
261, 263 Cheh István kezével]. 1582 Igiarto 
Georg ot vere chapdosa konthiat le vona 
hayat huza Rengeo Annanak, Az vtan monda 
Rengeo Anna Igiarto Georgnek Te Georg tudom 
miért myweled ezt, az Regy bozzusagert myweled, 
de eg' Tromfom vagion es le wteom eleótted 
[Kv; TJk IV/1. 53]. 1590 Iango Gaspar eleot-
twnk feli megien wala az Vczian, Bartha András 
is megh ala Ieo vala, mikor egymást eleol talaltak 
wolna, . hallok hogy Iango Gaspar monda, 
nem trefalzze András, auagj Byzoniolz ? [Gyerő-
monostor K ; KP. Varga Antal jb és Ferencz 
Benedek fia jb vall.]. 1599 o t t eleötteönk meeghis 
ada az kilencz forintoth, Ferencz deakis [UszT 
14/20 Emericus Incze Judex Jenlakiensis vall.]. 

9. szemben; ín faţă (cuiva); gegenüber. 1764: 
ez után pedig a rosz ember tőllem Semmi betsű-
letett ne várjon, mert nem érdemli ., aki előttem 
szineskedett, hátom megett pedig mardosott mint 
az eb [Középlak K ; BfR]. 

10. előle; dinaintea lui/ei; vor ihm/ihr. 1568 
az porozlo Lazlo, be vizy vala az kayantay embert 
az toromba es az ember el futankodek előtte, 
bezeg oztan Lazlo az zekerce fokaual es lapossaual 
egy nehanzor meg wthe [Kv; TJk I I I / l . 195]. 
1572 keomyes georgne ely reytezet volt Eleotek 
az Ayto Mege hogy ollyan zokan Jeotek volt 
[Kv; TJk III/3. 7]. 1586 estwe ighen kezde az 
kuthia vgatny, ky kwldem a ' daykat hogy lassa 
kichodak vadnak ot, Es kialtany kezde igy, Jay 
vram, Ne hagy, ky futank a ' veommel es el futa-
nak eleottewnk [Kv; T J k IV/1. 562]. 1597 
el fútamodek eleótte Keleme(n), es az Zechi Peter 
eletire fúta be eleótte [UszT 12/78]. 1629 Hallot-
ta (m) magatol az Aszonytol hogj az Ura uerte 
s budosot eleötte burianba(n) hol szelel [Mv; 
MvLt 290. 147a]. 1630 Szeöke Peter el randula 
eleötte ugj esek Zanto Martonne az feöldre [Mv; 
i.h. 200b]. 1739: Jo lehe ugy volt szándikom 

hogy Szemüem Szerint ŭdvarolok méltoságos 
Groff uramnak abosfalván de onnind előtóm el 
szaladván méltoságos Groff uram, azon szeren-
csimtől meg foztatván kívántam Levelemel is 
udvarolnom [Csesztve AF; Ks 99 gr. Esterházi 
Kata aláírásával]. 1750 : meg ijedvén tőlle elsza-
ladtunk a hová lehetett buttunk előtte [Ohába 
AF; Told. 25]. 1758 még gjermekel is szemben 
nem menyen hanem bujkálik előtte [Altorja Hsz; 
HSzjP]. 

11. vkit megelőzve ; înaintea cuiva, mai repede; 
jd. überholt, vor. 1570 egy korchomarol ky 
Jeo eleykbe Balinth Thywadar ., szok zo Bezed 
vtan, Eokis Beh Mennek az korchiomara, Es 
Balynt Thywadar ky Megien onneth eleotek, Az 
vtan mykor eokis ky Jeŏttek volna, Esmet eleykbe 
Jeo Balint Thywadar [Kv; TJk III/2. 9]. 1764: 
a' kik pedig utánna mennek előtte Tolyoskodnak 
bé, ki ki, mint az mezőn lévő szántó földében ugj 
disponal a' Templombéli űlő helyben [Lécfva Hsz; 
HSzjP]. 

Szk : ~ levő. 1650 Damasdi István eleötte 
levő predecessorit néma ebeknek mondotta publice 
es az Relictat ök (!) nelkul ki cziapni valónak 
publicalta [SzJk 182] ~ való előbbi. 1765 
Minthogy én is egyűt voltam . az előttem valo 
Vallóval, mindenekb(en) a szerint . . láttam a 
mint ő elé beszéllé [Zágor K K ; Ks 18/LXXXVIII. 
8]. 1782 vadnak azon kèt Haller rész Sessiok 
után meg egy kevés régi appertinentiakis, azok 
tudniillik a' melj eket az előttem valo fatensek 
Vicinitasokkal edgjüt elé számlált anak, volté 
régebben több, s azok hová szakadoztanak ? kik 
bírják? nem tudom [Dombó K K ; J H b XIX/12. 
21]. 

12. számára; pentru; für. 1732 (A) ki adott 
Summának mennyisége azért nem annotáltatott, 
hogy előttünk nem Constált annak valósága, s 
bizonyos száma [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

II. nu 1. előtt; înaintea, ín f a ţ a ; vor (dat.). 
1754 : a háznak előtte vagyon bornabol rott eresz 
[HSzj eresz al.]. 

2. élén; ín fruntea ; an der Spitze. 1653 : 
Mondám ide feljebb, hogy nem hagyom el: mint 
jártak volt a maros-vásárhelyi gyalogok, kik az 
ország mellé indultak vala, a kiknek Nagy Tamás 
volt előttök | az apámnak mondák, hogy Székely 
Móses volna előttök a hadnak [ETA I, 57, 64 
NSz]. 

3. jelenlétében; ín prezenţa cuiva; in der Ge-
genwart js. 1550 Ez jámbor Nemes vraynk es 
Baratynk elewthe [Berend K ; BfR VI. 28. 
2]. 1598 tezek illyen testamentŭmot az Vitez-
leo Deczey András v ram' Attyamfia eleot, es 
Balasfoluj Georgj Hodreuj Kereztyen Anyazent-
egjhaznak praedikatoranak eleotte [Gerend TA; 
Törzs]. 

4. (vmit/vmely időpontot) megelőzően; înaintea 
(unui termen); vor (einem Zeitpunkt). 1559: 
Walamely Mezaros penygh az Thewsersegeth 
Walaztangya Maganak, . . . Annak három Ezthen-
deygh ne legyen- zabad, Mezarlany . . . Az három 

72 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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ezthendewnek ky thelesenek elewthhew ees Alattha 
semmy okon Nem Mezarholhasson [Kv; TanJk 
V/l . 57]. 1586 : Miért hogy az fogsagnak eleotteis 
Componalni Akart ez olah, az felperesekel . . . eo 
maga bwneósse teot te magat [Kv; T J k IV/1. 
560]. 1605 nem tagadom en azt hogy Berze 
mihaly nem adoth volna en kezemhóz flor 100 
de meg az Zekely moses meg veresenek elötthe 
[UszT 19/9]. 1606 : az war chinalasanak elötthe 
az Thelekfaluiak wetes kerteknek Jdeieennis azt 
a helyet Jaro marhaioknak tar tot tak vetes kert 
Jdeien marhaiokat Jaromban vittek oda [Patakfva 
U ; i.h. 19/30]. 1607 az Zekel Tamadasnak eleotte 
is Fazakas János az Alperesnek az masyk at thya 
Az En massyk At thyamat az nehay Zorchey 
Istvanth zolgalta [HSzjP]. 

Szk : annak ~ azelőtt. 7568:azleannakEpIola-
ba volt ès epp volt annak előtte, hanem akkor zeget 
meg, hogy zabo balinthoz' ment volt [Kv; T J k 
I I I / l . 201]. 1570 : Annakeleotteis hyt ta volt Sos 
Mathe Eccher hazahoz [Kv; T J k III/2. 194]. 
1572: meg Bezellete volna ezeleotis Neki hogi 
Annakeleote Minekeleote Eoket Leorinchhez kwlte 
volna az fyawal Meg keowetny Az eleot eo maga 
terden alwa Syrvan keowette volna meg fia kepebe 
[Kv; T J k III/3. 31]. 1590 : esmerte megh annak 
eleotte a meg megh nem haszasult [Kv; T J k 
V/l . 50]. 1593j 1594: Emlekezem erre hog' am 
mikor az nagi ar viz vala, megh annak eleòtte 
veòtte vala ezt à hazat vgi mint harmadfel ezten-
deőwel András Kowachi [Kv; RDL I. 63]. 7674/ 
1616: kértük töle az praedicator esztendőkre 
rendeltetet nyoltz nyoltz szaz kö sokat, . . . Annak 
elŏtteis, mioltatul fogva en emlekezem, mindenkor 
meg adtak, vagy soúl vagy penszül [Kv; RDL I. 
100]. 1628 : en annak eleotte ket izbenis . . . az en 
Iouaimrol Testamentarie disponalta(m) uolt [Bony-
ha K K ; Eszt-Mk. Cserei lev.]. 1657 Vagyon 
mar 4 esztendeje hogy Bencze Jánoshoz mentem 
volt felesegul Szeken®. Annak elŏtteis ottan ottan 
hagyot el hŭ tŏ t lenŭ l . Viszsza jot, s meg el hagyot. 
Most utolszor vagyon esztendeje hogy ismét el 
hagyot, ugy hogy sohul hiret sem halhatom [SzJk 
8 2 - 3 . - aSzék SzD]. 1741 : akkor ugyan tsak 
a volt az hire, hogy az néhai Aszszony à széli 
kolikába vagyon, én ugyan annak elŏtteis ismer-
tem nyavallyáját [Meggyesfva MT; Ks 184. 
LXXXVIII] . 1769 Mikor fel vèrték a nevezett 
pintzet annak utanna hallottam a kortsoma-
rostol beszelleni hogy az előtte valo kortsomárosra 
gyanittya a kit tömletzre tétetet volt annakelötte 
az Ur eo Exlja Bögőzi udvarbeli Tisztye, mert 
fenyegette őtet annakelötte azon kortsomáros 
[Szu; IB]. 1826: annak előtte kalákába lévén 
Szotyori Mihálly Uramnak Bokor vágni, szabad 
járást engedett [Lisznyó Hsz; HSzjP] annak ~ 
való időkben azelőtt. 1761 Molnár Jánosnénak 
elveszvén két Fersinge, annak előtte valo időkben 
két darab fonala, a ' Fonalat a ' Faluba a’ Hid 
véginél meg talál ták [Szászsztiván K K ; BK] 
ennek ~ ezelőtt. 1570: ennek eleote Mint Negy 
eztendewel meg mykor lean volt [Kv; T J k III/2. 
83]. 1589 : Az darabontoknak Itelj az feoldet . . . 

Az mint ennek eleotte eltek vgy eliek ezutannis 
[Szu; UszT]. 1592: az Arossagnak kereskedeo 
rendnek allapatiarol aminokeppen ennek elleotte 
vegeztenek volt, mostannis semmiben ne(m) vytta-
nak [Kv; TanJk 1/1. 186]. 1600 : Akar mynemeo 
rendbely ember legyen az ennek eleotte deliberalt 
mood zerent beontesse biro vram [Kv; i.h. 353]. 
1625 : Biro Georgj egj vy falui ennek eleotte el 
poztult es mostan megh epitet Molnanak Gat t ia t j 
ahulot ennek eleŏteis malom volt akarta kötetni 
es ragasztani [UszT 176]. 1635: ennek eleótte 
is megh az bekesseges wdeoben . . el rendelte 
volt az Nemes varmegie hogy az mikehazi liidak-
nak megh czinalasaban . . . az kozaruariak szegitt-
seggel lennenek [BSz; SLt V. 18]. 1650 : ennek 
előtte azon dolgot masokis fel vőttek megh mon-
dák az Actornak aszt megh nem periette hanem 
alatta űlt [UszT 41]. 1681 : Marha akol Ezen 
akolba(n) lévő Ház. Ez ennek elótte major ház 
volt [Vh; VhU 570]. 1746 : az Inak Sorté divisio-
nis jutot t Török buza főidét harmad esztendővel 
ennekelŏtte az J akarat t ja nélkül el változtatta 
és colálta [Torda; T J k I I I . 2]. 1758 : ennek előtte 
(: ha jól emlékezem réá:) mint égy négy eszten-
dőkkel Érsek Lászlone Angyam meg kurváza 
vala . . . Udvar Istvánnét [Betlensztminklós KK 
BK]. 1795 : Ezen föld ennek előtte három vékás 
volt, de a Maros mind el horta a több r é s z é t 
[Miklóslaka A F ; EHA]. 1817 Ennek előtte 
ugy volt szokásban a mint látom hogy a ' tselédek 
akkor mentenek el a Faluba, és Üressen hagyták 
az Istállót [Héderfája K K ; IB. Veress István 
t t lev.] ennek ~ való előző. 1782: U r u n k 
Bátyánk Tisztyének amovealtatasat kéri a Coxn-
munitas® remélvén azt hogy hellyében ollyan jőne, 
a ki mint ennek előtte valók közül 

némellyeket 
sokakat Datumakkal corrumpálhatnak [Thor* 
XX/4. — ®Torockó városa] ennek ~ való esz-
tendőben az előző évben. 1558 En Melyk Anna 

azzony Mykola Ferenczne Ennek elewtthf 
walo Eztendewben az Mynemw testamontomotn 
tetthem wala, Azon testamentomot Ereybeî l 

Hagyom [JHbK XLIII/21]. 1777: Hát ugy**0 

azon meg-nevezett Jobbágyok ennek előtte valo 
esztendőben adtaké ki magok szántó Földeiket 
másoknak czimborában azért, hogy magok, ere-
jeken meg nem mivelhették volna? [BSz; ^ 
vk] -X- ennek ~ való esztendőkben az ezelőtti/elő^ 
években. 1588 Báthory Chasparnak T h e ó r -
weny zerentt walo Aetassa wolt Ennek e l e ó t t e 
walo Eztendeókbenis [Somlyó Sz; WLt]. 
Ezeket a ' 12 hold szólókét ennek elótte 
valo haro(m) eztendeokben chak ecczer kapá l t^ 
uolt megh [Kv; Szám. 4 /XI . 2 7 - 3 8 ] . 1& 3 ' 
az . . . haz, . . melljet ennek eleòtte ualo Ezte(nr 
deókbe(n) Beòczű zerint Radnothy Jstua(n) vtafl£ 
nak adot volt Nyolczűan forinton [Kv; ' 
92]. 1701 : Ennek előtte valo Esztendőkben * 
az Kolosvárj Káptalanban ă melly Contradict*° 
Protestatiot az Aszszonj, Tholdalaghi Maria 
szony ŏ kglme tŏ t t volt . . aztis retractaUy 
[Kv; SLt FG. 55]. 1717 Nagy Pétert efli^J 
előtte valo Esztendőkben el mul t háborúság e l 
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Néhai Ifiabbik Vas Győrgj ur(am) eŏ kglme 
fel keretvén s fel is adták Bálványos Várallyárol® 
haza hozatta vala [Vízszüvás SzD; Wass. — aSzD]. 
7777 Kratsun Stéfánról nem emlekezem hogy 
Feliben vagy Czimborában adta volna Földeit 
ennek előtte valo Esztendőkben [Ks Franc. 
Winter de Retteg a (34) vall. - ttSzD]. 1792: 
Keszübe edj Colonicalis Sessiot Groff Korda 
Anna Aszszony ö Natságának Provid(us) Horvát 
Joseff nevezetű Colonussa adot t volt nékeda 

ennek előtte valo esztendőkbe Zallogba 12 Vfrtokba 
[BfR II. 56/3 Rethegi Mihály szb sk lev. - aDeák 
Kifornak, a keszüi gkat eklézsia „dászkel "-jének] 
•X* ennek ~ való időkben az ezelőttiekben, ezelőtt. 
1572 : Nehay Zilagy Myhalne Azt vallia hogy 
Ennek eleote valo Ideokben Mint Ezebe Jwt 
kinchtarto Ideiebe voltanak Thordan teob kal-
marokal egetembe [Kv; T J k III /3. 30b]. 1595 
megh bizonytom aztis hogy Ennek elòte ualo 
ydeókbennis oruak mondottak eòtet s el menth 
ne(m) mentette magat, ne(m) teòruenkedett feleòlle 
[UszT 10/37]. 1606 Ennek Eleötte valo Vwdeök-
ben (l) Galfi mihaly Vram foglalta volt ell 

az my Eleinknek Eoreökseget [i.h. 20/25]. 
1614/1616 Előszer azt mondgyak, hogy ennek 
előtte valo időkben, mikor en az Colosi so Aknát 
arendalasnak modgya szerent bir t tam volna bizo-
nyos ideig akkor mara t tam volna adossa . . 
nyoltz szaz sóval [Kv; R D L I. 100]. 1635 : (A 
csizmadiáknak) Ennek Eleöt te ualo Vdeókben 
Vagi ket Eztendeŏuel, Elegedendeŏ legenjek uolt 
[Kv; KvLt Céhir. I. 13]. 1698 Türk aliàs Popa 
Simon ennekelŏtte való idŏkb(en) édgynehány 
versen találtatta volt megh sok betsŭletes emberek 
által Galgai Rácz Is tván vramat [Törzs]. 
1746 az I ennek előtte való időkben Ns 
Kolos vár(me)gyében gonosz tselekedetiért, lopá-
sáért, meg bélyegeztetett, órra el vágatott [Torda ; 
TJk III. 38] ennek ~ való napokon a (meg)-
előző napokon. 1592 azt is megh byzonytom, 
hogy Ennek eleotte walo napokon ez ez peres 
Ember az en Jobbagiomath megh feniegette . . . 
Kierth vgian perlettis volt Ennek eleotte [M.gyerő-
monostor K ; KP] mindenek (nek) ~ mindenek-
előtt. 1628: Mindenek (ne) k eleotte mikor az en 
Istenem az en utolso oramat el hozza, lelkemet 
Ajanlo(m), az eo kezebe az ki teremptette [Bonyha 
K K ; Eszt-Mk Cserei lev. Bánfi Mária végr.]. 
1655/1754 Ha valamely Apró béres Iffiu az ŏ 
nevét fel-akarja szenteltetni, mindenek előtte 
kívántatik tőle hogy igen jol meg-gondolkodván 
magát megprobállya hogy ha érdemes-é a ' Társ 
legény névnek elviselésére avagy nem [Kv; 
AsztCArt. 20], 1667 azo(n) inségh alol megh 
menekedvén, hova hamareb, mindenek(ne)k előtte 
azon Ecclesiakat contentalnok [Kv; RDL I. 
179] minek ~ mielőtt. 1572ŝ- meg Bezellete 
volna ezeleotis Neky hogi Annakeleote Minekeleote 
Eoket Leorinchhez kwlte volna az fyawal Meg 
keowetny Az eleot eomaga terden alwa Syrwan 
keowette volna meg fia kepebe [Kv; T J k III/3. 
31]. 1597 : Mikoron vrunk eo felsege lowaz mestere 
meg holt vala, minek eleotte az kis templomba 

valo boltba be teotek volna vettunk 3 zeôwende-
ket, kiwel be menteneka [Kv; Szám. I / I I I . 25. 
— aA templom kőpadlója alatti sírboltba]. 1600 : 
Annak eleotte minek eleotte egyeoue Nem keolte-
nek vala lat tam hogy zep ezeost myweket 
es eolteozeteket chinaltatot maganak [Kv; T J k 
VI/1. 481]. 1647 : Annakokajert minek eleötte 
az Diuisiohoz kezdenenk, az Relictat megh esket-
uén, hogy az diuisiora minden neuen neuezendeo 
marhát, eleo hoz és ád [Kv; RDL I. 143]. 1762: 
Hallottaé, hogy minekelőtte Potsa Dávid Uram 
egyetis senkinek nem szollott volna elég oknélkül 
őkegyelmekben kötölöztek, tegették, szidták ? [Kő-
vár Hsz; HSzjP vk]. 1798: (Az erdőtolvajokat) 
Petrotzi ur minek előtte . . . be kisirtetthettek 
volna . rabsagokbol megszabadította [Ádámos 
K K ; J H b XIX/58]. 1801 minek előtte valamely 
asztalos mester Ember meg nem hal, addig égy 
a'vagy több érdemes Jffiak annotalva lévén, és 
eléadando első vacantiákor bé vétetik (így !) [Kv ; 
AsztCLev]. 1833 : én Baktsi Borbárát jol esmé-
rem minek előtte Martonosra férhez ment vol-
na . . a Házat velem padlotta [Martonos Hsz; 
HSzjP]. 

előtteni ezelőtti, előbbi; de mai înainte/demult; 
vorlierig, früher. 1690 : Constal világoson 
Mate Janosnenak az Nemetekkel valo paraznol-
kodasa, járulván ehez az előtteni két rendb(en) 
valo vétkes cselekedete [Dés; Jk] . 1692 Pávák 
felessen vannak . . Az előtteni ô inventariumb(an) 
p(romi)scue volt 30 most többen lehetnek [Mező-
bodon TA; BK Inv. 26]. 1697: A’ Csizma az 
előtteni limita(ti)o szerint fl. 2 [Dés; Jk]. 1703 : 
az előtteni helyekre őket ne(m) reducállya [Dés; 
Jk] . 1716: Valya Csőri nevü helyben egy darab 
Széna rett, mellyet az előtteni időkben rúddal 
szoktak volt fel osztani [Grid H ; Bf 92/4]. 

előtti 1. vmi előtt való; fa ţa d e ; vor (dat.). 
1678— 1683 : ha azt akarjatok, hogi regi io emle-
kezetű előtők dicziretes neveknek, megh mocsko-
loiok ne legietek, s, ez vilagh előtti tiztesseghtek 
megh legie(n) . . . Feljetek az Is(te)nt [Ks Kornis 
Gáspár keze ír.]. 

2. idő (nap) előtti, korai; prematur, t impuriu; 
vor/frühzeitig. 1842: mond meg mi okozhatta 
ezen gyermeknek idő nap előtti el szülését? | (A 
gyermeknek) idő előtti el szülését semmi egyéb 
nem okozhatta, mint az, — hogy én szolgállo-
ságam ideje alatt két versen el estem — égyszer 
a ' garáditsan hásra, — másszor a’ kamarába 
hanyatt , a ' melly időtől fogva többet a Gyermeket 
magamba nemis éreztem {Dés; D L t 85. 9 vk, 
11 Jáné Mária (19) karácsonfalvi (U) vall.]. 

előtud k i tud ; a af la; ausmitteln. 1599 Ez 
kwwl mind Araniam, mind Apro penzem az mi 
lezen mind Egj Arant ozollion, Cziak hogj Elsőben 
az kinek kozzwllŏk mit Attam, Eló tuggiak, es 
Annak vtanna kezgienek az pénz Oztasahoz, 
mindenkinek az mit Attam, az heaual aggiak k j 
az w Reze pénzt [Szava K ; J H b K XXI/7] . 
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előtűnik kivüáglik; a reieşi; hervorleuchten. 
7842: A' Meg nevezett Bizonságoknak hűtők le 
tétele mellett elŏ sorolt ezen vallomásaik szerént, 
a ' bé panaszoltatott vérengzése verekedése 
s törvénytelen tettei, engedetlensége, a ' kőz dol-
gokban foglalatoskodó Tisztviselőnek . . . le mots-
koltatása tűnvén elŏ ., ezen törvénytelen tetteket 
el követett Kereskedő Amberboj Josefné Alexander 
Máriával ezen terhelő pontok . . . oly meg hagyás-
sal közöltetnek, hogy azokra feleletét 8ad 
napok alatt Ki Nyomozo Biztosságunkhoz múlha-
tat lanul tégye meg [Dés; DLt 1452]. 

előveheti magát erőre kapha t ; a se putea în tăr i ; 
erstarken können. 1822 Nagy Kend felül a ' 
Stelmes névü Erdő Cziheres, 's bajosan is 
veheti elő magát, mint hogy a közellévő szom-
szédfalusiak marhájokkal pusztít t ják [Cikmántor 
K K ; EHA]. 

elővihettet e lőmozdíthat ; a putea promova; a 
putea face să progreseze; fördern können. 1719 
az I(ste)nnek mostani súlyos itüeben (!) az jobba-
gyokban igen felesen hullotak el, igén nehezen 
vihetettem elő az dolgot [M.fülpös MT; Born. 
X X I X . 50 Deák Márton lev.]. 

elő visz 1. felvisz; a duce; (hinauf)bringen. 
1579 Kérik . biro vramat hogy ismegh Az 
feyedelmet talallyak megh, es Jelenchie megh az 
zegeny varasnak sok kwlemb kwlemb Niomoru-
sagat, es fyzetesset karos essetit, . e mellet 
Az ados lewelet is vigie eleo, es zalichya eo kegme 
a Summát ha lehet 500 forintra [Kv; TanJk 
V/3. 201b]. 1687 Az ő nga it valo Malmaiban 
a mennyi elegyes vám gabona gyűlt arol is Ravá-
sakat vi t tünk volt elő az első számvételkor 
többet nem vehet tünk a hon nem volt [Máramaros-
sziget; Törzs]. 

2. előmozdít/segít; a promova/ajuta; fördern, 
jm helfen. 1578 : Vagio(n) penigh nagy panaz 
az vassar birakra hogy tyztekbe ige(n) zorgalmat-
lanak semmy rendtar tas t az wegezes zerent elo 
nem wyznek. Azért eo kegmet biro vramat kérik 
hogy vgya(n) valóba megh haggya nekik hogy 
mindé(n) nemo fon to t Mertekét az wegezes zerent 
húsnak halnak es egyeb eledelre valo dolgoknak 
el adassaba eló wygyek fogyatkozas nelkwl [Kv; 
T J k V/3. 171a]. 1581 : Az Vristen eó zent felsege 
mikor az felseged* dolgát az my kiwansagunk 
zerint Eleó vit te wolna es felsegedet feiedelmwl 
Eleonkbe mu ta t t a mind felsegedhez mind penig 
az zegeny meg hol t vrunkhozb Azon el kezdeti (!) 
zeretettel walo hywseg visseltem (így!) es tar-
to t tam magamat mind Jámbor attiankfiaywal 
Igyekeztunkis zolgalni, es zolgaltunkis Az zwkseg-
nek Jdeyen mint hogy kiwel tartoztunkis [Gyf; 
Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez. — aSom-
lyai Báthory Is tván. bAz 1571. márc. 13-án meg-
halt János Zsigmond]. 

elő vitel előbbre vitel, elősegélés; promovare, 
încurajare; Förderung. 7675/7616 : talala meg 

minket az néhai Rögör Fenessi Martonne Süuegh 
Borbara aszszony kerue(n) ezen felette szorgal-
matosson hogy nemünemü igassaganak elö vitelere 
ne fogyatkoznánk meg vagy inkab ö ne fogyat-
koznék megh, hanem irnok megh azt miczoda 
valaszszal boczatot volt minket mikor Bűkfalvi 
Imre Papp Uram ., mind az maga és Colossi 
tanacz neuevel ö kgmehez intercedalni küldőt volt 
[Kv; RDL I. 100]. 1621 Nemzetes hiuwnk 
Kornis Ferencz Vduarhely szelei király biranknak 
. . . , értuen az Vduarhelyi uarunk(na)k megh 
épitésere ualo io inclinatioiat, annak eleő uitelé-
ben mwis seghiteni akaruan k(e)g(yel)mesen, azon 
uarunkott bizionios summaban es conditiok alat 
neki inseribaltuk [Törzs fej.] . 

előzmény precedent, antecedent; Vorereignis, 
Präzedens. 1846 : Ezen előzmények u tán javaso-
lom11 [EMLt. — aKöv. a javaslat]. 

elpakol becsomagol; a împacheta; einpacken-
1837 az Exp(onen)s Urnák Clenodíumaí v o l t a k 

mindezeket Felesége Ferentzi Mária 
aszszony alattamoson a Férje Hodor Károly U ſ 

hire és tudtán kivűl el pakolta . és bé v i t t e 
Kolosvárra [Dob.; Bet. 1 Pákai Dánielné B e n k ő 
Su'sánna dom. bíróné (40) vall.]. 

elpalástol elfedez/leplez; a ascunde; bemänteln-
7796 De é n talám nem oknélkül tar tok a t tó l , 
hogy eltekerik fatsarják e ' dolgot; a ' v ü á g o s s á g o t 
homállyal b é b o r i t y á k , az igazságot e lpa lásto l lyák 
[Gernyeszeg MT; TL. Málnási László ref. főkonz-
pap lev.]. 

elpalástolódik ellepleződik; a se ascunde; be-
mäntel t werden. 1828: az világosságra hozta 
volna még tisztábban a Csalfaságát, e ' pedig hogy 
a lehetősségig el palástolodjék, kűlőnős interesseje 
volt [Dés; DLt 87/1829]. 

elparancsol kirendel/parancsol; a delega, a da 
poruncă să meargă; heraus/hinausbestellen. 1839 
az Erdő Bíró ur el porontsolt a ' Bik erdőre mia* 
erdő pásztort zálogolni [Angyalos Hsz; HSzjP]-

elpárlás befülledés, kipállás; opărire, putrezire* 
Ausfaulen. 1730 Istene az dicsőség már is 
ho el ment de Semmi ősz vetes nem maradót 
mind el veszet es az nagy ho mia el párlot 
az szegenyseg remenkedet hogy ne kűlgyem 
őkőt, látván hogj az őszi vetesek(ne)k el párlások-
ban meg szomorodtanak es gabona nélkül marad-
tanak [Kercesóra F ; TK1. Mohai Mózes Teleki 
Ádámhoz]. 

el párlik befülled, kipállik ; a se opări/putrezi ; 
ausfaulen. 1730 Istene az dicsőség már is az ho 
el ment, de Semmi ősz vetes nem maradót iniud 
el veszet es az nagy ho mia el párlot [ K e r c e s ó r a 

F ; TK1. Mohai Mózes Teleki Ádámhoz. - A tel-
jesebb szöv. elpárlás al.]. 



1141 

elpártol 1. elszakad; a se despărţi/lepăda; sich 
lossagen, abfallén. 1653 a Luther discipulusi 
elpártolának egymástól, és magokon Calvinusról 
marada a calvinista név, és Lutherről a másik 
felen a lutheránus név mind e mái napiglan [ETA 
I, 26 NSz]. 1662 Esküszöm az élő Jstenre 
engemet ugy segellyen, hogy ez Levelemnek 
minden részit tellyes életemben megh állom, és 
elebbenj vétkeimben leledzeném (így l) azokat 
meg<h> ujjitaná(m) vagy tőb lator társimmal 
eggyet értvén az eő Ngok jószágát el pártolnj 
engedne (m) azokkal Consentialnek, erőm szerént 
ellene nem állanék, azon Casusbannis igaz hűséggel 
nem lennék [Monó Sz; BK]. 

2. elhagy, itt hagy; a părăsi; verlassen. 1761 
egy Dumbráva nevü Attyokfia Kékesre szo-
kott és őis a ' többivel edgyütt akar el pártolni 
gondolván hogy a' Groffné nem tudna utánnak 
jártatni [Gyeke K ; Ks 5. XI I . 22]. 1785: az 
Erdő háttságiak expressë ki adták magokot hogy 
többé nem szolgálnak . . . a Gyogyiak, ezek ma-
rad tanak meg a hivségb(en), és még mostis töké-
letesek, reménlem hogy végig is meg maradnak 

de ezeken kivűl a többi mind el pártoltanak, 
a. leg kisebb tsets szopotol fogva a Ludesdi vén 
Grozávulyig [Szászváros; KB Bara Ferenc lev.]. 

3. cserben hagy; a lăsa/părăsi; im Stich 
lassen. 1798 én is eszre vévén hogj bizony hibáz-
tunk volna azonnal kialtam Palit az Inast ki is 
latvan hogy miben légjen a dolog töllem el par-
tolt és haza szaladot és ugy engemet a' Sitar 
meg fogót [Ádámos K K ; J H b XIX/58]. 

el paskol megcsapkod ; a lovi ín repetate rînduri; 
patschen. 1729 Az Inqvarţirizans Kapitanj Vra(m) 
Jagere . . ok nélkül Márton Györgyit az tűz-
ről ragadot egj faval ugj meg verte, és ä maga 
paputsá(na)k a sarkával ã feji t ugj el paskolta, 
hogj az száján is ver jött de kivált ä fuliböl sok 
vér jütt ki [Sövényfva K K ; TSb 51]. 

elpatkol átv elejti/leteszi a kanala t ; a da ortul 
Popii; abfahren, zur Grube fahren. 1794 Én is 
meg sindém szinte el patkolék de Istennek hálá 
már jobban vagyok [Kv; IB. Sándor István lev.]. 

elpattogzik lepattogzik; a se desprinde; absprin-
gen. 1826 A' Nagy Kád annyira el száradot 
el pattogzattak ontorai [Dés; DLt 251]. 

elpazćrol elfecsérel; a risipi/irosi; vergeuden/ 
schwenden. 1782 az őszszel fogta el a termést 
az Ángya kezéről hogy el ne pazérolja [Martonfva 
Hsz; HSzjP], 1792 E felett egy háládatlan 
rosz Testvér öcsém vagyon Péter nevezetű, a ki 
minek utánna az ötet illető részt ki vette, és el 
Pazérolta volna, Tisztelt Krájnik Kis Lukáts 
Uramhoz follyamodott az ezen dologban valo 
Assistentiaert [F.lapugy H ; Ks XLVIII/7b Popa 
losziv disunitus parochus vall.]. 1817/1836 széna 
l u 16 szekérre valo maradott, melyet az Aszony 
a z után el pazérlott [Szotyor Hsz ; HSzjP]. 1836 
mennyi rettentő pénzt kell minél előbb elpazér-

cípecsételt 

lanunk olyan javításokra, melyek semmi hasznot 
nem fognak hajtani [Kv; Pk 7]. 

elpazsitol elpazarol; a prăpădi/risipi; verschwen-
den/geuden. 1821 (A vagyont) Szabó Ádámnak 
el maradót özvegye el pasiiolja s tékozolja | igen 
sok örökséget el atak, azoknak árát elpasitolták, 
tékozloták [Zabola Hsz; HSzjP]. 

clpecsétel lepecsétel; a sigila; versiegein. 1578 : 
biro vram mingiarast mind a ket piaczon meg 
kialtassa, hogy wassarnapik (!) minden ember 
adaiat meg zerezze es be hozza Aky penig 
el menne előtte, thehat hazat el pechyetelik es 
mind zabad ne(m) leze(n) be Menny, mig az adot 
be nem hozza [Kv; TanJk V/3. 167b-8a] . 1589 
k. az pénzt el pecheted (!) az melj ládában wala 
Annak kolchiat kezedheŏz veŏd es az en hazamtol 
el wwd (!) [Szu; UszT]. 1592 en az te wradnak 
Elteben penzedeth el pechietlöttem Az pechiet-
letestis (!) nem tagadom hogy en Jamborokal az 
pénzt meg nem pechietleotem wolna az okaert 
chiak hogy walamy tékozlás ne legyen benne [i.h.]. 
1730 Tudom hogy az Apámott egyszer Trifán 
Simiont valaki számára el foglaltak vólt Gyermek 
koromba, s jut eszemben hogy az hazúnkott még 
el is pecsételték volt, de ki számára s miért, nem 
tudom [Vármező Sz; TKl. Trifán Thamás (38) 
jb vall.]. 1734 az Idegen bortis Investigallyák 
es elpecsetellyek eő kglmek s reportallyakis az 
Tktes Ne(m)es Tanácsnak [Dés; Jk]. 1754 eo 
Nga . két Altalag Bőrt (!) el pecsételt ., és 
altal vitette Sárpatakra [Gernyeszeg MT; TGsz 
33]. 1807 a bort is ami ott találtatott el petsé-
telé [M.sáros K K ; DLev. 4. XXXVIII] . 1820 
mihelyt a Báro meg holt a Leveleket el petsétel-
ték [Aranyosrákos TA; J H b F. 48 Macodi Ana 
Serbán Vaszi fel. (38) vall.]. 1844 mindenemet, 
anélkül, hogy csak őszve ís írta volna, sietve el 
pecsételte [Dés; DLt 1109]. 

elpecsételés lepecsételés; sigüare; Versiegelung. 
1824 a ' midőn az özvegynek jelentették a ' Leve-
lek (ne) k el petsétlését kőnyőrge (!) levelemet 's 
arra nyert válaszomat kőzlették ., engemet 
Átokkal és instantzakkal fenyegetett, s azon 
Thekáját Testvéremnek mellyben jobb jobb 
Leveleink vágynák el petsételtetni nem engedte 
[M.zsombor K ; Somb. II]. 

elpecsételt lepecsételt; sigüat; versiegeit. 1693 
Ezeka az el petsetelt Ladabeli eszközökhöz valók 
tettünk (így!) egy be petsetelt Zacskóban az Kis 
Ladaban [Ne; DobLev. 1/38.,8b. — aTi. az elő-
zőkben felsorolt ingóságok]. 1746 (A portékák) 
más része.. .adosságá(na)k bonificatiojára sequest-
raltatott és elis petsételtetett Azért hogy az 
el petsételt portékák exmissu Ass(ess)or Atjánk-
fiai kezekben adattassanak tovább való adósság 
excontentatiojának el adatására, i tü te te t t [Torda ; 
TJk III. 71]. 1760 Szelistyei Szeben székbeli 
Petru Popa All-Gyogyra másod magával le 
jővén . . . másnap reggel az elpecsételt templom 
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ajtajáról a pecséteket el szaggatván be mentenek 
ezen popák a templomba [Dragomir, Ist. desrob. 
I, 191]. 1790 egy él pecsetlet singes u j j lada 
[Mezőcsán TA; Ks 65. 44. 11]. 1797 azon ell-
-Petsételt portékák petsét alatt vágynák é ma 
vagy nem semmit sem tudok [Kolozs; Told. 
42. 24]. 

elpecsételtet lepecsételtet; a dispune să fie sigi-
l a t ; versiegein lassen. 1613 : Kaszkantiu (!) Istua(n) 
Castellanus arcis Fogaras (45) . . igy valla . . . 
Aztis tudo(m) hogj Boer Peter marhaiat, ki å Var-
ba(n) uala en altalam Miklós Istua(n) es András 
Deák altal el peczeteltete [Fog.; Törzs]. 1807 : 
Sombori Farkas Ur a’ Tkt ts Tisztségnek adott 
Panaszára Commissiot nyervén Néhai Férjemnél 
talál tatot t Levelek el petsételtetésekre, és a ' 
Tkt ts Commissarius Urak által elis petsételtettek 
három Ládákba [F.esküllő K ; Somb. I I ] | egy 
Tekajat el pecsételtettni meg nem engedte [Kis-
esküllo K ; SL]. 1824 mind Apai mind Ányai 
Levelek Baro Diószegi Theresia Aszszony kezi-
ben vágynák petsételetlen azokat Ngod és 
a ' Tks Tisztség petseteltessék el . . az emlitet 
özvegy Testvérj ével és Vej evei hirem 's aka-
ratom ellen hàntorgat tya, vizsgálja leveleinket 
[M.zsombor K ; Somb. II]. — L. még elpecsé-
telés al. 

elpccsétcltctés lepecsétel te tés ; sigilare ; Versie-
gelung. 1807 Sombori Farkas Ur Commis-
siot nyervén Néhai Férjemnél talál tatott Levelek 
el petsételtetésekre, és . . . el is petsételtettek 
három Ládákba [F.esküllő K ; Somb. II] . 

el pecsételtetik lepecsételtetik; a fi s igüat; ver-
siegeit werden. 1746 : (A portékák) más része 
adosságá(na)k bonificatiojára sequestraltatott és 
elis petsételtetett [Torda; T J k I I I . 71]. 1759 
ezen meg irt égygyet mások el rakatván és 
el pecsételtetvén conservationis gratia az ŏ Nsága 
számára . i r tuk meg miis és a t tuk ki azoknak 
Inventatiojokat ezen Levelünknek rendiben [Nsz ; 
TSb 7]. 1762 a Levelek elő hozzattatanak, és 

Azokat Négy vagy ot t Ládákra rakván a 
Pársok meg edgyezések szerint mind bé petse-
teltük még penig a N(e)mes Szék Petsettyivel, 
ugy kivánván a Parsok . . hogy általunk el petsé-
teltetvén senkiis addig hozza ne Nyúljon, mig 
Király biro Urammal ismét jelen nem lészünk 
[Msz; Told. 23]. 1763: Mind ezen Portékák mi 
előttünk fel hánya t ta tván ismét azon Ládába 
rakat tak és az emii tet t Aszszony által bé zárat-
ván és el petsételtetvén Szadler András Mé-
száros Mester embernél ő Kglménél mint maga 
szállásán hagyat tak [Nsz; Szer.]. 1807 (A leve-
lek) a ' Tkt ts Commissarius Urak által elis petsé-
teltettek három Ládákba [F.esküllő K ; Somb. 
I I . — A teljesebb szöv. elpecsételtet al.]. 

elpenészedik megpenészedik; a se mucegăi ; 
verschimmeln. 1795: Az általagok tzéduláji el 
lévén penészedve, az irás nem lát tzott és tsak 

intézés szerént lehetett a vedrek számát ki J c 
gyezni [Ádámos K K ; J H b XIX/50] . 

el perel 1. peres úton megszerez; a obţine prin 
proces; jm etw. abklagen, evinzieren. 1568 : Elseo 
Byzionsag wayda martho(n) Illyen walast twu 
hy ty zerint hogy Ew wotthe wolna galtwl Eg 
hatod rezt, mely rezt perlet wolna Gal el az deniieö 
ffyaytwl [Abrudbánya; Törzs]. 1570: Martha 
q(uon)d(am) Blasy Kolchar r(e)l(i)cta hithy zerent 
vallya tawaly eztendeoben Zekel peterne az Ew 
hazaban Syrwan panazolkodot Illyen zowal ew 
Eleotte, hogy Az vristen ollyan Jgazan zegitse 
Barlabast Minth hogy hamissan ely perle Az en 
atthiamtwl Maradót hazat, Az en labam megh 
zegyek mykor en oda Megiek hozzaya, Mert 
hamissan Eskwek rea(m) vgy weowe ely hazath 
theolem [Kv; T J k III/2. 16]. 1572 Meg Értet-
tek Biro vra(m) Bezedebeol az hywatal Lewel-
beol hogi az Espotalhoz valo falwt akarnak ely 
perleny, Eo k. varoswl l g vegeztek rola, hogi 
Mennel hamarab lehet . . . eo Naghoz Ala Menu-
jenek, Tyztesseges Ajandekal, eo Naga(na)k kĕne-
regienek hogi legen kegelmes oltalomal [Kv; 
TanJk V/3. 65b]. 1606 : Tudo(m) hogi marton 
János biria vala az feòldett, de Sigher János el 
periette vala teólle, mind Gepesi Geórgiel az A. 
attyaual eggyt eo b i r o d a l m a b a k e o l t vala [Küs-
m ö d U ; UszT 19/18]. 1629 : Zuponicz Gabortol 
hallottam mosta(n) miolta teoruenben e l e g y e s e t 
az fia, hogy eo periette volt el Arki Imréteol az 
peres Zeoleot [Kv; T J k VII/3. 84]. 1681 mikoſ 

Nádast el periették abban sem oltalmazott megh 
[ B á L x U t t 2. mindenéből kiperel vkit, (perrel) m i n d e n é ^ 0 * 
kiforgat vk i t ; a despuia pe cineva prin proces» 
jn prozeßführend um etw. bringen. 1629: el" 
megyek, Szigeti Jánost elküldöm Fej érvárra, ţ 
oly levelet hozatok, hogy nemhogy az adósságo 
megadnám, de még az árvái t is elperlem [Mv ' 
MvLt 290. 150b —3b át írásban!] . 1781 ugy e* 
perlem hogy hammas fazaka sem marad [A.cseſ ' 
náton Hsz ; HSzjP]. 

elperelhet peres úton megszerezhet; a 
obţine prin proces; prozeßführend etw. e rççe.„ 
ben können. 1630 l m Züuassi Boldisar akatf^ 
<va>la teŏllem el perlenni Nyrmezeòt, de enl. 
oly kezhez adam hogy lassa immár mind Pe ſe« t 
heti el attul, mert az Feiedelemnek atta vo 
[Ne; Ks 101]. 

el perelt peres úton megszerzett ; obţinut p*^ 
proces; prozeßführend erworben. 7642 ; Mely 
tentiaban, Relatoriaban, es Regestrumban v*laÇet-
son megh vagyon osztva azon . . Ticz Erse 
Assonyra, ver szerent rea haeredalt Joszagh, ugj^ 
mint azon az Nagy Meregion, Ticz Jstvanto ^ 
perlet Udvarhaz ki most puszta hely [Nagy 
reghioa; J H b K XVIII/20. - ftMeregyó K]. 

ß 
elpereltetik peres ú ton megszereztetik; a 

obţinut prin proces; prozeßführend erwor 
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werden. 1792 (Ha) valamelljik Félnek ez oszto-
zás szerént jutat t rata portioja Csonkulást szen-
vedne, azakbol akármi nével nevezendő jok Josza-
gók vagj elpereltetnenek vagj akár mi úton él 
vetetnenek, tehát a meg kárasittatnak része boni-
ficáltassék hasanlo Joszaggal [Aranyosrákos TA; 
Borb. I], 1839 Kávási Csere Joszágokat, most, 
a’ Mgos Kir. Fiscus által el pereltetvén, birja 
(i.h. II „öreg Danyila János (72) szolgáló ember, 
gŏr. egy. vall-ú" vall.]. 

clperflel elperzsel; a pîrjoli; versengen. 1797 k. : 
I t t ismét nagy szarazság van mindent el pergel 
az Meleg [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 

elpcrgelődik elperzselődik; a se pîrjoli; versengt 
werden. 1717 mint hogj pedig az njárnak hevsegé 
miatt az fű el pérgelŏdőtt, és sarjú ném volt s 
jó füvet ne(m) vihetett az szégénység, . . vértek, 
Taxálták, és szántalan zabot pénzt, Tjukot, Vajat 
húztak, vontak erette [INyR Cssz, Gysz és Ksz 
panasza]. 

elpcrzseltct kifüstöl; a alunga prin fum; (aus)-
xäuchern. 1765 négy kosár deprehendált mehe-
ket elpőrsőltetvén azoknak mézeket el vitte eő 
kegyelme [Ompoica AF; Eszt-Mk Vall. 15]. 

elpirongat pirongatva elkerget/zavar; a alunga 
mustrind ; scheltend vertreiben/jagen. 1765 : semmi 
képpen meg nem engedé a Táblának, hogy assu-
mállya causánkot, Instantiátis készítettünk vala 
iránta, de azt sem engedé meg hogy a Tabla fel 
olvastassa, söt el pirongatott bennünket érette 
eö kegyelme [Borbánd A F ; Eszt-Mk Vall. 323]. 
1767 elpirongatta hogy afféle rendeletlensege-
ket ne tselekedgyék [Majos MT; Told. 26. 5]. 
1772 : Mitsoda Fatenseket . ŏ kigyelmek piron-
gattak el magok elöl? [Drág K ; TSb 21 vk]. 
1773 azon Dajka mondotta hogy ŏ el hozta 
az Aszszonytol a ' petsetet s erőitetet hogy tsak 
vegyek bort, mert ö le petsetli ismét s nem tudják 
meg, de én el pirongattam hogy engem ne eről-
tessen mert meg nem tselekszem s nem is csele-
kedtem [Selye MT; Bet. 7]. 1823: Csernátoni 
Sámuel Uram . eljŏt hozzám húzott ki a ka-
romnál fogva egész ereiből, hogy mennyek a pit-
varba 10 ftos Bánkot igirvén tsak hogy enged-
gyek néki, ekkor ismég el pirongattam a Háztol 
hogy mennyen haza mert vagyon Felesége, s érje 
meg aval [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez 
,,Simon Jánosné Szász Éva székely asszony" 
<36) vall.]. 

el pironkodik (szégyenkezve) elkotródik/kullog; 
a se cărăbăni (ruşinat); (sich schämend) sich 
davonmachen. 7590 : Jeowe be oztan az Cheres 
Peter es akar wala le wlni az Aztalhoz, Monda 
neki Hegedeos Peter, Nem ide walo wagy, mert 
Jámborok keozzeh nem illendeo vagy, onnét el 
pironkodek es mo(n)da ennekem egy swweolthiet 
ha t tami t , aggia meg ke(n)d [Kv ; TJk V/l. 48]. 
1653: 1597 esztendőben aratás után esmét meg-

szállá másodszor is Sigmond Tömösvárát önnön 
maga. D e . . . semmi dolgában Sigmond ez úttal 
is nem mehete elé, hanem elpironkodék alolla, 
nagysok ember oda vesztésével és igen nagy kárá-
val [ETA I, 50 NSz]. 

elpirosodik elpirul/vörösödik; a se înroşi, a se 
face roşu/roşie; erröten, rot werden. 1756 a 
réten tsak közel egj árkotskáb(an) látám 
Moldován Onya eŏ kgylmét i t t lakó Nák Péter 
nevü Ember Mária nevü Feleségével nyilvánsá-
goson paráználkodni egj szóval ugj láttam az eŏ 
szemérmeket akkor kett(en) mint a' kést a' hüvely-
ben. Ezzel eŏ kgylme tsak el pirossadék s énis 
eljővék onnan [Galac BN š

t WLt Iuana providi 
Nemtzisor Thodor (44) vall.]. 

el pirosul elpirul/vörösödik; a se înroşi; erröten. 
1630 ki jeouen az istállóból keszde Cziapi vra(m) 
pirongatni kire az Legeni cziak el pirossula [Mv; 
MvLt 290. 197b]. 

elpirul elvörösödik; a se înroşi; erröten. 1583 : 
Orsolia Kendi lanos Zolgaloia vallia . Engem 
. . . ez Gergel kowachne eg zekre le wltete 
Annak vthanna Monda: De edes verem tudode 
Mire kerdelek Kendi János aztis Izente 
Balas kowachnenak hog giogitana meg, mert megh 
Vezet volna teolle Az farka, es ezis azt Izente 
volna hogy peterselem (l) lewellel keothne be es 
meg Giogiulna Égkor Talala Az piaezon 
es vezek vala eg pénz Arra petreselmet. Monda 
vid el videl (!) a petreselmet chinalj orwassagot 
vradnak Az lewelebeól . . , en Akkoris vgia(n) 
el pirulek hogy ezkeppen kenzerget mindenewt 
[Kv; TJk IV/1. 145-6] . 

elplántált elültetett /palántált; plántát, sădit; 
(ein)gepflanzt. 1604 Affelett az minth teórúenj 
keozzel fogiak zembe egymást azzal hogy el 
plántált palantiat tepte k j [UszT 20/129]. 

elporladott elmállott/porlott, porrá vál t ; des-
compus, prefăcut ín praf; zerfallen/bröckelt. 1652 
Másik tonnabanis el porladot bŭdŏs kő mint egy 
10. font N. 1 [Görgény MT; Törzs]. 

elpökdös összeköpdös; a scuipa de mai multe 
ori (pe); (mehrmals) bespucken. 1793 az Aszszony 
ő Nga tsak simbelt a ' pipa fűstért, 's azt mondotta, 
hogy nem szenvedheti, 's a ' pádimentumot mind 
el is pőkdesik, jobb lesz költözzék oda hátra [Ko-
ronka MT; Told.]. 

elprédál 1. elzsákmányol lua ca pradă; erbeu-
ten. 1622 : az Azzonjnak, az mi Jouait el prédálták, 

azokotis kerestetue(n), valamit fel talal hit 
szerent ele adattia [Uzon Hsz; BLt]. 1655: min-
djén) marhámatt hamissan teŏkelletlenŭl el prae-
daltak tûlle(m) [Dés; DLt 436]. 1664 : az minés 
lovakat s marhakat . . az olla budakyak fogdo-
sak megh s ük falustul praedalak el [Szászfellak 
SzD; Born. XXXIX. 4 Eleksza (I) lovon (33) 
jb vall.]. 1688: Buzamat, szalanámát, Gabonámat 
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praedaltak el ä Nemetek mikor elsóben be jőtte-
nek [Kv; UtI] . 7697 : Csőtőrtőkőn pedigh eljő-
venek az Colos vari Nemetek Dees Varosat fél 
vèrték az en Lovamat az eo kglme keze alat talál-
ván aztis el praedatak Nyergestűi, fékestül [Dés; 
Jk] . 7778 : a kuruczok valamit találának mindent 
el praedálának [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 
7757 : ă Kótsár Tamásék házát egykor ki jővén 
az Molduvaiak el égeték, s feles marhájokat el 
predálák s magokot is el vitték volna [Gyszm; 
DE 3], 1803 : a ' Remeteiek . . . Orda Iliánakis 
24 darab Iuhát elprédálták, el vitték [Toplica 
MT; Born. XVc. 1. 123 Nátye Szimjuon (50) 
col.]. 

2. jogtalanul elszed; a lua pe nedrept; wider-
rechtlich ab/wegnehmen. 1629 : elmegyen az esse 
lélek városából, mert mindenit elprédálják® [Mv; 
MvLt 290. 150b-153b átírásban!. - aA hitele-
zők]. 1762 : az kik . . . hűtŏsŏk voltanak az 
miket el p(rae)daltanak ugi mint hűtős emberek 
léuen keuano(m) ã Jure f idef ragusok (na) k 
p(ro)nuntialtassanak es ugy bűntetódgyenek mint 
ollya(n) hamis hűtűek [Marossztgyörgy MT; Ks 
67. 48. 31]. 

3. elpusztít/veszteget; a distruge; zerstören. 
1688 Az eo Felsege Taboranak első be jővete-
likor, szedetlen szőlőimet szedetlen kelletven hadni, 
kit js az eo Felsege hadai el praedaltak [Kv; UtI]. 
1767 Ezen Ir tásra ki marhái vagy mitsoda 
falu Csordája ha j t a to t t hatalommal a benne ter-
mett füvet el praedalni? [Kv; J H b K XLVIII/1. 
6 vk]. 

elprćdálás 1. elzsákmányolás; luare ca pradă ; 
Erbeutung. 1664 annak az husz minés lovaknak 
az el praedalasais mind az olla budakyak vitke, 
az Tőb mínésekettis es marhakat azon minésbűl 
s barom niaybul valókat mind az olla budakyak 
praedaltak s vesztegettek ěl [Szászfellak SzD ; 
Born. X X X I X . 4 Kis Petter (35) jb vall.]. 

2. elpusztít ás/vesztegetés; distrugere ; Zer-
störung. 1666 az D. A ez ellen semmit nem Com-
probalhat jouainak el praedalasa felől [Maros-
sztgyörgy MT; K s 67. 48. 31]. 1767 az egész 
falu Csondáját . ezen Irtasban termett fűnek 
el praedalására ha j t a t t ák el [Mocs K ; J H b K 
XLVIII/1. 9]. 

elprédálódik el/kipusztítódik; a se nimici; zu-
nichte werden. 1786 (Az erdő) ha szintén az 
Mlgs Possessor Urak keze alatt lett volna is régén 
el praedalodatt volna, de az Communitas szor-
galmatasan őrzi vedelmezi, hogy kár bennek ne 
essék, magak jövendőbeli nagy romlásakra [To-
rockó; TLev. 4/13. 10]. 1847 kevés esztendő 
múlva el praedalodott volna az az erdő, a ' mely 
ha pázmánként és törvényesen vágodot volna tőb 
Seculumokig elégséges lett volna [F.árpási üveg-
huta F ; TSb 46]. 

elprédált 1. e lpuszt í to t t ; distrus, nimicit; zer" 
stört, vernichtet. 1744 az Querelans Instan" 
t i á j á t azzal concludallya hogy Excellentiatok és 

Nagyságtok committallyon Nemes Doboka Vár-
megje Fő és Vice Tiszteinek hogy praetensivë el 
praedalt Gabonáit . . . Sz : Egyeddel® refundal-
tassák, kárait restitualtassák, el hánt és égetett 
Kértéit restauraltassák [Wass. Czegei Wass Ádám 
lev. — ®Szentegyed SzD]. 

2. elrabolt/zsákmányolt; jefuit, luat ca pradă; 
weggeraubt, erbeutet. 1785 : Eddig sem(m)i elpré-
dált portékát a meg vet tet teken kivűl ki nem 
kereshettünk [Szászváros; BK. Bara Ferenc lev.]' 

elprédáltat 1. elzsákmányoltat; a dispune să 
fie luat ca pradă; erbeuten lassen. 1654 : midőn 
hwseged kezéhez iutott . azon falu® kép-
telen saczoltatással terhelné az ot t lakos szegény-
ségét, es ez előtt ualo napokba(n) feles s z á m ú 
louasokat kwldne reaiok hwseged, biraiokat megh 
fogatta, marhaiokat, iauokat, el praedaltatta [IB 
fej-i rend. I. Bethlen Domokoshoz. — aOrkoláb, 
az egykori gyulai szandzsákságban lévő, akkoſ 
pusztafalu]. 1736 (Gr. Apor István) minden 
bonumai az kuruczi revolutioban oda lettének 

Tököli Imreh Segesvárra küldvén, minden 
bonumait elprédáltatta [MetTrCs 447]. 

2. elpocsékoltat/pusztíttat; a face să se 
pădească/nimicească; vergeuden/schwenden lassen-
1757 ezen Rétnek egj részét fel szánt a t ta Len-
nye volt benne de eo kigjelme rea h a j t a t t a -

. . Menessét, s a rendet mind bele tapadtat ta a 
Sárban a helj vizes lévén, s el predáltatta [Gyeke 
K ; Ks 4. VII. 6 Biró János (32) jb vall.]. 1778: 
Falu szűkségire hagyott tilalmas Erdőt Ngo<* 
predáltatá-el onnan csináltatván, s gyepűltetvén-be 

Ngod Kaszálló-Rettyeit [Msz; Told. 3a]. 1780: 

azon kaszáló helyet Néhai Farkas V aszil13. 

Felesége meg vette egy részit mégis k a s z á l -
ta t ta , de jobb részit Hesdáthi Bonda Szimnyio* 
marháit potentiose réá ha j t ván rész szerént fűvente 
de jobb részit szénául ell praedaltotta [ H e s d a 
TA; J H b XXXXI/28] . 1804 : E n Pap J á n o s M * 
éppen Szomszégya vagyok . hogy . valaki-
nek gabonáját el praedal ta t ta volna soha sem 
hallottam [Pálfva U ; Pf. Jakab Gergely (4 b ' 
szabad székely vall.]. 

elprédáltatás felprédálás; prădare, jefuire; Vei-
schwendung. 1792 Városunk(na)k mind az elleJl ' 
ségtöl, mind a Tolvajoktol sok izb(en) valo e 

praedáltatása [Züah; Borb. I I hiv.]. 

elprédálta tik 1. elzsákmányoltatik/raboltatik; * 
fi prădat / jefui t ; erbeutet werden. 1675 Az • 
Oon szerszám az Németektől nagyob rész® 
p(rae)daltatot [Torockó; P k 2]. 1704 e./l770 ' 
A’ Sombori Ekl(esi)a(na)k elébbeni E s z k ö z e i ^ 
predáltattak, ha nem azok hellyébe ezek® szere^ 
tet tek [Szászzsombor S z D ; SzConscr. 100. ^ 
•Ti. a fels-ban jelzett úrasztali eszközök]. 1' ^ 
Ha valamely Ecclesiáktol valamely bonum 
az elmúlt háboruságos esztendőkben e l p r a e d a l t 

tak, ha nem a Falu, vagy Privatus eIIV e 
maga sükségéért vesztegette, vagy zálogosíto 
el [Nsz; SVJk]. 
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2. elpocsékoltatik/vesztegettetik/pusztíttatik; a 
se prăpădi/risipi; vergeudet/wüstet werden. 7749 
Tyukfiak és Nagy Tyúkok döglöttek, az ŭlŭ és 
Görény által praedaltattak ell [Kiskend K K ; 
Ks 70. 51 szám.]. 1757 ezen Falubéli Bartsai 
rész jószág az Uraság parantsolattyábol fel 
költetett és azon kertben egy vékán vetet 
uyőtelen kender el tapadtatott, egy Szekérre való 
Tőrők buza is s ugy s(alva) v(eniat) egy jo szekér 
disznó dinye mind el predáltatott [F\orbó AF; 
BK sub nr 899]. 1788 : Leveleim el predaltattak, 
nagy része meg égettetett a Rápolti Temp-
lomnál [Branyicska H ; JHb XXXI/26]. 

elprédáltattatás elpocsékoltatás/pusztíttatás; ri-
sipire, distrugere; Verschwendung/wüstung. 1767 
Azon falu hány napon haj tot ta oda Csordáját, 

mind annyiszor az egész falu késérteé marháit 
ki azon Irtásra, vagy talam más külső Ioszág 
béliekis ide joven Uroság dolgára adhibealtottanak 
Segítségül azon irtásnak a marhák által valo el 
predaltattatására ? [Mocs K ; JHbK XLVIII/ 
1. 6 vk]. 

elprcdikál elparentál/temet; a înmormînta; jm 
einen Nachruf haltén, begraben. 1722 k. Proven-
"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 essek 
azon gazda embernek ajandekon iartozzek a Prae-
dicator el praedicallani [Körtvélyfája MT ; Görg Jk 
121]. 1798 meg holtak ezek Lőrintz P'erentz 
Mélgos Szilvási János Ur ŏ Naga Udvarába, ott 
el prédikáltam Pŭnkŏst harmad napján [György-
fva K ; RAk 53]. 

elpróbál megkísérel/próbál; a încerca; versuchen. 
1712 Az miolta bé jóttem, pénzemen élte(m) ; 
Idegentúl, valahol, ki gondolhatta(m), mindenütt 
el próbáltam, de sohult pénzt, ne(m) kaphatni 
íA.szálláspatak H ; JHb Jósika István Jósika 
Imréhez]. 1789 semmi módot nem látnak mely 
által szaporitthatnák a Termést, mivel minden 
módot már el próbáltak [Szentpál U; UszLt 
XIII. 97]. 1827 az Exponens Urnák azon darab 
Kaszállojabol egy Darabott 7 Cométánusak 
által el jártatattván, a midőn az Exponens 
ur, a 14 Cometáneusak által valo Jártatást el 
Brobálta volna . Kegyelmetek azt meg nem 
engedték [Msz; SLt Vegyes perir.]. 1841 A 
marhákot most a Susánna napi Szász Régeni 
Sokadalomkor, mentől jobban el adni és mentől 
^Itsobban másokot venni el proballyuk [Görgény 
MT; Born. G. XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 1849 : 
miután bizonyos tudomást kaptunk arról, hogy 
azon kults az, mely a’ Krizsán Mária ott lakása 
ideje alatt azon ajtohoz használtatott azzal a' 
bé és kizárást előbb ottan elpróbálva elmentünk 
a ' Kelemen Béni szállására [Kv; Végr. Vall. 73]. 

kipróbálás kísérlet, próbálkozás; încercare; 
Versuch. 1871 : A templom és torony elkészíté-

sére nézve 100 fr t határoztatott a kömiveseknek, 
mivel többszöri elprobálás után 80 irtokért nem 
akartak kiszállani hogy munkálatokat tovább 
folytassák és bevégezzék [Burjánosóbuda K ; 
RAk 116]. 

elpróbált megkísérelt; încercat; versucht. 1831 
u. leg előbb 1829-be . . . az Executiot el próbál-
tattam, de a repulsiora Brachiumot nem nyertem, 
hanem bizonyos utasittassal az Executio reinvial-
tatott, ezen reinviatio mellettis el próbált Exe-
cutio repelláltotván újra is Brachium kérésem 
meg vettetett [K; Somb. II]. 

elpróbáltat megkíséreltet; a puné să încerce; 
versuchen lassen. 1831 u. (A) végső, s minden 
remediumokot ki rekesztő sententia mellett leg 
előbb 1829-be 6o Juniy az Executiot el próbál-
tattam, de a repulsiora Brachiumot nem nyertem 
[K; Somb. II]. 1844 Az idéztető Méltoságos 
Grof Ur szomszédok által el foglalt Két szántó 
földeinek Ki határozását és jártatását törvénye-
sen el próbáltatván, azt Kegyelmetek meg 
akadallyoztatták, a’ kezekben volt páltzával és 
fával répellálták [Makfva MT TSb 57]. 

elpusztít 1. megsemmisít; a nimici; vernichten. 
1600 (A sövényen) a' mit egjszer epitettwnk, 
Jgen hamar esmett el púztitottak, vyolagh kellet 
meg chinaltatnom [Kv; Szám. 9/XIII. 3]. 1688 
a Majorját egészlén el pusztították [Kv; UtI]. 
1706 : Isten eö Felsege bennünket, az nemzett-
séges búnért gerjedező haragjából egesz Varasos-
tol idegeny nemeth nemzet által tűzzel el Pusztí-
tót [Ne; KemLev. Dobolyi cs. lev. I. 60]. 1711 k. 
valaki most ki nem jő, soha többször bizony 
Erdélyben bé nem bocsátják, sőt házát, jószágát 
tőből elhányatja s pusztítja® és kegyelmetek örökké 
való számkivetésben marad [Rákos Cs; SzO 
VII, 172 Cserei Mihály a Moldvába kibujdosott 
kurucokhoz. — aRabutin tábornok, erdélyi fő-
hadparancsnok]. 1781 A' Szabó őrőkségin egész-
szen el pusztította még az elsó Gattal felemelt 
viz a' Házat [Kisalmás H ; JHb XXXII/22]. 
1805 Eŏ Excljának egy igen hasznos Berke 
Lévén az intézett Uj gáton felljül, az a gát miatt 
fel tojulo Viz el fogja pusztittani [Görgényszt-
imre MT; Born. G. XI. 12]. 1814 hallatlan 
példa volt eddig előttem, hogy a Gergeritze Asz-
tagbanis megegye a Gabonát, de ezt elpusztította 
volt [Banyica K ; BfR 117/1 Andr. Csatt (58) 
nb lev.]. 1817 Székelly Joseff Praefectus az 
Havasi Juhakbol be akarván mindeneket a ' Faluba 
űzni, és a' Tolvaj Barlangakat el pusztittani — 
Harsányékatis a’ kik leg tőbb építéseket tettek, 
és Irtogattak el űzte az Erdőkből [Görgénysztimre 
MT; Born. G. XVIII. 5 Árkosi Antal (60) ns 
vall.]. 

2. kipusztít; a distruge; ausrotten/tilgen. 1711 : 
Tudom hogy az Besenyei határon leuö Borzik 
nevű erdeit eő Naganak derekason el hordák 
Radnotra, látván hogy tellyességgel el pusztit-
tyák azon eő Naga erdeit . . . , mostani Besenyei 
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Praedicator uram is hozott azon erdőből az maga 
házahoz Szálas fákat [Besenyő K K ; BfR IV. 
30/26 Delei Is tván (36) jb vall.]. 1730 : a ' Falusi 
emberek is, a kik(ne)k Lovok volt s vagy czöve-
ken vagy penig a ' Csordában tar to t ta oda csapta 
(ígv!), s igy osztán mind el pusztították a ' Sarjút 
[Türe K ; Told. 28]. 1742 akkora építvén ă Fel-
legvárat, mind el pusztították voltb, karó soholt 
égy szál nem maradot t volt [Ky; Aggm. C. 12. — 
aAz erődítés építését már 1713 tá ján megkezdhet-
ték és 1716-ban fejezték be (KvTel. 4 5 - 7 ) . *Ti. 
a szőlőket]. 1775 : Ezenn Allodialis Erdőt 
anyira el pusztí tották hogy nem tsak tűzi fát , 
de még kertnek valo veszszőt sem lehet benne 
találni [O.csesztve A F ; EHA]. 1791 179 Juhain-
kat Szüntelen Nyúzván s el adogatván elpusztítot-
ták [Széplak K K ; SLt]. 

3. kiirt/pusztít ; a st îrpi; ausrotten. 1790: Az 
juhokis nagyon el tőitek rűhvel, noha elég 
dohányt vesztegetek mosásokra, még se tudjuk 
rollok el pusztítani [Bencenc H ; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1821 : Tekintetes Sombori István Ur-
nák panaszszára tétetet t az a rendelés, hogy 
M. Nagy Somboron, minden meg kiilömboztetés 
nélkül, a ketskéket tar to gazdák, a magok kets-
kéjeket pusztitsák el, azt nem tellyesitvén 
Confiscáltassanak is [M.zsombor K ; Somb. I I 
Sombori Farkas kezével] | az szűkség Tőrvényt 
ront a ' Szegény Ember, a ' mit lehet most tsak 
azt tart , ha okunk volna is, a ketskéket el pusz-
títanunk, tanátsossabb és boldogobb időkre él 
hadnok (így!) [uo.; i.h.]. 

4. lepusztít; a prăpădi ; vertügen/heeren. 1687 : 
fakonis szepen vagyon Gyümölcs, de mikor dere-
kason Teremis az Biro Relatioia szerént az falu-
beliek pusztit tyák el [O. gyerőmonostor K ; WH]. 

5. lerombol; a dăr îma; niederreißen. 1588: 
(A házat) le vagak ell puztitak ky mya ell kelletek 
menny mas vr newe ala annak az en ket fiam-
nak [Zsákfva S z ; WLt]. 1604 : Fabian János 
wakmereősegre wetwe(n) magatt az Dolognak, 
sem eleytt, sem utolliatt megh ne(m) tekintue(n) 

Mindzenthy Benedek wramnak egy fewriz 
Molnatt az korondy hataron ell puztitwan, vas-
sait el hordotta [Korond U ; Ks 14. XXIX. 9]. 
1653 Udvarhelyt is, a hol most a vár vagyon, 
klastrom volt, és azt is ő bontot ta el a jámbor 
János királya valahol a község és a patronu-
sok elhagyák a régi hitetb , o t t bizony mind elhány-
ták es elpusztították [ETA I, 71 NSz. — a János 
Zsigmond. bA rk-t . ] . 

tt. feldúl; a devasta /prăda; verwüsten. 1671: 
Jószágainkat ă Poganság ben jártában igen el 
pusti totta volt ugy annira hogy . . . Arbai és mas 
helyeken liuő josagainknak semi hasznaval nem 
ühetunk még meg nem ipithettyűk okét [Baca 
SzD; RLt O. 5 Bánffi Sára nem sk lev.]. 1706: 
Ezen holnapnak fogyta felé megindulnak az né-
metek; róllunk is elmennek az dánusok, minek 
utána nagy részit az városnak elpusztították volna 
[TT 1890. 321 SzZsN]. 

7. átv ? kb. e lnyom; a da la o r par te ; verdrän-
gen, erdrücken. 1755: az oltsu bor él pusztittya 

a drágát [Nagydevecser SzD; WLt Böszörményi 
András (39) zs vall.]. 

8. e l tüntet ; a face să dispară; v e r s c h w i n d e n 
lassen. 1753] 1781 : mikor a Tutor ki ment a Gyo-
gyi kastélyból mindeneket el vit t és pusztított, 
tsak a puszta kőfalakot hagyta a Mostoha fiának 
[Nagyrápolt H ; J H b LXXI/3 . 234]. 1781 Lát-
t am az egyik erdő Pásztort . ., hogy . . . egy fenn 
álló nagy Cserefát aszszut el pusztitot el hordott 
[Csóka MT; Ks]. 1783 az egész falu edgyet értett, 
és vegezett bene, hogy Jánk Pétru Csíirét rontsák, 
vágják és onnan el pusztitsák [Grohot H ; 
113 Vegyes ir. ], 1814 : Barátosi szemibe mondotta 
Dobainak : hallya ked Dobai Uram, engemet ugyan 
sokat üldöz ked, már mindenemből ki f o r g a t o t t ; 

de én mégis a ' Czéh Ládá já t fel nem vertem, a 

Czéh Pénzét el nem pusztítottam, mint kigyelmed 
elsőbbi Czéhmestejrségében [Dés; DLt 56. 21]. 

9. (erdčt) kiirtva/pusztítva elhord; a tăia şi a 

căra; (ausgerodet) wegschaffen/tragen. 1711 
lát-

ván hogy csak el pusztit tyák azon erdőt R a d n o t r a , 
esmét kértem Fekete Mártontól azon erdőből fát, 
valami Csűr ágosnak valót [Búzásbesenyő K K'r 
BfR IV. 30/26]. 1757 az . . Almás Mezeinek 
felső vegiben Laknak, s . . Esztendőnként v e t t é k 

meg, s eök is pusztították el onnan az erdőt [Gyszm l 
DE 3]. 

10. i r t ; a defrişa; ausroden. 1759 (A legelőt) 
észak felől bizonyoson rengő eleven erdőből pusz-
tították ell Cseledgyekkel [Ditró Cs; LLt]. 

11. kb. felfal; a de vor a, a rnînca t o t ; verzehren, 
(auf)fressen. 1748 : száma nélkül sokszor jöttek 
az Tatár Sigmond Vr(am) sertéssi az Uram Tar-
soly István Vr(am) Csűrös kertiben ., és 
Vram gjakron ha j t a t t a velemis haza azon sertes-
seket eŏ kglméhez, kéretvén általom p i a c i d é , 
hogj tartsa rekesz alatt, mer t a ' mi kevés gabo-
ná ja vágjon, el puszt i t tyák [Torda; T J k lH* 
239]. 

12. elpocsékol; a irosi/risipi; v e r s c h w e n d e n / 
geuden. 1774 látván én . . . azon teménytelen 
Gabonának el adását, kérdesztem Csutak Uramat, 
mi az oka hogy ugy el puszti tyuk az Gabona.tr 
s az Udvart a nélkül hadgyuk, hiszem az Urasag 
t ám nem Szŭkŭl ugy meg [Mocs K ; KS. Conscr. 
45 Soos Ferentz (30) jb vall.]. 1851 : még máig 
is i t t vagyak, elég nyuktalan irántad is de házoin 
iránt, a ' mit össze koportam ki tudgya most kJ 
éli el, ki pusztitya el [Kv ; Pk 6 Pákei Krisztin* 
férjéhez]. 

13. tönkretesz; a dis t ruge; zunichte xnache^ 
verderben. 1570 : Kemeny Jstwan az Josza£°j 
el ne puszticzya hanem szokot Thŏrwin adaiok^ 
es szolgalattyokal meg elegegyek [Balázsfva A*4' 
J H b XX/51]. 1579 Wegeztek eztis eo kegn>eţ 
myert hogy az porteore (I) molnat zernyvn ' 
puztettottak el Byro vram eo kegme tud 
kőzzek rayta Annak gongia wysselesset kyre bj* 
tak volt, es ky miat esset legie(n) Az p u z t e t a s 

[Kv; TanJk V/3. 188b]. 1738 : Ugy t a p a s z t a l j 
és látván lattyuk, hogy' Kgld ugjan ki költ aíO 
ellen a’ Szegény Taxas Városok ellen, most u t f 0 ^ 
nan azt az mostani Circumstántiákba sokat $ze 
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vedett nyomorult Beretzk Várossát el akarja 
pusztítani, a ' midőn az Ojtozi Passuson excubalo 
Müitiának kívántató Servitz, Gyertya, Szalma, 
-Só, Tálak s Fazakok heti Szekerek praestálását, 
Profontyok vecturáját s Macellum folytatását a’ 
nyakába vetette [Ap. 1 a gub. Apor Péterhez]. 
1752 hát amely 24 forintos jó Lovát a Városnak 
akkori G(ene) ralis Perceptora nyargalásb(an) el 
pusztított rontott, miért nem difficultályak, ha 
^n miattam döglött volna el, most difficultásban 
adták volna ki aztis [Kv; Szám. 69/XXVII. 11]. 
1795 az Alperesek marháinkat szántszándék-
kal pusztították el [Msz; MbK 104]. 1802: tó 
eres lévén a ' Rétnek harmad része, olykor a’ Viz 
el szokta pusztittani [Backamadaras MT; CsS]. 
1843 még jöhet olyan nagy viz, mint volt most 
három esztendeje olta minden esztendőben — 
akkor el hordja, s elfogja pusztítani az egész 
helyet [A.jára TA; BLt 12]. - L. még HSzj 
törökbúza al. 

Ha. 1788 el pusztittani [Koronka MT; Told. 
38. 13]. 

elpusztítás ? feldúlás; devastare; Verwüstung. 
1000 Azertt hiuattam Ktek Eleybe az alperes-

sekket mindé (n) hazaimnak es ahoz walo epű-
letţimnek el posztittassaban o t t woltak kiért si 
mris az mondom kapitalis sententian wadnak 
kilen kilen [UszT 15/45]. 1660 : ertem mit irjo(n) 
az Cliyeffei Ura(m) joszaga, s iovai el pusztittasa, 
* tekozlasa felŏl [Ks 41. H Pe tk i István lev.]. 

elpusz títliat elzavarhat; a putea goni; ver-
meiben können. 1688 Valakinek mezei vetese 
nincsen az Fazakasok kŏzŏt, az olljanokon, eŏ 
kgk hogy élést vegyenek megh ne engedgye, egyeb-
u^ántis ezek sellérek levén, ha effélekkelis igassag-
ţalanul terheltetnek, könnyen el puszti thatt ják 
mne(n) a ' Faluból [F.Porumbák F ; ÁLt Urb. 15], 

elpusztított (irtással) pusztává t e t t ; făcut pustiu 
<Prin defrişare); (durch Ausrodung) verődet. 1754 : 
A Bük alljában jo darab hellj posztult el látom 
f s Bükfa tsutakokis vadnak az el posztitott hell-
é n [Alfalu Cs; LLt Csáky-per 537. L. 3]. 

. elpusztíttat megsemmisíttet; a face să fie nimi-
c j t ; vernichten lassen. 1702 : illyen meg njomoritott 
állapotunkban légyen segítséggel kegyelmes Csá-
szárunk gyámoltalan híveinek hogy világ Példá-
d r a szörnyű képpen el ne pusztíttassanak ben-
nünket méltatlan, 's minden törvény nélkül [To-
rockó; TLev. 4/3. 3a]. 

C1Pusztíttatás feldúlatás; devastare; Verwüstung. 
'835 a hajdoni háborús űdőkbe ellenséges ostrom-
asi mián a Falu Alsó Sinfalva el pusztíttatván, 

* Falunak elpusztittataso (!) kőzzőtt meg mara-
dott kevés Számú Alsó Sinfalvi Lakosak kíntele-
mttettek a közzelebb valo Hellységekbe lakásokat 
*Atal változtatni [Asz; Borb. I I ] . 

Pusztíttatik I . megsemmisíttetik; a fi nimi-
' vernichtet werden. 1796 : azon Privüegium 

elszenvedhetetlen 

hogy a ' Tatárok által el égettetett, és el pusztí-
ta to t t légyen, az ezen most producalt Restaura-
tiobol, és Renovált Privüegiumbol világoson ki 
tetzik [Mv; TLev. 5/16 Transm. 78 tábl.]. 1815 : 
külső mezei lak hajlékok el posztít tatott [Orsova 
MT; Born. G. XV/13 Molduván Vaszilie (78) vall.]. 

2. kipusztít tatik; a fi distrus; ausgerodet wer-
den. 1789 Mint hogy penig a Földes Uraságnak 
fel adása szerént az erdők erossen Le vagattak, 
s . . . el pusztí t tattak e részben rendeltetett hogy 
a le vagat tatot t erdők leg jobb móddal tiltassanak 
meg [Kv; TLev. 7/8]. 1797 Ezen Erdőnek na-
gyobb része tölgyes szálos, egy része pedig, el 
adat ta tván le vágattatván, el pusztí t tatot t [Ajtón 
K ; EHA]. 1811 Liget nevezetű helyben 
ritkás Erdő . . a ' Szamosfalvi Majorság Malom, 
és Csűr fel építésével ugy annyira el-pusztittatott, 
hogy ma tsak tüzelő fákat lehet benne találni 
[Inaktelke K ; EHA]. 1814 : a ' hellységűnk Hatá-
rán vágynák közönségesen elö erdők vágynák 
(így!), de ugy el-pusztittattak, hogy már haszon 
vehetetleneké lettenek [Kucsuláta SzD; Bet. 3]. 
1820 : a Szüva fák(na)k jobb részsze ki vágatott 
el posztít tatott [Martonos Hsz; Pf]. 

3. feldúlatik; a fi devastat ; verheert/wüstet 
werden. 1657 Urunk Lithvániában egy várat 
megvőna hadaival onnat aláindula nagy pusz-
títással — sok templomok puszti t tatának el és 
udvarházak felprédáitattak [ETA I, 161—2 NSz. 
— aII . Rákóczi György szerencsétlen kimenetelű 
lengyelországi hadjárata rendjén]. 1677 az eo 
kglme egi Testver Nénnyenek házak . . . az el 
mult veszedelmes ŭdokb(en) az pogániságtul tuz 
miat el pusztítatván, romlott, és puszta allapattal 
lett volna [Ne; DobLev. 1/25]. 1835 ellenséges 
ostromlás mián a Falu Also Sinfalva el pusztít-
tatván, a Falunak elpusztittataso kőzzőtt meg 
maradott kevés Számú . . . Lakosak kíntelenlttet-
tek a közzelebb valo Hellységekbe lakásokat által 
változtatni [Asz; Borb. II] . 

4. tönkretétetik; a fi stricat(ă); zugrunde ge-
richtet werden. 1679/1681 Mindenűt valo Tilal-
mas erdőkre s halaszo vizekreis jo gondot visel-
tesse (n)a, hogi azok à vigiazatlansagh miat el ne 
pusztíttassa (na) k [Vh; VhU 670. — aAz ub]. 

elpusztíttatott feldúlatott ; devas ta t ; verwüstet. 
1835 (Az alsósinfalviak) az Alsó Sinfalvi Hatá-
rára (I) valo gondviselést által ad ták Felső 
Sinfalvának oly formán hogy . . . ami osztatlan 
földek voltak azokbol a Felső Sinfalviak edgyütt 
részesedhessenek az Alsó Sinfalvi Birtokasakkal 
addig mig az elpusztíttatott Alsó Sinfalva Helly-
ségének meg maradott s közelebbi Falukba el 
Széledett tulajdonosai annyéra Szaporadnának 
hogy az Alsó Sinfalvi egész Határnak gondvise-
lésére, mivelésére, elégségesek lennének [Asz; 
Borb. II] . 

elpusztul 1. megsemmisül; a se nimici; zu-
nichte gehen/werden. 1644: no vidombaki megh 
fogatai, de bizony el kel puztulni az majorodnak 
. . . Hallottam te öle . . . hogy Isten eŏ te t ugy 
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segiti hogi fel ege ti az Ura majorat [Mv; MvLt 
291. 420a]. 1694 Az Varból egyenessen ki men-
vén az Alsó var Kapuján Kivűl az hol az előt 
Istállók . volta(na)k, ugy Kertek(ne)kis Keri-
tesi es be Sővenyelese, most mind azok (na) k helyein 
nincsen semmi, mind el pusztulta (na) k ; csak az 
helyei maradta(na)k [Kővár; J H b Inv.]. 7733 : 
Rákos Patakán levő Malom ez közelebb el 
mult revolutio alat t el pusztult uyabban ex fun-
damento fel epitteseről egyenlő akaratból Con-
feraltunk [Komjátszeg TA; EHA]. 7748 A 
háború idő és sok nyomorúság miat majd az egész 
Falu elpusztulván azon ház helyen lévő épület 
is mind el pusztult volt és az oltátol fogva mind 
tavalyig pusztájában és bitongjáb(an) lévén égy 
ember házat Csinála réá [Mezőkirályfva K ; Told. 
35a]. 1769 a ' kurucz világ idejében az egész falu 
elpusztulván, azon lévő házak is el pusztultanak 
[Szamosfva K ; J H b K LVIII Korpogyán Gábor 
(64) jb vall.]. 

2. kipusztul; a pieri/dispărea; ausgerottet wer-
den. 1570 Ersebet Dabo Thamasne hallotta 
Jgarto Lwkachnetwl eo neky Mongya volt, ely 
Adam az zeoleot azt Monta hogy Byzon ely 
puztwl [Kv; T J k III/2. 112]. 1573 : az Harson-
gart bely Zeolek Myweltetesereis eo k. legien 
gongiok Ne puztwllianak ely [Kv; TanJk V/3. 
78b]. 1638 Vagion Tuzokmálban Egy fertali 
szeoleo . miueltetesse Ilona Aszszoni es vegie 
hasznát, de iol miueltesse, ne hagia el pusztulni 
[Kv; RDL I. 114]. 1719 stániláéknak volt Egy 
Dárab szolőjok de űdovel el pusztulván sokáig 
és sok Esztendőkig pusztán állot most nem régen 
azon helyb(en) Popa Opráné, Lupe és Dán Gin-
dila fogtak szőlőt fel [Pókafva AF ; J H b XXVI/ 
54]. 1749: Lévén Angyalos (na) k egy felfogott 
erdelye, már most Szintén elpusztult, melly erdőt 
communi consensu omnium Incolarum conferalak 
az Ekkl(esi)anak cum tali modalitate, hogy ennek-
utánna felfogott erdő légyen, és senki erdölni ne 
mér eszelje sub poena Flr 3 [Angyalos Hsz; SVJk]. 
1754 A Bű alljában jo darab hellj posztult el 
latom és Bükfa tsutakokis vadnak az el posztitott 
hellyin [Alfalu Cs; LLt Csáky-per 537. L. 3]. 
1761 Josika Dániel Vr ŏ Nga Curialissához tar-
tozott egj gyŭmòltsŏs kert . . . mellybŏl fermě 
minden gyŭmŏ l ts fák el pusztultanak, hanem egj 
néhány Alma, és Kŏrtŏvély fák még eddig meg 
maradtanak [Pókafva A F ; J H b K LXVIII/1. 
717]. 1822 : A . . Varga Rugaszkodoba van égy 
Puszta Szőllő, a’ melly ugy el van pusztulva, 
hogy nem is lát tzik ra j ta hogy ot t Szőllő volt 
[Jára MT; EHA] . 

3. kivész/pusztul; a dispărea, a se prăpădi; 
aussterben. 1744 ö t esztendőtől fogva miolta 
a Gát két rendb(en) annyira el szakadott hogy 
a Halak el pusztultanak vólt belőlle, azólta ŏ 
Nga semmi hasznát nem vette [Tóhát TA; J H b 
XI/17. 9]. 1755: (A méhek) el dŏglŏttenek és 
pusztultanak [Udvarfva MT; Berz. 11. 85. 5]. 

4. elvész; a pieri/muri; zugrunde gehen, um-
kommen. 1782 : Mi egész Városostol Bányászok 
vagyunk . . . a Főid alol ki hordott kőnek mive-

lésére Tűz, s Consequenter Fa kívántatik, de 
midőn a mi Mlgs Földes Uraink tŏllűnk minden 
Erdőket el vettenek, el vették azzal edgyűtt 
mi élelmünk (ne) k modgyát is, ha azért sem * 
Föld alol, se a Föld felől nem élhetünk el kelletik 
a vüágrol pusztulnunk [Torockó; TLev. 4/6. 
5b]. 1795 az ŏkrŏmmet (!) az Havason által 
hirem és akaratom nélkül jármalták, melly eről-
tetés miatt meg szakadott, és mindjárt harmad 
napra mégis döglött, az más két Darab marháim 
pedig az éhség miatt, az Hideg általis ehen el sza-
katkozván azokis el pusztultanak [Msz; MbK 
104], XIX. sz. eleje ollyon Szűk Kost idején 
tellyes lehetetlen Szolgálnám el pusztulak marhás-
tol együtt [Zágor K K ; Hr]. 1812: Fülem hallot-
tára panaszolta a Groff aztis számtalan ízben, 
hogy nem élhetek a Feleségemmel tsak el ke" 
pusztulnom, mind eddiglenis a Házom c s e n d e S -
ségéért szenvedtem [Héderfája K K ; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis vall.]. 1829 : Edes Anyà~ 
mék meg lehetősen vannak, bár tik ís jol lennétek 
— én ha el pusztulakis nem nagy kár [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

5. elnéptelenedik; a se depopula; sich entvöl-
kern. 1610 Kozma Telke Neueó falunak az Vitez-
leo Kraynik Laszlo ioszaganak, meliben ennek 
elótte Magiarok laktanak, de ez el mult ezte(n)' 
deökbelj disturbiomokba(n) el pusztulván, ug* 
telepitette uolna megh [BfN fej.]. 1628 k. Mike-
haza neuw falu az sok disturbiumokba(n) 
annyra elpusztult volt hogy sok ideig chyak eg/ 
emberis ne(m) lakta [SLt V. 17]. 1721 : az Útban 
valo hellyek a’ sok Müitaris, és másféle Condes-
censiok miá elpusztulván, hellyeket annyéra e* 
hatták, hogj az Ország ut tyáb(an) lévő hellyel 
már tellyességgel lakosok nélkül hagjattak [KVr 

Ks 18/XCIII gub.]. 1740 most ném lévén a 

Szegénység (ne) k mit énni annyival inkább 
Quartelyossait tartani, mind el menyén. NgoCl 

méltóztassék az hol illik ennék az V(á)r(nie)gyé~ 
nek ügyit forgotni, mert i t t egj ember még nem 
marad, végképpen most el pusztul a v(á)r(nie)g)^ 
[Hosdát H ; Ks 83 Zejk Is tván lev.]. 1777 : a m ^ 
mondják a Batsitya Nevű helyen egj Szeketunce 

Csetyászke Nevezetű Falu melyet a H á b o r ^ 
időkben ültek meg valami Emberek s a békes-
séges idŏb(en) osztán el oszolván onnan az Embe-
rek a Faluis el pusztult s az Emberek köz^1* 
edjik Konkòjfalvára s a másik Ködmön ősre sz* “ 
lott, s . . irtoványaikat azolta ki hová t e l e p e d e 

onnan oda birja [Konkolyfva SzD; J H b K L v I 1 7 
28]. 1786 Már én a Nsgtok Bentzentzi öröksé-
geikre mind idegen selléreket telepítettem k 

napi dolgot alkudozván velek, mert a Nsgt° 
féle jobbágyai (így!) még a Czigányokis ki ko 
teztek a Nsgtok főidéről mind egyig, s más vra-S * 
földére szállottak ugy hogy eddigis puszta v ° 
Bentzentz, de a mostoni kőltezkŏdéssel még 11 

gyobban el pusztult [Bencenc H ; BK. Bara Fere* 
« lev.]. ^ 

6. megszűnik; a se desfiinţa, a înceta sa 
existe; aufhören, eingestellt werden. 1784: V 
. . . az én értemre elsŏb(en) i t t a’ Faluban s z e d e t e 
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annak utánna égy Dimbu gyelá váma nevű hellyre 
vitetett a' Vám szedés, onnat meg viszsza hoza-
tott a' Faluba az elŏbbeni hellyére az hol elis 
pusztult [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 48]. 

7. használhatatlanná válik, tönkremegy a de-
veni inutilizabil, a se dărăpăna/strica; zunichte 
werden, verderben. 1567 En Thomory Myklos 
Adom Emlekezetre Myndeneknek kyknek Jllyk, 
hogy En Latwan Jozagonknak felettheb walo 
pwztwlasat, Orozffajabelj, es septerbelj Rezeonk-
nek, mellyek Halabory Palnal Zálogon Thartatt-
hanak, kenzerytettem Arra hogy az meg Jr th 
rezeket valamynt es valahogy kezembeol ky veghy-
em, hogy thelliessegel el ne pwztwlna [Gyf; Ks]. 
1570 (A plébánost) Intenek azonis eo K. hogi 
az plebanossagh hazatis Neh hadna ely pwztwlny 
Epitene eois Rayta Mint az Theob plebanosokis 
ehelekettenek [Kv; TanJk V/3. 29a]. 1586 My 
Attiafiak egy massal zolwan, kereok Mihály Mes-
tert hogy az Arwak hazaba Mennien lakiek benne 
es Ne haggyá el pűsztűlni [Kv; TJk IV/1. 542]. 
1591 Annak utanna mikor Swteo Peter ki mene 
az hazbul vgj púztula el az haz [Szkr. U; UszT]. 
1610; Tudom aztys hogj it az Viz keozeot az 
Poro(n)dot be kerteltette volt Lazar Lazara Fe-
rencz egizer ., hogj Lazar Ferencznek fejet 
v<ett)ek ugj puztula el az kert [Alfalu Cs; Torzs 
»>Nagi Antalne Orsoljazzonj" vall. — aígy két-
szer!]. 1635 az háza vgy el púztúla, hogy az 
borjuk benne dellettenek [Mv; MvLt 291. 44a]. 
1659 az mi ipwlet most ot uagion, ha w kigiel-
mek ot nem ipitnekis az mi ipwlet most ot uagion 
azokat, fedelei tarcziak hogi az eső viz miat el 
ne pustuljanak iobban [Kv; Ks M. 20]. 1675/ 
1688 u. : az Udvarhaz kőrűl valo kertekre, 
s tanorokokra szorgalmatos gondod legyen, azo-
kot io idein be kerteltesd, a ki most van, meg fedesd, 
hogi annal hamareb el ne pusztulyon, s az tano-
rokokb(an) io fű teremien [Borb. I]. 1694 az 
belső Var Udvarának az felső szegeleti mellet 
Va(gyo)n egy Kősziklából ki vagot Kut, melly 
tellyesseggel mindenestől fogva el pusztult [Kővár; 
JHb Inv.]. 1724 Kadar János az Apámtol 
az Malomban bé kéredczett ot t lakott osztán 
mig a Tois el szakadott es per Consequens az 
Malom el pusztult [Indal TA; J H b XIV/6. 75]. 
1743 a' Malom Mester mondotta hogj a' Sovén j-
ţalvi mostan epitetet Malom gátt ja miá a' mű 
Malmunk el pusztul és nem foroghat mivel annak 
gáttja miá éppen a' mű kerekeinek alá fel dugul 
a viz eppen egj Singnire [Ádámos K K ; JHb 
^•XVlIl/9]. 1782 Veress Sámuel Néhai örög 
T ° t Mártonnál inaskodott Mészáros mesterségen, 
az honnan osztán meg is házosodott ugjan, tsak 
azért hogy árván maradván háza s házi portékája 
ne pusztulyan el [Torda; KW]. 1822 : Minden 
esztendőben el pusztul a' Téglánál a' Városnak 

^ 6 3 1 ^ S Z á Z d e s z k á ^ a t T o r d a ; T V L t K ö z i g-
•• tönkremegy; a se prăpădi/mina; zugrunde 

gehen. 1593 k. tellyessigel el pusztulunk es el 
nyomorodunk [Dés; DLt 241]. 1690 Az Ecclesia 

evés jobbágyi . . . igen el romlottá (na) k el is 

pusztultanak, azok(na)k Rovatalok(na)k leszállí-
tását a’ mint ez előtt Nagtok s kgltek igirte vòlt 
veghez vinni, és Vice Tiszt Uraimekra azo(n) 
dologrol Commissiot extrahalni méltóztassék Ngtok 
s kgltek [Kv; KvRLt X. A. 5]. 1697 az város 
bizony teljessegel el pusztult, az mi kglmes vr(un)k 
eő Nga itt valo jobbágyának (!) az Csehiek (ne) k 
már csak egy őkrők is nincsen [Szüágycseh; BK. 
Kűmíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 1739 : 
Csulay Páll Vram . . . bőven fogja ennek az el 
pusztult Varmegyének romlássat, s pusztulását 
declaralni kíís resz szerint el viselhetetlen terh 
miatt resz szerint Vice Tisztek és Comissariusok 
privát a interassatiojak es kereskedessek miatt 
pusztúlt el az Ur F'ŏ Tiszt vram eő Nga távul 
lévén tollűnk [Goncága H ; Ks 99 Csulay Imre 
lev.]. 1851 Szöllőnk mi után a' jég oly erősen 
elverte, elpusztult bórra nem számíthatunk 
[Kv; Pk 7]. 

9. elnyomorodik; a se schüovi/schilodi; vere-
lenden. 1571 ele zamlalhatatlan niomorgatassok 
fogságok kalodazasok teomlechezesek kynzasok 
chepektetessek foztassok miat kykben attiokffiays 
holtanak meg, Immár telliessegel el pwztultanak 
[SzO II, 329 a ,,Zekelysegbely niomoradot keos-
segnek" folyamodása az ogy-hez]. 

10. leromlik; a slăbi; herunterkommen. 1851 
kiLsi Titi is mostanság mind beteg volt el van 
pusztulva, félünk hogy el veszeszük szegénykét, 
el fogyot erősen nagyon gyenge [Kv; Pk 6]. 

11. kb. mindenestül elmegy; a se duce/a pleca 
cu tot ce are; völlig vergehen. 1716 ha Ngod 
az Tisztek(ne)k nem parancsol, hogy ne mindenkor 
Szamosfalva legyen az statiojok ez az rosz falu 
innét el pusztul, mert nem győzheti, mar az sok 
postasagot, szekerevei ökrevei mert sohunnet, nem 
segitik őket szekerei vono marhavai [Szamosfva 
K ; Ks 95 Bíró Márton lev.]. 1734 én azt meg 
nem tudom határozni hogj egj héten által hany 
szekér fa kőit el, hanem azt tudom, hogj nem győz-
vén a Jószág a Kolosvárra valo sok fa bé hor-
dást s : egjebet, ide ki is a dolgát, sokan el pusz-
tultak el mentenek az Néhai Ur emberei közül 
[Szentpál K ; TKl Horgas Dávid (60) jb vall.]. 
1743 : Groff Kornis Antal Vram eŏ Nsága Mező 
Dómbi Jobbágyai Sellérei meg nem maradhatnak 
s el kel pusztulniak Damokos Imreh Vram eŏ 
kglme külőmb kűlőmbb féle vexai miat [Mező-
domb K ; K s 5 . XII. 10]. 1768/1771 Dsugyánk 
. . . ha Sokáig Dsugyáskodik rajtunk, az egész 
Falusiak el pusztulni készek vagyunk [Bukuresd 
H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

12. mindenestül eltűnik; a dispărea cu tótul; 
völlig verschwinden. 1685 Kis Kövesd nevű 
helybe(n) a' Komlós Kúton alóli vagjo(n) egj 
darabocska Puszta tóhely, el múlt 45 esztendeje 
miólta el pusztúlt s rekettye nőtte fel [Désakna; 
EHA]. 1712 (A) Csűr onna(n) csak hamar el 
posztula [Kilyénfva Cs; LLt I'asc. 160]. 

13. 'V 1777 egy nem Unitus ola Popa 
epitette volna ezen Házot halála után két 
gyermeke maradván egy ideig a Házban, azok 
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is innen el pusztulván, azután Tit. Alsó Péter 
Uram Sármasrol jöt t embert szalitott belé [Mező-
pagocsa MT; BK, Petrus Fejér (60) nb vall.]. 
1831 : az Görgenyi Járásban ez előtt öt Eszten-
dőkkel Görgényben volt egy Boltos, a ' ki Kovák-
kal Pipákkal — Gyapattal Fejtővel, és holmi 
kartan portékákkal kereskedett de mindenestől 
el pusztult [M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 
1315]. 

14. eltakarodik; a o şterge; sich fortmachen, 
verschwinden. 1756 : Molduán Vonyárol közön-
séges hir hogy ringyosa ember volna azt hal-
lottam, hogy az hegyi Fogadonál lakott két zsel-
lér embert egykor fogatott volt s mind addig el 
nem akart ereszteni, mig nem ígirték hogy a ' 
Feleségeket bé küldik eo Kegyelméhez s ugy 
hallottam bé is küldöttek, elég hogy . azon 
zsellérek mind ket ten tsak hamar el pusztultanak 
onnét s máig is oda vadnak [Galac BN; WLt 
Oltyán Flóra (60) zs. vall. — aOlv.: ringyós]. 
1782/7799 Tisztarto Varga Gergelly Uramnak 
szájából hallottam panaszolni, hogy el kell pusz-
tulni a’ Groff Torotzkai Sigmond Ur ŏ Nagysága 
Udvarából a’ Praefectus miat t [Torockó TLev. 
5/16 Transm. 384]. 1796 egy fia az ide valo 
Malomból búzát Lopván ra j ta kapták, melly 
miatt el is posztult innét, katonának ment [Bács 
K ; RICA]. 

Ha. 1723 elpusztulj an [Sövényfva K K ; MbK]. 

elpusztulás 1. megsemmisülés ; nimicire ; Ver-
nichtung. 1794 Fel Járai határan épült Vas 
Hamornak Gonosz Ember Tüze által valo elpusz-
tulása [F.jára T A ; EHA], 

2. pusztulás; pierire; Untergang. 1601 Amy 
az zaz lowas katonanak it letet illety, Azokatis 
admittaliak eo kegmek az eo Naga paranchio-
lat tya zere(n)t, Jnstruct iot Adwan eo naga i t 
letelek feleol, k i t meghis Allianak hogy keolche-
gekkel ellyenek, ereozakot, dulast ne chelekedgye-
nek mint ekedigh hogy felette ighen megh esset, 
ky miat t az egez varos megh nyomorodott, es 
el puztulasra J u t ó t [Kv; TanJk 1/1. 397]. 1723 
minemű nagy kölcseggel bajjal epitetünk volt az 
magam ős Földemre egy jo Maimat az Kűkűllö 
Vizén az Sövenyfalvia határan Isten tudgya; 
mely Malmatis irigségböl es nem egjebböl az 
Sovenyfalván biro Possessor Atyámfiai igyekez-
nének el rontani . . , látván az én gyámaltalan 
árvaságomat özvegységemet, akarnak el nyomni 
munkálkodván Malmamnak onnét valo el pusz-
tulását ok nelkűl [MbK 163. — *KK], 1740 A' 
Runki és Nagj-Oklosi Szegény jobbágjok szol-
gálatjok(na)k rendi ez ; Van(na)k a ' Gy. Sz. Ki-
rályi határon bizonjos darab földek szakaszokb(an), 
inelljeket tar toznak ők kétszer meg szántani és 
edgyszer el-boronálni, melljet az ŏ edgyŭgyŭ eké-
jek és marhájokkal minthogy nem vihetnek vég-
ben, kész pénzen szoktanak ekéket és boronákat 
fogadni . . . Ezen pénzben penig mind az ökrös, 
mind az ökretlen jobbágyok szoktanak contribuálni, 
és ezen pénzes szántás t t a r t ják el pusztulások(na)k 
nagj okának [Runk TA; Ks 89]. 

3. kipusztulás; prăpădire, dispariţie; Ausrot-
tung. 1753 Az Drimoszka nevű Berek . . . éli 
Pusztulasa miatt latatik a Tatrang vize erÖssen 
Bodola fele artalmasoń kŏzeliteni [Bodola Hsz; 
EHA]. 

4. kiveszés; dispariţie; Aussterben. 1725 k. 
az Magjar Kőblősi határb(an) Csorgo nevű egész 
vőlgjet hogj az régi magjaroknak el pusztulásokéul 
fogva mint közönséges főidet ugj tar tot ták s bír-
tak volna tudgyaé az valló [Dob.; B-W 
vk]. 

5. károsodás, ká r ; păgubire, pagubă; Schaden. 
7698 Náznánfalviaknak es Kűs Faludiaknak 
nagj meg bántodasokra es el pusztulásokra nem 
lévén itató és ivo helljek mint hogj egy kutt 
sem találtatik egész Falujokban [Maroskisfalud 
MT; EHA]. 

elpusztuló félben pusztulóban; pe cale de dărã-
pănare; zugrunde gehend. 1736 : Kotsan Mihaila 
tsinalt ex (l) hazat reájja s a kuruczvilágban el 
pusztuló félben volt s osztan eo ki ment a Hovasra 
szallasa lévén [Nagyoklos T A ; J H b XIII/51]-

elpusztulólag pusztulófélben; pe cale de pierire/ 
dispariţie ; dem Untergang nahe. 7698 ; mar tellyes-
seggel a ra j tunk forgo sok Portiozas miatt mind 
a sullyos Qvartély tartas miat annyira jutottunk, 
hogy tellyesseggel el pusztulolag vagyunk P ^ 
bece AF"; Told. 24] | seller vagyon ezen Faluban 
hat kiknek egesz szam szerint Vano marhajok 
nyolcz ezekis tellyesseggel elpusztulolog [A.ka-
rácsonfva A F ; Told. 31]. 

elpusztult 1 . megsemmisült; nimicit; v e r n i c h -
tet/dorben. 1625 Biro Georgj egj vy falui ennek 
eleòtte el poztult es mostan megh epitet Molnanak 
Gattiat, akarta köte tni es ragasztani [UszT 
176]. 1697 Ns Politzáni Görög Judith, kénál-
ta t tya ns Gombkötő Lŏrincz Ur(ama)t azon 
44 forintokkal, az mellyen Kgld v é r s é g e m ( n e ) k 
Praejudiciumára akaratom ellen vásárlotta vér 
szerént valo édes Bátyám ns Viczej Szöts István-
tol belső Monostor Uczáb(an) . . lévő . . • égés 

miat t el pusztult fundust [ K v ; KvLt I. 186 Tho-
roczkaj Szabó Mihály kolozsvári hűtős szolga-
bíró kezével]. 1748: Egy darab To hely me 1? 
kezdődik a Néhai Rhédei Ur el Pusztult Malom 
hellyinél [Nagyercse M T ; EHA]. 1765/1770. 
Simén András Ur(am) el pusztult Malma fen* 
állásakor az nevezett régi Molom hellyénél sokká 
fellyeb tol j ta az Vizett [Széplak K K ; SLt év* 
Transm. 198]. 

2. kipusztult; p i e r i t , d i spăru t ; a u s g e r o t t e t -
1713: az dominus Exponens(ne)k fellyeb meg 
nevezet erdejének nap kelet felől valo határát a* 
mint emlekeztenek az el pusztult határ 
azok(na)k tŏkéjeket, helyeket fel keresvén, ^ 
előttünk ki járák, ki mutogaták, es t s o v á k k a l Ţ 
határozák az allyátol fogva egészszen az teteje & 
[ J H b X V I / 4 2 ] . . 

3. kiirtott, letarolt; def r i şa t ; a u s g e r o d e t . 
Dominalis Erdők vágynák . . . , de igen el Pu 
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tult tsonka erdők [M.gyerőmonostor K ; Born. 
XXIXb. 20/97 Kornis Krisztina conscr.]. 1797: 
Vár patakban ez el pusztult erdő [Bencéd 
U; EHA]. 

4. puszta; pustiu; verődet, öde. 1625 Mikor 
az Tyuadar el poztult falu halmara alla Kornis 
Farkas es János Gereb enis ott ualek [Telekfva 
U; UszT 181b]. 1659/1752 egj el pusztulyt Ház 
Hely [Szárhegv Cs; LLt]. 1681 : Poynicza nevü 
el pusztult Falunak megh szallitasanak modgia-
rol irot valasza Gr Ur(nak) [H; ÁLt Urb. 20]. 
1684 : N. Enyedi Asz<ta>los Simonne Szász Med-
gjesi Fodor Ánna aszszony . mi előttünk az 
szőllőtt peniglen mint Urától testamentom szerint 
Adatot szőlőtt ugj adta szempeteri Szőcs Janos-
nak mivel az veszedelemben magat gyermekit és 
mindenét az futasban szelel (!) hordozta meg 
jŏven az futásból el pusztult örökségét nem ker-
telhette hanem Szempeteri Szőcs János csinált 
egészhŏz kertet [Ne; DobLev. 1/29]. 1757 az 

el pusztult Lazura Falubann* régenn Tizen-
egy s fél Sessio volt, de ezekből az ott le folyo 
patak edgyet el lotsogtatott és meg áradásakor 
el hordott [BK ad nro 144 Joannes Gulya de 
Ŭéva (43) prov. vall. aGuraszáda (H) szom-
szédságában]. 

5. felhagyott, puszta; părăsit; (bleiben) gelas-
sen. 1659 : Czicz hegyen egy regtŭl fogvast el 
pusztult szŏlŏ helly . sŭrŭ tövis bokrokkal 
igen el tölt volt [Dés; EHA]. 1708 : bir egy darab 
Szőlőt melly Szőlő jóllehet el-pusztult vólt, 
és eo pusztájából fogván fel megh építtette [Ádá-
mos K K ; Pk 7]. 1741 : az negyedik szőllő az 
elpusztult hegybe volt, de az felhagyatott, mivel 
mikor szintén meg épült volna földe le szakadozot 
[Mezőbánd MT; EHA]. 1766: az el pusztúlt 
Szarka mái n(evü) hegyen (sző) [Nagyfalu Sz; 
EHA]. 1798 valami el pusztult régi szőllő volt, 
de még akkor a gyepűje noha el sorvadozva, de 
meg volt [Nagykristolc SzD; J H b Bornemisza 
Anna Mária lev.]. 1824: Az el pusztult Szolŏ 
hejjek meg vannak most is a’ magok régi állopat-
takba [Szásznyíres SzD; Ks 79 Conscr. 86]. 
1827 a Hangaft haszon vehetetlen el pusztult, 
el szakadozott, rosz hely [Nagykend K K ; Told. 
3 1 • - aSzőlő]. 

6. üres, puszta; gol; leer. 1694 : (A) kapu felett 
levő ház Ablaki fa keresztesek, tokosok 
de caeterò puszták . . Kivül fű j tő kemenczeje-
\ne)k tsak elpusztult helje [Borberek AF; BfR]. 

7. tönkrement; stricat; zugrunde gegangen, 
verdorben. 1728 Városunk el pusztult Gátu 
Malmának renovatiojára tetczet inkább hozza 
j^vantato necessariumokra pénzt az egész Városra 
ut* vetnünk [Dés; Jk]. 1731/1768: Tisztségem 
után járandó fizetésemből kezdettem újonnan, 
assan lassan, a ' menyire jú to t t 's érkezhettem 
l-pusztúlt Joszágimat, ab ovo réstauralni [Kv; 

^ ; 14. XLlIIa Kornis Zsigmond végr.]. 1782: 
*rj t egj el pusztult Konyha, melynek . . . fedele 

dala el romladozva vala, vgj hogj fundamentu-
mai?1 ujjat kellett épitteni [Dombó K K ; JHb 

8. megpusztult, leromlott; slăbit; herunterge-
kummen. 1850 : "szegény Anyám . . . fekűttis közbe 
közbe, . . most hála Istennek jobban van, de 
elpusztult, és szerfelett gyenge [Kv; Pk 7]. 

elrabol 1. feldúl; a devasta; verwüsten. 1562 : 
lo26 esztendőben Lajos király megveretik Szuli-
niántól a Mohácsnak mezején Akkor a török 
elrablá és elégeté majd mind egész Magyarorszá-
got [ETA I, 12 BS]. 1566: a tatárok immár a 
telfóldet mind Kassáig elrabolták és elszáguldották 
vala [i.h. 25]. 7653 : Könyörgünk azért mi sze-
gény emberek azon a hatalmas bassának, hogy 
tegyen irgalmasságot azon a napon mi velünk, 
mely napon ezt a mi városunkat elrabolják és 
elfoglalják a hatalmas császár vitézi [i.h. 31 NSz]. 
7663: Noha Belső Zolnok varmegyenek immár 
az Tőrők felet megh hodoltatta Desigh, csak mos-
tansagh is ket auagy haro(m) falutis innét az 
Szamoso(n) el rablót [BSz; RLt O. 5]. 1696: 
à Németek Bácskaság tartományátis egészlen 
el rablották [Marosülye H ; BK. Bethlen Gergely 
levelezése. Fogarassj Pap Miklós lev.]. 1750 : 
Az Menest pedig Mehesrűl a Tatar el hajtatta, 
mikor Erdelynek job részit el rablatta [Altorja 
Hsz; Ap. 3]. 

2. rabságba hurcol; a lua ín captivitate; in 
Gefangenschaft schleppen. 7653: lá t juk mi azt 
jól, hogy ez az ő pogánnya, a tatár, nem válogat 
abban ki áll Móses mellé s ki nem áll, hanem csak 
elrabolja a kit hun talál. így ha mi melléje menyünk, 
itthon ő elrabolja a feleségeinket, gyermekeinket 
| de a tatár nem ült veszteg, hanem az országban 
a hol hozzája fért, rablott és égetett, marháját 
a népnek ellopta a várak aloll s magát is levágta 
és elrablotta választás nélkül [ETA I, 8 0 - 1 NSz]. 
1670 : egy segîn rabot még germek koraban 
rablotak uolt el [Gyógy H ; Born. XXXIX. 51]. 
1675 : utamb(an) az Tatárok el rablottak [Kv; 
TJk VIII/11. 367]. 1681 (Orosz István feleségét) 
a Pogányok el rablották volt [Feketelak SzD; 
UtI]. 1684 : Tudode . . . Koszta Hircsocsarult ki 
valtotta ki Havas el feőldebe(n) Tatar Rabsagabol 
s honnét Rablottak el ? [Fogarasfölde ; Szád. vk] | 
miolta Havasalyfŏdeben az Tatarok meg szorul-
tanak azólta azok miat tsak egy kereskedő sem 
jŭhetett, nem regen az kik jŭttenek volnais, azok-
(na)k mindeneke t t el praedalvan magokatt el 
raboltak [UtI]. 1691 Tudom . . . Hogi az mikor 
ezen Giěro monostort az varadi Torokok el rablak 
azon varga martonnet ís ezen manostoriakkal el 
uívék [M.gyerőmonostor K ; SLt A et M. 36 
Sinko Marton (80) vall.]. 1717 a Marosujvári 
romláskor a többit a Tatár elrabolván, Nagj 
Miklós . . . megmaradván, epité ezen hazat [M. 
csesztve AF; JHb XXVIII/21]. 1723 Vaszilia 
Péter meg holt de Fiai marattanak, és az Tatárok 
elrablottak [Szászmáté SzD; Ks 5. XI . 3]. 1729 : 
Vaklas Lupulyt az veszedelemkor, a Tatár el 
rablotta volt [Kiskájon SzD; BK. Michael Lupán 
(100) jb vall.]. 1730 tudom hogy az Turkuly 
név nem igaz neve ez megirt Vaklás al(ia)s Tur-
kucz Juvonnak, hanem Vaklás az igazi vezeték 
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neve, mivel az Tŏrŏk név csak azért ragadott 
volt az Apjára Vaklás al(ia)s Turkulj Lupra, hogy 
el rabolták volt az pogányok [Kiskájon SzD; 
BK]. 1743 : az Tatarok el rablottak vala a Mehe-
sieket [Tóhát TA; Born. XI. 9]. 1750 1694. 
esztendőb(en) szegén Csiki, Keresztén Atyák 
Fiakat (Így !) el Rablottãk volt az Tatárok [Mocs 
K ; Ks 83 Csegezi T Gergelj lev.]. 

3. foglyul e j t ; a face prizonier ; gefangennehmen. 
1798 éppen a factumon a favágáson kapvan a 
Pásztor ŏ töt t o t t rablatta el Kis Pali pedig el 
szaladott [Ádámos K K ; J H b XIX/58]. 1819 
A Fennebb irt Itélŏ Birák előtt felvétetik Dán 
Helts panaszsza Juon Denyeszk ellen a' pitzerely-
kor (!) valo feje betoreséért Mitu Gruntza 
Juon Duma . . meg eskettetven le tet t hitek után 
azt vallák, hogy mikor a' pitzerét (!) elvégezték 
az Dán Helts Testvérét játékból el rablották, a ' 
panaszlo ezt látván oda menvén szidni kezdette 
az anyokot [H; J F 36 Prot. 7]. 

elrabolt 1. rabul e j te t t ; luat in captivitate; 
gefangengenommen. 1703 Váltottam volt meg 
a’ Csiki romlás alkalmatosságával el rablót három 
Csik széki I f f ju Legényeket rabságból a ' Tatár 
kezéből, . adván értek is Summa nyoltz száz 
Izlotokot [Marossztgyörgy MT; Ks 14/XLIIIb 
özv. Torma Jánosné Petki Anna végr.]. 

2. foglyul ejtett , elfogott; făcut prizonier, prins ; 
zum Gefangenen gemacht. 1798 Patrotzi Gyorgj 
ur nem tsak hogj rutul szitta gazlatta hanem meg 
verni is akarta igj nem vihette be az el rablatt 
Emberit Szekeret nevezett tarsom az Udvarba 
[Ádámos K K ; J H b XIX/58]. 

3. erőszakkal elvet t ; luat cu for ţă; mit Gewalt 
weggenommen. 1849 Az elrablott marhákra nézve 
annyit tudok, hogy Szávuj Simon két Tehent 
elhajtott [Héjjasfva N K ; CsZ. Pap Rafira (33) 
vall.]. 

elraboltat fe ldúlat ; a pune/dispune să devaste; 
verwiisten lassen. 1660 : Nem my, hane(m) azok 
raboltattyak el ezt <a>z szegheny hazat ( az 
mint harmadidenis Tatar Hámot azok hozak az 
orszagra:) a ' kik Hatalmas Törek Császár kedve 
elle(n) olly Fejedelmet akarnak ez hazaban uralni, 
ki az fenyes Portan ellensegnek itiltetett [UszLt 
30 fej.]. 

elraboltatás rabságba hurcolás; luare ín capti-
vitate ; Verschleppung in Gefangenschaft. 1664: 
Suba Mihalyne Ersok Retteghi az Lengjel 
orszagbol meg fordult tabornak az Tataroktol 
valo el rabol ta t asatola fogvan varvan ferjet 
varakozasa alat paraznasagra vetemedet [SzJk 
95. — aII . Rákóczi György 1657. évi szerencsét-
len lengyelországi hadjárata rendjén az erdélyi 
hadsereg nagy részének tatár rabságba hurcolta-
tására való utalás]. 

elraboltatik rabként elhurcoltatik; a fi luat ca 
prizonier; als Gefangene verschleppt werden. 
1566 : a jó híres és neves úr Szrényi Miklós amott® 

elvesze, vélle egyetemben nagy sok jámbor vité-
zek elveszének és rabságba esének, mind a föld 
népe is mind elraboltaték és levágaték [ETA 
25 BS. — aSzigetvár ostromában]. 1671 neme-
llyek(ne)k Urok el raboltattua(n), oda vad(na)k, 
eletek feleŏl semmi hír nem leuen, egyeb versege-
kett nem mondhattua(n) hozzayok hanem hogy 
azon eőreŏksegek(ne)k, jo akarója volna, Ura . • • 
s teób effele praetextusokal biryak [Borb. I 
ogy-i biz. jel.]. 

elrág 1. szétrág; a roade; zernagen/kauen/fres-
sen. 1617 volt Thot Ferencznek valami v e z e k e -
desse chiani Jstuannal, s megh bekeltetek e o k e t 
. . . tudom hogy 50 fr t keótelet veti vala Mihalffy 
Thamas, monda chiani Jstwan el raghom ugia(u) 
ha lehet azt az keótelet, monda Mihalffy Thamas, 
ha rágni kezded tudo(m) hogy az ket első fogad 
ky teórík bele [Msz; BfN „Thomas Janossy de 
Mogioros" vall.]. 

A megbékéléskor az összebékélő felek meghatározott összegű 
k ö t e l e t v e t e t t e k , és így a békélést megszepő a megállj 
félnek meg kellett, hogy fizesse a megbékéléskor megállapított 
summát. — I*. erre még kötél al. 

2. lerág; a mînca, a roade de t o t ; abfressen/ 
nagen. 1714 Az Köz kertet Csinaltasa meg ° 
kegelme mivel, mostis az eŏ kegelme biallyi olljan 
oltovanyomat raktak (!) el es a ki meg maratis 
mind esze rontotak [Abafája MT; Born. V. 36]-
1798 a ' Ketskék a ' Fiatal jővéseket mifld 
ell rágják, és a ' fiatal fák(na)k Héjját körriil le 
hánttyák [Déva; Ks 76. VIIIc. 183]. 

3. összerág; a distruge rozînd ; zernagen. 1696 • 
Gyula Fejérvárott a ' Szam tarto házban gondvi-
selétlenŏl találtatott ladabeli Levelek Registrnma 

Ezekena kivulis vannak holmi missilisek 
feles számmál, de confuse, mért a' mint az e x a c t o -
rok Fasciculusokba(n) kötözték kotejek vagy e, 
rothadott vagy az egerek el rágtak és ide s tová 
hanjodta(na)k [BfR. — aTi. az iratban előbb 
felsorolt leveleken]. 1753 Egy fertájos üveg: 
Egy sikito üveg egy nyüst az egér elrágta [H$zj 
nyüst al.]. 1822 ezenn Csigák pedig a ' feleségem-
nek virágjait nagyon el rag jak és el nyaljak [Ns2, 

Told. 7]. 

elragad 1. erőszakkal e lkap; a lua/înhăţa cU 

for ţa ; mit Gewalt erwischen. 1573 Beso Auua 

fundatorne, hity vtan vallia, hogy . . . Mykor Kap* 
Myhalnet keresnek, Egy Eyel . . . Adnak egy dol' 
mant Rea Es egy Syweget feyebe vgy v y z y k a 

eskolaba hagyak egy kamaraba, Mykor otth N®** 
byzta volna Magat egy kwrteon akar v o l t 
bwny eo vgi erkezik oda vegre az eo p a l a s t i a t ejJ 
ragadya, Azban Indwl ky onnat [Kv; TJk l&là' 
62]. 1574: Imreh kap egy kepet<wty?> 
hez gĕrgys ely ragadia az chiakant az E o c h y e t 
Imreh hozza wteot az keppel ott az 
kodasba ely Eytettek az kepet, az Gyĕrg EocJn 
fely Ragatta es vgi chiapot Imrehez vele ' 
i.h. 393]. 1583 Lazlo András kowach Zolgfjj 
vallia, En teolle(m) ragada el az z e k e r c h e t ^ 
kowach, es Mihal kowachoz vaga velle, haliam 
roppanast de Nem tudom ha eotet talaltae vagy 
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Nem [Kv; T J K IV/1. 132]. 1596 az eŏkreket 
el veòm az Inaskaktol, yzem uala be s hogj 

az Kys hydon altal Iutek nagy Peter oda Ieóúe 
s monda houa yzed az eókret, monda(m) hogy 
Vra(m) hat ta hogy be yzzem s be yzem, monda, 
hogy, azt ne(m) yzed, monda(m) ismét hogy el 
yzem, addigh s addigh uetelkedenk hogy addigh 
el: ragadak az inaskak az eòkreket [UszT 11/33]. 
1600 : chiak láttára. az ewsteókeón vonást es hogj 
• • • egy palchat ragada el Zekel János egy kúl-
dustol [Kv; T J k VI/1. 4 4 3 - 4 ] . 7606 mo(n)da 
Tibald Peter, tudok en Annj igazat mo(n)dani 
mint te osúat Peter, mo(n)da osúat Peter mi(n)d 
éltig azt veted te en neke(m) hogy tucz annj igazat 
mo(n)danj, de égizer ne(m) tudom mi(n)t jarz 
az en igaz mo(n)dasomert, Azon itgy kele fel, 
Tibald Peteris fel zeókek mi(n)dgiart ugj ragada 
el Balint Janostúl az palczat, vgj verekedenek 
[Betlenfva U ; UszT 20/146]. 1655 : mondék ., 
tapaszd ezt az Sacskoi pénz vagyon benne, el 
ragadá azomb(an) az Sacskot töllem el futá-
nak uelle, az aranyatis el vivék [Kv; CartTr I I 
Joannis Perecseni Relicta vall.]. 

2. elránt/kap; a lua repede; fort/wegreißen. 
1637 az legeny czak be dobban oda kŏzinkben 
az hazba(n) mereő mezítelen, megh . a’ Ta-
uierra akaria vala tenni a farkat Balogh Giórgjne 
el ragada â taniert eleőle s mégh monda hogj ha 
rea teszi bizoni a fejeben rontia mind egi czeppeg 
[Mv MvLt 291. 117b]. 

3. felkap; a ridica iute; aufpacken/raffen. 1585 
Biro Mihalne Monda Te tapazto Istua(n) Curwa 
lelek Curwa fia, hize(m) kezembe vala most egszer 
a’ zakalod ., latam Azért Aztis hogy tapazto 
Istuanis vonta az Azzont, Ezen keozbe Biro Mihalis 
°da Iuta Az twzreol egy darab wzegeós fat el ragada, 
es valtigh palollia vala tapazto Is twant [Kv; T J k 
IV/1. 536]. 1644 Iffiu Lakatos Istuannal egi 
Palczat latek. en azt el veöm teöle, ismét ot az 
kerthez tamazta(m), az Csiszár Peter Inassa . . . 
el ragada az Palczat az kert melleöl [Mv; MvLt 
291. 422a]. 

4. (ellenállhatatlan erővel) magával ragad; a 
0 lua la goană cu ; (unwiderstehlich) mit sich 
reißen. 1569 Joannes Pop . . . fassus est, Ezt 
láttam hogy az fekete Peter szekeret el Ragattak 
az louak, es az legent my az vton halua talalok 
[Kv ; TJk I I I / l . 256]. 1582 Hal lot tam eó magatol 
yinczeteól hog a ' Lo el ragatta volt es haromzor-
js megh kialtotta Az Azzonnak hog el aliion a ' 
10 eleol [Kv; T J k IV/1. 16]. 1585 : Az Zekeret 
eg lo el ragada, Az zeker el teorek, a kerekek ki 
egy fele ky mas fele mene [Kv; i.h. 474 „Angalit 
vehnen Mihalne" vall.]. 1631 lata(m) hogi niar-
gal vala az az Cziszar Miklós fia, talam ugia(n) 
* ragatta az lo [Mv; MvLt 290. 51a]. 1756 : Balog 
Uram Pistolyal az ablakon ki lőve a szánkájáb(an) 
6vő gazban mely is meg Gyuladot állovak (l) 

Szánkát el ragatták s : nagy üggyel bajjal 
ailo vakot meg fogtam s : azon fogadob (an) bé 
^Jttem [Remete Szt ; TKl 6 r. j b vall.]. 1796 
* Circulusnak közepében áll í totta T. Ambrus 
Gedeon Uram, a ' Mester jobb kezében a ' Bibliát 

Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 

elszenvedhetetlen 

adván, oly meghagyással, hogy a ' Circuluson 
kivűl ne lépne, mert az őrdogŏk Fejedelme Terafi 
el-ragadná [Récse Sz; KemLev. K. 1265]. 1846 
Déváról Laposnyakra haza ment egy két lovu 
batárdba ; egy lejtőn a ' batár kereke nem 
köttetvén meg, a' lovakra nyomult, ezek megijed-
tek, és elragadták a ' hintó fel, és háromszori 
karikázással a ' Marosba fordult [Kv; Pk 7]. 

Szk : ~jšâk a csikók elönti az epe/a méreg, 
elragadja az indulat. 1782 : a Dominalis Biro 
magát Opponálni, resistálni nem irtozot, 
szörnyű nagyon el rogodták (!) ezen embert a 
Csikók, nem etzer agredialt szóval, miért én néki 
köntöst nem tsináltatok, mert eő meg érdemli 

. . sokszor mondotta, hogy ha köntöst nem tsi-
náltatok, tegyek más Birot, mert eő nem lészen 
tővebb (!) [Baca SzD; GyL. Molnár György lev.]. 

5. tn megbokrosodottan vágtat, e lkap; a o lua 
la goană; durchgehen. 1585 : Latank egy embert 
hog zekeresteól lowa el ragat vala [Kv; T J k IV/1. 
472]. 

6. elsodor; a duce cu sine, a lua; fort/wegreißen. 
1818 a Topánfalui Tutajosnak, Tutajos Legénnye 

volt a Tutajok mellett, midőn a viznek ára-
dása azon el árestált Tutajokot el ragadta [T; 
TLt Adm. ir. 1527-hez]. 

7. elrabol; a răpi ; entführen, rauben. 1584 : 
Addigh Menenk hogy Erenk valamy Tarsasagin-
kat, Azok latok hogy egy Azont Ragadanak ell 
[Kv; T J k IV/1. 351]. 1632: Az ki mas ember 
leanniat el ragadgia, vagy fejet vezek erette, uagi 
soluit f. 40 [Grid F ; UC 14/38. 6]. 

8. (természetes környezetéből) erőszakkal kisza-
kít ; a rupe/scoate cu forţa (din mediul său natural) ; 
(aus der natürlichen Umgebung) herausreißen. 
1736 Az catholicus avagy pápista a tyák gyer-
mekeit erővel elveszik vala az atyjóktól az kálvi-
nista fejedelmek és fejedelemasszonyok, s kálvi-
nista iskolában taní tat ják vala . . . elragadák Hal-
ler Gábort, felküldék Angliában kálvinistává tevék 
[MetTr 438]. 

9. (ragadozó vad) elhurcol; a r ăp i ; rauben, 
entreißen. 1589 : Ju tó t en Kezemhez Jwh, Cap-
raual, kossal, Müwaraual es meddeo Juhokkal 
egietembe 292 . . . Az farkas ragadot el bennek 2 
[Kv; Szám. 4/XI. 9 - 1 0 ] . 

elragadoz 1. elkapdos; a tot lua; weg/verreißen. 
1637 monda Balogh Giörgjneis hogi utalatos 
kurua ne oczmanikodgjal s mind el ragadozo (!) 
az aztalrol az Tanierokat [Mv; MvLt 291. 117b] 
| Az mikor az Erszinies Uraim az piaezon el raga-
dozak az Kerekes Szabó Istuanne erszeniet latta(m) 
enis [Mv; i.h. 82a]. 1809 A kufároknak 10 ora 
előtt Gyümöltsött, Majországot, Tojást vásárolni 
nem szabad, mivel a Vásárhellyi Gazdaszszonyók-
tól külömben elragadozzák [HSzj kufár al.]. 

2. kb. (erőszakkal) elszedeget; a lua (cu for ţa) ; 
gewaltsam (nacheinander) wegnehmen. 1603: az 
hadakozo nepnek zwék kegiessegre indultatwa(n), 
Bizonyos zamu barmot at tanak wolt vgy mint 
zaz eggyet, hogy az kiknek azok keozeott Barmok 
leott volna tehát, minden fizetesnelkyl vgian az 
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varosiak keozzeol, azokban el kapdostanak es 
ragadoztanak volna [Kv; TanJk 1/1. 445]. 1657 
(A fejedelem) nagy sok javait, ugy mint terhes 
jó lovait ragadozták el ő maga szemeláttára mel-
lőle® [ETA I, 1 6 3 - 4 NSz. - aA tatár kísérők]. 
7829 : az Hatá r Használattya Szine alatt már 
sok esztendők olta több vagy kevesebb marháin-
kat el ragadozták [Toplica MT; Born. XVc. 6 
Pop Juon a ' Petri (70) vall.]. 

3. (igazságtalanul/jogtalanul) elvesz; a lua (pe 
nedrept) ; (widerrechtlich) wegnehmen. 1808 a ' 
Betsületes Ns Czéh már Tavasz felé, mind 
eddig a ' Télből nagy költséggel majd ki tar tot t 
Legényeimet, mintegy elragadozni, s különös nem 
is képzett utokon modokon, s az Igazságtul jol 
távul járva el venni szándékozik [Kv; AsztCLev]. 

elragadozás luare; Ent/Wegreißen. 1803 az 
Nagyságod Tisztye Semmit nem gondolván azzal 
melly keményen tilalmazzák minden Hazai Tör-
vények a mások javainak el ragadozását, s kivált 
is nevezetesebben a Tilalmas erdők (ne) k prae-
dálását s kivált mostani Nyárra hanyatló időb(en) 
valo vágatását [Ádámos K K ; J H b XIX/64]. 
t 

elrágalik lerágatik; a fi ros; abgenagt werden. 
1791 : a’ Gyilkos hágó . csak bokorbol ál, és 
a ' mitske vagyonis a ' ketskék által el ragatot 
[Doboka; EHA]. 

elrak I . eltesz; a pune/aşeza la loc; wegtun / 
legen. 1573 Orsolia veg Bartosne hogy eo pus-
kámét zolgalta, lat ta hogi Negy Eot aranyas 
Kupát parta Eowet aran gwreoket rákot ky pus-
kar Ladaiabol mykor kedwe volt hozza esmet 
ely rakta, Nem byzta az felesege kezebe [Kv; 
T J k III/3. 170]. 1635 Az mikor Lakatos Peter 
megh hálá (!) elegh my szere marada egy 
ladaual leon hogy el rakok és egy vékával [Mv; 
MvLt 291. 59b]. 1789 Ezen fel irot egyetmás 
8 Nagy Ladákban vágynák el zárva és rakva 
[Meggyesfva M T ; J H b XVLI/1 Torma Éva kel.]. 
1806 : az egyik Thékát el raktuk [Dés; Ks 87 
Kornis Mihály naplója 172] | Pataki István . . . 
kérte hogy leg alább a portékáit hadd rakja el 

de ezek nem engedtek, hanem tsak el vitték 
azt, mondván, hogy ott a pajtássai s azok el rak-
ják [Torda; UszLt ComGub. 1753 u.]. 

2. kb. (csalárdul) a maga számára eltesz; (ín 
mod viclean) a puné la o parte pentru sine; (arglis-
tig) für sich wegtun. 1753: a Tutor a Joszágot 
birta, . . . a Jószágból bort búzát distrahalt, a 
jövedelmet maga el rakta, és . . . mikor bé lépett 
volna Al Gyógyra® az kastélynak puszta kőfalait 
találta [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 197. - *Kun 
Miklós, a gyámfiú]. 

3. lerak; a descărca; abladen/setzen. 1606: 
Hordattam be az zegeniek bŭzaiat Ételekre 
az buza hordok (na) k at tam mind azzal eggiwt, 
az kik el rak tak ithon f — d 20 [Kv; Szám. 
12a/I. 32]. 1656 A pap háza előtt való bástyá-
hoz esmét hozzá fogának imigy-amúgy; de 
•áros tégláját Balog László uram elkéré, kit mi 

nagy munkával a várba felhordottunk és elrak' 
tunk vala [ETA I, 160 NSz]. 1736 Mikor . •• 
az étket nagy muzsika-szóval béhozták, az mikor 

el rakták, mindnyájan felállottanak, és az paP 
az asztalt feláldotta [MetTr 383]. 

4. letesz; a puné; hin/ablegen. 1853: a pot^ 
egereket irod hogy el pusztítanak holmikét, egyeţ 
meg kel fogni egér fogoval és azt meg pergeld 
s ott el rakni büdösen a ' pintzébe [Kv; Pk 

5. elduggat/ültet; a planta/sădi; (ein)pflanzf11/ 
setzen. 1717 : káposzta Palantot Circiter négy 
ezerig már el rakták [Darlac K K ; Ks 96 Fogaras* 
Péter lev.]. 

6. ? kitesz/tűz; a înfige; (her)ausstecken. 16'0 ' 
1682 : Tudom aztis, valamikor megh csóválták az 
Botházik (!)® az fenn meg irt élenn raktak 
el az csóvát [M.fráta K ; SLt Q. 12 Nagy Georgy 
(46) jb vall. — ®Ti. a Botháza községbeliek]-

elrakás lerakás; descărcare; Abladen. ' 
2 May veottem az tanachyhazhoz Biro v. hagya | 
(sa)bol ket Zeker Tywisset d. 51. el rakasa^ io\ 

15]-atta(m) két legennek d. 12 [Kv; Szám. 3/V. 
la 

elrakat eltétet; a dispune să se aşeze ceva 1 

loc (pentru păstrare); stellen/legen lassen. 1 
az Istállók fáyt t mind Ez Telen faragtassa megD' 
keóteőztesse igen zepen Egyb(e) es ugy rakass 
zepen ell [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]-

elrakalik be/eltétetik; a f i pus ; g e l e g t / g c s e ^ t 

werden. 1759 : ezen meg irt égygyet mások 
el rakatván és el pecsételtetvén c o n s e r v a t i o n 
gratia az ŏ Nsága számára . . . irtuk meg 11111 

és at tuk ki azoknak Inventatiojokat ezen Leye^ 
lünknek rendiben . . . magunk tulajdon subscflp' 
tionkal és usualis petsétŭnkel corroborálván P ^ ' 
TSb 7]. 

elrakhat eltehet; a putea puné; 
können. 1806 : Pataki Is tván . . . a ' nélkül hog/ 
portékáit el rakhatta volna erőszakkal bé vitt<-
a ' Város Házahoz [Torda; UszLt ComGuP' 
1753 u.]. 

elrakodik felszedelőzködik; a se ridica; sich 
aufraffen. 1573: Marton Borbei Balint 
Azt vallia . . . Az vtan oztan grwz peter 
ad onnat Mind vranak az teobinekis hogi hf 
Mennyenek Mert Nem hagy teob Bort ky 
Az vra ely rakodot es haza Ieottek [Kví J 

III/3. 306]. 

elrakódik elrakatik; a fi pus la loc; weggelegt/ 
gesetzt werden. 1806 : Pataki István ott 
minden portékáját szerte szellyel még tsak 
sem engedvén meg® hogy azokat el rakja . . ~ * 
sai Thresi takargatta azokat addig mig el r 

tak [Torda; UszLt ComGub. 1753 u. -
a Patakit adósként bekísérő városi hajdúk]-

elrakosgat elrakogat; a aranja/a.seza n i c e i ^ ß Q : 
încetul; nach und nach weglegen/setzen. 



1155 

vagyon a' háló Házban égy Almáriuma, és a ' 
boltban égy vasas bőrős Ládája, azokot fel nyit-
ván az azokban lévő portékákat jo modal rakos-
gassa el [Dés; Ks 90. XCVII. 10]. 1855 A job-
bágy felesége ősszel fél véka mogyorót, két 
füzér hiribi gombát, félkupa kömény magot: 
dézmába malaczot, bárányt, színmézet, viaszat és 
fagyut ád az úrnő . . . csendes vérrel beszedi 
és elrakosgatja [ÜjfE 181]. 

elrakott elültetett; plántát, sădi t ; (ein)gepflanzt. 
7815 Az el rakott krumpikra két jo kapa párás 
földet reá vetvén, a ' kapa hátával kevéssé meg 
lapítjuk, hogy a’ krumpi kŏrŭl üreg ne marad-
jon [Kováts Sámuel, Utasítás a ' Krumpi termesz-
tésre. H.n. 1815]. 

elrándul 1. elrándítja/rántja magát ; a se sinul-
ge; sich wegreiOen. 1630 Szeöke Peter el ran-
dula eleötte ugj esek Zanto Martonne az feöldre 
[Mv; MvLt 290. 200b]. 

2. átrándul; a trece, a pleca ín ; sich liiniiber/ 
heruberbegeben. 1599/1614 Báthori András . 
egy falka ideig Vécsbena lakék, . onnat egykor 
esak elrándula Lengyelországba, hogy onnat Ró-
mába menjen és baráttá légyen [BTN 44. — 
•Marosvécs MT]. 

elránt 1. elrándít; a trage cu putere; wegrei-
Oen. 1567 : Magdaléna dixisset Ez e a io leány a' 
ky el rántottá a laytrat az en Anyam alol eleg 
ebol thanitottad hogy el ranchia oreg ember alol 
a laytrath [Kv; TJk I I I / l . 94]. 1742 : egy nagy 
darab kortzot hoztam ki párban, melljet nékem 
a' Gazdák adtanak 's azt mondották hogy a' 
bányát ŏszve vágván a' kŏzrŏl rántották vólna 
el, mint erö^sebbek [Torockó; Bosla. Rátz Dani 
<22) jb vall.]. 

2. magát elrándítja magá t ; a se retrage/ 
feri; sich wegreißen. 1582 : Zakalabais akar kapny 
pergelnek, De ely Rantya Magat eleotte [Kv; 

3. elragad/kap; a smuci/lua d in ; jm etw. entrei-
®2u. 1592: zakanne . . . eleo ruhaiahoz niula Tot 
Istuanne®, es az zeoleo ki omla beleolle: Három 
zotior barazkis vala nalla, kit ot teolteot volt 
meg barazkal . el ranta annakis eggiket Tot 
Istuanne, es hogi az masikatis el akarna teolle 
vonni, az giepwre essek le zakanne [Kv; TJk 
V/l. 305. — aA gyümölcs gazdája]. 

4. elszed; a lua (cuiva ceva); weg/fortnehmen. 
7 5 1 egj el szökött Jobbágját meg kerítvén egj 

ujj Aba Kŏpenyeget el rántott tőlle s békét hagjot 
*éki [Marossztkirály A F ; Told. 29]. 

~ rajta vmit/vmennyit szed/von vkin; a 
Pretinde/cere; nehraen, abfordern. 1758 : Mi Réz-
míves Mester Emberek vagyunk, és a ' mi mester-
ágiink szerént valami tsak kívántatik mi mindent 
eleget dolgozunk a ' Groff Teleki Sámuell Urnák, 
j • a' most mindjárt írt Groff . . . ra j tunk a ' mit 
lehet el ránt és a ' mire kívántatik dolgoztatt s 
halgát vélle [Nagysomkút Sz t ; TKl]. 7767 a 
N- Csergedi oláh Papnak a Fiát . . . Kakutsi 

elszenvedhetetlen 

György vr(am) az Alsó Járásbeli Vice Ispány 
ell fogatta, a maga reszire ugyan húszon nyolcz 
forintokot ell rántott rajta [Mv; Ks CII. 20 gr. 
Bethlen Pál vall.]. 

elráz leráz; a lepăda; abschütteln. Szk : ~za a 
nyakáról a se debarasa/descotorosi; sich js entle-
digen. 1614 Báthori Zsigmond is addig 
jártatá az székelyeket, hogy hozzája ha j Iának, å 
megadá az szabadságot, amely szabadságban most 
is vadnak, az ki jóakaratja szerént el nem rázta 
nyakáról, de nagyubb része elszökék mellőle, és 
jobbágyul adá magát ki főembernek, ki csak magá-
hoz hasonló szabad székelynek [BTN 48. — 160l-re 
von.]. 

elrejt 1. eldug; a ascunde; verstecken. 1591 : 
Rosas János . vallia valami ket arani forin-
tot, tíz forintot, o pinzt fillierrel egietemben 
el reitet volt [Kv; TJk V/l. 181]. 1637 egy 
keczket Ditroban el loptak vala, s mint hogy az 
keczkenek az bélit el ne(m) tudtak volt rejteni 
ki tudodek [LLt Fasc. 69]. 1712 k. Boldisár 
Vajda . . Tudom bizonyosan hogy az egy Com-
paniának az adojat egészszen el dugta és el rej-
tette [T; Törzs. Bányász Péter (50) cigány vall.]. 
1722 : Két harangotisa láttam hogj találta(na)k 
az Pap Peter ház fedeléb(en), de el kapdosták az 
Pap Peter cseledi mingjárt, s el rejtették [Kecsed 
SzD; TL. — a Értsd: kolompot]. 1761 azt nem 
doceallya, hogy meg edgyezése lett volna Kannás 
Susával aziránt hogy az lopot portékákot vigye 
s liorgya Ajtoni Ferenczné Aszsz(onyo)m házához, 
és ottan rejtse el [Torda; TJk V. 46]. 1774: 
tám ketten rejtettek ell valami Portékát a ' falban 
[O.zsákod K K ; LLt Vall. 197]. 1797 : Vitsaiék 
a Sot el hozák, . én az Levelet elöttök is meg 
olvastam és az égy darab Sóért f i r ta t tam hogy 
hová lett állitván hogy vagy az utan el vesztették 
vagy pedig el rejtették [Szüágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.]. 

2. ~í magát elrejtőzik/bújik; a se ascunde; 
sich verstecken. 1811 : egy erdőbe mi el rejtők 
magunkat [Dés; DLt]. 

3. átv kb. elfedez/takar; a ţine ascuns; ver-
bergen/hüllen. 1698: az Ur Tanácsában vagyon 
el rejtve meddég hadgya életemet mert illyen 
betegségemet Tőbszőr nem érzettem [SLt AJ . 
50 Ebeni Judit hagy.]. 

4. visszatart, magának megtart; a reţine, a 
pästra pentru sine; zurückhalten, für sich behal-
ten. 1741 meg esketők arra, hogj . . Szanto 
földeinek . . . igaz határait ki járjak, ki hatarozak 
semmit azokb(an) sem magok(na)k, sem masok-
(na)k el nem tartn(a)k, el nem rejtnek, titkolnak, 
hanem igazan ki járjak, ki hatarozzak [Somosd 
MT; Berz. 15. XXXI. 6]. 

e lre j te t t 1 . eldugott; ascuns; versteckt. 1717: 
Az mint hallatik hogy valami el re j te t t bonumok 
volnának azon ház tályán kiért nagyubbára ki-
vánnyák manutentioját azon Háznak [Kv; Ks 
90]. 
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2. ? f o j t o t t ; voalat ; verhalten. 7846 Bása 
Pistának . . . beszéde akadozó elrejtett sunyi [DLt 
1008 nyomt.]. 

elrejtezés eldugás/rejtés; ascundere; Verstek-
kung. 7767 : ezen Méltóságos Udvárban Tisztsé-
geket szolgálatokat Viseltettek kŏzzŭl, tudván 
Valamit azon Kintsnek dolgában elrejtezéseben 
. . . valakit réá igazított volna ? [Kük.; Ks 
4. fiók Abosfva vk], 

elrejtezik 1. e lbújik; a se ascunde; sich ver-
stecken. 1572 Zenth Myhal Nap vtan Egy Eyel 
13 Jeottek volt az Keomyes Georg hazahoz es 
Be tértek az aytot keomyes georgne ely rey-
tezet volt Eleotek az Ayto Mege hogy ollyan 
zokan Jeotek volt [Kv; T J k III/3. 7]. 1573 : Az 
vtan az legeniek ky Mentek volt az varosból ely 
Reyteztek volt, Kapa Myhal hywatta be eoket 
leaniawal [Kv; i.h. 62 — 3]. 1697 szem elől az 
Ember elrejtezik [Dés; Jk]. 

2. 1838—1845 : elrejtőzik: tetsz- vagy színha-
lál lepi meg [MNyTK 107]. 

elrejtheti magát elrejtőzhetik; a se putea as-
cunde; sich verstecken können. 1781 az 
kaszalo Rete t t . măr közel 50—60 Esztendeje 
. . . fel fogta és kezdette irtani . . abban az idő-
ben tellyes vala sűrű Bokrokkal Togy és 
Csere és Fűzfákkal egy szoval nagy barlangos 
hely vala, vadnak, Farkas màs vad allatok benne 
magokat elrejthettek [Zágor K K ; Ks 19/IV 8]. 

elrejtő e l tünte tő ; care ascunde; versteckend, 
wegmachend. 1764 Kelletett az I t ab Offo pro-
sequalnom, hogy . . . szŏlŏ hegjbol, oltoványokat 
ki ásván, t i tkon alattomb(an) el vitte com-
probálván meg kévánom, hogy mint szÖloben 
szŏlŏt ki aso, s ' el rej to ember ellen, Poena ar-
bitraria büntettessék [Torda; T J k V. 208]. 

elrejtődik e l tűnik ; a dispărea; verschwinden. 
1762: Sákokat . Sokat csinálánk ., de az is 
mint ha az kutb(a) eset volna mind oda vagyon, 
a ' Mlgos ur betegeskedése alkalmatosságával mind 
el rejtődék [Oltszem Hsz; Mk IX. 109]. 

elrejtőzik 1. elrejtezik 

elreked 1. elzáródik/rekesztődik; a se izola; 
sich verschlieüen/sperren. 1717 Már az Isten 
Medgyest is ostorozza pestissel, felek en is hogy 
el rekedek Darlacztol . . . [Nsz; Ap. 2 gr. Haller 
József Apor Péterhez]. 1718 : Némés Udvarheli-
széktőlis ( : kinek eddig beneficiumábol éltúnk:) 
el rékedtünk, Háromszéktől Brassótól hasonlo 
képpen [Somlyó Cs; Ks]. 1739: az feles Müitiára 
nézve, midőn propter infectionem sok Nemes 
emberék rekedtenek el, két három Companiához 
is egy commissariust kellet disponálnunk, aztis 
ollyant a micsodást lehetet kapnunk [H; Ks 99]. 

2. ~ az idő beáll a hideg/tél, hidegre/télre for-
dul az idő; a sosi ia rna ; es wird Winter, der Win-

ter t r i t t ein. 1752 a szŏlŏ hirtelen az ŭdŏ elre-
kedvén egy része ugy maradót [Abosfva 
Ks 83] . 

elrekedés elszigetelődés; izolare; Isolierung» 
1705 i t t Szebenben valo hosszas szorulás Ţ 
nyomorúság ugy keves Joszágomnak tőllem v a 

el rekedése miat t igen meg fogyatkozván 
kértem kölcsön . . ötven formális edgyes a r aſ 
nyakat [ N s z ; Told. 2] . 1738 az m o s t a n i m ^ 
haborura mind contagio miat t valo separatiojar 
es egymastul valo el rekedésere nezve az haz 
belieknek sem craeditumra sem Joszagra too 
nem kaphatni [Kudu SzD ; Ks 99 Pongrácz György 
lev.]. 

elrekeszt 1. e l k ü l ö n í t ; a d e s p ă r ţ i / s e p a r a ; 
t e ü e n / s o n d e r n , t r e n n e n . 1677 T a r t o z z a n a k p ° r j 
g o l á t k e r t e l el r e k e z t e n i az m a r h á k m e a t u s s a t o 

a tilalmast [Csanád A F ; J H b XXVI/42]. 
Deszka rekeszhez valo fenyő deszka, mellyel 
előtt eczctes hellyet rekesztettek volt el dara 
nr. 11. [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt-> 
1688 Ezen kertnek egy darab resze el 
rekesztve káposztás kert(ne)k, mely tele ^ . 
rakva palantal [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 7]. t

1 7 ' 
Kis virágos kert az gyümölcsös kerttől fenyő veS 
szőkkel van elrekesztve [HSzj gyümölcs (ös) kert a & 
1720 : A Gyümölcsös ker t az közepe az m0^ 
tan benne levő hat nyŏstény Szarvasoknak 
van rekesztve [Szurduk SzD; J H b K X X V I / 1 ^ 
1740 : Vagyon ezen házban edgy paraszt, de i 
kályha kemencze, mellj(ne)k száján öt arasz 
vaspánt vágjon, a ' f ŭ j t ŏ penig csak a ' keine^ 
czébŏl vágjon el-rekesztve, tŭzhellje penig f a ^ 
földel töltetett, jo tágas cserép Kürtője szotë 
ki a ' pitvarba le-irtt vak kémény alá [Ks 89 
6]. 1772 az Udvarnak Eszakfelól valo szegei^ 
sűrű fel allagatott fenyőfa veszszőkkel vete:m 
nyezŏ Hellynek el vagyon rekesztve [K°z i n

 ſ 
Cs; BethlenKt Mikes conscr.]. 1784 : midőn & 
egyezer azt az helyett az Exponens Gálok B»»y ^ 
szai más Bányától köz rakassal el r e k e s z t e t ^ 

volt Igazé hogy . . . I f f iab Tobis Ferencz a Z ^ 
közt ki hányta altal ron ta t t a es a mit ott ^ ^ 
vágott követ azt kiis horda t ta masokkal edgy . 

. ? [Torockó; Bosla vk]. 1787 Ezen 
a borokat akartuk ánslogra venni, de a 
nak nagy árja el rekesztette töllünk a kádáro 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.] - k- m 

HSzj marha-akol al. ^ eJl 
2. megoszt; a împăr ţ i ; verteilen. 1690 • *iat 

Gabonas Haz Tölgy fa Deszkakkal vagyon. 
Szakaszokra el rekesztve [BK Kentelki l e l t

 t v f t 
1747 : Majorsag(na)k valo egy ol ket t részbe o S Z ^ 
A felső Fenjő fával van meg padolva, i^a 
négy részben vagyon el rekésztve [Királyh 
N K ; K s 23. X X I I b ] . - v a ; 

3. elzár vkit vmitől ; a închide ceva cu ; 
versperren/schlie ßen. 1702 ne(m) h a l l o t t ^ 
hogy soha senki haborgat ta volna szabadoson 3 ^ 
alt(al) az Medgyesffalvi kapu felé mind a d " ^ 
migh Balintith Sigmondne Aszszonyom atto 
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uttol el nem rekeszte, de hol lehesse (n) az ŏrŏkŏs 
orszagh uttya en nem tudom [Csittsztiván/Mező-
bánd MT; MbK 98]. 

4. kirekeszt; a exclude; ausschließen. 1803 
a' közelebb mult 1802dik Esztendőtől fogva 
mitsoda nevezetű F“aluk mitsoda nevezetű hellyen 
harapoztanak bé foglalás véget a ' Toplitzai határ-
ba ? és azon hellyeken mi némü hasznoktol rekesz-
tették el a' Toplitzai kŏz lakosokot . . . ? [Gysz ; 
Born. XVc]. 1815 az olyanokra különös gond-
jok legyen, hogy egyik communitás is a másikat 
a praehabitus Regnationis usustól el ne rekeszsze; 
valamint arra is, hogy az olyan közös erdőket 
egyik communitás a másik praejudiciumára ne 
élje [Hsz; ErdO III , 203]. 

5. vesztegzár alá vesz; a puné ín carantină; 
unter Quarantäne stellen. 1738 : az pestis az Re-
gimentek kőzzőtt kivált az Infantèriánál nagyon 
grassál, az Herczeg Csclégyei közül ötön haltak 
meg, s hármon el voltak rekesztve mikor el-
gyiitt [Szamosfva K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

6. (gáttal/töltéssel) elzár; a stăvili/zăgăzui; ab-
däinmen. 1584 Az wyzet hogy el Rekeztek volt 
kerttem Eotues Andrástól egy dezkat eorcget 
attam f. - d. 2 [Kv; Szám. 3/XIII. 3 ma-
lomszám.]. 1587 : Hat Embernek Myert hogy az 
wyz altal zakad valla es el Rekeztetek attam 
f — d. 12. Ganet vetettem oda hogy hyrtellen 
kellet volt Tuhocztany (?) a t tam 4 Terheteol 
lekeresnek f - d. 20 [Kv; i.h. 3 /XXXIII . 12 
malomszám.]. 1592j 1593 : az porond mellet mely 
kis viz fol' vala Néha Dees feleol aztis egy kis 
Gattal el rekeztette Serienj [Szásznyíres SzD; 
Ks]. 1822 A' mi a ' Veniczébôl eredett vizet nézi, 
•. • már azt rég el rekesztették [Dés; DLt 633]. 

7. eltilt; a interzice/opri; verbieten, untersagen. 
178211799 Torotzkon lakó Mészáros atyánkfiai 
a' nyuzástol el vágynák rekesztve [Torockó ; 
TLev. 4/16 Transm. 341—2]. 1804 el rekesztette 
hát a’ Törvény a mű Bányáinkat azon Erdőknek 
Usussátol ; nem lehet hogy az Erdőktől egész-
szen el fogattassunk [Torockó; i.h. 7/11]. 

8. az idő ~ i kb. rászakad a té l ; iarna vine pe 
neaşteptate; der Winter iiberf ällt/ereilt einen. 
1767 a' Szent-Mártoni egész Majorság Szőlő Hegy, 
Mettzetlen, és Fedetlen Maradott, 's az idő is 
hamar el rekesztvén, a Téli Kemény hideg ugj 
annyira megsanyargatta hogj Tavaszai Tő-
kéjékről az Fáji t le kelletett vágni [Kóród K K ; 
Ks 19. I. 8]. 

elrekeszlés gát, dugás; stăvilare, zăgaz; Damm, 
Welir. 1754 ezen Njárád el rekesztésen feljŭl az 
tekeredőben volt egj Malom [Karácsonfva MT; 
Üerz. 15. XXXII/10]. 

elrekesztelett elkülöníttetett; despärţit; abge-
sondert. 1781 : vagyon ezen háznaka edjik olda-
lában egy kis deszkával el rekesztetett kamarátska 
[Pálos N K ; Hr. aÉlésháznak]. 

elrekesztetik 1. elkülöníttetik; a fi separat/des-
pärţit ; abgesondert werden. 1692 : Ezen háztol 

el-rekesztetett ugyan az ur ŏ kglme belső Hazacs-
kaja Erkelyes. Ezen ur ŏ kglme Belső Erkély es 
Hazacskaja az vr ŏ kglme nagy Házától az nap 
kelet felől-valo resze, fenyő deszkából csinált ros-
tellyal vagyon el-rekesztve [Mezőbodon TA; BK 
Inv. 9]. 1783 Az . épületnek háta megett is 
két végeiben situaltatott . . . hoszszan a' Vete-
ményes kert . . , még egy kevés ideig durálhato 
támaszos és Lészás Sövény kertel rekesztetett-el 
[Mocs K ; JHbK XXXI/1. 7]. 

2. elválasztatik; a fi despärţit; getrennt/isoliert 
werden. 1697 Kerekes Jo Gergely Felesege (ne) k 
Kakuk Katanak nyilván valo Paraznasaga cons-
talva(n) . Teczett az Sz. Partialis (na) k hogy az 
artatlan fel az Xtus regulaja szerint az Paraznatol 
el rekesztessek [SzJk 304]. 

3. elzárattatik; a fi împiedecat/a fi oprit să 
meargă la/să folosească ceva; versperrt werden. 
1770 : Vagyoné a Víz(ne)k a' gát mián valo ollyan 
fel tollyulása és tója, hogy an(na)k széllyei iszo-
possága mian, a Marhak italokra a ' vizhez nem 
mehetnének 's attól el rekesztetne (ne) k ? [Msz; 
Bet. 7 vk]. 1779 nem a' Contribuens és terhet 
viselő Civisseinktŏl h(ane)m tsak a ' Mlgs Plé-
banus Ur által láttattunk azon marha Legelő 
hellytŏl el rekesztetni [Kv; MészCLev]. 

4. jog kizárattatik; a fi exclus; ausgeschlossen 
werden. 1671 Nekem ollyan deliberatumom 
ne(m) p(ro)nuncialtatot mellyel el rekesztettem 
volna az exceptiotol, azért meltan excipialhatok, 
penes novu(m) [Kv; TJk VIII/11. 148]. 1770: 
Az I. sem rekesztetik el pretensioja szerint az 
Exmissiotol, és akkor ahoz illendő Deliberatum 
fog pronuntialtatni [Torockó; Bosla]. 1826 nem 
is szükséges a ' Co(mmi)ssiot most akadályoztatni, 
mert nem jött executiora csak oculatiora, 's ez 
által a ' tisztelt Grof Ur, ha mi helyes és tör-
vényes okai lesznek, annak a' maga u t ján való 
orvoslásától el nem rekesztetik ez által [Msz; 
GyL]. 

5. eltiltatik; a fi oprit; verboten werden. 1784 : 
El nem fognak az Város Birái rekesztettni attól, 
hogy ennekutánna is pro exigeníia Rerum, ae 
Circumstantiarum a köz költségre Repartitiot ne 
tehessenek [Torockó; TLev. 2/6. 2a]. 1786 ha 
a Thoroczkai Lakosok magak szokot Opifaciu-
maktol az Vas mlveléstŏl el rekesztettnének, mind 
az Felséges vivum aerariumnak, mind az Hazának, 
mind az Uraságnak nagy kárara lenne [uo.; i.h. 
4/13. 10]. 1828/1833 a Remek Esztendő Töl-
téstől el rekesztettünk volt [Kv; AsztCJk 25]. 

6. ' ?' 1767 (A szőlő) idején el nem takarít tat-
hatott, 's hirtelen következvén az kemény Idő 
el rekesztetett [Kóród K K ; Ks 19/1. 8]. 

elrekesztett 1. elkülönített; separat, despärţi t ; 
abgesondert. 1685 Vagyon az istálló vegiben 
fejős tehenek (ne) k el rekesztet jo fedeles kert 
melyben egy néhány szilva fakis vad(na)k [Bor-
berek AF ; MvRk Urb. 10]. 

2. vesztegzár alá ve t t ; pus în/la carantină; 
unter Quarantäne gestellt. 1738 : az Szamos ujvari 
pestisbenis semi sincsen, az suspitiora el rekesz-
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tet hazakatis már fel szabadítottak [Gyeke K ; 
Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

elrekeszthet elkülöníthet; a putea despărţi/ 
separa; absondern können. 7737/7768 : Kertemet 

ha életembe . . . köz kertel el nem rekeszthet-
ném . . . mennyen Páter Franciscanus Uraimék 
birodalmában [Kv ; Ks 14. XLI I I a Kornis Zsig-
mond végr.]. 

elrekesztő 1. elkülönítő; care separă/desparte; 
absondernd. 1697 Innen ki menvén az Udvart 
el rekesztő palánk mellet t : Boldogfalvi Ut felől 
egj ajtó, az mostan epűlő gyümölcsös kertre [Bor-
berek A F ; Mk. Alvinczi Péter inv. 5]. 

2. ~ linea vesztegzár-vonal; linie de carantină; 
-Quarantäne-Linie. 1769: Az mostani ŭdŏnek 
Nehéz Circumstantiaira Nézve, hogy a Pestis, és 
Dŏg Tovább ne terjedne, el Rekesztő Linéákat 
állíttatván fel meg porontsolta hogy az ülyen 
Lineakon által menni erőszakoson sem Nemes 
sem paraszt ember ne bátorkodgyék [UszLt 
XIII /97] . 

elrekesztőleg elválasztólag; separat, despărţ i t ; 
trennend, scheidend. 1842 : a ' gabonástol égy dészka 
oldallal elrekesztőleg van égy kis kamara, a j tó 
nélkül [Kercsisóra F ; TSb 51]. 

elrekkent 1. elpusztít, eltesz láb alól; a achita/ 
cură ţa pe cineva; vernichten, beiseite schaffen. 
1573: Borbély Kelemen ferdeos Kelemen zol-
gaya . . . vallia Mykor oda Jwtot volna latya 
kerestwry petert Sebesen, Mond neky Mint vagi 
lam tegnap semy Nyawaliad Nem vala, Mond 
hogi ely veztenek az arwlok, vgian ely akarnak 
vala Reketteny (I) De Isten Nem Engette Annyera, 
Mykor hogi be keotet te volna Mond hogi ha volna 
valamy oly helietek hwl fekhetnem Ely Mennek 
Innét Mert ezek engemet ely Rekentenek vgia(n) 
Iol latom Mykor be keotette volna esmet kery 
azon kereztury hogi az gazdaya hazanal zerzene 
valamy helt neky, Mert Nem mer otth Maradny 
Jol esmery hogi Eote t ely rekentyk [Kv; T J k 
III/3. 55]. 1582 : Eyel yeowe negj ázzon ember, 
az negj ázzonj ember úiúe el inne(n) az my hazunk-
tol es ezen faluba egy setet kamaraba tar tot tak 
mind adíg míg az giermek ez wilagra leot, mar 
az negj azzonj ember tugia hogj ha el rekentettek 
az giermeket vagy daikanak at tak azt imar en 
ne(m) tudo(m) hane(m) eo maga es az negj azzonj 
ember tugia howa tot tek el [Kv; T J k IV/1. 
59g „Kalamar Cassaj Tamasne Borbara azzonj" 
vall.]. 

2. e l tüntet ; a face să dispară, a ascunde; ver-
schwinden lassen, wegmachen. 1661 az Nyuszuly 
(!)a joszaghrol nemelly leuelek forgottak kezeben, 
sőt megh transummaltat tais Czeffei Vr(am) velle 
nemely leveleit, Valahova lőttek Vram, de megh 
eddig sem(m)i derek, originál leuelei ne(m) tálal-
tat tak, ha Oszdi Vra(m), vagy az másik el ne(m) 
rekkentette ö kgkk közzül [Sófva BN; Ks 41. 
K. — Noszolyra (SzD) vonatkozhatik]. 1826 : 

meg lévén már bizonyítva tőkeletesen, hogy a H 
alatti Levelet el nem rekkentette [Szen tka to lna 
H s z ; HSzjP]. 

3. elkezel; a delapida; vermanipulieren. 1811 : 

a ' Felperes az Alperesnek feles summa pénzét 
magához vette, és elrekkentette volna [Dés; DL* 
128]. 

elrekkentés eltüntetés; ascundere; Verschwin-
den. 1826 : a Felperes Ur Recursussában 
leveleinek el rekkentések miat t lett c o n v i n c á l t a -

tását panaszolta [Szentkatolna Hsz; HSzj Pl. 

elrekkentett e l tün te tet t ; ascuns; wegbekomineu/ 
gemacht. 1820 : az eŏ kegyelme által vetőéből bi-
zanyas el rekkentett kŏntŏseket ki k e r e s t e t e t t 
[Aranyosrákos TA; J H b F. 48 Biro Sigmond 
(49) hit. ass. kezével]. 

elremél kb. elábrándoz/álmodoz, r e m é n y k e d v e 

elgondol; a visa, a nutr i speranţa; über etw. 
(nach) sinnen, verträumen. 1780 mar azt magam-
ban el remellettem hogy dijak legyek [Kp lH ' 
203 Újfalvi Sámuel édesanyjához]. 

elrémít 1. rémületbe e j t ; a înspăimînta; ent-
setzen, jn in Schrecken versetzen. 1723 : én vŎl-
t am kŏ tŏzŏ jŏk edgyik (így!) az Oroszfalvi aszsz-
(onyoknak)k a mikor már az urokott Némasági 
(!) ur(am) mind el rémitette vòlt erős magavise-

lésivel [Hodák MT; VGy. Prekup Gligore (34) 
jb vall.]. 

2. el/megijeszt; a speria ; abschrecken. 1780 ' 
ez elŏt talám öt esztendőkkel okkori s z o l g a b i r ° » 
Horvát Ferencz a Tábla rendeléséből jo i g a z í t á s t 
t e t t volna . ., de a szegénység aval nem élhetett, 
mert az ellenkezők gyűlést tsinaltanok, sokakat 
elremitettenek, hogy akiknek Lovak nints nem 
adhattyák a katanák számára a szalmát, s z é n a * 
s a t : [Torockó; TLev. 15/5]. 

elrémül megrémül, rémület fogja elŝ, a se însp^1-

min ta ; erschrecken. 1597 Lut ter Mihalyne An-
galit Assz(ony) val lya: el múlt estve kilencé 
orakor hoza az szolgalo Leányom egy időtlen 
holt gyermeket eleomben, k i t czak egyszer meg 
tekintek, és mindgyarast el remülek, el annye*a 

hogy el ajŭlek [Kv; T J k V/ l . 133]. 1746 Tud-
gyaé a Tanú, hogy ugy el rémültek volt a’ Szegény 
emberek hogy közel Sem merték ereszteni mar-
hájokat [Dob.; Wass vk]. 

elrémült megrettent; înspăimîn ta t; erschrocken. 
1784: ŏk a számoson, mi kevessen, ŏk vakmer 
bátrak, mi félelmesek, és el rémültek, ök f e g T ^ 
resek, mi fegyvertelenek ők vezér (igy!), mi y e Z 

nélkül lévén semmi uton modon ellenek fel nem 
támadhat tunk [Torockó; TLev. 4/12. 2a. l í ' 
a felkelők]. 

elrendel 1. megparancsol/hagy; a porunci; be 
fehlen. 1596 : eö kg(me)k el rendelek, hogj 
kapubalj Daraba(n)tokat el kwlgiek, ki z o l g a l w a n 

[Kv; Szám. 6/XXIX. 178 Bachi Tamás sp kezéveij-
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1597 igi vegeztek feleolle hogi az keo hordasra 
ew kegmek Tanachul vgian rea kenzerichek az 
keosseget, de el rendelliek hany loww es hany 
eökrew keouek hozásáért menyt kelessek fizetny, 
es aszerint fizessenek nekiek [Kv; TanJk J/ l . 
296]. 

2. megszab; a prevedea/stabili; festsetzen. 1590 
ezbeöl mondotth minketth hamis eskwtteknek, 
hog az mely ado rendeölest tetthwnk wolt my 
warosúl eskwtthwl, my azt nem ugy az mint 
el rendeölthwk Igazitotthúk wolna feol [Szu ; 
UszT]. 

3. meghagy ; a dispune ; ver/anordnen. 1626 : 
Mikor ezeket Szabó Mihali maga nielue uallasaual 
előttünk igi el rendelte volna, vegezetre ezzel 
keote be beszedet Az kl az en Testamentom téte-
lemnek meg masloia uagi fel bontoia lenne akarki, 
Atok legien raj ta [Kv; RDL I. 129]. 

4. kirendel; a ordona să se prezinte (pentru 
ceva) ; heraus/hinausbestellen. 1577 : Miért hogy 
penigh ertyk eo kegmek az wdeonek haboru voltat 
keryk eo kegmek varasul Byro vramat hogy az 
kapuknak wygyazasara Rendellye el az vraimat, 
hogy az kapuk zorgalm átoson eoryztessenek megh 
[Kv; TanJk V/3. 142a]. 1676/1681 Estve penig 
addég le ne fekűgyék, mig az Cirkalokat el nem 
rendeli, fel nem állattya Porkoláb Ur(am) 
[Vh; VhU 665]. 1720 : az Ngod szavával valo-
bonis munkálkodtom Páter iránt de semmi kep-
pen nincs mod benne, mivel mar mindeniket kit 
egjŭve masuva el rendelte [Nsz; Ks 96 Borne-
misza Imre Haller Jánoshoz]. 

5. kijelöl; a desemna; bestimmen. 1702 az 
Vice Tiszt Attyánkfiai . az specificált Munká-
sokat rendellyék ugj él, hogj . . . Azon Mun-
kások nèm valami lézegő isméretlen, erőtlen és 
tehetetlen emberek Gyermeki vagj magok (így I) 
legjenek, hanem házas, tüzes, lakos, és az mun-
kára alkalmatos emberek legjenek [UszLt IX. 
77. 47 gub.]. 1718 : rendeljek ell a Füvellő Hel-
yeket [HSzj füvelő-hely al.]. 1731 : Az Lovászokat, 
Kancza Mestert, és nyergelő szolgákat rendb(en) 
végye, és kit kit az maga hivfetása szerent szol-
gáltasson . . . , az Lovászokat el rendelvén, ki 
mellyik Lovakkal, és hány Lovakkal bánnyék 
[JF lovászmesteri ut.]. 

6. szétoszt; a repartiza; verteilen. 1781 a ' 
tizedesek magok tizedjekből a ' mint a ' rend tanálja 
minden reggel azon nap estvéjire ki álló Nyóltz 
Strásákat ki rendeljék jó reggel, hogy . . . osztán 
estve a' ki rendelt Strásák annak idejében a' 
Birónak jelentsék magokat s a ' Biró rendelye el 
[Torockó; TLev. 2/5]. 1838 September első 
napján mikor I f jabb Harai Josef mint ki nevezett 
Béjáro Mester Hivataloson a legényeket el ren-
delni jelen volt a Herbergen . . . fel szollá Harai 
Joseff hogj a munkát kérő legények Könyveiket 
és el bocsáto czéduláikat muta tnak ele . . . Farkas 
György fel szollá és aszt mondá én immár el vet-
tem a Tófalvi czéduláját meg tar tom a magam 
sorára [Kv; AsztCLev. Hat . Prot. 8 - 9 ] . 

7. elrendez/igazít; a orîndui/hotări; ordnen, 
riehten. 1569 : Inteŏk Ewket az Igyenesekre, 

Melynek Mind az ket fel Engede hatra hagywan 
Minden Igyenetlensegeketh, Es kőzte ők wala 
perpattwarkodasokath, kezeket be Adwan, . . . 
hogy az Minth My Ew kòzteok Jsten Zerinth 
El Rendelnök Azon megh allananak [Mányik SzD ; 
IB. VI. 225/131. 1635 : Kegyelmes Vrunk Feje-
delinwnk, uewén az Nagod kegls missilisset, wa-
rasunkban lakó Czismasiak dolgabol, Nagod-
(na)k azért irhattyuk alazatoson ezkeppen megh 
az dolgot Báthori Gábor fejedelem adott volt 
requisitiojókra egy mandatumot oltalmokra, de 
mind az altal ugy atta, hogy cziak addeg ne ban-
cziak eoket személyekben es marhajokban az 
vargak, meghlen az akkori Birak es Tanaczi el 
nem rendeli dolgokat [Kv; Céhir. I. 15]. 1653 : 
Másod napra én is lígy igyekezem, hogy dolgaimat 
elrendelvén és jó móddal hagyván, csak másod-
magammal elésieték, hogy a császárt elérhessem* 
s egyéb látások között az éléfántokat is meglát-
hassam [ETA I, 134 NSz]. 

8. intézkedik; a dispune, a lua măsuri; dispo-
nieren. 1570 : Az Thornyok epiteseben . . . Byro 
vram es az Thanach Rendellyek ely Minth Jobban 
twgiak az cehek keozeot, hogy Az mely ceh Nem 
elegh az eo Tornyanak epitesere aggyanak Mas 
cehet melleye, ha az nem Elegh harmadykatis 
[Kv; TanJk V/3. 10a]. 

D. elhatároz; a hotărî; beschließen. 1657 mi-
helyt kicsalhatták onnat a generálist. Kemény 
Jánost, úgy vagyon, hogy először a kámmal szembe 
lött ugyan, de ezalatt el volt töllök rendelve, hogy 
a sánczot megostromolják derekasan [ETA I, 
164 — 5 NSzl. 1792 magam tulajdon Sok farat-
sagom s liellyes ŭgyekezetem által szereztetett 
vagyonotskámbol, az Én Istenem Ladajaban el 
rendeltem egy Filleretskét vetni; Az az Hagjok 
és Testálok a ' Kolos Vári Unitarium Collegium 
Szŭkségire ŏrŏkoson Hung fr. 10000 [Héj-
jasfva N K ; SLt XLIII . 17]. 

10. elhagyományoz, (végrendeletüeg) vkire ha-
gyományoz; a testa, a lăsa prin tes tament; ver-
machen. 1573 : mykor feyer Boldisarne az haz 
arrat fl 115 testamentu(m) zerent ely rendelte 
kyknek akarta, senky sem ellenzette rola, hanem 
aztalos Imrehné ezt Monta hogi chiak az fl 10 
hagiod neke(m) My en sem volnék alab valo attiad 
fia [Kv; TJk III /3 72]. 

elrendelés 1. (el)rendezés/döntés; hotărîre, decizie; 
Beschluß, Entscheidung. 1566 : hj^wanak Mynket 
Ez wytezleo ferfyak Twdny Jllyk Kemyny ferencz, 
Kemyny Lazlo, Es Kemyny Imre Beoyt Mas 
hónak heted Napyan gereo monostorara* Az Eo 
Jozagoknak Meg oztassara, My Azért Jde Ieowen 
az Jozagot Meg oztok keozeotteok kynek kynek 
Mynd Jgazan Az mynth My Jgyenesben Twdok 
Rezet ky Adwan czedulayawal Egyembe, Eokys 
Jgazolwan es Meg Elegedwen az my El Rende-
lessewnket Teonek eot zaz forynt keotelet My 
Eleottewnk [KP. aM.gyerőmonostor K]. 

2. rendelkezés; ordonanţă, dispoziţie; Eestim-
mung, Verfügung. 1633/1672 az jo cseledes gaz-
dának, az kire az Ur Isten vagy kissebb kevesebb, 
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avagy több áldásit bizta, nem illik házát és háza 
népét bizonios el rendelés és végső testamentaria 
dispositio nélkül minden keresztyeneknek jo rend-
tartások szerent hadni [LLt 159]. 

3. rendszabályozás; reglementare ; Regelung, 
Maßnahme. 1597 Myerthogy egieb iol rendelt 
zomzed varosokban az sokadalmoknak bizonyos 
es el hatarozott modgia es rendy vagion, ew keg-
mekis azoknak példáit keővetwen igiekeztenek 
azon hogi az itwalo sokadalomnakis el rendelese-
ben az varosnak es az keossegnek haznat keowes-
sek [Kv; T a n J k 1/1. 298]. 

elrendeltetik 1. a fi ursit/sortit; verfügt/ange-
ordnet werden. 1631 az emberi nemzetnek rom-
lot termeszete szerint el rendeltetòt hogi egizer 
minden emberek az testi halalt megh kostŏlliak 
[Nagyteremi K K ; J H b XXI/1. 1 Sükösd György 
végr.]. 

2. rendeltetik; a fi s tabüi t ; bestimmt werden. 
1846 A Belső Szolnok Megyei Példány kisded 
ovoda épitési költségeinek pótlására tervezett 
Sors-Játékra, tőbb Nemes keblű Hölgyek, Női 
munkakat és Fényelgési czíkkeket ajándékoztak 
mellyekböl 138 nyeremény rendeltetvén el, 
sors húzással nyertes lett 138 [Dés; Berz]. 

elrendezés rendezés ; aranjare ; Ordnung. 1844 : 
At adatik a ' Kérelem a ' piatz el rendezésére ki 
rendelt Bizotmánynak velekedése megtétele végett 
[Dés; DLt 1366]. 

elrepül elszáll; a zbura; weg/fortfliegen. 1639 : 
egy nagy sas leszálla előmben, s ugyan megveré 
az szárnyával az földet előttem, s az kardot hozzá 
hajítám, s el nem röpüle, hanem csak az lábán 
mene által előttem [Mv; MvLt 291. 188a-91a 
átírásban !]. 

Sz. 1633 : az Inassat az ficzkott killteön kűlte 
koneznehozis az Aszony uta(n) es ugi hiuatta ki 

es hogy szembe lehete velle, ugy eöreőllt az 
uta(n), hogi cziak nem el repeőlt . . . , eöreömeben 
egy veder bort töltete Vrameknak [Mv; MVLt 
290. 122a]. 

elrestül ellustul; a deveni leneş; faul werden. 
1744/1795 Az apróbb oskolakrol azt veszi észre*, 
hogy az Atyák semmi modon arra nem vétethetnek 
hogy Gyermekeiket oskolákba jártassák, az hon-
nan a' Mesterek is látván Tanítványoknak kevés 
számokat el kedvetlenednek es el restűlnek [M. 
bikal K ; RAk 15. - aA szinódus]. 

elrészegedik megrészegedik; a se îmbăta ; sich 
betrinken. 1600 Kowach Jstwan vallja Ezek 
az fogoly legeniek Delteol fogwant mind ot t itta-
nak egy vttal el rezegedenek es Alutanakis, Annak 
vthanna megh neky serkenenek es Inny kezdenek 
[Kv; T J k VI/1. 456], 1630 k. : el reszegettem 
el talalta(m) alunni s egi kor fel serknek (!) ejel 
s hogi eszembe veŏm hogj nem ot hon vagjok 
fel kelek ki menek [Mv; MvLt 290. 44b], 1631 : 
Mihály kŏvaczy három pohár bort egy mas uta(n) 

megh itata Georgy kovaczyczal es el rezegedek, 
le fekete az padra, es be takargata [Mv; MvLt 
290. 241b]. 1637 az az boitos ersok mihelt ki 
leptem hazamból, mindgjart ot termet, bort hozat-
tak s i t tak s el reszegedtek [Mv; MvLt 291. 96a]. 
XVIII. sz. k. ot t à két kupa bor meg itala utaö 
annal erösebben el részegettenek [TSb 47]. 1840 
a ' Feleségem Testvére Molnár Tamás hozzám 
jőve . . . ottan ivutt, s minekutánna el r é s z e g e d e t t 

még jobban el kelletett vélle menem a' Tora vér-
szipot szedni [Homoródsztmárton U KLev. Szász 
István (30) szabad székely vall.]. 

elrészegeskedi ts elissza; a-şi bea (ce are); er/si® 
vertrinkt. 1782 látván hogy földhöz r a g a d o t t 
szegény, mégis minden nap részeg s még15 

most töllem két ökröt kér, hogy elliessen, de én 
m é g eddig nem adtam félvén hogy e l r e s z é g e s k é d 1 

[Br; Bet 4 Újjvárossy Is tván lev.]. 

elreszel le/inegreszelget; a püi; befeileö* 
1600 az Aranjat mu ta t t j a vala Zenth Miklossy 
es mongya vala el rezeitetek es el c h i g a n k o t t a t o k 

ezt az Aranjat [Kv; T J k VI/1. 504]. 
A régiségben a forgalomban lévő aranyérmék peremé^ 

le/megreszelgetése révén való porarany-szerzéa (de egyben _ 
érme értékének csökkentése) — főként az arannyal ilyen tor 
vénytelen úton kalmárkodó cigányság között - eléggé gyalc0 

eljárás volt. 

elretten megrémül; a se înspăimînta; erschreckeöj 
1791 (Azt mondta) Állj félre ., mert úgy f f 
rúglak Kukra, hogy a béled is tsingilládzik, ® 
meg én a ' gyermekecskét magamhoz hivtam 
bátorítottam, hogy ne féljen, mert el rettent, 
oda lett vala a ' gyermek [Bács K ; RICA]. 

elrettent elrémít; a înspăimînta; entsetzeö-
7803 : réá mentek a ' Gyitraiak a ' Mlgs k /T 
Bánffi Famíliának Vonya nevezetű Embered 
nek az házokra, azokot széjjel hányták *e ţ 
-égették, a’ benne lakott embereket annyira . 
rettentették, hogy azok Molduába kéntelen i t te ţ ' 
tek szökni [Toplica, MT; Born. XVc. 1/35 
duván Szimjuon (90) col. vall.]. 

elrettentés megfélemlítés ; întimidare ; Einschüch' 
terung. 1834 : Mind ezekből én azt húzom ki ^ 
hogy mivel a Tiszt a ' Nagyságod elöttis t a l / 
tudva lévő sötét probáltatásomra te t t a l a t à ° * L . 
gai utánnis, velem mesterkedéseit sem el rett 
tés, sem egyéb alatson u ton nem viheti — 
tzélja szerénti Regius ki eszközléséért, a’ f e l e 

gevel valo titkos öszve jövetelünk, alatson 

hogy az e nyil 
viszonya van]. 

elriad riadtában szétrebben; a se 
brusc de spaimă; erschrocken auseinanderfa ^ 
1590: Latam hogy leowe reaiok kecher . • •» ^ 
azzony nepek mind el r iadanak Jdestowa je 
ben [Szu; UszT], 
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elriaszt riasztva elűz; a goni speriindu-1; er-
schreckend weg/forttreiben. 1604 el riazta az 
zekerteöl, el fútank [UszT 16/29 Anna Relicta 
quondam Joannis Tibald vall.]. 1682 Becski 
István ur(ain) ki vont fegyverei mene az ura(m) 
lovaira az edgyiknek ki rántá az czovekit s el 
riasztá [M.köblös SzD; RLt 1]. 

elriogat riasztva eiűz; a goni speriindu-1; er-
schreckend weg/fortreiben. 1762 el hivá az én 
Léánkámat hogy meg mutassa az Annya holott 
szárasztya de Marika péterné el rijagatta onnét 
a Léánykákat [Gyeke K ; Ks 4. VII. 12]. 1816 ti. 
(A panasztevőket) elriagatta maga elől [K ; KLev.]. 

elródal (szálfát) feldarabol; a tăia ín bucăţi (un 
trunchiu de copac doborît); (gefällten Baumstamm) 
zerstückeln. 1781: a’ fákat el rodalva. .meg rakod-
tanak [Koronka MT; Told. 10]. 1786 Bosban La-
kó Matyus Gergelly egy vastag határ Cserefát le 
vágván s el rodolván be akarja vala hengeritteni 
a' Lőj tőre [Backamadaras MT; CsS]. 1794: vásár-
lott egy szál Cserefát . a ' Harczai Völgyben 
lévő circumvicinált erdejéből, és minekutánna le 
vágta, és el rodolta volna ott hagyta, és utánna 
nem ment [Marossztkirály MT Berz. 6. 51. S. 73] 

elrokkan 1789 Tirnovitzai Szőllő ís a mult 
Esztendőben el homolitva s el rokkanva lévén, 
igen jora menendő állapotba vagyon, kiis kapálva 
[JHb XXXV/65]. 

elrokkant 1763 az sohais jo föld nem leszen 
valamedig mind egj tŏjig el nem Rakantyak 
mivel ha Rajtam alana ŏszel ha tehetség volna 
mînd el Rokontsonam (!) [Kóród K K ; Ks CII. 
18 Szarka József t t lev.]. 

elromladozik I. elromlik; a se strica; verderben. 
1597 : Miért hogi az mez chebrek mind el romla-
doztak es eozwe omlotak volt, hogy ismegh azokat 
fel allatatta(m) keotettem, Attam Kadar János-
nak f — /24 [Kv; Szám. 7/XIII. 4 Fogliázép. 
szám.]. 1681 Vagyon ezen Malomban A 
kő padra jaro garadics alsó vegenel kő padról le 
hozott, csorba felső kű Nro 1 ( NB Ebbűl masut 
jo so őrlőket csinálnanak, nem hadnak igi héjjab(a) 
el romladozni:) [Vh ; VhU 5 7 4 - 5 ] . 1786 Bŏrna 
4 A Negyedik el romladozott [Nagyalmás 
K; JHbK XXIX/3C]. 1792 Ablak nagyan el 
romladazott (CUj. 

2. el/letöredezik; a se sparge; zcrbröckeln. 
1681 Vajda Hunyad vára ... Nap nyugot felól 
valo szegelet Bástyaja Ez alsŏ felső Contig-
natiojaval együtt kőből eppettetett. Sindelyezesc 
Jghen el romladozott } Egyik bokor kőnek a forgo 
kőve ighen el kopot, másik bokor kőnek az alsó 
kŐve, nem csak ighen el kopott, hanem el ís rom-
ladozott; ezek helyéb(e) más kellene [Vh; VhU 
5 ° 2 - 3 , 575 — 6]. 1749 Az Uduarhaz kapuianak 
az Ostor faia elromlot vala, es az Deszkays el 
roinladozua(n) le hullottak vala [Kv; Szám. 26/ 
Vl. 483]. 

3. omladozik; a se surpa; verfallén, einstürzen. 
1782 egj meg pusztult Konjha, meljnek csak kö 
kémenje állatt fenn, de fedele oldala el romlodozva 
valának [Dombó K K ; JHb XIX/22. 10]. 

elromladozott 1. omladozó; surpat; verfallend. 
1677 Vagyon Egy Eőrőg halas To azon egy el 
romladozat malomhoz Két kőre forgo (így!), 
melynek az gáttya most el szakadot [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1729 Vagyon az udvarházon 
kivŭl dél felől . . . valami akoly egy el romladozot 
szin benne [Buza SzD ; JHb V/2]. 1761 11 Cserefa 
ágasokra epŭlt, fenyő fa gerendakkal gerendazot, 
szarufazot, és léczezet, meg czondorlot nados 
fedelű, és el romladozott sŏveny oldalú szinte 
ŏszve omlo Istálló, melynek koszorú gerendája 
alá két istáp vettettetett [Mezőcsán TA; Ks 15. 
LXXIX. 3]. 

2. megrongálódott; deteriorat, degradat; be-
schädigt. 1681 Ezen malomnak felső bokor 
köve többire semmire kellő, el vékonyodott, rom-
ladozott; migh jobbannis el nem romlana addigh 
kellene helyettek masokat készéteni [Brettye H ; 
VhU 594] | Régi Sütő Ház . . Ighen el romla-
dozott, téglából rákot, Sütő Kemenczeje Nro 1 
[BLev. Inv. 555-6] . 1694 : Nyilik innét az ebédlő 
Palotára . Ajtó . Vannak még-is itt egj 
festékes, három Contigna(ti)okra szakasztatott, 
de el romladozott Pohár szék (így !) is [Borberek 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kiíria-leír.]. 
1761 Két el romladozatt asztal, vagy tsak asztal 
láb . . edgjik haszon vehetetlen [Mezőcsán TA š, 
Ks 15. LXXIX. 3]. 1788 El-romladazatt üveg 
ablak [Somogyom K K ; Told. 44a]. 1805 el 
romladazott Asztalas Üveges Lakatas és Fazakas 
munkák [A.jára TA ; BLt 9]. 1834 Égy el rom-
ladozot rosz Zsendejes fedelű Csűr amelyet esős 
időben használni Nem is lehet [Doboka; Bet. 7]. 
1845 Parajdről a' Sóaknákhoz vivő uton elrom-
ladozott hidak építésire szükséges költségek [Usz; 
UszLt XI. 8/6. 215]. - L. még ETA 107- 9. 

elromlás 1. pusztulás; distrugere, prăpădire ; 
Venvtistung/fall. 1776 : Malomnak elromlása utánis 
három, vagj négy Esztendőkbe a ' Nyárádnak 
voltak olly nagy Áradásai, mint annak előtte 
[Backamadaras MT; Sár.]. 1782 ollyanak volta-
nak hogj Szekeren nem lehetett vinni féltvén 
az el romlástol [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 

2. (mcg)romlás; stricare; Verderb. 1810 a 
gyermeknek két hibája vagyon, a háta gilintze 
velejének el romlása, és a fejében is talám viz, 
mert Szegénynek a feje is el dagadott [Buza SzD; 
JHb Lev.]. ' 

Szk : ~ ra indul romlásnak indul. 1793 a’ régi 
Csüris el romlásra indulván, . . . csinálának u j 
Csiiret [Kissáros K K ; DLev. 2. XIA. 4], 

3. megbomlás; răsturnare, desfiinţare; Auflő-
sung. 1792 : A Vallás aequilibriumának el romlása 
utánn az Ecclésiai akarmi nével nevezendő Bene-
ficiumok(na)k Templomoknak, Oskoláknak Tör-
vény Utyán kivŭl lett el vétetések, és azok(na)k 
viszsza vételek [Zilah; Borb. Mv.]. 
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4. eltörés; spargere; Zerbrechung. 7730 hogy 
az űveg(e)k el romlását, vagy az viznek fagyását 
valaki emlegette volna, se (m) mit nem hallottam 
[Abosfva K K ; Ks 83 Bakos Josef lev.]. 

elromlik 1. a se strica; verderben. 7585 : Az 
Toromban czhynaltattam 2 lakatot az Iffiu lakatos 
Balintal fyzette(m) neky mert el romlot vala d. 36 
[Kv; Szám. 3 /XXII . 73]. 1681 Vizi Malom . . . 
Felső bokor kőnek, csak a' forgo kőve jo, az alsó 
semmire kellő, ha ezis el romlik . . . az egész 
malom haszon nelkűl áll [Hátszeg; VhU 603]. 
1699 : a ' Király Vczai Bekken haznak zarja el 
romlott volt [Kv ; KvRLt I. C. 8 : 13]. 1755: 
Egy Szál bornáért at tunk a lésza elromolván 
annak megújítására 4 xr [HSzj lésza al.]. 1789 : 
midőn . . . ide Abasfalvára jött lakni . . . akkor 
a . Malom elromalva lévén, veszteg állott 
[Abosfva K K ; GyL]. 1799 : A Deszka Fürész . . . 
egeszlen el romlott ha tsak egybe vetett erővel 
újra Nem Epitt ik [Bogártelke K ; Born. I I I . 11], 
1812 a Groffné . azon éjtszaka mind pakolt 
megrakván a magával lévő alkalmatosságot jobb 
és drágább portékákkal, a kováts szekerét pedig 
más vagyonokkal elannyira, hogy a Terűh alatt 
a kereke lerodgyott, mást tétettek ugyan de azis 
elromlot [Héderfája K K ; IB. Bali Borbára (22) 
grófi konyhaszolgáló vall.]. 1821 : Egy Szánkázó 
Szán el romolva [Mezőméhes TA ŝ

t HG. Mara 
lev.]. 

2. összetörik; a se sparge; (in Stiicke) zer-
brechen. 1574 Kelement® Borbei Ianos kerte 
volt ely biro vramtwl, hogi az Albert deák hazahoz 
Menne, hwlot egi leanka az hwl Mwtatta az 
kert Mellet meg Ástak es egi fazakat talaltak, 
kyt hogi ky weottek volt az feoldbeol, felywl 
feold volt, Borbel Ianos Ely tazitotta az fazakat, 
Es hogi ely Romlot az feold keozet egi Eb keolyek 
feienek cliiontiaik (!) latta keozte [Kv; T J k 
III/3. 370. — a„Varos zolgaia"]. 1598 Gergely 
Anialne ekeozbe ki weowe az chyuprott es 
eote az feoldheoz megh hogy lagyas vala az feold 
nem mindenesteol romlek el chyak az hasatta 
zakada ky [Kv; T J k V/l. 269-70] . 1625 Magiar 
orszaghbol hozwa(n) ha t t Szeker Czifras kalihakat, 
es Fejerwarra Akarwa(n) vinnj, mivelhogj az 
Fejedele(m) ő felge marhaja volt, Attu(n)k 
alaj (!) ha t t Szekerett, Ezekkel az Szekerekkel, 
hogy az kalihak el ne romolljanak boczja-
to t ta el B. V. Eő kglme Az Lowas Legent nagj 
Petert [Kv; Szám. 16/XXXIV 203]. XVIII. s?*. 
v. el vevék tőlle a páltzát és arra ismét 
kapott volt egy nyers poronyofát . melly fa 
•el romlék mind Oprának a hátán [Kanta Hsz; 
HSzjP] . 

3. eltörik; a se rupe; entzweibrechen. 1749 
Az Udvarhaz kapuianak az Ostor faia el romlot 
vala, es az Deszkays el romladozua(n) le hullottak 
vala, az Ostor fa ia t megh toldattam, az Deszkayt 
az kik jok voltak vyola(n) ra szegesztette(m) 
[Kv; Szám. 26/VI. 483]. 

-4. leómlik, összedől; a se surpa/nărui; zusam-
menstürzen. 1573 : Myerthogy az Colosy kamara-

haz tellyessegel el Romloth, wyonna(n) hattuk 
megh epythenv, Melynek epewlethyre feneo dezkak 
Igen zewkseg<es>ek [BáthoryLev. I, 257 fej.]* 
1791 laktam edig mint egy ujparaszt kováts 
mester ember, már most el romolván a házam 
ketelenitettem a Falutól egy házatskának valo 
helyet meg kérni [Széplak K K ; SLt]. 

5. beomlik; a se prăbuşi; einfallen/stiirzen. 
1609 az ora giarto hazaban . . . chinaltatuk meg 
Az keme(n)chyett, mert el romlot vala fizettu(n)k 
f 2 d 25 [Kv; Szám. 126/IV. 123]. 1694: az Secessus 
mosta (n) semmire valo el romlot, az Var odalais 
meg bomlot miatta [Kővár; J H b Inv.]. 1720*> 
Popa Ábrám azon bányáb(an) dolgozik, mint 
hogj ő idegen ott a bányát nem epitette az mia* 
szokás fákkal nem támogatta, hanem tsak a hasz-
not kereste, és félő hogj . . . a bánya elromol vag1 

oda ŭ t minket [Nagyalmás H ; BK ad nr. 18* 
Komba Péter (60) vall.]. 

G. leszakad; a se su rpa ; ein/niederstürzen-
1795: ha a kegyelmed Tégla vetése miatt, ottan 
a mart el romlik, és o t t a romlás rövid időn a 
hidnak onnan valo vége fele harapózik, a 

Hidot a viz meg kerüli, és igy ŏ Natságának meg 
betsiühetetlen kár okaztatik [Ádámos K K ; 
XX/18]. 

7. el/megrongálódik; a se deteriora; beschadip1-
werden. 1620 Emlekezes lewen az Varos kapűi° 
leweő hidak feleőlis hogi giakorlatossaggal Szeke-
reken Soot hoznanak be rayta nemelliek, melj 
mia az hidak ige(n) el vesznenek es el romlanának; 
Azért az Ispotalj Soowan kjŭwl senkinek 
megh ne engettessek hogj Soot Szekerrel be 

hozzon [Kv; TanJk I I / l . 299]. 1681 : Ezen malom; 
nak . . . Az felső bokor köve többire semmire kettö ' 
el vékonyodott, romladozott; migh jobbanis e 

nem romlana addigh kellene helyettek masoka 
készéteni [Brettye H ; VhU 594] | Vizi Malom • 
Migh a' keő padgaiais jobban el nem romlanak' 
addig kellene helyebe (n) mast készettetni; hog 
a ' mikor jo és alkalmatos ideje volna, csak öszv 
rakhatnák az kész eszközt [Hátszeg ; VhU 603 - 4 > 
1688: Ezen haz(na)k . . . fedelezése el romló*' 
el senyvet [Kv; BLt]. 1811 (Az u d v a r b a 
kéményé fonadekja el romolva vagyon [M.boga 
SzD; Bet. 5J. 

8 . leromlik; a pierde din forţă, a slăbi; h e r u n t e -
kommen. 1679/1681 a ' vas kőrűl m u n k á i k ^ 
minden nemű emberekre, vagi mívesekre legye' ' 
kglmenek* szorgalmatos vigyázása. . ; ă l ° v a ^ 
ă rend felet valo matéria hordasb(an) el ne szakas 
kodgia(na)k s romollyanak [Vh; VhU 672 - A 

ub-nak). 1690: Az Ecclesia kevés jobbágyi • •; 
igen el romlotta(na)k el is pusztultanak ' 
KvRLt X. A. 5]. 1709: hideg szelek, nagy hova^ 
fergetegek és erőss hidegek voltak . . . , az J11*1^ 
példa nélkül szerteszélylyel M a g y a r o r s z á g b a n 
romlottak, el holtak [TT. 1890. 761 
1723: magam hetfűn csak be indulok, maske 
bizony meg holnap meg indulnék, csak 
mind az lovaim el romlottak, s mind mag 
[Kóródsztmárton K K ; Ap, 1 Apor Péter f e l e S^g

t e 
hez]. 1727 : az it valo Posta . . . még egy ü e 
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nincsen, hogy haza iőve s a Loa (!) is mind el 
romlót, ugy hogy tsak it is egyik Faluból másikba 
elíg mehetne raita [Impérfva Cs; Ap. 2 Balási 
József Apor Péternéhez]. 1737 már huszonhat 
járó ökreiknél több nintsen, annakis njolcza a 
Sok postalkodasban elromolván nem alkalmatos 
a befogásra [Várfva TA; Ks 99 Dácz Péter lev.]. 
1758 : mikor pedig azon ökrött el haj tat tat ta . . 
akkar szép kövér volt, s az mikor haza hajtották 
akkor egészszen el volt hitvankozva s romolva 
[O.péterlaka AF; Told. 23]. 1774 : egy Ló terű 
pénzt vitt vólna innét az Apossához, az melly-
nek nehézsége mián . . . az Lova egészszen ell 
romlott [Szentdemeter U ; LLt Vall. 70]. 1785: 
azon ökreis az nagy szolgálott miá egészen el 
romlotta(na)k, vagyis hitvánkozta(na)k [M.bikal 
K ; KLev. 9]. 1853: te édes Miklosam tsakis a’ 
Bogdányal bibelŏdŏl ha tartya az ember el 
romlik Bogdán és kárba megyen az egész hizlalás 
[Kv; Pk 6]. 

0. tönkremegy, elnyomorodik; a se ruina; 
zugrunde gehen, verelenden. 1652 az korcsmár-
lás . Kamuthi Farkastul fogua rendel jart 
keozteők, most 4-dik esztendeje hogy czak egy 
Ember arullya, mellyet az egez falu igen dificultal. 
Miuel czak egy Ember romol el vele teljesseggel 
[Szászfenes K ; GyU 122]. 1671 mind addigh 
hon lakot az migh Ali basa i t t forga s el romlank 
[Dicsősztmárton; Ks 19. VIII . 9]. 1753: Ezen 
kivúl mint, és miben tudgya a’ Tanú hogy azon 
Falu mostani Possessor urak keze alatt el romlott 
es alacsonodot volna ? [H; Ks 72 vk]. 1833 : 
látok hogy Nemés Kiss Aron Ur egy 5 Eszten-
dős Tódor nevű Bika Tulkot orvasal; mellyet mi 
látunk (!) hogy nem élétre valo mivel a Mejtéh (!) 
mián el romlot is akkoris nagyon gusát eresztet 
[Szeszcsora F ; TL]. 

10. elpusztul, tönkremegy ; a se distruge/nimici; 
zugrunde gehen. 1689 Annak utanna osztán a 
kert el romolván, fel szánta a falu azt a helyet 
[A.karácsonyfva AF; Told. 31]. 1740: felo hogy 
az vetes is el ne romlott legyen az Nagy fagy 
miatt [Ikafva Hsz; Ap. 4]. | Ezen az egész őszön 
Sz. Mihály Naptol fogva durált Szakadatlan esőzés 
miatt mind a bé takarított gabona Széna majd 
in tertialitate el romlott, kivált a Málé vizesen 
takarodván fel Semmire kellővé tétetett [M.köblös 
SzD; RLt Rettegi István, DiarOec. 11]. 1822: 
(A) Szöllőt . . a' miveletlenség által el pusztulni 
hagyták, a Szőllő Tők el romlottak, a Gyep fel 
£ette, s Fű aratni jártak beléje [Kv; Pk 4]. 

11. elvész/pusztul; a se distruge/nimici; zu-
nichte werden. 1723: Tudgyaé a Fatens . itt 
Sŏvényfalvána . . . a Kŭkŭ l lŏ Vizén épitetett . 
Malmának Gáttya miatt Ország uttya és közön-
séges Rév romlotté s bomlotté el? [MbK 150 
vk. - *KK]. 1741 azon felső rév el romolván, 
az után ugj vertek osztán az mostani révnél 
Ország utat [Szentmargita SzD; EHA]. 1803: 
e* a’ Strása ház nem rég romlott el onnan, a’ 
hellyé az hol volt mostis esmerszik [Toplica MT; 
ßorn. XVc. 1/35 Molduván Szimjuon (30) col. 
vall.]. 1836 : Á mi nézi pediglen az edgyik fel 

szomszéd Losontzi János által fel fogott es mostani 
lakó Háza hata megett bé ganyolt kertetskét es 
abban talált két kitsid ágyotska petrezselyem 
murok es egv kevés borsotskat ezenn lejendő 
háznak fel allítasaval el kelletvén romlani, tehát 
. . . Losontzi János károsadását határoztuk 100 
váltó xrokban [Dés; Lt 556]. - L. még ETF 
107. 29. 

12. ? semmivé lesz; a se nimici, a nu se alege 
nimic din ceva; zu nichts werden. 1763 : ha . . . 
a közönséges Tőrvény meg rontatik annak 
utánna erőtelen lészen Nsgtokra és Kegyelmetekre 
nézveis hogy ha továbra is sine contradictione 
Nsgtok Kgyltek bè hunt szemmel nézi, tacendo 
consencéál, ugy el romlik végre a Nsgtok Kegylték 
Statussais [Hsz; UszLt 161. 

13. megromlik; a se strica; verderben. 1786 
én Arany valto voltam s vagya kis, még sem tarthat-
tam11 az magam italamrais meg nem engedvén 
Mlgos Báro Thoroczkai Gáspár Ur eô Naga egy 
atalog Borocskámat el vétettvén, s minek utanna 
meg fordult és el romlott ugy parancsalt 
viszsza adatatásárol [Torockó; TLev. 4/13. 30. 
- aTi. bort]. 1793 Inon és Kődŏna a 8 poltrás 
borok telyességgel nem kelnek . még a Ködi 
P'ogados bé jött volt hozzám, hogy a bort 
vegyem viszsza mert nem iszsza Senki és pintzéje 
nem lévén ott félb(en) állván el romlik [Szüágy-
cseh; IB. Fogarasi István lev. — aInó és Kőd 
Sz]. 1795 : Felhegybeli szinbor . . . el romolván, 
mivel szüvás Edényben volt, aslogra vétetődett 
[Koronka MT; Told. 41/20]. 1797 : A Kortsmáros-
nénál az 24 penzes bor meg etzetesedet mind el 
nem kőit, a bor kŭlŏmben mostis jo tsak meg 
kezdett etzetesedni hogy jobban is el ne romoljon 
felbe, ki mertem azon Hordóból egy átalagba 
12 Vedret [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 
1851 : a' disznó húsokat sózzak jŏl be nehogy el 
romolj ék (!) [Kv; Pk 6]. 

O : ~ az egészsége. 1816 : szörnyű büdös 
volt, hogy a ' miatt elromolván az én egésségem 
»s sokáig sindettem [Sszgy; HSzjP]. 

? elromlódik leromlik; a slăbi; herunterkom-
men. 1794: Kedves Grófom irja Nagysád hogy 
látogassam meg, én asztot tudom hogy Köteles-
ségem is ugy hozná magával de mostan ha eresz-
tenének is olyan gyenge vagyok hogy egy felé 
is ki nem mehetek mind ha Esztendeig sinlődtem 
volna ugy el romlodtam [Kv; IB. Sándor István 
lev.]. 

elromlott 1. stricat; kaputt (geworden). 1747: 
az el romlott Pistaly árráb/m Doliger Vr(am) 6. 
mariásokat acceptalt [Torda; T J k I I I . 160]. 

2. (össze)tört; spart; (in Stücke)^ zerbrochen. 
1730 : Annak utánna látám hogy el romlott fazék-
nak Cserepeit szedé ki Szakács Máttyás, de pénzt 
hogy szedett vólna ki, nem láttam | el romlott 
fazék cserepet is látánk mind a ketten, mellyet 
Szakács Máttyás ki hányt vala [Altorja Hsz-
Borb. I]. 
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3. el tört ; r u p t ; zerbrochen. 7799 Ezen elrom-
lott cseber ruda t t pedig minden bizonnyal esmé-
rem . . . az én Fiam vitte bé Kováts Istvánnéni 
azon el romlott cseber rudat azaz edgyik 
darabját [Almás Hsz ; Bogáts 5], 

4. leomlott/szakadt; dărímat, surpat ; zusam-
men/niedergestürzt. 1736 : Az keresztjáró héten 
első nap mentünk Fenes felé . . . , o t t volt valami 
elromlott kőoszlopnak az fundamentuma [MetTr 
434]. 1839 az 'Ser Ház u j Hűttöjének el készit-
tésére ki rendelt Biztos, el vitt az Ser Házhoz, 
— hogy ot tan . . a Hűt tö felett el romlott kő 
fal felső részét potoljam ki [Dés; DLt 120]. 1838 
az ugy nevezett régi el romlott Vármegye háza 
mellett keresztül a más uttzára nyulo egy szekér 
nyomnyi sikátor [Csekelaka A F ; KCsl 161. 

5. romladozó; pe cale de a se dărăpăna; ver-
fallend* 1600 Az mi el romlot hazunkat megh 
eppitetni kewaniuk az Articulus tartasa zere(n)th 
[UszT 15/24]. 1715 : egy kö mellyikű köszöbű 
Szemeöldŏkŭ a j tó nélkül valo el romlot Szükség 
helly [Szentlászló T A ; J H b K III/5]. 1735 ezen 
Tornácznak bal kéz felől valo vegiben vágjon 
egj el romlott Kő Kamaracska [Ótorda T A ; 
J H b XI/9. 5 4 - 5 ] . 1782 : a ' Kapun belől vala 
egj régiség miá széljel hullolag el romlott félben 
valo konjha [Ádámos K K ; J H b XIX/22. 
41]. 

6. töredezett; r u p t ; abgebrochen. 1794 8 szál 
diribra darabra el romlott s Sorvadozott Deszkák 
[Szentmargita SzD; Ks 68. 49. 41], 

7. megrongálódott; stricat, deteriorat; beschä-
digt. 1699 egy pár el romlot szán ál [Szent-
demeter U ; LLt] . 1781 el romlot Tőrők buza 
Kasak [Pálos N K ; Hr]. 1789 a közelebb lévő 
kővetses, és fővennyes hegyekből tsákányok-
kal porondot vágván, az el romlott utakot azzal 
töltsék fel [UszLt X I I I . 97]. 1808 egy el romlott 
szekrény fedél nélkül [Bodola Hsz; BLt 11]. 

8. leromlott; slăbit, vlăguit; heruntergekom-
men. 1699: azon panaszolkodat, hogj rabságá-
b a n ) igen el romlot rŏcskŏlŏdŏt meg nyomorodot 
ember volt, ugja(n) büdös is volt miatta [Vaja 
MT; VH]. 1729 : Lovaikot meg számlalhatatlan 
sok izben a Regulamentum tenora ellen annyira 
postálkodtatta Kapi tany Vr(am), ugy ã Katónak 
is, hogy a ' miat el romlot Lovaikat ketelenitettek 
ä Falusiak karokkal is el adni [Sövényfva K K ; 
TSb 51]. 1764 : â mennyit eddig azonn el romlott 
marhának bőribôl s húsából ki vehetett, ã kézinél 
vagyon az Instans(na)k [Torda; T J k V. 225]. 

9. elnyomorodott; ruinat, ajuns ín mizerie; 
verelendet. 1786 egy Memorialis conceptusat 
viszi a’ szegény Communitas az Úrhoz oly alázatas 
kéréssel méltóztassék ezen conceptust 
Német nyelvre forditani nem lesznek az 
Úrhoz háládatlanok el romlott és szegényedett 
álapattyakhoz képest [Torockó; TLev. 5/51. 

10. elpusztult; distrus; zugrunde gegangen. 
1780: Akármelly Verös Kovács, a ' jól el készült 
és ép verőre, vas szám futatást , ugy mivelést 
foghat, de senki az el romlott régi és pusztába 
állo Verők hellyeinek fel fogasa szine alatt, se 

titkon, se nyilván, azokra futa tni ne mérészellyen 
[Torockó; i.h. 6]. 

11. romlott ; s tr icat ; verdorben. 1851 egy hit-
vány elromlott szagú általag [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

12. el nem romlott átv romlatlan; nestricat; 
un verdorben. 1851 : lenne oly jo, és szerezne 
égy el nem romlott jo léánykát előre, 's azt hozná 
is el magával, hogy öreg édesedjék hozzá, 's eŭs 
kötelességét tanulná bé karácsonig [Kv; Pk 7]. 

elromol 1. elromlik 

elromolhat semmissé vá lha t ; a se putea nimici; 
für nichtig werden können. 1808 az Fiu . . . meg 
mutot ta hogy az Attyának szandeka volt az 
Testalasra sőt valojaban testaltis és ezeö 
Testamentumot az edes Annyakis helyben h a d t a 
és tsak azért hogy akkoron meg nem i r a t t a t h a t o t 
a Testamentalis Levél el nem romolhat [ H a r a s z t o s 
TA; Borb. II]. 

elroncsol 1. összetör/roncsol; a zdrobi; zer-
quetschen/schmettern. 1645 az fogoly azt Nem 
docealta hogy maga eolte volna megh magat az 
megh holt ember hane(m) inkab Constal ã bizofl-
sagokbol hogy ember eolte megh, Mert mind el 
ronczioltak kezet labat fejet, es asztalatis fel 
rontottak penzet ezwst marha ja t el t o l u a i l o t t a k 
[Kv; T J k VIII/4. 43]. 

2. összever/tör; a bate măr, a cotonogi; ver-
prügeln/hauen. 1631 edes Peter Ura(m) azért 
hiualak hogj ez az en veöm el uezteötte s cl rou; 
cziolta az en lean iomat: sikatta s ríkatta ugj 
mond TMv; MvLt 290. 231a]. 

3. (nőt közösüléssel) tönkretesz; a distruge 
femeie prin împreunare sexuală) ; (Frau durch 
Notzucht) verderben. 1597 Simon Janosne Martba 
. . wallia Sardine ieowe hozzam egizer, nag1 

keserwe(n) kezde panazolkodny hogi az vra miud 
magat s mind eotet el veztette, mert az leankat 
mind el ronchiolta meg nem verte, máskép 
pe(n) ronchiolta megh mer t az alfelenek megh 
chelekette wolna az leanka mind megh bezelle 

ínikeppe(n) egizer az maiorba az zalmaba le niomt* 
volna, es Teoreok modon bant volna vellc 

[Kv; T J k VI/1. 96]. 1679 Causa Udvarhelyié*' 
s(is)a. Lombárt Sofi uratol Kis Mihálytol absolutiot 
keva(n) mivel ige(n) el ronczolta ugy annyi*a 

hogy alkalmatlan immár az szulesre [SzJk 
— aSajóudvarhely SzD]. 

elroiigál össze tör / ver; a ba te măr, a cotonogi' 
verhauen/príigeln. 1629 : safar Andrasue hog/ 
zolitotta eöket hogj ne zolyanak auual az gylkoss^" 
merth eö neki Gilkosa az az miat kel neki, meg 
halni ugy el ro(n)galta eötet t eő az mia fek^T 
s az miat romlott megh [ K v ; T J k VII/3. 90J-
1681 Causa Sz Andrasiensis. Olah Gergely1?® 
Molnár Ersik el valast kivan. 1. Mert k u r v a j 
miat roszul tar tot ta; el rongalta. 2. Mert magauţ* 
is Olah Gergel(ne)k az akara t ty ia [SzJk 159- 6 Ü J ' 

Mindkét adalékban számolhatni az elroncsol 3. «- • 
jel-sel is. 
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elrongált összevert/tört; bătut măr, cotogo-
nit; zerschmettert. 7849 a szegény el rongált 
Lántsázott vérbe feresztett Úrfinak élete meg 
maradásához tsak a vala szerentséje hogy Ujszekel-
rol valami Lovas magyarok jöttek lefelé és azok 
visza iildöztéka [Héjjasfva N K ; CsZ. Szakáts 
Julianna Lörintzi Istvánné (45) vall. — RTi. a 
támadókat]. 

elrongyol 1. el/megrongál; a avaria/deteriora; 
beschädigen. 7807 : ezen Malom a régiség miatt 
ugy annyira el volt rongyolva, hogy igen kevés 
hasznát lehetett venni [Apahida K ; RLt O. 5 
Martzis Ursz (80) col. vall.]. 

2. összerongyolódik; a se zdrenţui; zerfetzt 
werden. 1864 : Tapasztalván több ízben a' T.h. 
Esperes ur, hogy a' kibotsátott kŏr levelek el 
rongyolva küldöttek vissza rendeltetésŏk helyére, 
az okbol rendeltetik hogy minden t. pap a kör-
levelet boríték alatt bé petsételve köteles küldeni 
más Egyházba [Gyalu K ; RAk 88]. 

clrongyollik elrongálódik; a se deteriora/strica; 
verderben. 1771 az Utrumban elégé declaralt 
Malom igen rosz gond viselés alatt vágjon, annjira 
hogj csak nem egészszen el rongjollat [JHb 
I/XVII/175]. 

elrongyollott 1. szakadozott, tépett ; rupt ; 
zerrissen. 1811 Két elrongyollatt lantorna ablakok 
[Mezőszopor K ; MkGl. 

2. (igen) megrongálódott; (foarte) avariat/dete-
riorat; (sehr) besohädigt. 1694 az meg irt kapu 
felett lévő ház . Menjezeti . 5 darab foljo 
gerendáira fenjő deszkákkal padlott, mellj padlása 
*s párkánjos es tapaszos szakadozott, sorvadozott, 
el rongjollott semmire kéllő p(rae)stila sindelj 
fedele alatt [Borberek AF; BfR]. 1767 Udvarház 
igen el rongyollott lyukasodott, es az régiségnek 
miatta meg inohosodott, Sendelly fedél alatt 
[Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 1784 a nemes 
unitaria religiou lévő becsületes atyánkfiai meg-
avult és elrongyollott, régi, kicsin haranglábocská-
jok helyibe újat és nagyobbat kívánnak épitteni 
[Kőrispatak U; ETF 107. 34]. 1801 A Parochialis 
Ház anyira el rongyollott allapattya kérdőre 
hozatik a N(e)mes Ecclesia előtt [M.köblös SzD; 
Rl*t]. 1807 a keresztül lévő kertis el rongyollot 
[üés; DLt 44/1809]. 1827 ezen háznak mind 
falai, mind pedig el rongyollott szalmás fedele 
a legg roszabb állapotba vágynák, ugy hogy szin-
tén meg igazittatthatlanok [Somkerék SzD; Ks 

55]. 1849 elrongyollott Zárok [Szentbenedek 
SzD - i.h .1. 1862 mindenkor rosszul esik nékem, 
hogy nints égy élő pénztár, melyből elrongyollott 
templomaink, isk. házaink, szegény papjaink isk. 
mestereink sorsán segíthessünk [Gyalu K ; RAk 

elrongyolódott/rongálódott; deteriorat; ver-
dorben, beschädigt geworden. 1799 Azon Házhelj, 
egy Ház heljemmel tŏ szoinszédas kŏrŭllette 
fagyon imit amot Valamelj el rongyallat gyalag 

Kert [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1844: a kapu, 
használhatatlan elrongyollott fenyő deszkából 
készítve [Abafája MT; TSb 35]. 

elrongyol tatás elrongálódás; av ariere, deterio-
rare Ě

t Verderb, Beschädigung. 1813: midőn a’ 
Malom gabonával az ŏrölhetésre nézve bővelked-
hetnékis, a' Malomnak felettébb lévő el rongyol-
tatása mián .semmi reménységem nintsen ához 
(!), hogy csak az árenda summának felétis ki 
vehessem [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

elrongyosodik megrongálódik; a se deteriora; 
beschädigt werden. 1804 : a' Házis el rongyosodott 
a’ régiség miatt, és én kezdettem most renovál-
tatni [Kövend TA; Borb.]. 1849 egy díván . . . 
elrongyosodván továb használni nem kívánta mit 
annak utanna én igazíttattam még [Kv; Végr. 
Vall. 55 — 6]. 

elrongyosodott megrongálódott; deteriorat; be-
schädigt. 1790 Vadász Balta pár 1 El rongyoso-
dott Spadés Paltza 1 Rongyos vadász paraszt 
puska 2 [Sv; Ks], 

elront 1. a strica; kaputtmachen, zugrunde 
richten. 1568 : az girga az farkas kochat el Ront a* 
[Kv; TJk I I I / l . 212. - aGirga az egyik, Farkas 
a másik vallomásban szereplő személy neve]. 
1597 : Az Jeg Vermen valo Lakatot ismeg elron-
tottak volt es az Aitorol az plehetis le vontak 
[Kv; Szám. 7/XII. 18 Filstich Lőrinc sp kezével]. 
1620 En töllem töllem (így!) Boer Peternek 
izene Onah Bobes hogi az lakattiat a malom 
szűszekiröl uegie el mert ha el nem ueszi el rontia 
mert neki vdvarbirotol szabadsaga uagion rea 
[Récse F ; Szád. Stroya Morar (35) fej-i jb vall.]. 
1642 szaladomat öntöttem voltt fel az garatban, 
elrontotta az garattot [HSzj garat al.]. 1666 : 
Lázár Péternek cziak az száját kellene el rontani, 
hogy ne prokátorkodhatnék többet [K; Ks 65. 
43. 10]. 1697 Kopacselyi Sorbán uram Fia, 
László uram, az hegjesteremet el rontotta 
az hŭvellyet mellyetis maga jo akaratt ja Szerint 
azt fogadván hogy meg Csináltattya, az Csiszár-
ral, most meg fizette [Fog.; Szád. Zilai Péter 
kezével]. 1735 Égetbor főző fazakamat el ron-
totta [Dés; Jk]. 1741 : a Falu ki jőve s ezen 
helyet, Főidet . . az Falu eŏ Nga számára 
adá, ugy rontok fel szántok erős gyepből, még 
két Ekét is el rontánk benne [Velkér TA; Ks]. 

2. összetör; a sparge; zerbrechen. 1584 : Aky 
penigh az Wasarbirotul vekat nem valt, es idegen 
wekaual mer az piachon, kith az wasarbirotül 
nem váltót, Azt a' vekath az wasarbiro el vegie 
es el ronchia [Kv; KvLt Vegyes III . 10]. 1600 : 
minekeŏnk nagy nylwa(n) walo karu(n)kra hantak 
es rontottak hazainkat teöb tarsawal egyetem-
be (n) wgy annira hogy 15 aitoth kin mi(n)d 
was zäar wolt, a wasat lewo(n)tak az aitaiat el 
wagdaltak, yweg ablakokat el ro(n)tottak, wassait 
ki wagtak el wettek [UszT 15/23] | mo(n)da ezen 
Vagasy János, meny el edes Georgy vra(in), Az 



elront 1166 

kúlchok Jósa Thamasnit vadnak, kerd ki, nisd 
megh az aitokot ne ronchak el [i.h.; 15/28 Bene-
dictus Georgify de Bitha* pp vall. — aBéta U]. 
7637 Azt is tudom, hogy házbeli eszközét vag-
dalta s rontotta el az ura, szidta is az asszont, 
hogy lélek esse, lélek kurva, mást szeretsz ezeret, 
úgymond [Mv; MvLt 290. 4 4 b - 8 a átírásban!]. 
1688 Minden igaz ok kűvűll Jákob, az Ura-
mot, verte taglotta fegiveret raita el rontotta 
megh kőtőzve(n), kenoszta, Lanczal Gerendaba 
fel kőtŏszte, a ' Kardgyáért Négy forintot vőtt 
raita, mais élét halal kőzőtt vagyo(n) dolga s 
allapattya [Kv; UtI ] . 1723 aztis tudom a Luka 
leányánis semmiért a pap ostorminfa bo t tyã t t 
el rontot ta [Hodák MT; VGy. Prekup Gligore 
(34) jb vall.]. 1751 egjkor az ganejozoban is 
sok vülát rontot t el az ökrökön [Csehétfva U ; 
Pf]. 7767 Lancz teremtette en nem rontat tam 
el azakat a fazakakat mit scrupulizalsz azon ã 
haszontalon dolgonis [Branyicska H ; J H b 
XXXV/45. 14]. 

3. lerombol/ront; a dăr îma; niederreißen. 1585 : 
Minden Tyzedes az eo tizedeben walo hazakat 
es thwzelew helieketh minden heten el Iarion, 
Ahonnath veszedelem keowetkezhetnek thwz miath 
az ollian helyert megh Inchek a ' haznak gazdaiat, 
hogj megh Epiche Hanem (!) chielekezy, Annak 
wthana az eggik Capitannal vagy teobet magawal 
mennienek a ' házhoz, es azt az Ártalmas, wagy 
felelmes thwzeleo helyeth hatalmok legien el 
rontany [Kv; PolgK 15]. 1603 : Vgyan ezen 
Circalasba(n) . . . ha hol felelmes tüzelő hellyre 
tálalnak Jo itiletböl el ronchak és az gazdakkal 
epp tüzelő helt epitessenek [Kv; T a n J k 1/1. 449]. 
1621 Czionka kemenieket, ületlen helliett leweö 
kemenieket szalmaval fedet hazakat, szeöwenieket, 
sohul i t t be(n) az varosban megh ne engedgjenek 
lennj, hanem minden kedwezes nelkwl el 
roncziak es el hanniak az Capitaniok es Tizedesek 
[Kv; TanJk I I / l . 319]. 1746 : a Falusiak a decla-
rált helységb(en) lévő Él te tő Ferentz Urfam) 
kert i t el-rontották f gabonajat el tapodták, galá-
zólták [Szentegyed SzD; Wass]. 1757 a sokszor 
nevezett Invasorok . . . 600 karokra, épitett 
gyalog Sövény ker te t t el vagdaltak és rontottak 
[F.orbó A F ; BK sub nr. 899 6 r. jb és zs vall.]. 
1784 : Tobis Ferencz a közt el nem rontotta, 
hanem . . . mint fellyebis fatealtam erŏszakasann 
teli eresztette a Bányánkat® [Torockó; Bosla. — 
aTi. vízzel]. 1790 : Hogy ha valaki irigységből, 
boszszubol, vagy akár mí színű el szánt Gonosz 
szándékából a’ Pásztor vagy akár melly kűlőnes 
ember kalibajat meg gyújtaná és el égetné, vagy 
el pusztíttaná, rontaná, . . . azon kárnak Betsű 
szerint valo árát a’ kár t tévő Szémélly fizesse meg 
[Karácsonfva M T ; Told. 76]. 

4. kb. szétver; a distruge/strica; zerschlagen. 
7669 : az Szent Gotharty Emberek kŏzzŭll né-

mellyek az eŏ Naga számára czináltatott s kötte-
t e t t vészeket elrontották, el hánták [Feketelak 
SzD; Wass 25]. 1763 : midőn az Exponens Ur 
Malmánok Ga t tyá t ketté vágták, . . . Senator 
Hut te r Jákob Uram elől indulván, a ' Magistratus 

részén lévő Biro Házához ŏszve gyúlt sokaságnak 
azt mondatta, gyertek rontsuk el a' sztupaturát 
[Szecsel Szb; J H b 2 r. jb vall.]. 1768 (A vasat) 
neki Bálás András adta hogj fel mivellye s 
ŏ elrontana ha a’ pap feje volnais [Martonos Hsz; 
Pf]. 1772 : abban az időben mikor a’ Királjfalvi 
Malomnak Gát t ja meg köttetet t , ezen Malomra 
a ' Viz mindjárt nagjon fel tojult , melljet az oda 
valo Molnár vévén eszre, vgj értettűk hogj a ' 
Jászoly Gát t já t el rontot ta [Ádámos K K ; JHb 
LXVII/291]. 

5. elroncsol, összetör; a zdrobi; zerbrechen/ 
hauen. 1640 latam hogy az Katónak ki niarga-
lanak haliam hogy mondák leŏd, leőd az esse 
lelek fiat, haliam is az ket puska leöuest az keözben 
az Aszszony Darabantia ket karóra tamazkodua(n) 
mankó módra jeő vala fel nagy sirua, kerdem mí 
lelte azt monda jay el rontanak eözue ronczolanak 
az Barczai szolgai az Rabokotis el vevek teőllem 
[Szüágycseh; GyL 1 „Anna Fazakas cons. prov» 
Steph. Fazakas" (28) jb vall.]. 1675 az J . 
u tamat hatalmasul, gonoszul o t t leseskedvén, meg 
állotta, tolvaiul reám támadot t mind(en) igaz ok 
nélkül én reám igaz Nemes Emberre, lámpásomat 
gyermekem kezebúi ki verte, és magamat mind-
gyárt vert, rongált, hatalmas gonosz kezeivel 
főidre le vert, taglott, lábamat el rontotta, oldal 
csontomat el törte [Kv; T J k VII1/11. 355]. 
1731 az Gyermek Lovat jo szorossan kötéllé* 
az tanult Lónak az nyakához kell kötni, s ugy 
kell hordozni az mig az Gyermek Lo meg fárad, 

neis bocsássák el az nyakától az tanult Lónak 
az jártatásban, hanem csak akkor, mikor niá r 

nem fél (ne) k tŏlle, hogy meg hannya az embert, 
és igy az Lo sem erkölcsöt nem veszen, sem nem 
kell félni hogy egy Legenytis el roncson [J* 
lovászmesteri ut.]. 1737 : onna t a ki jővén a város 
ut tzaján iterato is meg vert, karomat el ron to t t a 
hogy maigis nyomarek vagyok vélle [Torda; 
T J k I. 134. - aA vádló szállásáról]. 1762 Serbán 
nevű Jobbágy Kotsissa . . . meg támotta, halálra 
verte, taglotta, testétt kíkit tet te, kar já t el ron-
to t ta [Msz; Ks 67. 48. 31]. 7763 mikor ismét 
meg akarta ütni Vultur Szimion ellent vete Pá lcá -
jával, s azon ellen vetés közben rontotta el Kristo* 
Todor Vultur Szimion u j a t t [Nagyida K ; Told-
9]. 1765 : az Kornis uram Béressei egyben vereked-
tenek az Erdő Pásztorokkal, s egynek a kézit ug? 
el rontották volt, hogy tavally nyáron a nyakához 
kötve hordozta [M.igen A F ; Eszt-Mk Vall. 5ÍJ; 

6. megrongál; a deteriora; beschädigen. 1592' 
1 die Marty fizettem Achi Matiasnak az kalod£ 
chinalastol, es hog' az Farkas uczaj ka las t o romna^ 
eggik darab heazattiat megh chinalta, mell1® 
az zel el rontot volt f 1 d 20 [Kv ; Szám. 5 /XI v ' 
138 Éppel Péter sp kezével]. 1602 : Zeoch Andrasn* 

kerte azon hogy mennyenek oda mert ezeoS 
myweyt veztette el senkihez semmy ganusaga ( ' 
Ninchen hanem az sellerehez Zakach I s t w a n h o 
. . . eo maga Jstwan mingyarast eggyk laday* 
fel ronta de abban Nem talalak, mastis fel nytan*r 
es harmadik eöregh ladatis, de azokban sem t a l á l j 
kyert Jstwan ereossen meghys haragwek Zeo 
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Andrasnera hogy ladayat vgy kellet el rontany 
miatta [Kv; T J k VI/1. 565]. 1653 : oly hatalmas 
szélvész lőn, hogy a városban sok házakat és kőké-
ményeket ronta el; a kalongyákat mind elhányta 
vala, a kertekben is nagy károkat te t t vala [ETA 
I, 105 NSz]. 1682 : egj kor o a gatokat el ronta az 
viz, s az malomis el pusztula osztán [Told. la. — 
*Tollvétség a h.]. 1756 k. : Valakik a ' Stompakhoz 
^s Bányákhaz járo utakat el rontanák 12 forintig 
^onvincáltassanak [Born. XXXVII I . 8 az abrud-
bányai bányászok törv.l. 1774: újra Sendellyesz-
ték az Udvarban lévő egyik házat, mellynek 
íedelit az Jég el rontotta volt [Mocs K; KS Conscr. 
»>Jos. Osváth de Zetelaka cantor r. cat." (31) 
vall.]. 

7. összemarcangol; a sfîrteca cu dinţii; zer-
beißen. 1835 Ha a pásztor maga a tsorda mellet 
volna és erőszakos vad amivel a pásztor nem birna 
medve is vaj egy marhát elrontana vaj megölne 
akor a kár a Gazdájé [Szacsva Hsz; HSzjP]. 

8, kb. elszakaszt; a rupe; zerreißen. 1717 : a to 
gáttya el szakadot, és meg Csináltuk, most ismég 
Írhatom Ng(na)k hogy azon Uj dugás mellet 
ismég el rontá a' nagy ár viz az olta ugy áll [Méhes 
TA; Ap 2 Makai Mihály Apor Péterhez]. 1760 
Az Olt, két helyen az Ország ú t j á t el rontotta, 
mint egy 30 lépésnyire. Item Nyolcz helyen öble-
geti hatarunkat a szomszéd határra, ugy annyira 
hogy Sokaknak közülünk Szántóföldek Retyeik 
oda vagyon (így!) [Apáca Br ; BrÁLt I. B. V 
<Apaţa) Nedatate 16. — Binder Pál kijegyzése]. 

0. tönkretesz; a distruge; verderben, zunichte 
machen. 1729 jo kantza lovát ugj elron-
tották hogj csípőitől fogva ä Serenyig' le ko-
podott ä böre [Sövényfva K K ; TSb 51]. 1752: 
hát amely 24 forintos jó Lovát a Városnak akkori 
G(ene)ralis Perceptor a nyargalásb(an) el pusztí-
to t t rontott, miért nem difficultályák, ha én 
miattam döglött volna el, mos difficultásban adták 
volna ki aztis [Kv; Szám. 69/XXVII. 11]. 1759 : 
^gy ökrét a' Groffnak ugy el-rontotta, hogy mi 
hellyt haza jöt t el szaradt, és meg dŏglett [Maros-
ludas TA; TKl 4 r. tanú vall.]. 1763 : ez a ' Patak 
sokszor kiüt a ' Mlgs Exponens Urnák minden 
esztendŏb(en) három négj szekér szénáját . 
el rontotta [Szecsel Szb; J H b Grip Dregán (26) 
jb vall.]. 1765 : (Gréku Kosztántin) az Szegény-
ségnek el vette ökreit, s azt ugy el kénoszta, mert 
•az Mezőségen Soha nem láttam, még nemis halla-
tott, hogy két ökörrel Száncsanak, de ő Széltiben 
Szántót vélek, amég el rontotta, ha azt el végezte, 
más után ment, aztis ugy el tsigázta, hogy akié 
volt alig tu t ta haza hajtani [Marosbogát TA; 
Mk V/V. 97 Popa Lup (30) pastor eccl. vall.]. 
1771 Grohoti ifjabb Román Jánosnak egy dara-
botska kukurizás földit mind el gázolták, s ron-
tották, a ' holottis betsűltetett kukurîzabéli kára 
tsöííl 8 véka, és 1/4 szekér Kukuriza szalma [Gro-
hot; Ks 80. XL. 12]. 1793 : Gergellyfi Gergellynek 
egy 15 Aranyos Lovat bérbé adván, hogy rajta 
a ' Legényit Tömösvárra, küldje áruval azon Lovat, 

legénye kemény hajtás, és tsigázás által el 
rontotta [Déva; Ks 114 Vegyes ir. Jk 367]. 

10. kb. semmivé tesz; a nimici; zu nichte 
machen, vernichten, 1669 Aknan a lakó Keés 
tsinalo Simonnak felesege Nemes Ilona kivan 
férjétől absolutiot, ily okok alat : mert lopasa 
miat meg sententiaztatot, az akasztó fa ala vitetet 

. Annak felette jobbagysagra kötelezte magat, 
melyei felesegenek szabadsagat el rontotta [SzJk 
105. — aDésaknán]. 

11. elpusztít; a distruge; vernichten. 1575 
nemely orzagwnkbely hytwan partos emberek 
mind tyztessegekreol, embersegekreol, mind peneg 
hywsegekreol, es hazayok zeretetyreol el felet-
kezwen Bekessela eozwe coniuralwan minket 
es az zegeny hazat el akartak rontany es vezteny 
[BáthoryLev. I, 330—1 fej. - aA fej-i székre 
törő Bekes Gáspárral]. 1653 Zolyomi Dávid 
augustusban meghal a a tümlöczben. Egy gonosz-
akarómat elrontá előliem — ugvmint Zolyomi 
Dávidot - az Isten [ETA I, 153' NSz. - aToll-
vétség v. sajtóhiba lehet meghala v. meghala ah.]. 
1699 : az reghi igaz Határ Halmokot, Hányásokot, 
Kitsodák hánták, rontották tévesztették el ? [BSz ; 
J H b II/14 vk]. 1702 ott ige(n) szép kŏvetses 
rev vala, mindaddégh migh Boer Simon Ur(am) 
az Kis faludi maimat tsinaltatá, s annak az dugasa 
el ronta aszt az kŏvetses révet [Bergenye/Mező-
bánd MT; MbK 98]. 1711 Az kuruczok jderekason 
el rontván az eo Naga Besenyei udvar házát, az 
mi attól meg maradott láttam, Besenyei Praedica-
tor uramnál az után azon udvarház padlásaiból 
ualo deszkákot, fogasokat, de azokat nem az 
kurucz vitte Praedicator uram házához [Búzás-
besenyő K K ; BfR IV. 30/26 Lukacs Andr(ás) 
szab. szem. (32) vall.]. 1717 4dik Berek vágjon 
a Vizén túl a felső Pala alatt ., ezt ugjan a 
viz el nem rontotta, de tsak egj fűzfa sintsen ra j ta 
[Pólyán TA; JHb XVI/14]. 1722 i t t a hideg 
minden fele gyŭmŏltset ugy el rontott , hogy 
tellyesseggel semmi fele gyŭmŏlts meg nem maratt, 
tőrők buzat, dinnyét ugorkat, s egyeb gyenge 
vetement mind el vŏ t t [Pálos N K ; Ks 95 Hévizi 
István deák lev.]. 1723 : Mikor azt ã Sŏvenfalvi 
gátot csinálák, az ár viz úgj el rontá azt a’ Berket, 
hogj <m>ajd esztendeig sem lakhatott jól ă marha 
rajta, de már jól még épült [Királyfva K K ; 
MbK 162]. 1751 Az Madarasi szőlő néha 
jobbacskán néha pedig szűkebb (en) termett hol 
a Jég hol az hideg el rontotta [Backamadaras 
MT; Told. 29. 51]. 1757 Gáborffi uram Jobbá-
gyi (na) k meg parantsolván, hogy el rontsák ezen 
hellységet s el is rontatták4 [Gyszm; DE 3. — aA 
juhuyájjaí]. 1765(1770 ezen mostan kezdett 
Malom, . . ha fel épűlhett a’ Mlgos P. Horváth 
FamÜia földeiből kőnyen két száz őletis el szaggatt 
és veszteget, ugy hogy az Széplaki közönséges 
revetis el bontya, rontya [Széplak K K -SLt évr. 
Trasm. 229-30] . 1774 egy négy Vékás Földit 
el rontotta a Szamos annyira hogy alig maradt 
égy vékányi [Szamosfva K ; KS Conscr. Th. 
Finta (66) jb. provisor vall.]. 1810 A Fűvenybe 

jo föld, de nagy részit a viz elrontotta [Bibarc-
fva U ; EHA]. 1812 (A szántóföldeket) az esső 
viz, ma annyira el mosta, árkolta és rontotta; 
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hogy némely részei még járhatatlanok is [Oroszfalu 
SzD; Ks 76. 109]. 1822: A Szakadát alatt volt 
egy darab föd a'melyet a viz elrontotta (!) [Nyárád-
szereda; EHA]. 1836 : Ezen főidet a ' Szolokma 
felöl lejövö patak annyira el rontotta, és egyszers-
mind haszonvehetetlenné is tette, hogy a ' Comnie-
taneusok a' viz el mosás miat t az igazi határát 
ki jelelni nem tudván meg semis méretett [Makfva 
MT; EHA]. 

12. el tüntet ; a face să dispară; verschwinden 
lassen. 1823 : Tiltassék meg Szeredai Domokosné, 
hogy . . . a kapuja előtt lévő kis ülö Színetskéért 
Semmi taxát a Fazakasoktol ne exigáljon, kűlőm-
ben kéntelen leszsz az Uradalom aztot onnan el 
rontani, nem lévén Semmi jussa cggyik Birtokos-
nakis taxás Színeket tartani [Déva; Ks 91. 
C. 12]. 

13. megbecstelenít/fertéztet/gyaláz; a viola/ne-
cinsti; schänden. 1631 Makay Istuanne Szŏcz 
Ersebet Aszony . fassa est mikor eczer hazunk-
hoz jöt vala Szalontaj Gergely czak az Isten 
tar t a megh teöle hogj el nem ront a mert ugja(n) 
az laba köze fogot vala [Mv; MvLt 290. 238a]. 

14. ~ja magát tönkre teszi magát ; a se dis-
truge; sich schädich werden. 1776 Mig az idŏ 
es az ut meg igazodik addig indulni nem mérek 
félven hogj az utozassal magamat el rontom 
[Négerfva SzD; BfN Bánfi Péter lev.]. 

15. megszeg, á thág; a călca/încălca; übertreten, 
verletzen. 1617 ha ualaki marhaja peniglen altal 
menie(n) az tilalmasra . . . , az az ember akinek 
kart tenne bé haitona, menien oda az marhas 
ember kenallja megh az liaromfalua toruenie 
szerent az kett penzel ha . . . ki nem adja pana-
szoll ja bé az három falu eskútt teörueni latoinak, 
mert az haromfalu tórueniet ugi akarja el rontani 
azért az az ember küencz Veder boron marad 
[Msz; Törzs. — aBáIintfva, Szentlászló és Mada-
ras ; mindhárom MT-ban]. 1670/1740 : Végezék 
aztis hogy ha valaki az előttünk végben ment 
végezéseket Falubéli Emberei el akarná rontani, 
vagy rontására igyekeznék ezeknek nem engedve, 
ezek szerint nem akarna élni, a Falus Biro a 
telyes Faluval edgyüt feli kelyen és annak az 
Embernek az kí a végezést el akarná rontani 
kössék meg hat forint érő Marháját és míngyárást 
igyák bé három forintig [Homoródsztpál U ; WLt]. 

16. jog semmisnek nyilvánít, megsemmisít; a 
deciara nul, a inval ida; für nichtig erklären. 
1763 : minden Leveleit, Contractusait eo Ngának 
a ' Mlgs Királlyi Gubernium hamisnak itüte és 
el rontotta [Koronka M T ; Told. 33. 31]. 

17. jog eltöröl; a desfi inţa; abschaffen. 1832 
Teke* a Gubernium előtt azon Határozásnak 
megváltoztatását kérte . . . a ' K Gubernium 
Határozásában a ' Tekei M(a)g(istra)tus hatalmátb 

el rontotta 's D(omina)lis Jurisdictio és V(ár)m(e)-
gyei Directio alá rendelte, a ' pénzbeli büntetése-
ketis el törölvén [Borb. I I . - aK. b Értsd : jog-
hatóságát]. 

18. felbont; a desface; auflösen. 1776: Hallot-
tuk ä Gróffnétol, hogy ă Mátkaságot el rontya, 
mondotta [Egrestő K K ; GyL. Ioan. Tompos de 

Csik Sz : György (66) és felesége Catharina Szere-
dai vall.]. 

19. átv leront; a strica/nimici; vernichten, zer-
stören. 1762 A' mi pedig nézi azon ratiojat, 
liogy lát ta volna az gyermeknek repesésit az Inéi 
ezis képtelenség, mert . . . magais elrontya ezen 
fassioját magának midőn circa finem fassionis 
suae azt mondgya, hogy ö maga sem lát ta az 
Inéi gyermekét [Torda; T J k V. 95]. 

20. ~ja (maga)magát meghazudtolja sajátma-
gá t ; a se dezminţi; sich Liigen strafen. 1763 
fassioja maga magat el rontván, nem acceptaltat-
hatik, az más fatens fassiojat pediglen evertállyák 
[Torda; T J k V. 158]. 1766 aztot is referallya, 
liogy a' ki meg nyúzta0 , nem égetés, hanem dog 
által veszettnek vallatta, de ez is maga szovával 
Iliiéi t el rontván, midőn azt mongja hogy húsát 
] (' > j n ta volna elvinni [uo.; i.h. 334. — aAz 
clkárosodott disznót]. 

<]> Szk : ~ja az eszét kb. elfacsarja/megzavarja 
vkinek az eszét. 1783 : En az melly pénzel biztat-
tam az Méltoságos Urat ollyan bizonyos voltam 
benne liogy meg kapom, de valami gaz rósz Em-
beris oda tanált menni, és liogy elö liozodott a ' 
Méltoságos Vr egybe el rontot ta az eszít, már 
semmiképpen nem akarja ki adni [Kv; SLt 
XLVI. 7 Ferentzi György Suki Jánoshoz]. 

Ha. 1764 el fogja rantani [ K K ; Ks 13. XVII . 
19]. 1806 el rontat ta volt [Erdősztgyörgy MT; 
WH]. 

elrontás 1. lerombolás/rontás; dărîmare; Ab/ 
Niederreißung. 1585 Az varos Estalloia hitúan 
falanak el rontasara, es vionnan valo megh china-
lasara, Az Kemeny chinaltatasra Es az Estallo 
kapuyanak megh Epittesere, Keomiweseknek, 
Apro Miweseknek, Achioknak, keozegesert Tég-
láért, feoweny hordasert es minden zwksegekre 
oth keolteoth in Su(mm)a f. 159/37 [Kv; Szám. 
3/XXIII . 17]. 

2. lerontás, szétverés; distrugere, stricare; Zer-
schlagung. 1669 : Jö t t a budai vezér követe hoz-
zánk a váradiakkal együtt a Sebesvár alatt való 
palánknak elrontásáért [AMN 146]. 1752 : látván, 
liogy az Bánffi Imréhné Asszony . Emberei 
csak azon vadnak, hogy ä több epűleteketis ell 
hányák ell t i l tat tam azok(na)k ell rontásitol 
[Buzd A F ; Ks 22. XXIa.] . 1770 : a Falusiak 
beszélték egy más között, hogy a közeleb mult 
öszi Porgolát kertek el rontását és a Tilalmas 
meg étetesit ök parantsolták meg szolgabiro 
Uramnak [Ks 20. XII . lOţj. 

3. ? megsemmisítés ; invalid are ; Annii llierung-
1670/1740 .ĕ Fen meg irt végezések el rontásárul 
[Homoródsztpál U ; WLt]. 1814 Cserétis emleget 
a Feliperes, de a Csere vásár el rontásárais a 
Törvény másképpen Actoratust nem enged Senki-
nekis. hanem ha, a Cambiatum viszsza adását 
offerallya; a Feliperes pedig ezt nem tellyesitette 
[Mv; Somb. I I táblai hat.]. 

4. felbontás; desfaeere; Auflösung. 1776 : Vala-
minthogy tellyes igyekezete volt a Groffnének (I) 
â B. Henterrel valo Mátkaság elrontásáb(an)> 
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ugy Vásárhellyreis nem egyébért ment, hanem 
hogy ez alól Kis Aszszony át fel szabadithassa 
[Egrestő K K ; GyL. Jos. Szalai (45) vall.]. 

5. elpusztítás; distrugere; Verwüstung, Zer-
störung. 7603 Myerthogy latthyak eo kiglmek 
éghez varosul, oda ky, az themeteo kerthnekis 
nilwan walo elronthasaath, es megh bomlaasaath 
weghezttenek . . hogy az Safar Polghaar vraym, 

minden fogiatkozasit es el bomlásit az the-
meteo kerthnek, renoualtassak es megh eppyt-
thessek [Kv; TanJk 1/1. 476]. 1754 : Falustol 
mentünk ki azon . Szőlők gyepűjinek el rontá-
sára . . ., és közönséges Falu nevével a gyepűt 
el hántuk 's rontottuk [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 
17a], 1784 : egész Falu költ fel és mentki azon 
hellynek el rontására, de égygyezet akaratból 
tselekettéké vagy hogy, nem tudom [Galgó Sz; 
JHbK IV/8. 9]. 

elrontat 1. el/szétbontat; a puné sa se desfacă; 
zerlegen/schlagen lassen. 1600 Keottettem az 
szegyniek zeoleyehez harmincz eoregh hordókat, 
ki ŏregh s ki kisseb . . . Donga kedig, miért hogy 
sok kellet, eggik hordot el rontattam, es awal 
dongaztak az hordokat [Kv; Szám. 9/XII. 86 
Igy ártó Simon isp. m. kezével]. 

2. lerontat, szétveret; a dispune să se strice/ 
distrugă; niederreißen lassen. 1587 kezdette megh 
Epiteny Gereoffy János azt a’ gatot, mellyet 

. az varos el rontatot vonatot volt [Kv; TanJk 
1/1. 48]. 1787 : Béldi Pálné Aszszon ( !), az Ilka 
nevü Helly mellett bizonyos Hurubákott rontatott 
el [Mv ; BLt 6 tábl.]. 1807 : Csonakan levő Maimat 
el rontattya [Msz; LLt 74/15], 

3. el/lebontat; a dispune să fie demontat/des-
făcut; abbrechen lassen. 1843 ez előtt mintegy 
10. esztendővel nem látván alkalmasnak azon 
Helyet, hol régen a’ Dereszte állott, Néhai Mlgs 
Béldi László Ur, a Deresztét onnan el rontattván, 
ezen felfogott Porondos Helynek felső részire 
építette a' Deresztét [Bodola Hsz ; BLt 12 Gál 
János (38) szolgáló ember vall.]. 

4. kb. beolvasztással megsemmisíttet; a dispune 
să se strice prin topire; durch Einschmelzen ver-
nichten lassen. 1732: az mely Argentaria ő Ng(na)k 
ment, ne dissipája és ne rontassa ö Nga el [Kóród 
KK; KS 99 Kornis Ferenc lev.]. 1748: Néhai Korda 
Sigmond Urnák életében eleget dolgoztam . . . 
holmi szép arany Medállyokat, s holmi szép köves 
munkákot, mellyekre, hogy nem vala elég az 
arany, egy finom arany kanáltis el rontata vélem, 
nyomot circ. a’ kalány 20 vagy 22. aranjTakot 
[Kv; Szentk. St. Dési (59) vall.]. 

5. elpusztíttat; a dispune să se nimicească; 
verheeren/wiisten lassen. 1704 Már barentisa 

hada nemzetünk fogyattya, Hazank ékességet 
tűzzel elrontattya [EM XXXV, 276 gyászének. 
— aBaron de Tige császári ezredes]. 1757 : ezen 
Almás Mezeje felett mindenkor vesződtek, hol 
edgyik, hol másik el Csóváltatta, s a' másik el 
gazoltatta az utrizált Esztendöb(en) Melgŏs 
Gróffné Aszszonyom meg Csóváltatta, Gáborfi 
uram el rontatá [Gyszm; DE 3]. 

elrontatik 1. leromboltatik/rontatik; a fi dărî-
ma t ; niedergerissen werden. 1777 az akkor volt 
házak derekasint renováltattak egyéb külső 
épületek el rontattak, s más kŏ épületek 
Substitualtattak azok hellyébe [Dés; Ks 79. 29 
Dési ház pere 233]. 

2. elpusztíttatik; a fi distrus; verdorben werden. 
1806 (A kaszáló) azon ŭdŏben jo kaszállo helly 
volt, mert a’ Kŭkŭ l lŏ vizétől még nem rontatott 
volt el | a ' Tanorok kaszállo a ' Kŭküllŏ vize 
miatt ugy el rontatott, hogy éppen h aszón velietet-
lenné lett, kŏvetsel s poron dal fövényei merőben 
meg rakta s el borította volt; hogy soholt kaszál-
ható nem volt; a' mián pusztán hagyatott [Erdő-
sztgyörgy MT; WH]. 

3. eltöröltetik; a fi desfiinţat; abgescliafft 
werden. 1635 az Csizniasiaknak semmi melto 
okok ninczien rea, az mellyen az Wargak priuile-
giuma el rontassek [Kv; Céhir. I. 15]. 

Alrcníaltat 1. lebontat; a pure să fie deinon-
tat/desfăcut; niederreißen lassen. 1814 néhai 
Groff Teleki Károly Ur eő Excellentiája a ' Kaput 
Keskenyelvén, el rontattatta, a' Czövekeket ki 
hányattat ta [Dés; Ks 79. 29. 780]. 

2. elrontat; a puné să fie stricat; hinmachen. 
1723 egy kŭs fejszetis vit tŏlle el, patkónak ron-
ta t ta t ta el [Hodák MT; VGy. Prekop Gligore 
(31) jb vall.]. 

elronthat 1. lerombolhat/ronthat, szétverhet; 
a putea dărîma/strica; niederreißen können. 1784 
okR tsak elöli száguldó szárny a a ' Tábornak, a 
Zászló Tábor pedig . . . nyomban követi, és más 
nap minden bizonnyal el érkezik és a melly háza-
kat addig el nem ronthatnak azokat mind fel 
gyujtyák 's tűzzel egetik meg [Torockó; TLev. 
4/12. — aTi. a felkelők egyik csoportja]. 

2. érvénytelenné/semmissé tehet; a putea deciara 
nul, a putea invalida; ungŭltig erklären können. 
1660 azokkal az exceptiokkal el nem ronthattiak 
az keőtes levelet, az keőtes level megh marad 
ereiben keresheti vélle [Kv; T J k VII/3. 277]. 

elrontott 1. distrus, stricat; verdorben, kaputt-
gemacht. 1756 k. Valakik a ' Stompakhoz és 
Bányákhaz járó utakat el rontanák 12 forintig 
convincáltassanak, a ' mellet az el rontot t utakat 
is meg igazítani tartozzanak [Born. XXXVII I . 8 
abrudbányai bányászok törv.]. 

2. elromlott; stricat; verdorben/verderbt ge-
worden. 1629 egj elrontot magiar Országj kap-
czot ktildeöt vala hozzam hogy megh uegiem, es 
mégis veöm [Mv; MvLt 290. 147a]. 

3. el/lebontott; demontat, desfăcut; abgerissen. 
1758 Tit. Mihállcz Péterné . . . Asz(o)ny . . . 
kivánta hogy egészen el vágattatott gát tyát fel 
köttethesse annyira hogy Malma meg indulhasson, 
s járhasson addig mig az ős malom helyre Mihálcz 
Bálás Ur(am) Malmot épittene . . . Meg Enged-
tetik Mihálcz Péterné Asz(onyna)k hogy a gáttyát 
fel tétethesse az ős helynek pr(ae) judiciuma nélkül, 
tudniillik annyira hogy a \ iznek dagálya fellyebb 

74 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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ne mennyen az Mihállcz Bálás Ur(am) el rontott 
Malma helyinek alsó részinél [Kézdiszék; Borb. I], 

4. elpusztított; dis trus; verdorben. 1780 Ré-
tyei . Sátés vizes és iszop által el rontottak 
voltak [Buza SzD; LLt], 

? elroszatol 1602 : monda az Biro . . . 
tiltom egy teorue(n)njel hogi az cheplett buzat 
el ne roszatolliatok [UszT 16/21 — 2]. 

elrosszul leromlik; a slăbi; herunterkommen. 
1805 setét Pej a egészszen el-tsigázva, 's 
el-roszszulva [DLt nyonit. kl. — *Ti. kanca]. 

elrothad 1. megrothad; a putrezi; verfaulen. 
1591 : latta(m) hogj senkinek nincz gondgia rah 
. . hogj ot t ne rothadgion el az megh byzhwtt 
test . . Nem hagihattam ott megh rothadni 
[UszT.]. 1595: Almát vöttem de az sok lialo-
gatasban felenel töb rothadot el [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 199 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1632 : 
en kerdettem az uta(n)nis az katonakat hog' 
houa tòt tek az beòròket, ennekem azt montak 
hogi mind el rothad mert eòk el ne(m) adhattiak 
[Mv; MvLt 290. 104a]. 1684: Szedtük meg az 
Alsó-máit Istennek hála. Sok kár volt a szőlőben, 
mivel felénél több ro thadot t volt el [Torda; TT 
1889. 256 SzZsN]. 1696: Gyula Fejérvárott a ' 
Szam tartó házban gondviselétlenŏl találtatott 

ladabeli Levelek Registruma . Ezékén 
kivŭlis vannak bénnék . . . holmi missüisek felès 
számmál, de confusč, mért a 'mint az exactorok 
Fasciculusokba(n) kötözték kŏtejek vagy el rotha-
dot t vagy az égérek el rágtak és ide s tová hanjod-
ta(na)k [BfR]. 1717 : az Tavaly Murok pétersélém 
mind el rothadot [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1719 : egy Darakaly héjam el rotha-
dot alatta [Pürkerec B r ; BLt]. 1758 : 90 kalangja 
köles gondviseletlensége miá nyersen egybe rakat-
t a t v a ^ ) el rothadot t [Torda; T J k I I I . 275]. 
1764 : midőn az elmúlt öszszel szarka Uram az 
Asztagakat bé hordat ta t ta , annak utánna Négy 
hétig is mind fedetlen állat t az Asztag ugy annyira 
hogy le a koszorúja mellett mind elrothadatt 
[Kóród K K ; Ks 19/1. 6]. 1787 A szöllörŏl ne 
gondolkodjék Nsgod hogy talám a jo szemeket 
ki válogatta <(m> volna, hanem minthogy sok 
szem el rothadoít volt, a rosz szemeket ki szede-
gettem hogy a többi t el ne gazolja [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1797 Györgyi mind (!) 
mondotta az egyik Lo nem ivut s rosz kedve van 
(így!) s hamarjába ami t tsak tudtunk, véghez 
vitŭk de mikor be esteledet meg dŏglŏt tegnap 
a lépe genyedseges és egy része el volt rothadva 
[Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 1804 
Újvári Sámuelné Aszszony a’ Pintzéjében 
liivta hogy valami szalonnákat végyen meg, 
már egészszen el ro thadnak semmivé lésznek 
[Dés; DLt 198/1807-hez], 

Sz. 1745 én sok dolgait tudom Aszszonyom-
nak, bizony ha meg mondanám az Ur eŏ Nagá-
nak sok cselekedeteit, bizony a tömlöczbe(n) 
rothadna el a teste [Szentberiedek SzD; Ksl. 

2. elkorhad; a putrezi; vermorschen. 1573: Gruz 
peter vallia Az zerzes vgy leot volt hogy 
az egy elseo vy zeowent tartozik Hennig Jacab 
feli chinaltatny, mikor penig ely rothad ha addeg 
Nala marad az kert Anialnal* az Másik zeowennek 
felet tartozék epiteny [Kv ; T J k III /3. 184. - ftKis 
Antalnál]. 1623 Az Vduar Vduarhaz, es az kertt 
keőrűll valo palankott sendeleztesse es tapaztassa 
megh ne rotthagion ell Jdeő eleott az esseo myat 
[Fog.; Törzs. Betlúen Gábor gazd. ut.]. 1625 
az chinterim kapuiat, bontotta le János mester, 
mert Igen el Rothadtak vala, mind ostorfaia es 
dezkaia [Kv; Szám. 16/XXX]. 1640 Az Pulyoni s 

embernek Philep Janosnak es Andrasnak meg 
engette az Eccl(es)ia az ot valo Parochialison 
eppitett kertet birni migh az mostani Soveni 
tar t hogi vetemeniezszenek (!) benne, de ne 
ujiczak Ezt hozza te ven hogi Nemes ember 
oda ne vetemeniezzen, mert lia azt tsielekedik, 
azt sem varjuk hogi az Sőveny el rothadgion, 
hane(m) el vezzűk tőlleők [SzJk 47. — aKispulyon 
SzD]. 1653 a magam erszényire kezdtem vala a 
várban egy kutat ásatni és meg is csináltat-
tam vala emberül fával ; de azután elrothadt a 
gárgya [ETA I, 112 NSz]. 1681 : Nebojsza Bástya 

• • Vagyon (!) i t t : Hunyadi Janostol maradt 
szám szer-ijhoz valo vasas nyil, egi nagi rakassal 
( : NB. Kár hogi igi hadgiak el veszni, fá ja kival-
keppen alol ighen el rőkőnyödöt, ro thadot ; vasa 
el rosdasodott, fellyül à galamb ganéj el buri-
tot ta:) [Vh; VhU 557, 559]. 1687: (A hajók) 
hevervén a Tisza parton minden hevederei Balkon 
Szárai Lép veszszei mohai ugy el rőkőnyődtenek 
rothadtanak vesztenek, hogy el bocsattani nem 
kepes [Máramarossziget; Törzs]. 1725 : Az Ásztato 
kád el rothad van, arra valo Deszkak(na)k hozat-
tunk 3 Tŏ l tyfát f : 12 d 64 [ K v ; Szám, 54/1. 8]. 
1774 a kő kastély . . régibb részén lévő fedele 
és szarvazattyának fundamentoma elrothadott, 
és senyvedett [T; CU]. 1794 : ezen Háznak 
az u t felöl valo fele régi Cseléd ház lévén most 
egészszen fedél nélkül el rothadván pusztulójaban 
van [Backamadaras MT; CsS]. 

3» ? megromlik; a se str ica; verderben. 1681 
Hogi annyi Sajt s- Turo rothad el, mi lehet az 
oka? [Vh; VhU 559-60] . 

4. ? e l g e n n y e s e d i k / f e k é l y e s e d i k , rég, táj megeve -
sedik; a se umple de puroi, a se ulcera; vereitern/ 
schwären. 1820: Kérdezzéka igazë hogy el lett 
volna rothadva a Báró Urnák eleje, én azt mondat-
tam . ha el lett volna rothadva, tavally Nyáran 
Szakátsnéja nem panaszolt volna az iránt, hogy 
a Báró nemtsak erőltette hanem még a k e s z k e -
nőitis el szakasztatta a méhes ker tbe tsak ketten 
lévén a Báróval [Aranyosrákos T A ; J H b 48 
Bollos Nasztaszia Opra Juon fel. ( 2 0 ) majo rosne 
vall. — äAlkalmasint tollvétség Kêrdezŝk h.]. 

Ha. 1771/1817 ell ro thadat t [Jedd MT; Mk]. 

elrothadott 1. megrothadt ; pu t rez i t ; verfault, 
faul geworden. 1852: Két roszabb el r o t h a d o t t 

párna [Dés; DLt]. 
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2. elkorhadt; putrezit; vermorscht. 1761: Ajtó vas 
sorkakon nyilik az Ház oldalához borona fákból ra-
gasztott, de már egészszen el rothadott s pusztult 
kamaraszékre [Pagocsa K ; J H b K LXVIII/1. 14]. 
1773 : az Gát már meg avult rómlodazot el 
róthadat állapatban lévén, és tsak nem haszan vehe-
tetlen [Tótszállás SzD ; i.h. XLIV/16]. 1779: Tanál-
tatot t ezen session egy régi szalma fedél alatt 
lévő le sorvadatt és sülljedett, s el rothadott lakó 
Ház, pitvarával s végében lévő hitván kamarájával 
edgyŭtt, fái el senyvedtenek, fedele is a régiség 
miá el rothadott [Galambod MT; Told. 29]. 
1821 Az egész Udvarnak kerítésébe találtatott 
ötvenhat láb Deszka Kert, melly alkalmasint 
meg avult, és el rothadt állapottyába betsŭltetett 
per 1 Rf 56 xra [Uzdisztpéter K ; TGsz 18]. 

elrothadozik megrothadozik; a se putrezi incet; 
nach und nach verfaulen. Ha. 1774 : el rothadaz-
tak [T; CU]. 

elrothadozott elkorhadozott; putrezit; nach und 
nach vermorscht geworden. 1844 a pálinka 
fözötöl a marosig van egy sor fedél nélkül el rotha-
dazott sövénykert [Abafája MT; TSb 35]. 

elrothaszt 1. kb. magáról lerothaszt; a ajunge 
in situaţia să se putrezească pe el/ea; von sicli 
verfaulen lassen. 1819 : Az Unokám bizonyoson 
eddig meg rongyosodott, de Fejér némíit is eddig 
el rothasztotta . . bizonyoson fél annyit se tanul 
a mennyit el költ [M.régen MT; Pf. Palatkai 
Anna lev.]. 

2. elkorhaszt; a face să se putrezească; vermor-
schen. 1694: va(gyo(n) egy Darabont Hazacska, 
ennek aj ta ja bellet, de az esső el rothasztotta 
[Kővár; JHb Inv.]. 

elrozsdásodik elborítja/lepi a rozsda, megrozs-
dásodik ; a se rugini; rostig werden. 1681: Nebojsza 
Bástya . Vogyon (!) i t t : Hunyadi Janostol 
maradt szám szer-ijhoz valo vasas nyíl, egi nagi 
rakassal ( NB. Kár hogi igi hadgiak el veszni, 
fája kivalkeppen alol ighen el rőkőnyödöt, rotha-
dot, vasa el rosdasodott másutt az illyent 
megh bőcsüllik, vagi deszkán, száraz helyen vagi 
edenyb(en) tar t ják:) [Vh; VhU 557, 559]. 

elrozsosodik rozsossá válik; a fi năpădit de 
secară; mit Roggen vermischt werden. 1834 az 
olyan Buza is, melyben 2 harmad rész Buza, két 
háromszori vetés után nagyon el rososodik, ugy 
hogy ha Búzát nem elegyít közibe utob tsak 
*mit amat marad benne Buza [Sajókeresztúr 
SzD; Born. F. I lg Benő Josef számadó lev.]. 

elröcskölődött ' ?' 1699 azon panaszolkodat, 
hogj rabságáb(an) igen el romlot rŏcskŏlŏdŏt 
meg nyomorodot ember volt, ugja(n) bŭdŏs is 
volt miatta [Vaja MT; VH]. 

A dmszóbcli szó alapszava alkalmasint az alább köv. elrücs-
ige továbbképzett hangalaki változata lehet, de az ott is 

kételyesen adott jel-sel itten nincs mit kezdenünk. 

elszenvedhetetlen 

elrökönyödik 1. elrevesedik; a putrezi; morsch 
werden, vermorschen. 1681 : Nebojsza Bástya . . 
Vogyon (!) i t t : Hunyadi Janostol maradt szám 
szer-ijhoz valo vasas nyil, egi nagi rakassal 
fája kivalkeppen alol ighen el rőkőnyödöt, rothadot, 
vasa el rosdasodott [Vh; VhU 557, 559. - A 
teljesebb szöv. elrozsdásodik al.]. 1687 (A hajók) 
hevervén a Tisza parton minden hevederei Balkon 
Szárai Lép veszszei mohai ugy el rőkőnyődtenek 
rothadtanak vesztenek, hogy el bocsattani nem 
kepes [Máramarossziget; Törzs]. 1736 ezen 
Gerendák, és padlás még az másiknál is inkánb 
( !) el rŏkŏnyŏdŏtt , s némellyike el is töredezett, 
mind az régiség, de kivált az fedetlenség miatt — 
következett esŏ viztŏl ] az rámájais édgyik ablak-
nak igen el rökönyödött [Mikefva KK ; CU XIII/1. 
152]. 

2. ? megévődik ; a se învechi; vermorschen/fau-
len. 1743 : Ket u j Tiszteséges u j Paplanok el 
rŏkŏnjŏdtek ha az ember tépni, húzni kezdi, 
bérlésivei edgjŭ t t többire el szakadozna mind 
[Backamadaras MT; LLt Fasc. 99]. 
fej** 

elrökünyödött elkorhadt/revesedett; putrezit; 
morsch geworden. 1692 Ezen Papiros csináló 
haz tölgy fa talpokra sasokban, boronabul fel rot. 
hitvan papiros csináló malom, ket hoszu el 
rőkőnyődőt gerendelyi, öreg negy vas csapok 
[Görgénysztimre MT; J H b Inv.]. 1755 Az ura-
ság kádára Vérhasban sinlődvén az boros hordok-
rol pedig az abroncsok szüntelen szakadozván 
kelletett az hordokot ujolag abroncsoztatnom s 
az el rökőnjödőtt abroncsok heljen másokot 
üttetni [Kiskend K K ; Ks 71. 52 szám.]. 

elrúg 1. rúgással eltávolít; a da la o parte cu 
piciorul; (mit dem Fuße) wegstoßen. 1600 : Lazlo 
el ruga az lowat chakant ranta Gergelyhez, Ger-
gely be futa az erezbe, en egy keowet ragadek 
megh ragadam az chakant kezebe [Szu; UszT 
15/142 Chiki Gyeörgy vall.]. 
~ Szk : ~ta a pewdelyt kb. szeretkezett, fajtalan-
kodott. 1640 Hallottam Gyulai Annóknak az 
maga társaságátul, hogy elrúgta az pendelt az 
réten [Mv; MvLt 291. 223a-51a átírásban]. 

A pendely-elrúgás értelmezése lehetőségét illetően egy 
másik tanú, Fazakas Márton vallomása félreérthetetlenül Így 
tájékoztat: „Oláh Pétertül hallottam, hogy szemével nézte, 
hogy a Beörvei pajtájában megtették a katonák neki, Gyulai 
Annoknak" [i.h.]. 

2. odébb rúg; a da cu piciorul mai încolo; 
(mit dem Fuß) weiter/wegstoßen. 1632: vst gjarto 
Istua(n) . . . az ladat levete az haz keözepin s el 
ruga, monda(m) neki hogj- mit czenalsz s mit 
bolondoskodol mondok [Mv; MvLt 290._62b]. 

3. ~ja magát kb. elvetődik vhonnan; a se 
abate de undeva; wegkommen. 1730 Kocsis 
Mihály Hid Utczaba* Orosz Ferencznél tar tot t 
szálást . . . , az után pedig hogy el rúgta magat en 
magam is kérdeztem Orosz Ferencznetől hogy 
hova lett azt felelte, el ment mashuva valami 
szokmány posztot alkutt magának hogy szokmánt 
Csináltasson, es oda van [Kozmatelkeb K ; LLt 
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Gábriel Pap (18) nb vall. — aKv-t. bAz eredetiben 
nyilvánvalóan vétségből csak így Kozma]. 

4. tn abbahagyja a tejelést; a înţărca, a pierde 
laptele; mit der Milchleistung aufhören. 1716: 
négj borjus tehén vagyon az idén az többi is mind 
el ruktak [O.csesztve A F ; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 1796 k. : Bihalt ke t tő t fejn(e)k kettejet meg 
az Marcziusn(a)k veget ŏl nem fejik el rúgta (na) k 
[Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 

Mikor a borjú felnő, 9 a tehén teje is elapad, a szoptatás 
fájdalmas volta miatt a tehén a szó szoros értelmében elrúgja 
borját a tőgytől, azaz nem hagyja szopni. Ilyenkor a teje-apadt 
tehénre Erdélyben és a Szamosháton ma is azt mondják: 
•elrúgott ſvö. MTsz, SzamSz, TSzj]. 

5. ~ja horjátjtirióját nem ad több tejet borjá-
nak, a tőgytől elrúgja/választja bor já t ; a înţărca, 
a înceta de a alăpta š

t (Kalb) absetzen. 1760: 
azan Ket tinók Kíssebike egész Nyáran anyát 
Szopó Tino Volt, s fe j tek az Annyát, hanem . . . 
osztán azan Tinót az Anya el rúgta [Vadad MT; 
VK]. 1786 a fejős teheneket nincs miért az udvar-
ba hozni, mind meg fu t ta t tanak , s máris el kezdet-
ték rúgni bornyaikot [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 

6. kinyúlik/rúg; a se întinde; vorspringen, 
hinausragen. 1760 (A hesdáti határ) ki mégyen 
â Magyar Létai hégyre, az hova az olah Létai 
há tá r is el rug [Hasadát TA; EHA]. 

elrugaszkodik eliramodik; a o lua la fugă ; 
fort/wegrennen. 1638 A legeny el rugaszkodek, 
Babos Giŏrgy le ugrek a lorol, s hoszu bajuszu 
Uramnak ada az lovat, s ugj kezde kergetni azta(n) 
az legent [Mv; MvLt 291. 150a]. 1686 az tordai 
vitézek elrugaszkodának, engem elszakasztának 
az lobonczok [TT 1889. 509. SzZsN]. 1715 
mondottanak Sasvari Istvannak talam paj tás 
teis részés vagy az tolvajkialtasb(an), arra mon-
dot (!) nekiek nem felelek felőlié hogy en is ot 
nem volta(m). azon Szo utan el rugaszkodot 
[Vaja MT; VH]. 1739 utánna indulának, a ' 
Legény el rugaszkodék elöllök [Szentlélek Hsz; 
HSzjP]. 

elrútoltat elpocsékoltat; a lăsa să strice/să 
risipească; vergeuden/schwenden lassen. 1693 : az 

Gelenczey hataron Rákos nevü helyben tülal-
mas helyemen . . . bughlyaimat el rutoltatá mar-
hayval [Hüib Hsz; HszjP] . 

elrŭtul 1816 : Ez gabonás padlasa alol 
alkalmas, felső padlása nincsen, hámbari el rutul-
tak, fedele semmire valo [Jobbágyivá MT; Bál. 
67]. 

elrficsköl elcsépel/püföl; a snopi in bä tă i ; 
verprügeln/hauen. 1771 Kővendi Dániel uram 
Béres-inassát Nagy Josefet kik hurtzolták, 
kik verték, rütskőlték* el annyira [Vadad MT; 
VK. — aA tütskõlték olvasat is lehetséges, de a 
szerk. ilyen szót a régiségből nem ismer]. 

A jel-re nézve l. röcsköl - rücsköt 1. (ōssze)gyűr ( : ruhát, 
papiro?t:) (Hsz). 2. zúz, csomosz 1 ( : szőllőt:) (Duna mell.) 
[MTsz]. — Noha az utóbbi jel-ben a szó nem erdélyi adalékban 
fordul elő, ez közelíti meg leginkább a szövegünkbeli jel-t. 

elrtthesedik megrühesedik, riihös lesz, ellepi a 
r ü h ; a căpăta rîie; räudig werden. 1649 Holt 
masis egi Pey lo megh, az Apahidi menesbe, 
miuel hogi el Rühesedue(n), az Louak keözűl 
kűltem uolt oda [Kv; Szám. 26/VI. 530]. 

elsáneol határárok-vonással (csalárdul) elbirto-
kol; prin tragerea sanţului de hotar a înclude ín 
mod fraudulos ín proprietatea s a ; mit Verschanzen 
tückisch zum Eigenen nehmen. 1776 : egy nagy 
darabot Tavalyi Esztendőn . . . néhai Simon 
Gábor Uram özvegye Pap Maria Aszszony alat-
tomban . ŏ Nsga ide valo Tisztartoja jelen és 
ithon nem létiben Santzalt el. és foglalt bé maga-
nak circíter hat ölnyit, annak előtte pedig az ö 
kígyelme Ioszága tsak az ökör Pájtáig extendá-
lodott, és addig volt bé kertelve | Míikis halottuk 
hogy az Circumvicinált helyből néhai Simon Gábor 
Uram Curiajához egy darabot el Sántzóltak . . .» 
lá t tuk mük is az el múlt őszőn Simon Gábor 
özvegye hogy égy darab sántzat a Csŭrŏs kertyé-
nek végében az Exponens Ur eŏ Nagysága főldgye 
felet fel ásatatott [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 
5/3]. 

elsáncoltat határárok-vonatással (csalárdul) el-
birtokoltat; a dispune ca prin tragerea şanţului 
de hotar să se încludă ín mod fraudulos ín proprie-
tatea sa ; durch Ziehung des Grenzgrabens arglistig 
zum Eigenen nehmen lassen. 1804 Ki sántzol-
ta t ta , és kerteltette el légyena, mi ugyan akkor 
itten nem vo l tunk . . . , de é r te t tük bizonyoson 
hogy . . Bartók Josef Uram árkoltat ta el [Sárd 
AFN; TSb 51. — aTi. a szóban forgó helyet]. 

elsántikál sántítva elkocog; a pleca şchiopătînd >' 
davonhinken. 1841 a tsiko a kőrakástól el 
sántikált [Dés; DLt 1541]. 

elsanyargat elgyötör/kínoz/nyomorít; a chinui; 
abplagen. 1626j 1770 k. : Testi egésségem valtozek 
nagy kenra . . . Tagambann engem ugy el sanyar-
gata Hogy egyik uj jam sem volt kesz m o z d u l a s r a 
[ItK XLI, 75 Fiátfalvi György Pokolbeli látomása 
11. vszk]. 

elsanyarít elsanyargat/nyomorgat; a face să de-
vină sfrijit/pipernicit; abtöten, verlenden. 1830 *š 

a masadszori kapáláskor Alamoron is a Harmat 
a Törokbuza Fuszujka vetéseket el forászta és 
Sanyarit tat ta [Alamor A F ; T L „Ion Barák Ala-
mori Disunitus Pap" kezével]. 

elsanyarodlk elnyomorodik; a se şchilăvi; vef-
elenden. 1765 a ' Commissarius engemet két 
istrángnál fogva gombolyégba kötöze, s két óráig 
ugy tar to t t kötözve, . . osztán el bocsáttã de az 
kötözés miatt ugy el feketedtem s sanyarodtam 
volt, hogy alig álhatók vala lábra későreis [Bor-
bánd A F ; Eszt-Mk Vall. 1 6 3 - 4 ] . 

elsárgul a îngălbeni; gelb werden. 1715: az 
Isten ollja(n) zápor essőket bocsatot, hogy az 
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bizony mind az főidben verődet, annak utánna . . . 
semmikeppen nem nőhetett, hanem Csak el Sár-
gult, el Fűvesedett [Fog.; UtI . — aTi. a vetés]. 

elsárgul!; sárgára/sárgává avul t ; îngălbenit; 
gelb geworden. 1826 : Egy el sárgult fejér fátyol 
keszkenő [Koronka MT; Told. 19 gr. Toldalagi 
Lászlóné gr. Korda Anna ajándékai közt]. 

elsárosít sárossá tesz; a face să devină noroios; 
kotig machen. 1585 Deák Mathe Az eo Mayora 
eleot Valo vtat Az zekeres Iacab vra(m) Maiora 
Seowenye mellet valo zep tizta Jarast , vgy Annyera 
•el v jztette Sarositotta volna, hogy el veszne az 
Vth [Kv; TanJk 1/1. 1 2 - 3 ] . 

elsárosodik be/elsározódik; a se umple de noroi; 
ganz kotig werden. 1778 A’ Falusiak azt 
mondották hogy bizonyoson a ' B. Alvintzi Ur 
eo Nga Tehene volt; de én nem ismértem; mivel 
erőssen elis Sárosodott volt amint kergették a' 
nagy Sarba [Záh TA; Mk V. VII/20 Ros Gavrilla 
(40) jb vall.]. 

elsároz 1. összesároz; a umple de noroi; mit 
Kot beschmutzen. 1806 A Borsot leszedtük, és 
a szalmáját ki tiptűk az útzára hajgáltunk vele, 
el ís estem es a nadrágomat el saroztam [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 326], 

2. ~za magát összesározza magát, összesározó-
dik; a se umple de noroi; sich mit Kot beschmut-
zen. 1805 a ketskékkel játzodtunk, mind elsároz-
tuk magunkat [Dés; i.h. 136]. 

elsavanyodott megsavanyodott; acrit; sauer 
geworden. 1816 Egy tsupor fenekén, egy kis el 
savanyodott méz [Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bor-
nemisza Krisztina conscr. ]. 

elsebhet megsebesít; a răni ; verletzen/wunden. 
1779 Az Exponens Baro Ur eő Nga Morosán 
Stephán nevű beressit, kik agyalták, sebhették 
el annyira hogy életekis (így I) kétzeges [Záh TA; 
Mk V. VII/12 vk]. 

elsenyved 1. elrevesedik/korhad; a putrezi; 
vermorschen. 1688 Ezen haz(na)k fedelezése el 
romlot, el senyvet [Kv; BLt]. 1694 felső és 
alsó házai avagj Pinczći tsak Sass fakb(an) fel 
rótt, tapaszos boronafalakbol valók azok is penig 
mar el avulta(na)k, senjvedte(ne)k, sorvadta(na)k, 
ljukadozta(ua)k, kivált az alsó részekb(en) [Borbe-
rek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúria-leír.]. 
1757 A Pajtal mely Rakofábol Szegletekben 
rotatott, erossen el Senyvedett, ugj hogy majd 
egész Ujjitást Kéván, meg rothadot t Szarufáival, 
Ţ Szalma fedelivel [Ernye MT; LLt Fasc. 129]. 
1*31 jo ép Házomnak Szarvazottya padlása és 
^alai a sok nagy essőzésések ( l) mián igen nagyon 
e I áztanak elsenyvednek [Dés; Lt 951]. 

2. elrothad; a putrezi; verfaulen. 1679: Az el 
teritett nyers kőrtvely mind el senyvedett [Uz-
^isztpétei' K ; TL. Bajomi János lelt. 101], 1711 : 

elszenvedhetetlen 

Egy selyem palastot mely is az háborús űdő 
miat bányákbana rejtetvén el senyvedet, meg 
evődőtt [Kv; Pk 6. - aÉrtsd : a torockói bányák 
vmelyikében]. 

3. elcsenevészesedik/satnyul; a se chirci; ver-
kümmern. 1784 a Juhok . . . most jo féle fa j tá jú 
s feles számból állok, sajnállottam el senyvedni 
engedni [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. ? elevesedik/gennyesedik; a supura, a se 
umple de puroi; vereitern. 1716 anny ér a megh 
ette volt az vizellet, hogj az szemérem teste fejének 
vége tellyesseggel el senyvedett, es le hullat vala, 
az husa, csak az csontya maradott | el nyomoro-
dott vala es el seny vedet vala az (: salvo honore:) 
szemérem teste [Nagyida K ; Told. 22]. 1820 : 
készek a pásztorok meg eskŭni hogy meg 
gyógyíthatatlan ugy nevezett Farkas vagy mérges 
tállyogba döglött meg a keresett alá hozott ökör 
— mely anyival is inkább bizonyos hogy a meg 
nyuzáskor az ökörnek a bal első Lapotzkája, 's a 
forgo Csontok körül levő Hus, és a Szive az ökör-
nek el volt senyvedve, 's a méregtől el fogodva 
[F.rákos U ; Falujk 104 — 5 Barrabás Áron pap-not. 
kezével]. 

elseny vedt elrevesedett/korhadt; putrezit; ver-
morscht. 1590: Az Owarban, Az Calastromban volt 
Zakallos porr, melynek az Torom MyaR Az Abron-
chyab Alsók (így !) el Senúettek voltanak. Azokat 
koteottem meg mas modon Attam kadarnak 
f. — d. 12 [Kv; Szám. 4/XX. 20 Hooz Lőrincz sp 
kezével. — a így ! A fog. zavarossága valószínűleg 
a szász sp nem tökéletes magyar tudásával ma-
gyarázható. Talán arra történik utalás, hogy bizo-
nyos ideig a Toronyban, azaz a korabeli városi bör-
tönben állott puskaporos tonnák aljabroncsai ot t 
korhadtak el. bTi. a faabroncsos puskaporos tonnáé], 
1729: Vagyon . egy oldalos helyben valami el seny-
vedett, s megh rongyollott Tamoszos kertel kŭrŭ l 
véve egy jo nagj tagos kert [Buza SzD; JHbK 
V/2"). 1755 Ezen Majorházhoz közel a ' viz felöl 
való Kert mellett, vagyon egy sövénnyel kertelt, 
de el senyvedt, tiz Marhának valo gyenge Istálló 
[Ludesd H ; BK sub nro. 1020 Naláczi conscr.]. 
1768 vagyon kötött kapulábakon, melyeknek 
egyike tőviből elsenyvedett, fenyődeszkábol 
csináltatott kétfelé nyiló, régi romladozott galam-
bas kapu [Mezőszengyei TA; ETF 108. 18]. 1814 : 
a' Gróf Ur ŏ Nagysága itten most közelebről 
jo Istálót igazíttatott az el senyvedett heljet 
[Banyica K ; BfR 117/1 Botos Puntya (I) alias 
Szuts (56) providus vall.]. 1843 Ezen szomszédolt 
Curialis Telken az utzárol bé menve nyillik bé 
égy elsenyvett Fenyő Fa deteka két felé nyÜlo 
Kapu három négy szegre faragott Tölgyfa Kapu 
felek alatt melynek hasanlo kis a j ta ja is romla-
dozatt [Borsa K ; Bet. 1]. 

elseper 1. a mătura; wegkehren. 1630 reggel 
. . . en seöprem el az vert az agja eleŏl [Mv; MvLt 
290. 200a]. 

2. elsodor; a duce/a lua cu sine; fort/wegreißen. 
1653 : A régeni hidat is újólag én csináltattam. 
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De így jár tam vélle: hogy mikor immár a czövekit 
és ászkát elkészíttettem volna, az árvíz mind 
elsepré és esmét újólag készültem hozzája szintén 
aratáskorban [ETA I, 149 NSz]. 1851 Kalan-
gyáink . . . a ' víz . . . elseprette [Kv; Pk 7]. 

3. el/kimos; a spăla; weg/fortspülen/schwem-
men. 1816 a Tŏ rŏk Buzákot a minapi árviz 
elsepervén, másodszor vettette Kellő [Somkerék 
SzD; Berz. 11. 75]. 

4. elvisz; a r ăp i ; wegreißen/räumen. 1661 : 
Kűsebik most aha fiam megh inirigjesedek tala(m) 
ugja(n) meges fog halnj . . . m j nálunk Kegyelmes 
vram Isten aldomasabol ugjan vadnak kevesen, 
azért ha belejek esik tudom hogj el seprj [KI. 
Bálpataki János a fej-hez]. 

elsepped elposványosodik/sárosodik, rég, táj eleb-
bed; a deveni mlăştinos/mocirlos; versumpfen. 
1757 : A Falu derekában ben mint egy a ' Falu 
kŏzepib(en), ugy el seppedett a ' hely, és azon 
része a ' Falunak, hogy ha hasonlo móddal meg 
nem igazittatik, ezen a részén a ' Falunak Tavasz-
szal és ŏszszel nem képes lészen járni [Koronka 
MT; Told. 19. 23]. 

elseppedezett elposványosodott/sárosodott, têg, 
táj elebbedett; devenit mlăştinos/mocirlos; ver-
sumpft. 7820 a ' közönséges erővel járó szekerek 
által nem járhatnak azon el seppedezett útón 
[Dés; DLt]. 

elseppedt elposványosodott/sárosodott, rég, táj 
elebbedt; devenit mlăştinos/mocirlos; versumpft. 
1804 : ot tan ot tan midőn Áradás támad, ŏszve 
szorulván a viz minden felöl a ' Sántzok mián, 
az Ország u t tyá t el nem kerülhetvén, kéntelenit-
te t tŭnk marháink, és magunk veszedelmŭnkel 
is az egészlen el sephett rosz hellyre belé haj tani 
a hunnan alig alig szabadulhatunk meg nagy 
Veszedelem és szerentsétlenség nélkül [Sárd A F ; 
TSb 51]. 

elseprćs elmosás/sodrás; spălare/ducere cu sine š, 
Wegspülung/schwemmung. 1785 a kohoink és 
Verőinkre menő pa taknak meg áradásakor, azok-
haz tartazo Gátaink el szakasztásában, és el sepré-
siben munkánknak meg hátráltatásával károkat 
vallunk, valamig Újra nagy költséggel meg iga-
zittyuk [Torockó; TLev. 6/1. Transm. 14a]. 
k 

elsétál (sokáig) sé tá lgat ; a se plimba (îndelung); 
(lange) herumspazieren. 1584: Marta Borbély 
Balintne vallia hogy a’ Borbély / legent mikor 
feddenek ha t azt felelte hogy az Battia az Iesuitak 
keózta lakik es oda ment volt senkinèk Ne(m) 
vetet Tudom ezt (is) hogy Niolcz oraígh el 
setalt az eo moggiok zerent, es haragúttúnkis 
Rea, es az vr(am) fenytetteis rolla, mikor penig 
Daroczy Boldisarne panazla Nekem a ' legenre, 
az nap estynis kesen kilencz ora vta(n) Ieowe 
meg, de az Batt ia h iua t ta vala Akkor ell esthwe 
[Kv; T J k IV/1. 335. - aA városon kívül, Kolozs-
monostoron]. 

Szk : (vhány) napot 1665/1754 : Mikor egy 
héten az Legény ket napot innepel, vagy két 
napot el-sétál, tartozik a ' gazdája azon hétre 
fél-heti bérrel [Kv; AsztCArt. 16]. 

elsiet sietve elmegy; a pleca ín grabă; weg/fórt-
eilen. 1590 hallom hogy odben kezdek mondani 
mi most teritewk ide a ' legenj ingeth melj hamar 
ell vittek, talam a ' kuldus azonj vitte el, latain 
hogy kezdek nalla keresni, en nem tudom lelteke 
nalla vagy ne(m) mert en el sietek [Kv; TJk 
V/l . 6] | Effelett eszel sem Elégedek hanem esmet 
louara wle, elóll el syete [UszT]. 

elsikamodik el/megcsúszik; a aluneca; atisgleJ~ 
ten/rutschen. 1776 lát tom, hogy Bota Irimia 
nyargal Triff Luka után, de Triff Luka el Síka-
modván el esik [Katona K ; Born. VI. 14 F e l e z t i j k a 
Győrgye (50) zs vall.]. 

elsikkaszt 1. e l tüntet /rekkent; a face să dispară; 
verschwinden lassen. 1758 az rovást le t é t e t t é k 
velem az ágyra s a mig az kolcsárt ele liivám 
addig az rovást el sikkasztották [O.kocsárd K K ; 
Ks 8 ad f. XXI I I ] . 1773/1778 azon Contractus 
quoquomodo Déák István Uram kezeben kerülvén 
el sikkasztotta, s a ' k é t Vallok(na)k nevek a l a t t 
száz forintos Contractust í r t [Ilencfva MT; DLev. 
6]. 1810 egyszer két bárányt el s i k k a s z t a t t 
[K; KLev.]. 

2. eltesz láb alól, e lrekkent; a achita/curăţ* 
(pe cineva); beiseite schaffen. 1818 m i n d e n i k 
Gyermeket elsikkasztatta [M.fráta K ; i.h.]. 
i 

elsikkasztás I . eltüntetés/rekkentés; dispariţie/ 
Wegmachen, Verschwinden. 1747 (Pap László-
nak) micsoda complicitassa volt azon Szatlrnia*1 

őkrők el Szikasztasaban ? [KSz; Ks 27/XVII vk]-
2. elkezelés ; delapidare ; Vermanipulieren. 1770 ' 

nem de nem részeseké azok-is a pénznek elsikkasz-
tásáb(an) [Nagyercse MT; Told. 3a]. 

elsikorlás kb. elpocsékolás, r?g e l g a l á z o l á s , 
risipire ; Verschwendung. 1780 : minekünk illyeo 
Relatiot tőnek hogy azon szántó főidben e s e t t 
Nevezetes kár fel tészen három k a l o n g j á t 

., és hogy azon kár apro marhák által, u.o1-
valamelly Juh Nyáj által a’ főidre lőt t el sikorlása-
által esett [Torockó; Bosla]. 

elslnd(ik) kb. elerőtlenedik/gyengül; a-şi piercte 
puterile, a se slăbănogi; schwach werden. 1^1* 
a vono marháink igen el holtak, a ki meg marad 
is annyira el sindig (?)ft hogy bé ne(m) foghatyu* 
[Vacsárcsi Cs; BCs. — a E szó sindi-tiek is olvas-
ható, de ez is — amazzal együt t — elírás lehet 
sindik h.]. 

elsinkópál elkezel; a şterpeli; vermanipulieren 
1742: ha az Ispotály szénáját ö kglme el uem 
sinkopálta volna, nem kellett volna az Ispotályt 
kölcségben ejteni [Kv; Aggm. C. 12 Gábor Ferenc 
(34) Maroskocsárdróla való kocsis vall. — " S e -
kély kocsárd TA]. 
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elsipánkod(lk) 1820: az egyik fordulora 
ä földek meg vadnak, hanem a másik fordulora 
ít melynek fel osztását a mult tavaszai a kajan-
toiak el Sipánkodák, egy véka vetni valo s 'nts 
[Km; KmULev. 3 Szentes Dávid kezével]. 

V v c. I ^ j g ^ ' á f : • l 
elsír. Csak e szólásban: ~ a lelke tőle kb. el-

irtózik/iszonyodik tőle; a îngrozi; sich entset-
zen. 1597 Zabo Mihali . . . wallia az ázzon 

monda . . az atkozot ember ew gilkossa 
az en giermekemnek addigh were rongala 
az agi ala vetette egi egez etzaka mind ot 
liewert zeginy giermek az alút vér wgia(n) dara-
bonként ment teolle, amiat kelletek megh halnj 
semmikeppe(n) az Atkozot emberrel ne(m) lak-
hatom inert vgia(n) el sir az lelkem teolle [Kv; 
T J k VI/1. 38]. 

elslrít ügyesen elcsen/lop, táj elsuvaszt; a fura/ 
şterpeli; (weg)klauen. 1838—1845 „Sirít, sir ül 
{meg-, ki-, el) annyi, mint tájszótári serit, serül" 
{MNyTK 107]. 

A Tsz-nak itt csak erre a 3. jel-re utal a forrás: 
ügyesen valamit ellopni. 

elsirül ellopakodik/oson; a pleca pe furiş; weg-
schleichen, sich wegstehlen. 1838—1845 „Sirít, 
sirül (meg-, ki-, el-) annyi mint a tájszótári serit, 
serül" [MNyTK 107]. 

A hivatkozott értelmezés: elseriilui . . . : annyi rniut Jopva, 
búcsuzatlaa, észre nem véve valahonnét elmenni Székely 
szó [Tsz]. 

elsivalkod(ik) felsivít/visít; a scoate un ţ ipă t ; 
aufkreischen. 1629 : egi kor Racz Danielne kiiöue, 
felemele az Uranak az feiet, s el sivalkodik az 
Aszony, liogy megh eölte az Ura t t [Mv; MvLt 
290. 155a], 

elsorvad 1. elkorhad/revesedik; a putrezi ; ver-
morschen. 1681: Orszagh Haza oldalanal lévő hosz-
szu G a radics Lapos sindelyezese ighen el sorvatt, 
mely miatt az essö á garadiczb(an) nem kevés kart 
teszen [Vh; VhU 5 4 3 - 4 ] . 1694: Sindelyezese 
penig ezen Haznak es Kapunak jobb reszént semmi 
sincs, az hol vanis feletteb el Sorvadot | Va(gyo)n 
egy száraz Malom, mellyis minden reszeiben, az 
Padgyan egy par malom kő va(gy)on, Korondgya, 
Korondgia vas karika javai meg vadnak, de az 
Sindelyezese egeszlen mind el veszett, s sorvadot 
[Kővár, J H b Inv.]. 1732 (A malom) Viz szer-
számi, ' a Silipje a zápor t a r tó orráig padlott, 
mely (ne) k mind oldal mind fenék padlása kötései-
vel, gerendáival edgyŭ t t igen el sorvadtak [Nagy-
iklód j Szászszt j akab SzD; TSb 51]. 1762: (A 
kúriának) galarnbúgos kétfelé nyíló hitván kapui 

ennek zsendelyezése és a kapufélfák a föld 
szinén e l s o r v a d t a k [MezÖpagocsa K ; E T F 108. 
13]. 1852 : a' haszonbérlő állitása szerèut a ' kerí-
tést — mely fuz ágakbol volt '* el sorvadott — az 
istálo sövény falával, szalma fedele és létzezetével 
együtt 1849be a ' muszka katonaság hordotta el 
tüzelésre [Km; KmULev. 2]. 1867: Az egész 

csüröskert köriili kerités lesorvadt Az údvar 
körüli sövény kerités elsorvadt, kidőlt [Buzás-
bocsárd A F ; DE 1]. 

2. ? elrothad; a putrezi; verfaulen. 1814 a’ 
Groffné fösvénységét lehet hibául tenni, a’ ki 
az Asztagokat mind ot t tartya, a ' mig azok ot t 
el sorvadnak [Banyica K ; BfR 117/1 Rusz Juon 
alias Majer (30) col. vall.]. 

3. tönkremegy; a se distruge/strica; verderben, 
zugrunde gehen. 1694 Az Haznak padlasa fejer 
menyezet, az allya Teglaval padimentumozott, 
de igen el sorvadot mind alol fellyűl | vagyon egy 
hat Agosokon állott Mas Szeker szin helyeis, 
melynek minden Epülete, el sorvadot, elis veszet, 
hanem csak az oszlopai vadnak meg, azokis meg 
senyvedeztek [Kővár; J H b Inv.]. 1822 A Pintze 
Torka el sorvadott meg romlott a Fak be hanyasa 
miatt [Mv Berz. 211. 

elsorvadás pusztulás; pierire; Untergang. 1867 
a fő épület falai évről évre ismétlődő vakolást 
követeltek és igényelni fognak, hacsak az épülete-
ket néhány év alatti elsorvadásnak kinem akarja 
az ember tenni [Buzásbocsárd A F ; D E 1]. 

elsorvadozik 1. elkorhad/revesedik; a putrezi; 
vermorschen. 1798 valami el pusztult régi szőllő 
volt, de még akkor a gyepűje noha el sorvadozva, 
de meg volt [Nagykristolc BSz; J H b Bornemisza 
Anna Mária lev.]. 1837 In gura Lupoji lévő 
Tonorok egeszszen körül vagyon Sántzolva 's 
gyalog kertel keritve, a ' kertek el vágynák sorva-
dozva 's igazítást kivánnak [A.szőcs SzD ; Bet. 5]. 

2. tönkremegy; a se distruge/strica; verderben 
zugrunde gehen. 7805 vagyon . . . a ' Kápolna 
Domb n. h.-en . . . egy Kr ip ta ; melynek a ' föld 
feljűl volt kő épűletje nagyon el sorvadozott és 
le omlott [Fiátfva U ; EHA]. 

elsorvadozott elkorhadt/re vesedett; putrezit; ver-
morscht. 1694 i f f ju Bálpataki János Ur(am) 
Borbereki háza, avagj nobüitar(is) Curiája . . . 
Udvarára, nyilik az uttzárol, két felé njüó, 
párkánjos fenyő deszkás kapu, de igen meg 
bomladozott, töredezett és elsorvadozott | az . . . 
külső és belső Filegoriak(na)k avagj njári há-
zak (na) k sendeljes fedelek, meg szakadozott* 
és elsorvadozott, ujj i tást keváno [Borberek A F ; 
BfR. — aMúlt idejű egyes szám 3. sz-ű igealak-
nak is felfogható, s akkor az elsorvadozik címszó 
alá tartozik]. 1825 A Gerendák és Vizi Lábak 
vagj StŎmpŎllyok elsorvadozott ro thadtak az 
alsó kerek alatt és ujji tás nélkül használhatatlanok 
[Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 189]. 

elsorvadozottság elpusztult á l lapot ; stare de 
degradare; Verkümmerung. 1772: egyéb épüle-
teket az elébbenieknek el Sorvadozoítsága miá 
a' Gróff Úrfi maga ujjonnan épí t te te t t [Kis-
fenes/O.léta TA; J H b K II/7]. 

elsorvadt elkorhadt/re vesedett; putrezit ; ver-
morscht. 1681: Vas Banyák. 1. Ploszka Bánya 
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Az Kohoz, vagi Kemenczehez valo szin fa 
oszlopoko(n) állo, sindelyezese ighen rosz, el sor-
vadott [Vh; VhU 578]. 1745 vágjon egj Szélbe 
három rekeszre tsinált rész szerint el-sorvadatt, rész 
szer (int) u j oldalú Marha pa j ta [Marossztkirály AF ; 
Told. 18]. 1760: Az Udvar kőrűl éppen semmi kerte-
lés nintsen, az Tsűrős kerten kivűl de ez kőrűlis va-
lami haszontalan már el sorvadott sövény kertelés 
vagyon [Báld K ; BLt]. 1791 Az Udvar Ház 
Vagyon a’ Curiának Nap Nyugotti részén az Uttza 
felöl, Tölgy Fa Talpokra, külömb kiilömb féle 
elegyes speciesű Borona rakó Icákból kirakva, de 
tsak nem egész el-Sorvadott és majd lakhatatlan 
Statusban, ugyan Sorvadozott Szalma Fedél 
alatt [Búzamező SzD; Ks 74. 56]. 1796 Talál-
tunk Egy Tölgyfa ágasokra Sövényből font 
el sorvadott Szalmás fedelű Házat melly állott 
egy Szoba, pitvar, és Kamorábol, igen romlott 
állapotban [Doboka; Bet. 2]. 1797 ezen marha 
akol bé vagyon keritve igen el sorvadott rosz 
sövény kertel [Ajtón K ; CU IX/2. 8b] | az Utza 
felöl pedig kert let volna, de az is némely helyen, 
égy singnyi más helyen fél sing magasságú, és 
el sorvadottnak lá t tuk [DLt]. 1822 Egy kisded 
ágasokra epűlt régi el sorvadt avaték szalma fedelű 
Hazatska [M.köblos K ; RLt Pataki József hagy.]. 

elsorvaszt 1. kb. leont /ront ; a strica; hinunter-
stürzen, zerstören. 1794 az én majorom előtt 
penig kár volna a már jo erősségben lévő 
martot el sorvasztani [Kv; Pk 3]. 

2. elfonnyaszt, leforráz ; a veşteji; welk machen. 
1847 Eleve szeptember utóján s ezen holnap® 
első két napján tiszta és annyira hideg éjek voltak, 
hogy a viz künn meg körmödzött ; a dér azomban 
( szél miat t : ) még sem sorvasztotta el a szőlőt 
[KCsl 13 Kemény Domokos lev. — aÉrtsd októ-
ber]. 

elsoványodás a termőképesség elgyengiilése/ki-
merülése; slăbire, secătuire; Versiegung. 1821 
Vágynák . hat rend spalérban ültetve, vén 
gyertyán fák, melyeknek árnyékái a veteményező 
tábláknak el soványodását és terméketlenségét 
okozzák [Koronka M T ; Told.]. 

elsoványodik 1. lefogy/soványodik; a slăbi; 
abmagern. 1759 : a Groff ökrei ugy el soványodtak, 
hogy a ' Borozdában Tavaszszal el estek [Maros-
ludas TA; TKl 2 r . j b vall.]. 

2. kb. (a föld) kimerül, elterméketlenedik; a 
deveni nefertil; unfruchtbar werden. 1623 Az 
feoldek igen ell Souaniottak, Azért Rendelyen es 
zakazon vagy keth he te t Arrays az Zegenysegh 
hetib(en) es keth heten az Eot t Eot t Zaz Embernek 
valamy barma lezen haytassa rea es ganeoztasson 
velek [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1681 
Mint hogi eze(n) szőlők ighen el sovanjodtak, 
kellene Úy ért földel mindenik tövet megh buritani 
vagi földelni [Vh ; VhU 586]. 1803 : szántó főlgyeit-
is tudom az Tkts Exponens aszszonynak, de azok 
kőzzűl kevesett mondhatok csak jótskáknakis, 
nagyobb része el soványodott majd a haszonvehe-

tetlenségig — sőt Márkodban éppen haszon vehe-
tetlen [Márkod MT; Bet. 5 Emericus Kováts 
(63) ns vall.]. 1847 némelly határ részek nagyan 
el is soványodtak [Dés; DLt]. 

3. elzsírtalanodik, kiszárad ; a-şi pierde grăsimea„ 
a se usca; austrocknen, abfetten. 1824 Az Nemes 
Város vétetett égy rudas Hámot Ujjat, melynek 
meg kenetése parantsoltatván, hogy fejér ne légyen 
s el ne soványodjék, vettem égy Kupa Lo sírt 1 
Rf 20 x [Dés; DLt 885]. 

elsóz (bc)savanyít/sóz; a înăcri/mura, a puné 
in sare; (ein)säuern/salzen. 1774 : Káposzta 
meg terem leg alább nyoltz száz Fő melyből 
minden Esztendőben ell sózva két káddal attiink 
el [Szentdemeter U LLt Vall. 14J. 

elsózott sós, sózással ta r tós í to t t ; sărat, înacrit, 
murá t ; eingesäuert. Szk : ~ káposzta sós/savanyí-
tot t káposzta; varză acră/murată ; S a u e r k r a u t . 
1669 : Ezen pinczeben vágjon el szozot k a p o s z t a 
eòregh kaddal [Királyhalma N K ; Ks 67 46. 
24a]. 

első, erső I. mn 1. primul, p r íma; er.ste. 15601 
Az elsew feleletwnkhez ezt replieallywka [Kv; 
SLt ST. 6. - aKöv. a nyil.]. 1572 co zolgal 
volt lean koraba Lakatos Balint hazanal az Elseo 
felesege eltebe [Kv; T J k III /3 . 30c]. 1574 Kjsz-
borosniay tompa balas fw ember elszw bizonosag 
kjsz borosniorol [HSzj lelemes al.]. 1576 Elsw 
byzonsag bakó András Mosonya [Jobbágyivá 
MT; Bál. 78. - aSzékelymosonból (MT) való]. 
1585 Első tal Etek kapoztas hus Tehen hússal 
[Kv; Szám. 3/XXII . 53]. 1586 Ez legien prouen-
tussa Irasanak elseo Capituluma [Kv ; PolgK 19]. 
1590 Elseó mie Az Zeóleónck Karozta megh az 
Zeóleöth 55 Ember . . . Harmadik mie az elseö 
kapalas | Elseo nap Elseo tal e t tek [Kv Szánu 
4/XIX. 11, 4/XX. 37]. 1591 mikor egibe c z a p t a k 
volna az elseo czapas semmibe mene [Kv; T J k 
V/l . 87]. 1592 Ennek penigh az Nyreò Marton-
nenak elseö vra, Zeòchj Imreh, Js twan kirallial 
eggiwt ment ki Lengiel orzagba [Kv; RDL I* 
63]. 1597 az mely Jozagh, es egieb Ingó bingho 
marha maradott volna Galaczy P“rusina Gyer-
mekynek az ew elseo vratul Galaczy Jstwantul 

my eleotteonk Pestesy János megh erezte, 
az ew Mostoha gyermekynek, t u d n y Jllik Galaczy 
F“arkasnak, Janosnak, es leanyanak, Annanak 
[Galac B N ; WLt]. 1600 Beoyt Elseó houaban | 
Beoyt Mas hauanak Elseó napian [Kv; Szám-
9/XIII . 17] | az Alperes Valamjre ualo gondolat-
tiabul jeòwe Kadicz falua(n) . . . az hazba 
. . . meljben en jo modon voltam az 
elseo Vram Thibald Antal v t a n [UszT 15/127]. 
1605 elseò eosze vezesben hogy eosze zendültek 
volt, az J . oda mene es ala zergete eoket onna(n) 
[Oklánd U ; i.h. 19/39]. 1615: Első uallo 
Második uallo [Kide K ; Törzs]. 1617 (A lószer-
számokat- elseó industriaiaual váltott a ki saiatt-
iabol More Lazlo [Abrudbánya; Törzs]. 1025 
keolteottrnk reajok Elseo n a p . . . d 75 [Kv; 



1177 elszenvedhetetlen 

Szám. XXVII. 9]. 1669 Husvet innepiben elsó 
*es második napian [Páké Hsz; HSzjP]. 1718 
nem jovalhatom, hogy klmed el aljon az Contrac-
tus mellől, hanem ha az Ur Haller Laszlo ur(am) 
sponte az maga résziről, az első Contractustol el 
állana [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1790 : a mult Szá-
zadban Keserűi Dajka János és Katona Gelei 
István (így!) Püspökjeink, ez Első' Rákóczi 
Györgyöt, amaz, Bethlen Gábor b. e. Fejedelme-
ket arra birák, hogy a' tzégéres bűnök ellen Orszá-
gos Törvények adattossa(na)k ki [Nsz; TLMiss]. 
1812 a' Groff né Aszszony eŏ nsga a’ Groff ur 
eö nsgn(a)k első esztendei őszve kelesibe(n) a 
Groff ur eö nsgát mind őrőkké motskolta mind 
-ez ideig fülem hallatjára Futo Bolondnak, eszte-
lennek, nyomoréknak, élhetetlennek, szamárnak 
nevezgetvén [Héderfája K K ; IB. Kolumbán 
Imre (21) ns vall.]. 

Szk : ~ kakasszókor sötéthajnal táj t . 1687 
elsó kakas szókor othon volt Vana Andréka [A.jára 
TA; Borb.] •)(• ~ kapálás. 1590 Az Zelore ualo 
keólchegh Keouetkezik . Harmadik mie az 
•elseö kapalas. Kapasom uolt mindenesteöl fogua 
163 [Kv; Szám. 4/XIX. 11 ] * ~ kötözés. 1590 
Elseo keőteőzeset az zeöleönek keöteözte megh 
148a fizettem nekiek fl. 11 d. 84 [Kv; i.h. - aTi. 
kötöző-napszámos] ~ levelezés. 1590 Elseo 
leueleszeset az Zeöleönek leuelezte megh 134a 

fizettem nekiek fl. 10 d. 72 [Kv; i.h. — aUa., 
mint előbb] ~ viz kb. első (tutajeresztő) ár. 
1828 : pénzre lévén szükségek kérének, és vévének 
is fel Váltó Czedulába jo Csap-karos Tutajokra 
egy más kezességére kŭlŭn kŭlŭn illy rendel . . . 
Usika Kretsun 13 Szál Gerendákból álló, szélessé-
gére két lioszszuságára pedig Hevedere közt két 
Kémet öles Tutajra 16 ™ tizenhat Rforintokat, 
mellyen légyen 1000 jo tsap-karo, és ezt a' jŏvŏ 
Tavaszi első Vizén tartozik a Maros partyán 
számban adni [Vécs MT; DE 2] nem ~ dolga 
nem először csinál ilyesmit. 1570 Lakatos Bene-
dek vallya Mond az Nemes ázzon hogy 
nem Nytatoma Mert Netalan valamy fogiatkozas 
lezen az zarban Eo ez walo Azt Monta hogy 
ha megh Nytatiais Nem lezen senny (!) fogiat-
kozasa Mert Nem elseo dolga az felenek Nytasa 
[Kv; TJk III/2. 194. - RTi. a ládát]. 

2. elülső; de dinainte, din f a ţ ă ; vorder. 1570 
Az Jktatas penigh leot az felseo hazakban, Az 
elseo pinchebe [Kv i.h. 117]. 1589 Ach 
Falnak az elseo es hátulsó keoznek megh china-
lasaert attam f. 1 d. 16 [Kv; Szám. 4/XI. 26]. 
7637/1639 Vágjon az első nagj szobaban egy 
Nemet Orszagy nagy Eöregh rakott menyezetes 
*iyoszolya [Kv; RDL I. 111]. 1679/1791 El 
kezdvén előszer az Ökör tüalmas felŏl Gyulas felé 
valo első láb Földben a mérést: juta Mohai részre : 
9. Ház hely után 54 öl szántó fold [O.lapád Kük.; 
Törzs]. 1693 : eszákban az első lább(an) [M.pete 
K ; EHA]. 1780 : minekutánna Cserei Uram meg 
esmérkedett Erdélyi Urammal és a Léányát . . . 
el mátkásitotta . . . , sok izben láttam hogy űres 
kotsival jőttenek eo kegyelmek ide Bethlenbe . . . , 
midőn pedig viszsza mentek a kotsi rakodva volt, 

nevezetesen az első ülés fel volt máihálva [Bethlen 
SzD; BK]. 

Szk : ~ ágas. 1680 : talaltunk ezen haz héján 
Lo szekerhez valo rudokat első es utolsŏ 

agassokkal tengellyekkel ŏszve foglalva nŏ 3 
[A.porumbák F ; ÁLt. Inv. 19] ~ alj. 1780 k. : 
Tsináltam az nagy Tár szekérhez az első allyat | 
Tsináltam az Piratselhez (!) az kasnak u j feneket 
és az ket tokját, az első allyat, és az ket szélső 
rudakat [Szászváros; BK] ~ fergettyíí. 1625 
Kerekes Istuannak csináltattam egy elseo fer-
ghetyŭt az Talyigához d 20 [Kv; Szám. 
16/XXXIII. 9] ~ fog metszőfog. 1617 volt 
Thot Ferencznek valami vezekedesse chiani Jstuan-
nal, s megh bekeltetek eoket tudom hogy 
50 frt keótelet veti vala Mihalffy Thamas, monda 
chiani Jstwan el raghom ugia(n) ha lehet azt a 
keótelet, monda Mihalffy Thamas, ha rágni kezded 
tudo(m) hogy az ket első fogad ky teórík bele 
[Msz; BfN Tliomas Janossy de Mogioros vall.]. 
1847 Rózának két első alsó foga most búvik 
[Kv; Pk 7] •)(• ~ tengely. 1591 vettetem Szamot 
Gaal kowachyol, Az első Tengelt vyalon wosaztta 
Segyttò zegetis Chynalt nekye alttal Rayttak 3. 
Tengel weg Szeget Js Cyhnalt [Kv; Szám. 5/1. 
10—1]. 1743 mind az első és hátulsó tengejeken 

simelly karikák [HSzj tengely al.] ~ zsilip 
záportartó. 1781 a ' Malomnak Talp fái meg vol-
tanak téve és verve Az első Silipet (!) mely Zápor-
nak mondattatik, igen erős jo Silip jól conservállya 
a' malmot, de Víz eresztő Táblái nintsenek 
lántzakkal beli eresztve, de hellyei gerendai, 
Srofon járó fái meg vannak Makán Ursztól téve 
[Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 

Hn. 1557 Pratum Elsew wevlgha dictum [Kv ; 
TanJk V/l. 10. — aKésőbb, máig terjedőleg Elő-
völgy alakban használatos; ez a városhoz legköze-
lebb eső völgy egykor a város szénafüve volt], 
XVII. sz. v. : Az élső s külső labban [Mezőbánd 
MT]. 1703 Az első Padban [Nagyiklód SzD]. 
1737 Az Ersŏ Erdő neveztetik Szurdok Főnek 
mely vulgo Disznó kosárnak is hivattatik [Bádok 
K ; BHn 24]. 1765 : Az első Padban [M.szovát 
K]. 1767 Az első Széiiafiibe. az első fel Hágóba 
[Toldalag MT]. 1768 az első Lábban [Gyalu K]. 
1774 Az Első Hegyben [Mezőveresegyháza SzD]. 
1775 Az első Lázban [Jedd MT]. 1807 : Első 
Sástó szerben (sz) [Póka MT]. 1814 A' első 
Fagygyasba [Pusztakamarás K]. 1844 : Az első 
feljáróban [M.szovát K]. 1848 első nagy bűkkőn 
[Szövérd MT]. — A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

3. mellső; anterior, de dinainte; vorder, Vorder-. 
1820 az ökörnek a bal első Lapotzkája, 's a forgo 
Csontok körűi levő Hus . . . el volt senyvedve 
[F.rákos U; Falujk 104 — 5 Barrabás Áron pap-not. 
kezével]. 

Szk : ~ láb mellső láb. 1771 : (Az ökör) első 
Lábaji elé felé az hátulsok hátra, es az 
ŏkŏr addig fel nem kelhetett mig Varga Jancsi 
az tőket az labarol el nem hengeritté [Mezőmadaras 
MT; BK. Must a Jánosné Nasztaszija (40) zs 
vall.]. 
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4. (időben) legelső/közelebbi; primul, prima, 
proxim, proximă; ehest, nächst. 1667 egienesen 
executio tetelre el indulank, melliet eszekb(e) 
veven Dali Miklós és Nagi István, ínindgiárast az 
Kirali Birotol Tilalomra tŏrvent kerenek, es 
szokot jussát az Kirali Bira(na)k megh ad van 
első szekre el Tilta(na)k, de, kiilsŏ avagi belső 
szek legiene azt nem aperialtak [Asz; Borb. I]. 
1773 Ngod kőzelebröl mëltoztatott vala . . 
nékem parantsolni, hogy . az Excelsa Commis-
sionak lett vègzesinek Mássát ki irván Ngodnak 
el kűlgyem; mellyhez képest rajtam abban semmi 
el nem mulván, első alkalmatosságon annak el 
küld esi vei köteleségemnek meg felelek [Nsz; i.h. 
II Motok András ügyvéd lev.]. 

5. elsőfokú; de gradul întîi; ersten Grades. 
1802 : Nemes Forro Lajos ( akivel első unoka 
Atyafi vagyok :) szállásomra jött [Mv ; Borb. 
X X X I X . 53 Jos. Bakó de Siklód (30) táblai 
scriba vall. ]. 

Szk : ~ vér legközelebbi (vér)rokon. 1604: 
ha el wezöd az feleert, az fele kedig saiatom, az 
mint meg mondottam, azért azt cziak kezembe 
kiwanom, ha kedig azt tagadod, hogy Iliién wer 
gwker nem wolnek . ki fogok meg bizonitom 
hogy Engemet Jgy Illet az mint meg mondottam, 
s en wagiok aban Elseo wer [UszT 18/21]. 

(». legfőbb/első; cel mai important, cel dintîi; 
erst, höchst. 1620 h. : (A sólymokat) en hozzam 
hozak uagj feieruarath lennek, uagj Deuan, megh 
ne hadgjak eheznj eoketh, Jol tarczyak az uton, 
ere kg(ne)k mingjárt go(n)gja elseo legjen [MNy 
X X X V , 262 Bethlen Gábor kezével]. 

7. legelső, f ő ; cel dintîi, principal; erst, Haupt-. 
1590 : Megh ertettek eó kgmek varosul a' be gywtes-
nek elseŏ ratioiat melj illet Byro valaztast, az 
Walaztot Byro helyet. Eo kgmek semmikeppen 
Byro valaztasba nem elegytik magokat, holot az 
Vristen Biro vramat Igyarto Mihalt, kit valaz-
tottak volt, meegh az eletbe(n) megh tartotta 
[ K v ; TanJk J/1. 149]. 

Szk : ~ rend ? főrend. 1602 : Mjuel hogy az 
Zekelsegh kozt sok visza vonások el igazitasara 
az zekelsegnek General (is) gylesenek kellet lenni, 
Vegeztwk azért az elseo rendreola [UszT 16/15. 
— aKöv. a hat.] ~ rendbeli főrendbeli. 1739 : 
Kedvetlenül értettük, hogy az Isten haragjának 
engesztelésére s duplás ostorának elfordítására 
rendelt böjt nem kezdett volna ebserváltatni, 
sőt sok helyeken magok a tisztek és az első rend-
béliek hadták volna félbe, scandalisálnának ven-
dégeskedéssel, musikáltatásakkal, tánczokkal mely-
ből példát vett volna a község is [SzO VII, 3 9 8 - 9 
gub.]. 

8. elsőrendű; de primul rang, de elasa întîi; 
erstrangig. 1685 Szemelt Buza szemib(en) Cub 
35/ / . Mosott Buza Cub. 15//. Rostalt szép buza 
Cub 200// . Elsö Fejér Liszt Cub. 10/. Második 
Fejér Liszt Cub. 10/ / . [UtI]. 1720 Az iten livo 
Piros Buza vot 138 kalongya Elcsipelven élso 
buza evenialt belőle 211 veka [Szentpál K ; TK1 
Mihály deák kezével]. 1774 : ezen Szŏllŏnek Borát 
négy felé Szokták Szűrni úgymint: elsö, és máso-

dik Szin Bor mellynek egy az arra, harmadik 
az elsö Sajtolás, melly Lészen Közép Termeskor 
50. Veder ennek kupája el mégyen minden ŭdŏ-
ben 8. poltrán az negyedik féle másadik Sajtolás 

ennek kupáját 2. Petákon szokták adni [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; KS . Conscr. 100]. 

9. ~ céhmesterség főcéhmesteri tisztség; funcţia-
de staroste prim ; Art/Wiirde des Obergildemeisters. 
1846 az első Czéh-Mesterség a' Tiszt. Unitaria-
vallás hit sorsosait illetvén, három egyén candi-
dáltatott [ K v ; ÖCLev.]. 

E szk a Uhmesttr 2. al. jelzett, vegyes nemzetiségű & 
nagv taglétszámú céhekben választott két-három c é h 1 ? ' 
ter közül a korbeli v. szolgálati idősebbség alapján rangba1* 
első tisztségviselő tisztségére vonatkozhatik. 

II. Fn-i haszn-ban: 1. (minden más hasonlót 
megelőző) első személy; primul, prima; der, die, 
das Erste. 1570 Dorotthya ázzon Zygarto 
Zellyereh, Ezt vallva mint az elsew [ K v ; TJ 
III/2. 74]. 1583 (Éothwes Orbán) Jol biria valt-
akkor magat, Igen Iol lakot a' felesegevel az 
wel [Kv ; TJk IV/1. 1181. 1711 (Ungvári Erzsok) 
meg hazasodot az termeszet elle(n), f e ^ e s e ? 6 ' t 

paraznasagban ejtette, kik kŏzzŭl az e* söv e* J1*! 
vagj njolcz esztendeig fertelmeskedet [ K v ; A J , 
X V / 1 . 68. - Egy szexuálpatológia körébe tartózó 
ügyben hozott ítéletből I. t t 

Sz : mindenben ~ akar lenni mindenütt ° 
akar lenni. 1570 : Zygartho Mathias v a l|y 

hogy Egykoron Meryt volt az kwthon eo ez v 

Es hogy ely haggya az Merytest, Megien 0 

Zygarto gyĕrgh gyermeke Es az kwth kereke 
Nywl, Az kerek meg Serthy az kezet, Syrnia * 
az gyermek, ky Jew az Zeoch peterne es ezt Mo11® 
Had Jarion Az Eb kwrwafya, Mert Minden" 
elsseo akar lenny [Kv TJk III /2 . 74bJ 
~/e, sem utolsók nem vagyunk. 1573 k. (j* ^ 
István) azt mo(n)gyaa hogy En az ö kegelme l i a 

meg kyssebbytette (m) sem En sem az en tfr®o űi 
meg ne(m) kyssebytettvk mert neke(m) hy ^ 
wolt ö wele kywel mostanys egmassal lat ^ 
Jsten zerint es ez Hlyen dologban my sem 
sem wtossok Nem wagyonk [ K v ; TJk W 
262c. - aKys Mihal prókátora által feleli]. 

2. elsőnek említett személy; primul, 
der, die, das Erste. 1782 azon b e n e f i c i u m a t * 

az irt szükségekre fordittyák, hanem néni'el y 
az elsők kőzzűl el kőrhelkedik (!) meg iszs^ 
[Torockósztgyörgy ; Thor. X X / 4 ] . ^ 

3. sorrendben az első dolog; cel/cea ü l j g e ( > 

primul, prima; Erster, Erste, Erstes. 1577 e 

Alpreth Második Szynie harmadik Szouaros Neg ^ 
dik Zaproch Ewtódik Vásárhely [BSz; Ks]. 
Elsőbben mind a Szarvas Marhákat, mind a u 
kat két fele választottuk. Annakuw^ ^ 
egyenlő mertekü pappirusbol két Cinkust ts _ 
tunk edgyikre azt irtuk első, a másikra azt m 
dik [Bodola Hsz; BLt 21. lAtteím) 

Sz. 1620 : ezt is monda vayda Janos en e l ó t V o Z . 
hogy az vayda Janos palloianal t a n a ^ 0 j a t 
nak vala, mondák hogy az vayda Janos en 
el hanniak, mert az falŭ földen vagyo(n) a ^ 
mondek nekiek, el ne liaiinia kegltek, mer 
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utolsó nagyob lezen az elsónel, es ne(m) haniak 
hozza se (m) niultak [RLT O. 5 „Sos Mihály kideja 

Doboka ni. vice birája" (48) vall. - aKidéből 
(K) való]. 

4. első pont/említenivaló; primul punct, pri-
mul lucru de aminti t ; das Erste. 1570: Elseo 
hogy minden marhayat wehessek el egyetembe 
mindenűt walokat, . . . Másod hogy az Berez-
telky haznal es hazba lehessenek Harmad hogy 

az el keolteozesre aggyanak . . . tyz zekeret [Gyf; 
JHbK XLV/46 Bekes Gáspár lev.]. 

5. elülső dolog; cel/cea de dinainte, cel/cea din 
fa ţă ; das Vordere. 1568: Jmmar Nyegyedik (!) 
Chyatornayat tudnak az haznak de mindenkor 
az fesos viselte gongyat asz Elsőnek Az hatul-
sónak penyg szobo (I) Antal [Kv; TJk I I I / l . 
217], 1586 : le vetkezek az Azoniom es az elseo 
hazba hagya Eowet az elseobe Mene halnj [Kv; 
l ' Jk IV/1. 569]. 

6. elsőként érkező (ember); primul sosit; 
als Erste(r), die Ersten. 1701 : (A német katonák) 
Gymes-Lókáraa erőszakoson haj to t ták az embe-
reket, meg összegyűjtöttek őköt, az elsőköt a 
vártára vitték, valamíg egészen összegyűjtötték 
{Dánfva Cs; SzO VII, 72, - aGyimeslok Cs]. 

^e lsőbb I. mn 1. közelebbi; mai apropiat; näher. 
Szk : ~ dg/vér közelebbi rokon; rudă mai apro-
piată; näherer Verwandte. 1602 : az Hazat eórek-
seget maga(m)nak keúano(m), mert ha eóis Atiafy 
hosza de en elseòb ver uagiok hosza [UszT 16/67]. 
1606 az effele feòldek . engem illetnek eleòb 
az J. ázzon(n)al, mert az effele eóreksegh ozlasos 
en velem, mely helyben en vagyok jinmar fiú 
agh, az J . aszonj pedig angj, mas az hogj az k j 
elseob agh ebben ez feoldben, es hosza tartozan-
dojban Mattias Miklos neúy nekem hatta hogy 
kezembe vegiem es megh tartsam, Adott volt 
batiam Zent Király Georgy ez Mattias Miklos 
attianak f. 3 arra az eóreksegre | En azt mon-
dom hogj ereotlen ez tilalom, mert fekete margit 
es Sándor jelen voltak . melynek ellengeznek 
az tilalom teúeók Fekete Margit es Sándor Azt 
mo(u)dgyak hogy eŏk elseób verek az malomhoz 
l ih. 20/29, 4 3 - 4 ] . 

korábbi, előbbi; precedent, de mai înainte; 
der, die, das erstere. 1619 Borbandi Mihalj Relic-
taia Dienes Margit Aszony az vranak elseob feles-
segetöl ualo giermekit, ez Inuentariumban speci-
ficalt Jokrol, es minden egjeb dolgokrolis kez 
Penzul megh elegite vgi mint f. 50 d. [Kv; RDL 

107 Audr. Junck keze írása]. 1765: mind két 
feleknek allegatioji ad examen revocaltatvan, vilá-
gosán ki jŏnek a Novizáns Anak mind szinte az 
elsŏb Documentumok szerént pronuntialtatott Deli-
beratumban, ki irt tselekedetei [Torda; TJk V. 
265]. 1782 : elsőbb férjemtől néhai Sugo János 
Uramtól hallottam [Galambod M T ; Told. 29]. 

3. első; cel/cea dintîi, prim, p r imă; erste. 7776 ; 
elsőbb űtésivel a páltzám mindgyárt ketté hasa-
dott, másodikszori űtésivel a páltzámnak nagyobb 
végit ismét meg űté [Szentbenedek MT; Told. 

1777: Makai Mihálv . . . volt fia elsőbb, és idősb 

Makai Mihály Uramnak [Dés; Borb. I]. 1813 Jo 
emlékezetibe lehet a Mlgos Aszszonynak, hogy még 
az elsőbb Házassági esztendejekben is, a Tisztelt 
Mlgs Groff Ur ő Nságát mint Férjét nem betsűlte, 
minden aprolékos dolgokért, Férjébe akadott 
[Kük.; IB instr.]. 

4. főbb; mai principal, mai de căpetenie ; Haupt-, 
höher. 1714 Szebenbŏl egy Asztalos legeny jött , 
elsŏb (en) penig mind az Kŏvendi Ur(am) nevével 
volt ide valo jövetele meg kénáltatván az elsőbb 
B Mestereket következvén az kenaltatas Kovendi 
Ur(am)ra mikor meg kenaltak bets ülettel vévén 
aszt izente hogy el varja [Kv; AsztCJk 80] | sok 
olá legények gyűltek a kalugyerhez tanólni oláh 
deákságot; azok között volt egy Gligorcsa és 
Urszul nevű elsőbb deákok, kik is kezdették 
ezt a darab kaszálót, amelyen állunk erős bükk 
erdőből kivenni [Déda MT; BfN 16 r. tanú vall.]. 

II, fn-i haszn-ban. 1. az előbbi személy; cel/cea 
de mai înainte, primul, prima; der, die, das Erstere. 
1797: mindenben Ugy mint az elsőbbek vallanak 
[Náznánfva MT; Berz. 3. köteg 3. N. 21]. 

2. előbbi dolog; cel/cea de mai întî i ; das Erstere/ 
F“riihere. 1814 : ugy szintén tsépeltetett is vagy 
két hat esztendős elegyes, de már szinte rotha-
dásba indult Buza Asztagokat, nem KűlŐm-
ben egyet egy Két esztendőst, mely nem romlott 
volt el ollyan erőssen, mint az elsőbbek [Banyica 
K ; BfR 117/1 Kertész Ursz (60) hortulanus 
vall.]. 

IIL hsz 1. korábban, előbb; mai curînd, mai 
devreme; friiher, eher. 1747 aki közüliŏk elsőb 
jött oda csinálta Szállásat a hova akarta 
vagj a másik mellé csinálta a szállását, vagy ta-
vullyabb a hová tettzet [Sztolna K ; J H b 74]. 
1772 elsőbb Gál László hala meg annak utanna 

. . a Felesége [Dálnok Hsz; Kp IV. 263]. 
2. az imént, előbb; adineauri, cu puţin înainte; 

vorher, soeben. 1756 : Egyebütt a Virágos kert, 
és az elsőbb describált Vad sz öli övei bé fedet 
Árnyék, és Sajtó szin előtt vadnak kŭlŏmb 
féle Alma, és Kŏrtvelv szépen meg fogont 10 olto-
ványok [Branyicska H ; J H b LXX/2. 31]. 

els5bben 1. (leg)első esetben/alkalommal/ízben; 
întîia oară, prima da tă ; zum/das erstenmal. 1663/ 
1728 Senki három forint erŏ dologért Szekre 
ne mennyen perleni, ., hanem it az F“alu elŏt, 
indittassek meg mind(en) dolgok elsőbben, es ugj 
bocsattassek apellatiob(an) mind(en) dolgok a' 
kik arra valók lesz(ne)k [Szentmihály U ; Törzs]. 
1696 Mikor elsőbben idŏsbik Czegei Vas Gjorgj 
Ur(am) megh házasodék [Mv; Bál. 85], 1703 : 
feje kőtőtt vagy elsőbben az -T.N. Lázár Ferencz 
Ura(m) földire Szállót vagy egyéb őrőkős Jobbágy 
[Gysz; LLt]. 1746 : ez A. két ízben vólt kezdője 
à veszekedésnek elsőbben mikor meg Szidta az 
It, másodszor mikor ugyan tsak utói érvén pál-
czával aggredialta [Torda; TJk I I I . 91]. 1769: 
senki ö FAelsege országábol külső országokra ki 
menni ne merészeilyen, sem mást ki szöktetni 
avagy ki tsalni ne bátorkodgyèk ezek(ne)k 
elöl járói, Szöktetöi, Csalogatoi elsőbben öt eszten-
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deig, másodszor 10 esztendeig való tömleczre és 
közönséges munkára büntettetnek [UszLt XI I I . 
97 gub.]. 1774 : Az én szakátsom melléis at tak 
vólt egy Jantsi nevü oláh fitzkót két versben is, 
hogy szakátságot tanuljon, ez elsőbben innét ell 
szőkőt, . másodszor viszszá hozván lakot egy 
darabig nálam, tőllem viszszá ment az kastélyben 
[Szentdemeter U ; LLt Vall. 49]. 1798 Pápainé 
Aszszonyom ellen való Processnst még az el-mult 
Esztendőben meg-inditottam, de a sok ide s tova 
való törvénytelen kifogások, és Dilatio kérések 
utánn még most kaphat tam Feleletet elsőbben, 
azis nem meritalis, hanem haszontalan ki-fogás-
bol áll [Torda; Borb. II] . 1843 A' Dereszte 
körül lévő porondos Helyet, hogy elsőbben mikor 
fogták fel, nem tudom, mert én if jú ember vagyok, 
's udvari belső szolgálatot tettem, ott nem bolyog-
tam [Bodola Hsz; BLt 12 Ambarus F'erencz (26) 
szolgáló ember vall.]. 1849 Ezen Háznak az ajtó-
já t Pedig féjszével Sárdi Nonuj vágta fel elsőbben 
[Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. korábban, előbb; mai curînd, mai înainte; 
fríiher, eher. 1599 : Zitkai feleól pedigh most 
kesebben es elseòbben(n)is egiebet ne(m) szollek 
hane(m) mikor raita(m) chelekedett factumi feleól 
bizonitok Akor zitkay feleollis bizonitok [UszT 
14/36]. 1631 ha Kelemen János uramnak elseob-
ben holta teőrtennek, hogy sem mint Colomban 
Keresztesek (ne) k, . adgion az posteritasa f(loren)j 
20 [Szentgyörgy Cs; IB]. 1641/1642 Bizonyossan 
tudom hogy Desffalui Anna mene elsőbben Ferhez 
az nenyenel . . . , mer t ket auagy haro(m) hettel 
is elebb leôn az Desffalui Anna Berze Mihalyne 
aszonio(m) lakodalma [Mihályivá NK ; J H b XXI I / 
37]. 1774 Negy nap kezdettük a’ szűretezést, 
mert én valamivel elsőbben fogtam hozzá [Szent-
demeter U ; LLt Vall. 36]. 1777 Hány Eszten-
deje hogy meg halalozot Etzken András Uram 
nem tudom, de azt tudom hogy a Felesége elsőb-
ben holt meg mint maga [Albis Hsz; BLev.]. 

Szk : vagy ~ vagy későbben. 1598 E n arrúl 
azt mo(n)dam la tom kegdet, s hallo(m) az kegd 
szaúat, en kez vagyok vagy elseobben vagy keseb-
ben . fogiunk bechist [UszT 13/38]. 

3. előzőleg, előzetesen, előbb; ín prealabil, mai 
înt i i ; vorher, zuvor. 1745 Sárvári Bota Mária 
Captiva Meretrix elsőbben a Plengeren, Mint 
afféle Szokásos Bestelen Kurva Kéményén meg 
veszszőztessék, azon tul fel koszoruztatván, in 
Exemplum aliarum a Piaczot a hoher három-
szor kerűltesse meg véle, az után ki kisirtetvén 
az Varosrol és annak határáról Ugy el távozzon, 
hogy soha többé ezen Hellysegben Ne láttasson 
[Kv; T J k XVI/5. 4 - 5 ] . 1784: Törvénytelen, és 
Calumniosa a’ Querulansok(na)k procedurajok, 
mert elsőbben Malmunknak gatatskajat poten-
tiose el vagtak, tollalták s annak utánna kivánnyák 
a’ differentiát Sopiáltottni [Szováta MT; Bene-
dek lev. (Mt) Jeremiás György és Lőrinc kérvénye]. 
XVIII. sz. v. : Minek utánna a Marha meg bete-
gedik Elsőbben a Varasbékát meg kell szároz-
tatni és aztjs appron meg törni, es alma eczetbe, 
kettőnek egy békának a porát beadni [UszLt X. 

80]. 1829 : Az el kotyavetyézett vagyonok tudom 
hogy elsőbben hit mellett meg betsültettek, az: 
után a maga idejében illendő arron el adatat tak 
[Algyógy H ; Bet. 2 Dávid György (45) szolgáló 
ember vall.]. 

4. először; întîia/prima dată /oară; erstens. 
1812 : Elsébben Másodszor Harmadszór 
. . . [Völcs S z D ; S L t L I I . 9] . 

5. (leg)először (is); ín primul rînd, mai întîí 
şi-ntîi; erstens, zuallererst. 1644 : Egj Ember 
Magassagniera megie(n) vala ki a langh az Nagj 
Miklós kemenie(n) Által fűtek, Elseobbenis en 
hagek feól az haz teteyere [Mv; MvLt 291. 432a]. 
1719 Az Pestisről . . Minden Reggel kiválképpeu 
az Gyermekek Diobelet, vagy Mandola belet, vagy 
Magyarot, es Fűget egyenek elsőbben, vagy valami 
Sáfrányos, F'a hájas (!), fa olajos boros Czibret. 
[Ks; 48. 84 Medica instr.]. 1774 tartozott elsőb-
ben a határbironak hirt tenni és kárlátásra hini 
[HSzj k áriát ás al.]. 1814 A Groff Ur ő Nagysága 
. . el verettetett elsőbben egy őt vagy hat eszten-
dős régi romlott Kas Tőrőkbuzát [Banyica K ; 
BfR 117/1 Kertész Ursz (60) liortulanus vall.]. 
1819 : Szabó Borbára elsőbben erőssen meg 
hűtőltetvén, le te t t Hite u tánn az eleibe a d o t t 
kérdésekre vall e kővetkező modon [Kv; Pk 2]. 

6. elsőnek, elsőként; (ca) primul, (ca) prima; 
als Erste (r). 1730 E n semmit egyebet nem tudom 
(l) hanem hét fönn reggel jővének elsőbben D o n á t 
János Uram, Szabó Thamás, Mihálcz Bálás 
r(am) ., s- hozának őt pólturát , s- mondák hogy 
Vizi Miklós jószágá félén találták, s- tőllem égett 
bort kérének rája, s- én adék [Altorja Hsz; Borb-
I. Danka Lászlóné Ilona (40) nb vall.]. 1736 f -
fő-innya-adó eléhozta az burt , keziben lévő e z ü s t 

tángyérra kitölt vén benne egy keveset, az elsőb-
ben az fejedelem szeme lá t tá ra megitta [MetTr 
336]. 1848 elsőbben ŏ ŭ t e t t meg engemet [Désl 
DLt]. 

7. eleinte, kezdetben; la început; anfangs-
1653 A Vásárhelyt lévő had előtt Székely Móses 
volt elsőbben, de elinéne alá a fejedelemhez [ETA 
I, 67 NSz]. XVIII. sz. eleje elsőbben semmit 
sem kell kedvezni néki, éjjel hordozzák leg inkáb 
Szántáson, és mindenűt, igy ha jol bánnak velle* 
harmadnapra jol meg tanól [ J H b 17/10 lótartás* 
ut.]. 1752 János István . . . elsőbbe(n) Jánosnak, 
az után Istvánnak mondot ta magát, onnat JáflO* 
Istvánnak mondattat ék, vagyis nevezteték, azutaU 
Csúfoson Csontinakis hivák [Désháza Sz; Ks 101]-
1793 az öreg Sorbán Márton elsőbben Vi»' 
tzellćrséggel, azutáu Majorbirosággal, utollyár^ 
pedig mintegy Tisztartoi hivatal fonna szolgála t ' 
talis szolgálta a Néhai Bárót [Kémer Sz; TK&* 
13/34 Nic. Balog (72) vall.]. 1817 k. : az u j B i t -
ről Nagyságos Groff Ur annyit irhatok, hogy 
lágyotska, de talám meg szokik, mert külőmbe*1 

eléggé ügyel a parantsolatra — elsőbben én f s 

meg busultam volt hogy nem Nagyságodhoz vaţ° 
hanem már napról napra serényedik [Héderfáj 
K K ; IB]. 1823: azt hal lo t tam hogy a Léáa>T 

elsőbben . . . meg terhesedésit a sogorára v a l l o t t * 

vagy mondotta volna, de azután a . . . két egy 
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házfiunak ugy adta ki, hogy Csernátoni Sámuel 
Uramtol volna [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/1827 Csorvási Joseff (73) ns vall.]. 

O S z k • ~ is. a. legelőször (is), mindenekelőtt. 
1669 Kapikia Bőer Sigmond Instructioia be 
érkezve (n) az Portara . . elseobb(en) is szorgal-
matos serény vigyázással . . . jo akarokot szerez-
ze(n), es czinállion [Törzs. fej.]. 1757 (A) Páten-
seket elsöbbenis eröss Hittel meg esketvén, az 
élőnkbe adatot utrumok szerént jol meg cxami-
naltuk [A. gyékényes SzD; Ks]. 1762 a midőn 
Falu kőzőnseges erdeit osztották feli, elsőbbenn 
is egy darabocskát az Udvar számára ki osztottak, 
s azután egymás kőzott feli osztották [Bogöz 
U; IB. Andreas Kováts (47) jb és Andreas Csiki 
(35) jb vall.]. 1763 ad F'aciem Loci ki menvén 
elsőbben is az belső Néhai Lippai András örökös 
Sessioját ki járván, kimutagatvan, szomszédságit 
Specificalván, ki mutagatvan kik szom-
szédságokban légyenek [A.detrehem TA; Born. 
IX. 44]. 1804 a melly Valiokot előnkbe állattak 
azokot mi elsöbbenis erös Hittel meg Eskettük, 
annak utánna az Utrumokra szorgalmatoson meg 
kérdeztük végezetre Hitek után te t t feleleteket a 
következendő mod szerént meg irtuk [Usz; Borb. 
II]. — b. legelőször, az elején. 1786 : a’ kérdés-
ben lévő Cseresnyésről minnyajon azt valljuk 
hogy eztis erdős-bokros cziheres helljbŏl kezdette 
volt elsöbbenis irtani plántálni szaporítani 
Néhai Varga Mihálj [Berekeresztúr MT Bet. 6]. 

elsőbben! előbbi; de mai înainte, precedent, 
anterior; vorherig, früher. 1753/1781 : az idős 
Kun Miklós Ur meg halván, özvegye Báro Jósika 
Imre Ur eŏ Nagyságához ment volna férjhez, el-
sőbbem férje meg halálozása után [Máda H ; JHb 
LXXI/3. 2601. 1763 a Mlsagos Guberniumnak 
• • elsőbbeni szabadsagunkban valo restitualta-
ţásunk aránt Instántiát adtunk oly móddal, hogyh 
Felseges Aszszonyunk eleiben Submittálnák eŏ 
Excellentiájok a mint hogyh ugyh értettűk, sub-
mittáltákis [Hsz; UszLt 16]. 

elsõbbi előbbi, korábbi; de mai înainte, pre-
cedent; früher, vor(mal)ig. 1797: Ezenn Láb 
főidnek egy nagy részéből, az elsőbbi Erdő le-
vágatása utánn, megint tseplesz, és bokros Erdővé 
vált [Szentegyed SzD; Wass. Conscr. 152]. XVIII. 

f. az elsöbi Kegyes Válasz [Kissolymos U; 
Márkos lev.]. 1800 : az antiqua sessiok Száma 
ugy es azon Számmal vétetödjék fel, mint, a' mint 
az általunk elsöbbi itt Létiuikor figáltattatt vala 
[Mv; TSb 24]. 1831 : Ugy tudom, hogy elsőbbi 
prjhez menetele előtt vastag lévén, Ekklesiát 
követett volt [Angyalos Hsz; H S z j P Bak Istvánné 
Dálnoki Sára (33) libertina vall.]. 

esőbbik előbbi; de mai înainte, anterior, pre-
z e n t ; früher, vorherig. 1583 Eothweos Mihály 
^ a g Baniay v a l l i a . . . , Tudom hog az en fele-
?egemis veót ket gira ezwst marhat Eothweos 
yrbantol az elseobik felesege elteben ky teot 
f- 87 [Kv; T J k IV/1. 118]. 

elsõbbször 1. (leg) első esetben/alkalommal/ 
ízben; întîia oară, príma da tă ; zum/das erstemal. 
1769/1784 : magam is jelen voltam egyszer, gon-
dalam elsöbször [Galambod MT; Told. 29]. 7799/ 
1816 Dálnoki nms Lázár Borbára Asszony elsőb-
szőr két, másodszor három kőből Gabonákot 
vitetet le a magok Házokhoz [Dálnok Hsz; K p 
IV. 317 Szőts János (56) béres szolga vall.]. 1844 : 
Elsöbbször hütöltettem most meg ezen dolog 
iránt [Szászfenes K ; KmULev. 1 Gál Moisza 
(70) col. vall.] | Tengerit kapált elsőbszer [Born. 
F. IIIc]. 

2. előzőleg, előzetesen, előbb; mai întîi, ín 
prealabil; vorher/erst. 1665/1793 Ha kik pedig 
tőrvényt mozdittanának az ülyen dologban egy 
forintig valo dolgot s pert Székre ne appellálhas-
vSon alioquin, hanem elsőbszőr plene et integre 
tégye le az apelláló fél az egy forintot [A.cser-
náton Hsz; SzékFt 27]. 

Szk : ~ is legelőször is. 1804 elsőbbszer is az 
hejnek Színén erŏss Hittel meg eskettük [Szászer-
ked K ; LLt Csáky-per 274. 20]. 

3. először (is), pro primo; mai întii, ín primul 
rînd; erstens. 1789 Ugy itüik, hogy . . . elsőbb-
szer elszakasztotta volt a Gátota [Désfva K K ; 
GyL. aTi. az árvíz]. 1792 A F“első Lopugyi 
Mostani Fungens Papp Popa Joszip . . . Panaszol 
ellenem, Elsőbszőr a' véget hogy én tőlle az előtte 
volt Popoknak Birtokában lévő Ecclesiasticus-
Fundust el vettem volna [Roskány H ; Ks XLVIII/ 
7a]. 1801 Elsőbszer Néhai édes Atyánk meg 
îsztazván mű Testvérekűl Másodszor . Har-

madszor [Szőkefva K K ; Kp II . 58]. 
4. az imént, előbb; adineauri, cu puţin înainte; 

(so)eben, vorhin. 1742 Az Elsőbszőr meg nevezet 
Nobilitaris Curia [Koronka MT; Told. 26]. 

5. eleinte, kezdetben; la început; anfangs. 
1771 még azt tudtuk elsőbszer; hogy pénzen 
vásár alt ák meg, s azért hordják a ' szépit s a nagy-
gyát a fának, azután tudakaztuk hogy mi 
formán nyertenek szabadcsagat az Erdölesre 
[Nagymuncsel H ; J H b 93. XIX. 6J. 

Ha. 1806 elsőbszer [Kóród K K ; Ks 67. 47. 
27]. 1815 elsőbszer [Hodák MT; Bern. G. XV/ 
13]. 1818 elsöbbszer [M.fráta K ; KLev. 

elsőbbszöri előbbi; de mai înainte, anterior, pre-
cedent; vorherig, früher. 1705 Néhai idvőzűlt 
elsőb szeri édes Feleségemnek Réthi Annának 
három Gyermeke [Altorja Hsz; Borb. II] . 1765/ 
1770 Lehet ugyan hogy Simén András Ura-
mat ell pusztult Malmának elsőbszőri fel allitása-
kor építtetésétől valaki tütat ta légyen; de azon 
tiltásról bizonyost nem hallottunk [Széplak KK ; 
SLt Transm. 197]. 1829 ö ez elsöbbszöri meg 
Ítélésre, mindjárt meg hagya a’ Szék áruló Legé-
nyeknek, hogy adnák kia [Kv; MészCLev. — 
aA pénzt]. 

elsőben 1. első esetben/alkalommal/ízben, elő-
ször; întîia oară, prima da tă ; das/zum erstemnal. 
1584 Elseoben mikor chehi Caspar az Darochy 
Istwanne hazara Ieowe Eyel, . . . Nem vala hou 
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Daroczy Istwanne eo maga hane(m) zomzedsag-
ban vala, . . . zablias kezzel gyakdosa es fel hania 
az Agyat, Azonkeozbe megh Jeowe Daroczine 
Az zomzedsagbol [Kv ; T J k IV/1. 345]. 1585: 
Tudom hogy zegeny el Ada hazat hogy fellieb 
emelhesse a ' f iat es lob hazat zerezhessen neky, 
es mas hazat veon, Amikor penig a ' f iat Ianost 
elseobe haza hiua hazas koraba felesegesteól Enied-
reól, Semyek Ne(m) vala a ' fianak chak egy tollú 
zarat se(m) hozanak [Kv; i.h. 437]. 1592: Sig-
mond lewele hogy senki Ne idezhesse az Colos-
wary Embert egiebwue elseoben, semmy dologért, 
hanem czak a’ Coloswary Biro eleibe [Kv; Diósy-
Ind. 40]. 1600 k. : Elsőben szegeöttem vol (!) fel 
esztendeöre hozza akorra Jgir t vala f. 3 [UszT 
15/69]. 1672 Az mint ide fel az Adamosi, s az 
Borzasi hatar szeljben edgj patak szakad az kvkeöl-
leŏben ot t szokot elseŏbe(n) ki uetni ez az kvkeŏl-
leŏ, annak utanna oszta(n) fordul az kvkeŏlleŏ 
arradasa uagj ki uetese, az Dombai hatarra [Ádá-
mos K K ; J H b K XXI/16J. 1688 Elsőben mikor 
az eo Felsege hadai be jőttenek ă markotanok az 
majorbol 40 Kalangya buzat ki hordotta(na)k 
[Kv; UtI]. 1693 Elsőben mikor alkuttak hogy 
fel miveltesse Ferencz Js tván az Gelerd István 
meczű vasat mint a lkut tak aban sémit nem tudok, 
annak utana egykor az Ferencz Jstván bor viz 
kertib(en) monda ferencz Js tván Gelerd Jstvának 
Jstván ur(am) ne veszekedgyünk [Szentegyliázas-
oláhfalu U ; Törzs. János András (30) priv. nob. 
vall.]. 1704 ä Nemes Szék az ollyakat® meg 
fogaíván kegyelem s kedvezés nélkül, a Nemes 
Ország Törvénye szerint elsőben meg veszszőztesse, 
másodszor paltáztassa, harmadszori és utólszori 
bűntettessekre kővel agyonverettesse [UszLt IX. 
77. 79 gub. — aAz istenkáromlókat, szitkozódó-
kat]. 1737 az captivus ket szombaton, első-
ben ötven palczával, masodikszor 33mal meg 
paltzáztassék a Piaczon in exemplu(m) itiltetett 
[Torda; T J k I. 134]. 1744 a Gát háromszor 
el Szakadott, elsőben semmi kár nem let a Halak-
ban, de az utolsobb kétszeri el szakadasakor hala 
vizével edgyűtt el károsodott [Tóhát TA; J H b 
XI/17. 16]. 1776 : A Gróffné Szállására látoga-
tására ŏ Ngŏknak, elsőben jöt t Csizi Hadnagy, 
lát tam hogy mind ă Groffné, mind Annikó Kis 
Aszszony körűi sokat sűrőlkődőtt, intselkedett 
[Kóród K K ; GyL. Anna Makó (18) ancilla vall.]. 

2. legelőbb/először; mai întîi, înainte de toa te ; 
allererst. 1581 Expositio paup(er)úm. Elseobe 
Zwr takachy Demienteol 5 weg zwrt p(ro) f. 11 
d. 50 [Kv; Szám. 3/IV. 17]. 7585 Kathonay 
Mihalnak kezeheóz elseobe az Zamweweo vraim 
kezeknek Általa Annak vthanna feokeppen az 
Ado Zedeo Vraim kezeteol menth in Su(mm)a 
f. 1542 [Kv; i.h. 3 / X X I I I . 10]. 1589 Kóuet-
kezik á Zŏlŏre ualo kŏlchegnek zama Elseo-
ben haytani valo Markos vezzott vóttein 2 ezert 

9 die Marty kezdettem el á Zólónek elsó miuet 
az karozast [Kv; i .h. 4/XI. 2 7 - 3 8 ] . 1600 El-
seőben zolunk az Zenth Jmreh vczaban lakok 
felöl [Szu; UszT 15/258]. 1635: Az Czismasia 
mesterség penig elseoben Báthori Sigmond Feje-

delemsegeben szarmazot be az országhban kiualt-
keppen penig ide ez warosra | Miuelhogy mikor 
elseoben, az varasban az Czismasia mesterseg es 
czismasiak be szarmoztanak, ez Varosnak Biray 
Tanaczi es eleol jaroi, jo ítilettel az Varga Czeh-
ben rendeltek eoket, az Országban leweo teob 
Királyi szabad varosok peldaja szerent [Kv; 
KvLt Céhir. I . 12. 15 városi tanácsi hat.]. 1676] 
1681 : Est ve penig addég le ne fekűgyék, mig 
az Cirkalokat el nem rendeli, fel nem állattya*; 
elsőbanis à vártakat ineg j á r j a [Vh; VhU 665. 
— aA porkoláb]. 1736 u. Egyszer Kolosvárt 
húsvét napján mikor ebéden voltunka , el jő vének 
elsőben a kolosvári református deákok, egy hús-
véti éneket egészen elmondának; nyomban jövé-
nek a catholicus deákok, azok h á r o m v e r s e t ének-
lének elb [MetTrCs 459. — ftApor István házánál. 
bA teljesebb szöv. elmond 7. al]. 1747 : a Sz: Mi-
halyfalvia lakosok . . . midőn állo délben a Tor-
daiak kŏzzŭl némellyek ebédelte (ne) k volna, 
némellyek pedig nyugotto(na)k volna, elsőben 
edgy Tordai . . . ember (ne) k egj posztomentejit a 
vágás szeliból alattomb(an) s, hir nélkül el lopták. 
Annak utánna ugjan egy Tordai . . . ember(ne)k 
4. ŏkri(ne)k edgjikét [Torda; T J k I I I . 165. -
ft(A. és F.) Szentmihályfalva (TA) Tordával tő-
szomszédos település]. 1804 : Ennek előtte néhány 
Hetekkel el veszvén elsőben két pujka fijajim, 
annak utánna edgyenként többek is, meg talál-
tam azoknak kettejét Almási Dániel Uram-
nál meg rekesztve [Torda; TVLt Közig. ir. sztl.in]. 

3. elsősorban (is) ; ín primul r înd ; in erster 
Reihe. 1620 Attunk erre iambor Nemes em-
bereket hogy ez sententia leuellel ra mennyenek 
az J . Joszagara, es ha leszen marhaia elsőben, 
azbol, ha nem leszen, vetesseböl auagy örökseg-
beli igassagabolis satisfactiot impendallyanak az 
Actornak [Zsögöd Cs; BLt 3]. 

4. korábban, előbb; mai curînd, mai înainte; 
früher, eher. 1625 az halai köz mindenikei de 
valamelliek Elsőben meg halna az Eleö felire 
maragio(n) mindene az Meg holt felnek senkinek 
ne köthesse [Szentimre Cs; UszT 17a]. 

5. előzetesen, előzőleg, előbb; ín prealabil, mai 
întî i ; vorher/erst. 1586 : elseobe a ' leány Igyar-
tonit lakék, dichírtek hogy ereos dolgos [Kv; 
T J k IV/1]. 1599 Ez kwwl mind Araniam, mind 
Apro penzem az mi lezen mind Eg j Arant ozol-
lion, Cziak hogj Elsőben az kinek kozzwllŏk mit 
Attam, Eló tuggiak, es Annak vtanna kezgienek 
az pénz Oztasahoz [Szava K ; J H b K XXI/7]. 
1603: Boldis Jakabne Marta Azzonj . vallia 
az ket borbély legeny az Nemetet ky akarak tennj 
az ayton, az eggik az darakat fogta vala, az másik 
pédegh az vallat, Az Nemetnel pedegh ky vont 
zablia vala, ezt el vewek elseobe* teolle, az vtan 
vgy tewek ky az ayton [Kv T J k VI/1. 707]. 
1631 Valaszutj Jstua(n) deák, Kolos uaratt 
negy varos cirkalojt ejel megh vogdalta, Mellyert 
megh is sententiaztak, hogy elseob(en) job kezet 
vágják el, annak utanna fejet vegyek [Abrudbá-
nya A F ; Törzs. Georg. Egri (54) jur. civ. va l l j . 
1648 : Ez szemeliek . . . ueres scarlat d o l m a n i o m o t , 
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felesegem szokniajat, palastiat ket gyolcs in-
get, es bagaziat el loptak toluailottak Azért 
megh keuanom ã jure, hogy mint illie(n) latorságot 
czielekedeŏk, elseòb(en) hew fogoval megh fogdos-
tassanak az utan megh cziepegeteszenek es an-
(n)ak utanna masok(na)k peldaiara fel akasztas-
sa(na)k [Kv; T J k VIII/4. 293]. 1691 Kassai 
István Fogarasi Maria Felesegevel hogy meg 
bekellyen suo modo, nem ellenzuk hanem inkáb 
jovallyuk; de mivel mostis suspitioban vagyon 
az menyecske, elsőb(en) magát az Tisztek előtt 
liberallya becsületes Praedikatorok előtt kösse-
nek joll (így!) es az Után ellyenek istenesen [SzJk 
251], 1723 : mikor Luka birótt Némasági (!) ur(am) 
a Tomloczre kŭlte, elsőben állattyara megh verte 
[Oroszfalu MT; VGy. Kádár Igna (50) jb vall.]. 
1748 száz forinttal fellyebb adták, mint sem 
elsőben elalkudták vólt [Torda; Borb.]. 1763 
én Crapulás lévén, a ' mint hogy akkor is elsőben 
éget boroztunk, és azután a ' Regiusokis meg nem 
eskettenek, hanem tsak azt kérdezték, hogyha 
le irjáké azon praescribált fassiót, én fassiómnak 
lenni; én Crapulás lévén azt mondottam nem 
bánom [Mv; Told. 23, 25]. 1785 midőn a Bá-
nyáknak hertelen romlási tőrténnek igen késő 
volna az hogy a Bányász elsőbe a Mlgs Uraság 
Tisztyeinek hirt tégyen s annak utánna vág-
hasson fát a Bányának meg erőssitésére, 's fel 
építésére [Torockó; TLev. 4/11. lb]. 

6. először is, mindenekelőtt; mai întîi şi-ntîi, 
înainte de toate; vor allém. 1573 Elszóben ker-
dem Eó kegy (1) az en Eóczyem ellen woltame 
en walaha walami haborunack oka. Szót inkab 
az en Eóczyem wolt oka [Kv; T J k III/3. 198d]. 
1586 elseobe a ' zek megh emlekezîk arról hogy 
ez el mult eztendeobennis ez peternek vetkeiert 
vgy tiltatot volt megh Ez varos, hogy halalt 
zenwed ha ez hatarra Jeó, De ezt sem gondolwa(n) 
megh Az vtannis es chak tawalis ez varos zeoleyet 
larta lopta [Kv; TJk IV/1. 568]. 1587 Az tali-
gara valo keolchege. Elseoben vgy vegeztunk 
hogy Az kowachy Rowasra Mywelyen [Kv; Szám. 
3/XXXIII. 19]. 1610 Mj . Hwteos ozto Byrak 

Minek elleötte azért az Diuisiohoz kezdetwk 
(!) volna hoza Catha Azzonj egj Inwentariumat 
eleöngbe, melj zol úala az Aúner Marto(n) vram 
elseö fellesegereol valo ket Árúak Anjaj harmad-
giarol, melj Jnuentariúmat megh olúasua(n) es 
az continentiaja zerint elseöbe(n) mindeneket az 
ket Arúa zamara keöleömbe(n) exidaltuk (!) 
[Kv RDL I. 6]. 1627 Wicej Peterne Aszszo-
nioniat Elseoben megh Eskwttettwk, Hogy 
mindennemw Jókat, az melliek az Diuisiora ualok, 
Eleő neuez, es ád [Kv; i.h. 132]. 1636 Azon 
kezde el az praedikallast István Uram, az mikep-
pen Christus Urunk az Templomot megh tiztita, 
ugy enis elseoben megh tiztito(m) [Mv; MvLt 
291. 67a]. 1642: mikor Eottueos Benedekne Az-
zoniom ad secundas nuptias ment, es gjermekjnek 
az varos teoruenie szerent elseoben hvtyt depo-
naluan, rata portíoiakat k j muta t ta , s k j atta, 
megh mondotta es be iratta [Kv; RDL I. 128]. 
1658 ; kiuaná azt Bela Ersebeth Aszony liogy 

az Bela Georgy jussából, az obligatoria leuelek 
continentiaja zerent azon specificalt három szaz 
Tallerokrol eő kglmet contentalnak elsőben. [Ne; 
Incz. II. 8u]. 1786 elsőben szabad Joakaratyok 
szerint minekünk Job kezeket bé adák Sub Vin-
culo Flo 25 [Asz; Borb. I]. 1840 : méltoztasanak 

Leányomnak elsőbe Conventiobeli fizetését az 
egész Esztendőre mind az utolso fillérig ki 
fizettetni [Dés; DLt 1268]. 

7. elsőnek, elsőként; (ca) primul/prima; zuerst, 
als erstes. 1585 Legh elseobeis hogy az Ember 
hoza a' buzat, ez felperes Azony Mene oda, zeretç 
a' buzat, es elseobe el foglala, Az vtan hamarsagal 
lata(m) hogy ot meg fogtak vala az Alperesek, 
elegghe huzak, vonak es rangatak egy mast de 
Nem lathatam ky eytette a’ felperest a ' feoldre 
[Kv; TJk IV/1. 484]. 1600: Mikor en yde az 
Boithos Boldisar hazahoz ieotte(m) lakny az 
elseo felesege megh holt volt . elseoben 
Boithos adot buchút hogy el ieoiŭnk onnat 
merth eo el attha az hazat Kadar Janosnak 
[Kv; TJk VI/1. 418]. 1632 Istuan király ideje-
ben*, Fogarasi Kapitan Horuat Kozma telepitette 
elseoben az Poianamaruliakatt, lattua(n) az Haua-
sok(na)k es Erdeőknek nagy puztulasat [Poiana-
marul F ; UC 14/38. 16. - aBáthory István]. 
1752 : az Inquisitoriábol világos az Ik artalmas 
kutyákatt tartottak és tartanak melly ebek által 
az A erősse(n) meg sebhetett réá tárnod ván az 
edgyik eb elsőb(en) annak utánna az citált Ik 
kutyái is mind réá rohantak [Kv; T J k XVI/7. 
96—7]. 1784 tudom bizonyoson hogy Jakab 
Pálnit elsőben Szejes Josef szidá meg Csáki Győr-
gyöt ilyen szóval11 mely Után Csáki GyŐrgyis 
őszve szida Széjes Josefnek az Annyát [Béta U ; 
IB. Agilis Széjes Jánosné (18) vall. — aKöv. a 
szidalom]. 

8. először; mai întîi, ín primul r înd ; erstens. 
1572 Elseobe Megh Ertettek eo k. varoswl 
Byro vram Bezedebeol hogi szok panazolkodok 
volnának az vonassok feleol [Kv; TanJk V/3. 
61b]. 1573 : Elseobe Rendeltek . . . egy vonasra 
d 50 . Masodba Azonis keryk eo k. Biro vramat 
Espotal Mester vramal chinaltassa meg az eo Mol-
nanal valo hydat [Kv; i.h. 80b]. 1588: Elseoben 
eŏ kgmek varosul megh ertettek Minemeŏ Instruc-
tiot chinaltanak volna az valasztott vraim Az 
ket malomnak Allapattiarol . . . Mellyet eŏ kgmek 
minden Cikeleben Jowaltanak varosul es helien 
hadtanak Adnectaltak chak azt hogy az Molnárok 
hiteoseok legienek [Kv; TanJk 1/1. 65]. 1594: 
az Srampokra walo kelchyeg, Elseoben kewet-
kezik az fa vetel [Kv; Szám. VIII/6. 109—12 Casp. 
Semel sp kezével]. 1607 Megh emendaltak eŏ 
kegmek az Tanacz Vraim az Biro Vram Polgár 
Vraimmal egjetemben p(ro)nŭncialt terueniet 
Elseben Mert az Egj megh Sente(n)tiaztatot leani 
keŭwl ezjak edgik bizonsagis semmi bizoniost megh 
cziak sortis (!) Nem bizonitot, Az is penigh Vnŭs 
Testis nullus Testis, kjualkeppe(n) kinzas es Valla-
tas keozbe(n) Valo Mondasa [Mv; MvLt 290. 7a]. 
1655 Elsőb(en) ha valaha azért az dologért per-
lekedném vélle Calumniàn maradgyak. Másadszor 



elsőház 1184 

ha valaki penigh azért az két száz aranyért 
busitannà a vagy perlene tartozzam mindenek-
b e n ) evincalni [Kv; CartTr I I Mich. Csepreghi 
lev.]. 

9. eleinte, kezdetben; la început; anfangs. 
1573 az Eoczyem Elseóben azban Lakott 
az zobaban azkiheóz az kis wdwar es a<z> bolt 
walo . ., Eó maga ment azonyom akaratya Ellen 
fel hazban [Kv; T J k III/3. 198d]. 1590 az Jenge 
Benedek elseobe tagada az factúmat, Mi oztan 
eleli fogok vgian ereossen firtatok megh, vgj valla 
hogj reze vagion az el lopasba [Kv; T J k V/l . 54], 
1598 Jakab deák egynehány vttal sapolodot eleot-
tem, hogy nem twggya ha Jonas deaknak Awagy 
penigh Craizar Andrasnak Adot keolchyeon Zaz 
tallért ; megh elseoben Crajczer Andrást fogta 
vala rea [Kv i.h. 235]. 1603 : Zeky Jstúan Deák 

vallia elseoben ingyen sem thut tam kyk 
legyenek hogy o t t chyeompelygenek vala seot azt 
tu t t am hogy Nemetek legyenek [Kv ; T J k VI/1. 
673]. 1633 Cziszmazia Istuan eljzeoben nem 
engedi uala az fa keozfalt el bontani, de annak 
Vtanna megh eggieszenek, es megh engede [Mv; 
MvLt 291. 131b]. 1730 az arany pedig oly bőv 
volt elsőb(en), hogj summás Erogatiokat többire 
csak aranyból tő t tem [Kv; Szám. 56/XIX. 27]. 
1740 I t t essŏ elsőben, de az utan kedvetlen hava-
zasok, dér fagy kŏvetkezék, es ma is dural [Ikafva 
Hsz; Ap. 4 Dombi János Apor Péterhez]. 1805 
Dél előtt nem tud tam a Letzkemet, azért asztal-
lábára últem s o t t exponáltam résolváltam jol 
elsőben de a vége felé el lankadtam, el fogyott 
a kedvem [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 
57]. 

o Szk Î ~ is a . először is, mindenekelőtt. 1665/ 
1754 Ha más Városról ide Legény jŏ, avagy innét 
mégyen . . . Müvet akarván azért kerestetni, el-
sőbenis keresse fel az Atya Mestert, jelentse szán-
dékát [Kv; AsztCArt. 1 7 - 8 ] . 1735 : az minemű 
és hány testisek, mi elŏnkb(e) Citaltatan(a)k s 
Állíttatta (na) k Mi azokat elsŏb(en) is erŏss hŭ t tel 
meg esketvén fassiojokat azok(na)k rend sze-
rint le irtuk [BSz; TKl]. — 1784 elŏnkbe ada 
a Tisztarto két kalangya Szénát, és kivánnya 
vala, hogy elsŏbenis azokat betsŭlnŏk el [Buzd 
A F ; Eszt-Mkl. - b. (leg)először. 1589 Az 
Reghy Attiaink Zokasa Zerent, eo kgmek varo-
sul az Jstennek tiztessege otalmat veottek elseo-
bennis eleó [Kv; T a n J k 1/1. 94]. 1595 Az mit 
az Wy Jozagbany keólteótúnk. Mikor kegteok 
minket Az wy Jozagbany elseobenis Statualni vit 
Akkor Smelchyer Georgteol kerenk tizen eot 
forintot [Kv; Szám. 6/XV. 97]. 1603 : vgy toliak 
ky az Nemetet az kapun . . , az zabliaia oda be 
marat volt s aztis ky vetek vtana, azt eo fel kapa 
s elseobenis egy nagy keoheoz chiapa velle, az 
v tan vgy kezdi az ablakot vagdalnj es be zwrkalnj 
( K v ; T J k VI/1. 707]. 1638 elseöbenis az Aszony 
eb nemzetsegenek szida varga Ianost [Mv; MvLt 
291. 134a]. — c. először, pro primo. 1705 En 
Kézdi Széki Alsó Tor jay Mihálcz Mihály senior, 
Nemes Személy Elsőben is, i t t Alsó Torján az 
Templumnál az u t mellett lévő nagy kertet magam 

kerestem cserélvén a Benkőktől, az mely cserét , 
tudni ülik Szántó földeket érette adtam, a z o k o t 
is magam acquiráltam [Borb. II . Nic. Márton 
scholae magister pp kezével]. 

elsőház utcai/tisztaszoba; odaia dinainte/curată; 
das saubere Zimmer (mit Aussicht auf die Straße). 
1568 Komywes János az Varga A n d r a s n e n a k 
hagya az Elseo hazat Testamentomba [Kv; TJk 
I I I / l . 160]. 1572 : aztalos Ilona Nemy keseore 
Megh Jeowe, es Engem ky hywa az elseo hazbol 
es az keozepseoben az Nagy agyra fekete [Kv; 
T J k III/3. 7 - 8 ] . 1574 : ky Ieo az ázzon az h a z b u l 
es az Retezt fely very Megien az elseo hazban oda 
zarollia Magat [Kv; i.h. 356]. 1586 Egy kor 
esmeg le vetkezek az Azoniom es az elseo hazba 
hagya Eowet az elseobe (így l) Mene halnj [Kv; 
T J k IV/1. 569]. 1596: Vagyon az elseo hazban 
negy eoregh kèp [Kv; R D L I. 65]. 1600: Kadar 
Janosne eozwegien az hátulsó hazban lakyk . • • 
egy ember lakyk vala az elseo hazba [Kv; TJk 
VI/1. 417]. 1615 : Az Elseö hazba(n) egy io ladaS 
záros aztal f 4 d — . . . E g j zeöldes niozolya az 
elseö hazba(n) f - d 50 [Kv ; RDL I. 97 J u n c k 
András kézír.]. 1675 az első hazba(n) be mèn-
vén vagion egi ketezeres a j tó [Mezőmadaras MT; 
Borb. II] . 1685: Fundus penzen vŏ t t az Sid° 
Uczában . . . az első házban . . . Az falban le eresz-
tŏs pohár Szek Nro 1 [Gyf; MvRK Urb. 22 -3 ] . 
1781 : Az első Házf t [Kalotasztkirály K ; Hr. -
aBr. Henter Ádám udvarházában]. 1810: ezen 
fedél alatt égy hátulsó h á z ; melynek mindene 
édgyez az első házéval [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 
384]. 1830: Egy Nád Fedelű Udvar Ház -
mellyben vagyon édgy első Ház Oldal K a m a r á j á -
val — édgy Pitvor Konyhájával — és égy hátulsó 
Haz ugyan oldal kamarájával [Nagyildaud TAî 
TLt Közig. ir. 1748]. 1851 az első ház [Erdő-
sztgyörgy MT; TSb 34]. 

eslőosztályŭ de categoria î n t î i ; erstklassig. 1866: 
(A) k ö v e t k e z ő e g y h á z i á l l o m á s o k k ö r ö z t e t n e k 
p á l y á z á s v é g e t t 1. A k o l o z s v á r i e l ső o s z t á l y u egy-
h á z b ( a n ) k é t p a p i á l l o m á s [ M . g y e r ő m o n o s t o r K ; 
R H A k esp-i kl kiv.] . 

elsőség 1. elsőbbség, első hely; întîietate; Vor-
rang. 1746 : Piinkösti György Vram hajadon 
leányi, és Néhai Nemzetes Kispál György vram 
Relictaja ö kglmek között a ' templombéli Commu-
nio alkalmatosságával néha oda engedvén Púu* 
kösti Susánna Aszszonyomnak a ' fellyül állást, 
de most jó idötöl fogva maga régi nemessi p raero-
gativáját meg akarván ta r tan i Piinkösti Susánna 
és Sára Aszszony, nem admittál ták, az elsőségre, 
hanem magok édes Annyok mellett m e g á l v a n 
úgy communicaltanak, mellyben Scanda lumo^ 
keresvén Kispál Györgyné Aszszonyom P r o V°I 
calta a ' Szent Visitatio eleibe a' m e g n e v e z e t t 

Leányokat [Uzon Hsz; K p 160b], 1780 : A’ sem 
igaz, hogy azért hogy i t t elsőségre vágyom etc. 
nem akarom, hogy ide püspöki ember jŏjjŏn [Ne, 
Borb. I I Kováts Jósef rectorprof. keze írásaJ-
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2. elsőbbségi jog; drept de priori tate; Vorrecht.; 
1818 : ha pedig mással akarna . . . esztendő múlva 
a czéh egyezŏdni, tehát az elsőség Gŏrŏg Jóseff 
Uré légyen [Mv; Mv-i lakatos céh lev.]. 

elsőször 1. első ízben/esetben/alkalommal; în-
tîia oarŭ, prima d a t ă ; das erste Mai. 1590: az 
my nemw oztassunk — my nekúnk volt szaldo-
bosona az Eoroksseg Dolga felöl Elszozor oztottak 
az viz elen valo teoltest [UszT. — aSzáldobos UJ. 
1591 Elseoszeor mikor farkas teorwent ker vala 
az birotul ot valek enis az birowal [Székelykeresztúr 
U; i.h.]. 1592 : az feoldet . . . Elseozer aldozo 
chyeoteorteken kezde zantanj, foglaltatni, masod-
ezor Vrnapian az eonneon tüalma alat, Jstennek 
es az eo Jgassaganak ellene, latwa(n) ereotlen es 
arwa voltwnkat [i.h.]. 1604 : elseozer ez Jele(n) 
valo 1604 eztendeob(en), Zent Marto (n) Pwspeők 
nap taúat Diznainkat be wzek [i.h. 18/73]. 

2. előzőleg, előzetesen, előbb; anterior, ín prea-
labü, mai înainte; vorher, zuvor. 1589 k. : hogj 
az fel peres az eó Actioia zerent bizonicjhon (i) 
elsózer hoza el az testamentom Leuelet az mint 
reia fog es az J ys Az testamentomosokat. Az 
bizonisagotis hozza el az A [Szu; i.h.]. 1600 
Protestálok ne legyen keseö az derekara zolnom, 
ha teörweny mutattia, De elseözer teörweny keöz-
beli latatasom wagyo(n) [UszT 15/246]. 

3. (leg)először is, mindenekelőtt; înainte de 
toate; vor allém. 1591 k. elsòszer az gylkost es 
azhoz tanachyossokot ra akar tam hyuathny Ez 
fold . . . tòruenye szerenth [i.h.J. 1596 : elseozer 
k j techjk az w gonoz zandoka hogy zol<gaimat> 
el wzte az en keorteowel famrol [i.h. 11/5J. 

4. elsőként; ca primul; als erste(r). 1599 eò 
zida enge(m) megh elseózer vtalatos kúruanak 
archúl(is) peóke [i.h. 14/43]. 

e la o szőri 1. első; primul, p r ima ; erster(e)es. 
1592 Az mint penig az elseozeöry propositiom-
ban proponaltam mostis azon fellyűl meg J r t ter-
heket keúanom meg az teoruentòl felòlled mert 
en ezekben artatlan vagyok | ados eò kegme . . . 
megh az elseòzeri zegeny Ura(m) Zeòchy Mihály 
Jdeyebelj bor Arraba [UszTJ. 1596 ez elsozery 
K-ea menesert az minor potencyan wagyo(n) liceat 
plura loqui [i.h. 11/6]. 1597 : az A . . . megh bizo-
uitotta az elseòzeri rah Indúlas t [i.h. 12/79]. 
1598 k. Az my rezzebul bizonjtan(om) kel, bizo-
nitok, kiúalt keppe(n) az elseòzeri oztozasunk 
feleòll [i.h. 13/93J. 1604: az t iz t elseozerj ket 
Attiankfiaj marhaiok feleől ne(m) izent [i.h. 18/73J. 
1606 az en Elseòzeri vramtól maradot t enne-
kem . kett fiam Eteden Vduarhei szekben 
[i.h. 20/178J. 1627 : hwtetlenseghben eset volt az 
elseozerj felesege ellen [Dés; D L t 358J. 1636: 
(Az asszony) azt mondotta hogy mégh az elseozori 
urától márádat uolt az pénz [Mv; MvLt 291. 66aJ. 
1647 az elseozeori megh holt I f f iu Balassi Ferencz-
nenek Besennyei Christinanak uala reze Eolueos-
bena es Szent Annannisb az Maros mellet [Vécke 

U; Bál 82. - uNagyölyves MT. b Marossztanna 

^•MTJ. 1650: en A : az elsŏzŏry felesegetŏl biro 
i *sofiatol ualo uagiok [UszT 8/64. 78aJ. 1663/1695 
* az eo kglk elsőszőri Contraktusoknak es leuelek-

nek Continentiaia is azt tartya, Hogy Thuri Ferencz 
Uram Mihalcz Mihály Uram ellen masnak Sem-
minemű bonumit, kik az megh irt nemes Udvar-
házhoz valo pertinentiak volnanak ele ne adhassa 
[Hsz; Borb. IJ. 1688 első szeri czeplest valtottam 
megh Negj vider jo boron, mert kŭlomben 
megh nem engedte hogi be hozzam, a ' második 
maradék Czeplesemnek a ' szemet nem engedte 
hogi bé hozzam, hanem Küencz veka buzamat 
el vőtte ugya(n) azon Kapitany [Kv; UtI 2J. 
1705 : lévén néhai idvezült elsőszeri feleségemnek 
Réthi Annának három gyermeke [Altorja Hsz ; 
SzO VII, 132]. 

2. eddigi, előbbi; de pînă acum, de mai înainte; 
bisherig. 1590 Chywtor Benedek es Gal Thamas 
k j alla az eskwtsegbwl az vta(n) gywle eozwe 
az falw vgj valazta mast, heliekben Chiomortan 
Jánost es Chipeo Antalt s Barla Petert az elseo-
zeori Eskwttek melle [UszT Petrus Janchio de 
Beogeoza vall. aUJ. 

elsőszülött primul născut; erstgeboren. 1761 
Tudjaé a Tanú Kováts Péter Ur(am) és hites 
társa magok első szülött Léányokat Néhai 
Kováts Ágnes Aszszont MBándi házaktol emari-
tal ták? [Msz; MbK IX. 28 vk]. 

elsötétedik 1. besötétedik; a se in tuneca; sich 
verdunkeln/finstern. 1599 Biro vram eó kigyelme 
ieot haza Enieden tul el swtetedet az Darabant 
miklos puskaia el eset a kuczibol [ K v ; Szám. 
8/XIII . 38 Szabó András sp kezével]. 1604 : azok 
az gonozul teuők az hatalmaskodas vta(n) vizont 
az eő kosarok fele mentek, de azo(n) keozbe el 
setetedue(n) utannok ne(m) mehetenk, semis 
mertj(n)k mennj, mert uoltak tizen hato(n) de mj 
keuese(n) uoltunk [UszT 18/74J. 1747 o t t uegtere 
el setétedvén tovább nem mehettem [Szentbene-
dek SzD; Ks 27. XVIIbJ. 1753: el setétedvén 
Bor tán14 meg háltunk [Demeterpataka A F ; Told. 
3. — *Nagy valószínűséggel Mihályfva/Boarta 
N K j . 

Szk J ~ az idő beesteledik, éjszakára fordul az 
idő. 1806: Maga kivitte a’ bivalt az olt partyára, 
és nagy bajjal a ' mig belé verhette a vizbe, az 
idő elestvéledett, ezekis innén várván, a ' bival 
által nem jö t t ; hanem . . az időis elsetétedvén 
szemeik elől elvesztették [F.rákos U ; Falujk 6J. 

2. eléri/rászáll az este, ráesteledik/sötétedik; a-1 
apuca noaptea; finster werden, der Abend bricht 
herein. 1757 elszéledtenek volt az emberek az 
Erdőben, és elis Setétedtűnk volt [Spring A F ; 
BK sub nro 834J. 1829 otan el setétetem s mind 
jártam eléshatra a sötétbe egy tökén keresztül 
estem [Told. 7aJ. 1851 még bányabŭknél a el 
setétettŭnk és Iosi lámpást és viasz gyer tyát vett, 
mind setétbe jŭ t tŭnk [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez. — aBányabükk, Kv-tól délre Torda felé 
a második falu]. 

7õ — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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3. elsötétül (az ég), beborul; a se întuneca/ 
lnnora; sich verdüstern/triiben. 1653: Elsötéte-
dék és eső lőn és nagy szél [ETA I, 130 NSz]. 

elsőunoka első unokatestvér; văr primar; Vetter, 
Kusine. 1813 : Zakariás Moses Ur az néhai Mihály 
György Ur Maradvánnyaival első Unokák voltak 
[Sszgy; EM LII , 110]. 

elsőunoka-atyafi első unokatestvér; văr pr imar; 
Vetter, Kusine. 1802 : Nemes Forro Lajos ( : aki-
vel első unoka Atyafi vagyok:) . . . szállásomra 
jött [Mv; Born. XXXIX/53 Jos. Bakó de Siklód 
(30) táblai scriba vall.]. 

elstatuáltat el iktat tat (iktatással birtokba adat/ 
vétet) ; a dispune să i se treacă ín posesiune prin 
înregistrare; mit Registrierung in Besitz nehmen 
lassen. 1597 Az lofejek keózzúl Caspar Thamas 
p(ro)testál hogy eò el donaltotta mindé(n) biro-
dalmath, Az njlatis az melle tartia. Alard Mateh 
Vra(m) vizontagh egy drabanthia kėpebe p(ro)-
testal, Azis el s ta túa l ta t ta mindé (n) birodalmat 
Az teórueny megh Itely az Vegezes felól ualo 
bizonitas uthan ha tarihatt iake az statualasra 
Aúagy ne(m) [UszT 12/31]. 1598 : Az A p(ro)cura-
tora forgattia hogy eŏ királybíró Vra(m) pechetiúel 
megh tÜtotta volt hogy ne Arullyanak az zekben. 
Az tilalom ellen ben(n)e Árult az eggik J . Varga 
Ambrús, . . . De Ahogy megh vallyak hogy az A. 
hazahoz valo birodalom volt az zek eő hogy az 
hazat el S ta túal ta t ta az A. es ne(m) c(on)tradi-
caltak, per hoc megh Jtely az teórueny az kalmar 
zeket az Actornak biria mi(n)t eoúet [i.h. 13/59]. 
1606: Nicola(us) Gábor de Benced primipil(us) 
A(nn)or(um) 40. Jur(at)us enis tartotta(m) diz-
nomat maknak idejen . . . az Peres helyben ne(m) 
chiak egizer: Galfi Istua(n) mégis kerte vala v j 
adomanyúl Sigmo(n)d fejedelemteól* en voltam 
eggik vraimekalis, my el s tatúal tat túk vala, es 
az Korondiak contradicaltak vala [i.h. 20/69. — 
•Báthory Zsigmondtól]. 

A vesztes peresfél birtokából vmely ingatlannak a hatóság 
közreműködésével a nyertes fél birtokába bocsátásakor a ható-
sági szervek e l s t a t u A l t á k , e l i k t a t t á k , ill. a nyertes 
fél a maga számára e l s t a t u á l t a t t a , e l i k t a t t a t t a 
a szóban forgó ingatlant. Ez a hivatalos ténykedés megeshetett 
ellentmondással vagy anélkül; az elsó esetben a statúció, a 
beiktatás meghiúsult és így tovább folyt a per, a másodikban 
a statuálással befejeződött [vö. Úriszék 1041-2]. - I*. még 
statuál és az e szóbokorba tartozó címszók al. 

elsugorít 1. elzsugorít 

elsuhad 1. elsuvad 

elsuttog sut togva elbeszélget; a se íntreţine 
şuşotînd; flüsternd plauschen. 1629 Lát tam azt, 
hogy az katona el jöt t az piacra s leült Varga 
Mihályné mellé. Elsut togtak egy óráig is néha, 
de én nem tudom mi t [Mv; MvLt 290. 150b — 3b 
átírásban I]. 

elsuvad 1. lecsuszamlik/suvad; a aluneca; hin-
unterrutschen/gleiten. 1820: (A) kaszáló mind 
addig mig el n e m suvadozott két szekeretske 

szénát megtermet . . . nem tsak ezen kaszáló suva-
dott el [Firtos várai ja U ; Pf]. 

2. k b . k i c s u s s z a n ; a- i s c ă p a ; entschlüpfen/schle i -
chen. 1630 Kerdeztem most fogsagaba(n) te Öle 
hogj mint leta . azt mondotta hogj eleset mikor 
ki iöt az ajto(n), czak ugj suhadot el teöle, ugia(n) 
lialua let s ėö maga meczete el az keöldeöketis, s 
egj ej el az moslekos czeberbe halt, eö maga tette 
oda [Mv; MvLt 290. 191b -2a . aÉrtsd : mint 
ment el tőle a gyermek]. 

elsuvadás csuszamlás, suvadás; alunecare; Rut-
schung, Abrutsch. 1793 Dana nevezetű hellyen 
a főid (ne) k el suhadása mia t t néhány szŏllŏk a 
másokéval edgyŭ t t el pusztulván azok máig is 
puszták s hány esztendeje hogy nem h a s z n á l h a t o k 

[Kissáros K K ; DLev. 2. XXXIA] . 

clsuvadott lesuvadt/szakadt; alunecat; herab/ 
hinabgerutscht. 1793 az Dana nevezetű hellybetl 

lévő szŏllŏk sokoknak el szakadazván . • • D o s a 

Adám Uramnak is szŏllŏje lévén, az is el szaka-
dazott az után senki azon el szakadazatt es suha-
dot t szŏllŏbŏl hasznat nem vet t egyszer is [Kis-

sáros K K ; I>Lev. 2. XXA]. 

elsuvadozik elcsuszamodik; a aluneca treptat. 
hinab/herabrutschen. 1775 A Hidegség nevű 
hellyben EzB elsullyedezett Szakadozott helly* 
mellyből el Suvadozott egy Szekér Szenara valo 
helly [Lokod U ; EHA. - »Ti. a szóban forgó 

k]. 1820: (A) kaszáló mind addig mig el nem 
suvadozott két szekeretske szénát meg termet . • • 
nem tsak ezen kaszáló suvadott el [FirtosváralJa 

U ; Pf]. 
elsuvadozottlesuvadozott/csuszamodott/szakadO" 

zo t t ; alunecat t r ep ta t ; nach und nach herab/ 
hinabgerutscht. 1765 : ez a föld pusztájában hevert 
miveletlen, el suvadozott tövises bokros helly 
[Kissolymos U ; Márkos lev.]. 1766 el S u a d o z o t t , 

es az örököstöl fel hagyatot t föld [uo.; i-h-l-

elsül 1. a se descărca; sich entladen. 
lŏnys akartak ki reajok, de nem sült el az puskajok 
[Mv; MvLt 290. 216a]. 1638 mind erre fele az 
varas fele kergetek azt az kerekes balas szolgaiat, 
s megh szeŏcz Istua(n) az puskát egi Czer (») 
hozza czaponta, de akkor el nem süle, azutan masod-
szoris haliam hogy hozza leöue, az puska roppa-
nását [Mv; i.h. 291. 149b]. 1647: eŏ nalok volt 
fegyver puska, ä mellet az sarkanniat rais uonuan 
hozza(m) cziapontatta a Tarsa, jo szerencziemmel 
nem sült el [Kv; T J k VIII /4. 231]. 1668 Drullyţ 
Mihály fel veóvé az puskát â féoldről . . . , S, el 
sűle | énis fel kapám â Dobai puskáját, hogy bé 
leojjek oda bé, hozzá lojjek ahoz â ki leott, â 
honom alá fogám, s, tsak el sűle â honom alat 
[Diós K / K v ; Ks 65.43.10]. 1688 egj eo Felsegę 
Vitézi kőzzűl a ' puskáját hozza csapontotta, hogj 
el nem sült pofon dőfőt kinek mostis belHege m † 
ra j tam van [Kv; UtI] . 1764 az házat sepervén 
ki, a puskát a szegeletbŏl mely miá nem seperhettem 
félre akarván tenni, az ugy el sült [Toída; TJ* 
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V. 246—7], 1771 látam Danüát az Opra 
Nikula Istálójában akarván lőni, kétszer tsaptat-
ván à puskát az Istáló felé, de à Puska el nem 
sülvén, . . . e l mene [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 
121]. 1797 a’ Puskáját Imreh Dániel szüntelen 
tserszegette de el nem sült [Oltszem Hsz; Mk 
II . 8. 260]. - L. még MetTr 372. 

2. sikerül, beü t ; a reuşi; glücken, ausfallen. 
1806 ha e' meg esnék, úgyis éppen annyi a ' nye-
resség, mint ha Csiki vei el sült volna a ' Vásár. 
Denique meg láttyuk, melly ik Plánum sűl el 
[Mv; EMLt]. 

3. lefeketedik/sül; a se înnegri/pîrli; verbrennen. 
1799 Bán György ő kegyelmének a ' fia is Sámuel 
. . . rongyoson mezitláb járt, a ' Lába mind el sült, 
el hasadozott, ollyan volt mint a ' Szén [Mv; MvLev. 
8 Balog Ádám civis (51) vall.]. 

elsüllyed 1. elmerül; a se a funda ; versinken, 
untergehen. 1769 : Ezen régi által-járó azért vál-
toztattatott , hogj a ' melly kövek oda voltanak 
hányva, el Sŭjedvén, nagy Sár lőt t [Apahida K ; 
JHbK XLII/24]. 1840 : nem az iszapba sŭllyedett 
el [Dés; DLt 116]. 

2. lesüllyed; a se lăsa/cufunda; hinabsinken. 
1694 vágjon . . . egj Kis Kamara . . . Ennek talp 
faja, kivül felóll vizes heljen lévén, elsülijedett 
s el-is rothadott [Kisenyed A F ; BfR if jú Bálpa-
taki János urb.]. 1771 : Há t azt tudgyaé hogj . . . 
Malma ugj el sül jedett, hogj még a ' Malom házis 
félre dőlt? [Kük.; J H b LXVII/164 vk.]. 

3. ? lesuvadozik/szakadozik; a aluneca treptat, 
a se prăbuşi t rep ta t ; nacb und nach ver/hin(ab)-
sinken. 1778 : tul a Csufudi szőllők alatt el sülye-
dett az ú t t [Tűr A F ; TSb 10]. 7787 A Saru-
sálly szilbe . . aza el sűllyedett a gödör felé [M. 
királyfva K K ; EHA. - aTi. a föld]. 

Az 'elkátyúsodik/posványosodik', sőt esetleg más jel-sel 
is számolhatni. 

4. besüpped/szakadozik, lesüllyed; a se scu-
funda/rupe/surpa; einsinken. 7779 az Oltón által 
u j hidat csinálni, régi úthelyek elsilyedvén, ú j 
úthelyeket nagy költségivei venni : hogy szeredai 
uramék* is mind hidtartásban, csinálásban úthely 
vételiben contribualjanak, méltóztassék a m. gu-
bernium poroncsolni [Cssz; SzO VII , 263. — BA 
csíkszeredaiak]. 1816 : Colonicalis Szőlője Vagyon 
a' Nagy Hegyen el-sűllyedve egy Pászma [Varsolc 
Sz; Born. XXIX. 24/31]. 1820 Cseresnyések 
vágynák a ' határon, de ez Sok esŏdzések miann 
el sűedtek [Márkod MT; KelM]. 1841 2 Szeker 
Szénára valo kaszálom, el sűllyedett . 4 Szekér 
Szénára valo kaszállo hely — el szakadott — 
haszonvehetetlenné lett 15 vékás Szántó föld, 
merőbe el süüyedett [Nagyiklód SzD; RLt]. 

Az 1816- és 1820-ból való adalékok esetében a fennebb, 
2. al. adott jel-re is gondolhatni. 

5. elnyeli a föld, eltűnik; a-1 înghiţi pămîntul, 
a dispărea; verschlingen. 1593 : Sophia Ach Antalne 
leannia vallia: Zaiabol hallottam Kalmar Tamas-
nenak hogi illien izoniu átkot k iá l to t t Jsten Jsten, 
agi oli vizet, oly twzet az egbeol, hogi az varos 
el swllieggien [Kv; T J k V/ l . 333]. 

elszenvedhetetlen 

Szk : majd ~ nem tudja , hová bújjék/legyen 
(szégyenletében). 1585 Anna Molnár Kelemenne 

vallia hogy ieouenk vala ketten Pechy Mathias-
newal az Malombol . . . hogy be Ieouenk az hid-
wchay kapwn, hiua be az Bwday Georgh hazaba 

moda (!) Ierebe (!) az Bestie Parazna eletew 
hamishewteû (l) Mondek Iay ne mondgiad azt 
mert maid el sewlliédeunk, kinek mondod azt 
Monda Bonchiday Gergelnek az bestie parazna 
eletew hamis hewteü kezeges zakallw kuruafianak 
[Kv; T J k IV/1. 398]. 

elsüllyedett 1. lesüllyedt; lăsat, cufundat ; 
(ab)gesunken. 1742 az utrizalt joszagon vala 
egj rosz el Sujedet rakó fából valo ház [Backa-
madaras MT; Born. XIV. 10 Gomos (!) Mihállyné 
Bary Ersebet (60) szabad székely vall.]. 1760 : 
egy kisded el-sülyedett fából épült régi, el rotha-
dott deszka fedelű házatska [Mv; Told. 15. 44]. 
1772 eŏ Excllja Adámosi Malmának se gáttyát, 
se Zsilipjét, se kerekeit felyebb nem emelték, s 
voltaképpen nem igazitatták, hanem azon régi 
el sŭlyedett állapattyáb(an) vadnak mostanis 
[Ádámos K K ; J H b LXVII/2. 380] | Atyim neve-
zetű Malom Mester . azon dűlő félben el sŭlye-
dett Maimat ahoz képest kevés, és tsak 20, forint 
fizetésselis mások (na) k kára nélkül . . . az elébbeni 
statussára hozná [Sövényfva K K ; i.h. 358—9]. 

2. besüppedt/szakadozott, lesüllyedt; scufundat, 
rupt, surpat ; eingesunken. 1751 a Megye a el sűly-
lyett földe [Koronka MT; Told. 31. 4. - a Ér t sd : 
egyházközség]. 1817 : Vagyon . . . égy el sűllyett 
puszta Sessiotskaja [Buza SzD; LLt Csáky-per 
L. 2. 28]. 1824 : Szántó föld . . . a Hojba . . . 
szomszédja égy felöl az elsŭjedet puszta hej 
[Szásznyíres SzD; Ks 79. 104a]. 

Különösképpen az 1824-ből idézett adalék esetében a 'le-
suvadt, lesuvadozott' jel-sel is számolhatni. 

3. beomlott/szakadt; surpat ; eingebrochen/ 
stürzt. 1811 : van eggy el-süllyedett . . pintze 
[Jedd MT; LLt]. 1831 : a Kádbűkke felől lévő 
el sűllyet Aknaa [Dés; DLt 332. - ftA jelzett 
helyen a XVIII . század közepe t á j án felhagyott 
sóbánya-helyen régebben is, újabban is be-besza-
kadoztak az egykori aknák (1. erre: A É 367 és 
e kötetben dörgő al.)]. 

<5. lesuvadt/szakadt, suvadásos; alunecat, pră-
buşit; abgerutscht, vermurt. 1824 : Szántó föld 

a Szöllö tetejin szomszédgya egy felől 
. az elsüjedet odal [Szásznyíres SzD; Ks 79. 

104a]. 

elsüllyedezett 1. süppedékes; prăbuşi t ; nachgie-
big. 1815)1817 A Botos Tanorokja a la t t (e) egy 
felöl . . . Kováts Gergély bokros sátés ingoványos 
Hellye SzomszédságábanJ— ez egerfa tövis bokrot 
termő el sűlyedezett ingoványos Hely [Vágás U ; 
EHA]. 1816: Guthi Krisztina Aszszony . . . elsüllye-
dezett Lapájos Vizes Helye [Varsolc S z ; Born. 
XXIX. 24/13]. 1827 a Hangába . . . el sűllyede-
zett haszontalan hely [Nagykend M T ; Told. 31], 

Ax utolsó adalék a 2. jel. alá is tartozhatik. 
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2. csuszamlásos, suvadásos; alunecat, p r ä b u ş i t M 
vermurt. 7775; A Hidegség nevű hellyben . . 
Ez a elsullyedezett Szakadozott helly, melly- -
bői el Suvadozott egy Szekér Szénára valo helly 
[Lokod U ; EHA. »Ti. a szóban forgó k]. 7875/ 
7877 : A Ropoba (e), egy felől Szabó Imre el 
szakadozott Kősziklás Hellyeik szomszédságokban 
ez erőssen el sűlyedezett Kősziklás Helly [Vágás 
U ; EHA]. 

elsflllyedezik lestillyedezik, besüppedezik; a se 
scunda încet; nach und nach einge/versunken. 
7775 : Rét Fark nevű hellyb(en) egy puszta el 
Sűlyedézétt Erdő hely Ezénn helly egy fá t 
sem tart, melly annyira el Sullyedezett és Szaka-
dozatt hogy a ' marha sem járhat r a j t a [Lokod 
U ; EHA]. 7877 k. a’ Sósba el sűllyedezett egy 
5 vékás* | A’ Kis völgybe el sűlyedezett szakado-
zott egy 10 vékásb [Fejérd K ; EHA. ' " ^ i . 
föld]. 

elsüllyeszt e l tüntet /nyel; a face să dispară, a 
înghiţi; verschlingen. 1592 : Georgy Eotweos Mar-
ton Inassa Ach Antal fia vallia . . . Eztis hallottam 
vgian Cassai Borbara zayabol hog' atkozta az 
warost, Az Isten meni keòwel veztene el, Jwne 
el az Twz viz swlliesztene el ecczer, Mert azt akar-
nam hog' egi Nehanj eztendeònek (így l) ennek 
eleótte wezve.Lte volna el twzzel, mer t poganok 
es Jstentelenek laknak ebbe az varosba egi kerez-
tenj ember nem lakik [Kv; T J K V/ l . 3 0 0 - 1 ] . 
1748 : Josziv ollyan Mesterséget tud hogy Molnár 
Jánost malmastol el Sillyeszti [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

elsüt 1. a descărca; abfeuern/brennen. 1805 
egy Rákétát el sü tő t tűnk [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály jk 151]. 

2. el/lefonnyaszt, leforráz; a veşteji/opări; ab-
brühen. 1721 ultimis Dieb(us) Április Szŏlŏ 
hegjeink(ne)k szép reménségŭ gerezdes jŏvésit 
mind el sütöt te a hóliarmat; Sírnak rínak szeginy 
embereink ., má r mind(en) reménségtŏl meg 
fosztattunk [Ne; Ks 95 Brullyai György lev.]. 
1804: a sziirett tsekély volt, mivel a tavaszi nagy 
ho harmatt az a l lyát t a szöllők(ne)k . . mind el 
sütötte [Folt H ; SLt Id. P. Horváth Dániel lev.]. 

elsüthet kb. sikeresíthet, sikeríthet; a putea 
traduce ín f a p t ; anbringen können. 7804 magá-
nak a ' Falunak Toplitzánakis egy nevezetes részét, 
erő hatalommal el akar ják nevezetesen a ' Reme-
teiek foglalni . . . mely eröszakoskodásokot, ha el 
süthetnék, magából Toplitzábolis leg alább ö t v e n 
~ 50 ház hellyeket foglalnának ell [Abafája MT; 
Born. XVd]. 

elszabadít 1. szabadon bocsát/ereszt, elereszt; 
a puné ín l iber ta te ; freilassen. 1573 Dienes deák 
vallia hogi Ez ely mwlt Ideoben mykor varrada* 
Ment volt az Bekenne fiat Myhalt fogwa talalta 
oth, hogi valamy pozto lopásért megh fogtak volt, 
Es eo teorekedesere zabaditot ta ely Illés deák az 

iVr kepe [Kv ; T J k I I I /3 . 52. »Nagy váradra] . 
1590: en hon nem vol tomban vg jan ezen Jelen 
valo 1590 eztendŏben pwnkes t n a p v t a n valo 
szerdán mentek hazamhoz, E g y zemelth az en 
hazammal megh t a r t o z t a t o t t a t h Vduarhe l j Varosj 
Kosa Gergelth en hyrem es Akaratomnelki l el 
zabadi tot tanak ki ad tak | t y fog ta tok megli M-
gylkost t y szabadi to t ta tok eljs, m i n t hogj megh 
fogtátok ug j mégis kellett volna eŏ rzenetek [UszT]-
1592: Borbeli Janosne A n n a vallia Nem lát-
t am azt hogi Makai Tamas Nyreo I s t u a n t vagdalta, 
hanem azt lata(m) hogi Nyreo J s t u a n az legint 
le niomta vala, es Chizar Mihali veue megh Nyr e 0 

I s tuanto l ; es el zabadi ta [ K v ; T J k 1/1. 255]. 
1619 : Tudom azt hogj G w t t ė ò Peter feyet kėòte 
Beczj Jmreh Vramnak k e t rendbe l j latorsagaert 
giapiaknak es kosoknak lopásáér t Aztis tudom 
hogj Gwtteò Janost is megh f o g a t t a ua la Beczj 
Imreh Vram de ne(m) t u d o m m i n t szabadította 
el [Cssz; BL t 3 Debreczj Balas Z. Martonj* P i x ' 
(70) vall. — •Csíksztmárton]. 1640 Kolczar Mi-
halyne monda neki t e ü t ö t t e d s t apo t t ad l e 

az R a b Pásztor t Arra azt felele az K a t o n a hogy 
I(ste)n eöteöt ugy segellie hogy Szazatis el szaba-
di t tana ha lehetne [GyK. E l i zabe tha Tó th cons. 
prov. Thomae Cziatlos (25) j b vall.]. 1768: 
gyár t el eresztének hogy a f a luba bé v i t tek , ámbár 
sem nem kertem, sem sémit n e m csináltam, hanem 
az emberek beszéllettek egymás kôzô t t , és *eg 
ot tan el szabadi tának [Szentlászló T A ; 
XXXVI/17] . 

2. k iszabadí t ; a elibera, a d a d r u m u l ; befreien-
1586 ; Igyar to Georgy kere ezen hogy zolfl&nk 
a ' leannak, Kerdezneok m e g h h a az lewel I* a s 

Vrbegeorne Akarat t iabol vo lnaye vagy Beregi*2)7 

uagy feleseghe Akara t t iabol , E s ha megh mon-
dana h a t el zabadi tana [ K v ; T J k IV/1]. 
az vr monda az szolgak(na)k hogy noza ne haggia-
tok az t is immár g ia laza tunkra ha az teöbbi* el 
szabadult , az ka tonak keŏzul nemelliek oda niar-
galanak, az teőbbi keözeöt egy feketebelit es egy 
feierbelit l a tam hogy mezí te len kardal valanak 

az Rabo t el s zabad i t t ak az Azzony eö naga 
Darabant ia t vertek t a p o t t a k az Pufogását oda 
hal lot tak [GyK 1 Magdaléna Kovacz cons. nob. 
Pauli Szakmari (35) vall. *Ti. rab] . 1765 
Midőn l a t t a Szaboszlai U r a m hogy az Parantso-
la t tya annak el bo t sá t t à sa i r á n t mind t sak haszon-
talan meg indul egy Polgár ra l hogy el szaba-
dítsa azon Tyronak el f o g o t t Legényt [Szépke-
nyerűsztmárton SzD; Esz t -Mk Vall. 25 — 6]. 1784 
Kik voltak azok az emberek akik az u t o n állót 
a Csáki György kezibŭ l to lva jk iá l t ásáva l Sem 
gondolván el ve t ték és el s z a b a d i t t a t t á k , az Után 
Csáki Györgyöt a Biro h á z á h o z vivén Kalodába 
t e t t ék? [Bögöz U ; I B vk] . 1812 Grantzki a’ 
Gráditson a Grofot miér t m i é r t nem, bizonyoson 
nem tudom lerántot ta , megsér tvén a’ Groff magát, 
emberei által Grantzki t el f o g a t t a , és a számtar-
toi Házban Lán tz ra t é t e t t e , mel lyet a Groffné 
észre vévén a ' S t rásákot el ke rge t t e és Grantzkit 
el szabadi to t ta [Héder fá ja K K ; IB. Bordi Is tván 
(32) jb vall.]. 
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3. (szabadon) átenged vki t /vmit ; a lăsa să 
treacă (liber) ; (frei)überlassen. 1587 Eskeggiek 
megh az be Irando zemely ezekre: Hogy Jde-
ghen varosbeliekel, falubeliekkel semmy vton 
semmy zyn Alat Nem kereskedik tarsalkodik Es 
Jdegheneket Wagy azoknak inarhayt semmy zin 
alat Az varos zabadsagawal sem Vamokon sem 
egieb helyeken Nem eltet, El sem zabadith [Kv; 
KvLt Vegyes I I I . 6 5 - 6 ] . 

4. jog kb. belehagy/szabadít (vmely ingatlan 
birtoklására szabadságot ad) ; a menţine/lăsa (ín 
posesie) să beneficieze de un drep t ; hineinlassen 
(zum Besitz eines Iinmobiliarguts Freiheit erteilen). 
7589 Fancziali Peter az mint az fanczialiakat 
vrunk Jobbagit hi t ta volt Ide zekre, part veott 
az Alperes, az zek el zabaditot ta teorwenj vege 
zakattaigh; a ki mit bir az eleott valo eztendeoben 
abban [UszT]. 1604 : Az mynt azzal forgatod 
hogi az teorueny zabaditot teged el benne, Engem 
ki sem tiltottal beleolle, hane(m) mykor engem 
ezért teoruenihez hittal, meg talala(m) akkory 
tiztartonkot Nyutody Georgy vramot, mégis be-
zellette(m) az dolgot az tyztar to engem meg zaba-
ditot benne [UszT 18/29]. 

elszabadítás szabadon bocsátás; punere ín liber-
tate ; Freüassung. 7590 : melj en nallam megh 
tartoztatott zemelth Capitan vram Ferenczy Jst-
uan en teòllem kezben ker vala elò nem ad-
hat tam az Alperesek el' zabadittassok myat t 
[UszT]. 1748 az midönis . . . az vásári Strására 
ki rendeltetet eő Excellentiaja Puskasi, azon poten-
tiariusoknak el fogottotáaokra, és a Sérelmeseknek 
el szabadítására Concurraltattak volna, a magok 
kőtőlősségek szerént; ő kglme . (a) Görőgőkőt 
insurgáltotta, ellenek nógat ta [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1751 Miron Peter mikoron fogva 
volt Kolos várat remenkedik vala a ' felesege-
nek hogy jarjanak az él Szabadittásáb(an) [Gyeke 
K ; Ks]. 

elszabadított kiszabadított ; eliberat; befreit. 
1640 hallottam Golia Geörgyteöl hogy mondotta 
az el szabadittot Rabok(na)k, hogy noza ighatok 
(!) dalolliatok, ne fellietek had bozonkodgianak 
odafel az esse lelek kuruak ne fellietek igiatok 
immár ha megh szabadit tot tunk [Szilágycseh; 
GyK 1 Andreas Bagosi (32) jb vall]. 

elszabadíttut kiszabadít tat ; a face să fie pus 
ín libertate; befreien lassen. 1602 : Amiolta Zabo 
mihaly ez fogoly legent farkas mihalt ottben tartia 
az fogsagban vgyan giakorlatossagal izenth hogy 
meg alkudgyek velle . akar chyak hat forintot 
Adgion nekj az fogsagbol el zabadittatia, de farkas 
mihalj semmith Nem Igert sem alkúnny Nem 
akart hanem chyak azt mondot ta hogy valazza 
teorweny el keoztewnk mert Ártatlan minth az 
may gyermek [Kv; T J k VI/1. 615]. 

elszabadíttatás kiszabadít tatás; eliberare; Be-
freiung. 7779 bizony leg kíssebbet sem vettem 
észre, hogy Suki László úr Farkas Péter el szaba-

dittatásában munkálkodott volna [Kv; SLt X L 
Mart. Ágoston Suki Jánoshoz], 

elszabadul 1. kiszabadul; a se elibera, a scăpa; 
freiwerden. 1586 Catalin Zigyarto Matiasne Es 
Catalin Molnár leorincz Zolgaloia valliak 
hogy mikor az porozlo es a ' felesege arról zolitot-
tak megh hogy megh tagaggya a ' feleletet, es el 
zabaduina, há t olliankor ozta(n) tagadast teót 
à feleletben, de az eleot Ameg Megh Nem zoli-
to t tak azt vallotta hgy eo í r a t t a a’ feleletet Akit 
be adot volt Igyarto Georgy ellen [Kv; T J k 
IV/1. 587]. 1590 myert hogj az megh fogot 
fogliot megh nem eóriztek, hanem az Alperesek 
tartoztatasok Alatt szabadult el az gylkos, Egizer 
valo holt dyan maradnak [UszT]. 1598 Mikor 
az harcz megh leòn Moldúaba, en az Lengelek 
kezebe estem uala, fel vynek Lengéi orzagba, 
Veghre el' zabadulek [i.h. 13/37]. 1640: az vr 
monda az szolgak(na)k hogy noza ne haggiatok 
aztis immár gialazatunkra ha az teöbbi el szaba-
dult, az katonak keŏzul nemelliek oda niargala-
nak, az Rabot el szabadittak az Azzony eö 
naga Darabantiat vertek tapot tak az Pufogását 
oda hallottak [GyK „Magdaléna Kovacz cons. 
nob. Pauli Szakmari" (35) vall.]. 7656 ; Azt tudo(m) 
hogy enis akkor az fogsaghba(n) leue(n), hozak 
be ă toronyba(n)a, es mondák hogy Szaruadj 
Janossal egy hazba(n) kaptak ugy fog' tak még, 
Aztis tudom hogy az toronybol e ŏ t auagy ha t 
het múlva ki szabadula, de en nem emlekeze(m) 
rolla mŭ forma(n) szabadult el [Kv ; CartTr I I , 
1018 -9 Gabr. Uylielyi (28) vall. — aA városi 
börtönbe]. 1703 artatlan szenvedett Csere István 

semmi vetke ne(m) volt Csere Istók (na) k, 
artatlan szenvedett velünk az Toronyban, és mikor 
el szabadultunk beteg leven Csere Istók, az ha-
támra vŏttem, es ugy vittem az Collegiumb(a) 
[Kv; Wass. Szilagyi Mihaly (36) vall.]. 1783 : Nem 
tudom által látni, hogy miképpen lehessen égy 
ablicentiatus katonanak üly rettenetes dolgokat 
impune tselekedni, Nemes embert az ország ut-
tyán meg-támodni, halálra ütni, más házára 
étzakának idején rá menni, azt se képzelhetem 
miképpen kelletett el szabadulni [Mv; MbK XI . 
68]. 

Az utolsó adalék — a fogalmazás homályosságát tekintve — 
a 3. jel. alá is tartozhaük. 

2. elszökik; a fugi/evada; entkommen. 1590: 
Hoggyaj János mégis izente t i nektek, hogy 
az gylkost el ne bochassatok, hozza lássátok Miért 
ezekett el vezteglettitek az gylkost igy el hat-
tatok zabadulni | Jol ch'elekettek . . . hogj inegh 
tartosztattak az gylkost, dç. myert hogj az megh 
fogott fogliot megh nem eóriztek, hanem az Alpe-
resek tartoztatasok Alatt szabadult el az gylkos, 
Egizer valo holt dyan maradnak Az el' szabadulassa 
miatt az gylkosnak, myert hogj megh nem eóriz-
tek [UszT]. 

3, (obositosként) szabadul, leszerel; a se elibera, 
a fi lăsat la va t ră ; abrüsten. 1772 (Egy katona) 
Fejedelem Ifíiabb Rákotzi György szolgálattyábol 
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Csonka kézzel el szabadult [Bálványos vár alj a 
SzD; Ks 101 Inv. 95]. 

elszabadulás! 1. kiszabadulás; eliberare, punere 
ín l ibertate; Freilassung. 1783: mostoha Fiam 
. . M Vásárhelyről elszabadulása u tán . . . éczaka 
kétszer jö t t bé az udvaramra alattamban [Mv; 
MbK XI. 68]. 1812 : Az Exp(one)ns Groff ur 
eŏ Nsga megtudván Grantzki elszabadulását 's, 
ta r tván a ' nétalámtol a Faluból emberei közül 
'Strá 'sakot parantsolt, hogy éjjen által vigyázza-
nak [Héderfája K K ; IB. Bordi István (32) jb 
vall.]. 

2. elszökés; evadare; Entkommen. 1590 : Az 
foghaznak hytwa(n) epwletlen volta, Immár Nem 
chak égszer, hane(m) egy Nehanzor hozot Nya-
walyat az Varosra, es Birainkra à foghlioknak el 
zabadulasa mja th [Kv; TanJk 1/1. 140]. | Egizer 
valo holt dyan maradnak Az el'szabadulassa miat t 
az gylkosnak, myert hogj megh nem eőriztek 
[UszT. — A teljesebb szöveg elszabadni 2. al.]. 

elszaggat 1. össze/széttép, szétszaggat; a rupe/ 
sfîşia; zerreißen. 1539/1675 Ezer forint keotel 
alat keotek magokat harma(n) kŭleon kulòn, 
hogy soha azzal az Sententiaval elni nem akarnak 
hane(m) el szaggattják, ha penig ez utan elnenek, 
avagy inditananak velle az In causa(m) Attractu-
sokat valamellyk ezek keozzŭl, az Ezer forint 
keotelet megh vehessek, az indito felen vigore 
harum literarum [SLt T. 10 kápt.]. 1570 fylep 
Gérgh . vallya, Azt Thwgya hogy az ázzon 
. . . kwldeot Bokretakath neky leaniatwl az Trom-
bitásnak soksor es hogi ely nem akarta venny, 
vyzza kwlte az ázzon ely zaggata haragyaba es 
az Thwzbe vetete [Kv; T J k II/2. 20]. 1573 
Bestercey georgy Azt vallia hogy Eo Nem veotte 
Ezeben hogy Pitter Bennik azt Monta volna hogi 
az mely lewelet Eleosser í r tak azt eo Nem zerette 
hane(m) ely zaggatta es Mast Iratot volna [Kv; 
T J k III/3. 108]. 1583 Catalin Zarka Isthwanne 

vallia, Lát tam hogy kin Iar t az Dizno, pith-
warombais be Ieot kar t (is) teót valamy sak Arpam-
ban Az sakotis el zaggatta, de Nem bantot tam 
az io zonzedsagert [Kv ; T J k IV/1. 121]. 1591 
ados mardott vala feieruari Josa János deaknak, 
kireol Jeccestis adot vala János deák feierwari 
Josanak de eo el zaggatta [Kv; T J k V/l . 177]. 
1630 bizony bano(m) baratom hogj el szaggata-
tok az mentemett [Mv; MvLt 290. 202b]. 1730 
Valési Vr(am) . . . az fel adott Eqvüis portiokat 
utolso Computuskor tőllem nem acceptalta; az 
adott qvietantiat el szaggatta [Kv; Szám. 56/XIX. 
28]. 1765: ezen ka tona nékem vónya Füippnek 
egy jo Pakulár kosókomot, melly meg ért vólna 
10 márjást el szaggatá [Konca A F ; Eszt-Mk VaU. 
275]. XVIII. sz. v. : Ezen elszaggatva ide zárt 
Levélből lá tha t tya Ngod, hogy az u j j Instructio 
periculumba forog [GyL. N. Solymosi Kontz 
József lev.]. 1802 : Frantz Mŭller Szattlernek a ' 
Feleségét . . . Delucio János . . . meg ragadta tor-
kon, főidre le verte, fŏkŏ tŏ jé t Fejéből, Nyakáról 
a’ keszkenyŏt és a gránátokat, ugy az elŏ ruhájá t 

. . . le tépvén, azokat el szaggatta, és hasogatta 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1807 a ' Sárdia ember 
azt mondotta miért szaggattad el a ' Contractust 
add elé [Gyf; Eszt-Mk. - ĂSárdról (AF) való]. 

2. ? kb. (kezéből) kiszaggat/tép; a smulge (din 
mîna); entraffen, (her)ausreißen. 1570: Kegtek. 
ket t drabanttia . . . eg' Jobagiomatth megh fog-
tak, kezett ket t helyen keoteottek hattra, Jo 
falka feoldigh wg' wyttek, o t t erszenyett el szag-
gattak mynd penzesteol szekerczeyett el wettek 
[Nagysajó B N ; BesztLt 72 Christ. Hag'mas de 
Beregszó a beszt-i bíróhoz]. 

3. leszaggat/tép; a rupe/smulge; (her)abreißen. 
1747 az emlekezetben forgo kotlós tyúk Lengjél 
Jánosnéje volt, mellyet midőn el szedett volna 
pislenestŏl edgyŭtt , az A. eo kglme potentiose 
meg támadott , a ' Pislenek(ne)k fejeket el szag-
gatván Juonnénak az orczájahoz verte [Torda; 
T J k I I I . 157]. 

4. szétniarcangol/szaggat/tép ; a sfîrtica/sfîşia ^ 
auseinanderreißen. 1573 : vgan Istenert kerte Kapa 
Myhalne hogi Borbély Kelemenhez Menyen, Es 
keryen oly vyzet teole ky archon az Santa® hasas 
voltanak Eo 'ely Ment es ker t adot neky kelemen 
azt Monta ez oly vyz ha lo lenne benneis Mind 
ely zaggattia [Kv; T J k I I I /3 . 63. - aTi. egy 
terhes sánta asszony]. 1590 Ke t harmad fw tinoth 
az Meduek Zaggattak el mind bwreben s mind 
penigh husaban chak keueset kaphat tunk [Kv I-
Szám. 4/XIX. 23]. 1593 Anna Zeoch Georgia 
vallia, Lat tam hogy az Catalin leannak Nagy az 
hasa, de Ne(m) esmerhette(m) Niawaliaiat, Mert 
ezt Monta hogy viz korsagos, hallottam a’ fenesiek-
teol keoz hirrel feo keppen Kis Tamasnetol, hogy 
ot leot gyermeke kit az Ganéba takar t volna, es 
az diznok zagattak volna el, de en bizonyoson 
semmit Ne(m) tudok [Kv; T J k V/ l . 352]. 1757 
Hát a lovokot tudgyae a tanú, hogy egyiket a 
Farkasok ötték és szaggatták el? [Kvh; HSzjP]-

Sz î 1760 erre Mihály fel haraguván azt kezde 
mondani, hogy az ördögök szagassák el a ki a 

máséba lakik [Ditró Cs; L L t Fasc. 149]. 
5. leszaggat; a rupe; (hin)abreißen. 1592/1593 

vigre az viznek az Ereje azon fellieol hul keet fele 
Nitodnek az viz verekednj kezde az zent Benedek* 
part fele, zaggatnj kezde az par tot t , azulta iobban 
iobban kezde telnj az porond . igen el z a g g a t a 
egjczeris mazzoris [Szásznyíres SzD; Ks]. 1675 • 
Szememmel láttam Kádár Giŏrgieŏt az Apáczai ţ r 
hogi kapával kapallia vala az Martot, az Apiai† 
Kadar Gergeli ot vala, ug jan akkor mikor e l 

s z a g g a t t a az á rv iz , es u g j s z a k a s z t á ell [Apaca 
Br ; Eszt-Mk. Cserei lev.]. 1697 Egy kis Darab 
szanto föld 3 vekas mivel az viz Igen el szagata 
[Csókfva MT; EHA]. 1723 : azon fel tolyulásakor 
à Viznek, az Vr Malmán alol lévő Révet el szag-
gat ta ä K : Szamos* [Bálványos vár alj a SzD; Ks 
25. IV. 5. - aDésnek és Szentbenedeknek a K*-
Szamos mellett fekvő ha tá rá ra von. vall.]. 1736: 
Vagyon a’ Kűkűllő parton egy darabotska puszta 
Telek a kűkűllő annyira el szaggatta, és most 
is szaggattya hogy tsak há rom esztendőre s e r Q 

Sok marad benne, mind az ktiküllő éppen ugy 
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foj réjá, és annyira vágja mint valami vár olda-
lának Szegeztetett ágyú [Mikefva K K ; EHA]. 
1746: Egj regiJMalom hellyis van a felső tanoro-
kon fellyel a viz el szaggatta [Bibarcfva U ; EHA]. 
7762: egy Tavaszon egy nagy ár viz jővén ugy 
szaggata el az Köfarki határ t is . . . igaz továbrá 
hogy azon szaggatásával a viznek a mi Virágos 
berki határunk felé is szakasztott vala egy szege-
let Fŏldetsket [Virágosberek SzD; SLt XXIV. 
6]. 7768 ; tudgyaé a Tanú . . . hogy az eŏ kegyelme 
Szegeletyét a Bikfalvi alsó Bátsteleken a Viz el 
szaggatta mosta? [Hsz; K p IV. 250 vk]. 7785 
a Sajó Vize arádása . . . eddigelé el mosott és 
szaggatott Hat Hurubákat Kertyeivel edgyűtt 
[Sajókeresztúr SzD; J H b K XXXV/7]. 1795: az 
irt Dombai határonn Sziget vagyis Viz kőzt neve-
zetű hellyenn lévő földjeit jobb részt el szaggatván 
elis mosta, hordotta a [Ádámos K K ; J H b XIX/ 
48. - »Ti. a Kis-Küküllő]. 1801 : midőn az Árviz 
végit el szaggatta egyenlő igyekezettel kötötték 
meg a ' gátot [A. jára TA; BLt 12 Ferentz Márton 
<31) zs vall.]. 1806: a ' Kŭkŭ l lŏ vize áradá-
sával a ' régi országos utot mindenütt ugy el 
szaggatta, hogy ŭdŏvel jarhatat lánna lett az or-
szágos utis lassanként azon viz közöt t volt kŏvet-
ses hellyhez által raka t ta to t t [Erdősztgyörgy MT ; 
WII]. 1836 (A földnek) a ' Makfalva felöl valo 
oldalábolis a patak sok helyt el szaggatott ſMak-
fva MT; EHA]. 

6. átszaggat; a rupe t r ep ta t ; nach und nach 
durchreißen. 1594 : Vagion Egi Thoo kin egi Ma-
lom uolt három kerekeuel, de most az Arviz min-
den Gattiat el zagatta [Goroszló Sz; UC 113/5. 
34], 1716 az fűrész malmoknak az gáttyát, él 
szagatta, az ár viz [Szentdemeter U ; Ks 96]. 
1723: Egyéb Ország ú t tya annak ă Sŏvénfalvi 
malom(na)k erectioja után hogy it ten körül el 
bomlott vólna, másutt nem tudok, hanem, ă 
mint a Berek kŏzepin innen S ŏ vénfal vára ă viz 
mellett Szekérrel is az előtt el jártúnk, most azt 
az útat ă palló véginél le folyó viz ( : ki is a Malomra 
nem mégyen:) el szaggatta s rontot ta [Királyfva 
K K ; MbK 162]. 1770 : ezen Pataknak gyakor 
áradása, és sebesége miat gyakran ugy el 
szaggatta a gáttyait hogy az egész Jószággal egész 
holnapig, még továbbis dolgaztatott ra j ta sok 
izben [H; J H b XXXI/17.3]. 

7. elragad; a smulge; jm etw. entreißen. 1629 : 
az fen megh irt eorókseget se magok se attiafiak 
se az aruak, es semminemw maradékok egi más-
tól eine zaggassak, es edgik az masíknak hirenel-
kwl, el ne idegenitthesse, hane(m) edgik az masik-
nak zandekat vagi akaratt iat megh ielenczie [Megy-
gyesfva MT; DLev. 1. II . 33]. 1630 Azt en nem 
latta(m) hogy mikeppen szaggatak el az marhat 
az Uraim az darabantok eleöl, Czak hogj latta(m) 
azt hogi el szevedezet az marha az temeteő kért-
nél [Mv; MvLt 290.|213]. 1761 : ez előtt hallottam 
régen, hogy a' nevezett Rétet birta egy darabig 
egy Csula Ignát nevü ember, es azután miképpen 
szaggatták ell nem hallottam [Illyésfva Sz; BfR 
45. 9 Pallér Mihály (50) zs vall.]. 

clszaggatás 

8. (egymástól) elszakít; a despărţi unul de al tul; 
(voneinander) wegreißen/trennen. 1634: Az mi 
penig az Rez Tablara valo kepeimet illethj, es 
Romabol hozott Oltár Reliquiaimat, ha az Páte-
rek® be jeohetnek, es i t t az Orszagban Collegium 
lehet, azokbol mind az Collegium Sacellumiaban, 
egy igen szép oltárt epiczenek, eo kegmek magok-
nak, mert kaar volna egymástól el szaggatni eoket 
[Wass. Wass János végr. — aA jezsuiták]. 

9. elkülönít, el/különválaszt; a separa/despărţi; 
absondern, trennen. 1783 : A fedél alat t léendő 
házakat gerendakkal jó keményen el Szaggattya, 
hogy közötte téglával ki lehessen rakni [Déva; 
Ks 78. 20/13]. 

10. elnyű/visel (elszakadásig/rongyolódásighord); 
a purta pînă se rupe; abnützen/tragen. 1722: 

Szolgálotis küldette (m) . . . ki ván . . . kész pénszt 
f 13. 2. Inget edgy Rokolját Gyapottast . kéttzer 
ványolt elö ruhát. 1. ovet, vagy 9 Sustakot Laba-
belit ã mit ot t el szaggat, el tel ven esztendeje u j 
pár csizmát [Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 1791 : 
Egész esztendőben Meg űteiet t , és meg dőglőt 
Szarvas Marhák, és Lovak bőreit az Udvari Cse-
lédek Lábbeliül el Szagatták [H ; Ks 108 Vegyes 
ir.]. 1798 Fogadtam meg Mlgs Groff Betlen 
Samuelne aszszony Szamára esztendeig Frajnak 
Radnotfai Nms Albert Josef Uramnak az Léányát 
Albert Márist akinek is esztendeig valo hivseges 
Szolgalatjáért Ígértem a Mikor ki telik az esz-
tendeje Ujj Magos sarkú piros Csizmát, mint hogy 
mostis Ujj Csizmát hoz magaval adeg penig amen-
nyit el Szaggat takarékosan [Banyica K ; IB. 
Gombos István kézír. — aKöv. a fels.]. 

11. (használatban) elkoptat/nyű; a toci (prin 
folosire); zerschleißen. 1595 : Vöt 1. Mezelö Ecze-
tet az mezelesre p(er) d 14 Boba Kathotol kert. 
1. Mezzelö Eczetet, mellyet el zagattak . . . 
d 8][Kv; Szám. 6/XVIIa. 242 i f j . Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

elszaggatás 1. szét/összeszakítás; rupere; Zer-
reißen. 1582 Regeny Georg kowach Az lewel 
el zagatasat ezzel teóbbity, Mikoron Az kezeket 
be Attak volna az ket fel, Monda Balas kowach, 
Immár vgmond Azt Az lewelet el kellene zaggatny 
vag ege tny . . . , de Az lewel el zakaztasa vtan 
vizzaltaták megh Az vegbe ment bekeseget [Kv; 
T J k IV/1. 89]. 

2. feldarabolgatás; î inbucăţire; Zerstück(e)-
lung/teilung. 1797 Telkeik épülettyeiben, ron-
gyallás esett az idős (I) ohsága m i a t t ; marhájokra, 
és egyéb belső Tehettségeikre való nézt nagyon 
gyengűltenek az Aszszony ö Nagysága özvegysége 
ideje a la t t ; azért hogy . . . ö Nagysága paran-
tsolattyábol az eddig egész Telkeknek el szagga-
tása, 's az azután tartózó külső Mezei Birtoknak 
sok részre lett el osztatása esett . . . ; mely által 
kénszerittetett osztán a ' Vagyonos Tehettség által 
bukni más állapotba [Szentegyed SzD; Wass. 
Conscr. 151. — aOlv.: idő s óság]. 
£ 3 . elszakasztgatás; spălare/ducere cu sine; Weg-
schwemmung. 1754: Ez előtt hány Esztendőkkel 
szakasztotta el a ' Maros Vize a ' Maros Németi 
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határ széliből, mi formában let t azon avulsio, 
aprodonként lotsogtattae által a viz? vagy egész 
darabban hasította el ? . . . az el szaggatás u tán 
• . . mindenkoron békeségen Urasággal birták volna, 
mind ezen folyó Esztendeig? [H; GyK vk], 

elszaggathat e lhordhat/nyűhet; a putea uza ; 
abtragen können. 1702 mikor juhok felesebben 
voltak, Josziffnak két gyapjat at tak edgjet másra, 
bocskort a menyit el szaggathatnak [Mezőrücs 
MT; Ks 12. I] . 

elszaggatott 1. össze/széttépett; r u p t ; zerrissen. 
7807 a ' Sárdi Ember azon meg nem nyugadott, 
hanem erőltette Angyel Nyikulájt hogy adná elé 
az el szaggatott contractust ha hamis is [Gyf; 
Eszt-Mk]. 

2. (leszakítva) elhordott/inosott; cãrat, spălat ; 
weggeschwemmt. 1806 (A) Bornyumál alatt . . . 
a ' Szamos ki-tsapongása által nagy részint el-
szaggatott Város Földjét, betsü árrán adgya nékem 
[Kv; Pk 3]. 

3. átszakított; r u p t ; durohgerissen. 1795 minek 
előtte az el szaggatott Gáttyokat úijra meg 
köt te tnék. Tessék mind Malmakot, mind 
pedig annak Gáttyát, ab "ol értő Mester 
Emberek jovasló ' s/e 'nt jóvalis 
alább szállittottni KK ; J l ib XIX/48]. 

elszaggatliillk 1. (leszakíttatva) elhordatik; a 
fi cărat/spíílat, abgc rissen/weggeschwemmt werden. 
1787 oly Cen(!itio\ al vévém által ezen Láb 
főidet, ho;.') ha -.szer vagy mátzor meg 
történhető nagy viz adások miatt ezen Csérében 
adat í fold, vagy el szagaiaLnek, vagy nemű némű 
részében el mondatnék, s a a iz állal el kárositat-
nék tartaz:k eö E- i j mindenkor anyi nagy-
ságú jo haszon\ ehető őldct más liellven ot t kőz-
zél adni íBilak I3N ; JHbK XXIX/17]. 1825 
'A fel Hágóban (sz) a’ le follyó patak által 
nem kitsinv darab szaggattatott el [Kelementelke 
MT EHA j. 

2. átszaggattat ik; a fi r u p t ; durcligerissen wer-
den. 1739 az Fiscus Malmára Gátot Csinálni 
kenszerittc tűnk gjakran, mint liogj az Sok és 
nagy árvizek mia el szaggattatik [Hátszeg; Ks 83]. 

elszaggnlíithiU aggatot t ; r u p t ; durchgeris-
sen. 1757 Ah \ izétől el szaggattatott régi 
ország Utvának egv meg mai adott darabja [Dob.; 
J H b K LIV/6. 5 \ kl. 1795 az elébbeni igen 
magassonn fel emelt s el szaggattatott Gátot újra 
a régi Magasságához kép st szándékoznak Nsgtok 
meg köttetni [Ádámos K K ; XIX/48]. 

elszáguld î . eliramlik/vágtat; a pleca ín galop; 
fort/wegrennen. 1632 az Nierges Thamas Vra(m) 
szolgaja eleiben alla es az louakot ne(m) erezte 
be, hanem az louak el szaguldanak az Vczaba 
[Mv; MvLt 290. 107a]. 

2. ts be/végigszáguldoz; a străbate ín goană; 
durchjagen/rasen. 1566 a tatárok immár a fel-
földet mind Kassáig elrabolták és elszáguldották 
vala [ETA I. 25 BS]. 

elszajkol elszajkóz, szajkó módjára mondogat; 
a spune/repeta papagaliceşte; nachplappern. 1847 * 
Roza emlegeti . . . , hogy . . . Nagymama elment 
Titivel Ánival Ádámosra, akár kí kérdi, ezt egy-
más után elszajkolja [Kv; Pk 7]. 

elszakad 1. kettészakad; a se rupe ín două; 
entzweireißen. 1568 : Petrus fili(us) gregory zalay 
iur(atus) fass(us) e(st). Ez t en latta(m) hogy a 
lónak az eloth semy nyaúolaya ne(ni) vala, de 
adig hagigala az zekerceúel a lowat, a barbel 
János zolgaya, hogy az nywgis el zagada (!), es 
az hatan vgy latam hog ala kezde a ver meny 
[Kv; T J k I I I / l . 191]. 1586: Az kezep kapúy 
oranak eggik kötele Zakadot wolt el Chinalt kotel-
wero Jakab hehelt kenderből wiat fizettem f. 1 
d. - [Kv; Szám. 3/XXVII . 15a]. 1606 : negedzer 
hogy hosza vaga, osuat Janosnenak az vyat ugj 
talala hogy mi(n)dgiart el zakat t az J n a [UszT 
20/195]. 1733: lá támhogy a ' k i s harang kőtelé(ne)k 
három resze el szakadatt és tsak egj ág tar tya [Hé-
víz NK ; JHbT] . 1779: a Nagy Aszszony az Expo-
nens Aszszonnak az szoknyáját meg nyomvan 
a köteje el szakadott [A.csernáton Hsz; HSzjP]* 
1849 De hozzám is ugy Döfe nem tudom melyik 
hogy a Derék Szijjamnok két petzkelö szíjjá azonnal 
el szakadt [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

Sz : 1790 : Szokták mondani a ' hol v é k o n y a b b 
a ' tzérna ot t szakad el [Kercsesora F ; TL. WeS-
sényi Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 

2. átszakad; a se rupe ; durchreißen/brechen-
1589 11 Marty Hogi az to a el akar volt zakadni, 
es Halaz Cresteli megh dugogatta másod magaual* 
at tam neky d. 8 [Kv; Szám. 4/X. 14 "Értsd: a 
tó diigása/gátja], 1590 mikor mailad gabor be 
J ŏ t t h wa<la> zekel fŏldere dúlnj , az kor mohiunk-
nak gattia el zakatth wala es azra hordotta 
az waros azt az erdotth [Szu; UszT]. 1592 b. 
Marty Az zamtalan Nagi uiz mia az varos T o w a 
el akar vala zakadny az korchiolias bochiatta el 
a ' vizet, es keőrniwle voltak 3. Napestigh fizet-
tem f 0 d 40 [Kv; Szám. 5/XIV. 138 Epp e l 

Péter sp kezével]. 1597 7 febrŭarv . K o r e o l i a s 
Is tŭan ment az waros Tawara Negied Magawal 
az Gáton igen Nagy wermet Mosot wolt az wyz 
czak el nem zakat wolt [Kv; i.h. 7/XIV. 5 Thoinas 
Masass sp kezével]. 1677 : Vagyon Egy Eőrőg 
halas To azon egy el romladozat malomhoz • 
melynek az gáttya most el szakadot [ M e z ő m a d a r a s 
MT Borb. III . 1717 a to gátya el s z a k a d o t , 
és meg Csináltuk, most is még Írhatom Ng(na)k 
hogy azon Uj dugás mellet ismég el rontá a' nagy 
ár viz az olta ugy áll [Méhes T A ; Ap. 2 Makai 
Mihály Apor Péterhez]. 1723 Tudam hogj à 
Revolu(ti)o alatt el szakadott volt a ' Deési gát, 
ugy hogj tsak alig lá t tzot t [Dćsakna; Ks 25. 
IV. 5]. 1744 ha el nem szakadott volna a Gat, 
annyi hal volna a Thoba hogy egymástól ne talám 
S.V mind meg dőglenének [Tóhát TA; JHb 
XI/17. 6]. 1772 : hirtelen a ' Viznek áradása esvén, 
à Királlyfalvi Gát el szakadott , s legottan innen 
a ' Viz ugy le takarodott, hogy mind a ' négy kerék 
jól megindult [Ádámos K K ; J H b XX/27. 13]. 
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1814 (A) Kolos Monostori Gát ezelőtt mintegy 
nyoltz Héttel el Szakadott [Km; KmULev. 3]. 
1846 : két versen nagy viz áradás lévén a Bácsi 
völgyön moly miatt egyszer a kardosi gát szakadt 
el [Km; i.h. 2]. 

3. iċc?zakad; a se rupe/desprinde; abreißen. 
7567 : in piatea vxorem Elie Paisos audisset dicen-
tem ad Emericem Hari in donio Ezt fogd ezt 
fogd, e gylkos bestye hires kuruafiat ez az en fiam-
nak hengere ha ma az en fiam meg hal holnap 
enmagam feyet vezem az bestye kurwaffianak ha 
eccer el ne(m) waghatom mind addigy vágom mig 
nem el zakad [Kv; T J k I I I / l . 49]. 1584 : András 
Lakatos Mathias Zolgaia vallia Azonba Jay-
dulast hallek, oda fűtek, es ha t Jstwan deaknak 
el zakat a' keze, Az eocheis ige(n) Sebes [Kv; 
T J k IV/1. 312]. 1590 ketzer uagj haro(ni)zor 
chiapanak Egybe, mingiarast ell futamék Jango 
Gaspar , azonba mysa oda Erkezenk, Monda Bartha 
András, lm el wezte, merth ell zakada eggik wiom 
[Gyeromonostor K ; KP. — aVarga Antal jb és 
Ferencz Benedek fia jb vall.]. 1600 hozza kezde 
ytny egy palchaúal ereòssen Jakochj Andráshoz, 
Jakochj András fel kezde foghni az zabljaúal 
hatra kezde iklani eleotte, . András égikor ki 
wethi magath az kapun, monda fere(n)ch János 
hogy, lm el wezte az hitua(n) ember, vgy latok 
megh hogy el zakatt az keze [UszT 15/65J. 1644 : 
Szeöczi Marton Uramis vere az Czeppel . . , hogi 
az czep hadaraia el szakada | en felfedem az leplet 
rola az szegeny aszonrol az Tomporán mint 
az eőkleom ollian vermet latek, s be vala oltatlan 
meszel verue . . ., az äzaranis nagy seb vala az 
Nagi laba vja elis szakadot vala s mind az három 
lielien oltatlan meszel vala be verue [Mv; MvLt 
291. 419a, 421a]. 1693 az havasson az hidegli 
az lábaimot el vette, mely miat lábaim ujjai elsza-
kadtanak [Kovászna H>z ; HSzjP] . 1774 Serbán 
Dávidot Tlioma Győrgj társaival egjűt űttőték, 
s taglaták mig a feit betörték és az egyik kezé-
nek kisebik ujá t egjben rontván, mely miá egj 
darab része el is szakadat [Nándorvállya H ; Ks 
Serbán Lászk (40) jb vall.j. 

kb. megrokkan/szakad; a se scliilodi; ver-
krüppeln, entkräften. 1584 (A szolgáló) Mondany 
kezde ezt, lm Azoniom Ne(m) tudom my lele a' 
labomat mintha egy kest Ewttenek volna most 
a ' labomba Lato(m) a’ labat ha t Nagiot dagat Az 
terde, Menek a' varganę Anniahoz Az leannial 
Es ker vala fl. 3 teolle, De az zegeny leány Ne(m) 
Igire Anniath ( !), Azt felele a ' vargane hogy No 
hane(m)(!) igired bizony a ' terdedbe(n) zakad el 
a’ labod, de az vtan meg giogita [Kv; T J k IV/1. 
257]. 1598 B : wram w kegelme hagiasabwl 
•vvitedtem el Egy feirwary g'ermeket ki it Megh 
Niomorodot wala az hideg az labat Megh wodte 
wolt mind az ket laba bokaban el zakadot wala 
[Kv; Szám. 7/XVIII. 93 Th. Masass sp kezével]. 
1630 monda(m) az eöregh paztornak liogj utanna 
lassanak az tehennek mert el maradat s el uesz; 
de az paztor azt monda hogj el szakadgyon bar 
az laba ha eö keresi [Mv MvLt 290. 277a]. 1639 
Hogi igi f e n i e g e t e ö d e ö t az az eöregh Aszony, hat 

czak hamar megh vesze Aszoniomnak az czeczi 
s ugia(n) kys rothadot vala megh en nekemis 
igen megh dagadozot vala az ujom hogy azt 
tu t tak hogi ugja(n) elszakad [Mv; MvLt 291. 
204a]. 

5. szétszakad/foszlik; a se rupe/zdrenţui; zer-
reißen. 1597 Myert hogy az psalterium az temp-
lu(m) bely az zaz renden mind el zakadot volt 
hogy az gyakorta valo Irast es munkát el tawaz-
tassúk, vettunk Biro vram akarattiabol ahoz 
17 pergamenomat p(er) d 90. tezen f 15/30 Annak 
az Irasatol fizetünk f a Az Compactornak az be 
keotesseteol f. 1. d. 0. [Kv; Szám. 7/III. 30. 
egyházfiak szám. — aAz összeg jelzése hiányzik]. 
1736 : Abban az időben4 kétféle skarlát posztó 
volt, velenczei skarlát, annak tizenhat forinton 
adták singit, csak úri emberek viseltek olyanból 
köntöst, az másik török gránát volt, négy forintos 
vòlt, singé üyent viseltenek főemberek, nemes 
emberek, az olyan tartós posztó volt, három-négy 
rendbeli dolmány mente is elszakadott addig az 
angliai posztóból a míg ebből egy rendbeli [MetTr 
351. — aA fejedelmi kor vége tá ján] . 

6. beszakad; a se rupe; einreißen. 1736 Az 
fekete posztónak az szélyit kétfelől hat legény 
fogta . . , mikor közönséges uton mentenekl az 
posztó fel volt csinálva, hogy el ne szakadjon 
vagy meg ne sárosodjék [MetTr 403]. 1774 
én töllem . küldött 1768ban égy Malom követ 
Egerbegyiga hogy vigyem, amellyis ( hogy Szán 
se Szekér u t nem volt,:) a nagy Csányib völgyben 
el szakadván az Jég az Sárban maradót, mellyetis 
10 ökörrel ki nem vontathattunk onnat [Keszü 
K ; Ks Conscr. Barta János (40) jb vall. — aAra-
nyosegerbegyig (TA). bMezőcsán (TA)]. 

7. el/meghasad; a (se) crăpa; einen Riß/Sprung 
bekommen. 1590 : Haliam hogy szidgia vala az 
kerezteseket a ' este (!) lelek papas kereztes kurwak, 
ereossen szidgia vala eoket azonba(n) be 
menek hogy az leowest ell hagia, s ha t el szakadot 
az pwska, s nem leohete teobzeor [Szu; UszT]. 
1629 lattam hogy szabliayat keoteozi vala hogy 
az karikaja el Zakat volt [Kv; T J k 42]. 1653 
küldtek vala töllem 12 mása rezet Brassóba, hogy 
egy taraczkot öntessek belölle. A melyet elsőbben 
a mint csinálta vala, nem állá meg a próbát, 
hanem elszakada [ETA I, 123 NSz]. 

8. leszakad; a se rupe; abreißen | lesuvad/csu-
szamlik; a aluneca; abrutschen. 1610: hatarok-
ban ket heljen wezet volna meg az v t egj heljen 

vgj el zakadoth hogj lehetetlen meg Chinalasra 
[UszT 50]. 1799 : Azon seppedékes hellyetske, 
mellyet a’ rét szélin Lonaa felóll . . . ŏ Nsga bé 
sántzoltatott nagy kóltséggel, a ' Kender földekből 
szakadott é el, vagy ellenben Seppedékes voltára 
nézve eleitől fogva miveletlen helly volt ? [T; 
Ks 89 vk. — aAranyoslona TA]. 1841 2 Szeker 
Szénára valo kaszálom, el sűllyedett . . . 4 Szekér 
Szénára valo kaszállo hely — el szakadott — 
haszonvehetetlenné lett 15 vékás Szántó föld, 
merőbe el sűllyedett [Nagyiklód S z D ; RLtl . 

9. elszármazik; a se trage (din), a fi originar 
din; Ursprung habén, entspringen. 1736 : Tudode 
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. . . hogj ezen Kifor Iuon, Fiscalis ŏrőkős Jobbágy 
volt, az Kő Vári Dominiumhoz valo . . . onnén 
szakadott volt el Dragavilmárul4 ? [TL vk. 
— • Drágavilma SzD]. 

10. el/megválik; a se despărţi; sich trennen. 
1617 : Barcza Gergelne . . . mondotta az vranak 

vgy gondolkodgial feleolle, hogj az mi ennekem 
vagio(n) ne (in) tollio(m) az orrodra hanem E n 
Gyeorgyteol® soha el nem szakadok te ereted 
[Mv; MvLt 290. 28a. — aA szeretőjétől]. 7655 : 
Szakadgyon el az Annyatul Laposi István, mivel 
talam az Annya lehet az meneczke idegenysegenek 
az oka [SzJk 76]. 1703: Takács György . . . 
fenyegetőzett; hogy ha néki ugya(n) csak el kell 
attól az asszonytol szakadni, a ' Feleségét érette 
megh veri és rongállya [i.h. 343]. 

11. elválik; a se despărţ i ; sich absondern/schei-
den. 1574: Meg hassonlotak Eomagok keozt, 
Es az ky az feo lowat hozta volt. Mond az Massik-
nak En Nem Megek Erdeibe te Menny el ha oda 
akars Menny, Az ely zakadot az Masiktwl [Kv; 
T J k III /3. 347]. 1765: Nem hallottam, hogy 
azon hurczolodás alkalmatosságával attával, vagy 
teremtettével káromkodott volna Varga György, 
hanem ă midőn el szakadtak egy mástol mondá 
Varga György: Ennye Hunczfut Czigánnya [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 62]. 

12. elkülönödik/különül, különválik; a se separa; 
sich absondern/scheiden. 1588: mihelt az vraim 
Az sokadalombol megh Ieŏnek, ot tan Biro Vram 
Varost gywcheón tanachbely feleywelis leien 
legien, Mert eo kgmekteol el Nem Akarnak zakadnj. 
hanem eggywt Akarnak veghezny az Jdeztetes 
feleol [Kv; TanJk 1/1. 69]. 1605 : Imreffy Vram 
. . . ielente az Varos eleot hogy semmith egyebet 
Nem vezen ezeben deliberationkbol hanem chyak 
az haladékot oka lehet Zebenteol es az szassag-
tol valo chyugeswnk, holot attól az varos el vagion 
zakadúa es ragazkodot az Nemesseghez, Az Nemes-
segh penigh es Zekelsegh megh eggyeswlt akiknek 
ez varos membruma [Kv; i.h. 516]. 1612/1723 
De a’ Koronkaiak* is a ' Vásárhelyi Esperest hire 
nélkül Papot ne fogadjanak, hanem a’ Bodoniak-
kal egyet értvén hirré tegyek az Esperestnek, — s 
ugy fogadjanak Papot , Sido Papot, Sido hiten 
valót, Dávid Ferentz vallásan valót pedig ne 
fogadjanak . . . H a külőmben tselekednének a’ 
Koronkaiak, fulmine maledictionis ferialtassanak, 
a ' Bodoniakb tölök el szakadjanak [Hagymás-
bodoni ekl. könyve. — a-*bKoronka és Hagymás-
bodon (MT) ref. lakosai]. 1629 : immáron bizonyo-
son informáltattunk felőlle, hogy az Czizmazia 
Mestereket arra a scissiora, nem valami derekas 
és helyes ok, hanem czak valami egy más kőzött 
valo priuata iniuria vitte, melytűl viseltetŭen, 
akartak az Varga Mestereknek unioiátúl el sza-
kadni [Kv; Céhir. I fej.]. 1649/XVIII. sz. : sok 
időktől fogván nagy vülongás és veszekedés vólt 
mind azolta az miolta KŐ vártóla el szakadott 
vólt, és pro tempore Privatus Urak és F ŏ Emberek 
bírták eszt az Hagymás Láposb nevű falut [Ks; 
65. 43. 8. - a Kővár vidékétől v. a kővári fej-i 
uradalomtól. bSzt]. 1665: Kgd levelét el vet tük 

az Elesdi Joszágh felől . . . Kgd azért ha mi 
hasznát veheti s be hodoltat tya nem bánnyuk, 
sőt hogj Erdélyi Birodalomtol el ne szakadgion 
akarjuk [Wass. A fej. Ebeni Istvánhoz]. 1676 u. 
Balla tisztessegessen el szakad van ă Mater Eccl(e-
si)atol Goroszlotol. Kiváná azért Goroszlo hogy 
a Szent Eccl(esi)a designalna neki Ministert 
[Goroszló Sz; SzVJk 170]. 1683 k. : Migh Bogdánd 
el ne(m) szakadott Hadadtol, az Bogdandi dézma 
az Hadadi mestere volt, mivel az Predikallani 
jár t kőzikben [Hadad Sz; i.h. 140]. 1703 ennek 
előtte esztendővel felültetvén az elméjeket valakik 
a Zetelakiaknak a ns. széktől való elszakadásokat 
munkálódták és adózásból a nemes széktől való 
különöztetést, kit is midőn mindenütt a hol 
illett remonstráltam a ns. szék régi r e g e s t r u m i b ó l , 
hogy a memória hominum mindenkor a nemes 
székkel együtt adóztak, commissionaliter meg i3 

parancsoltatott nekiek, hogy a ns. székhez redealva, 
adózzanak együtt és a ns. szék főtisztjeitől hallgas-
sanak, törvényeket appellatio által oda bocsássák; 
confugialtanak mélts. gróf Apor István úrhoz, 
hogy ő kegyelme őket quo meliori modo a ns. 
székkel egyeztesse meg, fogadván, hogy többé 
senki biztatására a ns. széktől elszakadni nem 
kivánnak [SzO VII, 119 gr. Pekri Lőrinc, usz-i 
főkapitány bizonyságlevele Zetelaka és Usz egyez-
ségéről]. 1778: nékem is bajos egy mástol él 
szakadva lenünk [Sáromberke M T ; TSb 13 Bethlen 
Zsuzsánna férjéhez]. 

13. kiszakad; a se rupe din ; ausgerissen werden. 
1723 : azon ház helyecskéböl régentén el S z a k a d o t t 

vagy quo quo ţmodo el foglaltatott volna azon 
darabocska Czikelly, melly az Faluból ki járó 
utzán alol az hid felé az hidig ki nyul [Dob.; 
RLt vk]. 7763: a’ Malmon tul valo darab hel-
lyetskeis a’ hol az a két almafa vagyon, a 

Malom árká(na)k vonásával ugyan abból az ŏrŏg-
ségbol szakadott el [Szecsel Szb ; J H b 7 r. j b 

vall.]. 
14. kiszakad/válik; a se rupe de, a se detaşaî 

sich trennen. 1805: a'.ou telien a ' többek kőzul 
el szakadott, Hivtais Székelly János a ' Pásztort 
keresésére, de nem ment, az alatt azon ba-
rom a vadak által megöletett [F.rákos U ; 
lujk 2]. 

15. 1721 a Csíki Fő Tisztség a ' Lázár Fami-
liatól el nem szakadott [Szárhegy Cs; LLt]. 

16. kb. elmarad/megfosztódik vmitől; a fi lipsit/ 
pr ivát de ceva; wegfallen/bleiben. 1674: Ura(m) 
Kegd paranczolljon felölle mi t czelekegiem]... mert 
maid el erkezik az dolog ideie akor inkab nem 
mehetek bizton igen meghromlom mert ha nem 
providialhatok mindentül el szakadok s z e n a m 
Egj Czepis nem leszen az buzamis mi(n)d ki vesz 
[Bethlen SzD; BLt 7 Fileki Mihalj Beldi Pálhoz]-
1794 : Mivelhogy a’ Ver ős Kovats i munkát foly-
ta to Atyánkfiai minden felőli annyera le tütatta-
nak a Szennek vasarlatt erdejikrŏ l (így!) hogy 
a ' mia tellyesseggel meg akadalyoztatot t a vas 
tsinalasnak mestersege kerdesben tetetŏdett hogy 
mi modon kelletnek ennek elejet venni és orvosolni. 
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melly elé adott kerdesre a Communitas* ultro 
citroq(ue) meg fontolván azt hogy ha az orvoslas-
ban nem vetetik mind magok a Vas mívesek, 
mind a munkasok elelmektől el szakadnak 's a 
Communitasis fenn meg nem alhat [Torockó; 
TLev. 9/26. — aTi. a bányavárosi közösség]. 

17. ömlik, szakad; a şiroi, a curge ín şiroaie; 
strömen. 1640 : ez az Báthori Anna tudom, 
hogy beteg vala, s hi t tak oda engemet is, hogy 
meglássam — s láttam, hogy ugyan elszakad 
tőlea, s mondottam, hogy bizony, édes Anna 
asszony, terajtad az boldogasszony árja vagyon 
[Mv; MvLt 291. 233a—51a átírásban! - aTi. a 
vér]. 

18. kb. (a víz árkából/medréből) kiszakad/ront; 
a ieşi (din albie) ; ausströmen. 1590 : Hogi penigh 
az Malomból be nem zolgaltatot ez az oka hogi 

az Viz el zakadoth vala, es kilencz egez hetigh 
egi cheppeth sem iarth Annak vtanna esmet 
Zenth Geörgi nap vtan az epp feöldet el zakaz-
totta vala, es mas foljamoth verth vala maganak 
[Kv; Szám. 4/XIX. 1]. 1722 a ' Viznek 
(sza)bados folyást tsinálta(na)k volna, hogy a ' 
íiialomtol el szakadgyon [Szőkefva K K ; 
MbK 137]. 

19. elpártol; a se desolidariza; abtrünnig wer-
den. 1614 az erdélyi bolond urak addig prak-
tikáiénak, hogy ismét nagy orcátlanul elszakadá-
iiak német császártól [BTN 47]. 7678 az én uram 
az hatalmas császár köntösétől soha el nem szakad, 
valamivel lehet, de ugyan kedvét keresi az hatal-
mas császárnak [BTN 39]. 7653 Mikoron már 
Calvinus, Brencius és többek elszakadtak volna 
az ő mesterektől doctor Luthertől, ottan könyveket 
írának a magok értelmek szerént valót ellene 
[ETA I, 33 NSz]. - L. még i.h. 158. 

elszakadás 1. átszakadás; rupere; Durchbruch. 
1577 Az Espotal gattyanak el zakadassat meg 
Ertettek eo kegmek keryk azért eo kegmek Byro 
vramat tanachyawal hogy meg lassak my 
legie(n) az oka az gatnak el zakadassanak [Kv; 
TanJk V/3. 150b—la]. 1744 : háromszor azon 
Thórol a gát el szakadott, elsőben semmi károk 
nem volt, de az utolszori két rendbeli el szaka-
dásakor hala vize el főit és a Tho helly szárazon 
maradott kár lett a halakb(an) | Veselenyi Mária 
Asz(ony) ŏ Nga a Gátnak két rendben let el sza-
kadása után Semmi hasznot azon Thoból nem 
vőtt. [Tóhát TA; J H b XI/17. 7, 10]. 1770 : a 
Viz el tojult, nem . eŏ Nga Malma okozta, 
hanem az Adámosi gátnak el szakadása tselekedte 
[Királyfva K K ; J H b LXVII/103]. — L. még 
HSzj korpa al. 

2, különválás; separare; Trennung. 1640 : Ne-
methi Olah János fernek (!) igert leanianak Matka-
iatol valo el szakadast kiuan f t [SzJk 52. — *A 
fog. ilyen zavaros!]. 1653 : A post propositionem 
inctae per correctionem felesegetől valo elszaka-
dast es valast kiuan ezekert az terhes suliios 
czielekedetekert [i.h. 71]. 1699 ő kegyelme is 
okot nem ad semmib(en) is felesegenek besztelen 

eletere, atkozodasara avagy tolle valo el szakadá-
sara [i.h. 316]. 

3. elkülönödés/különülés; separare; Absonde-
rung/scheidung. 1703: ennek előtte esztendővel 
felültetvén az elméjeket valakik a Zetelakiaknak 
a ns. széktőla való elszakadásokat munkálodták 
és adózásból a nemes széktől való különöztetést 
[SzO VII, 119; a teljesebb szöv. elszakad 12. al. 
- aTi. Usz-től]. 

4. (el) válás; divorţ, divorţare ; Scheidung, Tren-
nung. 7632 ; J m hallom az en uramnak ellenem 
valo ereős feleletit, melliekert tőllem valo el 
zakadast kiua(n), de en cziak cziaka azt kiuano(m) 
hogi azokat megh biszoniczia [SzJk 37. — a így 
kétszer!]. 1649: Főldvaratt0 lakó Baniaj Anna 
el futót parazna hitötlen Férjétől Burján Geőrgy-
tol el szakadast kiua(n), mivel immár hat eszten-
deie hogi el hat ta őtet hitőlenőlb [i.h. 68. -
aMelegföldváron SzD. ^Tollvétség hitőtlenől h.]. 
1691 : Lőrincz Kata absolutiot kivan per hoc 
hogy mikor el jedzette megh nem mondotta 
hogy felesége vagyon Deliberatum. A menvecs-
kenek helyes okai vadnak az el szakadásra, azért 
absolvállyuk [i.h. 2491. 

5. elpártolás; desolidarizare, renegare; Abtriin-
nigkeit. 1703 : Nylvan lehet mindeneknel mitsoda 
Párt ŭtest indítót Felső Magyar Országban Rakotzi 
Ferencz és Groff Bertsenyi Miklós az mi Gyŭzedel-
mes Császár és Felséges Koronás Király Kegyelmes 
Urunk eo Felsége ellen, és mint laszasztotta fel 
az Föld népet, jo keglmes Urától valo hitetlen el 
szakadásra, es az magok veszedelmére [UszLt 
IX. 77. 68 gub.]. 

6. kb. elveszés/vesztés; pierdere ; Verlust. 1590 : 
Myerthogy Biro vram parancholattiaban Ja r t 
Sardj János, ez fogolj penigh p(ro)sequalta Sardit, 
es kerte Sardi hogy ne haborogyon velle Jarh ásson 
el Biro vra(m) parancholattiaban, Ez penigh ne(m) 
gondolwa(n) ezzel, vgy verte Ágion, Azért holot 
nem küeomben mintha Bíróra tamadot volna, 
fel keze el zakadasan maradót ezert [Kv; T J k 
V/l . 11]. 

Amint az itt kö?ōlt szövegrészből is látható, a bíró emberére 
való támadást a régiségben közvetlenül a bfróra való támadással 
azonos erőszakos cselekménynek minősítették, és kézcsonkítás-
sal büntették. 

elszakadhat szét/összeszakadhat; poate să se 
rupă ; zerreißen können. 1630 : az Szanto Marton 
me(n)teie akkor az tepeleodes keozben szakadot 
megh, de ha ollian rosz let volna az Szeoke Peter 
menteie is el szakadhatot volna az sok tepeleodes-
ben azis [Mv; MvLt 290. 201a]. 

elszakadkozik megszakad; a se deşela/speti; 
brechen. 1795 : Székely Mártonnak egy Ünŏ Ti-
nója hasonlóképpen az étlenség és rossz gondvi-
selés miatt el szakatkozván, haza felé jŏvŏ ut-
tyokban à j Sárban esett, és az Allperesek fel 
emelni nem akarván ot t hagyták a’ Sárban, 's dao 
veszett [Msz; MbK 104]. 

elszakad ól a g leszakadófélben; ga ta să se rupă ; 
im Abriß befindlich. 7776 : a hűvelykít is annyira 



elszakadozik 1196 

meg űtőtte hogy veszedelembe el szakadolag volt 
az Ujja [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 

elszakadozik 1. szétszakadozik; a se zdrenţui; 
nach und nach zerreißen. 7583 Madlin Azzony 
Ágoston Balinthne vallia az olchardi miklos 

Nag Artatlanűl ' az zegeny teolcherest meg 
vaga vgia(n) megh chattana a ' pallos a’ feyen. 
Meg' sem elegzik valla azzal hane(m) esmeg Akaria 
vala vagny verte ereósse(n) pallossat Aztalom-
hoz azt tudta(m) hog' Abrozomis mind el zakadoz 
[Kv; T J k IV/1. 100]. 1609 Keozep Kapura 
czinaltattam Keoteluereo Thamassal ket keótelet, 
miért hogi az eleobbi keotelek el zakadoztak [Kv; 
Szám. 126/IV. 427]. 1631 az pár ta eö meghis 
töredezet volt majcza el szakadozot kit Pal Pap 
czenaltatot megh, s mégis araniaztatta [Mv; 
MvLt 290. 57b]. 1671 : Moldovan Kelemen el 
akarta on(n)at vontatni az házat, és noha "Ö0. 
eŏkrŏ t fogtak be, hogj az házat onnet el vontassák, 
de nem vontathat ták el, mert az lanczok es sikol-
tyuk el szakadoztak, hanem el kellett onnat bon-
tani az házat, és az fait el hordani az Grof Csáki 
László V. eŏ Naga feoldere [Cente SzD; Ks. 
Gávai lev. 16]. 1830: Négy asztal keszkenyŏk 
erőssen rongyosak voltak . Szebenbe kosarak-
b a n ) Gyűmőltset küldvén fejül varodtak, egész-
szen el szakadoztak [Hosszúaszó K K ; Born. F. 
Ia Bod László t t szám.]. 1834 a ' Joszágbeli 
Emberektől jönni Szokat Dézma Sákok nagyon 
gyengék, ritkák és aprók szoktak lenni nem olyan 
négy nyüstes tömött , mint a sáknak valo vásznat 
kel szőnni, és ezért koránt széljel nyulók és el 
szakadaz (!) [Sajókeresztúr SzD; Born. F. I lg 
Benő Iosef számadó lev.]. 

2. átszakadozik; a se rupe încet; nach und 
nach durchreißen/brechen. 1592 az silip mind 
el zakadozot vala [Kv; Szám. 5/XIV. 62 Éppel 
Péter sp kezével]. 

3. leszakadozik; a se rupe t rep ta t ; nach und 
nach herab/hinabreißen. 1775: Rét Fark nevű 
hellyb(en) egy puszta el Sűllyedézétt Erdő helly 
Ezénn helly egy f á t sem tart , melly annyira el 
Sullyedezet és Szakadozatt hogy a ' Marha sem 
járhat ra j t a [Lokod U ; EHA]. 1793: az Dona 
nevezetű hellyben lévő szŏllŏk sokoknak el szaka-
dazván Dosa Adám Uramnak is szŏllŏje 
lévén, az is el szakadazott az után senki azon el 
szakadazatt es suhadot t szŏllŏbŏl hasznat nem 
vett egyszer is [Kissáros MT; DLev. 2. XXA]. 
1820 Az oldalok Kövesek lévén a záporok által 
nagyon meg vesztegettetnek és elszakadoznak 
annyira hogy egész darabotska hellyek haszon 
vehetetlenné válnak. Bajosan trágyázhatok annál 
fogva hogy majd mind hegyre kell hordani a 
trágyát [Jegenye K ; KmULev. 2]. 

4. lesuvad; a aluneca; abrutschen, vermuren. 
1762 Tudok még egy szüvástis, amelly vagyon 
az vizmosás mellet, De az fold indulásba, el szaka-
dozott, kevés szilva fa vagyon ra j ta [Perecsen 
Sz; IB IV. 16 Andr. Fejir (62) jb vall.]. 1817 k. : 
A’ Kis völgybe el sűlyedezett szakadozott egy 
10 vékás* [Fejérd K ; EHA. - aTi. föld]. 

5. széthasadozik; a se crăpa; zerkliiften. 1590 
Latam hogy a kerezt fele leowe de nem twdom 
ha az kereztet akartaié leony vagy nem afele 
leowe Mikor ala jeonek vala, akkoris ki tartia 
vala az pwskat de nem leohete mert el szakadozot 
vala az pwska [Szu; UszT]. 

elszakadozott 1. leszakadozott; afundat, surpat; 
abgerissen/gesunken. 1815/1817 A Ropoban (e), 
egy felől Szabó Imre el szakadozott Kő sziklás 
Hellyeik szomszédságokban ez erőssen el s ű l y e d e z e t t 
Kősziklás hely [Vágás U ; EHA]. 

2. suvadásos, csuszamlásos; alunecos; vermurt. 
1775 A Hidegség nevű hellyben Ez* elsullye-
dezett Szakadozott helly, mellyből el S u v a d o z o t t 
egy Szekér Szénára valo helly [Lokod U ; Mk. 
— aTi. a szóban forgó k]. 

elszakadt 1. átszakadt; r u p t ; durchgerissen/ge-
brochen. 1815 : Az F. Zsukia el Szakadatt Gátnak 
meg köttetésére fel ment munkások (na) k, és 
Materialék(na) k Specificatioja [SLt évr. — 
zsuk K]. 

2. gátja-szakadt; cu stăvilar/zăgaz rup t ; durch/ 
dammgebrochen. 1716 A Solymosia vőlgje(n) 
ott el szakatt tóimat fel dugassa(n) és a legg alsón 
a malmot fel-álitassa(n), hasonló képpe(n) a Z 

Erkedi vőlgje(n) három tómat fel dugassa (n) 
[Szászerked K ; LLt Lázár Ferenc ut. - aMező-
solymos K]. 

3. beszakad t/omladozott; surpa t ; e i n g e s t ü r z t . 
1807 vagyon még egy viz mosásos el s z a k a d o t t 

rusnya árok [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]-
4. kiszakadt; revărsat; ausgerissen/strömt. 1722: 

Vévén eszekben alább Specificalando Coifl" 
possessorok(na)k a ' Sŏvenyfalvi pallónál el 
szakadt kis vizre kőtett gát tyoknak el vágattatása 
felől való Szándékot, pro Testimonio h i v a t á ( n a ) k 
ŏ Kglmek bennünket. Müs ŏ Kglmek h i v a t a l l y á r a 
mindgyart Comparealánk is [Sövényfva KK» 
MbK 137]. 

5 . kb. elidegenedett; ins t ră inat ; e n t f r e m d e t . 
1812 Ezen Rész Joszághoz tartózható, és ennek 
akár melly részétől is el szakadott Bitang vagy 
másoknál Zállogba lévő földek nintsenek [Szász-
fenes K ; Ks 76 Conscr. 253]. 

6. elpártolt; desolidarizat; abtriinnig g e w o r d e n . 
1653 : egykorban tehát aféle idegen nép, a z o k a t 

a töllünk elszakadott versengős város népét meg-
kergették egyszer éjfélkorban eljövének egy* 
néhányan a kőfal alá, békiáltának hogy béeresszu* 
őket „hogy ha mostan bébocsátjuk, tehâ 
azután velünk maradnak és soha halálig el ne 
távoznak töllünk . . . " [ETA I, 77 NSz]. 

Szk: Istentől ~ Istentől elrugaszkodott, istentelen. 
1617 zitta illien zoual Az Istentol el zaka 
fatt iu uankuli bestie kurua fia el ueztette * 
leaniomot mint hitetlen arulo [Kobátfva u ' 
Pf]. 

elszakaszkodik 1. megszakad; a se deşela/spet^ 
brechen. 1679/1681 : a’ vas kőrűl m u n k a l k o o 
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minden nemű emberekre, vagi mivesekre legye(n) 
eo kglmeneka szorgalmatos vigyázása, hogi a' 
vigiazatlanságli miatt, ã hámorok, szokot idejek-
b(en) vesztégh ne állyanak; ă Lovak a rend felet 
valo matéria hordasb(an) el ne szakaszkodgia(na)k 
s romollyanak [Vh; VhU 672. - aAz ub-nak]. 

2. kb. el/legyengül, elerőtlenedik; a slăbi, a se 
slăbănogi; sich entkräften. 1750 Láttam tapasz-
taltam elégszer hogy az Béres őkrők 
eléggé el szakaszkottak, de mi oka, annak kell 
tudni a ki véllek járt [Kál MT Berz. 12. 92. 61]. 

elszakaszt 1. elszakít; a rupe; zerreißen. 1570 
Takacz gěrgne Angalit azt vallya, hogi hallotta 
Az gereb leani a panazolkodot, hogy Hoz Bartosne 
gonozwl tartotta, Marhaiat ely tekozlotta, es 
mykor zolt erte zytta es verte, leueletis Thakacz 
gĕrgh ely zakazttotta [Kv; T J k III/2. 96b]. 
1592 : Az Achy Lűkachy Nodgy Chiga kettelett 
az Nody ( !) hydon el zakaztak [Kv; Szám. 
5/XIV 260]. 1603 ereossen verik liuzzak vala, 
s El zakazta a ' menteie keoteoiet [Kv; T J k VI/1. 
707]. 1820 (A szakácsnét) a Báró nemtsak eről-
tette hanem még a keszkenőitis el szakaszt atta 
a méhes kertbe tsak ketten lévén a Báróval 
[Aranyosrákos TA; J H b F. 48 Bollos Nasztaszia 
Opra Iuon felesége (20) majorosné vall.]. 

2. elszakít/vesz; a rupe din, a lua; wegreißen. 
1588 Illyen Nyomorwsagonkis vagyon liogy ith 
zinte az falw zelen vagyon egy kis Erdeo hogy 
zinte az falwn az vege mellyet soha my twdasonkra 
ha zinte mak voltis a falwtwl ell nem zakaztottak 
sem meg nem tiltottak hanem niarhaczykank 
zabadon rea iartt, mostan Sombori Lazlo vram 
aztt meg fogta nekeonk semmi marhainknak nem 
zabad rea menny [Zsákf\a Sz; WLt Mich. Talas 
jb vall.]. 1652 Veuen ezib(en) az Falu, minemw 
rettenetes kart fognak wk vallani, ha azt az Erdeőt 
twleők el szakasztyák Az Summát az Apat 
Ur(na)ka deponalua(n), igy vethettek ki az Colos-
variakatb belőle [Km; GyU 135. - !l l,A jelzett 
erdőt előbb a kin-i apát, majd a kv-i jezsuiták 
bírhatták (1. erre i.h. jegyz.) ; a szöv-ben a kétféle 
birtoklás egybekeveredéséröl lehet szó, hiszen a 
zálogösszegnek a km-i apát kezébe való letételéről 
és mégis a kv-iaknak az erdőbirtoklásból való 
kivetéséről történik említés]. 1710 Szabó Marton 
Szomkerekia ( !) Gond Viselő, egy Darab liatarokat 
az Ola Nemetiek(ne)k el vötte es szakasztotta az 
Magyar Nemegyei hatarlioz [Tóliát BN; JHb 
H/15. aSomkerėki (SzD)]. 1802 Nćliai Nagy 
Atyám . Curiaja Somboron Néhai Edes Atyám 
Sombori Petern(e)k adatott , de szembe tünö 
egyenetlenül és kitsiny Quantitasban, el szakaszt-
ván azon régi udvariol. gyiimŏltsós veteményes 
kertnek nagyobb részit a’ Csiires kertet cgeszen 
[Somb. II. - ttM.zsombor K]. 

3. átszakít; a rupe; durchreißen/brechen. 1587 
3 die July az gathou voltanak, hogj az Viz az 
gathat el zakaztotta vala, Mûwesim 14, 1 p(ro) 
8 d. [Kv; Szám. 3/XXVI. 18]. 1675 Szememmel 
láttam Kádár Giŏrgieŏt az Apáczait, hogi kapával 
kapallia vala az Martot, az Apiais Kadar Gergeli. 

ot vala, ugjan akkor mikor el szaggatta az árviz, 
es ugj szakasztá ell [Apáca Br ; Mk Cserei lev.]. 
XVIII. sz. eleje : a’ nagy ár Viz az Maros Vásár 
helyi nagj Gátott el szakasztván az én Gátomnak 
edgjik részét ugy csapta el aszt vitte el a’ ki az 
én részemen volt, és nem a ki a ' MarosVásár-
helyíekén [Mv; Berz. 13. I. 16]. 1763 : mikor 
az Mlgs Exp(one)ns Ur Gáttyát el szakasztották 
. . . , mint hogy Innepŭnk volt akkor minket senki 
sem hivutt [Szecsel Szb; J H b 4 r. jb vall.]. 1789 : 
Azon Malomra ha jo gondviselés lett volna, és 
előre valo vigyázás, az ár viz annak Gattyát el 
nem szagatta volna, de ha elszakaszttotta is, meg 
lehetett volna újra kötni [Abosfva K K ; GyL. 
Gligor VaszÜy (50) col. vall.]. 1825 : Ezen Föld 
meg lehetős termekenysegű de a Patak a Dere-
kat három hellyen el Szakasztotta [Moha N K ; 
SzentkZs]. 

4. letép/szakít; a smulge/rupe; herunter/ab-
reißen. 1582 Haliam az Zayt hog az Eorizeok 
mondák lakatos lanosnenak vond le az Esseh 
kwrwat a’ zekerreól kiált vala Az Azzony 
hog Ne hadnak mert Immár el zakaztottak volna 
Melliereol az Keósseonthywt [Kv; T J k IV/1. 5]. 
1585 Kun Jánosnál lakoztunk néha vgmint 
Iffiak ., az leány keozinkbe Ieot Erzenyet 
zakaztotta vala el Nagy Gergel Az leannak [Kv; 
i.h. 503]. 1593: Zengeo Benedek vallia, tudom 
hogi hazamat hon nem Jetembe hazamat4 megh 
hagta Keueli Mihali, es tykomat el lopta, gazdam 
azzoni mikor oda ment erette, chak ne(m) ágion 
verte, az tyknak niakat el zakaztotta es vgi vetette 
vizza neki [Kv; TJk V/l. 393. - a így kétszer!]. 
1797 k. az Három keményt az Padlótól kelletik 
fel rakni kettejét, az edgyiket penég alab felinél 
Szakasztotta volt el az Szél [Banyica K ; IB. 
Gombos István lev.]. 

5. leszakít; a rupe; abbrechen, herabreißen. 
1583 Vegeztek eő kgmek eztis hogy az Apahida-
nal valo Zigetet megh Epichek, kit az viz lassan 
lassan el zakaztana, Kérik azért eo kgmek Biro 
vramat hogy Mennel hamarab lehet Az három 
falubeliekkel hozasson oda Az helre huz Baknak 
valo fath [Kv ; TanJk V/3. 270b]. 1590 (A malom-
ról) az el miilt eztendeöbe ., az Viz el zakadoth 
vala Annak vtanna esmet Zenth Geörgi 
nap vtan az epp feöldet el zakaztotta vala, es 
mas foljamoth verth vala maganak [Kv; Szám. 
4/XIX. 1]. 1600 hogy az hídon altal keleönk, 
Zeöch Keleme(n)nek Vdwarhelynek egy hold feölde 
wolt, de a wiz aztis el zakaztotta [UszT 15/263 
Demien Peter, Zenth Thamasi, Zabad Zekely 
(56) vall.]. 1641 : tudok az Szamoson tul egj kis 
darab szanto főidet, melliet az uiz el szakasztot 
[Iiió Sz; GyK X. 30/8]. 1643 u.j1770 k. : a ' Motsi 
ösvényén felyűl egy Föld, mellyet a’ Paíí.k el 
szakasztott [Légen K ; EHA]. 1701 : az kérdésben 
forgo porondos, berkes hellyet ebből a ' Szindi 
Berkéből el-szakasztotta a' . Maros Aga . . . 
az olta hordotta 's szaggatta alább alább a ' gát 
felé a' nevezett porondos hellyhez a ' porondot 

; a’ Marosnak V. Sz. Ivány felöl azon porondos 
Lhelly mellett folyó ága [Vajdasztiván MT; J H b 
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1X/46]. 7723 a ' Deési gát mia t t , az Vr Malmán 
alol a’ melly rév volt a ' viz e l szakasztotta [Mike-
háza SzD; Ks 25. IV. 5]. 1725 : H a az Olt viszszá 
térne a’ régi folyására ha mosásképpen el mosná 
az Vgraiaknak mosná, de ha el Szakasztana által 
mehetne utána az aszszony® [Hévíz N K ; J H b T . 
— aTi. akkor az ő b i r toka maradna]. 1764: azon 
hellj(en) két ághban fo ly t az Olt vize, mikor nagj 
volt a Viz, mikor kicsi n volt csak Apálcza (I) 
felőli foljt, ezt az d a r a b o t az ólt el szakasztotta, 
de hová szakaszt ot t a ne(m) visgaltam, nem öblö-
gette [Ürmös NK ; BNB V. 9 Erdő Gjőrgj senior 
col. Josephi Maurer (66) vall .] . 7765/7770 az 
Exponens Vr Malmán Felül Sők (!) Főidőt sza-
kasztott el az víz [S zéplak K K ; SLt évr. Transm. 
344], 

6. (erőszakkal) elvá laszt ; a despărţi (cu sila); 
(mit Gewalt) tre nnen. 7686 : az tordai vitézek 
elrugaszkodának, engem elszakasztának az lobon-
czok sokan vagda l t ak hozzám, egy botokával 
hántam ellent [TT 1889. 509 SzZsN]. 

7. elvesz/von; a l ua ; trennen, wegnehmen. 
1567 : myert hog( y) Peter deaknak azt a’ falut nem 
chyak Ilteyg h a n e m eoreokbe mynd fiurul fyura 
attuk es az eo Aruayt ol sem akaryuk el zakaztani, 
paranchyollyuk n e k e d hogy azt a ' falut e ' lewel 
latuan myngyart m e g erezd az eo meg hagyot t 
felesegenek es arwaynak [EMLt fej.]. 

8* elválaszt; a d ivor ţa ; t rennen, scheiden. 
1623 : Az Eccl (es)ia megh oluastattva(n) az Attes-
tatoriakatt < F>üzi Gábor ellen, megh bizonit-
ta to t t iambor f elesege ellen varga <I>lona Azzoni 
ellen, Fertelm es parazna elete Meli mia t t az 

ě . >lena t eórvenie az eő parazna feslett eletejert, 
artatla(n) iambor <fe>lesegetől el zakaztotta, es 
második házassa gr a az Azzo(n)t bocziatotta [SzJk 
20. — ^Bizonytalan olvasat ; inkább: ( Is^ten ?]. 
1642: Sz. Egieden f t lakó Pete Istua(n) szolgálo 
j Leania Jklodi Nagi Lucza igerte uolt magat 
^jőuendö hazassagra ugian Jklodon lakó Nagy 
v a r ton Neuő I f f i u Legenyhez, de mivel nem 

olt kedve a Lea nnak az Legemhez . . . Azért 
teczet az sz. szekuek hogi az Leanzot az Iff iutol 
el zakazza, et ad s(e)c(u n)das nuptias transmittal ia 
mind ket tőt [SzJk 59 . — ĂSzentegyed SzD]. 1699 : 
a ' leányzót Sos Annokot attól az àlhatatla(n) 
idegen vallású Mátká já t ul el szakasztvá(n) másod-
szori mátkaságra, néki szaba dságot engedének 
[i.h. 321]. 

9. elkülönít/választ; a separa/ despărţ i ; scheiden, 
absondern. 1683 k.: Seredi I s t v á n Uram instan-
t iajara az Szent Eccl(esi)a Cziganyit Pannyt tol 
el szakaszt ot ta es Gőrcsőnhoz* a t t a [Pánit Sz ; 
SzVJk 75 - ^Görcsön Sz]. 1797: A Szék Ház 
hijjába n . . . Egy Aj tó szemődők fa Egy tokozat t 
festékes a j t ó szemődők fa, mely a Nagy Palotá t 
el szakasztat t a vol t [Szu; UszT X I I . 87]. 1815 : 
(Dédát) Fû leházá to l tsak a Maros Szakasztya el 
[Déda MT; Ks 77. 19 Conscr. 1273]. 

10. kiszakít /hasí t ; defalca; aussondern. 1573 
Á'zvtan egi vasarnap hia ky az Mereot Benedek, 
. . . hogi megh Merte volna, Mond hogy Ez zeole 
Ninchen három fer ta i 12 Rwd hea vagion, Mert 

ez eleotis mer te (m) E n ez zeolet de ely zakaz to t 
benne [ K v ; T J k I I I /3 . 80]. 1593 Az v ra ho l t a 
v tan az haz feoldeben egi d a r a b o t el zakaz tanak , 
melliet h a t f(ori)ntert a d a n a k cherebe a n n a k az 
haznak arraba az melliet v ő n e k [ K v ; T J k V / l . 
406]. 1598: amin t mosta(n) az feoldnek a l lapat t ia 
wagion ahoz kepest amin t akkoron wala ke t 
eolnyre el zakaz to t tak az w t t iarassal benne 
[ K v ; T J k VI/1. 195]. 7827 ; ezen ki Szomszédolt 
fėl hold Szántó főidnek az É s z a k felöl valo végit 
mellj most az u t t za Sorában v a g j a n el Szakosztván 
egj háram Singes öllel meg mérvén a hoszsza 25 
húszan ő t t ezen ki Szakosz ta t t . fél hold főid-
nek a végit adá őrőkesen Piurol F iú ra és 
Successorol Successorra meg h iha t a t l anu l és meg 
másalhata t t lanul H a j d ú I s t v á n U r a m n a k [Asz; 
Borb. I ] . 

11. kb. (vkinek politikai érdekköréből) el/ki-
szakít ; a smulge (din sfera de interese politice) ; 
(jds politischen Interessenkreis) entreißen/raffen. 
1653 : Élni akarván azért B á s t a is az alkalmatos-
sággal, enged az u raknak jó m ó d a la t t , mely ez 
vo l t : , ,hogy az urak az ország képiben hitlevelet 
adjanak, hogy a római császár mellől soha el nem 
állnak, és az országot is el n e m szakasz t j ák fejek 
fennállásáig" | l á tván azt, hogy Forgács és a vajda 
Erdélyben vagyon és az országot néme t kezére 
foglalja, avagy a német császár számára , és elsza-
kaszt ják a portától az országot, . . Omer bassát 
harmincz ezer t a tá r ra l és tö rökke l . . . küldi se-
gítségére Báthori Gábornak [ E T A I , 55, 106 NSz]. 

12. (hozzátartozóitól) e l szak í t ; a despăr ţ i (de 
ai săi) ; (den Angehörigen) en t r a f f en . 1615 : Tudom 
azt hogj Jósa J s t u a n m i n d e n f iayual eggiwt 
clxristop (I) deakne Jobagi J ó s a Gieorgieotis nem 
tudom hogi az At t ia tu l el z a k a z t o t t a k uolna 
[Györgyfva K ; K s G. 24]. 

Szk: (cimboráló ökröket) egymástól ~ ( c i m b o r á l ó 
ökröket) különfog. 1756 : T u d j a-é aztis a 
Tanú bizonyoson . . . , hogy az Exp(onen)s Vrak 
Vlád Muntyán nevű Batizi* J o b b á g y o k valaki-
nek adot volna Báts iban k é t őkre t cimborában 
Tavaszi Szántásra ollyan Condi t iok a la t t , hogy a Z 

Cimborálo elsőbben m a g á n a k Szántson, azután 
Vlád Muntyánnak H o g y az maga Ökreit 

az Cimborálo Társa egymás to l el ne Szakassza, 
és különösön az maga t ö b b Ökreivel a ' vagy tsak 
magokra a Czimboralo ö k r e i nélkül az járomban 
bé ne foghassa, melly Cimborá lo Társa Vlád 
Muntyánnak violálván az Condi t iokat , l á t t a é 

a Tanú . . . hogy az Vlád M u n t y á n n a k Bátsiban 
lakó Cimborája, mind m a g o k r a az maga Ok*e | 
nélkül, mind pedig k ü l ö n ö s ö n az maga Ökreivel 
já romban fogta , és az t e rhes e k é t véllek huzat tá , 
az honnan is köve tkeze t t h o g y az Vlád Muntyán 
Ökre nem bi rván az C imbara Tá r sa Ökrének ere-
jével az járom húzásb(an) m e g szaka t melly m*» 
meg döglö t t [Bácsi H ; B K . — a Bat izró l (H) való]-

13. elszakít /von; a l u a / r e ţ i n e ; entziehen. 1791 : 

most levén egyszer a leg szorgosabb nyár i munka 
annyi dolog tévő E m b e r e k e t károsnak t a r to t t 
el szakasztani [Szi lágycseh; I B . Fogarasi Ist-
ván lev.]. 
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14. magát kiszakítja magát, ki tör; a se 
smulge, a o zbughi; sich losreißen, ausbrechen. 
7570 : Az Vayda Myhal lowat Zwgoryan Matthias 
keotete volt megh az Jwh kosárnál, Azonba egy 
falka Menes lo Menth oda, es az Myhal lowa ely 
zakaztota Magat az kacholak keozybe ment 
[Kv; T J k III/2. 190]. 

15. ' ? ' 1765 : láttam hogy az Koltsár Nyisztor 
örel kérdeztem osztán Györgyitzát, hogy 
mitől vagyon hogy Nisztor örel nem ö s nékem azt 
felelte Györgyitza liogy ötet el szakosztotta Nyisz-
tor s azért örel [Záh T A ; Mk V. VII/19. 54]. 

elszakasztás 1. el/szétszakítás; rupere (ín bu-
căţi) ; Zerreißen. 1582 Az lewel el zakaztasa 
vtan vizzaltatak megh Az vegbe ment bekeseget 
[Kv; T J k IV/1. 89]. 

2. átszakítás; rupere; Durchreißen. 1785 az 
kohoink és Verőinkre menő pataknak meg áradá-
sakor, azokhaz tartazo Gátaink el szakasztásában, 
és el seprésiben munkánknak meg hátráltatásával 
károkat vallunk, valamíg Újra nagy költséggel 
meg igazittyuk [Torockó; TLev. 6/1. 14a]. 

3. el/leszakít ás; rupere; Wegreißen. 1701 Tu-
dom hegy azt az Patak tőnél való helljet az Ajtai 
Határból Szakasztá el az Ólt vize, halásztamis 
ott az Ajtaiakkal az el szakasztás előtt [Miklós-
vár Hsz; BNB V. 9]. 

elszakasztat le/elhasíttat; a dispune să fie des-
picat/tăiat; abschneiden/spalten lassen. 1723: Aján-
dékozaa . . . keskenyen fecske farkulogh elsza-
kasztatván ki határoztatván [Doboka; TGsz 51. 
— 8Egy darab földet]. 

elszakaszlatás elszakfttatás/vonattatás; rupere, 
înlăturare; Entziehen, Losreißen. 1781: Mind 
verös Kovátsok, mind sz<ſn ćgetők, kohó Mesterek, 
és edgy szóval valakik ezen opificinm által a’ 
vas fizetésiben involvalcdnak igen terhes lévćn a 
Mlgs Uraságnak11 szolgálattyával mesterségek foly-
tatásától valo elszakasztatáfok, söt Portioert és 
minden ordinaria praestatiokert executioval való 
nyomorgattatások, a felett most nyilvános lévén 
az, hogy effélék miatt a ' helység el nyomorodott 
és a ' szegénységgel éppen a ' földre nyomattatott , 
hogy ezen terhekbölis sublevaltathassek, ennek-
utánna a' helység résziről a ' Birák a ' praesta-
tiokrol készitett Tabellákat a ' Bé váltónakb 

adván óly móddal l?észitve, hogy minden műre 
fel osztassék a ' ki szabott vagy rendelt praestatio, 
ehez képest a ' fizetéskor a ' mi kompét al subtrahal-
tassék, és efélékért a ' szegénység ne hurtzoltassék, 
hanem a' solutorinm Officium fizesse [Torockó; 
TLev. 9/20. — aA br. Thorotzkai-család. bA királyi 
nemesfém-beváltó]. 

elszakasztatik 1. leszakasztatik; a fi rupt ; 
weggerissen werden. 1780 a ' régi Bornyukert 
nevezetű Hely Nyárád vize vagy álveussa által 
el szakasztatatt [Karácsonfva MT; EHA]. 

2. e l / l e h a s í t t a t i k , l e v á l a s z t a t i k ; a f i t ă i a t / d e s -

păr ţ i t ; abgesondert werden. 7772 Az Curiání.k 
Napkelet felől valo végiből égy darab Sertés 
Akollynak el szakasztatott, melly is Sŏvennyel 
van el kŭlŏmbŏztettve [Szászfenes K ; BethlenKt 
Mikes conscr.]. 1799: A Piatra nevezetű . . . 
málé Földek a Verőfényes oldala az Északos 
résztől a Domb Élén el Szakasztatott [Ludvég 
K; EHA]. 

3. elválasztatik; a fi divorţat ; (ab)geschieden 
werden. 1677 Causa Nemegyeiensisa Molnár 
Peter az mostani parazna Aszszony tul Baczoni 
Annatul el szakasztatot es ad 2das nuptias trans-
mit tal tatót mivel libera persona [SzJk 131. — 
aM .nemegye BN]. 

elszakasztatott leszakasztatott; r u p t ; weggeris-
s tn . 1798 : a Kis Küküllö vize által el szakasz-
tatot t Tővisses vagy Berkes nevezetű hellyben 
[Ecmtó KK ; EHA]. 

elszakaszthat 1. elszakíthat; a putea despărţi; 
trennen können. 1570 semmykeppen feleketa 

az varostwl ely Nem zakazthatyak [Kv; T J k 
V/3. 24b]. aA tőszomszédos Felek, a város 
jb-faluja]. 

2. ? leszakíthat; a putea rupe ; abreißen/brechen 
können. 1592 : Lattam hogi Meggiesj Boldisarne 
az leginniel chokoltak egimast Es az legini ezt 
mondotta, oh edes zep aiakim ay ha el zakazt-
hatnalak [Kv TJk V/l. 270]. 

elszakaszthat atlsuul elválaszthatatlanul; inse-
parabü ; unzertrennlich. 1681 : Vannak az Hunyadi 
Várhoz öt vas Bányák . Ezekből . . . à Tisztek 
számára minden heten administraltatik huszo(n) 
ot font vas, es egi Lapos vas-is ; mind azon 
által ebben az Dnŭs Terrestrisnek oly Szabados 
Dispositioja vagyo(n), hogi annak Conferallya az 
kinek akarja, mivel akar kinek is ninczen el 
szakaszthat atlanul Conventiojahoz kötve [VhU 
60]. 

elszakasztott 1. elszaggatott; sfîşiat, r u p t ; 
zerrissen. 1768 láttam és többen is látták mikor 
említett Lupás Josziv az el szakasztatt Ingbe 
Jajgat tva ment haza [Bukuresd H ; Ks 113 Ve-
gyes ir.]. 

2. el/leszakított; rup t ; (ab)getrennt/gesondert. 
1746 Meltostassek azért Excellentiátok Nagjság-
tok azon Sztanisaia hatartol potentiose el szakasz-
tott, és Vétetett részt remitalni; s az Dupap-
tyátrai1' lakosokkal is remittal tat tni [ JHb 
XXXVII/11. - *Sztanizsa H. bDupapiátra H]. 

elszakít kiszakít, elragad ; a smulge, a rupe din ; 
wegreißen/raffen. 1862: ma egy fiatal áetének 
alig kezdő tavaszán tűnik le a világ színpadáról, 

. holnap férjfi kornak teljes erejében levő 
családapát szakít el a kérlelhetetlen halál szerető-
nejének, és gyámoltalan gyermekeinek karjai: 
kőzűl, kinek élete még oly szükséges lett volna, 
arra, hogy gyenge magzatait táplálja és oltalmazza,. 
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mig maguk képesek lettek volna önerejükön az 
élet viharaival megküzdeni [Kv; Végr.]. 

elszalad 1. elfut valahonnan; a fugi de undeva; 
fort/weglaufen. 7585 Monda(m) valkay Jstwan-
nak kwlgieönk el valakitt, Mert Amaz Iuhazok 
minket kemlenek kwldenk el tizenhat legent, 

hat mingiarast reayok tamat tanak teob tar-
sokkal egietemben. Mikoron oda Iutank, tehát 
harmat el eytettek hogj Nem engednek voltt az 
teobby el zaladanak es vgj fogdosok meg wkett 
[M.valkó K ; KP. Tolmiall (!) Gaspar jb vall.]. 
1590 Valami gonoz nepek mentek uolth az 
falura, Meraraa, Egi nemes hazara, hogi megh 
eölljek, az falu penigh hogi ezebe veötte tamadast 
teöth, es megh riaztuan el zalattak louaj az Toluaj-
nak [Kv; Szám. 4 /XIX. 17. - ftMéra (K), a 
város birtoka]. 7606 : azonkeozbe el szalada Pal 
myhaly es egy faual igen otalmasza uala magatt 
hogy ne vssek fu t aba [UszT 20/189 Demeter 
Peter Vagasy lib. vall]. 7643 mentem uala az 
Gazdam akaratiabol ez . . vatahazi Erdeore 
faert. es ot t kapanak az Czeiti resen valo Emberek 
es igen megh ugratanak ott, Cziak aligh szaladek 
el onet hogi ot megh nem foganak [Sárd K ; 
RLt 1 „Nagi Mattias Alias Kat tona" (70) vall.]. 
7653 ; ki fu ta az legenj onnat* es el zalada, enis 
utanna ki menven u tanna halyitek egi faual de 
nem talala(m) el szalada [SzJk 70. — aTi. a pit-
varból]. 1671 szaladas képpen edgyik őkrőm 
találvan el szaladni, edgy Uy vetesnek szeli fele 
eszekbe ve ven szolgaim megh téritették, ne(m) 
akarua(n) senkinek hogy kárt tégyen [Kv; T J k 
VIII/11. 138]. 1697: egj legény ha el nem szaladok 
vala által vér vala az vas villával [Szamosfva K ; 
Ks 90]. 1750 meg ijedvén tőlle elszaladtunk a 
hová lehetett bu t tunk előtte [Ólába A F ; Told. 
25]. 1801 Néhai Burzo Mihaj egy fejszét kapott 
s amint szemeimmel láttom, éppen főben Vágta 
volna a Néhai Tisztet ha el nem szaladott volna 
[F.szőcs SzD; TKl Nobilis Burzo Györgyié aluj 
Logyin vall.]. 1825 a Gornyikok jo előre meg 
érkezvén és látván egyben tsoportozott praevari-
catorokat el szaladtak [Kötelesmező SzD; TSb 
47]. 1829 : Kádár Is tván mint Serény if jú Legény 
a' Szokmányából ki fejlődőt, és el szaladot, tsak 
a’ Szokmánnya maradot t f a kezünkben, annak 
utánna botra kapot t , es azzal akart verekedni, 
ha lett volna kivel [Vadasd MT; CsS]. 1838 
Midőn Tekintetes Hodor Károly Ur égybe akart 
kelni Tktetes Ferentzi Mária Aszonyal Ferentzi 
Mária Aszony sirva felelte hogy ő telyességgel 
nem szereti elis szaladott a káplány Ur házá-
ból [Bet. 1 Antonius Czicziri (72) vall.]. 

? Sz. 1834 Czeh mester Majer János Uram 
requisitiojara, meg intettem hentes Ferenczi N. 
Uramat az e rán t ; hogy tessék a mestersége mellé 
állani, sé hentesi kötelességét folytatni, neve-
zett hentes Ferenczi Uramnak felesége és jVnnya 
tevének illyen fe le le te t t : Jo szivei folytatnak_ha 
volna mivel, hanem a mivel lehetne folytatni 
azzal a Nyul elszaladott [Kv; MészCLev.]. 

2. elfut vhová; a fugi (in, undėvc weg/hin-
laufen. 1724 Falu csordàjábol ha az marhák el 
szaladnak az tilalmasban vagy bogároznak ha 
az csorda pásztor meg mer eskűnni hogy elegedendŐ 
pásztor volt mellette tehetsége szerént őrzötte 
nagy marháról két pénz apróról egy Pénz az bün-
tetés [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 33]. 1767 csak 
hamar Kis Vaszij el szalodván az magok liegedus-
seknél Lévő ola Legényekhez oda hozá mogával 
Horsa Győrgyet ., s azután volt az n a g y o b b 
verekedés [Betlensztmiklós K K ; BK. Udvar 
Máté (40) jb vall.]. 1780 el szaladott félen az 
utbol, a ' földekre ſBuza SzD; iLLt Csáky-per 
L. 20. 113]. 1849 ekkor a ' Tanorokbol ki hozván 
N. Cseh Joseff Uratis, az hova el szaladott volt, 

láttam, hogy féjsze fokával, s vas villával 
ütve toszigálták s ugy kisérték a felső falu vége 
felé [Héjjasfva N K ; CsZ. Hegyi Mihály (18) vall.]' 

3. elsiet; a pleca ín grabă ; forteilen. 1739 
Jo (!) lehet ugy volt szándíkom hogy Szemilem 
Szerint ŭdvarolok méltoságos Groff uramnak 
abosfalvána de onnind előtóm el szaladván mél-
toságos Groff uram, azon szerencsimtől meg 
foztatván kívántam Levelemel is udvarolnom 
[Csesztve A F ; Ks 99 gr. Esterházi Kata aláírásá-
val. - °Abosfva KK]. 

4. el/megszökik; a fugi/pleca ; entkommen. 1662: 
a vajda a . nagybotu Lőrincz papot nyársán 
megsütteté mint a malaczot, Balog déák e lszalada 
és a lengyel király zsoldján hala meg [ETA í» 
11 BS. — aSzapolyai János erdélyi vajda 1514-beli 
szerepére von. feljegyzés]. 1570 Aztis Twgia 
hogy egy zolgalo leania geres gyakorta fwtot 
Ely Teoleh, Eccher megh hozta volt valazvtrol 
es Lanchra vetette volt egi paytaba, Es egy 
a g h zĕprewel erĕssen v e r t e v o l t , es v a l a m y n t az 
lean ely zaladot volt esmet ely fwtot volt [Kv; 
T J k III/2. 128]. 1592 Nierges Ambrus . • 
marada fogua: Annak v tanna egi Lengiellel, ki 
velle egi fogsagba volt, eozue tanachkoztanak, es 
az porozlot ágion vertek ket ten es egi zekrinbe 
teottek be vgian az porozlo hazaba ., eo magok 
vgi zalattanak el [Kv; T J k V/l . 226]. 1593: 
Áz melj Olaz kapitan fogwa wolt Constantinapol-
ban es el zaladot gazdalkottam neky 
waczorara feozettem 1 Malaczy a p r o l e k o t eles 
lewelj f - d 5 [Kv; Szám. XXI/5 . 135]. 1653: 
Borsos Tamást pedig nem Görgénybe, hanem vivék 
F'ejérvárra, ki onnat csak hamar elszalada, és 
úgy lappanga szélyel [ETA I, 32 NSz]. 1676/1681 
Mivel az Rabok is az P (rae) sidiariusok vigiazasa 
alat lésznek, azokrais oly gondot visellyenek mino 
ejjel nappal, hogi vigiazatlanságok miatt el ne 
szaladgia(na)k [Vh; VhU 663]. 1721 (A rab) 
mihelt el szaladott, menten ment B e n t z e n t z r e 

[Ne; Ks 95]. 1763 Minek u tánna az ház meg 
gjuladott, az gazdákat fel nem költették, hanem 
m i n d k e t t e n el s z a l a d t a n a k a z H á z t o l [To rda , 
T J k V. 157]. 1770 : Nemes Tyifor . Fia Szitaion 

el szaladatt [Salamon SzD ; J H b K LIV/11. 1&J-
5. elmenekül; a scăpa cu fuga, a fugi; sic 

flüchten. 1562: a király* népétől a székelye* 
megveretének, kikben igen sokan e lhu l l ának 
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le vágattatának, némelyek pedig elszaladának [ETA 
I, 19 BS. — aJános Zsigmond]. 1570 az felese-
g'ewel Egybe haborodot, vgy Annyera hogy mégis 
very az azzont Azt hogy eszekbe veszyk az Ven-
degek, Rea Thamadnak Zabo Janosra eretthe 
es chyak alegli zaladot ely eleotek [Kv; T J k 
V/2], 7588 azomba nekem tamadanak fegy-
weres kezzel en ell fwtamodwan eleotteok 
kezde Talas Gergely kialtani Nekik eollyetek meg 
az bestye kwrwa fiat vgy zalattam ell eleotteok 
[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1599 
bizony soha nem hittem hogy az komám azzony 
illyen nüwan valo kurwa, mert im mostannis 
aligh zaladot el varadról hogy az vizben nem 
vetettek [Kv T J k VI/1. 2981. 1606 Asz J 
riam Jòne egj nehaniad magaual ., ram tamad-
uan meg is sebesztet, ugy hogy eligh zalatam el 
[UszT 20/1971. 1653 A lengyelek vakmerőképpen 
reá rohanván a Cardinalisa seregére, megfutamta-
ták mind a hadát, mind pedig magát ; és ő egy-
néliánv urakkal elszaladott ugyan, és Csík felé 
fogott és futot t [ETA I, 52 NSz. - aA szeren-
csétlen végű Báthory Endre bíboros, rövid ideig 
Erdély fejedelme; i t t említett menekülése köz-
ben 1599-ben a csíki székelyek fejét vették]. 
1757 : Gyermek koromban igen suljos leven i t t 
az Ado, az Exekutorok előtt az egész Falu elsza-
ladat, s ment az Csőmenia hatarra [Szakatura 
SzD; Ks 9. XXXI. 20 Marián Von (45) jb vall. 

aCsömény SzD]. 1831 azon három szŭrŏs 
embereknek tolvaj modon valo leselkedéseket 
meg beszélvén . és hogy hogy szaladtanak el 
[Dés; DLt]. - L. még ETA I, 163. 

6. kimenekül; a scăpa d in ; heraus/hinausflie-
hen/flüchten. 1603 az Nemetek megh ragad-
giak az Borbély legent kezdik ereossen vag-
dalnj, vgy kezd sikotanj a Borbély legenj, 
es valamikeppen el zalad sebessen kezekbeol s el 
futamik [Kv; T J k VI/1. 708]. 

7. a pleca ín goană, a o lua la fugă; wegrennen. 
1731 az miolta azon két Kancza lo el szaladott 
mindenűt kerestetem . . . az ménes Pásztor akkor 
epen maga volt az ménesnél mivel az szolgaja 
fekűt De a felöli el nyargaltak [Gyeke K ; Ks 99 
Bíró János lev.]. 1763 Azŭ tán egy Kantzát 
vásárolván . Mányika Iuon Sogorátol Gálfalván 
lakó Pakulár nevezetűtől hitelben . . . harmad 
napokig ülvén nállam azután el szaladat és máigis 
oda vagyon ezért Mányika Iuon két Marhámat 
maga hatalmából el vette . holott a’ neve-
zett Kantzának árra tizen ha t forint volt és annyi-
ban adta átal nékem a ' nevezet Pakulár a’ Kantzát 
[Záh TA; Mk V. VII/1. 12 Sinyeretye Nyikuláj 
(32) zs vall.]. 1845: a remonda lovakat vivő 
császár-huszár csapatból . . . égy . félherélt, 
virágos homlokú rendes szolgalatbeli lo elszaladott 
légyen [K; KLev.]. 

Ila. 1796 : el szaladatt [Kv; Aggm. B. 15]. 
1810 szaladat el [KLev.]. 1827 : el nem szaladatt 
[Szind TA; EMLt Mészkői lev.]. 

elszaladás fugă; Weg/Fortrennen. 1734: ve-
tsernye tajban hirt adtak Dulo Marton ur-

(na)k az lónak el szaladása iránt [Torda; T J k 
I. 42]. 

elszaladhat 1. elfuthat; a putea fugi ; weg/fort-
laufen können. 1682 Sok izben vert, rongált, 
kergetetta, sokszor ha el nem szaladhatta(m) 
volna előtted (!) talám mégis ŏlt volna [SzJk 
163-4 . - aTi. a férj]. 1724: ha a ' Vingardia 

Erdőktől azon Padura Mereig el szaladhattunk 
a' Vingardiak ott bennünket nem mertenek meg 
vonni [Gergelyfája AF; J H b XXVII/2. - aVin-
gárd, tőszomszédos falu]. 1779 Paszmoson edgy 
kor keményen mégis veredte volna, ha el nem 
szaladhatott volna [Nagysajó BN; Ks. Farkas 
János (58) jb vall.]. 

2. elmenekülhet; a putea fugi, a putea scăpa 
cu fuga; sich flüchten können. 1591 Annak vtanna 
erkezek oda Zilagi Jstuan, es mikor eggikhez 
czapot volna arra is rea tamadanak, es aligh 
zaladhata el eleolleok [Kv; T J k V/l . 87]. 1599 
elligh szalladhatek el ellòttòk Jsten òrrize meg 
tollok mas Attyamfiay Altal hogj megh nem 
òllenek [UszT 14/32]. 1602 mikor hiwom wala 
ha akor el Jö wala talam el zaladhatunk wolna 

ha ide jen meg monta wolna hogy az Jstrangot 
el akaría metelnj az masikotis el odhattuk wolna 
[i.h. 17/45 „Biro Jakab lofw Bodogazon fahvy" 
vall.]. 1653 Báthori Andrása pedig az urakkal 
a mint az űző lengyelek előtt elszaladhata, Csíkba 
méne [ETA I, 53 NSz. — aL. elszalad 5. al. a 
jegyzetet]. 1674 az akkori tisztarto Szabó Márton 
futva Szaladott, még Csuklyát t ŏ t t 'a fejeben 
hogy inkáb el Szaladhasson [Mezőőrményes K ; 
J H b K XX/20]. 1765 : az tőbb Novizánsok(na)k 
sem kell vala ä le ŭ tŏ t t Murvait taglalni s főben 
vasvillával verni, hanem . . . el kell vala szaladni 
ä mezítelen kard elől, mert el szaladhatta(na)k 
vala [Torda; T J k V. 256]. 

elszaladott elszökött; fugit ; entkommen. 1842 
meg fogták az elszaladott Tokai Sándortis [Dés; 
DLt 1516]. 

elszaladoz szétfut/szalad; a se împrăştia; ausein-
anderlaufen. 1614: Besztercze Tartomanyaban 
. . . őszve gywlekezvén orvok, Tolvajok es Latrok, 
Felette nagy Tolwajlásokat es p(rae) dalasokat 
czelekednenek . . . Sŏ t t mikor az varosbelyek őket 
kergetni meg indulnak, amazok eszekbe vévén 
Nemes Embereknek Ioszagaban, Vármegyekre es 
egyéb helyekreis el szaladoznának, útánnok nekik 
nem szabad lévén menni, magoknak bátorságot 
vévén, ismeg előbbi latorsagokra ugyan nyomokba 
viszsza térnének [PLPr 1612-1615. 116 fej.]. 
1750 : az Ujbarestiek* . . . már ide s tova el szala-
doztak [JRibice H ; Ks 101. — aA Ribicével tő-
szomszédos Ujbáresd lakosai]. 1763: minthogy 
gyenge legényetskék vóltunk el szaladozánk széllyel 
[Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 1801 Fiai eleiben 
állottak az őkrek(ne)k hogy erőszokosan el vegyék 
tŐUem, el is vették volna ha a Fogadobol a Birák 
segíttségemre ki nem jőttenek volna azakat meg 
láttak ugy szaladoztanak az őkrek mellől el 

7 6 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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[Koronka MT; Told. 10. Ginda János (19) zs 
vall.]. 

elszalaszt 1. a scăpa pe cineva neprins; aus der 
Hand auslaufen/entweichen lassen. 1586 : egy ízbe 
el zalaztak ez fogoly olahot de esmegh megh ra-
gadak es oztan en keoteozem megh [Kv; T J k IV/1. 
561]. 1591 : az Inas azt monda, l m egi olah mostan 
meccette el vram louanak fekit, es el akarta vinni, 
de . . . az louat el zalaztotta [Kv; T J k V/l . 142]. 
1594: asz Legynt megh fogak asz Aszszont el 
szalasztak [Dés; DLt 246]. 1606 Az vtan osuat 
Janosis zabliat vont, fogtak váltig mi(n)deniket 
megh, de megh el zalaztottak volt [DLt 662 
„ Joannes Zel de Kis Kede" Seruitor" vall. — aKis-
kede U]. 1687 menüén eő kglme parancsolatyá-
búl Berekszóraisa, magát el szalasztottuk az 
Tolvajt, holmijét el hoztuk, el kótyavetyéltük 
[Szilágycseh; GramTr VII I — aA. és F.berekszó 
Sz]. 1738: negy rókát foktunk . . . egyet el Szalasz-
to t tunk [Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 
1763: Mányika Iuont , egyszer Fiával együtt 
Tit t . Praefectus Uram negyed vagy őted magával, 
én magam is jelen voltam az utrizalt Alsó erdöb(en) 
ot t kapta, de el szalasztatta, Sűrű lévén az erdő 
el vesztettűk s meg nem foghattuk [Gálfva K K ; 
Mk V. VII/1. 28—9 Muntyán Máté (40) zs vall.]. 
1784 : ĕn meg fogám Széjes Iosefet 's azal Csáki 
György is ki szállá a szánból s őis meg fogá de a 
hurczolodás közbe el szalasztók, és ismét a Föld 
hidnál meg fogok [Béta U ; IB. „Agüis Kisseb 
Széjes I s tván" (32) vall.]. 1801 A Nagy Erdőről 
haj tot tam-bé a ' Kis Gergely égy őkrit, a hármot 
pedig a szolgája tarsom el-szalasztotta, a meg 
arestált ökröket s a mellette levő személy el-za-
holta a városi Erdőre s bé nem ha j tha t t ák [Koronka 
MT; Told. 10 Ginda Vaszilly (30) vall.]. 1842: 
a lovat . . . el szalasztat tam volt [Dés; DLt 662]. 

2. akaratlanul elereszt; a lăsa din mînă in-
voluntar; (ungewollt) loslassen. 1573 Botos 
Marton es chiuka Mathias vonznak volt egi karót 
egimas kezebeol, E z keozbe kiált volt Marton 
Illen zowal Ieowel Benedek Ieo hamar l m Meg 
fogta(m) chiuka Matiast kezembe vagion, Azomba 
ely zalaztia Matias az karót ha t ra Essik [Kv; 
T J k III /3. 228]. 1644: Csiszár Peter el akaria 
vala venni az palczat lakatos Istua(n)tul s amaz 
sem ereztette . . . , egi kor latam azt hogi Cziszar 
Peter nem tudom ha el tantorodeke vagi az palczat 
zalazta el, de negj kez lab esek, az kezere, de 
hogi meg serüt volna en bizoni nem lat tam [Mv; 
MvLt 291. 412a]. 

3. elmulaszt; a scăpa, a lăsa să t reacă; ver-
passen/säumen. 1733: igen későn érkezet kgld 
embere az portékákkal . . . ; mászszor kŭlgje 
idején kgld emberit, hogj inkáb várakozzék i t t 
az szüret után, hogj Sem el szalaszsza az szüretet 
[Borosbocsárd A F ; Borb. II] . 

elszalasztás scăparea din mînă, f ap tu l de a 
lăsa să fugă ; Entkommenlassen. 1725 Az my 
illeti az Diodiak ellen valo processust, az Rab 

el szalasztás iránt . . . , igen nagy tolvajt szalasz-
ta t tanak [M.csesztve AF'; Ks 95 Borsaj N. Pál 
lev.]. 1768/1771 az utrizalt Gornyik . . . Ontsa 
Nutzultol és Darabánt Togyertol égy Bota Nikula 
nevő Rabnak el Szalasztásáért 6. máriásokat 
desumalt [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 42]. 

elszáll 1. kivonul; a se retrage; ausziehen* 
1595 : mikoron ö km(ek) Tanaczul az öröm pohart 
isszák vala, miért hogy Sinan Bassa el zallot 
volna, Hawas elö földéből, ès el fú to t volna, 
Wrúnk ö fge hada elöt [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 
244 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

2. áttelepedik; a se m u t a ; übersiedeln. 1666: 
akar mely jozagaban akarna saHetania (!) oda ifr 
mind(<n) controuersia nélkül el sall [Fejérd K.; 
Ap. A. VII. 4. - aTi. a jb-ot]. 

elszállít 1. vhonnan vkit /vmit elvisz; a áucef 
transporta ceva/pe cineva (de undeva); abbeför-
dern. 7605 : Keteket kerywk mint io akaró wrayn-
kat, Ez káros i t t keorwllwnk forgo h a y d u s a g o t 

zállitsa el innét, Élhesswk feoldwnket, az v i t e z l e o 

népnekis keowetkezendeo haznara [Kv; TanJk 
1/1. 505]. 1651 Idveözűlt Uram holta utannif 
aquiraltam es szállítottam azon Czegei es Mehessi 
portiokbannis Jobbagyokat, azért a z o k a t i s j szabad 
legyen onnét el szállítanom [Wass. Bánffi Sigmond-
ne Kendeffi Judi t nyil]. 

2. vhová vkit/vmit elvisz; a duce/transporta pe 
cineva/ceva la/pină undeva; hinbringen/schaffen-
1710 k. : annyi mentsegűnk vágyon hogy eddig 
elé az égy szekér szérré ne(m) méntűnk, de ha ide 
hàtreb kivántattik valami victuálet a F a l u b ó l 

el szálitani akkor tudom nekünk k é l e l m é n n ű n k 

[Vacsárcsi Cs; BCs]. 7777 Nagy Lörincz uram 
is Szolga Bíróságában ide jűven azt m o n d o t t a , 

hogy Komáromi Lajos ur(am)tol kért azon erdőből, 
azért az Besenyei Falus Biro Szálliccsa le eő 
Kegyelmének Kocsárdig, az Biro osztán v á g a t o t t 

és el Szállította Kocsárdig [Búzásbesenyő 
K K ; BfR IV. 30/26 Szabó Is tván jb (52) vall.]/ 
1773 : a Fákis accomodálva lévén nem fáradtunk 
hijjáb(an) mert eppen Kaplonig* el szállítottuk 
[O.léta TA; J H b II/3. - ftKapjon (SzD) 
közelében]. 1849 Kilin Mosesné a’ nőt 
beszerezte Tliorotzkai Lászlohoz, ki is még akkor 
Thorotzko SzentgyŎrgyre el is szálitotta [Kv; 
Végr. Vall. 29. - ftKrizsán Máriát]. 

elszállítás elvitel; transportare ; Wegbeförderung-
1631 : Országúnknak előt tünk àllo Sz Lúkáoz 
napi Terminusa(n) ielen kelletue(n) magunknak i s 
meggiesi varosunkba(n) lennwnk; eleswnkre ideien 
ualo gonduiselesert Praefectûsunkatt Vitezleö Szá-
raszl Matthiast kwldeöttwk eleől Meggiesre • • 
Azért k(e)g(e)l(me)ssen parancziolliuk liwseghtek-
nek, hogy a'mi elest hol szerezhett, azok »líl 

szekeret es louakatt adgyon, hogy el szállításábaî* 
es viteleben fogiatkozàs sohul ne essek [Törzs-
Fej-i rend. Medgyes városához]. 1715 C o n c l u d a -

t a t o t hogy mikor a Militia Companianként ko -
tŏzik abban s a Portionak el Szállításában a JoV~ 
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fcagy rend is tartozik bé fogni és vecturázni [Kp I. 
113 „Michaël Benkŏ jur. Notar. Sepsi mpria"]. 
1722: Hét öles Fenyő Gerendák küldésiről ir 
Ur(am) kgd, mint lehessen és miképp(en) nem 
capialhatom. De hogy efficiallja ez ä Jószág azo(n) 
fák(na)k el szállítását, és ittis az híd dolga kivált-
képpen veghez mennye(n) Ne(m) Capialhato(m) 
[Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.]. 

elszállíthat elvihet; a putea duce/transporta; 
wegbefördern können. 1722 Vetés után el szállít-
hattok, de addig bizonj nem [Fog. K J . Rétyi 
Péter lev.]. 

•f 
elszállított elvitt; dus; weggebracht/befördert. 

1650 Akar mi uton es modon el idegenedet es el 
•zallittot, szeòktetet, es szeökeòt Jobbagltis Czakani 
<jeòrgi(ne)k Kendi János Vram reducalhasson, 
reducalvan az plenipotentia virtussaual fele legien 
Kendi János Vrame es ket Agh maradekie [Kele-
mentelke MT; Ks 19. IV. 4]. 

elszállíttat elvitet; a dispune să fie dus; weg-
-scliaffen lassen. 1759 szállittason el Egy 
igen hoszszu asztalra valo festett Virágos viaszas 
vászonyt | szállíttasson el . . . Egy négy szegeletü 
aranyas Czapás penna tartót [Sárd AF ; TSb 51]. 

elszállíttathat elvitethet; a putea să dispună 
să fie cărat; wegbringen/schaffen lassen können. 
1661 miuel az orzagh mindé (n) tiz tiz personara 
«gy egy keobŏl lisztet limitalt . . . az houa kiuan-
tatik el szallettathassa [UszLt IX. 75. 37 fej.]. 
1722 Ezek a régen hozott fenyő Gerendák ha 
jok volna(na)k, ki faragtatnám â nadgjábol, el 
száliittathatná(in) továbbat [Fog.; K J. Rétyi 
Péter lev.]. 

clszállíttatlk elvitetik; a fi dus; weggebracht 
werden. 1756 nem tudgjuk . . hogj Jobbágj 
innen más Portiob(a) innen* el szálitatott volna 
[Dumest H ; JHb LXX/2. 90. - a így kétszer!]. 

elszállíttatott ba/elszállásolt; încartiruit; ein-
quartiert. 1847 : Kimutatása Az 1846/47 Katonai 
év második Feléről az itten el szállíttatott Katona-
ság Részéről, az aluvo xroknak a Polgárok általi 
Kézhez léendő ki szolgáltatásokra nézve [Mv; 
MvLev.]. 

elszámlatik fel/megszántatik; a fi ara t ; bepflügt 
werden. 1747 valaki kivánnya . . az egész 
hatarb(an) Osztasunkat meg másolni fel bontani 
haboritni tegyen le előszőr 100. Aranyat 
Gabonaja el vetetődjék el foglalodjek arra a részre 
az melly részről el szanlatott (!) [Mezőbodon TA; 
JHb XI/31. 5 - 7 ] . 

\ 7.,ivaros fogalmazású szŏvegr kihagyott részének tekintetbe 
vételével köv. tényállás rögzíthető: Ha az osztozás után az 
osztozó felek valamelyike az osztozással „nem Contentus azt 
rontva bontya másét el foglallya el vágja", azaz learatja, attól 
a levŭçott éa lefoglalt gabona annak a félnek adassék át, amely 
fél a földet megszántotta. 

elszán 1. felteszi magában, eltökéli magát ; 
a-şi puné ín gînd; etw. vornehmen. 1590 : Mond 
Nemet Mihály (: Keowettiwk k-ket:) Ne(m) bara-
tom vagy bestie lelek kurwa (így!), Ezenbe hozza 
vagh az chakannial, Az mi megh hólt atiankffia 
semmit ne(m) tudott zandekaba hogy el szanta 
volt hogy megh eollie, nem tudott hozza tartozni 
es teolle felni [UszT]. 

Szk : ~ja magában 'ua.' 1793 : most az őszen 
. egészen elszánta magában hogy minden uton 

módon elváljék [Koronka MT; Told.]. 1824 
előbeszéllék melly szerént tőbb Házi Szükségeik 
felett, a Sz. Ekk(lesi)ának valo adósságokért 
elszánák magokban a' Polján Rétén valo két 
kitsin Darab Réttyeket eladni [Asz; Borb. I]. 

2. ~ja magát rászánja magát vmire; a-şi călca 
pe inimă, a se hotărî; etw. über sich gewinnen. 
1795 Minthogy maga is tudja Ngod hogy az 
egész két familiáb(an) mind Atyám mind pedig 
Ngod részéről egyetlen egy vagyok, azért Jo 
Atyámfiai és az Édes Atyám tetszéséből 's jovas-
1 ásókból felette szűkségesnek 's elkerülhetetlennek 
tartják a' Házasságomat ugy anyira hogy tovább 
halasztanom kárasnak és veszedelmesnek tartják, 
azért én is már el szántam magamat a ' Házasságra 
[Mv; IB ifj. gr. I . Bethlen Sámuel anyjához]. 

elszánás elhatározás; hotărîre; Entschluß. Szk : 
maga ~ db ól jószántából, önszántából; de bună 
voie; freiwillig, aus eigenem Antrieb. 1849 : mikor, 
hová távozott el? — s ha eltávozott más kény-
szerítéséből történt-e vagy maga elszánásából ? 
[Kv; Végr. Vall. 24 vk]. 

elszánt ige 1. szántással csalárdul birtokba vesz; 
a lua ín posesie ín mod fraudulos (altuia) la arat 
călcînd răzorul/hotarul; (hinterlistig) ab/wegpflü-
gen. 1573: Kerekes Istwan Azt vallia hogi Eo 
egi feleol Zomsed az Zas Antalne feoldehez, kenallia 
volt vele hogi meg vegie, De eo Nem akarta 
Mert Seres Marton Io darabot ely Zantot az 
feoldbe, Es ha vyzza kerne teolle egywld nem 
adna p(er) nelkwl eo neky az nem kely [Kv; 
T J k III/3. 236]. 1583 : my Az Igaz hatarra Rak-
tuk a' hatar keoweket Amenyere Ahol raita a' 
theob feoldek ky zolgalnak Azért nilwan tuggiuk 
hogy amely feoldet el zantot Zabo Leorinch az, 
a ' feóld Eowe, Nem Thamas Vrame | az a' feold 
akit mond Thamas vram hog el zantot vgian Az 
Zabo Leorinch feoldeheoz valo [Kv; TJk IV/1. 
177]. 1588 : Oros weolgieben Jako Telkea feleol 
Egj darabia, ugj minth harmada, Kemenj Lazloe, 
Annakis ell zantotta Kemeny Georgy Egy darab-
iath. Az Kemenj Istuanne rezyt penigh totaliter 
megh zantotta, kireol p(ro)testala Kemenj Lazlo, 
Kemenj Istuanne kepebén [Gyerőmonostor K ; 
KP. — aJákótelke tőszomszédos falu]. 1592 u. : 
az J . . . feoldembe(n) zantot ell ket auagy három 
borozdat zent ferenczj nap tayban 1592 ezte(ndeo)-
ben [UszT]. 1598: az vegeben Jrotwania volt, 
annak az feőldnek, semmikeppen Nem ohatta 
szép paltul, hane(m) Mindenkor az oldalaban el 
szántót, Az veg<e>ben penig el kaszoltt (I) [M. 
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fodorháza K ; Ks]. 1604: az medeseri hatarban 
nagy hegy neúy feóldemet el zantotta ekejewel 

es be vette buzawal [UszT 18/6]. 1606 Hi t tam 
ki az fóld mereöket az Jspotalj fóldre, mert Cray-
czar András el zantot uala benne, fizettem nekik 
f - d 32 [Kv; Szám. 12a/I. 30]. 1632: Jstua(n) 
vra(m) meni ki lass hozza mert az te földedbe az 
másik Tizes el szántót [Mv; MvLt 290. 98b]. 
1650 Megh bizonyította Szász Balint, hogy el 
szantotta az J az földenek boroszdajat, Azért 
minor potentian vagion az J erette [UszT 8/64. 
29b]. 1743 Csalóka Peter fellylil viszá szántót 
az Gondos Vram szántásáb(an), mivel sokat 
mondotta hogy ell szántót vólt az Körősi György 
Vramébol [Bál. 86]. 1753 azon ekék az mellet-
tünk lévő ország uttyábolis hoszszára végig el 
szántottak egy őlnyit [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 28]. 1767 azt is kedvetlenül hallom sőtt 
bestelenségemnek is tar tom ollyan hazugságokat 
beszéllettek felőliem hogy én az meleg völgyben 
az Uraknak földjéből edgy jo darabot ell szán-
tot tam volna az illyen beszédeknek Urat kévánom 
tudni, mert én soha senkiét hamissan ell nem 
vettem nem is kévántam [Kv; Ks 11. XLVI. 461. 
1776 : N. Simon Gábor Uram Posteritas mas 
emberek(ne)k az Szántó földgyeit el szokta szán-
tom ha jelentyük azt felelik nékünk hogy 
keressük Törvenel [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 
5/4]. 1796 : földjeiket Turos Péter el szántotta 
[Bács; RKA]. 1807 : (A földből) tsak bizonyos 
reszt, rész szerént el szántottak, rész szerént el 
kaszáltak [Torda; Ks 65. 44. 11]. 1831 : a ' Tekin-
tetes ur Veres Sámuel nevezetű Colonussanak 

. Szanto foldgyét melly a ' Tekintetes ur Allo-
dialis földgye Szomszedtsagaba vagyon el szánt-
ván, tehát kéntelenittetek a Tekintetes Tör-
vényes Széktől Commissariusokot kérni [Étfva 
Hsz; Borb. II] . 1854 megtalálására albisi Ns 
Barthos Ignátz Urnák megjelentünk azon okbol: 
hogy az al Csernátonia Kis határban Aranyos 
hegy nevü lábban . . . Ns Czirják Antal Ur mellett 
lévő szántó Földje tetemesen el lévén szántva az 
ezen két Főid ès ennek szomszédjai0 . . . közti 
határ egyenetlenségben lévő szántóik közt a’ 
megzavarodott barázdát járnók és egyenlítenők 
ki [Albis Hsz; BLev. — aA.csernáton Hsz. LKöv. 
a szomszédok fels.]. 

2. felszánt; a a r a ; anfackern/pflügen. 1583: 
nilwan tuggiuk hogy amely feoldet el zantot 
Zabo Leorinch az, a’ feóld Eowe [Kv T J k IV/1. 
177]. 

3. feltör/szánt; a desfunda/ara; bepflügen, um-
brechen, aufackern. 1573 Gruz peter hity vtan 
vallia, hogi mykoron vicey Antal ely zantotta 
volna az Hennig Iacab Be Iaro vta t az eo kertebe 
vgy kerte volt Eo t Hennig Iacab hogi zerzene 
Kis Antaltwl egy be Ja ro vta t az eo kertere [Kv; 
T J k III/3. 184]. 

elszánt mn eltökélt; decis, hotăr î t ; entschlossen. 
1815 A' Nagy Enyedi Fő Fő oskolánkban Tanu-
lását végzett, Magát a7 Papi Sz. Hivatalra el-szánt, 
és kíilsö országi, név szerént a ' Göttingai vagy 

Heydelbergai Academiakra menni szándékozo Kö-
rösi Sándornaka Bizonyság Leveleit . mutat tya 
bé Fő Consistoriumunk a Mlgs Királlyi Fő Igazgató 
Tanátsnak [Kv; Nyl rK XI I , 139. - aKőrősi 
Csorna Sándornak]. 

Szk : ~ akarat feltett/eltökélt szándék. 1599 : 
monda hogj vagio(n) nekòd fanchialban0, menj 
Arra chiepelj teis azt, erre mingiarast hiszem neki 
el Zant Akarattia volt mingjarast hoyszam 
kezde verny Jgenis vere, meljnek Jeley raytam 
is voltak [UszT 14/32. - aTi. búzád] ~ jý 
akaratából jószántából, önszántából, saját elhatá-
rozásából. 1769 A Felséges Udvar eleibe hatván 
Ncfmely Lakosok (na) k panaszszai, hogy a so 
akn; kon Lévő officium számára Fa vitelre eről-
teti ének, eo Felsége innen Anyai kŏnyŏrŭletes-
v gébŏl vigyázván az elŏ Tárházánakis meg mara-
dására, az efféle erőltetést keményen meg tÜtotta 
. . . ha ki penig el szánt J ó akarattyábol vinni 
akar nem tilalmaztatik [i.h. XIIT/97] ~ szán-
dékkal eltökélten. 1653 : Básta elszánt szándékkal 
véghez vivén dolgát Mihály va jda ellen, Tordáról 
megindula, és Szeben felé méne [ETA I, 61 Nsz]. 

elszántás 1588 Byro vram p(ro)positioira 
therwen eo kgmek varosul Melyek keozzewl legh 
elseo, az hatarnak visitalasa, Az liatar dombok-
nak vytasa, es el zantasa, Seot kewannia eŏ kgme 
tanachawal egie(te)mbe, hogy Bizonios Negy 
vraimat valaztananak az hataroknak megh lato-
gatasara [Kv; TanJk 1/1. 65]. 

A szövegezés pontatlan volta miatt a szerk. nem twlja a 
címczóbeli szót értelmezni. 

elszántat 1. szántással csalárdul birtokba vesz; 
a dispune să se treacă ín mod fraudulos ín posesia 
sa călcînd răzorul/hotarul la a r a t ; (hinterlistig) 
wegackern lassen. 1598 : abban az Chereit feóldben, 
az Makay Leorincheben, Egy feleol Tyz Rudat 
szantatot el, Eordeóg ferencz Vram az széliben* 
az hozzaban Tízen hat Rudat , mellyet eö kegyelme 
Be is vet tetet t vala keolessel . . . es el is Takara 
rolla az haznot [M.fodorháza K ; Ks Kowachy 
Istwan vall.]. 1617/1628 mikor Lazar András 
el I r ta ta es szantata, Lazar Is tván Erdejeben* 
megh az Eperj szedesis t ü t u a volt [Ditró Cs; 
LLt Fasc. 69]. 1757 Se ed ju t t , Se másutt nem 
láttuk, s nemis tudjuk hogy a Farkas Pál Uram 
főidéből elszántatott volna [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 23]. 

2. felszántat/töret; a dispune să fie arat/des-
funda t ; aufackern/pflügen lassen. 1757 azon 
Templom mellett lévő földnek Alsó, és felső 
szegeleteíből szakadott viszszá a Farkas Pál 
Uram földéből az . Groff Ur eö Ngáéhoz mellyet 
el foglalt és borozdait el szánta t ta volt Farkas 
Pál Uram [uo.; i.h.]. 

elszántódik szántással bir tokba vétetődik; a f* 
luat ín posesie prin călcarea răzorului/hotarului 
la a ra t ; durch Wegackern ersessen werden-
1765/1770 : (A földből) az Bonyhára menő utnál 
két borozdányi el szántodott [Széplak K K ; SW 
évr. Transm. 191]. 
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elszántott szántással csalárdul birtokba vett ; 
luat ín posesie ín mod fraudulos prin călcarea 
răzorului/hotarului la arat ; durch Wegackern 
hinterlistig ersessen. 1751 : Báró Hallér Ferencz 
Ur eŏ Nsga sok izben <aff>éle általok el borozdolt 
el szántott Jobbágj földeknek Széna<f>ŭvek(ne)k 
kijártatására engemet Tisztel edgjŭtt hivatott 
[Kissáros K K ; IB. Franciscus Sz. Királyi (60) 
vall.]. 1849 ez alkalommal Szeles Károly ur 
ugy nyilatkozott, hogy a ki járö földek végei, 
nem a Kováts Moses ur által álltott viz borozd áig, 
hanem végig kl a Kováts Mozes ur által el szán-
tott eke útig jártak ki, s abban bűtűlődtek [Szu; 
Borb. II Simo Pál városi jegyző kezével]. 

elszánt-vet (földet) felszánt-bevet; a ara şi a 
însămînţa (pămîntul); bepflügen-besäen. 1751 
három köböl ősz buzátt jol meg mivelt Főidben 
jo alkalmas időben el szántson Vessen, és azt 
meg <tak)artassa, be hordassa és procurája 
[Mezőbánd MT; MbK VIII. 12]. 

elszaporodás înmulţire; Vermehrung, Überhand-
nalime. 1858 a' már nagyban el harapózott és 
nieg sokasult Czéh ellemeseket (!) ( : fusereket:) 
illő útra térittetésért az ülető hatoságnak annyivalis 
inkáb által adni, mint hogy hovátovább a' nagy 
elszaporodás miatt, a’ Czehális Mesterek jogai 
nieroben letiportatnak és meg semmisittetnek [Kv ; 
AsztCLev. Hat. Prot.]. 

elszaporodik megsokasodik; a se înmulţi; sich 
vermehren. 1614 Miuel hogi orzagunkban az 
roz pénz illien igen el zaporodot vegeztwk orzagul, 
hogi affele feier garast ez utan se Ngd ne veressen, 
se pedighlen inasnak ne legien zabad sohul 
az Ngd birodalmában veretnj [Ks 87 ogy-i végzés]. 
1623 (A) Malaczokot ne hanniak ell Tartossak 
es zaporiczíak Eókeőt hogy zaporogyek Egy 
Nehany Ezer diznonk ell [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1673 annyera el szaporodot azo(n) 
legeló barmok (na) k számok hogy en magamis az 
nielly helyet ennek elótte széna fűnek tortva(n) 
kaszaltattam attolis immár az barmok(na)k sok-
saga miat el szorittattam [Mezőzáh TA; Wass]. 
1756 az előt én ugj tudom a még ennyire el nem 
szaparadot az ember hogj nem igen szántották 
[F.borgó BN; BK. Faszere Győrgj (50) jb vall.]. 
1802 Komj átszeg nevii egész Falut az arról 
neveztetett Nemes Komjátzegi Famüia birta, de 
el-szaparodván és aprosodván ezen Nemzetség 
végre, hat nevezetes részekre vagy ágokra hatá-
roztatott. ezen Falunak Birodalma [Torda; JHb 
X111/91. 1832 A Gabonást, Cstirt a leg tisztábban 
tartani szoros kötelességének ösmérjea hogy a 
Gergeritza el ne szaporadjon [Csapó K K ; Berz. 
201. 

elszárad 1. el/összeaszik; a se smochini/usca; 
verhutzeln, ziisammenschmmpfen. 1574 Borbei 
Egyed Azt vallya hogi egi Beteges germeke volt 
ky Annyera ely zarat volt hogi chak az chiontia 
Beore Marat volt semy orwoszagal Neky ne(m) 
haznalhat volt, Azomba Ieot oda az felesege 

Annya Az Monta hogi Eo hallota hogi ebnek 
feiet Meg kellene feozny, Es abba kellene liaromzor 
Meg ferezteny, Meg chelekettek es az vtan az 
germek meg giogwlt [Kv; TJk III/3. 370]. 1584 
Keomives Ianosne Es Eotweos Peterne Anna 
valliak vitte ez ket valló az eothweós peter gier-
meket ez vargane Annianak ky Immár iob Rezere 
vgia(n) el zaradot volt, mongiak meg Neky hogy 
Nem Alhatik hane(m) eyel Nappal Niughatatla(n) 
volt | Égkor az gazda Azzony ky hiua, Es Mutata 
Hat ez Lakatosne amy ( !) kertewnkbe vagion es 
három zegew lepedeewel (!) haitya vala Zentgeorgy 
Estin a' harmatot, Megh zolitok a' gazdam Azzon-
nal, Es monda, Bizony gonoz Azzoniok ezetekbe 
Iutnak hogy meg zolitatok, ez ig lewen, Az gazdam 
Azzonnak mint egy három het Mulva Niaualiaia 
león, es el zarada es meg hala [Kv; TJk IV/1. 
261, 280]. 1716 nyavalyájával hova továb mind 
inkáb el erőtlenedet szegény, es végtere ugj el 
szárodatt es el nyomoradott, hogj az szemérem-
testit az lábra valóján kiviil tartotta | Ilarinai 
Miklós Ur(am) ugj el száradott vala, hogj csak 
az csontya s az bőri volt [Nagyida K ; Told. 22, 
26]. 1741 az gyermek pedig egészszen el száradot 
volt [Meggyesfva MT; Ks 184 LXXXVIII] . 
17591XIX. sz. eleje (A) Források annyira el 
száradnak, fogynak hogy ollykor az Marhájok-is 
a’ Szomjuság miatt el-vesznek és száradnak [Dál 
K ; Told. 12/124]. 1776 éhezések mián azon bé 
hajtott Sertések majd egészszen el száradtanak 
[H; Ks LIX/13]. 1813 maga a káros gazda ez 
előtt két hetekkel maga mondatta nékünk, hogy 
ö nem tudgya, hogy mi baja vagy nyavalyája 
vagyon az ő lovának, mivel szemlátomást szárad 
el [F.rákos U; Falujk 84 Barrabás Áron pap-not. 
kezével], 

2. elsorvad; a se atrofia; (da)liinsiechen. 1584 
Barbara Zabo Paine vallia igen beteg valek, 
hiŭatam hozza(m) zabo Catot, Azt monda hogy 
keotes volna raita(m) Ada be valamit Innom, 
Es mihelt be veóm, mingiarast az karom meg 
haborodek es most(is) chak Naponkent el zarad 
a' kezem | Sophia varga András felesege vallia, 
Az elseo giermekem hogy león, ez Azzony vala 
velem . . Hallottam sok emberteol hogy atkozot 
minket hogy Ne(m) fizettewnk megh neky, De 
azolta Immár hogy fekzem het holnapia vagyon 
es az kezem el zarat seót mindé (n) eyel Reám Ieó 
a' gonoz hol Apam hol Ania(m) kepebe, de egiebre 
gianosagom Nem volt hanem ezen Sos Janosnera. 
Tegnap délkor bezellem vala egy nehany embernek 
Niaualiamat es ezen Sos Ianosnet hozam eleó, 
mihelt kezdek feleolle bezzelleny, Bizoniara hogy 
soha az eggik kezemet nem mozdíthatom, sem az 
vyamat, De hogy feleólle kezdek ez Ázzon feleól 
bezelleny, Mingiarast fel vgrek az benna kezem es 
zemekel Neztek mint razodot, hogy az ep kezem el 
meg Ne(m) bírhatta(m) | egy Sophia Neweó húgo-
mat tartom vala hazamnal. Az labat meg vesztek 
es a' kezeis el zarada az ereyet el veottek vala 
[Kv; TJk IV/1. 219, 244, 256]. XVIII. sz. eleje 
A mely lovon holt tetem indúl nem kel várni hogy 
meg keményedgyék a Csomoja, jo idején gyengén, 
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•és nem mellyen meg kel vagdalni ă Csontot, aprŏ 
sót kel rea hinteni és mogyoro fával mind 
addig kel dörgölni, még megh lágyúl a Csomója, 
nem kel kímélni, csak az inat meg ne Seresed, 
s el Szárad [ JHb 15/10 lótartási ut.]. 1759: 
Hajkul Farkas midőn vecturáztatott maga szá-
mára Májában a ' Groff alkalmatosságán égy ökrét 
a ' Groffnak ugy el-rontotta, hogy mi hellyt haza 
j ö t t el szaradt, és meg dŏglett [Marosludas TA; 
TKl 4 r. jb vall.]. 1776 Fordadian Jánost tudjuk 
hogy már régtől fogva betegeskedik fel keze 
szinte el szárodott Soha megsemis epűl [Lezsnyek 
H ; Szer. ua.]. 

3. kb. el/megfonnyad, elaszalódik; a se usca/veş-
te j i ; verdorren/welken. 1768 Allodialis termő 
Szőllőtt egyet tudunk, . . . egy nap ki kapálhattya 
liusz kapás, és mivel a ' tavalyi esztendőben ell 
vervén két ízben a jég, az idén pedig az hideg 
«11 vévén, igen ell száradott, és pusztulni kezdet 
[O.kocsárd K K ; Ks 74/55]. 

4. kiszárad; a se usca; aus/vertrocknen. 
1822—1824 : 4. Fűszfa meg Udvasadván, el Száro-
da t t [Mezőbergenye M T ; MRLt]. 

5. összeszárad; a se usca; ver/zusammentrock-
nen. 1826 : A ' Nagy K á d . . . annyira el száradót 
el pattogzattak ontorai [Dés; DLt 251]. 

(5. (tövéről) leszárad/fonnyad; a se usca/veşteji; 
abtrocknen/dorren. 1677 : küldettem . . . dinnyetis 
tizen hetet, az mineműek(ne)k szerit tehettem, 
csak hogy az jegh esső igen el vervén az szárat, 
idő előtt el szárad, az gyűmőlczeis erővel és nem 
jóként erik hamáris el vesz [UtI]. 

7. el/kiapad; a seca; versiegen. 7759/XIX. sz. 
eleje: (A) Források . . . annyira el száradnak, 
fogynak hogy ollykor az Marhájok-is a ' Szomjúság 
miatt el-vesznek és száradnak [Dál K ; Told. 12. 
124]. 

8. kiszárad; a seca, a se usca; austrocknen. 
7592/7593: az a’ porond zygett . . . soha tilal-
mas nem volt . . . la tom most, hogy vgian el 
zarat az viz onnat | az porondnak az mely Aga 
az Kws zamosnak Dees feleol walo feljn migien 
vala ala, tiztan el fogia onnat, es el zarada a’ 
viz folias onnat [Szásznyíres SzD; Ks]. 1765: 
i t t Bethlenb(en) ennék előtte . . . hasonlo Tócsa 
es pocsolya volt min t mostis, hanem száraz 
időben el száradott valamint hogy mostis el 
szárad [Bethlen SzD; BK]. 1780: a Maros(na)k 
Gyógy felőli valo ága el száradván, berkes hely-
nek maradott , és azután Olosz i r to t ta t ta ki 
[Algyógy H ; BK ad nro 450 Lud. Váradi de 
Kéménd a (68) nb vall. - »H]. 

Ha. 1807 el száradat t [KLev.]. 

elszáradt I. mn el/összeaszott; smochinit, uscat ; 
verhutzelt, zusammengeschrumpft. 1716 tel-
lyesseggel el száratt ember vala | az az nyavalyaja 
vetett véget életébenis, mert mikor be vivékis 
Colosvárrá, ugjan el esett , el hervadott es el szá-
radot vala | el szárat t es el erötlenedett vala sze-
gény [Nagyida K ; Told. 22]. 1821 (Temették) 
S. Vintze Jants i 3 eszt(endő)b(en) járó el-szaradott 
leánykáját [Damos K ; RAk 105]. 

II. Fn-i jell-ű haszn-ban : kiszáradt (fa); (copac) 
uscat; Verdorrte. 7797 a Tamila mellett fel 
fogott gyűmő(csöst) ú j ra csemetékkel ( : ki tépvén 
az el száradtakat:) bé plántáltom [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

elszármazik elkerül/szakad; a pleca, a se duce 
(de undeva); wegkommen, sich trennen. 1724: 
i t Gelenczena két fele Forisok voltak . . . egy része 
innét el származót, más resze it meg liolí [Bet. 
6 Márkos Pétér (60) pp vall. - aHsz]. 1752 
Mojos Blága onnan el szármozván meg holt [M. 
fülpös MT; IB. „Franciscus Mikoltsa de Károly-
vár a " (40) nb vall. - aGyf]. 1791 : Jutz i ment 
Férjhez Búzás Botsárdra ., Mári és Aniska 
innen el szármozván az Annyakkal egyűt, és a' 
mint hallottam mais élnek [Várfva TA; Borb. 
I I ] | néhai Székely Lászlónak voltanak itten 
Rákoson négy Léányi a ' más kettőt t 
azután hogy innen el szármoztanak nem tudom 
hogy ma hol vadnak és hol laknak [uo.; i-h. 
Steph. Pető (68) nb vall.]. 

elszármazott elkerült/szakadt; plecat, dus (de 
undeva); weggekommen. 1816 Abodbola el szár-
mozatt Nms Doboka Vármegyében Soo folván 
lakó Balog Sámuel [Msz; BalLev. — a S z é k e l y a b o d 
MT]. 

elszed 1. elragad, erőszakkal elvesz; a lua (cuiva 
ceva) cu for ţa ; weg/entreißen. 1562 Másodnapra 
Budában minden rendbeli embernek f e g y v e r é t 
elszedvén, Isabella királyné aszszonyt, Fráter 
Györgyöt és Petruit Pétert minden vitézlő népével 
öszve fegyver nélkül Budából kiküldé, és a 
várost mind Pesttel öszve magának elfoglaláa 

[ETA I, 14 BS. - aTi. a török 1541-ben]. 1661 
Az mellőlem elszökött és megfogott d r a g a n y o k n a k 
fegyvereket elszedvén, egy is bennek életben ne 
maradjon, mind megölessétek [SzO VI, 235 
Kemény János a fog-i vicekapitányhoz és az 
ub-hoz]. 1747 az emlekezetben forgo kotlós tyúk 
Lengjél Jánosnéje volt, mellyet midőn el szedett 
volna pislenestöl edgyŭ t t , az A. eo kglme poten-
tiose meg támadott , a’ Pislenek(ne)k fejeket el 
szaggatvan Juonnénak az orczájahoz verte [Torda; 
T J k I I I . 157]. 1783: Nanya Makavéj az 
uton járó emberektől él, gődrőt t tsinál a vetésse 
széliben, s abban belé fekszik, s a kik ott mennek 
el azoknak Süvegeket, Szotyrokat egyéb ruhájakat 
el szedi, s bé isza [Faragó K ; GyL]. 

2. beszed/vesz; a lua ; einziehen/nehmen. 1688 : 
az sokadalmi alkalmatossaggal, megh engedtetik 
az Mészárosok (na) k három napok alat hogy az 
Tehen húsnak fontyat negy negy penzen arullyak 
az utanis Becsi fontai ha mérik megh engedtetik. 
Mely Becsi fontokat Hadnagy Vram csináltasson 
ujjulagh, a régi fontokat el szedvén tőlleka [Dés; 
J k 26b. — a Er t sd : a mészárosoktól]. 

3. letépdes; a rupe; abreißen, entspitzen. 1633 : 
az tizta buszának feiet teobíre mind el szette uala 
az sok vad lud . . . oda la t tn i menenek de hogi 
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el szette volt az vad lud az feiet ugi hattak vala 
es el jeottenek onnét [Mv; MvLt 290. 133a/2]. 

4. kitép; a smuci/smulge; ausreißen. 1744: 
Konsztandin Banúl felől tudom azt is, hogy eŏ 
hóhér kézb(en) is vólt ez előt, és a’ jelét a ' kezén 
hordozza, mert a ' körmét el szették [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 

elszederjesedik ellilásodik, szederjessé válik; a 
se face albastru închis (ca mură) ; (dunkel)blau 
werden. 1794 : torkát anjira szorongatta Horvát 
Iosef Uramnak hogy egészen el szederjesedett, 
a kezében | ekkor torkon ragadván fojtogatni 
kezdette, mely miatt el-is szederjesedet Ábráza-
tába [Dés; DLt 1799. évi iratok közt]. 1819 
halála után teste is hogy meg maradót volna a 
természetes színébe avagy el szederjesedet volna 
nem tudom [Kv; Pk 2], 

elszedetés beszedés; percepere, încasare; Ein-
hebnng. 1846 : A béállott Katonai éven keresztül 

ki szolgáltatni kellető élés részletekről az 
ado mennyiséghez arányzott kiosztás vagy rovatai 
megkészíttetvén . . . , sietünk azt további kezelés, 
s a' kellető elszedetés végett ezennel béadni [KLev.]. 

elszedetik erőszakkal elvétetik; a fi luat cu 
forţa; gewaltsam weggenommen werden. 1 768 
Communicaltatik igen Serio Kglmeteknek, hogy 
magok járásokban minden paraszt Jobbágy és 
zsellér Emberektől a’ Fegyverek úgymint Flinták, 
Pistollyok, kardok, Tsákányok és Lántsák minden 
haladék nélkül el Szedessenek [Dés; Ks 84]. 

elszedcltelik erőszakkal elvétetik; a fi luat cu 
forţa; gewaltsam weggenommen werden. 1751 
akár holis azon Dominiumban Paraszt ember 
vadászatba deprehendáltatik, azonnal fegyvere el 
szedetessék, magais kemény animadversiót végyen, 
és vadász kútyái el lővőldősztessenek [Nsz; Ks 
79. XXVI. 1 1/2 gub.]. 

elszedhető szétszedhető ; demcntabil; zerlegbar. 
1850 Egy darab vas ágy ( elszedhető:) 
[Algyógy H ; Born. F. Ii]. 

elszédül 1. szédülés fogja el; îl/o apucă ameţeala; 
von einem Schwindel gepackt werden. 1598 : vala 
az Jnek egy vizhord<o> kartiaia kezembe, kit 
en tŭllem kere megh, melljet en maga(m) Jo 
akaratom 

zerent kezebe (n) adek aitom eleott, 
niy(n)dgyarast hozzam yte velle, vgy yte az 
feycmet hogy el zedylek [UszT 13/27]. 

2. szédeleg, környékezi a szédülés; a ameţi, 
a avea ameţeli; schwindeln, taumeln. 1613: 
Mikor általmenénk az tengeren, csak alkolmas 
hab vala, de mégis nékem az fejem az habhányás 
miatt elszédüle [ETA I, 68 BS]. 

elszegényedés leszegényedés; sărăcire, calicire; 
Verarmung. 1814 : következik . . . gyermekeinek 
rövid időn való el-szegényedések [Ne; TSb 12]. 
1840 : Bentze Illyés . . . el szegényedése okának 

azt tudjuk Hogy ki mennyi Interest kivánt 
tőlle költsönbe adott pénzire, annak annyit fizetett 
[Várhegy MT; TLt Közig. ír. 1042]. 

elszegényedett leszegényedett; sărăcit; ver-
armt, arm geworden. 1786 egy Memorialis con-
ceptusat viszi a’ szegény Communitas az Úr-
hoz oly alázatas kéréssel méltóztassék ezen 
conceptust . . . Német nyelvre fordítani . . . nem 
lésznek az Úrhoz háládatlanok el romlott és 
szegenyedett állapattyakhoz képest [Torockó; 
TLev. 5/5]. 

elszegényedik leszegényedik; a calici/sarăci; 
verarmen. 1582 Ilona Eothweos Gheórgne 
vallia . . Az feleseghez Annya mikor perlet 
Zilagiwal Akkor hozot Apro theóredek es ky 
egetet ezwsteót es hithwan theóredezet kapchot(is) 
. . . , Mondwan hog Igen el Zegenyedeth [Kv; 
TJk IV/1. 26]. 1597 : Bek Peter vallia 
Elek János . ige(n) el zegeniedet az tarsasagli 
miat, seot vgia(n) azt mondotta hogi at ta volna 
Jste(n) hogi soha ne tarsalkodhatot wolna Baniai 
Janossal mert eomiatta zegeniedet el [Kv; T J k 
VI/1. 13 -4 ] . 1632: Ez a' megh holt vrunkft ide-
jeben le tetetuen, minden falukon ualo bor korczio-
mallas indesinenter continualtatott, mely miat, 
az mint az szegenjsegh hiti szerent referallia, 
annira el szegeniedtenek es marhaiokat az bor 
arraert el adua(n), sokan keözzwllek mar elis 
budostanak [Persány F ; UC 14/38. 9. — ^Bethlen 
Gábor]. 1663: Miuel aza(n) Falu telyessigessen 
el eget ugy hogy egy puszta haznal teőb raj ta 
ninczen az emberib(en) sokan le vagattak es 
rabsaghra vitettek, nimelyek penigh az Pestis 
mia el holtak, az mostani valtozo allapotokb(an) 
a Pogányok es az nagy dragasagh miat el szege-
nyettek, es marhatlannoka marattak, az mi legh 
nagyobb az megh hodolt Falukhoz csak egy mely 
főldnire vagyo(n), felő eztis megh ne hodoltassa 
az Pogansagh [BSz; RLt O. 5]. 1670 ezek jo 
Ertekes gazdagh jobbagjok valanak . . . , az vta(n) 
Dániel Istva(n) Vram modnel kűlt valo szolgalta-
tasa mia el szegenyodenek [Szentpéter U ; Ks T. 
33]. 1689: Horvát Judit Aszonynak . . . Lévén 
Kolos vármegyeb(en) Apahidi (l) nevű Falub(an) 

égy Lovász Marton nevü örökös jobbágya 
. . . azis igen el vénhedet es szegényedet, maga 
élete kereséséreis alkalmatlan ez mostani sok 
Contributiokra nézve [Kv; RLt O. 5]. 1721: 
már el szegényettem, jobb lesz nékem szegénnyenis 
az én örökös Uramot szolgálnom [Naszód B N ; 
Ks 184. LXXXV]. 1778: az adozo nép ugy el 
szegényedett, hogy a’ kik(ne)k a’ R. Fiscus ídeji-
ben hat, nyoltz vagy tíz Öfrei voltanakis, most 
tsíplÖkké lettenek [Bányabükk T A ; BLt 11 
Berár Irimia (40) zs vall.]. 1783: az emberek 
a Nagj Szolgáltatás miat . . . el szegényettek 
volt s marhajokbol kipusztultának [Buza SzD ; 
LLt Csáky-per 110. L. 17]. 1786 : az Thorotzkoiak 

az terhes Uraság szolgai at tya mián igen el 
szegenyedtenek, némelyek a’ korhelység mián 
[Torockó TLev. 4/13]. 
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elszegényült elszegényedett; calicit, sărăcit; 
verarmt. 1834: Ide valo el szegény ült Szabó 
Eder Filip [Kv; AsztCLev. Szám. 102]. 

elszegődik 1. szolgálatra elszerződik/ígérkezik; 
a se tocmi/angaja (într-un serviciu, la cineva); 
sich verdingen. 1587 (A kapitányok) rea vigyáz-
zanak hogy mind férfiwy smind leány rendek, 
zolgalatra Allianak egy hetiglen valaky el 
Nem zegheodik, tehagh Az varosbol mindé(n) 
effele zemely ky takaroggiek, mert az kalitka 
lezen lakó helie [Kv; TanJk 1/1. 42]. 1592 
Vegheztek eó kgrnek hogy valamely zolga vagy 
zolgalo 15 Napigh Matol fogwa el Ne(m) zegheodik, 
Ereós Adot vegyenek rayta [Kv; i.h. 206]. 1593 : 
Az zolgak, zolgalok feleol, kic imit amot lezzegnek, 
es el ne(m) akarnak zegeodni, eo kegmek zolotta-
nak, hogi biro vram vyolagh vigiaztasson 
rea [Kv i.h. 208], 7737 Én Horvát Uramnalis 
jartain az Aszony ember iránt aszt monda az 
Aszony Ember hogy ő nem Szegődik el [Somlyó 
Cs; Ap. 2 Léstyán János Apor Péternéhez]. 

2. ts bérmunkába k iad; a da ín lueru contra 
pla tã ; in Lohnarbeit vergeben. 1664 Az B : 
Céh szeolejét szegeottűk volt el negyven eot 
forintban De mivel az homlitása, es egyiknek 
egy darab keverése el maradvan, at tunk nekiek 
negyven égy forintot [Kv; SzCLev.]. 1668 Az 
B Che szőleyet el szegőduen braszay uarga 
Györgynek minden műueuel hogy meg miuelly 
Jámborul Igirtünk uolt tőlle 48 forintot [Kv; 
i.h.]. 1693 Nemzetes Dobai János Uram, Gördit 
illyen dolgot <e>lŏnkben, Hogy az Aszszony 
nemely Szŏlŏkŏt mellyek nem az ŏ Gyermekinek, 
hanem az mas Arvaknak* jutottanak el szegődte 
volna, hogy meg dolgozzak őszi munkájá t ; Kevanna 
azért hogy mivel a Relicta maga szegődte el, mind 
etel dolgabol, s mind fizetes dolgabol fizetne meg 
erette [Ne; DobLev. 1/38, 13]. 1700 : az Nemes 
Tanács parancsolattyabol hogj az Malmot el 
szegőttem czinalni igirtem negj veder Bort [Kv; 
Szám. 40/1. 23]. 

3. ts kibérel, bérbe vesz; a închiria, a lua ín 
chirie; mieten. 1752 : maga udvarházát à falusiak 
valami Katona Tiszt számára ell szegődvén, ezen 
Istállotis annak szükségére engedte [Buzd A F ; 
Ks 22. XXIa] . 

elszégyelli magát megszégyelli magát ; a-i f i 
(cuiva) ruşine, a se ruşina; sich schämen. 1583 : 
Meniegzeobe valek, es Maios Mathiasne eg eleó 
ruhát esmere meg Igiarto Ianosnenal, eleótte 
vala, el akaria teolle Maiosne venny. Az Azzony 
el Zegienle magat, es kerek Maiosnet az sok Io 
Azzoniok hog Ne thenne zegient raita, hane(in) 
holnap zepe(n) meg Mosna, es vizza kwldene 
Igiarto Ianosne Neky [Kv; T J k IV/1. 137]. 

? elszégyenedett ' ?' 1703: Én Pekri Lőrincz, 
nemes Udvarhelyszéknek főkapitánya, adom tud-
tára a kiknek illik . . . » hogy gróf Apor István 
úr tekintvén a Zetelakiaknak alacsony állapotját, 
nékem mint ns. Udvarhelyszék főkapitányának 

szólott, hogy tekinteném meg e l s z é g y e n e d e t t 

voltokot és adozásoknak rendjit, e s z t e n d ő n k é n t 
hagynám 75 ökörrel való adózásra és eddig való 
restantiájokot a nemes székkel engedtetvén el 
[SzO VII, 119]. 

A közlésbeli adalék lehet elírás, eietleg helytelenül átírt 
hangalaki változat elszegényedeíí/szegyénedett helyett. 

elszel I . leszel/vág; a t ă ia ; absehneiden. 1651 
Kata Balas az ñazam hijara fel hagot szalonnam-
ba(n) el szelt valami disznó aprolekokis vo l t ak 
az hiúban abanis el loptak [Szászsztgyörgy BN; 
Wass. Deák Janosne Deák Borbara (33) vall.]. 

2. átvág; a tă ia ; durchschneiden. 1843 : elhagy-
ván egyszerre a maros régi árkát, oda v á g a t t 
magának árkát a grófné őnga juhokberkének dél 
keleti ezen oldalát el szelvén, a hol most is, és 
az olta állandóul foly [Körtvélyfája MT; EHA]. 

elszéled 1. szétszéled; a se răzleţi; ause inander -
gehen. 1653 : elszélede a t a tá r a városon, és kap-
dosott és prédált; a kit a kurtánokban hol talált 
azt levágta, de a város népében is a kurtán me l le t t 
levágának egynéhányat [ETA I, 64 NSz]. 1683 h. : 
Horváth® per Turcas et Tartaros est desolat(us) 
. . . Horvathi Szabó György, midőn az Falu el 
szeledett volna azon Horvathi Ecc(lesi)ab(an) 
leveő harangot magaval el vit te volt [SzVJk 103. 
— aKrasznahorvát Sz]. 1701 : Colonellus Eber-
gényi Vr(am) Regimentyéből ha t Compania kgls 
Vrunk eő Flge ellen rebellálván Faluknak 
fel veréssé vei és nagj prédál ássál s sok gonosz-
sággal Tőrök országra és m á s hellyekre el széllet-
tenek [UszLT IX. 77. 30 gub.]. 1723 mindezek* 
penig most az fellyeb valo esztendőben let éhség-
ben Széllyettenek el [Mező^án TA; Ks 15. Ll. 
5. — *Jb-ok és zs-ek]. 1749 az Kurutz Világban 
az egész Falu el futott , és el szejedett [Msz ; K v A K t 
Mss 46]. 1781 azon faluknak lakossi midőn 
annet el Szélijetenek huva telepettenek meg? 
[Msz ; L L t 89 /5 vk ] . 1801 A D e p u t á t u s o k m á r 
el szélyedtek [Kv; P.tN gr. Kemény Sámuel lev.]. 
1831 A' Guja béli Marhákat hogy el ne széled-
jenek a ' Tunyagi András uram inassa Virág László 
ha j ta t ta volt által a' Gyertyánosba [Dés; DLt 
332. 9]. 

2. szétszóródik; a se împrăşt ia; sich zerstreuen. 
1655: Az urunk ha iának a dézmája sem volt ott, 
hanem imitt-amott a meg*/íHásra el volt széledve 
[ETA I, 160 NSz]. 1714 a nagyobb kalugyer, 
kinek Perle János engedte volt, hogy m o n a s z t e r i á t 
építtessen, elszökik, az utána valo kalugyer meg-
hal, az oláh deákok elszélednek, a monaszteria 
elpusztul [Déda MT; MúzBf], 1748 : azon Tisztíts 
Praedicatornak a Maradéki el széledtenek s Deesre 
is telepedtenek bennek [Désakna; LLt]. 1757 
elszéledtenek volt az emberek az Erdőben, és 
elis Setétedtűnk volt [Spriiig A F ; BK sub nro 
834]. 1803 : a’ Kis Hágón tul mind cl széledvén 
sertéseim, az Exponens sertés?ei is akkor el téve-
lyedtek, 's ugy keveredtek a’ Czitz Hegyi Törők 
búzákba [Dés; DLt 82/1810J. - L. még SándorO 
269. 
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3. el /szétterül; a se întinde; sich ausbreiten. 
7657/1653 ott szelyedet el az Tatrangh, s ott 
folt, s ugy ment be az Veres Érbe [Kökös Hsz; 
BLt]. 1723 (Az ár) osztán le jo az Hegy alatt 
és a Királyfalvi Malom Gáttyában meg Tolyulván 
( mivel az a Gát mód nélkül magosra vagyon 
<£pitve :)• ugy széled el a Viz és ugy borittya el a 
Viz kŏzŏtt lévő Nemes Uraimék Réttyeit [Sövény-
fva K K ; MbK 150]. 1764 ezen Malomról le 
folyó viz annyéra el szelyedet, hogy tsak 
fel mennŭnkis a viz miatt alig lehetett [Szárhegy 
Cs; LLt Fase. 149]. 

elszćledćs 1. szétszéledés; răzleţire ; Auseinander-
gehen. 1739 Az idei terméketlenségre nézve való-
ban tarthatni, hogy a sok tereh-viselésben elfára-
dott szegénység elszéledésre s már a békesség 
után pacate lévő szomszéd országokra valo szökésre 
ne vetemedjék [SzO VII, 401 gub.]. 1777: az 
Emberek a mely irtoványokat ott laktokba 
tisztítgattak el széledések utánn a ki Konkojfalvára 
telepedett oda birta az földét [Konkolyfva SzD; 
JHbK LVIII/281. 

2. szétszóródás; hnprăştiere ; Zerstreuung. 1743 
nékünk feles indivisus At}rafiakul, néhai Csefei 
László nagy Atyám Maradvajnak t.i. lévén Nemess 
Kűkűllő Vármegyében Czikmántoron, két három 
Emberből álló bizonyos Portiotskánk, el aproso-
dásunk, és szélledésűnk miánn, birta aztot egyédűl 
Borbereki Etsedi Josef Bátyám, emiitett Csefei 
Lászlónak ollyan onokája, mint én, s más betsü-
letes Atyamfiai [Ks 38. IV 5 Tekerőpatakiu 

Gáborffi István nyil. — aTekerőpatakáról (Cs) 
való]. 

elszéledt 1. szétszéledezett; răzleţit; nach und 
nach auseinandergegangen/zerstreut. 1668 : az 
unitár(ia), Ecclesia gond viseleoj faradoztak abban 
mikeppen az Maytini András vr(am) succeszori 
kezenel leueo Corod neuű Zalagos falut ki vált-
hatnak, azok(na)k az el szeledet Jobbagiok(na)k 
szúksegekre es telepitesekre [Kv; KvLt I. 180]. 
1769 Mivel az országba Isten kegyelmességéböl 
már a Pestis annyira meg szűnt, hogy Háromszé-
ken Bodola, és Marosszéken Kakasd nevü Falukon 
kivül több gyanús helly nem találtatik, Kegyesen 
meg engedte a Mlgos K. Gubernium, hogy mind 
a Sokadalmak fel szabadullyanak mind pedig az 
oskolákbol el széllyedet Iffjusag tanulásának 
follytatására egybe gyŭllyön [UszLt XIII . 97aj. 
1835 az elpusztíttatott. Alsó Sinfalva Hellységé-
nek meg maradott s közelebbi Falukba el Széle-
dett tulajdonosai [Asz; Borb. 11], 

2. szétszóródottan élő; care trăiesc împrăştiaţi; 
zerstreuet/in Diaspora lebend. 736j az ország 
articuluŝâ "és törvénye szerént két "klastromnál 
több ižabãd“nem volt, az volt az református 
franciscáníiTs^barátöké,_egyik volt Csík-Somlyón, 
az másik"** Maros-széken, Mikházán . ezekből 
az" két“ klastroînokbol j ixcurráltak jaz páterek az 
Erdélyben imitt“amott elszélyedett^szegény cathp-
íicusokhoz [MetTr 437]. 

3. elterjedezte te t t ; răspindit; verbreitet. 1632 
az kd feleollein el szelledet panaszòlkodassi miatt 
ezerszer nagiub bántásom uagion nekem kdtul 
hogi sem en tullem k(egyelmedne)k [Kv Ks 41. 
D. 21 Lad. Bornemisza lev.]. 

elszélesedik szétterjed, elterül; a se întinde/lăţi; 
sich ausbreiten. 1806 a’ Viz lassan, lassan az 
ottan lévő partyát gyakor aradasai altal el szag-
gatván, ugy annyira el szelessedett a Viz, hogy 
ottan . . . altal jaro pallót nem tarthatvan a' 
Mostán fen állo kis hajós Hidatskát tsináltatták 
[Szászrégen ; Bom. XVI/80 Kiss Márton (98) vall.]. 

elszéleszt szétszéleszt, el/szétszéledeztet; a îm-
prăştia/razleti; zer/verstreuen. 1801 a nagy árviz 

a Tekintetes ur Tutajjaiban is szélesztett el, 
de ugy hallom, hogy csak a Hajó Rétbe vágynák, 
onnan pedig ha a viz meg szál elé vontatom köny-
nyen [Mv TL. Makkai Sámuel lev.]. 1803 
Harmad nap mulva a' Remeteiek loháton Fegjve-
resen . a’ Ploptyisba j ŏttek ; a’ mikor ezeknek 
dobogásokot az ötsém észrevette, a’ Juhokot 
széjjel kergette, 's ugj elis szélesztette, tsak egj 
néhánjot kaphattak elé ſToplica MT; Born. 
XVc. 1. 115 Nátye VàszüieV Ilii (40) col. vall.]. 

elszeletik levágatik; a fi tă ia t ; abgeschnitten 
werden. 1843 azon darab hely a juhok-
berke nevezetű helytől ez előtt mint egy hat 
esztendővel egy tavaszon lett nagy árviz által 
szeletett egyszerre el a maros által, elhagyván 
egyszerre a maros régi árkát, oda vágatt magának 
árkát a grófné őnga juhokberkének dél keleti 
ezen oldalát el szelvén a hol most is, és az olta 
állandóul foly [Körtvélyfája MT EHA]. 

elszemlél végignéz; a privi/examina; ansehen. 
1771 az Riskulitzai Lakosok által az említett 
Grohotiak gabonájokban te t t károkot min-
denütt el szemlélvén, az eastimatorok betsül-
ték . . a ' következendő modon [Grohot H ė

f 
Ks 80. XL. 17]. 1782(1790 Ezen kérésére a' 
Venerabilis Tractusnak nallam lévő Protoculumát 
szorgalmatos és szemes vigyázással el szemlélvén, 
találok egy Detsei Sámuel nevezetű Néhai Tiszt. 
Atyafit, a’ ki in Anno 1681 lőtt elsőben Szilágy-
szegi Pappá [Kraszna/Menyő Sz; Borb. II]. 

elszenderedik elszunnyad; a aţ ipi ; einsclilum-
mern. 1632 : immár el szenderedtem vala, hogj 
az Nagi kiáltást halla(m) [Mv; MvLt 290. 77a]. 
1751 elsőben én ásam az gòdròt azután Miron 
Péter szàlla bè a gödörbe 's én le diilék s el szende-
redém [Gyeke K ; Ks]. 1823 míg én a külső 
szobában el szenderettem, — az alat t a gyermek 
oda benn meg lett [Várfva TA; J H b F. 48 Popa 
Máriska Dsoszán Simon felesége (19) vall.]. 1831 
nem lévén ott hármunkán kivŭl senkiis el szende-
redtünk, de fel ébredésünkéi is mind vártuk a ' 
Gujást [Dés; DLt 332. 9]. 

elszenedezik 1. elszinedezik 
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elszenved 1. el túr; a admite/suporta; ertragen, 
dulden. 1570 Borbel Demeterne Jlona, hithy 
zerent vallya, hogy ew Nala zolgalt az lean es 
lattha Rezegesseget es Jdestowa valo hewereset, 
alasfelwalo Jarasat, es sok fele zotis halót hoz<a> 
kyt eo Nem Akart ely zenwedny hazanal, hane(m) 
eo ely kwlte hazat <wl> es Megh ha t ta hogi Teobe 
hazahoz Ne Jeoien [Kv; T J k III/2. 87]. 1573: 
vgian ha En Raytam ollian zydalmat teottek 
volna Mint az te vradon az zabad korchoman, 
vagi ky Mennek az varosbol vagy ely Nem zenwed-
ne(m) [Kv; T J k I I I /3 . 280]. 7574 ; Azt meg Ne 
keserced Raytam Myt az Attyamon, Mert ely 
Nem zenwedem [Kv; i.h. 345]. 1578: Er tyk azt 
is minemó tamadast teottek az feleky pokularok 
Zochy Mihal vramon Byro vram mingiart el 
kwlgie(n), es azt a ky a tamadast theotte be 
hozassa, mert semmyképpen ezt az insolentiat 
es hatalmassagot el nem akaryak zenwedny 
iobbagyoktul Mert vgyan ige(n) nehez newe(n) 
wezyk ezt hogy illie(n) feo emberen illie(n) gyalazat 
esset, varas iobbagyatul [Kv; TanJk V/3. 173a]. 
1583/1584 Myerth hogy az Thora keowetzetlen 
kwldeoth Zabo Adam Myltan el vehette az Halat 
Mert Vra Paranchyolta, es az my Reythok esset, 
Mindeneket el kel zenwednyek [Újfalu K ; Ks 
42. B. 9]. 1584 : az hatalmaskodoknak dolgokat 
nem kel el zenwedny hane(m) Az zolga Biro vra(m) 
az varmegiere Ideztesse eoket [Kv; TanJk V/3. 
284b]. 1592 ha egiebert megh ne(m) bwntety 
Isten ez varost de chak ez egi emberertis ostorát 
bochattia reaia, hogi ezt igi el zenuedek | Kadas 
Menihartne, Orsolia . . . vallia: Lonai Peterne 
panazolkodot azon hogi Mezaros fabianne azt 
mondana, hogi nem Igaz giermeke volna neki az 
eo giermeke, en azt monta(m) neki, hogi ha Igassaga 
vagion, ne zenueggie el, hane(m) keresse rea erette 
[Kv; T J k V/l . 211, 233]. 1610 megh az zegin 
Buday Mihalj Vram Ideyeben Buda}' Mihalne 
Margit Azony oda ahoz az házhoz Jar t az Santa 
Zaboni, Kwn Peteris oda Jart , es latta zemiuel 
az Santa Zabo hogy Kwn Peter uele vetkezet 
Buday Mihalneual mely dolgot az Santa zabo 
Zemibe altal hazahoz kealtot Mihal deaknera, 
hogy te Azony Ide ne Jary az en hazamhoz mert 
reóuid nap el vez, melliet haluan Mihal deakne, 
maga mo(n)ta az Vranak, Vram ezt ne zenued-
gieok el im mit kealt ream az Sa(n)ta Zabo : Melyre 
vgian reays keresy vala az Zeginy Mihály Vr(am) 
az zabot [Dés; DLt 321]. 1621 : mi ezt teoruiny 
nelkwl el ne(m) zenuedgywk [Dés; DLt 346]. 
1631 bezegh emberseges embernek nem kellene 
el szenvedni az mint le ruti ta ez az szeöcz Ferencz 
. . . azt monda bizony neki aha ehel holt Gükos 
beste toluai lelek kurua fia ugjmond, s miért jöz 
ide mikor tudod hogj nem zeretlek ugj mond 
[Mv; MvLt 291. 53a]. 1724 Tudom Eva hogy 
kétzer terhesedett meg Pekri Uramtúl, és ha 
I(ste)n el Szenyvedi, ugyan nagy gonosság az, 
amit eő kglme tselekszik [Egerszeg K K ; BK. 
Marton Petémé (52) ns vall.]. 1738 : sem az magam 
meg bantodásátt, sem az a ' Puskásom (na) k ártat-
lan és ok nélkül valo sonyorgatatásat el nem szen-

vedem [Ap. 5 Kálnoki Mihály a gub-hoz]. 1753 
en tŏbszŏr levelemben kigyelmedet sogoramnak. 
nominalni el nem mulat tom; most az edezer ha-
ugy eset alazatosan követem kigyelmedet; ezert 
nem kel vala engemet pirangatni leveliben, mert 
nem vagyok praebendas tseledgye kigyelmednek; 
ha szegengy (!) Legengy (!) vagyokis de en bi-
zongy (!) kedtŏl ollyan gaz levelet el nem szen-
vedek mert màr szokásul vette kigyelmed hogy 
ennekem mindenkoron ollyan leveleket küld hogy" 
egy jo szolganakis mas kŭ lŏmb levelet kellene 
irni [Lőrincfva MT; SLt XIV. 13 Suki László 
Gálfalvi Ádámnak]. 1764 ha többször passust 
tsinál kgyd nevem alat bizony el nem szenvedem, 
hanem tsak el szenvede [Erdőcsinád MT; Told. 
44/25]. 1769 : Nsgdat ok nélkŭlt meg nem bántya, 
de annyit mint eddig el nem szenyved [Mv; i.h. 
19/45]. 7787 : az Birák és Erdők iránt ki adott 
Felséges Rendelésekhez szorittsák az Embereket, 
és ha ki azok ellen hibázna, tellyességgel el ne 
szenvedjek, hanem . . . a Process(ualis) V. Tisztek-
nek jelentsék [Torockó; TLev. 3/2. 2a]. 1807 
gátat kelletik tehát minékünk vetni az ily atyafi-
ságtalanságnak, és ne szenvedgyük el, hogy egy 
pár atyafi a mi Jussunkalis Szabad rollét játszad-
hassan [Kv; Incz. XII . 4a br. Josinczi József 
lev.] - L. még MetTr 360. 

Az 1592, 1631 és 1753. évbeli adalék dmszóbeli szava eseté-
ben szinonimaként a 'lenyel' jel-sel is számolhatni. 

2. megtűr; a tolera; leiden, vertragen. 1670 
Linczigh Dániel Uram fatealá liogy Gasz-
ner Szabó Istvánnét magha hazánál, magha-
val edgy szobába(n), awagy külön valo kis hazácz-
kabannis azon magha házánál hogy ha m a g á t 
beczülletben tartya, és békességb(en) lakik velle, 
el szenvedi, és ot t eleteigh el tar tya , de ugy hogy 
az magajébol sustentalodgyék, ha meg hal elis-
temetteti [Kv; TanJk I I / l . 768]. 1699\XVI1I. 
sz. e.f. életéig, mig I(ste)n az edes Feleségemet 
nekik edes Annjokot élteti csendesen el szenved-
gjék, édes Annyok(na)k tarcsák, meg bŏcsŭljék, 
boszusággal ne illessék, békességes tŭrŏk legye-
nek, megh ne háborgassák es kesericsék [Mező-
bánd MT; MbK 89a]. 1749 : Mitsoda rut aszszony 
ez, mitsoda Tisztek vadnak ebben a' Varosban 
hogj el szenvedik [Torda; T J k I I I . 258]. 1760: 
Baro Intzédi Gergely Bátyám Uram . . • azon 
puszta Udvar házb(an) commorálo Udvari Bi rá-
mat Mátyás Lázárt el szenvedi békességesen [Al-
vinc A F ; Incz. XI . 8a]. 

3. elvisel; a suporta; ertragen /dulden. 1582 : 
az porozlo at ta wolt oda az két lóra az három 
lóra walo fizetest, azutan meg ertwen ferencz 
v(ram) tar tot ta be az porozlonak az harmadik 
lora walo fizetest d. 75 Biro Vramat es t h a n a c h y a t 
meg talalwan, eo kegy: iteltek méltobnak az 
warasnak ezt el zenwedny hogynem az z o l g a n a k 
mert tŭdatlan chyelekette atta(m) d. 75 [Kv; 
Szám. 3/V. 10]. 1638: Sóhaj to t ta az bátyját, s 
mondotta, hogy Köteles Is tván Nagy Mihállyal, 
az katonával az jégveremben kap ta volta, s meg-
mondotta Varga Miklósnak s csak e l s z e n v e d t e 
[Mv; MvLt 291. 142a—3b át írásban!. - ftBáty-
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-jának, Varga Miklósnak feleségét]. 7688 : A Monte-
cuculli Lej t tmán kapitány Companiajábul valo 
szállóm a bé szállás u tán Ha jama t szakallomat 
ki tépte szagatta, arczul csapdosott verbenis 
képűit, mely verést el nem szenvedtem volna pro 
L 40 [Kv; UtI]. 1723 Tudom az egész Falu is 

•akarja ennek a Malomnak meg maradását ; mél-
tónak itélem azt a kárt el szenvedni, mely ennek 
Gáttya miatt eshetik, az ŏrlésbéli Kŏnnyebséghez 
képest [vSövényfva K K ; MbK 150]. 1800: Mikor 
ezen Erdő osztás alkalmatosságával sok és 
kŭlŏbb (!) kŭ lŏmb, féle hidegeket el szenvedtünk, 
ćs az erdő osztást el végeztük, akkor az Biráinkal 
egy Vatsorát tsináltat tunk [Torockó; TLev. 5]. 

4. t ű r ; a permite/tolera; dulden. 1761 ha 
Dániel Vrffi erőszakoson bé akarnais menni azon 
Udvarba legottan el lődőzteti Lovait, sőt még 
kapuja előtt sem szenvedi el járni ő Ngát [Bra-
nyicska H ; J H b XXV/46. 14]. 

5. kb. elnyel, magába fogad, befogad ; a înghiţi ; 
verschliiigen. 1782 : azon viz ( azon kivűlis igen 
iszopos lévén:) az gáton feljül a lisztéi ŏ Dévai 
Malmokra Szolgálo árkokat annyira bé iszopolta, 
•s az árkotis egybe forrasztotta, hogy annyi 
vizet azon régi árok el nem Szenved, és benne el 
sem tér [Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 

elszenvedés elviselés; suportare; Erduldung/ 
tragung. 1730 az Publicumot illetik afféle károk-
(na)k el szenvedése [Kv; Szám. 56/XIX. 27], 
1809 Hogy négy Lovakot . . . el loptunk, 
azért . . az Nemes Fiu Bardotz Széki Tekintetes 
Törvényes Szék minket a Szamos Újvári Várban 

Szorosabb fogházban kenyéren és Vizén tiz 
•esztendőkig lejendŏ rabságra, esztendőnként, mind 
a Négy Angárián 25—25 kemény Páltza ütések-
nek el Szenvedésekre condemnált [UszLt ComGub. 
1668-9] . 

elszenvedhet 1. el tűrhet; a putea admite/su-
por ta ; (er)dulden können. 1570: Balinth Thywa-
dar mynd az kenez hazaiglan vtanna Megien, 
Otth az kenezel s kezd Erĕssen fedeodny zytkozodny 
vegre hogy ely nem kezdy zenwedhetnj az kenez, 
Akar Theorwent latatny rea | Orsolya Eotthwes 
Jmrehne, Ezt vallya, hogy Eois semmyt Nem 
Thwd, az ket fely keozĕth valo dologban, hanem 
hogy az Zigarto gyĕrgh gyermeke faytalansaga 
niyatt volt ez eleot valamy háborgás es zyttkozo-
das keoztek, De Ew az myth ely nem zenwetthe-
te t benne, Esmet vyzza a t t a Neky es aztwl fogwa 
Bekewel vagnak egymastwl [Kv; T J k III/2. 
9—10, 75]. 1667 hűseged az orszagh törvínyé-
vel semmitt nem gondolván szolgánkat maga 
autoritássával captivalta Mely Igy léve(n) el nem 
szenvedhettyűk [Wass. A fej . Czegei Vas János-
hoz]. 1681 : Retyi Matthe Ura(m), az Sz: minis-
teriu(m) ellen sok izbeli motskos maga viselese; 
cselekedese előttünk t i tokban ne(m) lévén to-
vab irapunĕ semmikeppe(n) el nem szenvedhettyűk 
{SzJk 152]. 1702: ha pediglen a Czeh Mesteris 
valamelyik Mester Ember t igaz ok nelkűl piron-
gató szóval vagy helytelen bestelenitő dolgokkal 

illetné a kit el nem szenvedhetne, tehá t a czéh 
előtt tartozzék annak idejében el követni [Dés; 
Jk] . 1765 Mi volt az oka, hogy Szabaszlai István 
Uram a Varga Györgynek azon szavait el nem 
szenvedhette ? hanem adoriálta, hogy Varga 
Györgyöt el foghassa, és igazé, hogy mindgyárt 
meg is indult Varga György felé ? [Dob.; Eszt-
Mk Vall. 8 vk. - ®A szb]. 

2. megtűrhet; a putea tolera; leiden/vertragen 
können. 1593: mégh vrunkat eo kgmek c(on)su-
lalliak Az vniobelj Articulus Magyarazattia feleol 
arról ha kik compositio zerent zallittiak le vetkeket, 
Azokat az vnio Articulussa az Zaz Emberek keozt 
el zenwedhetye [Kv; TanJk 1/1. 211]. 

3. elviselhet; a putea suporta; ertragen können. 
1584 : zanokodot Danch Leorincz hogy el kellene 
Arwait hadny, Mert nylua(n) az sok bozzűsagot 
el ne(m) zenwedhetem . . Danch Leorincz val-
tigh haborgot a ' zonzedsaggal (I) ; de Esmeg 
latta(m) hogy eggye leottenek [Kv; T J k IV/1. 
361]. 1698 Vagyon édgy nagy nehézség raj tam, 
mellyet magamban el nem szenvedhetek [SLt 
Al. 50]. 1699 ha en elszenyvedhetem semmi 
kárára nincsen eő knek [Dés; Jk] . 1754 tapasz-
talván . . . ok nélkül valo illetlenkédését férjéhez, 
azt i tütem igaz Lelki ismérettel, hogy magamis 
el nem szenvedhetném [Altorja Hsz ; HSzjP]. 
1762 mikor akár mely maga betsŭlletét szerető 
Nemes ember meg hallya, hogy ártatlan, gonosz 
hirt hintegetnek felőlle, nehezen szenvedheti el, 
szo nélkŭlt [Torda; T J k V. 86]. 

elszenvedhetetlen 1. tűrhetet len; inadmisibü, 
insuportabil; unleidlich, unzulässig.^ 1637 (A 
jobbágyokat) azért® bizony ne(m) bántottuk, s 
ne(m) bantiuk, hanem egjeb el szenvedhetetlen 
insolentiakert, ellenwnkb zaruok® emelesert [TLev. 
8/1. — ®A fejedelemhez való fordulásért. bA Tho-
roczkai-család ellen. cOlv. szarvok]. 1697: Szi-
dalmazta Borbély Lukácz Ur(am) Szakmán Feren-
czet el szenvedhetetlen Szitokkal [Kv; Mész-
CLev.]. 1809 Ha az Elöljáró . méltatlanul fel 
adatik s hamissan el vádoltatik az éppen elszen-
vedhetetlen [Kv; Pk 3]. 

2. elviselhetetlen; insuportabil; unertraglich. 
1571 az my nagy el zenvedhetetlen sanyarú 
niomorusaginkat el fogiatkozasunkat . . . ty kegiel-
metek eleyben es ertessere agyuk [SzO II , 322]. 
1592: azt mondom az al peoreoshez hogy ne(m) 
twdom mire walo gondolattiaban, Eo ottalom 
lewen, chelekeodjk raittam sok njomorwsagot 
ki el szeomuedhettetlen [UszT]. 1600 Azért 
Eúocaltam . . . Zabo Vincét . . . hogy . . nem tu-
datik m j okbúl teób tarsaiual eggytt . . hazara 
ytuen, egy ejel s egy nap zernyeó tekozlast t e t t 
es dulast, boraban es minden eleseben zenajaban 
zabiaban el zenúedhetetlen kart t e t t ek [i.h. 15/183]. 
1679: i t thon Istennek hala egyik hazunknalis 
semmi el szenyuedhetetlen karunk ninczen [Ajtón 
K ; Wass. Ebeni Éva lev.]. 1681 : Brettyén®, es 
ahoz tartózó Némely Falukból j övének illyen 
Quaerelákis be a’ Connumerátor es vélle lévő 
böczületes emberek elejb(en) panaszolkodván à 
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szegény jobbágyok à végre, hogi majd el szenved-
hetetlen megh bantodasok karosittatasak megh 
orvosoltatnek [VhU 118. - aH]. 7707 Groff 
Apor István Uram az Hesdáthi0 határon, mal-
momon aloll csak közel, edgj malmot erigalt, 
melly (ne) k gáttya miat t olly el szenyvedhetetlen 
kárban vagjok, hogj nem csak malom hellyem 
vész el, hanem kész malmomnakis igen kevés 
hasznát veszem [Wass. Wass Dániel ut . — aHes-
dát, később Szamoshesdát (SzD), esetleg Hasadát 
(TA)]. 1723 (A malom)a Senkinekis el szenyved-
hetetlen kárt nem teszen [MbK 163. — aSövény-
falván (KK)]. 1732 mind a Nemes Varos utczái-
nak azon Dudva fojamjanak szabados nem foj-
liatasa, s mind a szomszédok (na) k el szenvédhe-
tetlen .praejudiciumokra vagyon [Dés; Jk] . 1746: 
semmi olljan el szenvedhetetlen karat nem tapasz-
taltak az Istalyas banjanak az melljert Dangos 
bánjából az banjaszak ki vesznenek [Torockó; 
Bosla]. 1765 (A regius perceptornak) reményked-
vén, hogy ne facultállya ennyire az Executor 
Commissarius s Executorokot, mert el romlásokot, 
és el szenvedhetetlen szaggatasokot màr is szült, 
nemzett és okozott [Ádámos K K ; J H b XIX/49]. 
1795 nem régen a Dombai határon fel epűlt . . 
Malma azon Dombai közönség birtokában lévő 
Commune Terrenumban Szemben Tűnő károkot 
meg betsiilhetetlen Iszoplásokot el viselhetetlen 
szenvedhetetlen hohérságot visznek végbe a sze-
gény Contribuens népen, de azt felelte: jól teszik, 

s még keményebben bánnak velünk ha a 
portio administratiojávai késünk [O.girbó A F ; 
Eszt-Mk Vall. 304]. 1822 az erdőnek fá já t . 
Dosa Gergely Ur(na)k elszenvedhetetlen kárára 
vagta és vágotta [Kakasd MT; DLev. 1. IIIA]. 

Ha. 1698 : Elszenyvedhetetlen kara [Dés; Jk . 
- aOlv.: kár], 

elszenvedhetetlenül elviselhetetlenül; insuporta-
b ü ; unerträglich. 1814 ezekért oltsárolta Csipkés 
Albert Ur az én személyjemet el szenvedhetet-
lenül már tovább nem szenvedhetem szemé-
lyes oltsárlását [Torda; TLt Praes. lev. ad 136 
Fodor Mihály prókátor panasza]. 1844: (Szak-
mán Ferenc) most Vasárnap is ollyan gazlodást 
t e t t le, hogy a' mikor a’ Templombol jöttünk a ' 
nép csudájára állott, káronkodo szok között kur-
vának szidta Cseresnyés Dánielnét, de az ő gaz-
lodásának nints ideje, mert örökké részeg éjjel 
nappal egy aránt elszenvedhetetlenül [A.sófva 
U ; DLt 1441]. 

elszenvedte tik megtűret ik; a fi tolerat; geduldet 
werden. 1596 : niierthogy . . . az zeoleo mielte-
tesre walo mieseket nem kaphatnak, vegeztek ew 
kegmek warosúl hogy affele rewdegh legenyek 
ez varosra zabadon es bantasnelkewl el ieöhesse-
nek es el zenwedteszenek [Kv; TanJk 1/1. 286]. 

elszeparáltntott e lválasztatot t ; divorţat(ă); ge-
schieden, (ab)getrennt. 1591 Berekzazj Mathe 
Jelente azt en nekem hog' pyspók vram akaratia-
bol iót volna hozzam illien dologbol, hog' az Eccle-

sia Sedes tórueny szerynth vg' aggraúalta es 
ligalta volna meg az eó tólle el separaltatot fele-
segeth Catalin azzont, hog' vranak Elteigh fer-
hóz ne mehetne [Kv; KvLt 1/60 „Math. Alba-
regiensis"a vall-a ,,Petrus Talliany Enyedie(n)sis 
minister Colosuariensis" keze írásában. — •Fejér-
vári], 

elszerez 1. (máshová) elrak/tesz; a puné ín 
altă par te ; (irgendwohin) weglegen/tun. 1575 
eo K. biro vra(m) hirdetesse meg hogi Minden 
Ember harmad Ezten napig mind kywl beleöl 
haza Eleol keorakasat Teokeyet ely zerezze Tyz-
ticha haza eleol ha ky penig fayat ely Nem 
zerzy hordyak az claustrumba es tartaszek az 
feyedelem drabantianak [Kv; T a n J k V/3. 122b]. 

2. vevőt szerez vmire; a căuta cumpărător; 
einen Kundén für etw. verschaffen. 1570 Az 
Trombitasne is zolt volt neky hogy zeoleyet ely 
zerzene [Kv; T J k III/2. 160]. 1617 Zok Istuan 
. . . eleget kert minket hogj el zerezzwk azt az 
hazat [Mv; MvLt 290. 26a]. 1631 miuel immár 
engem az e l eö t hozza kert vala Kadar I s t u a i i n e 
hogy el szerezem az kertet, mondom, liogy Uraim 
ezt a kertet aruliak, s en igen szerzem mondok 
[Mv; i.h. 51b]. 

elszerezhet 1. ? áttelepíthet; a putea muta (ín 
altă par te ; mn/übersiedeln können. 1629 : Az te-
henfele baromnak egy reszet . . . ugy haitotta 
vala oda hogy legyenek ot megh el s ze r ezhe t i 
onnat máshová vagy el adhat tya [Kv; T J k VII/3. 
79]. 

2. ? kb. vkit vkinek nyakába varrhat ; a-i vîri 
cuiva pe gî t ; jm jn aufbürden können. 1600: 
Farkas Antalnak felesighenek az annia leány kora-
ban lakot Lukach Jánosnál, o t t megh keöbelesult, 
melyben hogy hire leött Lukach Jánosnak hogy 
az leány nehezes wgy szerzi az zegeny we(n) ember-
nek Gyeorgyffi Balintnak, azis mint egy hett 
mulwa, megh esmerwe(n), hogy nem egyedwl 
vagyon, el kvldi hazatol, Orozhegybe me(n)t, es 
wgyan ot t leött ez wilagra ez az Farkas Antalnak 
az felesighe. Eö maga is Lukach János mondotta, 
hogy penigha zerezhetem el a hyres kurwat [UszT 
15/37. aígy, de nem illik bele a szövegbei]. 

elszid lehord/szid; a face pe cineva cu ou şi 
oţet, a mustra pe cineva aspru; heruntermachen, 
abkanzeln. 1792 ezen jószágra bé mene Sz. Ersé-
bethi Szabó Mihálj egj tarisnya Vatzkor szedni, 
meljet meg látván M. Sákodi Kedei András Uram, 
ugj el szidá, gazlá erette, ug jan rutul hogj ott 
nints mit keressen [Borb. I I Olésza barnás liber-
tinus in M. Sákoda residens (80) vall. — ttM, 
zsákod U], 1844 Szakmári Ferentz mind 
örökké gaz ember volt, most két hete is sok 
mocskolodo szókkal elszidta Cseresnyés Dániel-
nét [A. sófva U DLt 1441]. 

elszidalmaz gyak lehord/szid; a face pe cineva 
cu ou şi cu oţet, a mustra pe cineva aspru; herun-
termachen, abkanzeln. 1765 : eö kegyelme en-



1213 elszenvedhetetlen 

gemet el szidalmazván, az Anyámba igazitta 
[Sárd AF ;Eszt-Mk Vall. 45]. 

elszidogat szidással elkerget/űz; a alunga mu-
strîndu-l/mustrind-o; scheltend weg/fortjagen. 
7649 Bojtos Mihali azt la t ta hogy etszaka egy 
órakor kette(n) egy mas mellet fekwtte(ne)k, es 
eŏ el szidogatta onna(n) [Kv; T J k VIII/4. 380]. 

elszigetel elkülönít Ė
t a izola; absondern. 1853 

az olta Miklosan valami Veres hlmlŏ kl ŭ tŏ t t , 
mîngyárt bé hozták hozzám már i t t vagyok 
el szigetelve Lelkem [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

elszigorodik lesoványodik; a slăbi; mager wer-
den, abmagern. 1826 : A’ Teli malatzokbol pró-
bára 25-őt meg marasztattam . a ki adat ta t tak 
vagy el döglöttek, vagy nagyon elszigorottak [Mv; 
Told. 7], 

elszikrázik kb. el/szétrebben; a se risipi ín 
grabă; auseiiianderspritzen. 1653 (A várépítés 
ellen levők) nagy szidalmazással elmenének, a 
városról imide-amoda elszikrázának, búdosának 
[ETA I, 75 NSz]. 

elszilváztatik .' 1757 az egyik I. Marim (!) 
Száv azon idŏ tájb(an) ötét is invitálta ezen tehén-
(ne)k gonoszul nytizására és maga szabadkozván 
ez után Csak hamar a tehénis el szilvásztatott 
[H; WH Prot. dom. 38]. 

clszinedezik ? eltünedezik ; a dispărea; nach und 
nach dahin/verschwinden. 1630 Azt en nem lat-
ta(m) hogy mikeppen szaggatak el az marhat az 
Uraim az darabantok eleöl, Czak hogj latta(m) 
azt hogi el szenedezet (!) az marha az temeteő 
kertnél | czak el szinedez az marha s ugi ment 
ozta(n) haza [Mv; MvLt 290. 213b, 214a]. 

elszínel elpalástol; a muşamaliza; verhüllen. 
1763 Ęn Mányika Iuonnak tselekedeteit, mint-
hogy ő titkos utakan modakan folytat ta sunnyogó 
ravasz ember lévén, és miket patrá l t legyen nem 
tudom, ritka ember is ment végére az ő dolgainak, 
ugy el tudta azt ő szinelni [Désfva K K ; Mk V. 
VII/1. 4 6 - 7 ] . 

elszivárog dtv átszivárog; a trece/strecura ; 
durchsickern, abwandern. 1725 az öcsém az 
anyjával s több bátyjaival innen elszivárgának 
Háromszékre [Szépvíz Cs; SándorO 268]. 

elszokik leszokik; a se dezvăţa (de ceva), a 
dezobişnui; sich abgewöhnen. 1789: Minden Falu 
tartya a maga Szegénnyeit ., történik mind 
azon által néha néha, hogy még egészszen el nem 
szokván a czellengŏ nép a kóldulástól, idegen 
koldusok vetődnek bé a Fa luba [Kobátfva U ; 
UszLt XII I . 97]. 

elszoktat leszoktat; a dezvăţa (de ceva), a 
dezobişnui; jm etw. abgewöhnen. 1584: Susanna 

Varga Georgy felesege vallia Eg Jo kedwes 
tehene vala az Aniamnak, es annak eg Eoreg 
Boria vala, kit az Ania(m) vgian fel akar vala 
Newelny hogy Jo fele vala, . Égkor hat ez 
Catalyn Azzony aytaia eleot rutolkodot, kiért meg 
Zolita Aniamat, Maszoris mint oktalan allat ot 
teortent vizelleny, Es annal inkab kezde Nag 
derrel durral Aniammal zollany feleolle hog el 
zoktassa onnét, Monda Ania(m); en Ne (in) tudom 
el Zoktatny Zoktasd el te ha tudod, Monda a ' 
Catalin Azzony, No kis gond az meg lad hog el 
zoktatom [Kv; T J k IV/1. 278]. 

elszól 1. lebeszél; a desfătui; jm von einer 
Sache abraten. 1573 : Anna nehay Theuissy ferench-
ne Azt vallia hogi lat ta puskarne oda vety 
neky az giolchot Es Mond hogi Merye meg ezt 
K. Az meg Mery es Mond hogi 12 zing es kichin 
hea fely fertalial teob Mond puskarne Igaz hogi 
vgi vagion, Maga kalachsiténe Reám Merte hogi 
Mas fel fertal hean vagion . . . , az en glolchomrol 
ely zolta az Embert hogi Ninch annye, Eo adot 
giolchot Neky [Kv; T J k III/3. 268]. 

2. leszól; aden igra ; heruntermachen. 1640 egy 
mesteris más meg szegeodeot miuet el ne szollya 
se miuelteteojét egy forint büntetés alatt [Kv; 
KovCLev.]. 

3. ? eltúloz; a exagera; übertreiben. 1584: 
Eotweos Orbán vallia, hiwata Baki pal es . 
monda eszt hogy lennek procatora Mert Noha 
Ne(m) mehetne vegere de sokat lopot volna rayta 
Balasy Gergelj, De hogj en eszembe veóm hogy 
chak kathona dologh, es mindent el Zoli, Nem 
veóm fel a ' p(ro)katorsagot [Kv; T J k IV/1. 197]. 

elszolgál1 1. (valameddig még) el /megtart ; a 
ţine/rezista; (aus)halten. 1679 : Kőzepső halas Tó 

. Töltése most jó. Zugoja megh el szolgálná, 
csak deszkáit kellene megh igazgattatni s eros-
setetni [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 
143]. 1680 : ezen Sŭ tŏ haz (na) k is Sindelljezesse 
oh ; mind az által az eleb meg irt házok hejazat-
tyánal valamivel job s meg most el szolgál [A. 
porumbák F ; Ált Inv. 7]. 1681 Malom Az 
alsó bokor kő még ez Telen el szolgai vgyan, de 
mint hogi ighen megh kopott, jo idejen masokat 
kellene készéteni [Vh ; VhU 576]. 1788 Az udvar-
ba® bé menő kapu . . . jó deszkából vagyon bécsi-
nálva, jó gondviselés alatt sokáig elszolgál [Szász-
péntek TA; E T F 108. 18. - aA gr. Rhédei 
Ádám és Ferenc udvarába]. 

2. (a golyó) elér/megy; a a junge; (hin)langen. 
1756 : azonn hellyekröl, az holott a ' Pistollyokkal 
valo lövések estenek nem hogy a ' Pistollyal valo 
lövés, de még nagyobb Puskával valo lövés sem 
szolgálna el az Aranyos vizere, mivel igen nagy a 
distantia azon hellytŏl az Aranyosig [Gerend TA; 
KS. Sam. Teleki de Maxa® (47) ref. iskolamester 
vall. — aMaksa Hsz]. 

elszolgál2 (jószágáról) hadi szolgálatot teljesít; a 
satisface obligaţiile militare legate de moşie; vom 
Stammgut aus Kriegsdienst leisten/tun. 1606: 
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E n azt nem tudom hogy ha Zöke lukacziot vallo-
take az eöreöksegbe vagj nem de azt tudom hogy 
az hadnagy Jö t oda es parancziolt hogy kezen 
legiwnk mert hadba kell mennwnk ennek az 
Zöke lukaczinakis meg parancziolta es azt monta 
hogy eö nem megjen mert eö ot az helyben chiak 
zolga . . . kez Jnkab meg oztanj az marhat es el 
menni onnat hogj sem mint eö az hadba megjen 
(!), azrol azért az eöreksegrwl az hadba el Zol-
galtak [UszT 20/309]. 

elszolgálhat (valameddig még) el /megtarthat; 
a putea ţine/rezista; (bis irgendwann) haltén 
können. 1680: vágjon eo Ngok(na)k Supos fedei 
alat egy Fŭresz Malmok, melynek Silipje tòlgy 
fabol csinált az Pa takon által bocsátott ket jár-
mokon jar. Vizes v a l u j a megh edgj ideigh el szol-
gálhat [A.porumbák F ; Ált Inv . 38]. 

elszolgálható (valameddig még) eltartó/szolgáló; 
care mai ţ ine/rezistă un t imp de; (bis irgendwann) 
haltbar. 7680; Ezen Csŭres kert(ne)k kŏrŏs kŏr-
nyŭ l valo Circuitassa jo tamoszas egj darab ideig 
el szolgalhato leszas kertel vagyon be csinalva 
[A. porumbák F ; Á L t Inv . 34]. 

elszolgáló elhúzódó/menő; care trece; sich er-
streckend. 1746/1831 .ĕ elsőbben is halmat a Bardát 
Szegen kivül égy tós helly mellett el szolgáló 
ú tnak külső martyára hányat tunk [Szentdeme-
ter U ; EHA. — a É r t s d : határhalmot]. 

elszolgáltat e l j u t t a t ; a face să ajungă/să par-
vină; jm etw. übermitteln. 1861 mikor e' tárgy-
ban . . . fel fognak szollitodni, a curatorok oda, 
a’ hová rendeltetni fognak szolgáltassák el a szük-
séges fel világositásokkal edgyŭ t t [Gyalu K ; 
RAk 58]. 

elszólít elhív; a chema; her/wegrufen. 7747 
vegtíre mikor már jol meg dolgozták volna a Ser-
téseket a Kutyák But tyán Simonis el szollitá 
ebeit [Nagysomkút Sz t ; TKl. Hele Pável (42) 
vall.]. 

elszomjúhoztat elszomjaztat/ t ikkaszt; a lăsa să 
se prăpădească de se t e ; verdursten lassen. 1722 
à más Urak marhái t mig Gyergyóba be haj-
to t tak . . . ugy el eheztették Szomjuhoztatták 's 
badgyaztották vólt, hogy a’ mian se lett volna 
Csuda mind meg dogleni (így!) [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 164]. 

elszór* Csak így : ~va elszórtan; ici-colo; ver-
streut/einzelt. 1841 : az egész erdőbe szerte széjjel 
el szórva találtatik Cserefa [Gyalakuta MT; EHA]. 

elszordit kb. sietve/sürgetve meneszt; a expedia 
in grabă, a tr imite in grabă; eilend/drängend 
wegschicken. 1604: E n akor Igen sindem wala 
hogy agiamban fekwttem, egyzer az ablakról meg 
latam Antal gaspart hogy közettek J u akor fogwa 
ne(m) J a r wala wala f t, de az feyet be kötöttek 

wala, az mellien az were mind ala foljt wala, azon-
ban Azokis be Ju tanak El zordittak hogi lásson 
lowokhoz [UszT 18/139 Zabo peterne Annazonj 
cziebjb vall. a így, kétszeri bCsöbről (U) való]. 

Az egyszeri szövegbeli előfordulást a szordit ige köv. ugyan 
csak egyetlen jelentkezésének tekintetbe vételével értelmez-
hetjük: 1619: én is magbizvón magunkat, szorditám az l é -
nyeket, mondék: fogjátok meg az bestye kurvát, vigyük n" 
magunk az basának [ETA II, 177 BT]. Ęnnek az adaléknak 
a NySz 'sollicito, urgeo; aufforden, antreiben' értelmezést 
tulajdonit. Ęzt az értelmezést a MTsz-beli szordtí, szordul (meg% 
neki-) SMorgat és szorgol (meg-) ige ott megadott 'sürget, siettet' 
jel-e is igazolja. 

elszorít 1. elrekeszt/zár; a închide; versperren. 
1573: Kis Antal h i ty v tan azt vallia hogy . 
kery volt eotet Hennig hogi Be Iaro v ta t engedne 
az eo kertenek vegen az Hennig kertebe Mert 
az eleot ely Zoritotta volt vicey Antal az eo Iara-
sat, Ez t eo Twt ta ra a t t a volt Kakasnak, de azt 
Monta hogi ne(m) engedy semykeppen hogi az 
eo kerte feleol Iarasa legen [Mv; T J k II I /3 . 186]. 
1592/1593: aza keóz porond' volt igen el zori-
t ak az vizet rolla [Décse SzD; Ks. — aTi. a 
sziget]. 1759: Hogyha penig (:Isten őrizze Ha-
zánkot:) valami közönséges ínség, Pestis, Fegy-
ver vagy Lineázás az Erdőnek fructussátol et 
szorittaná az Exponenst, annyi Esztendők a 30 
Esztendőkön tulis a t t r ibuál tassanak [Torockó/ 
Gyertyános TA: Bosla]. 1766 : ŏ kegyelme ezen 
Joszág(nak) hasznos voltatol engemet el nem 
szoritt, sŏ t mások ellenis Evincálni tartozik [Tor-
da; T J k V. 305]. 

2. elkeskenyít/szűkít; a îngusta; verschmälern. 
1591 Az v taka t a ' zeoleok keozeot mind az viz 
folias el veztette, smind Nemely zeoleobe telhe-
tetle(n) emberek el zoritotak , az vtak Jowara 
tagassagara, az ollian theo zeoleoket, kikel telhe-
tetlenwl valaky v ta t foglalt es vesztet, ky Irthas-
sak, es Ne Nezzek egy vag' ke t embernek karat, 
hanem az eghesz keossegh hazna t [Kv; TanJk 
1/1. 160]. 1825: Az Igésre járó u t a t is el szorí-
to t t a ugy hogy két szekér égymás mellett nem 
hogy elmehetne hanem egy Szekérnek is az egyik 
kereke a fel osztot földeken kelletik járni | az 
Bakó tetején az hegybe járó U t j o k a t el szorította 
valaki 's az valoságos Uta t Máléval be vetette 
[Dés; DLt 650]. 

3. összeszorít; a restrînge; zusammendrängen. 
1828: a ' Templom közepén levő Piatz most is-
kitsiny és szűk azt há t jobban elszoritani nem 
lehet, mivel ara az "Űr Vatsorá ja vételekor a' 
Gyülekezetnek el múlhatat lan szüksége van [Ma-
gyarókereke K; a ref. egyh. jk]. 

elszorftás elkeskenyítés/szûkítés; ingustare; Ver-
schmälerung. 1766: Kára mind két féloek az udvar 
el szorittásábol következik, el fogat ta tván a' bé 
járástol [Torda; T J k V. 340]. 

elszoríttatík 1. e lrekesztet ik/zárat tat ik; a fi în-
chis; versperrt werden. 1673: annyera el szaporo-
dot azo(n) legeló barmok(na)k számok hogy en 
magamis az melly helyet ennek elótte széna fűnek 
tortva(n) kaszal ta t tam attolis immár az barmok-
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(na)k soksaga miat el szoríttattam [Mezőzáh TA; 
Wass]. 7757 : Mi oka hogy a ' cziczuljásiak olyan 
Füstöt botsátanak mŭ reánk, hogy nem tsak a’ 
Munkától Szoríttattunk el, hanem tsak nem, 
hogy ember Halál-is lőtt közöttünk ? [Asz; Bosla]. 
7774 : Jószágaim Inspectora . . . az Commissa-
rius urak előtt . . . azt is declinálja, hogy mal-
maimnak régtől fogva fel t e t t rendbe hozásátol, 
igazításától az Stompnak ez helyre valo tételével 
mely nagyon el szoríttattam végképpen [Déva 
Ks 78. XVIII. 20]. 1782/1799: az árenda fize-
téssel ne szoríttassanak el más kŭlsŏ Mészárosok, 
•és hus árulok a’ piatzról [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 375]. 1786 : ha az Thoroczkai Lakosak 
& Bányaszságtol és Vasmiveléstŏl quoquomodo el 
szoritottnanak, kára lenne az Országnakis, 
mert az Vas meg szűkülne, es meg dragadnek 
[uo.; i.h. 4/13. 31]. 1804: én pedig különösön 
akartam vólna ha bár még tsak annyi időt lehe-
tet t vólna ottan, de nem tehetek rólla hogj 
az édes annya nyomorúsága miatt ŏ attól el szo-
ríttatott [Ádámos K K ; Pk 5]. 

2. elkeskenyíttetik/szűkíttetik; a fi îngustat; 
verschmälert werden. 1756 k. : A szanto földes 
Atyafiak közüli nemellyiktŏl igen igen el szo-
ritatott az ország uttya mint az élŏtt volt [Torockó ; 
TLev. 9/9. lb]. 

elszoríttatott elrekesztetett/záratott; închis; ver-
sperrt. 1773 à rosz köves hellyért, és kertekkel 
•ell szoritatott földért jo helyen való, közel az 
Udvarhoz valo földet kaphatna [Pálfva Cs; Ks 
35.44.13]. 

elszórt (el) hányt ; aruncat, împrăştiat; ver-
streut/schüttet. 1825 méltóztasson hathatos ren-
delését az einlitett Szoszollo Úrhoz olyformán 
meg-tenni, hogy mind Strása köveit mind pedig 

uttzára szerte széllyel el-szort . . . Köveit . . . 
•a' maga egyéb aránt is tágos Udvarára el-takarit-
tassa [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

elszorul elrekesztődik/szigetelődik; a fi izolat; 
^bgesondert/versperrt werden. 1720/1753: Mint-
hogy ebben a' boldogtalan idobe(n) Jószágomból 

szorultam és Brassóban kelletvén nyomorganom, 
nagy szükségemtől kénszeritetvén, kértem költ-
sön Korda Sigmond Fő Királybíró Vramtol 
Háromszáz harmincz négy forintokat [Eszt-Mk. 
Cserei Mihály kezével]. 

ülszotyogtat elhullatgat; a scăpa treptat din 
mînă; nach und nach fallen lassen. 1729 Az 
Vrat a Fiscus Galacz® iránt meg perelvén azt 
bizony szépen el szotyogtatá, s valamint azt el 
veszte, engem szintén ugy ki csinála Méhesbőlb, 
mivel Buda Miklós Vramot rea ingerlette, 
mint F'elesége utánn közellyebb valo vért, s már 
meg is kináltatta [Nsz; Ap. 1 gr. Haller János 
lev. — aA szerk. nem tudja eldönteni, hogy a 
négy erdélyi Galac (AF, BN, F és H) közül melyikre 
von. a nyil. bMezőméhes TA]. 

elszökdécsel elszökdös; a fugi pe r înd; nachein-
ander durchgehen. 1742: azok ă dirib darab 
Béresek . . . job részint fizetés nélkül mind el-
szökdétseltek [Méra K ; Aggm. C. 12]. 

elszökés fugă; Durchgehen. 1582 : en nem twdom 
chegedj gjorgj el szökéssé vtan az azony mynt 
at ta es hogj at ta megj chegedj gjorgjnek az Jrot-
wanjant (1) . . . w tar ta kertbe(n) az mjg ele 
[Szűkerék SzD; JHbK XXXVÍII/27]. 1584: 
ezen megh eskeggyek vas András, egy eo maga, 
hogy eo nem a wegre ment oda, es hogy Segit-
seggel nem volt Byro Gasparnak, az el zeókesben, 
Sem marhayat nem haytotta, ha meg eskezik 
megh menekedik, ha megh nem eskezik hatalmon 
marad [Bonchida K ; Ks 42. B. 21], 1590 : Annak 
vta(n)na el zeòkek Demeter János el zeòke-
senek vtanna tudom hogj az eócze Demeter Peter 
adta az János Adaiathis [UszT]. 1646 : Azt 
az Vrok es fia czielekűttek ; melyet el szeo-
kesekkel futasokkal es mind ez ideig oda lappan-
gasokkal magokis Comprobaltanak, oda leue(n) 
mostis lappangóban [Kv; TJk VIII/4. 70]. 1684 
Tudgyaé Kglmk Bokor Annok ha innen Torjárol 
az Mihálcz Miklós Uram házatol Szőkőt el két 
gyermekivel Palkóval s Ferkővel edgyűtt vagy 
honnét? s annak el szökésinek menji ideje lehet? 
[Hsz; Borb. I I vk]. 1701 Az Contractusban fel 
tőt t két jobbágyot a mi nézi, én bizony jó szivei 
vissza bocsátom s ki adom, ha el akarnak menni, 
ha pedig akarattyok nélkül adom oda, tudgya 
kgd mely hajlandó az a jószág az el szökésre [Ks 
96 gr. Mikes Mihály Gyerőfi Borbálához]. 1721 :• 
világosson constál Gergely Ersoknak házassági 
kötelessége ellen hites ura Kőpeczi Gyeőrgj mellől 
való el szökése, és . . . koborlása [Kv; T J k XV/3. 
36]. 1757 Azon szolgának el szökésében szők-
tetéseben, kik lehettenek részesek, s kik kalau-
zoltak? [A.gyékényes SzD; Ks vk]. 1758 azon 
Sellérek el szökések elŏt el menetelek arant 
hirt nem tŏttenek [Harasztkerék MT; Ks 18. 
XC. 11]. 1800 eő Nsága nékie az elszökést nem 
jovaslatta volna [Décse SzD; Ks Vegyes ir. 92]. 
1825 : Elszökésekor magával vittel (!)a, egy setét 
zöld Civil Caputot [DLt 736 nyomt. kl. - aOlv.: 
vitt el]. 

elszökik 1. megszökik; a fugi; entkommen. 
1570 : Magyar esthwan Mwrgonday Gywlay Myhal 
zolgaya hithy zerent vallya, Thwgia azt hogy az 
Gergel New legen ely zeoket volt Gywlay Myhaltwl 
Jde Kolosvarra Ieot volt, Es I t megh fogatta volt 
gywlay Myhal [Kv; TJk III/2. 164]. 1572 : az ky 
lakos Es eorekes ha ely zeoknek az ado eleot Mar-
haia sem Maradna, hazatis fely kialtassak es ely 
agiak az adoert vgi se legien restancia [Kv; TanJk 
V/3. 54a]. 1573: kerdezkettek Kozma gergely 
feleol howa leot volna hogy ninchen otth, Mond 
Istwan deák ely zeoket az Bolond Bestie kwrwafy, 
Nem Mer haza Ieony, Mert az felesege kwrwaya 
leot chakinak egi deakia zabadon hozza Iart [Kv; 
TJk III/3. 97]. 1573 k : (Barot István) azt mongya 
hogy en el zoktem twle [Kv; i.h. 262c]. 1582: 
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Dali Marton . . vallia, . . mikor porozlo valek 
Zekel Margit hat meg terheswlt, es Kalman vram 
fizetet ennekem d 75 hog' megh Ne fogiam Mar-
gitot, Mind az Altal vgian meg fogtam volna de 
el zeókeòt vala eleolem [Kv; T J k IV/1. 39]. 
1585 Catalin Somogy Ianosne vallia, . . . Amelj 
Azzonnial ez Magdolna Azzony vra el zeokek ky 
vertek volt Colosrol [Kv; i.h. 457]. 1592 : mikor 
el zeökek Barrabas Lúkaczne Benche Janosüal, 
Akkoris Barrabas Lúkacz tar ta ez Thamast [UszT]. 
1594 ha az Azzonio(m) eo kgme feoldereol . . . 
ez Lowas Jstwan el zeoknek, Ezeken az felliwl 
meg Ir t kezeseken Azzoniom eo kgme, vagy az 
eo kgme gyermeky Niolzwan forintig Igazat vehes-
senek [Méhes TA; Wass]. 1597: eginehanizor 
elzeokeot az vratol, egizer az Monostori Erdeo 
Paztor Thamas fogta volt megh vgian ot Monos-
toron egi haz hian s az lanczra tetette wolt [Kv; 
T J k VI/1. 93]. 1606 teób tarsajúal el zeòkett 
zamadatlan ment el [UszT 20/131]. 1610: az 
bat jam Beőge mate Beöge p<et>er es Barthaljs 
Deák kik eôs Jo<ba>giok uoltak onnét zeòkeònek 
el arról az <e>oreòksegreol [Alfalu Cs; Törzs]. 
1631 Mikor el szökekis az Aszony akkoris Bonj-
hara ment vala az Ura, s hogj hija vala el uele 
azt monda az felesege hogi eb menie(n) mert 
hiszem oda koslatek Eniedre, nem koslathatok 
mindenŭue veled [Mv; MvLt 290. 56a]. 1654: 
En Udvarhely széki Fülei Dániel Maczkos János 
fia, . ha eo Ngoktol el szökne(m), vagi hir 
nelkűl el mennék, vagy pedigh többe ollia(n) 
vetekb(en)a leledzem, mindenűt exceptis omni-
b(us) juridicis remedii eo Ngok megh fogattathas-
sanak akár ki altalis, es ezen Reuersalisomnak 
erejeuel halallalis büntethessenek [Fog.; KemLev. 
1430 Dauid János kezével. — aTi. emberölésben]. 
1676/1681 Ha ki szólgalattja mellől el szök-
neka, az olyatén kezben akadván, az Nemzetek 
törvényé szerint megh lövőldőztessék [Vh; VhU 
663. — aTi. a várból]. 1684 : Tudom hogy az az 
Bokor Annok innét Also Torjáról az Mihálcz 
Miklos uram házától szőkék el két fiával edgyütt, 
Tudom hogy annak előtte is el szökött vala egyszer, 
de akkor Mihálcz Miklós Ura(m) haza hozta vala 
s az lánczra tétette vala s ugy szőkék el [Altorja 
Hsz; Borb. II]. 1698 : F“elesenis Szőktőnek el a 
nagj portiozas miat [Bece AF'; Told. 24]. 1711 
Borbély János Csak hamar el szőkék, mais 
bujdasajába van [Szárhegy Cs; WLt Steph. Amb-
rus (32) lib. vall.]. 1721 : midőn Beczebŏl el szŏket 
ugya(n) lianffi Sigmond ur(am) keze s neve alol 
szŏkŏta el [Told. 24. —^aEz az igealak így, 
váltakozó hangalakban!] . 1731 mikor Márk 
Mihalyék el Szöktek a TŏmleezbÖl harmad napig 
Csatlosnit voltak a Hiúban [Szárhegy Cs; LLt]. 
1736: el szöktök . . . Jobbágyi | tudom hogy a 
Kurutz világ után szöktök el [Bálintivá MT; Sár.]. 
1749 : Azon estve amely étzaka Stomp Márton 
el Szőkett nállunk I v o t t [Hosszuaszó K K ; EMLt]. 
1752: emlékezem ar ra i s : hogy Fitzko Jobbágy 
Inasok Szőktenek ell egyszer is mátszoris | János 
és Mihály innen Nagy Gyekéből Szőkének ell 
. . ., János Fellej társágból, Mihálly pedig az 

udvarból Eget bor főző Mesterségből [Gyeke K ; 
Ks 5. XI . 9]. 1757: Flóra D e m e t e r . . . árván 
maradván Néhai Groff Kornis István Ur az Udvár-
ban bé vétette volt Fellejtár(na)k . . . , s az után 
a Fellejtarságbol el szőkét [uo; Ks 4. VII. 7] I 
Sipos János az Gyekei udvarban n e v e k e d e t t 

fel s Felejtárnak tették, s két Esztendeig Felej-
tárkodván ugy szőkét el innét | Spios János • • 
két Esžtendeje Felejtároskodván ugy szőkét el 
s az ota kobarlojában vagyan [M.bölkény MT; 
i.h. 8]. 1763 egy György nevü Béres szolgája. . . 
el szöket innen esztendeje ki telése előtt jóval 
[Záh TA; Mk V. VII/1. 18]. 1784: Ilia Popa 
el szöket oláh Orszagba, ugy hallatik, hogy 
otton a Monaszteriában volna [Vízakna; Mk 
IV/35. 42 St. Lengyel senior (62) vall.]. 
1809: (A gyermek) atzt (!) nézi mere buhas-
s é k el s vagy el szökjek háza [ F . b o l d o g a s s z o n y f v a 
U ; UszLt ComGub. 1657]. 1813 : három Gonosz-
tevők . . . a ' Segesvári Czukházbol . . . el jüöktenek 
[DLt 998 nyomt. kl]. 1842 K a j t á n Jakab 
el szőketta [Dés; DLt 1516. aAlább elszökött 
alakban is]. 

2. ellopakodik, lopva távozik; a pleca pe ascuns; 
verstohlen weggehen. 1833 Baktsi Ádám Uram 
azt kérdé: miért szöktek el Etséni Uramek az 
estve töllem? [Martonos Hsz ; HSzjP]. 

3. a harmincadot elszöki kb. a határvámot elke-
rüli; a eluda vamă de frontieră/tricesima; Grenz-
zoll vermeiden. 1613: ennek útanna valahol effele 
contúmax Embereket erthet, az kik fraúdulenter 
az mi leúelünk nélkül titkon és nyilua(n) . akar 
mi nemű rendbelj Tüalmas, auagy szabados mar-
hakkalis az mi hunyadj harminczadunkat el szö-
kik Duplom harminczadot vehessen raita [Kv; 
PLPr 35]. 

4. ~ a körme leszakad a körme; a i se rupe 
unghia; der Nagel reißt ab. 1774 : ugy meg üték 
égyik kezem uj ja körmét, hogy mingyárt el 
szőkék onnan a ' körmöm [Udvarfva MT Told. 
44a]. 

Ha. 1573 ely zeoket [Kv; T J k III/3. 219]. 
1591 el zőkett [Kv; Szám. 1/5. 63 — 4]. 1600 
e l z e ö k e t [ U s z T 15 /1] . 1700 : e l s z ő k e t t [Ki lyén 
H s z ; L L t ] . 1714: e l s z ö k e t [Ma rossz tk i rá ly A F ; 
Told. 2]. 1736 el szőkét [Récse F JHb]. 1787 
el is Szőkét [Backamadaras MT; CsS]. 1799 
el szőkett [Mezősámsond M T ; Berz. 17]. 1814 
rendre el szőktőnek [Buza SzD; LLt Csáky-per 
L. 38. 131]. 1840 el szŏktŏm [Dé. DLt 1073]. 

elszökő l. mn szökő; de a fugi; flieliend. 
Szk : ~ szándék i n t e n ţ i a d e a f u g i ; f l i e h e n d e 
Absicht. 1777 azon meg-nevezett Jobbágyok 
elszökések előtt akiknek Földeiket Feliben, és 
Czimborában általadták, azon emberek tudtáké 
azon emberek elszökő szándékokat? Ha tud-
ták, vette é eszre a ' Tanú ezen Czimborásoknak 
amazok el szökő szándékoknak észre vételét (így !), 
és mitsoda jelekből? [BSz; K S vk]. 1780 vévén 
észre el szŏkŏ szándékát Jobbagyomnak a Töin-
leczben tet te Udvarhelyre [Bözödújfalu U ; Pf]. 
1793 : a’ Lovain ment Besztertzére, 's ugy gátolta 
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meg elszőkő szándékát, nem lévén mivel kőltő-
ződjék el innen [Koronka MT; Told.]. 

2. szökésre hajlamos/kész, el-elszökő; gata/în-
clinat să fugă; fluchtbereit. 1572 mond vytesd 
be ez Bestye kurűaffyatt onnét az veres Embertth 
Ez (!) mondek Neky houa vytessem az nem el 
szwkö Ember [Dés; DLt 182]. 1597 : az zeoldbely 
ereosse(n) zitkozodik wala az lelkewel . , . Im bestie 
lelek kúrwa ne(m) emberlel megh az kordoan kap-
czara, maga ne(m) elzeokeo ember wolnek [Kv; 
TJK V/l.110]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban : szökésre hajlamos/kész, 
el-elszökő ember; om gata/înclinat să fugă; Flie-
hende(r). 1806 : Pataki István szabatkozott 
azon Tordai Ember előtt, hogy ne háborgassák 
most, ŏtet ezután is meg találják nem el szökő 
[Torda; UszLt ComCub. 1753 u. — Adósként 
fogságba vitt szu-i örmény kereskedőnek a piacon 
árulás közben való lefogáskor te t t nyü-ra von. 
vall.]. 

elszökött 1. megszökött; fugi t ; entflohen. 1589 
30 Juny Vitt vgian Haydo János Tordara egy 
Louas Legent az ky el zeokeot Teglas legenyekert 
ment atta(m) 2 Lotol f. d. 50 [Kv; Szám. 
4/VI. 105 Stenzely András sp kezével]. 1591 : 
17 die January . Czigány Tamas kyltte (így!) 
1*: vram az el zeoket hoherertt f - d . 25 [Kv; 
i.h. 5/1. 5 — 6]. 1652 Szeken lako Szatthinari 
Gyeŏrgy kivana absolutiot az szent Ecclesiatul 
hutŏtlenŭl tŭle elment es el szŏkŏt felesegetŏl 
Ugrai Marthatul [SzJk 69]. 1729 Böszörményi 
Balogh Lőrincz, a' tavasz t á jba hűtlenül tőlle el 
szökött Feleséghére ugjan Beszermenyi Szabo 
Ersokra rá akadván, magha mellé vévé, oly con-
ditioval hogj soha többe tőlle el nem Szökik [Kv ; 
TJk XV/7. 67]. 1731 Tudgya ĕ a Tanu nyüván 
és igazan hogy az el szŏkŏt emberek . . . Felső 
Gezesrŏla elabaltak és hova elabaltak ? [KA. — 
aF.gezés NK]. 1782 én egy innét a ' Dubábol 
el-szőkőtt rabjára az Inspector Vrnak Tordán 
létemben reá találván, el-fogattam [KLev.]. 1785 
Az elszŏkŏt Szem Mártoni Jobbagynak Vintze 
Jánosnak el maradván egy Malatzkája el adtam 
[TSb 6]. 

2. szökött; fugit ; geflohen. 1554 En Borlo-
bassy Ianos Hedwrffay vga (!) ezwn zenth myklos 
nap elwt valo kedwn vizwntag Engetem Ez en 
vramnak Es atyamffyanak Egy El zwkwt Joba-
gom az Kys tamast hedwrffayt Jg hogy Ewrwkbe 
Ewe legwn az en atyamffyay az vytezlo Borlo-
bassy linarti [Héderfája K K ; BfN]. 1572 azt 
mondo(m) ha az teorueny Mondja ky embernek 
hazat Igy meg kyssebbyty, es az Jdeo alatt elys 
zeokyk vrat el hadwant (!), hogy ha zynte egy 
pénzt sem atta(m) volnays, az orzag teorwenye 
zerint hogy effele el zeokeot zolganak nem tartoz-
na(m) fyzetny [Kv; T J k III /3. 262e]. 1593 Eö 
kgie az el zökótth Jobagiokat myndenwtth ker-
gettethesse es megh fogatathassa [Perecsen Sz; 
WLt]. 1650 Akar mi uton es modon el idegene-
dett, es el zallittot, szeöktetet, és szökött Job-
bagitis Czakani Geòrginek Kendi János Vram 

reducalhasson (így!) [Kelementelke MT; Ks 19. 
IV. 4]. 1731 Thorda Var(me)g(ye)b(en) Rákos® 
nevü faluból az Ur(na)k Czegei Vass Dániel Uram-
(na)k hány elszöket Jobbágyi vad (na) k [T; Wass 
vk. — ftVagy Aranyos-, vagy O.rákos TA]. 1777 : 
Tudom hogy az utrizalt elszökött Jobbágyok magok 
szántó Földeiket ezelőtt valo esztendőkben Sen-
kinek ki nem adták Czimborában, vagy Feliben; 
mivel magok elégségèsek voltak azoknak meg 
mivelésekre [Sajóudvarhely SzD; KS. Molduván 
Juon (56) zs vall.]. 

3. ~ tó elfolyt/letakarodott vizű t ó ; lac din 
care s-a scurs apa; abgeflossener/gegangener See. 
1674 Szegődtem megh En Gavay Miklós Sztu-
pina(n) lako Orosz Vaszillyal hogy az alsó Szo-
vathon az mezőben az Czukas nevű el szokot Tot 
megh tölcse mindenüt az gattyat, övig az mint 
maga viseli az övit addigh fellyeb tölcze olly 
széllyesen hogy egy szeker el mehesse(n) az gat 
tetejen, az Zugot, Malomra valo Valukat, es fenek 
Czap valukat maga jo modgyával emberül ugy 
be Czinallya hogy az viz az valuk mellet mindenüt 
se alol az czap Valuk se az mólómra szolgalo valuk 
mellet el ne fúrja magat a viz [A.szovát K ; 
Törzs]. 

elszöktet 1. szöktetve elvisz; a răpi ; entführen. 
1582: („Kassay Kalmar Thamasne Borbara áz-
zon") Az Mas ember feleseget vra hyre nelkwl 
ki akkor az Agyba halalos betegsegbe fekeoth el 
zeoktette [Kv; TJk IV/1. 106], 1592 Egi wdeo 
mulua talala(m) Ambrust Bezterczen, tuduan 
gonozsagat, akara(m) megh fogtattni, de el zeok-
tetek eleollem [Kv; TJk V/l. 226]. 1597 Biro 
vram ew kegme az kewlseo vasart az Capitanok 
tizedek (így!) altal zorgalmatosson eoriztesse, hogi 
eczakanak ideyen az marhat kit kiwwl arúlnak 
az varosrol el ne zeoktessek [Kv; TaüJk 1/1. 
298]. 1605 Actor Kis János Thiboldj dicit 
felesegemet el zeöktette az Alperes", mert eò 
leanya vala, eò atta vala nekem Azért vagy feje-
hez ülik zolno(m), vagy vereseget erdemei itellye 
megh az teórueny [UszT 19/37 — a,,Olali Istuan-
(n)e Zataloki" ( I), azaz Zetelakárol (U) való]. 
1686 Egy béres inasát is elszöktette [HSzj béres-
inas al.]. 1723 : az (!) az átkozott kőijket el né 
szöktessék [Mélies TA; Ap. 1 Apor Péter felesé-
géhez]. 1757 Hogy ki kalauzolta ki, s ki szök-
tette bizonyoson ela szemeimmel nem lattam [A. 
gyékényes SzD; Ks. — aTi. gr. Haller Annának 
Szentbenedekről (SzD) egy jb-át]. 1767 Dupe-
péátrána kik vettenek kaláts pénzt super eo h(o)gy 
meg monták azokot, az kik Pap Miklóst el szök-
tették Hogy Pap Miklóst az Méltoságos Groff 
Exponens Ur Jobbágyi szöktették el, s ŏk duggat-
ták, s ŏk vittek a' Bánátusban . ezeket miből 
tudgya, az Tanu bizonyoson ? [Zaránd m. ; TKhf 
vk. — aH]. 1807 a Papat el Szŏktőtték volt 
[KLev.]. 

2. (nőt férfi) megszöktet; a r ăp i ; entführen. 
1632 : Hallottam ezt az asszon tói, hogy . . . parázna 
személy az ura, mert egy asszont s egy leánt szök-
tetett el az Szilvásiné udvarából, és azért tötte 

7 7 — Erdélyi macjyar s z ó t ö r t é n e t i t á r II. 
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Szilvásiné az urát jobbággyá [Mv; MvLt 290. 
94b—8b átírásban!]. 1633: mikor Zőcz Palnak 
az felesegett el zőktetek ejel, akkor Zőcz Palnak 
minden marhaj a t t fel raktak es el vittek egi men-
tejetis Foris Gergeli az iffiu legeni visele megh 
Zőch Palnak [Mv; MvLt 290. 132a/2]. 1642: 
nekem hűteos felesegemet i t t Colosuarat kuul 
Magyarutszaba(n) hazrol hazra lappangtatua(n) 
teollem fortiin el szöktette maga Szekerest fogad-
ua(n) alaja [Kv; T J k VIII/4. 179]. 1650: egy 
Sinka Annok neuü szolgalojokott el szeoktette 
volt [Berekeresztúr MT; LLt Fasc. 165]. 

3. kb. szökésre készte t ; a îndemna să f u g ă ; 
zur Flucht bewegen. 1703: Ha ki penig . . . az 
Szegénységet el ijesztené, csalardul el szöktetné, 
el fu t ta tná . . . pro calitate delicti igen keményen, 
ső t halállalis meg büntet te t ik [UszLt IX. 77. 61 
gub.]. 

4. lopva elvisz; a duce pe fur iş ; verstohlen 
wegbringen. 1606 A keczetiek* pedig eleòzer 
tizedere hoztak oda . . . , hane(m) hogy az szabad-
sagh megh león ugy zeöktetek elb [i.h. 20/72 Pau-
lus Maíor de Paraid0 (46) lib. vall. — aKecset (U) 
lakosai. hTi. a disznókat. cParajd U]. 

Ha. 1807 el Szőktőtte [KLev.]. 

elszöktetés răpire; Entführung. 1757: Azon 
szolgának el szökésében szőktetéseben, kik lehet-
tenek részesek s kik kalauzoltak ? [A.gyékényes 
SzD; Ks vk]. 

elszöktetett r ăp i t ; entführt . 1650: Akar ml 
vton es módon el idegenedet es el zallittot, szeòk-
tetet, es szeökeöt Jobbagltis, Czakanl Geörgi-
(ne)k Kendi János Vram reducalhasson [Kele-
mentelke MT; Ks 19/1V. 4 ; ugyanez 1667. évi 
á t í rásban: Ks NN. 25]. 

elszunnyad elszenderedik; a aţ ipi; einschlum-
mern. 1582 Rosa Consors Ioannis Luck fassa 
est Ieowenek liertelen az eorizeók es a’ laka-
tosnet ki az zekeren fen fekzik wala es el zwnnyadot 
vala, le vonak zekerereól, es artatlanul el wywek 
nag zitkokkal, es Ighenys werek az Azzont [Kv; 
T J k IV/1. 7]. 1584 : Rosa Ambrus Deakne vallia 

Égkor hagia Az Ania(m) hogj az meheket 
eoríze(m), ot wleók vala, mihelt el zwnniotta(m) 
minglarast vg tecczet mintha a Lakatosne eleot-
tem Állana, maga Nem Alutta(m) mert Az Meh 
Zengeset Iol hallótta(m), de senkit Nem lathat tam 
hogy fel tekintet tem [ K v ; i.h. 265]. 1599 : Bekessy 
fabian vall ja: megh en el zuniattam volt, 
hanem ezen serkenek fel hogy mongya vala bizony 
soha nem hittem hogy az komám azzony illyen 
nilwan valo kurwa [ K v ; T J k VI/1. 298]. 1602: 
Kupás Georgy vall ja En ewel az Farkas 
Mihaliall azon etczaka eggywt eoriztem . . . , 
az thoronynak felseo feleben igazitam megh hagiam 
neky minth vigyázzon, en it Alat vigyaztam azon 
keozben az Zekrenjre haniotlam le tehát el zwn-
nya t tam [Kv; i.h. 622]. 1778: Ugy hallottam 
volt, hogy öcsém Uram(na)k meg űtet te volt az 
szemét, vagy az orrat a Lova, talám igen meg 

fáradot t volt a katona, és el szunyadott volt a 
Lóhátán [Dédács H ; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 
1820: a’ Néhai Bárónét betegségébe legyezvén, 
mint Léányka el szunyodott s ' a ' Legyezőt a ' 
Báronéra ejtette, ezért [a Báróné indulatba jővén, 
hirtelenséggel Házától el küldötte, mellyet meg is 
bánt az őreg Báróné, mert u tánna küldött 's hivatta 
viszszá [Várfva TA; J H b F. 48 Biro Zsigmond (49) 
hütes ass. vall.]. 1868: Kudor Ferencz . . . öntu-
datlan állapotában kiáltott fel, a mint elszunyod-
ván álmából hirtelen felrázatott [M. bikal K ; 
RAk 269]. 

elszurdal kb. beszorítgat; a înghesui, a băga 
cu fo r ţ a ; nach un nach (hin)einzwängen/pressen. 
1756: Ezenn kivŭl vóltanak apróbb Ládák is 
mellyeket is a’ nagyobbak közzé elszúrdoltanak 
[Gernyeszeg MT; TGsz 51]. 

elszűkít (meg)kevesbít/fogyatkoztat; a împu-
ţina/scădea; verringern/mindern. 1651 : tizet auagy 
Tizen ket teŏ t az Ser fŏzeŏk keozwl Birak Uraim 
hiuasza(na)k es intimalliak nekiek hogy ha sert 
akarnak feŏzni, főzzenek korcziomara valo jo sert, 

De azt igen eleotteŏk uiselliek hogy az Arpat, 
es egyeb gabonat el ne szűkicziek es dragicziak 
az varos piacza(n)11 [Kv; PolgK 142. — *Ti. a 
gabonának a kv-i piacon való felvásárlásával; 
éppen ezért „azon legyenek inkab — írják másutt 
— hogy kŭlseŏ hellyen es nem az varos(na)k 
territóriumán szedgyek es vegyek be", azaz ne 
i t t szerezzék be a gabonát]. 

elszűkül megfogyatkozik; a se împuţina; sich 
verringern. 1711: Valami 8 madarakot is kül-
döttem de az is annyira el szüküle hogj I(ste)n 
tudgja mint kaphat t juk mivel a Nemet Tiszt 
Uraimek katonákkal kész pénzen kerestetik tòbb 
árrat is adgjak mint kellene [Madéfva Cs; Born. 
X X X I X . 50 Gergely Déák Kászoni János főki-
rálybíróhoz]. 1731 a szeginysegnek igen el szü-
kült a gabonája [Varsolc S z ; K s 83 Dacz Péter 
lev.]. 1736: most miolta az flinta béjöve és 
seréttel kezdettek lőni vadhoz, mivel több vad 
megyen el sebben, az mely asztán haszontalanul 
döglik meg, mint az ki úgy esik el hogy hasznát 
vegyed, azért szűkűlt így el az vad [MetTr 372—3]. 

elszül elvetél; a avor ta ; fehlgebären. 1812: 
Csak ugyan ki jöhetett volna a’ Groffné az ajtón 
de nem tselekedte. hanem mérgében az ablakot 
ki nyitván onnan szökött le indulatoson. — Monda 
ekkor a’ néhai nagy Groff: miér t tselekszi hiszen 
a Terhét elszüli Monda a Grof fné : Nem bánom 
ha ma elszűlőmis [Héderfája K K ; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis vall.]. 1843: ot tan előbb 
gyermekét el szülte, és aztán maga is nemsokára 
meg holt [Farnos K ; KLev.] . 

elszŭlés (meg)szülés; naş te re ; Gebären. Szk: 
idő előtti ~ elvetélés, abor tus ; avort, avortare; 
Fehlgeburt. 1842: (A gyermeknek) idö előtti el 
szülését semmi egyéb nem okozhat ta mint az. 
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hogv én . . szolgálloságam ideje alatt két versen 
el estem [Dés; DLt 85. 11]. 

elszünik elcsendesedik/csendesül, elül; a se 
potoli; sich legen. 1590: Istuan kowachine 
meg keovete felesegemet es mondá, Az Nagy 
seggw kurvatol ne(m) niughato(m) de az háború-
ság akor el zwnt wala [Kv; TJk V/ l . 41 „Gal 
kowachi" vall.]. 

2. megszűnik; a înceta; aufhören. 1829 azt 
mondá mihely (!) eròsedem a' fájdalamis el szű-
nik [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1843: 
hollók két csattanást a' falu vége felől, a' merre 
mentenek volt dúdolva Farkas Sigáék kiknek 
minden dudolása elszünt a' csattanás után [B ágyon 
T A ; KLev.]. 

3. felhagy vmivel; a renunţa la ceva; mit einer 
^aclie aufhören. 1629 megh feniegetema hogy 

izonj tüzet rakatok az hatara, annak vtanna el 
szűnt rolla [Kv; TJk VII/3. 118. - aA boszor-
kánysággal gyanúsítottat]. 

elszüntet 1. megszüntet; a înceta, a puné capăt; 
abschaffen, unterdrücken, beheben. 1653: Igen 
nagy pestis lőn ebben az esztendőben egész or-
. tagostól minden unokáim meghalának . . . Sok 
Jóakaró barátim és atyámfiai elmenének. Kará-
j °nra elszünteté az Isten ő szent felsége [ETA 
volf 1 8 3 9 : Anyà*1 m a reggel rosszatskán 
de ' ~~~ • g y°mra szája fájt, és hányás erőltette, 
^ ^ m i t a' fodorminta thea szerencsésen elszŭn-
tetett [Kv; Pk 7]. 
sfii" e l c s i t í t» lecsendesít; a potoli; besänftigen, 
GvíS - 7 8 4 4 : a k k o r szidalmozva fel ugrott a' 

yertyát el csapta és hozzám készült jönni . . . de 

elszűrődik 

protestáltamis, hogy Horváth János mint Gazda 
és Hütes, a dolgát szüntesse el [Bágyon TA ; KLev. 
Nutzuj János unitárius (21) vall.]. 

elszfiret megtapostat és kisajtoltat; a puné så 
se calce şi să se tescuiască; austreten und pressen 
lassen. 1770 : En it vasaroltam Natsagtok szamara 
80 veder igen jo bort az meljet magam Eleöt 
szüretem el 9 forinton Csebrit mivel szeker volt 
aki el vigye [Somlyó Sz; Borb. II Szathmari 
Janos lev.]. 1799: Vagyon a' Pap számára a' 
Mái nevü hegyben egy szöllö minden munkáját 
az Ekla tartozik végb(en) vinni, a' Termést szüret-
kor a' Papi házhoz bé vitetni, és az Egyházfiak 
által, el szüretni [M.bikal K ; RAk 1.1]. 

elszürkülődik eléri a szürkület, ráesteledik; a 
apuca pe cineva noaptea; vom Nachtdunkel 
ereilt werden. 1829 a’ lovak felette erősen siko-
mattak — el voltak fáradva lassan mentek, ugy 
annyira hogy ott ott a mezőbe a' hegyen alol egy 
fogadonál el szŭrkűlettűnk . . . , de a lovak is ugy 
el állottak volt kéntelen voltam meg hálni abba 
a’ pusztába [Kv; Pk 6 ^Pákei Krisztina férjé-
hez]. 

elszűrődik kiszűrődik; a se strecura; ausge-
siebt werden. 1757: az Aranynak nehezebb és 
szemesebb particulai meg maradván a' Stomp 
ládájának fenekén, aztis azután ki ássuk, fél 
ölnyi hoszszuságu s meg annyi szélességű mene-
dékesen állo válura tőltyűk, vizet bocsátván réá 
addig agitállyuk, keverjük, mig annakis a' zavarja 
elszűrődvén meg marad az Arany a' Válubaii 
[Zalatna AF; JHb]. 




