
8 5 9 poszteritás 

posztergáció vonakodás; codeală, ezitare; Weigerung. 
1 703: ha az Commissiok(na)k is postergatiojaval az ő Fel-
sége szolgalattyab(an) akadalyt szerezven kesleltetik, vagy 
praetermittallyak be küldeset, az Militaris Executiot tulaj-
don maga hazaira Vice Tisztek(ne)k kűlgjűk [UszLt IX. 
77/63 gub.]. 

poszteritás 1. leszármazott, utód; urmaşi, descendenţi; 
Nachfolger. 1579.å minden mezey, erdej eoreoksegek, tok-
kal zenafewekkel feoldekkel ... mindeneknek ket reze Ko-
vachioczy Farkas uramé es posteritassaie, Harmada Zabo 
Geor<g>neie es maradekie legien [Burjánosóbuda K; 
JHbK XXIII/40]. 1621: Kalaczsuteo Jstua(n) Vramek, mjn-
denek ellen Eujctiot ueue(n) magokra meg igyrek magok 
saját keoltsegeken es faratsagokon. Crajczar András 
iramat felesegeuel es posteritassiual mjnden lmpeditorok 
ellen, otalmaznj az eo kemenek Czereben adot hazokban 
[Kv; RDL I. 13]. 1644: de ha l(ste)n posteritassal ne(m) 
szeretne eŏtetis ... ha sine semine deficial3, visza szallianak 
Pure et simpliciter, i(m)mediateq(ue) edes szüleimre, egy 
testver atia(m)fiaira [Kv; JHb 111/6. — aTi. a feleség]. 
/Í77; Vegeztetett volt ennek-elŏtte-is boldog emlekezetŭ 
eleinktől, minden bizonnyal ez hazának nagy romlásáról 
vett experientiájábol, hogy soha ... ugy magunk és posteri-
tásink-is immaturus gyermek Fejedelmeket ne válaszsza-
nak [AC 29]. 1696: az Arapataki erdőt szabadossan 
erdöltette ... az ŏ Kglme posteritassi hasonlokeppen erdői-
tettek, s erdöltetik mais [Sepsisztkirály Hsz; LLt]. 1700: 
Ada ... egy széna retett ... illye(n) Conditioval, hogj vala-
kikor Mustos Janostol vagj Posteritasatol ... ki akarna 
Váltani, tartoznék mégh boczatani, ha penigle(n) megh nem 
boczatana, mind az pénz nelkŭl s mind az Föld nelkŭl el 
maradgjo(n) [Kál MT; Berz. 3. 39/48]. 1770: Hallottam 
jjäis ... hogy ... az Utrizalt Bágyulékis a fenneb nevezet 
^gyúlnak Posteritássi lenné(ne)k [Girbó AF; JHb Árion 
ßunye (50) zs vall.]. 1775/1785: Ezen Tőrök Posteritások-
nak ágazattyát, vagy eredetét honnan tudgya a Tanú? 
[DobLev. III/596. 378 gub. vk]. 1806: Az Utrumban ki 
szomszédolt kaszállot most a Néhai Nemegyei István Pos-
jeritássi bírják [GálfVa KK; Kp II. 71 Gergely István (50) 

vall.]. 1845: adá T. Kádár Lajos Ur T. Kováts Sándor 
Urnák azon jussát utánna járandóival ... ahoz semmi iga-
2at> és követelést; a* fenn írt Venditor Ur, fen sem hágy, 
jeni maga, sem maradvánnya vagy Posteritássa részekről 
[öözödújfalu U; Borb. II]. 

Szk: fejedelmi 1662: die 4. Octobris a fejedelem igen 
Megnehezedett volna ... die 11. Octobris ... reggeli 11 óra-
kor, szép csendes kimúlása által az élők társaságábul kiköl-
tözött vala ... méltóságos fejedelmi posteritásinak és házá-
nak, főképpen vele együtt megélemedett, istenes életű, ke-
resztyén házastársának életéig való keserűséget és szomo-
r g ó t hagyván [SKr 291-2] * fiúágon levő 1717: 
kvictiotis vőn magára s maradćkjára Szekeres Kata Asz-
^ony eó kglme, hogy ... eo kglmét s fiu ágon lévő Posteri-
assit ... per Testamentarium dispositionem Leány ágon 
'evö Successoritis minden legitimus impeditorok ellen, az 
••• széna ftlnek bekesseges birodalmaban meg oltalmazza 
[Mezőmadaras MT; Berz. 18] * legitimus 1724: En 
orassován Christoph magam és Testvér Bátyám Brassován 
í'jcula képeben ... az Nemes Belső Szolnok Vármegyei 
füzesi Partialis Gyűlésen azon Vármegyei Tisztek előt ál-
dván meg Bátyám Brassován Nicula az Úrral ... Czegei 
vass Dániel Urammal ... consideralvan azt is hogy ugjan 

csak azon Kalácsos oláh esztendeig raboskodot ... husz 
magjar forintokban kész pénzben ... ea Conditione, hogy 
sem én sem Bátyám Uram és semminemű utriusque legiti-
mus posteritasink azon Kalácsoson, sem az lovat el lopo 
tolvajon ... ez után nem pretendálunk [Vízszílvás SzD; 
WassLt] * (mind)két ág 1691: ha Szathmári Szabó 
János Ur(am)ot... Lippai István Ur(am)... s két ágh poste-
ritassi meg nem oltalmaznak, oltalmazhatnák ... Lippai Ist-
ván Ur(amna)k maga szemellyehez is ... hozza nyúlhasson, 
es satisfactiot vehessen [Ne; DobLev. 1/34]. 1755: Szabó 
András ur(am)... Zálogosított volt egj örökséget rajta levő 
Hazzal s épülettel ... által adák azon Zálogos joszágot ... 
Arkosi Nagj Gábor ur(na)k s mind két ágh Posteritas-
sa(na)k Legatariussa(na)k [Gyf; JHb XXVI/21]. 1772: 
mely fundust és rajta lévő kő házat... Nms Zabolai Ötves 
Mihály Ur(am) feleségétől Kádár Mária Aszszonytol acqui-
ralt... s meg ōrőkősitett... Magyarosi Beniamin Uram, és 
kedves élete Párja Szántó Drusiana Aszszony, magok két 
ág Posteritássok Legatariusok és Successorok számára [Ne; 
DobLev. 11/437. 1]. 1780: jövének elönkben Városunkbeli 
Abner Szász Márton és Gálfi Sámuel ... és szabad jó 
tetzések szerint tőnek mi előttünk illyen vallást, hogy ad-
nak ugyan Városunkban resideálo Titt. Frendel Jósef 
Umak, és az két ág Posteritássinak Successorinak Legata-
riussainak két Pászma szőlőt az Laska Mái nevezetű He-
gyen [Zilah; Borb. II] * (mind)két ágon leendő/levő 
1678: Alázatosan könyörgök Nsgodnak, Kegyelmes Uram-
nak, méltóztassék Nsgod azon falut2 hozzátartozó fugitivus 
jobbágyokkal együtt, ha valahol találtathatnának, nékem s 
két ágon levő posteritássimnak és legátariussomnak cum 
omnibus appertinentiis ötszáz tallérokban inscribálni [BfN 
63 Polyik János kv-i lakos foly. a fej-hez. — aTi. Tibur-
czot]. 1682: az felliel megh irt summa penszt... Nemzetes 
Sándor Deák Ur(amn)ak az uagi eő Kglme Feleseginek es 
mind kett agon levő Posteritassinak meg aggia es leteszi 
[Fog.; Borb. II Rákosi Peter keze írása]. 1714: Hoszan Ur-
suly ... Groff Komis István Ur(amna)k ő ng(na)k ... mind 
két ágon lévő posteritassinak ... földökről, birodalmok, ne-
vek, és Dominiumjok alol ... el nem szökik, bujdosik, és 
idegenedik [Budatelke K; Ks 31. 29], 1720: Groff Sár-
pataki Keresztes Márton Uram ... Búzás Besenyőben lévő 
udvar házát... Veteményes Kertivel... Adák és Transigálák 
... egymásnak két Ágon lévő, és léendö Posteritassok(na)k 
[Búzásbesenyő KK; BálLt 91]. 1807: Felelettye a Panasz-
lonak nem igaz, hogy Léányt a Fel kéretett Jószág nem 
illetne ... a Contractus ugy Stilizálja ... hogy két Agon lévő 
Posteritássinak ha egyszer két ágon lévő Posteritasra va-
gyon regulazva azon Contractusban a Jószág, ugy tehát va-
lójában a Léánytis ugy illeti valamint a Fiút [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 

2. utókor; posteritate; Nachwelt. 1710 k.: Ne mocskolód-
junk mü véle* ne vesse azt sem szász, sem német, sem a 
posteritás: hogy mü nem a bűnt büntettük, hanem ex odio 
nationis, amelyért sokat fáradott és veszekedett, és ex odio 
personae vesztettük el [Bön. 952. — aA Szász János peré-
vel]. 1758: Ezt csak azért írám ide, hogy tudja meg a 
posteritás, hogy lehettek leveleink, ha most kezünknél 
nincsenek is [RettE 56]. 1764: Minemű fársángolást vittek 
végbe némely urak a mult fársángon Kolozsvárt, nem volna 
ugyan méltó hogy ideírjam a fertelmes, rút dolgot, de hogy 
a posteritás megtudja, hogy mostani világban is a jólelkű 
emberek irtóznak az effélétől, jövendőben is irtózzanak s 
távoztassák el [i.h. 162]. 



poszthabeál 

3. búza ~~a búza utója; codinä, grlu de calitate inferioară; 
Weizenreste. 1675: Egy hordoban vagyo(n) buza in granis 
Cub nr 9//— Buza Posteritassa vagyon Cub nr. 2//3 [Dés; 
Borb. II]. 

o Hn. 1790: néhai Pálfi Sofia Posteritassi szomszedsá-
gokb(an) (sz) [Cege TA; EH A]. 

poszthabeál figyelmen kívül hagy, mellőz; a neglija, a 
trece cu vederea; außer acht lassen. 1646: Miuel ezeket 
posthabealua(n) cziak studio sè akaria à mint laczik 
haladoztatnj az Causat ... Az torueny penig nem arra való 
hogy annak abutalasaval egymást faraszak à peresek, ha-
nem hogy debito tempore kiki igazsagat altala napfenre 
hozhassa ha vagyon [Kv; TJk VIII/4. 72]. 1677: ha ... a' 
gyilkos a' meg-ŏletet embernek feleségével, gyermekivel... 
meg-békéllenék-is, de a' Tisztek tartozzanak evocaltatni ... 
mivel sokszor találkoznak ollyak, kik vagy elégtelenek a' 
dolognak keresetire, vagy penig egyéb respectusokbol 
akarat szerint örömest posthabeallyák [AC 117-8]. 1682: 
azis nilvan constal az Exhibitakbol hogy eleget admoneal-
tatot, sok izb(en) compromitalta is magat ratioianak el iga-
zitassara, de azt eö kge studio csiak posthabealta, ne(m) 
emlekezven migh erős hüt alat adot pecsietes reversalissa-
rol [Kv; RDL I. 161]. 1698: az magazinale quantumokat 
Kglmetek administraltotnj siessen de mi oktul viseltetven 
mind eddigh az Guberniumn(a)k kússebsegevel Disposi-
tionkat posthabealta [UszLt IX. 76/57 gub.]. 1699: Az 
elmúlt Partialisb(an) meg hadtuk volt, hogy ujjobba(n) 
vallattasson Felesége ellen, de azt posthabéálta, és az 
I(ncta)tis nem certificalta a' mostani Székre [SzJk 319]. 
1724: Kgld mellé ... deputált Colléga társaival ... a ket fél 
kőzött talalhato dificultast ... el igazitani ne posthabéálná 
[Ks 7. XV gub.]. 1734: mű is azért nem akartuk ... eŏ Nga 
poroncsolatjat post hábeálni elmentünk ... valamiket talál-
tunk mindeneket Fel irtunk [Datk NK; JHbB D. 1]. 1744: 
Kgyl(me)d Causaja ... halasztatott ezen Diaeta Törvényes 
Continua(ti)ojá(na)k, vagy ha interrumpalodnék, a követ-
kezendőnek eleire; kihez képest committaltatik is hogj ... 
meg jelenni itilet vételre ne posthabeálja [ApLt 5 gub.] — 
L. még AC 233; RettE 75, 290. 

poszthabeálás figyelmen kívül hagyás, mellőzés; negli-
jare; Außerachtlassung. 1669: Töppeltinus ... miképpen 
attribuálta magának a prioritást, rendén felül cavallyérnek 
tartván és intitulálván magát nagy alkalmatlanul, fiamnak 
posthabeálásával és contemtussával? [TML IV, 470 Flei-
scher András Teleki Mihályhoz]. 1703: Noha sok izben 
ment kk(ne)k parancsólattya az Szebenhez kívántató dól-
gosók(na)k fogyatkozás nélkül való el küldésérûl, mind 
azáltal minden parancsólatúnk(na)k poszthábeálásával nem 
p(rae)stálta [UszLt IX. 77/65 gub.]. 

poszthabeálhat mellőzhet; a putea neglija; außer acht 
lassen können. 1739: Nem posthabealhatom hogy alazato-
san Exc(elleti)adnak ... Segesvári Király Biro Valthitter 
Uram ellen ne panaszolyak [Moha NK; Ks 99 Nagy Boldi-
zsár lev.]. 

posztba beálta tik mellőztetik; a fi neglijat; außer acht 
gelassen werden 1767: öreg ember vala, tabulae regiae as-
sessor, a tabulae praesességre is rettenetesképpen vágyott, 
de csak posthabeáltatott, mivel îgen tudatlan ember vala 
szegény [RettE 208]. 
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posztilla prédikációgyüjtemény; culegere de predici; 
Predigtsammlung | ünnepi énekeket tartalmazó könyv; 
carte de cîntece religioase; Sammlung religiöser Gesänge. 
1615: Keőnyuekbeöl Jutót nekj Jub anyaj rezreöl Egj regj 
Biblia Deák meljnek hejais f. — d. 50. Egj regestrúmnak 
való keönw tizta papiros f. 1 ... Egj postilla regj f. — d. 25 
[Kv; RDL I. 97 Junck András kezével]. 1631: kett Aranias 
postillak [Kv; MúzRadák]. 

posztillion postakocsis; poştalion, surugiu (la un poşta-
lion); Postkutscher. 1796: Az Postillionak (!) készítetett kön-
tösért fizettem Rf. 3 xr 15 ... Postillionnak 16 holnapra ... Rf 
18 xr. 25 [Kosesd H; Ks 78. XVII. 15]. 1823-1830: (A pos-
takocsin) minden stációra a Wagenmeistemek kell fizetni 5-
8 xrt, a postillionnak vagy kocsisnak 10—12 xrt [FogE 254]. 

posztillion-hám postakocsi hámja; ham pentru cal de 
poştâ; Postpferdegeschirr. 1761: (Átvett) Egy jó Börös 
kotsit Négy Loval, Postilio (!) Hámmal Nyereggel Száz 
Aranyban [Gyéressztkirály TA; JHb XLV]. 1789: 10 Pos-
tillion hám Istrángokért... 3 Rfr. 20 xr [Déva; Ks 95]. 

posztillion-készUlet postakocsi-felszerelés; echipament 
pentru poştalion/diligenţä; Postkutschengeschirr. 1761: A 
mi az eddig még meg nem fizetett Ingó Portékákot illeti 
azoknak árátis ... nem kérem, hanem az accordalt Börös 
Kocsit Négy Loval, egesz Postilio (!) készülettel ... magá-
nak meg tarthattya [Nsz; JHb XLV]. 

posztillion-pénz a postakocsisnak járó borravaló; bacşiş 
pentru surugiu; Trinkgeld ftir Postkutscher. 1823-1830: (A 
postakocsin) kell fizetni ... a postillionnak vagy kocsisnak 
10-12 xrt... a postillion-pénzt elhúzni nem lehet, mert úgy 
összemocskolja az embert, hogy amíg él, megemlegeti 
[FogE 254]. 

posztó 1. vastag szövet; postav; Tuch. 1573: Katalin 
Kalmar Illesne hity vtan Azt vallia hogy ... Azvtan hogi Es" 
met poztayat vyzza horta volna az Boltba, meg kerdy rola 
ky volt az legen kywel Bezel volt [Kv; TJk III/3. 155] 
1585: Az Kantoros Zolgaknak Wottem poztot Púlacher 
Jstwantúl ... 6 szing Baraszlait ... f. 1 d. 50 [Kv; Szám-
3/XVIII. 40 Gellien Imre sp kezével]. 1600: Lattam hogy 
kett wegh poztoth hoztak ki, az nagyobik weres woltfc 
masikat ne(m) wehettem ezembe minemeo zino wolt [UszT 
15/201 Zeöleös Balasne, Anna azzony, Zombatfalui vall ] 
1677: Az uj Keresztyéneknek, kik az Országban bé-jötte-
nek, és Alvinczen laknak, s' ez után-is melléjek jövendők 
lennének, mesterségek szerint való minden miveknek exeſ-
cealása megengedtetik ... ugy mindazáltal, hogy mi veket-
posztojokat a* Haza fiaitól el-tagadván, más idegeneknek 
el ne adgyák; mellyet ha cselekednének ... két két száz 
forintot exequallyon rajtok a' Praefectus, Fiscus számára 
két részét, harmadát a' panaszlo félnek [AC 138-9) 
1691/XVIII. sz. eleje: Az Tizen kettedik Articulus. AZ 
idegen Pósztóval kereskedőknek id ne legyen szabat posz-
tót el adni, az id való Negy sokodalmon kül, még ez Váro-
son ktil lakó Posztocsinaloknak sem [Kv; PosztCArt ] 
1701: Minden féle Posztót Erdélyi modgyara csinálhatnak, 
és Zöldön festik meg, addig penig mig ă Látó Mester az 
Rámán meg nem látta, és az Város, és Céh pecsétit rea nem 
tészi, és jedczi, csak egy singetis benne el ne adgyon, ha 

rajta kapják az Poszto mind oda veszszen | Minden Mester 
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az eo maga nevét ä Posztoban bé szöjjje [Kv; i.h. 5, 11]. 
1746: Ez országban pedig minden Sokadalmas Czéhetlen 
helyeken, az eddig practizalt Czéhek(ne)k Szokása Szerint 
ä posztot áruló Sátorok(na)k végiben mingyárt Szakaszsza-
nak ezen Gombkötőknek miveknek alkalmas árulásnak 
való helyet [Torda; TJkT III. 104 ogy-i végzés]. 1759: 
Abán kívül más posztóból való köpenyeget talán Apafii 
Mihály fejedelem sem viselt, de most ugyan alávaló ember, 
akinek fejér aba-köpenyege vagyon [RettE 90]. 1769: Az 
Aba nevű Poszto(na)k ez országba való bĕ hozatatasa 
éppen megtiltatott [UszLt XIII. 97]. — L. még BTN2 253; 
TMLI, 93, II, 176, IV, 566. 

Vö. az aba-, anglia-, azúr-, borsos-, brossai-, condra-, fodor-, francia-, 
gráttái-, gyapjú-, harisnya-, igler-, karazsia-, kazimir-, kék-, köz-, landis-, max-
ner-< muszlin-, paleszen-, paraszt-, remek-, skárlál-, verilékposzló címszóval. 

Szk: A. angliai 1659: Két darab Angliai poszto 
[Cssz; LLt 118. C]. 1660: Czepreghi Mihály hivŭnk jelenti 
hogy szegény Fejedelem vásároltatván áltállá hét singh 
Angliai posztót tizen három forinton singét, melynek árra 
arról való bizonyos testimoniális által deputaltatot vólt 
Colos monostori Harminczadosra s Perceptorra Faragó 
Istvánra hogy megh fizessen [Kv; RDL I. 144]. 1714: Egy 
veres nusztos Süveg angliai poszto [Kv; Pk 6]. 1739: Káve 
szin Angliai Posztobol való Férfi mente [Szászerked K; LLt 
Pasc. 96]. 1759: Egy fél sing megy szinŭ Angliai posztot 
[Nsz; TSb 7]. — L. még BÖn. 731; MetTr 392, 399; WIN 
1> 561 * boroszlai 1594: Az Várbeli hazakban ualo 
Inuentarium ... Az Palotaban uadnak keöreős keöreol 
Padzekek az padzekeken hitua(n) veres Borozlai pozto 
uagjo(n) [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 32] * egypecsétes 
1688: Brassay Posztorol ... Egy végh egy pecsétes poszto-
to1 f — // 50 [MvRKLev. Vect. 27] * egyszer ványolt 
1737: A' Frédikálló Szeken is edgy darab kék eczer vá-
dolt posztó [Nagyercse MT; Told. 36] * erdélyi 1701: 
Semminemű Kalmárnak sem Sokadalomkor, sem Soka-
halmon kivŭl szabad ne légyen Erdélyi Posztót el adni, ha 
valaki penigh rajta tapasztaltatik és ă Betsŭletes Céh bizo-
nyos ŭdõben Hadnagy Ur(am) petsetivel visitálná vagy 
visitáltatná annak is ã két része® ä Nemes Tanátsot harmad 
J*sze penig à Betsŭletes Céhet illeti, ha penig valamellyik 
Posztóval kereskedni akarna — az itt valóktól ä Posztót 
végye meg, elégségessé tévén az Várost Mesterségek iránt 
IKv; PosztCArt. 18. — aEz előtt tollban maradhatott a bün-
tetés összege] * faj landis 1659: Kerem adgyon ... Fai-
jandis posztott kéket három singet, három fertalt, veresset 
's három singet egy fertált [Dés; SLt FG. 20 Dobolyi István 
keze írása]. 1679: olasz Labas, mind végig Veres Fajlondis 
Posztóval buritott, három fiokos, hoszszu iro asztal [Uzdi-
J*Péter K; TL. Bajomi János inv. 1]. 1681: Conventioja 
Hunyadi Magyar Praedicator(na)k ... Fajlondis poszto öt 
*,ngh ... Karasia poszto, kilencz sing [Vh; VhU 640] * / o -

igler ~ 1591: Kochyi fedelereh való kelchyeg ... Az 
^aros kotchyehoz veres fodor Jgler poztot, 13 singet... f 5 
ŭ 4 0 [Kv; Szám. 5/1. 45] * habán 1621: 2 xbris 
f o n j u n k eo fel. zamara vitet szarasi (!) Matias Bras-
s ó i , haro(m) malhaban haban poztot [Kv; i.h. 15b/X. 13] 
*'három pecsétű 1756 u.: Nemzetes Kövesdi Josefiie 
ćterfí Sófia Aszszony ... adott a Praedikállo székre három 

Şfngkék három petsétü posztót Bedébe1 [MMatr. 153. — 
MT] * hatvanas 1781: 4 1/2 Sing Hamuszen Hatvanos 

ſ°szto [Berz. 17]. 1788/1791: 1 1/2 sing fekete hatvanas 
Osztót Mf 3. 42 [Mv; Ks 73/55] * ké(pecsétes 1688: 

posztó 

Brassay Posztorol. Egy végy két pétsétes posztotol f 1//20. 
[MvRKLev. Vect. 27] * két pecsétű 1755: Nadrág két 
petsétŭ posztobol [Hosszúaszó KK; Told. 29] * kétszer 
ványolt 1667: Szegödek megh lovászunknak Veniczei 
Opra Monyé fia Mihók esztendőre. Adok neki fl. 4 Dol-
mant ketser ványolt posztobol [UF II, 253]. 1701: Az Mes-
ter Remek légyen edgy kétszer ványait vég Poszto [Kv; 
PosztCArt. 9]. 1738: Enyeden vöttem egj veg fejer keczer 
ványolt posztot fl: 25 [Torockó; Bosla]. 1771: ezeken kívül 
számtarto Berkeszi Ur(am) Ratioját ventiHálván találtatott 
... hogy ... vett... fekete kéttzer ványolt posztott más fél vé-
get, égyszer ványolt posztot égy véget [Kendilóna SzD; 
TKI Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.] * ko-
lozsvári 1676: Hallotta(m) magatul panjuljtul hogj mon-
ta. eo Maramarosi Dragnesti Eoròkòs Jobbagj edgj magjar-
orszagj Ember Jobbagja volt es Tökölli Marto(n) kolosvarj 
posztot adot Érettek ugy szállitotta Dersere ugj laktak ott 
[M.derzse SzD; WassLt Kis Gergelj (60) jb vall.] * közön-
séges 1862: Gyopárka fekete tüffelböl Magyarka kék 
közönséges posztóbol [M.szilvás TA; HG] * lombos 
1762: Készületlen szűröknek való posztot az szűr Takacs-
tol percipialtam ... Lombos Posztot singet 32 [Szőkefva 
KK; Ks 71/52 Szám.]. 1794: 2 1/2 sing Lombos posztó 
[Mv; Berz. 7. 69] * megványolt 1790: onnan 80 sing 
harisnyának való megványolt posztót ellopott [Árkos Hsz; 
RSzF 261] * morvái ~ morvaországi posztó. 1599: 
Bodony Mihály Hozot Bechj Marhatt... 26. Veg Murway 
poztot 25//20 [Kv; Szám. 8/XIV. 43 Hj]. 1630: Jgaz 
Gaspar Hozatot Eperiesreol 16. vegh muruaj posztot tt f 3 d 
20 [Kv; i.h. 18b/IV. 53] * német 1732: Egy hammu Szin 
Német mundér köpönyeg, német posztobol [Kv; Ks Komis 
Zsigmond lelt. 3] * olasz 1584: Az Kalmarok es 
kereskedeó rend dolga ... Minden fele poztot kit Balba 
keotnek, Ballal Granatoth, Skarlatot, Sayat, Landist, es egieb 
fele olasz posztot mindenth Weggel Azonkeppen minden fęle 
Selyem marhat veggel aggianak [Kv; PolgK 4]. 1620: Egy 
Vegh Olasz posztotul f 1 [KvLt II/69 VectTr 5] * pádovai 

1733: Edgj Sing Szederjes Padvai poszto, benne dirib 
darab poszto [Marossztkirály AF; Told. 2]. 1773: Fekete jo 
fele Padvai Posztó [Lele Sz; EMLt] * reichenber-
ger/reichenbergi 1791: Egy Rejhenbergi Posztóból való 
világos kék ujjas Köpenyeg [DLt nyomt. ki], 1805: 4 Sing 
Faolaj Szin Raichenbergi Poszto [Mv; Told. 74]. 1823-
1830: Csináltattam osztán valami setétzöld posztóból 
fekete fényes gombokkal egy kis dolmányt is, melyet 
Reichenberger-posztónak mondottak, két Rhf-os volt 
singje [FogE 141] * spanyol ~ 1755: Kedves Felesé-
gembe^ a Tengerszin Spanyol poszto ezüst paszamántos 
mentéjének paszománt toldalékjára Rh. fl. 6 xr 51 [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 42b] * szebeni 1647: az 
eoregh haz ... vagion abban ... Egy festett Aztal; egy darab 
Szebeni pozto raita [M.királyfva KK; BK 48/16]. 1652: 
Szebenj poszto tizen hett singh [UF II, 87] * ványolatlan 

1755: szöszsel öltöt ványolatlan záknak való poszto 
[HSzj szösz al.]. 1769: Tudjaé a Tanú nyilván és 
bizonyoson ... Hogy ezen folyo 1769dik esztendőben most 
ez öszön ennekelötte egy Néhány Hetekel Boros Jenői 
Msgs Korda György ur eö Exclja Nagy Galamffalvi) Fo-
gadojat vagy Korcsoma Házat ki verte fel és a mostani Fo-
gadósnak egy darab ványolatlan posztoját ki lopta el az 
osztovatajárol? [NagygalambíVa U; IB vk] * vinci 
1662: Némett kertésznek ... Ruhazattyara Vinczi poszto ... 
uln. 10 [UF II, 220]. 
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B. barackvirágszín 1687: vŏttŭnk ... Baraczk virág 
Szin Riviczki Posztot húszon harmad fél singet... f 56//25 
[UtI] * fekete 1590: Vagion uizontagh ket arüa leani ... 
Az eggiknek ueöttem 5 singh Barazlait fl. 1 d. 25 Az 
Nirese chinalasa, es darab fekete pozto az valiara fi. — d. 
45 [Kv; Szám. 4/XIX. 11]. 1697: az fekete posztot ha meg 
vetette Uram kgd ne neheztelje el küldeni [Keresd NK; BK. 
Nyikodin György Bethlen Gergelyhez]. 1736: Az keserve-
sek mentől durvább fekete posztóban öltöztenek, az 
mentéjek bérlése fekete báránybőr volt, fekete szőrsinor 
körülette [MetTr 405]. 1755: Kolosvári kereskedő Ábra-
hámtól az édes Aszo(nyo)m Anyám(na)k egész fekete ké-
születet, Fiam(na)k Menté(ne)k való fekete posztot, Lea-
nyom(na)k fekete boriték fátyolt és két feke (!) keszkenőt 
vettem Rh. fl. 28//58 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
43b]. 1823-1830: A temetés Göttingában csendesen me-
gyen. Amely háznál halott vagyon, az utcára, a falra egy 
darab fekete posztót felszegeznek [FogE 242]. 1850: Egy 
fekete posztóból való fáin sinoros zeke [Algyógy H; Born. 
F. Ii Török Antal urad. biztos össz.] * fejér - 1753: 18 
gjapjubol szőtettem fejér posztot döröczkölve 28 1/2 sing 
[Kiskend KK; Ks 71/52 Szám.]. 1805: 10 Sing Fejér 
Poszto [Mv; Told. 74]. 1849 k.: Cseléd harisnyáknak való 
fejér poszto 20. sing ... Rf 25 [DobLev. V/1280] * festett 

1666: némely helyeken a tisztek legitime nem publicál-
tatván a szegénység közt, hogy csizmát s festett posztóból 
álló köntösöket ne viseljenek, mégis szegénységinket, nem 
kevés exactiókkal terhelték [EOE XIV, 183 ogy-i végzés] 
* hajszín 1696: Egy haj szin poszto szkofiumos loding 
s tarsoly [LLt 102/24] * hamuszín 1789: Egy Kotsi 
Ládára való Párna, hammu szin posztoval bé húzva Rf 1 
[Mv; ConscrAp. 13] * hollószín 1691: Egy Darabocska 
Hollo szin poszto [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa] * kávé-
szín 1726: A két Eöcsémnek Café szin posztot 8 réf s 
harmad fél fertályt [TK1 Barcsai János tutorsága] * kökör-
csinszín 1691: Egy Dolmány(na)k Nadrag(na)k való kö-
körcsin szin poszto [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa] * 
lazúrkék 1831: 38 Sing Lazur kék poszto ... 114 Rf [Kv; 
Born. O. I] * meggyszín 1678: Adtam ... Bot Mihalynak 
az metczin Posztobul negyed fel singet ul 3//1/2 ... Adtam 
újhelyi Ferencznek Metczin Posztot fertály héján ket singet 
az Regi fele Poszto ul. III [UtI]. 1679: Adtam az Metczin 
Posztobul Berzenczei Martonnak [UtI]. 1714: Egj Par 
Puska tok megj szin Posztobul 4 rend aranj s ezüst 
viragokkal varrott ... fl. Hung. 9 [AH 15] * mellértes 
1799: egy Darab gyermek Lájbinak való Mellertes Poszto 
[Mv; MvLev. 2]. 1801: 8 1/2 sing Mellírtes posztó 11 Rf 
54 xr [Déva; Ks 120. III. 7]. 1805: egy szürke mellértes 
posztóból való viseltes Köpenyeg [DLt nyomt. kl]. 1823-
1830: én is a köntösöm újítani akarván, elmentem egy sza-
bóhoz, és azt a boltba híván, vásároltunk valami szürkés 
mellirtes posztót kurta német nadrágnak a lájblinak [FogE 
169] * mezei såfrånszín - 1714: Mezzei Safrán Szin 
Posztobul Pisztolyok Tokjara való fedél aranj fonallal ki 
varrót fl. Hung. 5 [AH 5] * míniumszín 1714: Minium 
szin Posztobul nyilak(na)k való futrálj, arany s ezüst 
skofium viragokkal ékesített [AH 51] * narancsszín 
1629: Egy nyeregh naranczi szyn posztoual borított tt f. 4 
[Kv; RDL I. 143] * olajszín 1726: Öt réf Olaj szin 
posztot réfit fr. 2 x 45 — 13 x 45 [TKI Barcsai János tutor-
sága] * rózsaszín 1660: Az feleségem kanavácza oda 
lőn, arra nézve mást sem vétettem, szintén megfogyatkozik, 
magamnak is a rózsaszín posztó [TML I, 555 Bánfi Dienes 

Teleki Mihályhoz]. 1663: Rózsaszín posztót is, kegyelmes 
Asszonyom, igen szépet küldök ő nagyságának nem soká-
ra, most is elküldtem volna, de Küvárban van [TML II, 
473-4 Teleki Mihály Bornemisza Annához] * sárga 
1648: Ezen házból egy árnyék székre nylo zeöld festékcs 
ayto, mint az teöbby, excepto, hogy nincz zár rayta, hanem 
vas kilincz, sarga poztoval buritot az secessusnak wleö 
székj [Komána F; UF I, 930]. 1759: A lamodi (!) Sővegek-
re Sárga posztora Rf fl. 5//30 [TL Teleki Ádám költségnap-
lója 213a] * skarlátszín 1714: Bör nélkül való 5. Süveg 
... 5dike penig Skarlatszin Posztobul fl. Hung 15 [AH 9] * 
sötétzöld 1823-1830: Csináltattam osztán valami 
setétzöld posztóból fekete fényes gombokkal egy kis dol-
mányt is, melyet Reichenberger-posztónak mondottak, két 
Rhf-os volt singje [FogE 141] * szalmaszín 1800: 1 1/2 
Sing Szalmaszin poszto [Mv; Told. 74]. 1807/1818: 7 
szalma szin poszto sing [Mv; Told.]. 1823: szalma szin 
poszto [Kv; SL] * szamárszín 1795: 4 3/4 Sing Szamár 
szin Poszto 9//30 [Kv; Ks 72. 53] * szederjes 1779: ötet 
vitték el Csesztvére az hol miképpen bántak véle a feneke 
meg bizonyítja, mert mostis ollyan mint a fekete vagy a 
szederjes poszto [M.lapád AF; Mk 5. 3 Bolha Aniska cons. 
Tzigany alias Kovács Peti (19) jb vall.]. 1810: 4 1/2 Sing 
fain Szederjes Poszto [Kv; Hodor lev.]. 1817: 3 Sing Sze-
derjes poszto [Mv; DE 3] * szürke 1671: A mikházi 
Clastromnak hagjok ... kétzer ványolt Brassóban tsinált 
szürke Baratnak való kétvégh posztot, az akkor ot lakó Pá-
terek es fráterek ruházatţjára [Ks 14. XLIIIb özv. gr. Csáki 
Istvánné Mindszenti Krisztina végr.]. 1771: Szokmánnak 
való Vég szürke posztó [Nagyida K; Told. 19]. 1788: Egy 
kanapéj eleibe való tzifrázott Szürke poszto [Mv; TSb 47]. 
1835: 24 Sing feinabb szürke Poszto [Born. I]. 1849: 
Lepedáth Nikuláj vitt el egy vég szürke posztot [Héjasfva 
NK; CsZ] * testszín 1687: Teczin seljem rojt edgj 
Teczin Posztóra varrott puska tok [UtI]. 1732: Egy téli 
nustos Süveg az eleje fekete bársony exposituráju tettzin 
poszto ezüst kapcsos [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 6]. 
1739: Két hintó vánkos fájlandis tetczin posztóból való 
[Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 1805: 1 3/4 Sing fáin teccin 
Poszto [Mv; Told. 74] * verdrágonszín 1807/1818: 1° 
sing Verdrágon szin poszto [Mv; Told.] * verejtéksárga 
1812: egy ujj böres nyereg mindenféle s z e r s z á m m a l , két 
nyereg takaróval két kantarral edgyik rezes és verejték 
sarga posztoval azon kivül egy más formatring és le kóto 
sziju [Körtvélyfája MT; LLt] * veres 1600: Hoggiay 
András, Makó Gyeörgy zolgaiwal reánk ieöwe, engem 
megh fogata, s fogwa Zeöleös Gyeörgy hazahoz wiwe, ott 
lattam hogy egy falka weres poztoth eö maga atta ki (!) 
aiton, es fel tetete az lóra [UszT 15/201]. 1628/1635: EgJ 
zederies uiselt Granat keoppenegh tizen egj ezüst go(m)*J 
rajta, fekete seljembol czenalt zarak rajta, veres poztoual 
bel let [Bodola Hsz; BLt néhai Béldi Kelemen inv.]. 177j' 
Török Nyereg Parna Vörös Posztobul arany Viragokkal 
Hung. 3 [AH 15]. 1720: Hintó vagyon kettő 1. Két fe>e 

eresztő Cseza forma veres Posztoval borított egesz apara-
tussal [Szurduk SzD; JHbK XXVI/12]. 1848: Udvari 
Templom ... Minister köntös veres posztóbol 3 rft [G0J-
génysztimre MT; Born. G. XXIVd] * vérszín I807/ 
1818: 2 Sing vér Szin poszto [Mv; Told.]. 1808: 2 Sing ver 
szin Poszto [Mv; i.h. 22] * violaszín 1736: De az urak, 
főrendek, nemesek temetésire még az idegen emberek s 
asszonyok is czifra köntösben nem mentenek, hanem men-
től közönségesebben lehetett, úgy öltöztenek, sőt azféie 
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alkalmatosságra nem csak gászköntöst, hanem színes posz-
tóból valót külön tartottanak, szederjes, violaszín posztóból 
valót [MetTr406] * zöld-. 1583: Ersebet Lakatos Balinth 
Zolgalo leania* ... Zola az Azzoni es monda, Mit víz Ilona, 
En penigh vizek vala valami zeold poztot egj zoknianak 
valót [Kv; TJk IV/1. 157. — 'Vallja]. 1643/1687: Temp-
lom eszközei ... A Praedikallo széken egy darab zöld 
Poszto. Egy tarka tőrök matéria [Kibéd MT; MMatr. 199]. 
1685 e.: Ezen boltocska körül Zöld Posztoval van be vonva 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 13-4]. 1786: A' Tornátz-
ban van Egy zöld posztoval bé borított Árnyék szék [Nagy-
almás K; JHbK XXIX/36]. 1819: egy régi zöld posztoval 
bé huzatt töltött kanapé [Baca SzD; TSb 6]. 1825: Egy 
hosszú Asztal avatég zold posztoval bé vonva, két fijokkal 
Pés; DLt 595]. 

Sz: mind pénz, mind - odalesz. XVII. sz. m./.: ŏ nagy-
ságok ... Kegyelmedtől várt volna valami jó tanácsot, mité-
vő legyen ... de Kegyelmed rémítette el inkább avval, hogy 
azt mondta ö nagyságának, adja oda, mert mi haszna ha 
kezéhez váltja® is ő nagysága, de jövendőben azt fogja 
mondani az ország, hogy ország pénzével váltotta és így 
mind pénz, mind posztó oda leszen [TML V, 420-1 Nalá-
czi István Teleki Mihályhoz. — aTi. Husztot] * sem pénz, 
sem - 1662: Bizon bánnám, úgy járnék, egyszer elfogyván 
az monéta, magamon is kiadnának, mint az patai szûren és 
{gy aztán sem pénz, sem posztó. Erdélyben jószágom, Ma-
gyarországon pénzem veszne el [TML II, 329 Kemény 
Simon Teleki Mihályhoz]. 

2. posztóból készült; de postav, confecţionat din postav; 
Tuch-. 1679: Szederjes fajlandis poszto szakadozott dol-
mány [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 12]. 1682/ 
1687: Attam egi Ueres Poszto Angliai Uy Szokniat [Fog.; 
Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1693: Brassai poszto szederjes 
mente [Kilyén Hsz; BLt]. 1732: Egy pár fa héj szin posztó 
félbe vágót Anglia nyúllal béllet kestyü [Kv; Ks Komis 
Zsigmond lelt. 6] | ezen pinczeben találtunk hat pincze 
tokot, edgyikben volt... két rosolisnak való srofos kristály 
Poszto pohár tokkal edgjütt [Kóród KK; Ks 12. I]. 1789: 
Köntösök találtattak e' szerint Egy rendbéli Verdragon 
szinŭ 3. forintos Poszto Német Köntös [Mv; ConscrAp. 
21]. 1802: Egy fél viseltes szürke poszto Magyar köpnyeg 
(j) [Ne; DobLev. IV/858. 4]. 1806: Ujjos Lájbli Poszto 1 
Seritett 2. 5. Rf. 10 Rf [Sepsisztkirály Hsz; HSzjP]. 1812: 
Egy viseltes szürke poszto Fláner béllésŭ ujjas köpenyeg 
[Mv; MvLev. Szabadi József hagy. 14]. 1824: Szederjes 
Poszto mellértes készületü görény prémmel való mente 
[Fugád AF; HG Mara lev.]. 1852: Két kürti Egyik sellyem 
más poszto. 11 Rf [Nagyborosnyó Hsz; HSzjP]. 

3. posztóból való asztalbevonó; postavul mesei de 
biliárd; Tuchüberzug des Billardtisches. 1848: A' Biliárd-
nak posztója, jádzo és piramidli gojoi 40 rft [Görgényszt-
•mre MT; Born. G. XXIVd]. 

4- posztóban kapott járandóság; postav primit ca plata ín 
natură, retribuţie In postav; in Tuch erhaltene Bezüge. 
'594: Horuat Janosnak adattak eo kegmek fel eztendeygh 
valo poztaiara f 4/32 1/2 [Kv; Szám. 6/X. 49]. 1663: esz-
tendőnk telik mához ugy mint 25-dik naphoz ötödik napon, 
az mint bé adott conventioink mutattyák. Vagyon hátra 
fizetésünkben, nékem 3 forint, negy sing posztom, egy 
bokor saru* [UF II, 266. — "Folyt, a fels.]. 1668: Juda 
Ngod Tolmacsa alazatosan Könyőrőgh Ngk mint Kegls 
|Jr(ána)k ... egy néhányszor búsítottam Ngodat Conven-
tiom szerent valo posztomnak ki adatása felől, s mind ho 

penzem felöl, de meg eddegh tsak semmiben maradott 
[UtI]. 1669: Reszeczki Uramnak atta(m) Cantorara poszto-
jara f. 123 [UtI]. 1755: Néhai kegjelmes Uram eõ Exja 
Méltóztatott Annuatim fizetésemet adauqealni kóntösre 
valo posztora resolválván kegjelmesen flo 14 [Kiskend KK; 
Ks 71/52 Szám.]. 

5. - u l posztóban; ín postav; in Tuch. 1586: Az Kett 
Zemet Bironak fizette(m) Kantorra ... 19. Ja: Gergelynek es 
Miklósnak... f. 4 ... posztoúl fizettem ... Zemet B. Gergely-
nek 8 sz karasiat f. 5 d. 20. 6 szing barazlait p(ro) f. 1 d. 
50. Zemet B. Miklósnak 8 szing karasiat f. 5 d. 50. 6 szing 
barazlait f. 1 d. 50 [Kv; Szám. 3/XXVII. 17b]. 

o Szn. 1602: Posztó Péter [Uzon Hsz; SzO V, 203]. 

posztóbekecs posztóból készült rövid kabát; scurtă/scur-
teică de postav; kurzer Tuchrock. 1847: hosszú portubák 
szin asztrakánnal prémezett jó posztó bekes [DLt 562 
nyomt. kl]. 

posztóbeli posztóból készült; de postav, confecţionat din 
postav; aus Tuch gefertigt. 1826: Űbel Károly ... elszökése-
kor viselt... Feketés Szürke Pantalon Nadrágot, otska kék 
Stráffos Laibit, kerék szürke posztobéli sapkát [DLt 514 
nyomt. kl]. 

posztóbunda posztóból készült (prémes) kabát; palton 
de postav (îmblänit); Tuchmantel mit Pelz. 1810: Egy vad 
galamb szin poszto bunda [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 2]. 1850 k.: 1 suppos fekete bárány bőrrel bérlett 
szürke poszto bunda [Pk 2]. 

posztócsapkán posztósüveg; căciulă din postav; Tuch-
mütze. 1815: el-vitték ... egj sejemövét, egy poszto Csap-
kánt egy mokányos fekete Süveg [DLt 893 nyomt. kl]. 

posztócsináló I. mn posztókészítő; care ţese postavuri; 
Tuch machend. XVIII. sz. eleje: Az Nyolczadik Articulus 
vala mellyik Poszto csináló Mester legéngy (!) legény 
korába az Remeket nem csinálna ... hanem akor mikor már 
meg hazasult, büntesség (!) meg Négy forintig i.e. fl. 4 
[Kv; PosztCArt.]. 1701: Ha idegen Posztócsináló Mester 
Legén jöne, az ki itt városunkban maradni annál inkáb az 
Betsületes Céhben állani akarna, tartozik ă Remekért edgy 
egész Esztendőt egy Betswletes Mester embernél dolgozni, 
és á Remeket azon Műhelyben tsinálni, mint más Betsüle-
tes Céhbenis szokás [Kv; i.h. 21]. 

Szk: - céh. XVIII. sz. eleje: Az Kolosvari becsületes 
Poszto csináló Czénak Articulusi [Kv; Céhir. II] * - ma-
lom. 1704: Lázár uram is feleségestül lévén, onnan men-
tünk az posztócsináló malom látni, onnan vissza kuglizni, 
onnan oda, ahol az ezüstöt nyújtják a pénznek [WIN I, 
124] * - műhely. XVI11. sz. eleje: Masadik Articulus. 
Epen az Napján8 Két becsületes Mester embereket Lato 
Mestereknek váloszonnak, kik szorgalmatosson az Poszto 
Csináló Mihelyeket el járjonnak, az Posztokat lássanak es 
visgályanak, hogy jo es emberül legyen csinálva, vgy hogy 
melto lehessen árulni es eladni [Kv; PosztCArt. II. — aTi. 
újesztendő első napján, az atya- és céhmesterek választása-
kor]. 

II. fn posztókészítő mester; postăvar; Tuchmacher-
meister. 1675: azon Lengyel léány Esaias poszto Csinálora 
fogván hogy teolle terhesedet volna megh, kit az Szolga 
Biroval hogy admonèáltattunk azon diffamatio alol expur-
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gállya magát [Kv; Szám. 34/LVI. 6-7]. 1691/XVIIL sz. 
eleje: Minden Poszto csináló az ki az becsületes és Nemes 
Czéhbe akar álani, elsőben az hütet az Nemes Tanács elöt 
le tegye [Kv; PosztCArt. 4]. 1735: Az Poszto csinalois 
hasonlo kipen az Istenirtis kirí A Mlgos Urat kûlgye még 
az sokadalomra is meg napoztak az adosagirt [Kv; TK1 
Mihály Deák Teleki Ádámhoz]. 1847: A' posztocsinálo 
által megfestett fonalat küldőm, egy kissé setétebben űtõtt 
ki a monstránál, de tán haszonvehető lesz így ís [Kv; Pk 7]. 

Szn. 1685: Posztocsinálo Jakab. Thobias posztocsinálo 
Janosne fia. Poszto csináló Marton [Kv; Dica XXX. 14,15, 
28]. 1689: Posztocsinálo Dániel [Kv; i.h. XXX. 54]. 1690: 
Poszto tsinálo János. Poszto tsinyálo Mattyas. Poszto csi-
nyalo Peter [Kv; i.h. VI. 23, 53, 73]. 1693: Poztocinálo Már-
toné [Kv; i.h. I. 206a]. 1694: Poszto csináló Kerestely (!) 
[Kv; i.h. XXI. 16]. 1701: Mathias Veres alias Posztocsinálo 
Magister Cehae [Kv; PosztCArt 3]. 1710: Poszto csináló 
Marton [Kv; SRE 115]. 1711: Poszto Csináló Gjörgj [Kv; 
Dica XXVII. 14]. 1714: Poszto Csináló Márton. Pozto 
Csináló János. Poszto Csináló György [Kv; i.h. XXVII. 13, 
27,40]. 1741: Posztocsinálo Matyasne [Kv; i.h. II. 13b]. 

posztócska posztódarabka; bucatä/bucäţicä de postav; 
Tuchstückchen. 1628: Egy Uerez fonallal szeot Uankos 
heyban ... valami dirib darab poztoczkak [Gyalu K/Kv; 
JHbK XII/44. 13]. 1756: Holmi dirib darabb posztótskák 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 21]. 

posztódarab bucatä de postav; Tuchstück. 1576: Wad-
nak ismegh Jgen wyselth poztho darabok kyre Annoknak 
hay fonoth warok [SzamosfVa K; JHbK XVIII/7. 15]. 
1841: Krovátli és dirib darab poszto darabok [Dés; DLt 
466]. 

posztódarabocska kis posztódarab; bucäţică de postav; 
Tuchstückchen. 1732: sok dirib darab hánt vetet poszto 
darabocskák, kapczák Salavári, övek, és egyéb materiák 
[Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 9]. 

posztódolmány posztóból készült dolmány; dolman de 
postav; Tuchdolman. 1666: (A szász jb-oknak) viselni sza-
bad legyen posztó dolmánt, nadrágot, süveget csizmát is 
[EOE XIV, 183-4 ogy-i végzés]. 1681: Egy Angliay 
Teczén poszto Dolmány [Beszt.; LLt]. 1717 k.: Egy Tenger 
szin posztó dolmány [MNy XXXVIII, 384]. 1723: Egy 
szegfű Szin Angliai Posztó Dolmány [Koronka MT; Told. 
29/2]. 1736 u.: Mikor Mikes Kelement eltemették Csíkban 
a somlyai barátok templomában, Teleki Mihály violaszín 
posztó dolmányban, mentében volt [MetTrCs 479]. 

posztódUrUckölő malom ványoló; piuă pentru postav; 
Tuchwalkmühle. 1761: Vagyon jo ujj kő padu alkalmas 
vas szerszámú, felyŭl tsapo két kerekű lisztelö Malom, e 
mellett kŭlŏnŏs házban négj botu poszto Dūrŭtzkelö Ma-
lom s ugyan ezen Durŭtzkelō kėrék gerendején két botú 
kása törö [SiménfVa U; JHb LVIII/1. 55]. 

posztó-előkötő szövetkötény; şorţ de postav; Tuchschür-
ze. 1696 k: Mák szin poszto Elő kõtőstől vállasztol [Gysz; 
MNy XXXVI, 198]. 

posztó-előruha szövetkötény; şorţ de postav; Tuch-
schürze. 1678: (A szolgálóleánynak) Igirtünk egy Ször 

praemes palastot egy pozto mentet beletlent pozto elö 
ruha<t>a [Kv; ACLev. — aFolyţ. a fels.]. 1705: Boricza 
leányomnak adtam ezeket... teczin poszto rása ezüst galan-
dos elöruhat* [PatN 56. — aFels-ból kiemelve] | Esztendőre 
fizetése 20 forint, egy ing aljastul, egy posztó előruha 
[WIN I, 537]. 

posztóernyő posztó-kocsiernyö; coviltir/covergä de pos-
tav; Tuchwagenplane. 1597: B. Vram eo kegme hagiasabol 
vetettem le az Varos kochyarol az pozto Ernieot, mert 
hitúan es roz vala [Kv; Szám. 7/XII. 11 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 

posztófabrika posztógyár; postävärie, fabricä de posta-
vuri; Tuchfabrik. 1823-1830: Iglauban két klastromok 
vágynák és a régi jezsuitáknak szép kollégiumjok. Vágy-
nák posztófabrikák is [FogE 174]. 

posztógérokk posztó szalonkabát; redingotä de postav; 
Tuchgehrock. 1850 k.: Miklós almáriumában 1 szekftiszin 
uj poszto gérok [Pk 2]. 

posztógúnya posztóruha; haină de postav; Tuchkleid-
1741: mikor Táborozásnak ideje volt Borsa Máthé Uram 
fel ölteztette poszto gúnyában Marosán Jánost [Faragó K; 
Told. 44a]. 1744: Ekor parontsoltatat hogj az paraszt em-
ber csizmát posto gunjat köpönjeget ne viselljen [Torockó; 
MNy IV, 234]. 1752: egy Közép Ajtai Vajda Mihálly nevű 
Jobbagya egy olah Legeny szolgajaval ... Posztó gúnyát 
vévén magára kardoson eczakának idein egy Marton István 
nevű Közép Ajtai Szabad emberre ra megyen [Nagyajta 
Hsz; ApLt 3 Donáth György Apor Péterhez]. 1826: Kontza 
Jakab aki Poszto gúnyában volt, de mind nadrágja, mind 
kosokja rongyos volt [Zalán Hsz; HSzjP Német Sámuel 
(26) gy. kat. vall.]. 1849: Nyilka Péter vitt el egy csomó 
poszto gúnyát, kaputokat, nadrágokat, lájbikat ugy hogy a 
Tanú szerént alig birta ki 20 pfr [HéjasfVa NK; CsZ]. 

posztógyapjú posztónak való (rövid, göndör) gyapjúi 
lînă pentru postavuri; Wolle fllr Tuch. 1688: Egy Mása 
Nikápolyi poszto Gyapjútól f — // 50 ... Egy Masa 
Dobrogsăni poszto Gyapjútól f — / / 75 [BfR Vect.]. 

posztójú posztóból való; de postav; aus Tuch. 1802: Bo-
choday András ... öltözete vólt egy viseltes Szárika, egy vi-
seltes fekete Bárány-bőrrel prémezett, és zöld posztójü 
Süveg [DLt nyomt. kl]. 

posztókalap pälărie de postav; Tuchhut. 1866: két ava-
tek poszto kalap [RLt]. 

posztókálcun posztóból készült rövid csizmaféle; cál-
ţun de postav; Tuchhalbstiefel. 1818: Györgye Duma az 
Testvére Anutza Duma nevében panaszol Stéfán Csorbára 
Bizonyos Jovai és szolgálatbeli bére el tartásáért prae-
tendálván lo Egy három kupás Üstöt, 2o Két Kupát -
lOo Egy Poszto Kaltzont es Kesztyűt [Petrilla H; JF 3o 
Prot. 9]. 

posztókalló posztóványoló; piuä pentru postav; Tuch-
walkmühle. 1679/1681: à Malmokra ... gondgya légyen ... 
kása törö kölytít, poszto kallót az hol alkalmatos lehet csi-
náltasson [Vh; VhU 671]. 
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posztókápa posztóval bevont nyeregkápa; ciochină 
îmbrăcată cu postav; Tuchsattelknopf. 1681: Szilágibol 
hozott Lovász mesterek Ladaja Nro 1 Ebb(en) ... Ustők 
nyomtato poszto kápa Nro 2 (:ighen viseltes, molyos, egyik 
fejér, másik barack viragh szin:)a [Vh; VhU 554. — "Fels-
á l kiemelve]. 

posztókapca szövetkapca; obialä de postav; Tuchíuß-
lappen. 1633: eg' valnak való taphotatis adot uala az legeni 
Ázzonio(m)nak, es egi szép pozto kapczatis czinalt uala 
neki [Mv; MvLt 290. 120b]. 1732: Egy pár fejér poszto 
Salaváris kapcza [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 9]. 

posztókaput posztó felsőkabát; surtuc de postav; 
Tuchkaputrock. 1793: Seprő szin mellértes fain poszto 
kaput [TL]. 1803: visel egy avatég tsuka szin posztó Kapu-
jót [DLt nyomt. kl]. 1815: Mayer Jakab nevű el szökött 
^ap ... El szökésekor viselt egy mellértes szürke posztó ka-
Putot, hasonló gombokkal [DLt 67 ua.]. 1828: Egy setét 
Kávészin vatirozott fáin poszto kaput [DLt 118/1829 ua.]. 

Férfi Köntösök ... Egy fekete poszto kaput ... Egy 
más melirtes poszto viseltes kaput [Kv; Pk 3]. 

posztókaputrok posztó felsőkabát; surtuc de postav; 
Tuchkaputrock. 1810: Dávid Ábrahám ... 'Sido ... visel 
Csikós zöldes hoszu nadrágot, Mantseszter matériából, 
h°szu olaj szin poszto Kaputrákot (!) [DLt 582 nyomt. kl]. 

posztókárpit szövetkárpit; draperie de postav/stofö; 
ruchwandbehang. 1597: Kepelies János vitte 8 Loan zeke-
J?n vrúnk marhaiat melliet Bechibeol hoztak volt... Zilah 
îeleol ket zekeren hoztak hat-hat Loon, pozto kárpit es 
egieb eggietmast Tordaig f 1 d 75 [Kv; Szám. 7/XII. 61 
b|lstich Lőrinc sp kezével]. 

Posztókonogány posztó kabátféle; un fel de veston de 
Postav; Art Tuchmantel. 1847: Marosszéki Vadasdi nem-
ben Kádár Márton ... mintegy 21 éves ... viselt ... kurta 
^okmány poszto konogányát kék posztóba szegve [DLt 
u 8 nyomt. kl]. 

PosztóköntOs posztóruha; haind de postav; Tuchkleid. 
Angalit Emryk gasner Eozwegie, Ezt vallya ... 

^ykor Gereb Balas ... megh holt volna... Az My Marhach-
£aya volt, egy low zekeren vyttek hoz Bartos hazahoz... De 
j e(m) oly egieb Marha volt, hanem valamy Alsó felseo 
niegh Abroz kezkeneo lepedeo ... Es vagy ket pozto keon-

latta [Kv; TJk III/2. 155]. 1744 k.: Udvari praebendas 
feledek, kiket az Urok Poszto köntösben jártatnak: Ko-
Ă Szakáts, Inas etc. [Miklósvárszék; INyR]. 1797: 
.2,'âgy Mihálly ... ide jött egy szürke szakmányba és ba-

nyába , poszto kőntesbe [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 
1823-1830: Itt" a fejérnépek tiszta fekete s hitvány 

P?sztóköntösben járnak [FogE 247. — aA németországi 
f e l b e n ] . 

ţzk: téli 1805: Tizenkét sor Briliánt Gránát Gyöngy 
P £gy viala szin atlacz köntös ... Két Kartony Köntös ... 
fgy Téli poszto köntös [M.köblös SzD; RLt Majtényi 
Slvánné Rettegi Sára kel.]. 

.Posztókötés posztóval való átkötés; legäturä fòcută cu 
de postav; Umbinden mit Tuchstreifen. 1595: Gil-

6 y e n Imre W: az mely Marhat Wrúnk ö fge zamara hozot 

vala Beczböl, indita el feier vara ... Az Aranyos szekernek 
kerekeiúel, poszto kötessekkel jobbítottam az terhetis [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 69 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

posztókurti posztóból készült rövid női kabát; jacheţicä 
de postav; Art kurze Fauenjacke aus Tuch. 1874: vagyon 
egy poszto kürti és egy bárson 11. ft [F.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 

posztólájbi posztómellény; vestd de postav; Tuchweste. 
1747: Egy fláner vagy fejér poszto Lajbel [DobLev. 
IV/775]. 1768: édgy fekete Poszto Lájbli [Csíkfva MT; 
Pf]. 1801: a Fűleki Ur Malmában lévő Molnár Inas ... tsí-
nosan aba Nadrágba poszto lájbliba és tzondrába fel volt 
öltözve [Szucsák K; RKA]. 1811: vad Galamb szin Posztó 
Lájblit ... viselt [DLt 776 nyomt. kl]. 1848: egy fájin 
posztó lájbi csinálása 1 f 40 [Kv; Újf. 1]. 

posztólopás posztó ellopása; fúrt de postavuri; 
Tuchdiebstahl. 1573: Dienes deák vallia hogi Ez ely mwlt 
Ideoben mykor varrada (!) Ment volt az Bekenne fiat 
Myhalt fogwa talalta otth, hogi valamy pozto lopásért 
megh fogtak volt, Es eo teorekedesere zabadította ely Illés 
deák az Vr kepe [Kv; TJk III/3. 52]. 

posztómagyarka posztóból készült magyaros kabátféle; 
un fel de veston/surtuc unguresc fäcut din postav; Art un-
garischer Tuchmantel. 1850/1851: Egy fekete poszto fél 
viseltes magyarka [Kv; EMLt]. 

posztómarha posztóáru; marfà de postavuri; Tuchware. 
1591: Kalmanczehi Miklós deák ... vallia 1588 eztendeo-
ben 10 July, Colosvari Kouacz Leorinczteol Theleki Jstuan 
kereskedeo társától vasarlottam vala pozto marhat, meli 
teot egi summaban fl. 1104 [Kv; TJk V/l. 99]. 1660: Mely 
posztó- és selyemmarhákat fele árán vévén el az vezér, 
azokban is nagy kárt vallott az város [Kv; KvE 183 LJ]. 

posztómellény vestă de postav; Tuchweste. 1846: tobák 
szinü posztó mellény [DLt 734 nyomt. kl]. 

posztó-mellrevaló posztómellény; vestä de postav; 
Tuchweste. 1805: Tsináltattam a Szolgálonak egy kartany 
surtzatt 1 f 40 x egy Poszto mejre ualott uettem 4 f 50 x 
[Tresztia H; Ks 109 Vegyes ir.]. 1837: Az udvari szolgálo 
Markotán Irinának egy poszto mejre valóért börel bérelt 
sinorozva adtam 4 Rf 30 xr [Budatelke K; Born. F. Ih Bíró 
Mózes tt keze írása]. 

posztómente posztóból készült mente; mantie de postav; 
Tuchjacke. 1678: Anno 1678 die 2da Januari Szegőttem 
egy Szolga(loleant) Catat Szekely István leányát. Igirtünk 
egy eztendöre fiszetesre egy Ször praemes palastot egy 
pozto mentet beletlent pozto elö ruha<t> giolcz inget egy 
vászon inget alyastol egy patiolatot [Kv; ACLev.]. 1686: 
Edgj viseltes poszto mente nestel béllelve [BK. Bánfi Far-
kasné Bethlen Krisztina kel.]. 1700: napszin Poszto mente 
fekete kötés alol fellyŭl arany kŏtes rajta Vitéz köteses(en) 
gombai 11 párral nuszt lábbal berlet [Hr 1/20]. 1734: Egy 
Mák Szin poszto Mente Roka mállal bérlett [Born. 
XXXVIII. 3 Komis Krisztina lelt.]. 1747: a Sz: Mihalyfalvi 
lakosok ... elsőben edgj Tordai ... ember(ne)k egj poszto-
mentejit ... alattomb(an) s, hir nélkül el lopták [Torda; 
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TJkT III. 165]. 1749: Egy Borostyán virág Szin Poszto 
Mentét igen Szép Gazdag Arany Varással [Koronka MT; 
Told. 12/2]. 1788: Egy fekete prémezetlen viseltes poszto 
mente [Mv; TSb 47]. 1812: Egy Egszín kék Poszto Mente, 
fekete Bárány bőr Bérlessel és ezüst gombokkal [Mv; 
MvLev. Szabadi József hagy. 13]. 

Szk: nyári 1810: Egy gránát szín poszto nyári Mente 
Rf 9 xr 6 [Mv; i.h. Trincséni Mihály hagy. 2]. 

posztómető posztónyíró; persoană specializatä ín 
tunderea postavurilor; Tuchscherer. 1584: Mynden Wasa-
rok Napian az Wasarbiraknak zorgalmatos gongiok legien 
minden fele Mertekre Eytelre, fontra, singhre, vekara mind 
Mészárosok, halarossok, kalmárok, poztometewk ... es 
korchiomarossok keózt [Kv; PolgK 6]. 1597: Chizar 
Peterne Barbara ... wallia ... amely gránátot ennekem ayan-
dekon adot valais azt is vizza kewlte(m) az poztometeonek, 
mert hitelbe veotte volt fel [Kv; TJk VI/1. 18]. 1598: 
Hozzw János ... wallia. Vagion immár tizen nyolcz ezten-
deie hogy illien zokassal eltenek az poztometewk hogy 
mikor walamely sokadalomra mentewnk az helyeit nylat 
vetettewnk es akinek hol helie iútot ot kellet arulny [Kv; 
i.h. 178]. 1685: Minden rendbeli Poszto metō vraimek-
(na)k ideghen orszagokbol hozott posztokat szabad lé-
gy(en) arulniok, excepti tsak itt Erdélyb(en) csinált, meg 
hant vetett elegi belegi posztót Colosváratt csinált poszto 
gianant... ne arullya(na)k [Kv; TJk XIII/1. 255]. 

Szn. 1562: Joannes pozthometw [Kv; Szám. 1/VI. lb]. 
1568: Anna poztometp Jstuan deakne [Kv; TJk IH/1. 237]. 
1569: Martinus Zabo alias pozto Metthew dictus [Kv; i.h. 
79]. 1573: pozto Meteo Istwan deák [Kv; TJk III/3. 96]. 
1581: Poztho Metheo Marton [Kv; Szám. 3/IV. 1]. 1584: 
Poztometew Mathias deák [Kv; TJk IV/1. 306]. 1585: Poz-
tometeo Istwan [Kv; Szám. 3/XIX. 17]. 1589: Poztometeo 
Martonne [Kv; KvLt Inv. 1/2. 50]. 1591: Poztometw János 
deakne Kata azzoni [Kv; TJk V/l. 61]. 1593: Somogy 
Pozto Metheo Georgy deák [UszT 10/90]. 1600: poztome-
teo Gyárfás [Beszt.; Hurm. XII, 818 Mihály vajda Beszt. 
városához]. 1606: Joannem L(ite)ratum Poztometheo [Kv; 
PolgK 114]. 

posztómetsző posztónyíró; persoand specializatä In 
tunderea postavurilor; Tuchscherer. 1714: Posztometztzők-
(ne)k valo öreg olló 4 [AH 50]. 

posztómustra posztóminta; mosträ de postav; 
Tuchmuster. 1664: Edes Komám Uram, ím posztó mustrá-
kat küldöttem az fejedelemnek, mivel olyakat nem találtam 
[TML III, 114 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

posztónadrág posztóból készült nadrág; pantaloni de 
postav; Tuchhose. 1666: (A szász jb-oknak) viselni szabad 
legyen posztó dolmánt, nadrágot, süveget csizmát is [EOE 
XIV, 183—4 ogy-i végzés]. 1752: az Motsi Kóltsárnak Lô-
rintz János(na)k ... egy pár kék kétzer ványot (!) poszto 
nadrágot [Mocs K; Ks 83]. 1763: Egy rendbeli szőr 
matéria nyári köntös, szőr kamillot mente dolmány poszto 
nadrág selyem készülettel [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 1788: Lo-
pott ... két pár posztó Nadrágot, a* mellyeknek egyike Sár-
ga Būdöskö, a' másika Bör szinŭek voltanak [Nsz; DLt]. 
1803: pázsint zód szin posztó Nadrág [DLt nyomt. klj. 
1808: világos gyöngy-szin jóféle posztó nadrág [DLt 432 
ua.J. 1823-1830: az ötsém pedig az Ház Ajtója mellett ült 

egy egyes széken pipázva, az ott valo szokott viselet sze-
rént igen falusi öltözetben, kötött hoszszu fel tekerő nyak-
ravaloval, hátán egy odavalo kurta Suba, igaz poszto Nad-
rágban, mert ott az Harisnyának hire sintsen, mindenek 
poszto Nadrágot viselnek, a' legalább valo Emberig 
[FogEK 461]. 1849: égy dr: uj, fekete poszto nadrag [Dés; 
DLt]. 

posztónelson posztóból készült kabátféle; un fel de ves-
ton/surtuc de postav; Art Tuchmantel. 1803: egy szederjes 
fáin poszto nelson [Felőr SzD; BetLt 7 Wass Anna kel.]. 

posztó nyeregtakaró posztóból készült nyeregtakaró; 
valtrap/cioltar de postav; Tuchsatteldecke. XIX. sz. eleje: 
Egy Csontos bérlett pistojtokkal, Kantárral poszto nyereg 
takaróval, verijték posztoval valo jo keszületü nyereg 
[Öraljaboldogfva H; KCsl 5]. 

posztónyfrés posztónyírás; tunderea postavurilor; Tuch-
scheren. 1584: Az Nyreók dolgabannis awagy eo kgmek 
priuilegiumokat heliebe haggyak, Awagy penigh az pozto 
Nyresnek arrat megh emendalliak hogy eo Nekikis 
zenwedheteo legie(n) [Kv; TanJk V/3. 281a]. 

posztónyírő posztónyíró; persoană specializatä 
tunderea postavurilor; Tuchscherer. 1710: Poszto NyirÖ 
Zacharias Smelczer [Kv; PolgK 145]. 

Szn. 1711: Poszto njirő Pál [Kv; Dica XXVII. 49]. 
1713: Feldmayer Posztonyro Pál [Kv; ACJk II. 78]. 1725: 
Posztonyiro Pál [Kv; Szám. 54/1. 29]. 1735: PosztonyirÖ 
Dániel. Poszto Nyirö Páll [Kv; Dica XX. 13b, 67b]. 1737: 
PosztonyirÖ Pali [Kv; i.h. XI. 4040]. 1741: Poszto Nyiro 
Dániel [Kv; i.h. II. 5b]. 1750: PosztonyirÖ Dániel [Kv; i.h. 
Ilb. 7]. 

posztónyírő olló posztónyírásra használt olló; foarfece 
de tuns postavul; Tuchschere. 1685: Egy poszto nyirŎ ollo 
[Gyf; UtI]. 

posztópalást posztóból készült palást; manta/mantie de 
postav; Tuchmantel. 1589: Egy fekete hernacz palast Ket 
pozto palast fodor Igler [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 48]. 1679: 
Kék bagarias, fekete poszto palast nro 1 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv. 59]. 

posztópantalon posztóból készült bőszárú nadrág; Pan" 
taloni largi de postav; Tuchhose. 1848: (Vásárolt) 1 Vad 
galamb Színű poszto pantalont [Mv; MvLev. 2]. 1849: Egy 
uj poszto pantallón [Dés; DLt]. 

posztó pantallónadrág posztóból készült bőszárú nad-
rág; pantaloni largi de postav; Tuchhose. 1849: Egy fekete 
poszto pantalo nadrág [Görgény MT; Born. G. XXlVd] 
1850 k.: 1 fekete poszto pantallón nadrág 1 fekete ször 
nyári pantallón nadrág [Pk 2]. 

posztópapucs posztóból készült papucs; papuci de 
postav; Tuchpantoffel. 1732: egy pár kávé szin poszto 
papucsra valo Salavári | Más sötét kávé Szin poszto 
Salaváris papucs [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 9]. 

posztópénz egy fajta járandóság; un fel de retribuţie; Art 
Gebühr. 1649: Az Vaydanak" Adtanak Ado szedő VraimeK 
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az p?szto pénzéért Nyolcz forintott [Kv; Szám. 26/VI. 437. 
— aErtsd: cigányvajdának]. 

posztó pisztolytok posztóból készült pisztolytok; toc de 
Pistol din postav; Tuchpistolenbehälter. 1759: szállíttasson 
el... Egy pár Sárga poszto pistoly tokot [Sárd AF; TSb 51]. 

posztórékli posztóból készült mellény; vestä de postav; 
Tuchweste. 1798: öltözete setét Kapornyaszin ujjas bé-
gombolo poszto reklije [DLt nyomt. kl]. 1817: Egy zöld 
Poszto rékli 3 Rfl [ÉtfVa Hsz; HSzjP]. 1821: Hatzl Joseff 

viselt egy barna kurta poszto réklit [DLt nyomt. kl]. 

posztóruha posztóból készült ruha; haină de postav; 
Tuchkleid. 1568: Michael wogner ... fass(us) est, Tudom 
hogy az en Ceh mestersegembe(n) Egy lengelnek Czynala 
Pozto Ruhakat, de az Ruha zwk Ipn [Kv; TJk III/l. 200]. 
1589: Zabo Barthos ... Ados f. 110 eheoz tudwa(n) ... a' 
Pozto ruha arrat f 22 [Kv; KvLt Vegyes 1/21. 76]. 1596: 
pamokos Leorincz beochiwlt pozto ruha arraba(n) f — 35 
[Kv; RDL l. 65]. 1598: egy eòchem ... megh hala ... mara-
dott pozto ruhaia, egy fodor ighler veres menteje Jo, ki 
megh erth volna f. 5 [UszT 13/79]. 1604: mind Ezwst 
marhaiat pozto ruhaiat mindeneket el wünek [i.h. 18/167 
Ambrus gergely Korondy pp vall.]. 1606: Az Aníamot az 
Vrisţen el vette, akkor sem voltam hon, mert en ez ideó 
aiattis mind zolgalatra laktam, ha valamy feyer nemy 
níhaia pozto ruhaya, Auagy penze maradott, ez Alperes 
Angio(m)nal maratt [i.h. 20/176]. 1645: posztó ruhatjs 
láttam eleget, de nem tudom hany uolt, Nestel es hyozalis 
uolt bellet benne [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1677: 
Paraszt ember és béres szolga, poszto ruhát, nadrágot, csis-
mát, dupla és forintos süveget, gyolcs inget viselni semmi-
képpen ne mérészellyen | Parasztnak, béresnek, poszto 
fuhát, nadrágot, csizmát, dupla s' forintos süveget, gyolts 
mget viselni prohibealtatik [AC 235,266]. 

posztóruhásan posztóruhába öltözve; îmbrăcat ín haină 
|je postav; in Tuchkleidung. 1681: Az Más rendbeli szaba-
dosok ollyak kik az réghi szokás szerint Lovok hátán jó 
fegiveressen, es poszto ruhaso(n) tartoznak szolgálni, az 
mikor az Dnus Terrestris őket arra fordithattja [VhU 199]. 

posztóruházat posztóból készült ruhadarabok; îmbrăcă-
minte de postav; Tuchkleidung. 1611: Az Pozto Rúhazat-
doI iútot Mihók zamara8 [Kv; RDL I. 88. — aKöv. a fels.]. 
1614: Pozto Ruhazat keöuetkezyk [Kv; i.h. 95]. 1627: 
Pozto Ruhazatbol, Jutott Sofianak Egj szederies chomoliet 
szoknia aestimatu(m) ad f. 16 [Kv; i.h. 134]. 1637/1639: 

kett singes Eoregh lada, az elej rakott, meliben az arua 
Pozto ruhazatj uadnak aestimal(tuk) f. 3 d 50 [Kv; i.h. 

1775: mindenféle felkelhető Bonumot ... Selyem, 
Posztó Ruházatokot Drága gyöngyös, köves portékákot ... 
bányának hagyta átok alatt [CsomafVa Cs; LLt]. 

posztos alkalmazásban levő; angajat; angestellt. Szk: ~ 
sóvágó. 1584: Tartozik az poztos sowago az biro pechetire 
••• eleó jwnî Teórwinre de ne(m) eleb hane(m) veczernie 
zekre [Torda; DLt 212]. 1658: posztos so vágok [KvLt 

posztós I. mn 1. posztóval bevont; îmbrăcat cu postav; 
mit Tuch überzogen. 1594: Azon kiueől valo hazban. Va-

posztószegély 

gyon ... Olaz jateknak ualo poztos hozzu aztal No. 1 [Som-
lyó Sz; UC 78/7. 32]. 1597: Kerekes Mathyass chinalt ... 
Az posztoss kocyhoz ket locszot8 [Kv; Szám. 7/X1V. 13 
Masass Tamás sp kezével. — ^ I v . : lőcsöt]. 1681: Vágót 
puska Par. 4 (:egyik párnak, arannyal varrót veres posztos, 
kek selyem rojtos fedelű tokja:) [Vh; VhU 538]. 1708: Egi 
arany fonallal varrót posztós kàrmany nyeregh [ApLt 5 
néhai gr. Apor István ingóságai]. 1743: Egy Zöld Posztós 
Landáv (!) Cesa hozza valo egész készŭletível [Marossztki-
rály AF; Told. 19]. 1753: hasonló szederjes posztós szék 
[uo.; i.h. 18]. 1763: Két posztos karjos szék [Hsz; Ks 23. 
XXIIb]. 1772: Posztos és Bőrös Székek, ugy Fa Székek 
[Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 1797: Három ava-
tag zöld posztos szék [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 22]. 
1810: Egy Zöld Kanapé, hat Posztos Székekkel [Mv; 
DLev. 2. XIXA]. 

2. posztóval bélelt; cäptuşit cu postav; mit Tuch geflit-
tert. 1733: Edgj kis Veres posztos Ládátskában vágjon 
holmi elegj belegj recze kötő eszkōzek [Marossztkirály AF; 
Told. 2]. 1789: Egy jo móddal készült Vasas Kerekű Kotsi, 
melly(ne)k Bőltsöje kivŭl fekete Bőrös belől hammuszin 
posztos [Mv; ConscrAp. 18]. 

3. posztóból való; fäcut din postav, de postav; Tuch-. 
1742: Szegőtem lovásznak Molnár Praekup fiát Gávrillát 
Karácsonig fizetek e szer(int) Egj posztos szokmányt 
[M.köblös SzD; RLt 18]. 

4. posztót áruló; ín care se vinde postavuri; Tuch ver-
kaufend. 1746: az emiitett Ns Enjedi Gombkötő Czéhnak 
immediatè az Erdélyi posztós Satoroknak végiben szakasz-
szanak illendő helyet [Torda; TJkT III. 105]. 

II. fn posztókészítő mester; postävar, ţesător de posta-
vuri; Tuchmachermeister. 1730: Posztoss Kadar Marton 
[Kv; SzCJk I. 32b]. 

posztósapka posztóból készült sapka; şapcă de postav; 
Tuchmütze. 1825: egy otska posztó Sapka, sima fekete 
árnyék tartó bőrrel (Schirm leder) [DLt 736 nyomt. 
kl]. 1833: bőr elöárnyékos fekete posztó sapkája [DLt 306 
ua.]. 

posztósisak posztóból készült/posztóval bevont sisak; 
cască de postav; Tuchhelm. 1811: Egy arany paszamantos 
szederjes poszto Sisak [Görgény MT; Bom. XXXIX. 43]. 

posztóspencel posztóból készült kabátka; spenţer de 
postav; Art Tuchmantel. 1831: Flóra Petru visel kurta 
fejér-posztó spentzelt [DLt 469 nyomt. kl]. 

posztósttveg posztóból készült süveg; acoperămînt de 
cap confecfionat din postav, de formă cilindricä, purtat de 
bărbaţi; Tuchhut. 1666: Szegödem megh Mondrai Opra 
Nika fiat Oprat beresnek igertem neki: Kész pénzt fl. 12 ... 
Egy bellet poszto siveget [Fog.; UF II, 251-2]. 1679: Nest 
Farkai premezett, moly vesztegette veres fajlandis poszto 
sŭvegh nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 79]. 
1691: Egy zöld csimazin poszto szûveg, bělletlen, nust 
nélkül valo [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa]. 

posztószegély posztóból készült ruhaszegély; tiv/tiviturä 
de postav; Tuchbesatz. 1864: (A) kék muszuj (fersing) 
alján öt ujjnyi színes posztóval szegve, mely két felől fel-
aggatva van a csipönél úgy, hogy a posztó szegély hátul 
egy félkört képez [Nagypetri K; NrĖrt. XXXIII, 273]. 



posztószék 

posztószék posztóval bevont szék; scaun îmbräcat cu 
postav; mit Tuch überzogener Stuhl. 1685: Ket bársony 
szek ... Husz poszto szek uj [Gyf; Utl]. 1692: Esztergaban 
meczett, labokra csinált posztó szek [Mezőbodon TA; BK 
Inv. 19]. 1736: Az Úr Házáb(an)... Hat Sing hoszszu kék 
kétszer ványolt poszto szék [Várhegy MT; CU XIII/1. 102]. 
1765: Az Orög Asszony Pinczejébe(n) ... Bőrős Szék egy 
Poszto Szék égy [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 

posztószél posztószegély (a posztó durvább tarka fonal-
ból szőtt szegélye); batä de postav, marginea postavului 
ţesutä din urzealä mai groasä; Tuchende, Salband/leiste, 
Webekante | vastagabb/durvább tarka fonalból szőtt posz-
tófajta; un fel de postav mai gros; Art grobes Tuch. 1568: 
Valen(tinus) Nyrç ... fass(us) e(st)... Ezth hallotta(m) hogy 
az poztot Hozara ky metelte mynt egy pozto zelt, es vgy 
atta el Rudolff Peternenek [Kv; TJk III/l. 200]. 1570: 
partha zewë Katalin ezt vallja hogy az azzony halala vtan 
veott ew János deaktul Barzon parthat... hythwan poztozelt 
[Kv; TJk III/2. 62]. 1573: Lakatos Albert ... vallia ... Eo 
meg Nytottaa... De egebet ne(m) latot ha ne(m) egi darab 
zeold karasiat, valamy pozto zelt... pénzt semyt Nem latot 
[Kv; TJk 1II/3. 123. — aA ládát]. 1589: Dirib darab Salang 
pozto zelek [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 40]. 1599: Dragy 
Orsolia Vizén. Zilagiban. 10. Veg Poztho zeltt ... —//30 
[Kv; Szám. 8/XIV. 8 Hj]. 1605: En ott valek mikor Zeoczj 
Georgyne kj raka az Zakaczne ladajabúl valami borsa 
saphranja kezkeneò giolchia, sinora es pozto zele vala 
[UszT 20/134 Huelena Consors Agil(is) Joan(n)is Pap In 
Vdúarhely vall.]. 1612: mi Buczultunk ket pozto szoknjat 
Jankonakis ... pozto szelj [Ksz; BCs]. 1628: Egy falka 
Poszto szel | Egy kis darab verez karasia ... Valami Poszto 
szel [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 10-1]. 1678: Uzonbol 
vitte(ne)k el ... poszto széllyel buritot-ülő szeket nr 4 [BLt 
1]. 1679: Poszto szelbűl kötött, esztergárban meczet ramas 
kis ülő szék nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
20]. 1752: Poszto szilből való egy asztaltakaro [Pókafva 
AF; JHb XXV/73]. 1753: Fel menvén az házok héjjára ... 
találtatott ... a kakas ŭlön pószto szélybŏl csinált asztalra 
való [Mezőzáh TA; Told. 18]. 1756: Posztó szélyböl ōszve 
varrott asztal Takaró 1 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 20]. 

posztószoknya posztóból készült szoknya; íusta de 
postav; Tuchrock. /602: ket pozto zoknia vagion [UszT 
19/53]. 1612: mi Buczultunk ket pozto szoknjat Janko-
nakis [Ksz; BCs]. 1637/1639: Egy viselt Rasa veres pozto 
szoknya [Kv; RDL I. 111]. 1651: Egy Chrispani zin 
Angii aj pozto zoknia [WassLt Vass Judit kel.]. 1668: az 
ruhazatnak is jol tudgia szamat ... egy Palast haro(m) 
Poszto szoknya [Szentsimon Cs; CsÁLt F. 1. 1/27]. 1679: 
Brassai, szederjes, viseltes poszto szoknya váll nélkül [Uz-
disztpéter K; TL. Bajomi János inv. 79]. 1688: Büdös kő 
szin poszto szoknya válástól három rend fekete Csipke az 
allyán [Beszt.; Ks S. 27]. 1735: Egy kláris szin Angliai 
poszto szoknya [Sv; Hr]. 1736: ha penig egy rühős alávaló 
asszonyt vagy leányt akarsz fogadni szolgálónak, ne is em-
líts neki brassai vagy szebeni egyszer ványolt posztó szok-
nyát vagy mentét, hanem jó féle rásábol valót [MetTr 345]. 

posztószőnyeg posztóból készült terítő; cuverturä de II-
nä/postav; Tuchdecke. 1837: égy asztalra való posztobol 
készült poszto szőnyeg [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 
43]. 

868 

posztószuperiát szövetfüggöny; perdea/polog de 
stofò/postav; Tuchvorhang. 1732: Két Poszto Zöld Supel-
lát Két viseltes Sárga supellát [Kv; Ks Komis Zsigmod lelt. 
3]. 

posztó tarisznya posztóból varrott tarisznya; traistä de 
postav; Tuchtornister. 1790: Egy hitvány Poszto Tarisnya 
Dr 6 [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács hagy. 4]. 

posztótisztító ecset posztó tisztítására használt ecset; 
pensulä de curäţat postavuri; Pinsel zum Tuchputzen. 
1708: Egy poszto tisztító etset [HSzj ecset al.]. 

posztótok posztóból készült tok; toc de postav; Tuchbe-
halter. 1681: Nyargaló Zazlohoz való veres poszto Tok Nro 
1 [Vh; VhU 555]. 

posztóUletű posztó ülésü; (scaun) cu şezutul îmbräcat 
cu postav; mit Tuchsitz. 1841: 8 — Fekete festésű székek, 
melyek közzül 4 zöld poszto ületü [SL]. 

posztóvánkos posztóból készült nyeregpárna; pernä de 
şa confecţionată din postav; Tuchsattelkissen. 1714: Arany 
fonallal ki varrott Oláh Nyeregh, közönséges Vörös Posztó 
Vánkossal, s rezes Kengjellel fl. Hung. 5 [AH 52]. 

posztóványoló ványoló malom; piuä pentru postav; 
Tuchwalkmühle. 1821: Vagyon a* Kis Kŭkŭllön egy Ma-
lom ... a Lisztelö Köveknek a' végiben vagyon egy Dürütz-
kölö, vagy más keppen poszto ványolo [MakfVa MŢî 
DLev. Conscr. 124]. 1843: epittettem ... lisztélŏ Malmot is 
Poszto ványoloval egygyüt [Sóvárad MT; EH A]. 

posztóvirágos posztóból varrott virágmintás; cU 

înflorituri de postav; mit Tuchblumen. 1710: egy jó szürke 
molduvai paripán ültem, farkasbőr a nyakamban, mezítelen 
hosszú hegyestőr a kezemben, tölcséres karabély a szíjam-
ban akasztva, marhahajtó teczin posztóvirágos cafrang a 

lovamon, hosszú tengerszín posztó nusztos süveg fl 

fejenben [CsH 228]. 

posztózeke posztóból készült zeke; zeghe de postav; 
Tuchjoppe. 1848: viselt elszökésekor fekete posztó zekét 
[DLt nyomt. kl]. 1852: Egy zöld poszto zeke [Kv; HG]. 

posztponál mellőz, figyelmen kívül hagy; a neglija; 

außer acht lassen. 1758: Demián Mihály ... epiteni is kez-
dete ... Gorbai Gondviselőnk is észrevévén inhibeáltatta az 
építéstől ..., de ő azon inhibitiot is postponálta nem 
cessálván [Galgó Sz; JHbK XL/1]. 

posztszkripta utóirat; postscriptum; Nachschrift. l ó i -
kéiképpen írtam volt: levelemnek derekába csak ambiquj, 
postseriptába világosabban. Azmely postseriptába való írá-
somnak scopusa azmiben akkor volt, most is — légyen 
áldott az szent Istennek neve — abban vagyon [BTN 291] 
1695: Urunk(na)k ő Na(gysá)gának is meg irtam ezen 
dolgot, de eszt az postseriptat meg nem irtam [Fog.; 
Boer Gaspar Bethlen Gergelyhez]. 1705: (A levelet) több 
egy hónapnál hogy írják, egyszer s másszor is írván hoz-
zájok, a postseripta meghaladván magát a levelet, kineK 
nagyobb részit velem íratta az úr, maga dictálván egyszer 
is, másszor is [WIN I, 392]. 1788: Feleségemnek írt Leveli-
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nek Poscriptájábol Nagyságodnak látom Vrí Parantso-
lattyát [Hosszúfalu Szt; Ks 94 Vegyes lev.]. 

posztszkriptum utóirat; postscriptum; Nachschrift. 
1665: Debreceni uram mellett mit íratott urunk, maga is 
maga kezével postscriptumban mit írt, in paribus Kegyel-
mednek el küldtem [TML III, 447 Teleki Mihály Kende 
Gáborhoz]. 1672: Pataki uramnak szóló levelét szakasz-
tottam fel; abban, látom, átkozódik, ezt írván postscriptum-
ban51 [TML VI, 219 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — 
Köv. a részi.]. 

posztulátum kérelem, kívánalom; cerere, doleanţă; 
Bitté. 1614: Lőttünk újólag szembe az vezérrel 5 die Junii, 
azmikor az postulatumokat is béadtuk [BTN2 71]. 1634: 
A2 Z. Zek is azért ebben kegiesseget mutatna, hogi az 
megh nevezet Haller Peter vram Leania Causaiat agaihatna. 
Meli õ kegme Postulatomanak az Z Zek óreómest annualt 
volna, de az z. zéknek ... be vott Consuetudoia ... hogi in 
Pnma Jnstantia personalis Comparatio legien invertaltatot 
- volna [SzJk 42]. 1678: az Nemes Varmegyek(ne)k be 
?dott Postulatumibol colligalom, hogy a néhai Kendi János 
Jovain kapdoso praetendensek panaszára nézve; azon Pos-
tulatomban nimely punctumokra tekentve, talam en reamis 
czeloznának eö Nagok s eŏ kegl(me)k, de ... nem azoké a' 
Praetendenseke, hanem inkáb enyim volna a Panasz tetelre 
való alkalmatosság [Törzs. Osdolai Kun István a fej.-hez]. 
1730: Mind ket Esztendőkbeli Ratioimat... helyes Postula-
tumimmal édgjütt alázatossan commendalom az Tisz. 
Exacţoria szokot irgalmassággal és igassággal folytatandó 
ventilatiojára meg eshetett fogjatkozásaimrol [Kv; Szám. 
56/XIX. 29]. 

Potencia 1. erőszakoskodás, hatalmaskodás; silnicie, sa-
mavolnicie, abuz; Gewalttätigkeit. 1584: az Alperes meg 
eskeggiek hogy ez Nagy B(ene)dek ... rea tamadwa(n) ... 
jjaga otalmaba ... chelekette raita a' sebet... ha penig meg 
Ne(m) eskezik, chak serelmeteol vehesse(n) orzag teor-
Wenie zerent igazat es Borbelnak való fizetesreol, mert 
^(on)stal hog Az A Indította a' potentiat [Kv; TJk IV/1. 
23l]. 1592: Nyary Mathyas vramis az felliwl megh irtt 
Pereket, mjnd az my az Contradictio dolgát, mynd penigh 
Banhazj halalat Es Egyéb potentiak dolgát nezne telliesseg-

je zallita es hatra hagya [BálLt 89]. 1625: azt mondom 
hogi haromzor kergettek diznaimot ky az makrolj ... mint 
falu szokot agraualtatny enys vgi keuanom maradasokat az 
Potentiaert az ket el vezeot diznokat cum estimatione meg 
keuanom [UszT 142a]. 1649: potentiajert attrahaltalak in 
Jus s azért litigalok most en veled, nem egyebeit hogi 
Penigh azt allegalod hogi ugi mentei mint ver, az haza 
teörveniet kellet volna observalnod, es ugi kellet volna 
P(ro)cedalnod [Kv; TJk VIII/4. 389]. 1716/XVIII. sz. köz.: 

Potentian értetik ollyan tselekedett mikor az barmelly 
paraszt ember másnak akárkinek szántó földein, széna 
tuvén, v erdején 's házán 's jószágán hatalmaskodik, és 
e"éle utakon modokon másnak kárt teszen [TLev. 11/1 
°8M végzés]. 1742: kgld Nemes Hazánk Potentiákrol irt 
szoros tilalmazó törvényétől nem félvén ... Elekesen lévő ... 
^allogos Jobbágyait ... Sessioival és Appertinentiáival 
?agjüt ... elfoglalta [Fejér m.; DobLev. 1/201]. 1762: Ser-
oán nevü Jobbágy Kotsissa... el ſeletkezvén ... ezen Nemes 
Hazánk(na)k a Potentiákrol írt szoros Törvényerői ... meg 
tamotta, halálra verte, taglotta [Msz; Ks 67.48. 31] | a Hes-

potencia 

datiak ... maradgyanak az Potentiáért Tizenharmadfél fo-
rintig való büntetésen [O.rákos TA; JHb XXX1V/1]. 1820: 
határoztatott, hogy azon Potentiáért 12 M frokra 
büntettessék [F.szálláspataka H; JF 36 Prot. 3]. — L. még 
AC 226; CC 50, 77; RSzF 100, 153; UF II, 91. 

Szk: ~nak terhét megvárja. 1588: Az en fiam jobagyat 
chyan János neweótt ... Az Atthyawal fegyweres kezzel 
Reya menwen ... halalos sebbel illette, kopyayawal altal 
eóklele, holt eleweneól hatta ... meIlyet Az potentian 
kyweól: Az my Jobagyonk karaert es Nyomorwssagaertt 
negywen forintért fel nem veótt wolna, Ez felet Az poten-
cianakis terhetis Decretum tartassa zerentt megh warywk 
[Somlyó Sz; WLt] * - patráltatik. 1677: Ha mely Fiscalis 
Tiszt valakik ellen potentiát patrál, azon Tisztiben citáltas-
sék azon laesa parstol, azon Vármegyének Törvény Székire 
az hol a' potentia patraltatik [AC 187] * ~t cselekszik. 
1648: az varos feölde(n) kűŭl az orszagh uttia(n) tamad-
va(n) ram, ugi czilleketted raita(m) az potentiat [Kv; TJk 
VIII/4. 313]. 1677: A' Mely Nemes embernek semmi jó-
szága nincsen, és valamely czégéres vétkeket, úgymint vio-
lentiakat, potentiakat, égetéseket, avagy azockal fenyege-
tőzéseket, más jámboroknak veszedelmére leselkedéseket, 
kóborlásokat, és egyéb hasonlo insolentiakat patral és cse-
lekeszik, ad inflantiam laesae partis a Tisztek szabadossan 
meg-foghassák, és az első Szék napjára, a' Vármegyének 
avagy Széknek proponálván, ha a' dolognak meritumjához 
képest annyira való zálogja lenni comperialtatik, vagy 
penig elegedendö kezest állat, el bocsátassék, és szabados 
állapottyában törvénnyel prosequaltassék; egyébiránt fogva 
tartassék a' törvénynek vége szakadásáig [AC 130]. 1784: 
kikis az actusban jelen voltak ... azért fogták ezen potentiát 
tselekedni, hogy azon hellyet magokénak praetendállják 
lenni [Galgó Sz; JHbK LlV/8. 10] * ~t exerceál 1606: 
Mjert az Actor az hul az potentiat exercealta az J. meg nem 
neuezj az vicinusat [UszT 20/97] * patrál. 1600: A 
p(ro)ponit, per p(ro)cu(rato)rem Thomam Antalffi de 
Kobadfalwa, kegtek előtt illie(n) latatasomis wagyo(n), 
hogy az J. felesighe felöl nem felelt, es mierthogy az 
felesigheis az potentiat zinten wgy patralta minth az vra, 
most peniglen ne(m) comparealt, es minth zembe, azt 
mo(n)dom hogy walami keresetem wagyon raitok, mind 
azon wadnak [UszT 15/241]. 1677: Potentiat pátralván a' 
birodalombéli joszágokbol a' más párto(n) lakók, Törvény 
és executio azon joszágokbol szolgáltassék etiam cum 
brachio Regali [AC 271]. 1740: az Ik ... Potentiat patrálta-
nak ellenem, és vérengzést megfosztván hét máriásos kucs-
mámtól, pénzemtől, kesztyűmtől [Dés; Jk 341a]. 1778: 
feles emberekkel Vasvillakkal kapákkal és kövekkel fel 
fegyverkezvén magokat, meg támádták eö Nsga Udvari 
Tisztyeít és a szekereket ... eö Nsga Tisztye ... pistallyát 
kivévén, Isten es emberek előtt protestált, hogy ... potentiat 
ne patrállyanak [Kéménd H; JHb XXXI. 51. 73] * 
patráló. 1677: Potentiat patraló paraszt emberek ellen való 
processus [AC 271]. 1784: azon potentiat patrálo Emberek 
Tihai Lakosok [Tihó Sz; JHbK LIV/8. 15] * retorkveál 
hatalmaskodás vádját megcáfolja/visszafordítja. 1781: 
Azért méltó praetensióm volt; én penig szolga lévén nem 
solicitálhattam törvényt rá, hogy megítéltessék, hanem éz 
gazdát illetett és ennyi időtől fogva való erőltetésemre el 
kellett volna láttatni; hogy peniglen a potentiát retorquálni 
akarja az actor őkegyelme, nincsen útja rá, mivel szabad-
ság-kéretlen cselekedte, hogy bejött az udvarban és ott 
hatalmaskodott [Árkos Hsz; RSzF 272] * ~t visz végbe. 
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1782: nem azért tette à Mlgos Grofif Ur eŏ Nga Kegyelme-
teket Udvarában Tiszteknek hogy effele Potentiakat 's 
gyilkosságokat Vigyenek Végben hanem hogy emberséges 
Emberek légyenek [F.zsuk K; SLt XLVI. 5. 9] * major ~ 
terhét proszekválja nagyobb hatalmaskodás bírságát kö-
veteli vkin. 1600: Ezért hittam ez al peörest Kerezturfalwa-
ban Vdwarhely zekben lakoth ez mostani breuis zere(n)th 
kegtek eleiben teörwenyre, hogy ez mostani ielen valo 
1600 eztendeöben Sarlós Bodogh azzony nap tayban ... 
feöldeimbe(n) walo eos buzamra2 tulaidon hatalmawal rea 
menwe(n), Zinten annit arattatot es hordot el benne, wala-
menit akart. Kiért si iuris az en feöldemre walo meneseiert 
es buzanak megh aratassaert s elwitéliért, à maior poten-
ciának terhet p(ro)sequalom raita [UszT 15/83. — aÉrtsd: 
őszbúzámra] * minor ~ põnája kisebb hatalmaskodás 
büntetése. 1764 k.: meg kivánom a Jure, hogy juxta Leges 
Patrias Minor Potentianak poenajával Corporaliter poeni-
záltassanak a vér bírságot... meg fizessék [Balavásár KK; 
Ks 18. C. 2]. 

2. hatalmaskodásért fizetendő bírság; amendä pentru sil-
nicie/samavolnicie; Geldstrafe ftir Gewalttätigkeit. 1670/ 
1740: Potentias Tőrvény Keresetirul. Végezék asztis hogy 
ha valaki valakit potentiára akar keresni az potentia égy 
Forint légyen Ebben is a Falunak 25 pénz légyen, a többi a 
nyertes félé [Homoródsztpál U; WLt]. 

Szk: ~n/~~ terhén (el)marad. 1592: Deliberatur. Myert-
hogy vilaghos a' bizonsagok altal ez Makaj Tamasnak 
Méltatlan chelekedetj; Azért a' potentia terhe(n) f 20 el 
marad, az Borbelnak valo fizetesenis el marad, karwalla-
saert sereimeyert amynt Mçr eskenny, Aztis megh vehesse 
raita [Kv; TJk V/l. 256]. 1599: az potentianis el maradott 
az testissek nylwan be hozzak hogy hazara menth es ott 
zydalmazta [Kv; TJk VI/1. 309]. 1781: megítéltetett a 
hütösök törvénye előtt, hogy az elszántásért potentián, azaz 
forinton maradjon [Árkos Hsz; RSzF 143] * ~n van 
(vmiért). 1604: az meg newezet feoldemeth hatalmasul be 
kertelte es maganak occupalta vgymint 32 karó kertel, si 
iuris azt mondom hogy valameny karót fel wteot az megh 
newezet feoldemet sigillatim potentián vagyon erette [UszT 
18/15]. 1650: megh bizonittotta az A(ctri)x, hogy az 
Compositiot violalta, s az mi reszeb(en) jutót megh ne(m) 
atta; Azért, az Compositiobali poenan patvaron tizen har-
mad fel forinton convincaltatot, az exturbatioert(is) 
potentián vagion tizen harmad fel forinton, s az mi 
reszeb(en) jutót adgia megh [i.h. 7a]. 1651: Az Gatt es Uyz 
feldugassertt, hogy az A. karara fel dugta, pontentia(n) va-
gio(n) [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 1690: szértésemet megh 
ölte Ergo potentián vágjon erette a' szertesem megh ert 
volna flór 4 megh kévanom rayta [Kovászna Hsz; HSzjP] 

~ra keres. 1670/1740: ha valaki valakit potentiára akar 
keresni az potentia égy Forint légyen [Homoródsztpál U; 
WLt] * ~ra kereshet. 1736: Deliberatum. Mivel az I. ö 
kglme in 1733 dje 18a Julii extradatált Exhibitája nem 
emlekezik arról, hogy Potentiára ne kereshetnék az A. A. ö 
kglmek az It, hanem azon Exhibitájával doceál tsak arról, 
hogy az akkori Diffamatio Sopiáltatott volt, azért ezen 
Potentia iránt valo Caussájokb(an) procedálhatnak az Ak 
[Dés; Jk 196b] * *t intentál hatalmaskodásért járó bírsá-
got szándékozik kívánni. 1604: protestálok hogy nem a 
wegre hozom be az hatalmasul foglalast, hogi potentiat 
Intentalnek hanem chyak pro rey declaratione, mert az meg 
holt embert chyak Emlekezetert hozom be firtos Jánost 
[UszT 18/13-4]. 1606: Almasfalwa kepeben zolitatthya 

Almasy Istwan deyak Vargiasfalwat, myert hogy kereste 
raytok 42 dysznokot beochyeuel, kikért ket zaz forintot 
Intental es potentiat myuelhogi penig Vargias falwa azzal 
teot vala valazt vargiason hogy az derek zekre Izentetet volt 
hogy tartozzanak, kiben az A contendalt s azt forgatta hogy 
Jzentettem de arrul hogy az mynt Capitan Vram kezbe 
kerthe volt teorekedesre, arra tartozzanak, ha alkusznak Jo 
hane(m) legyen teorveny benne [i.h. 20/317] * *t 
pretendál vkihez. 1738: ezen Tktes Nms Tanács Törvényes 
Fórumán minémü Controversiáb(an) fórgó Almafa iránt ... 
litigalódván, az mostani I ... En velem ... hogj én azon 
Vicinitássit nem tettem fel ... az I ... ellenem terhes 
sententiát obtineált, p(rae)tendálván hozzám Potentiát 
[Dés; Jk 276b] * major ~n marad nagyobb hatalmaskodás 
bírságán marad. 1781: Azért megkívánom a jure, hogy 
ilyen méltóságos udvarban potentiát cselekedtek és enge-
met potentiose bestelenítettek (!), meg is akartak verni, a 
potentiáért major potentián maradjanak [Árkos Hsz; RSzF 
271] * major ~t követ nagyobb hatalmaskodás bírságát 
követeli. 1591 k.: az Irtás feóld felóll valo keresete(m)re 
ollya(n) valazt tett, ozlast keua(n), Arról azt mondo(m)> 
nem kellett volna en teólle(m) hatalmasul el foglalni. 
hane(m) mas modo(n) kellett volna ozlast kérni, Azért 
annak is az el foglalasaerth az major potentiat keóuete(m) 
[UszT]. 1604: Protestálunk hogj az mellyeket megh adtak 
azoknak be haitasaert cziak Maior potentiat keouetwnk, de 
az mellieket megh ne(m) attak az niolczat azokat beo-
chwieuel keuaniŭk megh [i.h. II/3. C. 73] * minor ~n van 
kisebb hatalmaskodás bírságán van. 1650: Megh bi-
zonyttotta Szász Bal int hogy el szantotta az J az fôldenek 
boroszdajat, Azért minor potentián vagion az J erette [i.h. 
8/64. 29b] * a nagy ~t várja nagy hatalmaskodás bírságát 
várja. 1592: Az en fogságomért penigh az nagy Potentiat 
varo(m) rajtad, Azt mo(n)dom hogy ahoz kellet volna tarta-
nod magadat az mint en az Contradictiora hittalak [UszT]. 

3. hatalom, cselekvési szabadság; putinţă, putere; 
Macht, Freiheit des Handelns. 1593: Az vonás ighazgatok-
nak azért Jlien potentiat Attak ... hogy, Akiket latnak hogy 
vagy eo maga vagy feleseghe gyermeke, hozzaiok Alla-
patiokhoz zegensegekheoz kepest Ne(m) illendeo feo es 
draga Ruhazatokat ... vissel vagy visseltet, haatt Ameny 
Adoott erdemlene ket Anny Adóra ... vethessek [Kv; TanJk 
1/1. 206]. 1710: És noha kézinél vala a magyar korona, 
melyet Posonból elhozott vala, és mind szép szóval s mind 
erővel a magyarországi státusok unszolnák, hogy engedné 
magát megkoronáztatni és az austriai háztól végképpen 
szakasztaná el a magyar birodalmat: de Bethlen Gábor 
tanult, okos ember lévén s tudván az austriai háznak nagy 
potentiáját, hogy semmiképpen az ellen sem magát a ki-
rályságban nem conserválhatja, sem az országot annak 
akaratja ellen békességesen nem bírhatja [CsH 69]. — k 
még CsH 460. 

4. nagyhatalom, hatalommal rendelkező ország; mar6 

putere; Großmacht. 1773: Némelyek azt mondják, hogy az 
európai potentiák megirigyelték volna nagy gazdagságo-
kat®, melyből hadakozásnak idején az ellenséget segítették 
[RettE 312. — aA jezsuitáknak]. 

potenciális levél meghatalmazás, meghatalmazó irat; 
împutemicire, procură; Bevollmächtigung. 1661: Radak 
Laszlo Ura(m) ... edes Anyanakis Ombozi Judith Azony-
nak Potentialis levelet kezünkben adva(n) es edes anyavaj 
egy testver Eőczeis jelen leven Attyafiai kepekben, Radak 
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Laszlo Urammal Consentialva(n) adak eõreőkősőn ... az 
Supra specificalt haz helyet, Batsi János Ura(mna)k [Dés; 
RLtO. 5]. 

potenciária hatalmaskodó/hatalmaskodást elkövető nö; 
femeie care sävîrşeşte o silnicie/samavolnicie; machthabe-
rische Frau. 1716/1759: Kapusiné Aszonyomat kéntelenit-
tetet volt az örökségből, mint potentiariat ki tétetni [Sárd 
AF; DobLev. III/651. 11b]. 

potenciárius I. fit erőszakoskodó, hatalmaskodó sze-
mély; persoană care sävîrşeşte o silnicie/samavolnicie; 
machthaberische Person. 1591 k.: En pedig mynt olljan 
Poténtiariusokot meltan megh foganhattam [UszT]. 1592: 
Nem tagado(m) azt hogy mikor meg Erteotte(m) hogy az 
Jncatusok az En diznaymra ... Jobagiokat Rea kwltek vol-
na- Enis Jobagiomba(n) Enis oda nem kwldeottem volna 
hogy ha ot hatalmaskodnak hogy ne pacial<jak> seot az 
Potentiariusokat mégis fogyak [i.h.]. 1677: Ha valakik 
Jószágokat a' Potentiariustol Törvénnyel keresvén és per-
ben lévén véle, az alat az In Causam attractus... azt pusz-
tulni hadná ... az Actor a* Jószággal edgyŭt a' kár tételt-is 
kereshesse [AC 176]. 1693: kgld az potentiarius, mert az 
Ur(am) földin Kgld vert vagdalt engemet [Gyula K; SLt 
AQ. 15]. 1725: az ország Törvényé szerint a Potentiarius ... 
maga holt dijjanak id est negyven forin(tna)k le tetelevel 
keletik magat meg valtoni [Bábolna K; BK ad nr 1105]. 
1735: az Inctus ... in Specie tulajdon maga volt a po-
tentiarius a ki az Csordabol az marhámat el fogta s el haj-
totta [Torda; TJkT I. 58]. 1764: Az irt potentiariusok el 
^vek ... Erszintye Nyikitátt a rabságból Bándi Pistát penig 
"ejjében ott hagyák [Kövesd MT; BK. Rothat Thodor (46) 
28 válj.]. 1782: tudom oljan potentiariusok negyen is a 
marhajok mellealnak, s ugy gazlatyák a tilalmasokat [Ször-
c.se Hsz; HSzjP]. 1821: féltem hogy engemetis a Potentiá-
"usok fűbe ütnek [Noszoly SzD; EMLt]. — L. még Bara-
bás,SzO 383; ErdO II, 35; RSzF 99. 

II. mn erőszakoskodó, hatalmaskodó; care sävîrşeşte o 
samavolnicie/silnicie; machthaberisch, gewalttätig. 1725: 
Pap Mihálj olljan potentiárius ember mindeneken [Velkér 

Ks 7. XV. 12a Moldován Todor (40) vall.]. 1752: holmi 
Potentiarius hajosok ... az eo Exja erdeit éjjel nappal prae-
dálvan az erdő Pásztorok égyet meg fogván s nem akarván 
î^agát meg adni az eo Exja erdejében égy kévéssé meg 
karczolta magát égy fejsze éliben [O.csesztve AF; Ks 83 St. 
Weegh de Kobor lev.]. 1757: Komis Ferencz Ur eö Nsga... 
Kéret Tőrvént... à Msgos Asszony ... Szent Margitai Poten-
jjarius Jobbágyira Filep Isztratyira es Szász Onuljra [BSz; 

17/LXXXIV. 2]. 1765: ki öntett fel ujjabbanis poten-
ţ'ose valami búzát azon első potentiarius ember(ne)k búzá-
b a , még azt sem várván hogy le follyon mind a Garatból 
f elsőnek gabonája ... ? [Záh TA; Mk V. VII/19 vk]. 
'816: Felele ... a Báttya Székely Sigmond ur ... iljen kép-
Pen: Azan két viz között lévő hely is Contractus mellett ve-
j/nk kőz elő hely lévén valamint az Intető Közönség abból 
maga hasznára hírünk nélkül az előtt job részit fel törte mi-
elte használta ugy azan a Nyomon müis a más részit sza-
adasan fel törhettük és azért potentiariusak nem vágjunk 

mert Nemo in suis potentiarius [VárfVa TA; Borb. II]. 

Potenciáriuskodás hatalmaskodás; silnicie, samavolni-
^e; Machthaberei. 1663: Serio Poronczollyuk, admo-
"eallya kegltek meg irt Pekrj Istvánt Etsevel együtt affele 

potenciáriuskodó 

potentiariuskodastol super sedeallyan(a)k [EbesfVa; BálLt 
58]. 1689: Felső Venicze* nevü Faluban ... az falusi Lako-
sok ... Néhai Boer Sigmond Uramtol epitetet Malmokra rea 
menven; hatalmasul az ő kglmektül allitatot Molnarokat ki 
űzték ... azért ő kglmeb illye(n) potentiariuskodasokat nem 
szenvedhetven, az malmot megh allitotta [Szád. Szilágyi 
Mihály fej-i íródeák kezével. — aF. bBoer Thamas]. 1719: 
semmiben most nem procedálhatunk az Antos Máténé 
Aszszonyom ... ellen cselekedett sok rendbeli Potenciarius-
kodásában [Széplak KK; Ks 25 Horváth Boldizsár lev.]. 
1735: Az Actor Udvarbíró Uram, eő kegjelme, az Inctus-
nak mások altal valo potenciariuskodásokot, verekedéseket 
de legkéváltképpen az Malom Mester Pavelnek mások altal 
lett meg verétését satis superq(ue) comprobalta [Szentbene-
dek SzD; Ks 27/XVI]. 1757: Hogy pedig eö Ngá valami 
Potentiariuskodásban tapasztaltatott volna azt nem tudjuk 
mivel nemis tapasztaltuk [Nyárádsztbenedek MT; Told. 
28]. 1763: Az féle Potentiariuskodásakott más alkalmatos-
sággal is kik szoktak volt ott cselekedni? [Kük.; Ks 
22/XXIa vk]. 1766: Kegyelmed a potentiariuskodástol szü-
nyek tővébb ne potentiáriuskodgyék, az Exponens pedig 
Contradical, és protestál hogy ... azokra a földekre ... se ne 
menyen se ne kűlgyön [Kökös Hsz; Kp I. 230]. 

potenciáriuskodik erőszakoskodik, hatalmaskodik; a 
sävîrşi o silnicie/samavolnicie; sich machthaberisch beneh-
men. 1650: Bizonitsa az A hogy eő az szidást viszsza 
ne(m) adta, az J nem az gabona tizedelni, hane(m) poten-
tiariuskodni szidogatni ment oda Vduarhelyrôl menteb(en) 
[UszT 8/64. 25]. 1673: Az Anak ellene(m) valo actiojat 
érte(rn) mit p(rae)tendallion ellene(m), hogi én Bekes nevü 
hegie(n) potentiariuskodta(m), szolgaját megh vertem 
volna magha szeőlejeben [Kv; TJk XI/1. 319]. 1690: Gurzo 
Thamás nevű jobbágya tizenkét pénzt ada Henczes György 
Uramnak, tiltatá az megh irtt személyeket, hogy ne poten-
tiariuskodgyanak, mert itt az eo Urais possessor [Szótelke 
SzD; SLt KL. 28 Maraci (!) Peter (36) jb vall.]. 1718: 
Tartsafalvi Palfi Ferencz Uram ellenzette Tartsafalvi Mi-
hállyt, hogy ne potentiariuskodgyek, mig mindenek vége 
nem szakad [Szentkirály U; PfJ. 1720: Czegei Vass Dániel 
uram Kglmedet ... Getzi Pap Laszlo vram legitimo modo 
admonealtattja, super eo hogy ne potentiariuskodgjek 
[Szentgothárd SzD; WassLt]. 1740: ott a Nms V(á)r-
(me)gye Tisztei előtt potentiariuskodatt, szidta, bestele-
nitette mind a Kornétást, mind a katonát [Kéménd H; Ks 
83 Zejk István lev.]. 1762: Tudom világoson s szemeimmel 
láttam hogy az Utromban fel tett Háznál Kaffai János 
potentiariuskodik vala, az Iffiu Pétsi Pált tépi hurczolya 
vala, s Disznó s ördög teremtettének káromolya vala [Ge-
ges MT; IB. Joannes Bokor (42) jb vall.]. 1785: egy nihány 
kalongya nem érdemli hogy potentiariuskodgyek akár kiis 
érette [Mv; BálLt]. — L. még Barabás,SzO 388. 

potenciáriuskodó I. mn erőszakoskodó; care sävîrşeşte 
o silnicie/samavolnicie; machthaberisch. 1725: Aztis tu-
dom hogj másokalis veszekedet pap mihály, mivel igen 
potentiariuskodo ember [Velkér K; Ks 7. XV. 12a Muntjan 
Marian (26) vall.]. 1747: az Inctusok mint afféle tumultust 
ok nélkül concitalo vakmerő Potentiariuskodo személlyek 
... in poena mortui Homagii... fl hg 66//66 ... convincaltas-
sanak [Torda; TJkT III. 166]. 1764: Azon verekedés alkal-
matosságával ott meg fogának égj potentiariuskodo vereke-
dő Sámsondi olah legént [Mezőmadaras MT; BK. Kalusár 



potenciáriusság 

Ile (22) jb vall.]. 1791: ezen Tihai potentiariuskodo sze-
méllyek ... el-fogattatván a' Gorbai M. Udvarba kisértettek 
[Aranyosgalgó Sz; JHb 1/23]. 

II. fn hatalmaskodó személy; persoand care sävîrşeşte o 
silnicie/samavolnicie; machthaberische Person. 1782: kik-
nek hivják azon potentiariuskodokat meg mondani nem 
tudom [Mocs K; JHbK LIII]. 

potenciáriusság hatalmaskodás; silnicie, samavolnicie; 
Machthaberei. 1746: meg kivánom, hogy ... ă neveletlen ár-
vának minthogy őtet illeti à Ház, engemetis addig mig Tutor-
ság alóli ki kél viszsza itiltessék ... meg kivánom á potentia-
riusságnak onussát [Torda; TJkT III. 34]. 1757: Tudgyaé a 
Tanú ... Pagocsán lakó Roska Illyésnek és Gligomak Nyil-
ván való Potentiáriusságokot [T; Ks 8. XXI. 13 vk]. 

potenciás hatalmaskodásra von.; referitor/privitor la 
(delictul de) silnicie; auf Machthaberei bezogen. Szk: ~ 
per. 1834: Alpereseim ... ellenn Borozda jártatás meg nem 
engedéséből eredett és kifolyt potentias Peremben az elmúlt 
1833k Esztendőben December 8k napjan kivittem ... Ma-
ros Kereszturra és Nyárád Tőre az Tekintetes Elégtévő 
biztosságot [Msz; SLt Vegyes perir.] * - törvény hatal-
maskodást illető törvénykezés/bíráskodás. 1670/1740: Po-
tentias Tőrvény Keresetirűl. Végezék asztis hogy ha valaki 
valakit potentiára akar keresni az potentia égy Forint lé-
gyen [Homoródsztpál U; WLt] * minor ~ per kisebb ha-
talmaskodásért folytatott per. 1827: a mai napon azon 
minor potentiás perre nézve, melyet Néhai Ladnotzi Hor-
váth Sámuel Ur Néhai Testvérem Dobolyi Josef Ur ellen 
egy Koppándi Hajós Malomért ... folytatott ... Békeltetö 
Birák Urak közbe jövetelekkel ... a' békesség meg esett 
[Ne; DobLev. V/1124]. 

potenciózus hatalmaskodó; care sävîrşeşte o silnicie/sa-
mavolnicie; machthaberisch. 1822: milyen sok rósz, enge-
detlen, malíciozus és erőszakos potentiozus ember van itten 
[KLev]. 

potens hatalommal/befolyással rendelkező; potent, pu-
térnie, influent; mächtig. 1710: a szegény atyám szabadu-
lása iránt az anyám tőlem supplicátiót külde neki2, hogy 
mivel olyan potens vala a fejedelemasszony előtt, promo-
veálná supplicátiónkot [CsH 159. — aVajda Lászlónak]. 
1765: meg békéltettünk, mind azon által ezen Fassiomért 
ujrais meg neheztelhett és ki tudgya, mint potens ember 
újra meg neheztelvén reám, hitvány hivatalocskámban meg 
ronthat, példa az Bálás falvi Processusban szolga 
Biroságom hivatallyabol ki vettetésem [Borbánd AF; Eszt-
Mk Vall. 316]. 1775: Minthogj ezen repartitio és osztályos 
intézés sine Commissariis ment végben, Semmi hiteles iras 
rolla nem lévén, mind e' napig, az egész Munka Zavarrá 
vált, és a potensebbek magok tettzések Szerént a mások 
résziben involaltanak [Fejér m.; DobLev. 11/464. 1]. 

potentátor hatalommal rendelkező személy; persoanä 
puternicä/influentä, potentát; mächtige Person. 1710 k.: a 
dániai király és az akkori nagyhírű brandenburgiai elector 
... offerálák a magyarországi motusok megcsendesítésére 
való mediatiójokat; de ... kemény és azokhoz a nagy poten-
tatorokhoz illetlen választ tőnek reájok [Bön. 705]. 1774: 
Ezen békességnek' a janicsárság nem annuált, hanem nagy 
dühösséggel mindazokra, akik benne voltak, reárohanván, 
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úgyszintén a külső potentátorok Konstantinápolyban lévő 
residenseit kegyetlenül levágták, a császárjukat strangulál-
ták [RettE 337. — aA töröknek az orosszal kötött lealázó 
békéjére von.]. 

potentátus uralkodó; suveran, şef de stat; Herrscher. 
1710: Felséged az egész kereszténységben elsőbb s méltó-
ságosabb személy, mégis nincsen szegényebb potentátus 
Európában felségednél, ellenben egy királynak is nincsenek 
olyan gazdag ministeri, mint felségednek, azt penig mind a 
felségedéből lopják, s mikor felséged szolgálatjára kíván-
tatik, egy pénzt is nem akarnak adni [CsH 359]. 

Szk: európai 1710: És hogy ne vegyék eszekben, mit 
akar, azzal akará fascinálni az európai potentátusokot, 
hogy jobb leszen, ha a spanyol koronához tartozandó orszá-
gokot magok között felosztják [CsH 313] * keresztény 
1710: Ezt bölcsen meggondolván Zrínyi Miklós, nem 
jovallá, hogy a török császártól kérjenek succursust, hanem 
inkább a keresztény potentátusok közül valamelyikhez ra-
gaszkodjanak [CsH 72]. 

potestas elöljáróság; conducere; Vorstand. 1664/1750 
k.: Ha a külső Potestassal is (:melly(ne)k procedalni kell:) 
nem gondolva a Deserens Pars, az Eccla az ollyat uesse a 
külső Potestas alá büntetésre mint fide fragust és fi de 
fragat [RGyLt 12]. 

Szk: koaktíva ~ pénzbeszedő/adószedő elöljáróság. 
1657: Pénz fizetéssel az visitatoroknak papokat büntetni 
meg nem engedtetik, az magistratus jurisdictiojára es az 
coactiva potestásra tartozván az [UF II, 183 Lórántffi Zsu-
zsanna ut.]. 

pótlás, pótolás 1. kipótolás/egészítés; completare, între-
gire; Ergänzung. 1688: Vétetett Asszonyúnk õ ngă •• 
Gomb kötö Laczkó és Petér kezekb(e) egj nitra s hat lót ég 
szin sodratlan sellymet az maicz hevederek pótlására [Fog.; 
Törzs]. 1708: A N(e)mes Szék itilt volt a Divisiokor Csia 
Mihalyne Aszszonyom ruhazattyanak potlasara húsz 
zlotokat mivel e' küsseb levén nem volt a jószágból vgj k' 
ruhazva mint a Nennyei [Lisznyó Hsz; Kp I. 95]. 1717: az 
Kis Sarosi Ns Udvarház, tagasab, es nagyob az Hederfai-
nal, annak pótlására adaték ... Sároson, az Kuti Mihály 
puszta haz helye [Kük.; DobLev. 1/108]. 1755: mivel 
arussab lévén az Székely Mihály uramék hazok az ... Veres 
Gergelyne Szt. Királyi Susánna házánál, tehát Pótlást is ada 
Szt Királyi Susánna Aszszony [Torda; KW]. 1758/1785: 
Ezen Törők rész földnek pótlására mint hogy soványabb 
szakasztatik a le járok végiben ... föld Cub. 1 [Szentbene-
dek AF; DobLev. III/596. 279]. 1783: némely Atyánkfiai ... 
Városunk határán magok kaszállo Réttyek mellett lévő 
Gyepű fáikot kívánták magok külenes szükségére és házi 
tüze pótlására fordítani [Torockó; TLev. 10/3]. 1789: nem 
adaequalván a' Kováts Moses Vram ... két Szántó földei, a 
Lovász Mihálly Vram ő Kglme nevezett szántó földit, adott 
volt ... Kováts Moses Vram azoknak pótlásában Flór: 
Hung: 3 [Bözödújfalu U; EMLt]. 1803: egy ide való Is-
pánlaki Joszágotska meg alkutt árának potolására áruba 
botsátván a Nagylaki Határ szélbe levő Hulai erdőmet 
jelentette iránta meg venni való szándékát Tkts Kőkősi 
Dobai Sigmond Vr [Ispánlaka AF; DobLev. IV/869 Kőves-
di Boér Sándor kezével]. 1868: kifizetni rendelek ... a 

Kolozsvári kath. léány nőveldének a tanitonék fizetéseik 
pótlására ..1000 frtot [Kv; Végr.]. 
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Szk: szükség-a. 1741: az Ménes pásztorok ... Huszonöt 
Lovakat ... az város lovain kivül fogadhatnak Szükségek 
pótolására, a* nagy szükség úgy kívánván [Dés; Jk 553b]. 
1800: Az irt Erdő 'a Falu szüksèginek pótlására hagyatott, 
hogy kinek mikor kívántatik szükséges epitesre légyen 
honnat nyerhessen fát [M.bagó AF; DobLev. IV/837. 5a 
Csungán Pétru (60) vall.]. 

2. elmulasztott munka elvégzése/bepótlása; executarea 
ulterioară a lucrärilor neefectuate la timp; Nachholen der 
versäumten Arbeit. 1716: hanem amely jobbágy ura dolgát 
elmulatta, másszor adogáltassék fenyíték által annak pótlá-
sára [Kraszna; BfN]. 

3* átv fizetség, jutalom; răsplatä, recompensă; Lohn. 1811: 
égyet értek bár kéntelen veled: Minden tízes számnak ez a* 
változása A' valót jegyzőnek semmi a' pótlása [ÁrÉ 186]. 

4. -ul kiegészítésként; drept completare; als Ergänzung. 
1770/1771: Mint hogy ezen Táblának a' Somlyai részre 
Jutott része alább valónak ítéltetett még a nyíl-vonás előtt 
ugy determináltatott, hogy annak a' résznek melynek nyi-
ában fogna jutni, pótlásul adassék melleje [DobLev. 
H/428]. 1789: Meg osztoztatván engemet, László, és Jo-
seph testvéreimmel, édes Anyám eô Nga ... juta nyilamba 
énnékem, az Mihátzfalvi Jószág, ahoz pótlásul, a hódoltsá-
gon Baláshazán, és Kettős mezőn [MeggyesfVa MT; JHb 
XLVI/1 Torma Eva kel.]. 1795: Elöbszer... a Gorboi Ud-
Varház... mind Gorboi mind más Gorbohoz tartózó Portiok 
•• és a Csobánkán Gorbohaz Pótlásul adatott Portiotska öz-
vegyi tartásul a Mlgs özvegy Groffnénak maradgyanak 
IKv; JHb 1/36]. 1815/1842: pótlásul adta ... a' nagy réten 
l^o kítsíny nyilját [Marosfelfalu MT; EH A]. 1831: mint-
hogy Alkoza büke havasának fele elégtelen egy esztenának, 
tehát még pótlásul juta Alkoz havasa mellé a Rományi 
foglalások a Csíkiak Úttyával [Szárhegy Cs; RSzF 185]. 

Szk: vminek a -ául a. vminek kiegészítéseként. 1785: 
^nak potlásávul ada [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. — b. 
vminek kárpótlásaként/helyettesítéseként. 1817: ezt Károm 
Pottlásául el vőttem volna [Dés; DLt]. 

Pótlásnyíl kiegészítésül adott nyílföld; parcelă/fişie (de 
Jeren) dată cuiva drept completare din terenurile agricole 
'mpărţite prin tragere la sorţi; durch Los zugeteiltes Ersatz-
g“undstück. Hn. 1792: a Csema nevezetű Pótlás Nyilak 
Wzőtt [Vaja MT; EH A]. 

Pótlásrétecske kiegészítésül adott rétecske; fîşie de fî-
^eaţä dată cuiva drept completare; kleine Ersatzwiese. Hn. 
\mV: tanorakba lévő kis pótlás rétetskéért [Nagyemye 
M T ; MRLt]. 

. Pótlék, pótolék 1. kiegészítés; completare; Ergänzung. 
J68: azonn Motsárban lévő Kenderes helység... Nap nyu-
g°t felin felyül keuessel a Nyarad Vize kerületi miatt hos-
*abban esnek egy nyihány nyilak de azok(na)k majd a ha-

*°nfele Vizes tonyás hely lévén Észak felőli valo részében 
Potolekra reá hattuk [Ákosfva MT; Told. 8]. 

2. ^iii a# kiegészítésként; drept completare; als Er-
ganzung. 1848: A Város Házánál Vizi Puskák Szinye Ka-
pához potolékul adott 17 Szál Dészkát [Dés; KvNJ]. — 
* Pótlás/helyettesítésképpen; drept completare/întregire; 

j"s Ersatz. 1838: A Szitáló Malom falának külső óldalai 
*8Von meg repedezve lévén ... a troglik, amellyek pótlékul 
°ltak bé téve ... meg bomladoztak égy pedig éppen eltörve 

v a n [Km; KmULev. 2]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: pótlásként adott; care este dat drept completare; 
als Ersatz gegeben. 1801: Egy darab potalék ezüst [Kv; 
Ks]. 

pótlódik, pótolódik I . kiegészítődik; a se completa; sich 
ergänzen. 1770: (A szölőmüveseknek) eledelek minthogy 
föttet és egyéb ázalékat nékik nem szoktak adni négy 
Czipoval potolodat eleitől fogva [Backamadaras MT; Ks 
38/11. 28]. 1780: a' Nap kelet felől valo Szőlő maradjon 
Katinak, mint hogy pedig a* kissebb, az Annyánal vagyon 
20 Vonás Forint az azal potlogyek [KvRLt XII. 25 öreg 
Ratkoi Ferenc végr.]. 1809: Az M(a)g(istra)tus meg en-
gedte hogy a Csizmadia bolt felett lévő szalonnákból is pot-
lodgyék tiz mására2 [Szu; UszLt ComGub. 1753 u. — aTi. 
az eladott szalonna]. 

2. módosítódik; a se modifica; sich andern. 1740: mos-
tan kévánván azonn alkalmat meg jobbítani és pótlódni 
levala mü elòttunk ujjanan folljo pénzt Várga Ferentz 
Bartók Andrástól fh. 10 ~ tiz Magyar forintokot [Torockó; 
Bosla], 

pótol 1. kiegészít; a completa/întregi; ergänzen. 1715: 
(Jutott) Susi Asz(szonynak) két óntál potolván négy on pa-
raszt Cseszevel [WassLt]. 1729: potlottuk az Szenat... két 
Szekérrel [Peselnek Hsz; ApLt 3 Nic. Barthók (50) jb 
vall.]. 1758: valami jo gyapotra is volna szükségem, mint-
hogj lenem az idén kevés lett, azzal potolnám fontatásomat 
[Zsibó Sz; WLt Árva Dániel Polixéna lev.]. 1760: Három 
Populosa Sessio vagyon a Bartóké mind jobb mind na-
gyobb, a más kettőt lehetne potolni egy egy vékás kender 
földetskével [Feltorja Hsz; LLt]. 1783: a' mit vágtunk volt 
pedig, nem mind a Balástelki Erdőkből vágtuk, hanem a' 
Bogácsi erdőből is pótoltuk [Kissáros KK; JHb XX/8. 10]. 
1785: Két három Font kendert fonunk minden Esztendő-
ben, mellyböl kell bé adnunk száz husz pászma Fonalat, és 
ha annyi pászma ki nem telik az ki adott kenderből az ma-
gunkéból potallyuk [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 3b]. 
1801: azon nemes Curiának Nap Nyugott felöl valo része 
... el lévén foglaltatva, és betsültetve ... a még hatra lévő 
hejánosságot azon nagy Udvar Házból kellet volna potalni 
[SzőkefVa KK; Kp II, 58]. 1866: A' mult évbe két circulus-
bol semmi kőnyőr adomány nem küldetett bé. Fójfalva tu-
datja a* T. H. esperes hogy az Egyházmegye betsülletét 
fentartando, á magáéból 10 forintal pótolta [Gyalu K; RAk 
112]. 

2. elmulasztott munkát bepótol; a executa ulterior o lu-
crare neefectuatä la timp; eine Arbeit nachholen. 1767: Ha 
valamelly bányász el kerülhetetlen ... okoktol viseltetvén 
nap számokkal maradna el: az ilyenek ... az arra rendelt 
időb(en) ... potolyanak maradott nap-szamat azon részé-
ben) a' bányának, hol a' szomszéd bányák praejudíciuma 
nélkül eshetik [Torockó; TLev. 7/1]. 

3. megtold; a adäuga; hinzufügen. 1811: Okos ember 
előtt a' ki mér hazudni, A' készüljön-el sok hazugságot 
tudni; Mert ha mérészeit egy hazugságot szólni, Hogy 
helyre hozhassa százzal kell pótolni [ArĖ 31]. 

4. kiigazít; a rectifica/indrepta; verhessem. 1770: Sze-
gény Filepnek ... az ő halála nagy hátra maradást okoz az 
Kedves Anyám Aszszony kevés Oeconomiájának, 's ezt a 
csorbát magam megjelenésemmel örömöst potolnám, de ez 
úttal éppen lehetetlen hogy egy nyomot is mozdulhassak 
[Mezőbánd MT; DobLev. 11/421]. 



pótolhat 

5. kárt/veszteséget megtérít; a acoperi o pagubă/pierdere; 
Schaden/Verlust ersetzen. 1811: 'S Miként el-szélednek a* 
nyájnak Juhai, Ha meg-verettetnek azok* Pásztorai: Ugy, 
ezen véletlen kárt vallott emberek, Gondolván, hogy 
nintsen vigasztaló szerek ... Nintsen 's nem is lehet, ki meg 
orvosolja Fájdalmokat, 's vallott károkat pótolja: Illy' 
kétségbe eső gondolatok között A* szomszéd Falukba ki-ki 
el-kőltözött [ArÉ 22-3]. 

6. kiegyenlít; a compensa; ausgleichen. 1697: noha ... 
ezen résznek három szelysö földe rövidebb az Többinél de 
jobb; az más részre jutott földek penig hosszabbak de aláb 
valók; azok(na)k hosszabsága potollya ezek(ne)k jobságat 
[SálfVa H; JHbK LI. 6]. 1752: ha egyik esztendő véko-
nyabban termet, a* másik potolta [Backamadaras MT; 
Told. 37/44]. 

o Szk: nyomorúságot ~ enyhít nyomorúságán; a atenua 
mizéria; Not lindern. 1772: a * Maros térin ... amikor Buza 
terem abból ád el és potolja nyomorúságát a' Paraszt ember 
[Algyógy H; JF 36 Ferentzi Adám szb nyil.] * szükséget ~ 
szükségletet kielégít; a satisface nevoile; Bedürfnisse be-
friedigen. 1773: Nállunk a Tehén s Lo potollya mindennapi 
szükségünket, mivel feles Tehenek jármoltatnak [M.léta 
TA; JHb II. 3]. 1807: mivel egy őkrem el karasadván hogy 
abbéli Szüksegemet potallyam ... kértem ö K(egye)lmetöl 
tiz forintat, de nem potalhadta egészszen Szükségemet 
[SinfVa TA; Borb. II]. 1812: Meg történt..., hogy a' kotsár-
díak Télben a Marosnak által fagyását hasznokra kévánván 
fordittani, ollykor ollykor, ha szerit tehették titkon egy-egy 
kis fabeli szükségeket pótolták ..., de tsak lopásképpen 
esett [Nagylak AF; DobLev. IV/943. 38b]. 

pótolhat 1. kiegészíthet; a putea completa; ergänzen 
können. 1740: Facultáltatik Substitutus Hadnagy atyánkfia 
ő kglme, hogj, a' melly Bornyúkat, a' quártélyos számára 
kelletik venni Mészáros, vagj Hentes atyánkfiain(a)k, mint 
hogj egészsz illendő árrát, a' Militia meg nem adja, pótol-
hassa ő kglme [Dés; Jk 532a]. 1780: az első futatott darab 
vasat meg mérvén, ha a' figált százhúsz fontot nem 
talállya, a* masodikban potolhattya [Torockó; TLev. 5b]. 
1782: akár ki légyen itt a* Tiszt, de azt megh kivánnya 
hogy mostani administrandi modussa szerént az Joszag-
(na)k, minden féle Naturalék transponaltassanak nékie, 
mert honnan pótolhatna az 1000 Rf, a midőn ezen Admi-
nistrandi Modus változik [JHbCs Árkosi Ferenc Csáki 
Katalinhoz]. 1792: Minthogy a dolog is réám nézve hirte-
len esett; ez úttal e nevezetes napra igen kevéssel pótolhat-
tam a konyhát [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. kárt/veszteséget megtéríthet; a putea acoperi o pagu-
bă/pierdere; Schaden/Verlust ersetzen können. 1806: ha a 
pásztorok tetemes kárt vallanának, oly(an)kor a négyökrü 
gazda tartozik a bérbe a pásztoroknak egy véka tiszta búzát 
fizetni, mellyből ő is a maga kárát pótolhassa [F.rákos U; 
RSzF 197]. 

3. szükséget ~ szükségletet kielégíthet; a putea satisface 
nevoile; Bedürfnisse befriedigen können. 1776: igy már a 
verökis vacantiaban nem maradnak, a1 terhes házat tartó 
Gazdais ki az három ágas vassal nem subsistálhatna szüksé-
git potolhattya [Torockó; TLev. 7/5]. 1807 k.: En voltam4 

néhai Székelly Mihálly Uramnak tiz forintakkal... mivel egy 
őkrem el karasadván hogy abbéli Szüksegemet potallyam ... 
kértem ö Kimétől tiz forintat, de nem potalhadta egészszen 
Szükségemet hanem mondatta hogy tiz forintat adhat, több 
nintsen hanem beszéllyűnk a Fiammal Mártannal, õis ad-
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gyan tiz forintat és aval teheti Szükségét, ugy is hogy a 
kettőtől tiz tiz Forintat levaltam volt [SinfVa TA; Borb. II 
Pető Ferencz (67) szabad személy vall. — aTi. adós]. 

pótoltathatik 1. kiegészíttethetik; a putea fi completat; 
ergänzt werden können. 1778: Minthogy esztendőnként 
súlyát érezzük kenyeretlenségnek és szénátlanságnak, tet-
szett az közönséges falunak, hogy az Ligát szakasztassék 
az Alsó Mezöhöz, hogy azzal azon írt Mezőben héjános-
ságunk pótoltathatnék [Taploca Cs; RSzF 145]. 

2. szükséglet kielégíttethetik; a putea fi satisföcute 
nevoile; (Bedürfnisse) befriedigt werden können. 1746: fel 
olvastatván az Medgyei T. Páter Piaristák igen meg szorult 
állapottyokról keservesen be nyújtót instantiája teczet az 
Catholicus Statusnak concludálni, hogy ... ki ki Istenes 
alamisnajat adgja, a végre hogj... szükségek ... potoltathas-
sék [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc kezével]. 

pótolta tik 1. kiegészíttetik; a fi completat; ergänzt werden. 
1677: az eö részére jutott Tallérok eö kglmének adattak, és 
abból ki n(em) telvén, pótoltatott cu(m) den. 97. s ugy tölt ki 
[Kv; RDL I. 155b]. 1680 k: Endes Miklós uram maga atta 
testimoníuma szerént ezeket percipialta Páter János uramot 
illető jókból, mellyekkel kivánnya Páter János uram hogy 
pótoltassék vasbeii administratiojának defectussa [CsVh 69] 
1694/1781: (A szántóföld) pótoltatván azzal a földdel ... az 
utt mellett alá a Tüvissesigh [Forró AF; DobLev. III/586.44]. 
1758/1785: minthogy penig ezen három részek a Kőház 
fúndussát és Veteményes Kertyeit mekkoraságra nem adae-
quallyák, pótoltatik a ... most Tőrőkbuzának applicáltatott 
hellyből [Szentbenedek AF; DobLev. H/596. 276]. 1787: 
Tiszt. Professor Sofalvi Josef Uram ... fizetése annyira potol-
tassék a' mennyi szokott lenni az ordinarius Theologiae Pro* 
fessor fizetése [Kv; SRE 248]. 1802: A' mi az osztály alatt 
forgo nova sessiokat illeti azok is Quantitasokban közöttünk 
egyeztesse(ne)k, a' falu mellett jutott Terrenumbol pótoltas-
sék [M.zsombor K; Somb. II]. 1823: a vas helyett pótoltassék 
ki fizetések 6 xrra [Torockó; TLev. 9/47]. 1844: (A csizma) 
Talpja igen vékony ... és a' Talpnak tett mái alatt hogy vasta-
gabbnak tessék, ket darab el viselt talpdarabokkal pótoltatott 
[Dés; DLt 827]. 

2. (szükség) kielégíttetik; a fi satisföcut (nevoile); (Be-
dürfnisse) befriedigt werden. 1800: oly fel tétel alatt mara-
dott a' Falu kézinél az Erdő hogy ... az örökséget tartó 
embereknek épületbéli szükségei pótoltassanak [M.bagó 
AF; DobLev. IV/837. 3b]. 

pótra 1. poltúra 

potrohos pocakos; burtos, pîntecos; fettbäuchig. • 
Nem is volt katonának termett ember nyavalyás®, mive' 
törpe ember lévén, kimondhatatlan vastag, potrohos ember 

volt [RettE 202. — aTeleki Ádám generális]. 

potus diákny közös ivászat; beţie/chef ín comun; ZecHe' 
rei. 1870 k./1914: Potus: társas ivás; de különösen * 
ifjúság egyik vagy másik korpusának, testületének vag; 
saját körükben rendezett alkalmi borozása, á ldomásod 
[MvÉrt. 232]. 

potyka 1. ponty; crap; Karpfen. 1582: attam ... e ţ e g 
itara d 13 peczyenye d. 5 potyka d. 8 [Kv; Szám. 3/V. * 
Lederer Mihály sp kezével] | Chúkatt atta(m) lb 14 me» 
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facit f. — d 56 Potthkatt atta(m) lb 8 mell facit f. — d. 24 
[Kv; i.h. 3/VI1I. 36]. 1589: (Vettem ) Potkat Ratani valót d. 
8 [Kv; i.h. 4/X. 54]. 1591: Egy pottykat vetettem ... d 17 
[Kv; i.h. 5/X. 4]. 1595: pottykat vöttem p(er) d 27. 1. 
Eyttel vaiat hozza rattanj... d 20 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 295 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1596: Egieb fele halnak zeret 
nem tehettwk potikaknal es karazoknal [Kv; i.h. 6/XX1X. 
127 Bachi Tamás sp kezével]. 1597: Bachy peternetwl 
hoszadtam fot halynak Apro pogykat (!) 6 fontot... f —/18 
[Kv; i.h. 7/XIV. 63 Masass Tamás sp kezével]. 1609: 
attam ... To halat pottykat, Mezet ket Eitelt [Kv; i.h. 
12bAV. 186]. 1625: attam konjh(ara) ... Hat. potikat [Kv; 
1 h. 16/XXXV. 26]. 1640: Halas vize io vagio(n) meliben 
Csuka pottika veres szamyu keczegh es Csik terem benne 
[Mondra F; UC 14/48. 72]. 1648: Az falun ahol vagyon 
egy teolteott halas too, czukat potykat es egyeb fejer halat 
mongiak hogy terem benne [Szarata F; UF 1, 907]. 1723: 
Most Kolosvaratt edgy edes kis hálót vettem ... ma ki 
mentem vala vél le, sok szép csukát, czompot potykát fo-
gaték [ApLt 1 Apoi^Péter feleségéhez Méhesről (TA)]. 
I?34: küldöttem ... tiz Csukát és 20 potykát szárazon 
[Gyeké K; Ks 99 Bíró János lev.]. 

2. pontyból készült étel; (mîncare preparată din) crap; 
Karpfenspeise. 1597: Potykat ratva ... d 16 ... Potykat Eles 
lére f — d 17 [Kv; Szám. 7/XII. 31 Filstich Lőrinc sp kezé-
ül]- 1625: szamveveo Vrajmnak feozettem 3. potikat 
Je tben [Kv; i.h. 16/XXXV. 212]. 

Szk: - rántani. 1595: Olaiat az pottyka rattanj hozottam 
Csiszár Iakabnetol ... p(er) d 24 [Kv; i.h. 6/XVIla. 196 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

potykácska kis ponty; crăpcean, crap mic; Kärpfchen. 
'597: kwltem Aiandekot az debre(cze)ny Byraknak ... 1 
P°gykaczkat ... /08 [Kv; Szám. 7/XIV. 13 Masass Tamás 
SP kezével]. 

Potykahal ponty; crap; Karpfen. 1591: 3. January Ebed-
keet pottyka halatt ... d 16 fel baranth ... d 12 [Kv; 

^ám. 5/X. 4]. 1609: Vrunk Eo Felsege be Jeoueteljre ... 
jjasarlottam az három napi Gazdalkodasra ... Veottem 
^abo Martontol pothjka halat Zaz Niolczuan fontot... f 7 d 
® [Kv; i.h. 12b/lV. 183]. 

Potyol üt/ver; a bate; klopfen. 1813: az Exponens Asz-
szanyt őis meg fogá s vagy két versen jol a' földhöz veré 
lapodta, pofozta, ütötte döngölte patyalta [Dés; DLt 162. 3 
uani Mária (40) jb vall.]. 

Pottyogat apránként egy-egy szót elejt, mondogat; a 
Puné puţin c ţ t e puţin/încetul cu încetul; wiederholt sagen. 

/ Y * Kérdi Pekri Ur(am) tülem, Etsedi Uram, mit beszélt 
*8'd(ne)k az a Leány ... Én Ur(am) meg is mondom, Mint-
egy kgld erőlteti ötét, régen pot(t)yogattya nékem ez a 
J^any ... mondá nékem, hogy kgld ötét erővel meg akarta 
jWmni [NáznánfVa MT; BK]. 1848: Járásomban semmi 
JJ^adás nem lesz hanem bê várják a következő Ország-
gjjlés Eredményéit mellyre mint némellyek pottyagattyák 

ezeren az országbol nem mint rósz akarok, hanem 
J n t alazatoson könyörgök Szándékoznak meg jelenni 
lö,sztra H; OL Gub. 848 E. 802]. 

Povazsinafa szél/vihar ellen szalmafedélre/kazalra ke-
s*tbe rakott fa(ág); povăzniţä, povasniţä; gegen Wind/ 

Gewitter quer auf Strohdach/Schober gelegte Stange. 1593: 
Az fiais ige(n) wte egy Povasina fáual, s mo(n)dam nekj 
hogy ne wsse ha otalmazni hitta oda [UszT 13/29]. 

pozdorja 1. kender/len szárának apró, fás hulladéka; 
puzderie; Schäbe. 1746: ha jól Szél érte azan égyben há-
nyatott Szaroz agokat mint az Pazdarját Sokszor el hany-
hatta s elis hánta [Szentegyed SzD; WassLt Kőtőles Illye 
(62) zs vall.]. 1763: tüzes gyújtót vizes toploval pozdorjá-
ban takarván elis indult meg gyújtására3 [Szu; Pf. — aTi. a 
szénának]. 1768: valami pozdorját egj hitván szekrényben 
hányni kezdettek s az el lopott Lántz meg zerdült benne 
[Martonos U; Pf]. 

Sz: elfújja a szél, mint a léha ~t. 1811: Olyan az Igaz 
mint azon fák' nemei, Melyeknek nem hulnak el a' levelei 
A' Gonosztévőknek pedig egész sorját El-fujja a szél, mint 
a' léha pozdorját [ÁrÉ 127] * malacból lesz a sertés, nem 
~ból. 1801: Malatzbol lészen a Sertés nem pediglen poz-
dorjábol [Ádámos KK; JHb Jósika Miklós lt]. 

2. apró darabocska; bucăţică, sfärîmă; Stückchen. Szk: 
~nként szaggat. 1662: (A) lövések az ... erős kőfalakat ... 
megrontanák, az erős gerendákból öszvevonatott... földdel 
... megtöltetett sáncokat, annak erős gerendáit pozdorján-
ként szakgatná, szerén-szerte hányná, semmivé tenné [SKr 
601] * ~ra tör. 1697: tegnap előt igen szép tiszta idő volt 
itt de oljan nagy szel volt kinek mássátt ember elig hallota 
az palotának volt egy nagy magas kiminye, hogy az várat el 
ígetik másnap be jöttem ... ezen kiminy reá dűlt poszder-
jára törte® [Szilágycseh; BK. Kümíves Gergely Bethlen 
Gergelyhez. — ®Ti. a palota padlását] * ~vá megy apró 
darabokra törik. 1771: Szentpáli László Ur(am) erőssen 
meg haragudván égybe Szitta rutul Gyenjeszkit, és Nád 
páltzájaval ütni verni kezdet feléje, de emez Vass villát 
ragadván alkalmazta magát ugj annjira hogj a Nád páltzája 
ö kgjlmének mind pozdorjává ment keziben [Girbó AF; 
JHb György Czitzu (50) zs vall.]. 

pozdorjás pozdorjával vegyült; amestecat cu puzderii; 
mit Schäbe gemischt. 1648: Feélben elaborált igen pozdor-
jás kender fejek ... Jtem ezekhez hasonlo pozdorjás kender-
feö [Komána F; UF I, 928]. 1687: Régi Dezma pozdorjás 
len masa 7//50 Tilolt Kender is vágjon font — 50 [A.po-
rumbák F; UtI]. 1770: Ebben az Esztendőben Fonot nem 
attanak, a mikor pedig történt, hogy attanakis, egyegy font-
nál többet nem attak, és ha Pozdorjás volt, s a fontot nem 
ütötte mikor be vétték, nem kívánták, hogy ki Potoljuk 
[F.várca Sz; BK]. 

pozdorjáz pozdorjától tisztít; a curăţa de puzderii; von 
Schäben säubern. 1737: Senki Falu között Derék orszagh 
uttján Kendert ne tsinaljon, se ne pozdorjazzon [Káinok 
Hsz; HSzjP]. 

pozdorjázik kis darabokra széttörik; a se face (mici sau 
mii) fărîme; (in kleine Stückchen) zerbrechen. 1590: 
Latam hogy az kerezt fele leowe vgian pozdoriazik vala az 
papiros [Szu; UszT Somogy Lwkaczyne Cathalin vall.]. 
1597: Ifiabik Zigiarto Balint Coloswary wallia ... chiak 
nagi hirtelen leön hogy Sarkeozi János fel kelue(n) az chia-
kannyal kezde az Vraim keozeòt zellel ewteogetny, eleo-
zeor Gal Jánoshoz ewte, ew az bottal vete ellene de vgi 
ewte Sarkeozy az chiakannyal hogi vgian pozdorijazik 
wala az bot nyele [Kv; TJk VI/1. 29]. 



pozíció 

pozíció 1. (számadásbeii) tétel; poziţie (într-un cont con-
tabil); Position (in der Abrechnung). 1768: elejét Másodjá-
val8 az erogatiora nézve égybe tévén; lészen ä két 
Positionak Summája Metretae 3038 [K; DobLev. 11/390. 
3b. — aA gabonáéval]. 1784: az Ratiocinansoknak Ratio-
jában alig lehet egy positiot ollyant találni, melyben az 
Királyi Rendelésekkel illendőségnek határát áltól ne hágták 
volna az Erogatiorol [Torockó; TLev. 2/6. 2a]. 1800: De-
cemberi Holnapnak lóik positiojában az Calculusban 
hibáztunk [uo.; i.h. 5]. 1807: Ezen positio ... a Tordaiakot 
illetvén itt nem legitimáltathatik [Szu; UszLt ComGub. 
1753u], 1834: a' 2ik Szám adásban a' hat első positio nem 
vevŏdik fel [Somb. II]. 1841: ha valaki Capitalist fizet bé, 
avagy Interest ád meg azokat kűlőn positiok alá jegyezzék 
[Kv; ACSzám. 136]. 

2ĕ állítás; afirma(ie; Teil der Aussage. 1764: azon Fatens 
meg eskettetvén nem mindenekben azon nyomon fateal, sŏt 
ket Positioban egészszen ellene mond fassiojanak [Torda; 
TJkT V. 206]. 

3. bizonyítás része; teză; Beweisposition. 1823-1830: 
Egy itten tanuló quedlinburgi, mintegy 20 esztendős Voigt 
nevü ifjú produkált előttünk tíz positiókból álló igen szép 
fizikai mechanizmusokat, melyeket az akkori utazó írá-
somban feljegyezvén, ezen könyvdarabok mellé tettem 
[FogE 193]. 

4. álláspont; poziţie, punct de vedere; Standpunkt. 1590: 
Az tw kgtek positioiath meg Ertwen mind az keth felnek, 
mind peniglen az byzonjsagoknak wallasath, Isten zerenth 
azokath megh discűtialwan nekwnk teorwenj zerent ugj te-
czik, hogy minden haborusagnak Bartha András adoth 
okoth [Gyerőmonostor K; KP. Thomas Kabos de Giereo 
Monostra nyíl.]. 

pozitúra 1. szituáció, helyzet; situaţie; Situation. 1766: 
Siskovics generális ahol akarja, ott viszi el a lineát, akinek 
a jószágai abba esnek minden törvény nélkül szedi-vészi, 
sem úr, sem nemesember szólni nem mér. Egyszóval soha 
rosszabb positurában Erdély nem lehetett mint most [RettE 
196]. 

2. testtartás/helyzet; poziţie a corpului; Körperposition. 
1803: a' többek között egy nyakos székelly fenyegetett 
hogj meg lö, s a' puskáját ollyan poziturába is tartotta ... a' 
ki menetele a' lett, hogy ök ott a1 hol tettzett ki csóválták 
[Szászrégen; Born. XVc 1/63 Joannes Frittsek (43) civis 
vall.]. 1815: kúlőmben pedig ha el nem hagyod szokásod 
szerént való korhelységeidet hogy nem Tanulván egyik 
házból ki, 's az másikban bé Flangirozol; az kezedben kár-
tya, 's Pipa; az öledben Hopp-rondgyos órdínar kurva 
ilyjen Positurában Dőglősz még meg [Kóród KK; Ks 101 
gr. Komis Gáspár lev.]. 1823-1830: Azért egy doktortól 
tanácsot kérdett, hogy micsoda pozitúrában feküdjék, s 
hogy mozgassa magát a férje alatt, hogy könnyebben fo-
gadhasson méhébe s a gyermeke megéljen [FogE 295]. 

pozmás deszkával/póznával megerősített/kötött; întärit 
cu prăjini/pozme; mit Stangen befestigt. 1652-Ė Ugyan 
eze(n) akolban az erdeo feleol vagyon egy uj Major ház 
sasokba(n) gerezdekbe(n) rótt, boronakbol fel rótt, szalma-
val fedet, pozmás, tapasztatlan, szobajavai, pitvaraval, pin-
czejevel csak üszögébe(n) [Görgény MT; Törzs], 

pózna rúd; prâjină, pozmä, poznä; Stange. 1577: az 
giortian erdeie Jobbagi falwj hatar ... meg az Attiais kert 
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oth poznat Tóth Peterteol es Jobbagifalwatol [Mv; BálLt 
79]. 1588: 22 Marty ... Somogy boldisart kwlte byro vram 
felekre, hogy az varos Zenaiara poznat es egieb fat hozas-
son attam d. 6 [Kv; Szám. 4/1. 25]. 1746: azon Széna bug-
lyákra póznákat vágattatott [Koronka MT; Told. 14/22]. 
1796: Barthos Kelemen Pap Uram számára, mint magának 
tartott Erdejiből Fényes Napon egy Szekér Nyir Fát vittem 
Asztogra poznyának, de akkor engemet senki sem botrán-
koztatott az Erdőlesért, szabadoson Erdöltem [Albis Hsz; 
BLev. Vall. 2]. 1810: én magam hoztam a királlyi fiscus 
számára póznanak való fát a sópajták fedelire és a Veres 
Cseréből istálynak való fát két versben is [ErdO III, 28]. 
1826: az Istálot akor Építették s Perejét onat Hoztuk, Póz-
nát még a Sántzotis onat Réparaltuk [Albis Hsz; BLev.]. 

póznáz póznával erősít; a întări/consolida cu prăji-
ni/pozme; mit Stangen befestigen. 1789: Az Uvarház (!) és 
a konyha mellet való ház jol bé van fedve szalmával 
poznazva [Branyicska H; JHb XXXV/65]. 

pozsár1 1. ponty; crap; Karpfen. 1592: Veóttem 2. Sol-
dort f 0 d 32 Egi eóregh ... posart f 0 d 32 [Kv; Szám. 
5/XIV. 133 Éppel Péter sp kezével]. 1640: Az varhoz va-
gion it edgy eoregh halas To meliben Csuka posar hartsa 
keszegh sütő hal es Czompo vagio(n) [Grid F; UC 14/48. 
31]. 1672: mindenkor ki uetett derekason az Kvkeŏlleõ ... 
halatis eleget fogtam benne, posart, s egjeb halakot [Ádá-
mos KK; JHbK XX1/16]. 1680:Szarataj Halas To ... vágjon 
benne derekassabb(an) posar es egyeb az oltb(an) termem 
szokot fejer halak [A.porumbák F; ÁLt Inv. 37]. 1716: 
Szorgalmatos gongja legje(n) az Tokra is ... Csukát Posárt 
szaporítani igjekezzék [Szászerked K; LLt]. 1725: Szerzet-
tem egy harcsát egy Posárt [Ne; Ks 95 Brulljai György 
lev.]. 1747: Egj posárért Turotzi Uramnak flo. 1 d. 8 [Kvh; 
HSzjP]. 1751: Mi azért ... el mentünk ... meg nézvén és 
visgálván hogy az Tit. Aszszony bocsátatott az nevezett 
Tóban Posárt in Summa 47 [Bodok Hsz; Ks 22. XXIb]. 
1778: Az Apáczai Halászok béálván Urak szamara ha-
lászni ... Die 10 Mártii fogtak 4 posárt [Apáca Br; BrÁLJ 
Ţ.B V. 130]. 1783: Csukák, Posárok bőven vadnak benne 
[Mocs K; JHbK XXXI/12. — aA halastóban]. 1797: Va-
gyon égy nagy Halas To ... terem ezenn Tóba Tsuka, Posár, 
Kárász, Tzompo Keszege, Csik [Cege SzD; WassLt 
Conscr. 558]. 

2. a ponty húsa mint eledel; (mlncare preparatd din) 
crap; Karpfenfleisch. Szk: sós 1591: 21 die Janyary. 
Indûltt el B. vram es kyraly B. vram, feyer varah Az ^ 
Ezttendeõ Ayandeka(w)al vettem feel Bürywt... 2 Sos Pos-
sartt... d. 40a [Kv; Szám. 5/1. 7. — aFolyt. a fels.]. 161* 
jutottunk Nikápolyba ... Az zsidók is hoztak vala ajándé-
kon két igen nagy sós pozsárt, kinek az nagyubbikát Balas-
si uramnak adtam [BTN2 67]. 1625: Sos Czukat es posart 
hordottak az Vasarbirak mynt hogy pentek napjs volt az 
gazdalkodas keozben [Kv; Szám. 16/XXXV. 63] * szár& 

1716: Ngod parancsolattya szerént... száraz posárt 64 
küldöttem [Csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 

pozsár2 gazból rakott tüz; foc din crengi/frunze uscate. 
Unkrautfeuer. 1794: Posarokat nem tudam kik gyújtatta* 
[Kiskristolc SzD; JHb] | Hogy Avar gyújtások voltanak az1 

tudam de kik gyújtottak légyen nem tudam; hanem hallot-
tam hogy az Szvorás nevezetű helyen Posárt az Ilyes Va-
szilia Luj Simeon Vonutz nevü fia gyújtotta meg meiy 



8 7 7 pök, köp 

sókáig, és nagy darab helyen égett | Illyés Szimeon ... az 
maga Irotványába tsinált volt az idén posárt, mely el ter-
jedvén az Erdőbe, a falu kéntelenitetett ki menni, hogy el 
oltsa, külőmben még nagyobb káris következett volna 
[Nagykristolc SzD; JHb]. 

pozsárégetés avarégetés; arderea frunzelor uscate; Gras-
brand. 1794: elég kár van mind az le vagdalt fákba, mind 
Pedig a posárégetésbe [Nagykristolc SzD; JHb]. 

pozsárhal ponty; crap; Karpfen. 1662: (I. Rákóczi 
György) Vécs várába beméne, Fülpes nevű faluba készí-
tettek volt ebédet, az nap is jó hajnal előttül fogva mind 
vadászván, melly ebédjén nagy keményen ett és jól la-
Hptt vala, főképpen hogy igen szép posár halat, csak szin-
Ute akkor fogatván ki a tóbul ... megfizettettek vala [SKr 

pozsár kocsonya pontykocsonya; piftie de crap; 
Karpfensülze. 1710 k. : A szegény Haller Pált egyszer pén-
tek nap egy tányér túró mellől hívta az inasom a pozsárko-
csonyára; harmadnapig jól elállott tiszta fazékban a társze-
kérben és éjjel a vízzel meg öntözött földben [BÖn. 732]. 
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pozsog bizsereg; a furnica; prickeln. 1658: az Uyaimatis 
ügy megh haboritotta volt az hidegh mégh fel teóttek az 
szanban hogi le estem hogi ugi posognak aligh foghatok 
véllek [Nagybánya; DLt 441]. 

pozsonyi 1. Pozsonyban levő; din Bratislava; sich in 
Preßburg befindend. 1653: Bethlen Gábornak — a mint 
•de fel írám — a koronát hogy a koronatartó urak a posoni 
varból Kassára aláhozták, kevés napok után küldé Bethlen 
Qábor Ecsed várába, és ott állott [ETA I, 139 NSz]. 

2. Pozsonyban gyártott; fabricat la Bratislava; in 
Preßburg hergestellt. Szk: - hordó. 1590: Elseoben veot-
jem 4/8 Buzat ... Ezeknek feliette kolt egy Possony 
nordoual Telle volt egy feredos Kadal. zab telle volt [Kv; 
^ám. 4/XXI. 41 Kis István sp kezével] * - mérő Po-
zsonyban gyártott mérőedény. 1849: egy egész, egy fél, és 
jjšy negyed pósoni mérő, cserfából, vasazottak, és egy kis-
a e d apró mérték [KLev.] * - rézgomb. 1759: szállíttasson 

... Egy hoszszuko tarka Skatulyát teli Posonyi uj és o réz 
gombokkal [Sárd AF; TSb 51] * ~ selyemváll. 1780: 
í^tam ... Öt gyolts rokoját... Két posoni Szelyem Vállot... 
"arom Selyem elö-ruhát [Hsz; BLev. Barthos Sára kel ] * 
** süveg. 1585: Vrúnk ö Nagsa Jowe be ... B. Vram es Ta-
jjach Vegezesebol Attam Aiandokot mint kouetkezik ... Az 

et Safarnak Atta(m) egy hiûely pragay kest ... d. 56. Es 
P . egy posony Súueget ... d. 28 [Kv; Szám. 3/XVIII. 30b 
^e,Iien Imre sp kezével]. 1599: Kanta Mihály Hozott Be-
? y Marhatt ... Egy Hordo Posonj Siueget 800 tt 4 // — | 
pe,chel Anndrasnak Hoztak Bechj Marhatt ... 2 Hordo 

ny Sueget 4000 tt 20 // — [Kv; i.h. 8/XIV. 20, 30 Hj]. 
Posonj suueg Jutott nro 164 [Kv; RDL I. 134]. 1628: 

Posoni Swúogh Ket viselt Posoni Swuegh [Gyalu 
vKv; JHbK XII/44. 10]. 1688: Száz posonyi vagy Dupla 
5üvegtö! f — //02 1/2 [MvRKLev. Vect. 25] | Száz kőz 
yüvegtöl f 1//50 Száz Posonyi süvegtől f 1//50 [BfR 

ect-]. 1736: Az ifjak ... nyárban ... fekete süvegeket visel-

tenek ... Az süvegnek ... alsó részin ... hasadék volt, az me-
lyen kieresztvén az sinórt... azon sinór végin kettős volt az 
a sinor ... mikor nyargaltak, hogy az forgó az posoni süve-
get le ne vonja az fejekből, azt az sinórt az torkok alá tették 
| (A halottat) ha harczon esett el, veres posonyi süvegben 
temették el [MetTr 348, 401] * ~ váll 1749: egy Zold 
Sellyem Kanavátz habos Matéria Posoni Val ... mellyen 
vagyon három sor Poszománt, fejér Réz Kapcsokkal [Ko-
ronica MT; Told. 12/2]. 1763: egy igen Drága Aronyos Po-
szomontos Posoni Vál [i.h. 76]. 1768: Posoni váll szór 
matéria fekete 2 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 

3. Pozsonyban zajló/történő; care se face la Bratislava; 
sich in Preßburg abspielend. 1790: A' Gróf... maga is fog 
é mái Postával adgratulálni Ngdnak ... Magának az ifjú 
Gróffnak is adgratuláltam volna, de míg ezen levelem Pest-
re jutna, addig ö Nga Pestről el mégyen á Posoni Corona-
tiora [Kv; TL. Bodoki József prof. lev.]. 

pöfledez pöffeszkedik; a se îngîmfa/infumura; sich auf-
blähen. Sz. 1835: nem lévén procuratori Kenyere, mind a 
reflectensnek, a ki a nádból pöffedez [KCsl 1]. 

pöffedt dagadt, felfújt; umflat, balonat; aufgebläht. 
1815: Az olyan Juh ... hasa pöffet [DLt 168 nyomt. kl]. 

pöfögős pöffeszkedő; îngîmfat, înfumurat; aufblähend. 
1853: találjon kűlőmbséget Haszonbérlő Tisztarto v. Job-
bágy kőzött... Tisztartoja nem vagyok, hogy pöfögős ren-
deleteit acceptáljam [Nagylak AF; DobLev. V/1359 Bartók 
Ferenc Dobolyi Bálinthoz]. 

pöſők dagadt, pufók; bucâlat, bucälai, dolofan; fettig, 
pausbäckig. 1847: Nyisztor Vaszilika ... barnás pöfök ke-
rek ábrázata [DLt 1165 nyomt. kl]. 

Vö. a pufók címszóval. 

pök, köp I. a scuipa; spucken. 1584: Nyerges Péter 
vallia ... fazakas Boldisarnenak Az Nyelwe oda be egy 
Jznyre ige(n) sebes volt... valamikor hazam eleól el me(n)t 
el Ne(m) mulatta hane(m) haromzor mindenkor peokeoth 
[Kv; TJk IV/I. 215]. 1710 k.: Bánffi Dienes ... mondja: mit 
hazudozol, vén, ilyen amolyan oláh fia, mint egy vizsla, s 
nagyot pökik a kopasz feje tetejére* [BÖn. 692. — aNaláczi 
Istvánnak]. 1823-1830: Ez nemigen tudott folytában be-
szélem, s a tanítás közben sokat pökött [FogE 139]. 

Szk: arcul 1599: Szigyarto Dániel Szent egyház ŭtzaj 
... vallya ... az Koszak artzol pöke az Nyirö Legent [Kv; 
TJk VI/1. 387]. 1631: monda Nagi ferencz Lengiel Miklos-
ne Aszoniomnak, hogi meniel utalatos oczma(n) ondok 
aszonjalat ördeögbe a nagi fogaddal kapalni az szeöleöm-
ben aztis lata(m) hogi arczul akara pökni, de nem talala 
hanem masua esek az nyala [Mv; MvLt 290. 260a] * 
szemébe 1742: kárhozott léleknek pronuncialt, szemem-
ben is pökvén [Kézdimartonfva Hsz; HSzjP]. 

2. ts le/megköpdös; a scuipa pe ceva (de mai multe ori); 
jn (mehrmals) anspucken. 1570: Kathalin Adam János zol-
galoya, Azt vallya hogy ew az kwtra Megien volt Latta 
hogy az Zwrch (!) Takachne, Az Zabo János ablakan be 
keonyekleot volt, vgy zydia volt ely Mehetek Bestie Zegien 
(!) kwrwak Besterchere zep Tyztessegtek vagon otth, es 
azonba peoky volt eoket oda be [Kv; TJk III/2. 94]. 1653: 
Bástát pedig maraszták, hogy nagy úrrá teszik ... egy arany 
pohárba ezer aranyat tévén, kínálták vélle, de azt is csak 
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pökte és azt mondotta: „Én nem leszek hamis hitű ... az én 
uramhoz a római császárhoz" [ETA I, 59 NSz]. 1710: 
Hogy az erdélyi zekés, condrás hadakot meglátták, pökték, 
csúfolták [CsH 355]. 

Szk: a markát. 1761: Rotyis Aleksza Markát köpvén 
próbára egy darabót meg kaszáltt [IllyésfVa Sz; BfR 45/9 
Katona György (38) zs vall.]. 

3. vért/véres gennyedtséget ~ vért/véres gennyet köp; a 
scuipa sînge/puroi cu sînge; Blut/Eiter spucken. 1584: 
Ember Antal vallia... hogy fazakas Boldisar felesege Nyel-
wet latta hogy meg feketewlt volt es Azt(is) hogy vert peó-
keót [Kv; TJk IV/1. 215]. 1603: Kwchis Janosne Katalin 
Azzony ... vallia ... hogy vert peokeoth Neb Janosne [Kv; 
TJk VI/1. 693]. 1696: az Feleségem nagj hirtelenséggel az 
Pleuritisben igen nehezen meg betegedék ... ma tiszta véres 
genyetségetís põköt [Gernyeszeg MT; BK. Kemény János 
Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 1721: Bukur... edgy vad 
kecske erős Hielljekről valo ki hozásában meg romlott, és 
mind vért pök njavaljás [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból.]. 
1729: Egész fekvése alatt láttam Dragumért, hogj vért 
pököt à szájából [SövényfVa KK; TSb 51]. 1739: erössen 
meg ütötték volt, vértis pökött [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 
1745: miolta Kadar Jrimia meg vert azolta vért pökök 
[Fonác SzD; Ks 32. XXXII]. 7797: tsak nem mind Vért 
pöktem [NáznánfVa MT; Berz. 3. 3. N 21]. 1843: láttam 
azt is hogy vért pőkőt [Farnas K; KLev.]. 

4. ~ reá lenéz/semmibe vesz vkit; a nu lua ín seamă/a 
desconsidera pe cineva; geringschätzen. XVI11. sz. v.. En-
gem Ngod méltóztassék irni: Tks N. Solymosi Kontz 
J(ózsef) umak mert Gyujto azt mondja; majd a' káptalanok 
reám pöknek azt gondolván: Inassa vagyok Ngodnak [GyL. 
N. Solymosi Kontz József lev.]. 

5. szitk Szk: ~ a szablyájába. 1633: Szőcz Pal cziak azt 
mondotta pokom az Szabliadba [Mv; MvLt 290. 135a/2]. 

pökdös a scuipa mereu/în mod repetát; wiederholt an-
spucken. 1584: Nyreò Marton vallia ... Lattam hog peok-
deoste Az Nyerges peter hazat es zitkozodot | Nyerges Peter 
felesege vallia azt Amit Az vra, hogy peókdeóseót [Kv; TJk 
IV/1. 215, 218]. 1585: Torday Was Georgy ... vallia ... 
eozwe kapanak ... az Azzony peokdeosteis ereosse(n) vi-
chorgatwa(n) fogait [Kv; i.h. 537]. 1726: egyeb hirt nem 
irhatok hanem Boer Istvanné Aszsz(onyo)m, csak vizet 
iszik, Turi Györgyként pögdős, az menteje szárnyát elől 
nem igen veti hátra [Ks 96 Apor Péter lev.]. 1786: az irt 
Mészáros ... káromolván pökdōste [Torda; KW]. 1803: 
hallottam Komjátzéginétől mondani ... Fodor Sigmondné-
nak: te Sárga béka te Zöld béka pökdösvén nem mégyek 
hozzád buza kérni [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1823-1830: 
Wielándnál Kirchen-Geschichtét*, ez igen nagy affektussal 
tanít, habar, pökdös, és veri a katedráját [FogE 190. — aTi. 
hallgatott]. 

Szk: arcul 1691: diffamalt salvum sit fosztos 
nyil(van) valo kurvanak, arczulis pögdösöt [Kovászna Hsz; 
HSzjP] * szemébe 1662: Hogy a német segítséggel aki 
biztatna, annak szemekbe kellene pökdösni és bátorsággal 
meghazudtolni, mert onnan is Rákóczinak segítség nem 
adatnék [SKr 506] * szemközt 1786: (A mészáros) 
Szemközt põkdőste [Torda; KW]. 

pökdöső 1. köpdöső; care scuipă mereu/des; wiederholt 
spuckend. 1826: Veres Márton ... sokat pökdösö [DLt 966 
nyomt. kl]. 
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2. ~ láda köpőláda; scuipätoare; Spuckkasten. 1811: 
minden két ágy közöt kel egy pökdösö Ládának lenni [Dés; 
DLt 173]. 

pökedelem 1. átv hitvány személy; scîrnävie, om de 
nimic, persoană abjectă; Taugenichts. 1669: Pökedelem, 
nem követ leszek, nem nekem annyira, mint a kinek 
követje leszek, gyalázat [TML IV, 459 Petrityevith Horváth 
Kozma Teleki Mihályhoz]. 

2. átv mocsok, fertő; scîmăvie, murdärie; Auswurf, 
Schmutz. 1771: A Város Conclusi ellen a Ganéjt szemetet 
az Uczára szokták ki hordani Stikler Antal, a Mlgos Grof 
Haller Péter Ur ö Nga Botos sidója, és az Korcsomárosa ... 
a hol a Templombol ki szoktak járni merő pökedelem [Dés; 
DLt 321. 47 Anna Szabó (44) és G. Tokai (44) ns vall.]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: semmirevaló; netrebnic; nichtsnutzig. 1710 k.: 
ki volt Szász János, és kik voltunk mü, Isten és felebará-
tunkhoz jég, gondviseletlen, pökedelem gubernium, ex-
cepto Apor [BOn. 962]. 

pökő köpő; care scuipä mereu/des; spuckend. Szn: 
1614: Peökeö Peter ppix [Szentgyörgy Cs; UszLt VI/56. 
417]. 

pökőedény köpőcsésze; scuipätoare; Spuckschale. 
1789: Lábalá valló és Pökő edeny 1/24 [WLt Cserei Heléna 
jk 30a]. 1802: Egy pökő edény [Mv; TGsz 51]. 

pökőláda köpőláda; scuipätoare; Spuckkasten. 1816: 
Két pökő láda ... 2 Rf 3 xr [Born. IV. 41]. 1821: Van egy 
tsinos pökö láda [Veresegyháza AF; Told. 19]. 1835: Egy 
4 lábu feketén festett pökö Láda [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 1842: Pökö láda, kerekded lakírozott [Dés; Újf. 6 

Újfalvi György hagy.]. 1853: Egy veres tiszafa pökőláda... 
Egy pökő láda — tiszafa [Mv; TSb 4]. 

pökőládácska köpőládácska; scuipätoare micä; Spuck-
kästchen. 1849: Vagyon ezen szobába két fekete színre 
festett három lábon állo pökö ládátskák [Somkerék SzD; 
Ks 73/55]. 

pőna, péna büntetés; pedeapsä; Strafe | pénzbírság; 
amendä; Geldstrafe. 1583: egj Jaro hatarába el foglala... az 
decretum tartasa zerint walo poenaiat warom az káráth meg 
kewanom kit azolta wallottam miatta [Pólyán Hsz; BálLt 
80]. 1590: el mentek ... Almakereki hataro(m)ra ... 
bagymnak paztorokat... megh fogtak keóteózue hattak, es 
elólle az megh Jrt Jobbágyimnak keószel 100 Juhokoth vgj 
minth Ereös toluajok el hoztak toluajul, melj factumert azt 
mondgiúk Si Juris hogj Ammi affele toluajoknak poénaja 
azt keôuettywk raithok [UszT]. 1625: absolutiot keuanunk 
... az megh Jrt penaktol [i.h. 142b]. 1639: az negj szaz 
forint Penat az ország articulussa es N(agys)agodal, ualo 
Conclusom Edictum ellen ualo Czielekedetiert... exequalm 
Parancziolt uolt [BLt 3]. 1646: Az széki Azzont kit az fia 
megh vert az Eccl(es)iat oraltak hogi limitálnák czielekede-
tinek poenajat az magistratusok [SzJk 64]. 1660: megn 
kevanom si juris az teőrventeől, hogy az ellenem deciarait 
poena retorquealtassek [Kv; TJk X/3. 284]. 1663: Ha vala-
kit Falu Gyűleseben vagj Birot, vagj Esküttjeit meg hamis-
gatna vagj pedig valami bestelen szot szollana avagj tama-
dast tenne három forint legjen az poenaja [Szentmihály 
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Törzs]. 1674/XVHI. sz.: Erdő Vesztegetésnek melly Gornik 
híre nélkül szokott az Juhászok által vegben vitetni, penaja 
f. 24 [Bosorod H; Born. Vegyes O. 3/3]. 1676/1681: ha ki 
ez parancsolatom ellen cselekednék ... tisztit megh nem 
böcsülne, sőt azok elle(n) vagi szóval, vagi fegiverrel tá-
madna, az ollyatennak poenaja az, hogi megh hallyo(n) 
érette [Vh; VhU 661]. 1677: Nemes ember maga háza 
szükségére ... a' maga határán lévő sót szabadoson élheti; 
ugy mindazonáltal, hogy ... senkinek abban el-adni nem 
szabados, a' fellyeb meg-irt poena alat [AC 89]. 1716: Pap 
Szávul... ha... el szöknék ... az fen meg irt poenat negyven 
40 Forintokat ... meg véhésse4 [Zápróc SzD; WH. — aA 
kezeseken]. 1770: ha valameljik fel magok vagj posteria-
tasok egyik az masikot haborgatna, ezen alkalomban, tehát 
az meg irt poenát Exequalhassa exequaltathassa [Usz; Pf]. 
1780: egy Gazdais semmi egyéb discretiot igimi, annyival 
inkább titkon avagy nyilván adni ne mérészellyen, akar 
béres, köve el adásában, akár gazda, ezek ellen veteni com-
Periáltatik, irremissibiliter poena flór. 12 büntettetik [To-
rockó; TLev. 7b]. 1870 k./1914: Poena, poenalitás: min-
den, vagy a rector professortól, vagy a sedriától kiszabott 
büntetés; mégis leginkább a pénzbüntetésekre értettük 
[MvÉrt. 31-2]. — L. még AC 102, 125, 133, 192, 195-7, 
253, 260; CC 40, 70, 80, 85; MGtSz VI, 227; RSzF 113, 
J83; SKr 272, 486; SzékFt 30; SzO VII, 324; UF I, 785; 
WIN I, 143. 

Szk: A. - alatt/vminek a ~ja alatt. 1671: Mivel Mára-
maros Vármegyebéli Atyánkfiainak kelletett, vólt ennek 
előtte való időkben, Lengyel szomszédságokkal szükséges-
képpen poena alatt való bizonyos pacificatiot tenniek melly 
Pacificatio ellen Magyar Országi, edgyszersmind Márama-
r°s Vármegyében joszágot Biró Ember csak nem régen 
Szomszéd Lengyel Ur Jacobus Potuczki Emberén, Szolgain 
Jtit insolentiakat cselekedett [CC 44]. 1681: Az Várasi 
Korcsomallas ... Uy Szerint Karaczo(n) napjatol fogva Sz: 
Mihály napig az Dnus Terrestris szamara Continualtatik; es 
senkinckis akkor ... nem szabados bort árulni, hordaja 
fenekenek kivagatasa poenaja alatt [VhU 49] * ~ra ítélte-
W. 1766: Megzálogoltatván a bíró hitesseivel együtt, pén-
nára ítéltetett. Az hely nélkül is elmaradjon; mely hely va-
gyon Fekete hegy pataka árnyéka nevü helyben; mely pén-
ná t is deponálá, az helyet is remittálá az falunak [M.her-
mány U; RSzF 134] * felelhet vkihez. 1671: (Ha az) 
a^staltatott személy méltatlan szenvedne a' meg-fogató 
m 'att... az illyen Casusban poenakat felelhessen hozzá az 
arestaltatott személy [CC 78] * imponál. 1646: Hogj az 
peh mestereknek parantsolattjara az Táblát Mankó Ma-
^a? el nem hordozta poenat imponál fl 1 [Kv; MészCLev.] 
* "t inßigál. 1667: Az eo kegme akarattja ellen valo czele-
kedetyertis, hogy az J ellen poenat infligállyon az Teörvenj 
^ ' s megh kivannya ö kegme [Cege SzD; WassLt] * 
Wentål vki ellen büntetést szándékozik kívánni vki ellen. 
'35: Semmi potentiát nem patraltam ... mégis az A ö 

. Slme poenat intentál ellenem, meg kivánom hogy az A 
Î^Petitioja alol absolvaltassam [Torda; TJkT I. 87]. 1736: 
ſíadnagy Ur(am) ö kglme ... a kurvaságért külön poenát 
mtentalni kiván, a Diffamatioért meg különöst [Dés; Jk 
p5a] * At kíván. 1628 u.: ha az Z. szek itelne poenatis 

*,uannek: de ha ne(m) iteltetikis de jure megh kiuano(m) 
°gy Corruallion ez synistra informatioia uta(n) valo man-

Jajum [SzJk 33] * - / követ. 1658/1800: ha mi el igazito 
°'°g kívántatnék, s magokban meg nem egyezhetnek, 

CXceptio nélkül láttassak el az Vármegyén, de poenát s 

marattságot ne kövessen edgyik a másik ellen [Gyf; BLt] * 
a törvény ~n hagy vkit. 1607: (Ha a disznót) megh eőlte 
volnais az I. Nem kelleót volna kert Mege vonni es dugni, 
hane(m) mindenek lattara Vczara kelleót volna kj vonni kit 
ha czjelekedeót volna az Jncta az terüenj semmi poena(n) 
az dizno Megh eolesert minthogj kartekoni volt, Ne(m) 
hatta volna [Mv; MvLt 290. 12] * vmilyen ~ban incurrál. 
1677: hasonlo poenaban incurrállyanak azok-is, a* kik 
tudva afféle ártalmas leveleket, vagy követségeket hordoz-
nának [AC 88]. 1696: Bűvös Bavos szemellyekrűl irt 
Articusulok(na)k poenajaban incurrallyon [Dés; Jk]. 1727: 
ha ... elabalni talalna, a' meg írt poenaban a' kezesek incu-
ralnak [Kendilóna SzD; TK1]. 1740/1778: (A jb-ot) egyik 
Atyafi is többel ne aggravállya, mert ha mellyik atyafinak 
keménysége miat a Jobbágy el pusztulna, tehát azon atya-
fiú a fen meg irt poenában incurrállyon, toties quoties 
[Pókafva AF; JHb XXXV/57] * vmilyen ~n (el)marad. 
1601: Tetczik azért az theorwennek ... semmi pęnan nemys 
marad az A el minthogy gyanuwal felelt hozzaja [Kv; TJk 
VI/1. 506]. 1640: mely puszta haz hely vagion ... ez uta(n) 
semmi keozit hozza soha nem tartia... Ha penig ... kabdos-
na tehát az Decretumba(n) denotalt pena(n) maradgion 
erette [Tótör3; Ks 42. C. 26. — aKésőbb Tőtör SzD] * 
vmilyen ~n konvinkáltatik. 1671: Végeztük azért, hogy az 
örszágtul ki-kŭldendö Commissariusok ellen ha illy for-
mán cselekszik, és vagy fegyverkeznék, vagy fenyegetőz-
nék, azon poenán convincaltassek mint a' ki finalis senten-
tianak legitima executioját impediallya [CC 76]. 1677: A* 
Várakban-is Darabantságban a' Jobbágyok az Országnak 
arról valo constitutioi szerint fogadtassanak-bé, és ha mely 
Dominus terrestris földéről a' feleségét bé-vinné a' Dara-
bant, tartozzanak elébbi fészkére a' Tisztek viszsza adni; 
mely ellen ha a' Tisztek impingalnának, két száz forint 
poenán convincaltassanak [AC 104-5] * vmilyen ~n va-
gyon. 1684: Az céh házánál esett dolgokban ily rendet s 
módot tarthatni; akármelyik felyeb <meg>írt dolgokban 
megeső fél, ha akkor ... magát megésmeri, hogy vétett az 
cé<h ellen>, megbékélhetik kevéssel is, de ha el<hagyja>, 
más napra vagy még továbbra az felye<bb meg>írt poenán 
vagyon érette [Dés; DFaz. 12] * vmilyen ~t keres rajta. 
1711: Meg kivanom ... mint hogy engemet szegény gyá-
moltalan árvát keres eő kgle, és poenat... fl 33// keres raj-
ta(m) ártatlan. Azon harmincz három forint alol absolva-
logya(m) [Dés; Jk 365a] * vmilyen ~t követ rajta. 1590: 
míertt hogj Ezekett semi wettkemert meg czielekette ez 
alperes az decretumba meg Jrott penatt kówetem rajta 
Erette, werem hwllasaert es cziontom tôredelmeertt hwzon 
Eott forintig zolok hozza Erette, földre esesemnek is pe-
naiatt warom az tŏrwenjtŏl [UszT]. * vmilyen ~val mulk-
tál. 1677: A' Személy szerint valo hadi fel-ŭlésnek idejé-
ben ... ha ugyan czégéres fogyatkozást tapasztalnak maga 
meg-vonásában, ugyan azon hadi expeditio alat ... a fo-
gyatkozásnak mivoltához képest illendő poenával mulc-
tallyák [AC 92-3] * vminek a ~ját várja. 1590: Ez mellett 
verem hwllasitt, es testem fajdalmitt, kitt 25 fl: fel nem 
wóttem wolna, földre esesemnekis penaiatt warom az tŏr-
wenjtòl [UszT]. 1592: Az A pedigh jelenti hogy teôrúeny 
keòzbe meg verte vagdalta eótet az J mely factumnak poe-
naiat varia es az orzagh vtan valo vtnak megh allasat [i.h;]. 

B. artikuláris 1662: minden kedvezes es szemely 
valogatas nélkül az Articularis poenát nem kesedelmez-
tettyűk miis el keovettetni hűseghteken [UszLt IX. 75/47 
fej.]. 1670: az captiva ... concordalvan az karossalis, mel-
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tán eze(n) nyilván való gonosz czelekedetiért Art(icul)aris 
poenán convincaltathatnék [Kv; TanJk II/l. 758]. 1671: 
mivel Boytos mihaly Ur(am) à Cehnek teoruenye ellen 
ulyan derekas mwvekre jelit fel ne(m) wteotte az articularis 
poenanis convincaltatott eo Kege [Kv; öCJk]. 1741: Úgy 
az idegen marhákatis, aki bé-hajttya, az Articularis poenat 
desumálhattya [Dés; Jk 552a] * dekretális 1677: 
Arultatásban találtatandok ellen Decretalis poena [AC 252] 
* homágiumnak ~ja. 1671: némely Birák ... abutalván, az 
ollyan bírságokat csak magoknak tartyák, még az homa-
giumnak poenaját-is melly tsak a perest illetné [CC 80]. 
1677: és hogy ha még-is contumaciter nem engedne a' 
Birák impositiojának-is, ugyan ot in facie Sedis eo facto 
homagiumnak poenáján maradgyon [AC 209] * kalum-
nális 1671: végesztŭk azt-is Nãgod kegyelmességéböl, 
hogy a' Székely Natio közzŭl a' ki Nóvumát el-vesztette, 
ne incurrallyon calumnalis poenaban hanem köztök levő 
usus szerént remedealhassa dolgát [CC 42] * korporális ~ 
testi büntetés. 1736: Dési Nagj István kováts, ördög Adta 
's Teremtettével káromkodott vólt, 's akkor Corporalis 
poenával nem lualtatott vólt; hanem Eklesiai Conciliatioval 
[Dés; Jk 215b]. 1740: Considerálván ... a Tktes Nms Ta-
nács az Instans(n)ak régtől fogva való betegeskedéset ... 
noha ez már másodszori paráznasága az Instansnak ... azért 
most... olly atyai Gratiáját mutattya az Instanshoz a' Tktes 
Nms Tanács hogj Corporalis poenával ne büntettessék 
[Dés; Jk 528b] * mordályságnak ~ja. 1598: Sarkeozj 
János megh eskeodgyek azon, hogy nem az eo kezeteol, es 
kesiteol eset az gyakas ha megh eskeozik hat Sarkeozy az 
mordalysagbol megh menekedik, es igy zall az kessel való 
gyakas az hegedeos Janchira ... igj az mordalisagnak pena-
ja az hegedeoseon lezen [Kv; TJk V/l. 163] * mulktális 
1698: botrankoztato cselekedeteiert ha az igazság irgal-
massaggal meg ne(m) egyelittetett volna mások példájára 
a' piaczon meg verettetett es a' Varasról ki űzetett volna; 
de ... mulctalis poenaual fl. 12. bűntettetik meg | ha a1 N. 
T. gratiajaban nem vett volna es az igassagott irgalmassag-
gal meg nem egyelitette és a' Mulctalis poenat fel nem 
vette volna [Dés; Jk] * nótabeli 1704: Ma felhozván a 
szegény rab urata, a deliberatumot elolvasák, tudniillik a 
notabeli poenának minden mitigatio nélkül való poenáját 
[WIN I, 184-5. — 'Bethlen Miklóst] * nótának ~ja alatt. 
1662: Melly leveleknek mása a váradi káptalanoknak is 
megküldetvén, hogy azon dolgot a hajdúvárosokon minde-
nütt éjjel-nappal publicálni, kiterjeszteni igyekeznék, 
nekiek nótának poenája alatt az országtól megparancsolta-
tott volna [SKr 405] * oltalomságnak ~ja. 1589 k.: Az 
mi képen penig en raitam hazra menesenek terhet es 
oltalomsagnak penaiath keöueteöd Azt mondom hogy azok 
(!) az hatalmaskodasokath nem czielekeöttem, hanem vala-
mit czielekeôttem en Jo mogjaúal czielekeöttem [Szu; 
UszT] * tolvajkiáltás ~ja. 1765: az In(ctu)sok külen külen 
vér bírság és tolvajkiáltas Poenaján ... convincaltassanak 
[Torda; TJkT V. 276] * törvényes 1751: meg kivánom 
azért, hogy mint aféle verengezõ testemnek fájdalma, és 
dolgom az miá veszedelmezése refúsiojab(an) el marasztas-
sek, az után törvénjes poénájával büntetődgyék [Vályebrád 
H; Ks 62/22] * vérbírság ~ja. 1761: az I. Inczénét verben 
kepűlte ... meg kévanom hogy az I vér birsagnak poenajá-
b(an) incurrallyon [Torda; TJkT V. 69-70]. 1766: Mikep-
pen, hol, s mikor verettetetett legjen meg az I által Tordán 
lakó Libertinus Nagy al(ia)s Berbéts István eōkegjelme, s 
mely nagy mértekben ontattatott ki az I. altal vére az exhi-

bealt Citatoriabol bővebben ki tettzik ... azt kévánom, hogy 
vér bírság poenaján convincaltassék [uo.; i.h. 303] * vĚn' 
culumbeli 1718/1781: eö Nagyságok, 's eö Kegyelmek 
nékünk külön külön kezeket nyujták authoralván arra: 
hogy a* mi kezeink által, egyenes itiletünk szerint, gyakor-
lando Divisio sub poena aureorum cursorum 500. celebral-
tassék mely vinculumbéli poenat idővel ha történnék az 
bontogato félen, az meg állo felek vigore praesentium 
szabadoson exeqaltathassanak [H; JHb LXXI/3. 483]. 

pönális büntetőügyi; penal; Strafsache betreffend. 1671: 
A' Medgyesi 1662. Esztendõbéli Potentiarol irt brevis Arti-
culust tollallyuk ... Ennek utánna történendő dolgok, prose-
qualtassanak az Approbata Constitutioban írott processus 
szerént, de ha ki poenalis azon Medgyesi Articulus szerént, 
ut supra a* major Potentia semmiképpen meg-ne Ítéltessék 
[CC 50]. 

pönalitás, penalitás büntetés; pedeapsă; Strafe | pénz-
bírság; amendă; Geldstrafe. 1762: A bírót illető mulctákat 
a tisztek osztották, soha a szegény vármegye assessorának 
egy pénz se ment soha belőle, úgyhogy egy falusi bírónak 
esküttjeivel jobban volt dolgok, mint a vármegye asses-
sorinak, mert ritka törvényt tésznek, hogy magoknak egy 
forintig való poenalitást ne ítéljenek [RettE 141]. 1765: 
sub Poena Flor(e)norum 500 azonn Karolyit el kisért Legé-
nyeket el fogjuk, mellyet ha végben nem viszünk rajtunk a 
meg irt Poenalitast desumállyák [Gerend TA; KS] | mint-
hogy még eddig semmi ellene nem docealtatott h o g y jozon 
korában affélékre vetemedet volna, tehát ezen állapattya 
most egyezer consideratioban vétetik, és az elébb ellene irt 
Sententia mitigaltatik ugy hogy az akkor exp(rae)salt 
Poenalitasok remittaltatván, in Poena Emendae Lingvae 
convincaltatnak ismerje magát lenni [Torda; TJkT V. 265-
6]. 1790: a' Bére iránt... a' Pásztor maga Authoritássábol 
senkitis illetlen Szovaival meg ne bántson, és meg ne sért-
sen ... egy forint poenalítas alatt [KarácsonfVa MT; Told-
76] | Én Procurátor Orbók György Uramra bíztam Désen 
alattomban azonn Causát ... és magais úgy itél, hogy a 

Poenálitásba az utólsó Contractus belé húzna, az első Sem-
miképpen nem [Szásznyíres SzD; Ks I Lengyel János lev ] 
1804: Felettébb való nagy meg Terheltetésünket Nagysá-
godnak; és a* Méltoságos Familiának alázatoson jelenttyŭk 
ez aránt: Hogy a' Torotzkai Birák ... Város Titulussá alatt 
nékünk kik a' Komporit, és a' Falom oldal nevü Hellyeke" 
Bányaszkodunk 7 i.e. Hét Bányának edgyen-edgyen 12-
i.e. Tizen Két M. Forint Penalitást Pronunciált, a Bányán 
való Ejtzakai Hálásért [Torockó; TLev. 7/11]. 1808: † 
Exponens Aszszony kegyelmednek ä Zálog Summát, és 
jobbítás árát oly móddal offerállya, hogy valamenyi Sum-
máról tud Kglmed doceálni, kész az Exponens Aszszony 
Kegyelmednek mingyárt le fizetni, tsak tessék Kegyelmed-
nek azon Jószágnak felét ... meg ereszteni, külömben az 
Exponens Aszszony költsége faradsàgarol, ugy az u s u S 

Fructusrol es penal itasrol protestál [Szurduk TA; DobLev 
IV/856]. — L. még MvÉrt. 31; RSzF 272. 

pőnáltatik büntettetik; a fi pedepsit; bestraft werden. 
1634: Georgius Albisinak ki mostan Feierdi Pastor SOK 
gianossarok" alat forogua(n) magatt abból cum tertio se 
ad quindenam Senior Ura(m) eleőt purgallia ha hol PenI? 
nem hat ab oflfl[ici)o poenaltassek es felesegeis h a ? o n ' j 
keppen az sok vratol el futasert ... es lakjanak bekeve 
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[SzJk 44. — "Értsd: gyanúságok]. 1687: A Viz szilvasiak 
rendellyenek egy bizonyos napot, a' melyben Tiszt: Espe-
rest Uramat harmad magával hijják ki, ó kglme mennyen 
végére, mi okon abstrahálták magokat a' visitatio elöli; ő 
kglme visitállyan abba(n) az Ecclesiában ha comparealnak 
benè quidem, ha nem, poenaltassanak [i.h. 217]. 1697: En 
Diosi János obligalom az sz Partialis(na)k magamat hogy 
- minden alkalmatlan cselekedetimmel meg nem szomo-

rítom, mellyet ha cselekednem ... Canon szerént poenaltat-
n(am) [i.h. 303]. 

pőnáz büntet; a pedepsi; bestrafen. 1739: parancsoljuk 
kegyelmeteknek, publicáltassa ujolag ezen edictumot4. A 
kik e prioribus nem observálnak, notálja, a községet pedig 
ad observendam compellálja, a contra venienseket poenáz-
za [SzO VII, 399 gub. — aA böjt szigorú megtartásáról]. 
/ 740: (A) Dési Páter Praesidens Dónát N. N. õ Atyasága, 
és a Tisztelendő Catholicusok Megjéje, Hadnagj atyánk-
fiától azt kivánnyák, hogy ... a' Catholicusokat ne poe-
názza a' Secularis Magistratus; hanem engedje a' Megje 
Jurisdictioja alá [Dés; Jk 528b]. — L. még MvErt. 17. 

pőnáztat megbüntettet; a face să fie pedepsit; bestrafen 
jassen. 1751: ha valamellyikünket pedig határában depre-
hendállya, mingyárt el fogattya, és keményen poenaztattya 
[Koronka MT; Told. 79]. 

Szk: korporaliter 1740: Deliberáltatik ... Ha ... az 
Inek facultássa nem lenne ezen poenanak depositiojára, az 
Á Ŏ kglmének szabadságáb(an) állyon, Corporaliter, maga 
résziről poenáztatni 's pálczáztatni az It [Dés; Jk 329a]. 
•J47: az Incta... edgy Czigány legénnyel el szökött... hites 
Fé ſje nem akarván fejire állani, kévánnya corporaliter poe-
?aztatni és maga mellé venni, tsets szopo leankaja(na)k 
,ntertentioja kedviért [Torda; TJkT III. 137]. 

pőnáztatás büntettetés; pedepsire; Strafe | bírságoltatás; 
amendare; Geldstrafe. 1735: paráznaságban leiedzett Fia 
Poenáztatása [Dés; Jk]. 1740: (A) Dési Páter Praesidens 
öónát N. N ő Atyasága, és a Tisztelendő Catholicusok 
Megyéje, Hadnagj atyánkfiától azt kivánnyák, hogy min-
den Malefactorok(na)k, kik Catholicusok poenáztatásokat, 
adja által a' Tktes Nms Desi Tanács; és a' Catholicusokat 
?e poenázza a' Secularis Magistratus; hanem engedje a' 
Megje Jurisdictioja alá [Dés; Jk 528b]. 

PŐnáztathat büntettethet; a putea pedepsi; bestrafen 
J^sen können | bírságoltathat; a putea amenda; mit 
geldstrafe bestrafen lassen können. 1780/1804: Ha pedig 
Us*tán nem tartanák a* gazdák8 az ollyan Occupansokat a 
légtisztításra Compel Iái hassák és poenáztathassak is 
torockó; TLev. 6-7. — aA futóbányákat]. 

, Pőnáztatik, pénáztatik büntettetik; a fi pedepsit; 
estraft werden | bírságoltatik; a fi amendat; mit Geldstrafe 
estraft werden. 1727: Az ki az Falu gyülésin az asztalt üti 

£enar 20 poenastatik. Ha valaki az Birot hűtősöket vagy 
*a,aglokat mikor Falu dolgában járnak illetlen szóval illet-
P 1 poenastatik [Szotyor Hsz; SzékFt 35]. 1735: a 
tusiak kőzzűl ... senki is ... semminémü bor Eget bor ser 

a?|V méser es palínka kortsomát, tartani ne mereszellyen, 
r
K á r mi szin és praetextus alatt, titkon vagy nyilván, 

Vzé8ér alatt vagy Czégér nélkűlis, és ha kik effélébe(n) 
ePrehendáltatnak, a Nemes Vármegye Tisztei által az 

pöröly 

Articulus szerént paenaztatván refrénáztassák, akár melly 
Compossessorn(a)k Instantiájára [Mezõcsán TA; DobLev. 
1/160. 14-5]. 1736: az mostani Incta Márton kovátsné 
Szendrei Judith, rósz maga-viselésiért ... még eddig nem 
Convincáltatott és nem poenáztatott Juridice ... mostann 
Nős paráznasága az Inctának világosonn Constál ... noha 
halál lőtt volna fejénn; de ... most élete meg-hagjatik ... de 
hogj közönséges Hellyen, a Pelengérb(en)... meg-tsapattas-
sék ... végeztetett [Dés; Jk 219b]. 1761: In figura Judicy 
maga az Incta sem tagadgya hogy a katona mellé feküt, 
hanem egyeb Consequentiakat tagad, de ugyantsak kato-
nakkal való Conversatio s a melléje fekŭvés oly gyanosa 
tette hogy ... rabok altal 15 palcza ütéssel poenaztatvan 
hogy ezen Varosból eo facto mingyárt migralyon Deliberal-
tatott [Torda; TJkT V. 41]. 

Szk: korporaliter 1736: Dési Nagj István ... újobban 
... Comperiáltatott Jó Istenét, hasonló káromlásokkal meg-
bántani ... elsöb(en) Corporaliter poenáztassék, in publico 
Loco, a Piatzonn, mások példájára Tiz Páltzakkal száz 
ütéssel [Dés; Jk 215-6]. 

pönizáltatik büntettetik; a fi pedepsit; bestraft werden. 
1764 k.: meg kivánom a Jure, hogy juxta Leges Patrias Mi-
nor Potentianak poenajával Corporaliter poenizáltassanak a 
vér bírságot... meg fizessék [Balavásár KK; Ks 18. 2]. 

pörő pöröly; baros; Schmiedehammer. 1775: Ezen Vás 
Hámor... oly rósz vasat ád melynek hasznát nehezen lehet 
venni mivel rósz Szemlekes töredező, az Pörő alatt Szellyel 
menő és morsalodo erőtlen vas [Lövéte U; Mk]. 1797: Vé-
tetett 1/4 atzél vas Rft 1 xr 52 1/2 egy 15 fontos pörö ... xr 
12 [Déva; Ks 96]. 1825: Minthogy a Városnak Kö hányó 
Szerszamai igen roszszak, de egy rosz pőrön vagy verőn 
kivŭl tsak egy Gyökér vagoja vagyon a Kuthaz meg kivan-
tato Kemény Kö sziklának meg hasitására ki hanyasára kel-
letik meg a mi a Varosnak jövendőre is meg marad [Dés; 
DLt 424]. 

pöröly nagykalapács; baros; Schmiedehammer. 1594: 
Az Mallom zywksegere es egyeb zywksegere veottem egy 
pöröltt Az oh zerben p(ro) f. — d 31 [Kv; Szám. 6/II. 3]. 
1673: Közepsö czejtház pitvarában ... Pöröljöknek valo va-
sak ... nro 36 [Fog.; UF II, 540]. 1685 e.: Pöröly Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 5]. 1694: Az Kovács mi-
helyben valo öreg vas üllő kettő; Szarvas Üllő egy, Fogo 
egy. Pőrőlyis egy [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1736: az I... késő 
estvének idejénn, ejttzakára kelve, az Edes Annya háza 
ajtajára pöröllyel ment, vervénn az ajtót [Dés; Jk 206a]. 
1757: A melly Vénákban az Arany indivisibiliter vágjon ... 
Lovakan kósárokban le horgyuk a' Stompakhoz, s ott Pőrö-
lyekkel alma és diónyi qvantitásokra meg rontyuk 'ap rán-
ként 'a Stompra bé tőltyük, s hogy aprobra tőrődgyék vizet 
botsátván 'a Stomp Ládájában liszté tőrjük [Zalatna AF; 
JHb Borsai István nyil.]. 1812: Egy kíssebb rosz pörölly xr 
50 [Mv; MvLev. Szabadi József kov. hagy. 11]. 

Võ. ã nagypōrŏly címszóval. 

Szk: kõrontó 1652: Bányásznak valo kű ronto pöröly 
vagyon ... N. 3 [Görgény MT; Törzs] * kupás 1665: 
Kupás pöröly no. 2 [Fog.; UF II, 314] * malomhoz való 
1648: Malomhoz valo peoreoly nro. 1 [Kerc F; UF I, 850] 
* nyeles 1665: Eörög nyeles pörölj nro. 1 [Fog.; UF II, 
314]. 1667: Eóregh nyeles pöröly ... nro. 1 [uo.; i.h. 340] 



pörsögős 

* nyeletlen 1681: Nyeletlen nagi pőrőly Nro 1 [Vh; 
VhU 555] * öreg - 1635: adtam mw szert nekj ... egy 
wllött, Egy Eoregh pörölt ... egy Ljukasztott, kétt szegh 
fejezött [Uzon Hsz; BLt]. 1681: Öregh pöröly forrasztásá-
hoz valo villás vas Nro 1 [Vh; VhU 584]. 1691: Ugian 
azon kamara mellett fellyel egy küs fa ház, mellyben szok-
ták nyárban tartani az uas eszkeözeökeöt az kouáczok, úgy 
mint... két eöregh peöreöly, egy küs peöreöly [CsVh 114]. 
1736: egjgj öreg Pörölyt, és egjgj foglaló öreg fogót [Dés; 
Jk] * vasverő-. 1681: Ploszka Bánya... Verő mester keze 
alat levő jók ... Vas Verő Pöröly gerendelyére valo vas ab-
roncz [Vh; VhU 578-9]. 1761: Vas verő Pöröly 1 [Szent-
margita SzD; Ks CII. 16]. 

pörsögős pörsenéses, pattanásos; spuzit, pl in de spuzea-
lă/coşuri; pickelig. 1826: Brankovits György, mintegy 28 
Esztendős ... barna, pörsögős himlő hellyes és sovány ábrá-
zatú [DLt 928 nyomt. kl]. 

pöszlék limlom, kacat; zdrenţe, boarfe; Kleinkram. 
1618: Megien Vizza Fejeruarra Vizmandj Mihalj Czanadj 
Antal, es Kepjro Baljnt Deák az peoszleketjs vizik ... Veot-
tem az pőszlekheöz kett eőreóg Zaakot kiben el vittek [Kv; 
Szám. 14/XVIII. 59]. 1636: Az mikor az eges esek, enis ot 
ualek latam azt hogy Pop Simonne Leanyostol ot sirankoz 
egietmasa pózleke kornyul | Aztis latam másod nap az eges 
uta(n) hogy az Pap Simon pozleke, ugy darakallia pámaja 
es egieb tip tapja, az uduara(n) uala egy rakasba(n) [Mv; 
MvLt 291. 63a]. 

Vö. a peszlèk és poszlėk címszóval. 

pracskó 1. paracskó 

prádé '?' XIX. sz. m.f: Azér ettem korelábét Hogy a lá-
bam járján prádét3 [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. — 
aTáncszó]. 

prádlisütő I. mn hússütő; pentru fript came; Fleisch 
bratend. Szk: ~ rostély. 1819: egy Konyha ... ebben tanál-
tatnak ... egy rosz pradli sütő rostély ... fenyőfa Konyha 
Cseber [Baca SzD; TSb 6]. 

II./rt hússütő serpenyő; tigaie pentru fript came; Pfanne 
zum Fleischbraten. 1820: Egy rosz prádli sütő [Mv; Told. 
19]. 1836: Egy roszsz prádli Sütő [Kv; Pk 3]. 

prágai a Prága tn -/ képzős szárm.; derivatul formát cu 
sufixul -/ al toponimului Prága; mit dem Ableitungssuffix -
i gebildete Form des ON Prag. 1. Prágából való; din Praga, 
praghez; aus Prag | Prágában gyártott; fabricat la Praga; in 
Prag hergestellt. Szk: ~ gyűrű. 1627: Egy kek Dupletos 
pragay giwrw aestimalt: tt. f. 5 d. — Ket Kék keouw pragai 
Giwrw aestimalt: tt. f. 8 [Kv; RDL I. 132] * - kávé. 1812: 
1 1/2 Font Prágai Kávé [Mv; Told. 22] * ~ kés. 1585: 14 
Ja: Indulunk el feierwarrol. Az Gazdanak Adata B. vram 
gazdálkodásáért f. — d. 50. Az Gazda Azzonynak egy 
húwely pragay kest f. — d. 28 [Kv; Szám. 3/XVIII. 18a 
Gellien Imre sp kezével]. 1598: Varga Antalne Orsolia 
azzoni ... wallia ... ket motring czematis veottem teolle 
esmet egi pragai kest | Kalmar Jstwa(n)... wallia ... égikor 
keonieokleot vala azon fogoli azzony eleombe chiak hamar 
el weze eleollem egi pragai kese(m) [Kv; TJk V/l. 153]. 
1599: Mosar Mihalinak Hoztak. Pragay kesek p(ro) f 82 tt 
2/46 [Kv; Szám. 8/XIV. 30 Hj] * - porcelánedény. 1850: 

882 

Egész rendbeli fáin prágai porczelán edény, tálok, tányérok 
... 26 vft 15 xr [Algyógy H; Bom. F. Ii] * - sültes tál. 
1824: Két Sültes hoszszuko Prágai fain Tál [Fugád AF; 
HG]. 

2. Prágából származó; originar din Praga; aus Prag stam-
mend. Szn. 1639: Prágai János [Mv; MvLt 291. 188 átírás-
ban]. 

prágány játék-fajta; un fel de joc de copii; Art Spicl. 
1736: Mikor ... essős idő volt, akkor az convictoroknak 
más játékok volt, mikor nem tanoltanak, úgymint ostábla, 
lud, prágány s az többi [MetTr 430]. 

prájc támasz; şpraiţ; Spreize. 1825: a malomra vizet bo-
tsáto Zápor tartón el kezdve ... újra építeni tartozzanak ... a 
Gerendejek helje mián el vágatatt Sasfák heljében, tsinos 
tsapanyos prájtzoknakis bé tételeivel s mind vizi, mind Bél 
kerekek(ne)k tsinos heljire hozásával [F.zsuk K; SLt XLI]. 

prájter 1. perajter 

praktika 1. mesterkedés, fondorlat; maşinaţie, uneltire; 
Machenschaft, Manipulation. 1605: Amy az haromsagos 
Attiafiaknak indulattiokat illethy: Tettczet hogy biro Vram 
minden haladeknelkwl az Jdes Vraimban zamoson gywtes-
sen be, es affélékét hywattason akik hwttel valo koetelesse-
gek ellen c(on)tra receptam relligionem Ciuitatis wgyekez-
nek molialnj, Intezek megh fenitekkel hogy affele pratti-
catol megh zwnnyenek hogy se titkon se nylwan ne pratti-
calyanak mert az Varos semmy vton nem zenúedy [Kv; 
TanJk 1/1. 529]. 1612: kegielmeteknel nyluan lehet Bettlen 
Gabomak mostan minemeö practikay uoltanak [Nsz; JHbK 
XLII/11 Wesselényi Pál lev.]. 1619: 13 die Novembris 
érkezék az Kemény Boldizsár és Mikó György uram leve-
lek az Szkender pasa és Gáspár vajda practicájok felől, ty 
tudom, Felséged őkegyelmektől bővebben megért [BTN 
371]. 1628 u.: hirem s akaratom ellen ot iart ä hol kedve 
tartotta; Melibol ki tetzik minden ellenem valo hiteőtlen 
czielekedete es praktikaja [SzJk 32]. 1710: A had azonban 
csak szöktön szökött haza, elunván a sok haszontalan 
tekergést és megirtózván Teleki Mihály practicájától, mint 
vágatta volna le a szegény erdélyieket, magokat is féltvén, 
ha úgy járnának [CsH 195]. 1793: Serbán Mojsza tental-
tais, hogy az Hajdúkat Ajándékkal meg vesztegetvén ej 
szőkhessék azon Tőmlőtzből ... de ezen practicajával kj 
nem szabadulhatván Néhai Földes Ura ... Cautio mellett ki 
botsátatta [Somlyócsehi Sz; TKhf 13/34 Csulik Ignáth (85) 
jb vall.]. 

Szk: ~ba elegyíti magát. 1614: Itt azért minden ember-
nek tanulni kell, hogy ország és fejedelem ellen való prak" 
tikába magát ne elegyítse [BTN2 45] * -hoz fog. I7l°: 

Kapi György practicához foga, s alattomban eláltatá Balas-
sát, hogy a német császár a fejedelemnek írt felőle, hogy 
kézben adassa, s a fejedelem meg akarja már fogatni [CsH 
103] * ~hoz nyúl. 1710: Már csak az vala héja, hogy * 
fejedelem confirmálja Bánfly Dénes ellen való sententiájat 
a státusoknak, de tartván attól, hogy a fejedelemasszony az 
urát elveri róla, ujóbb practicához nyúla Teleki a mellette 
valókkal [CsH 121] * ~ja körmén éretik. 1662: (Zólyom1 

Dávidot) Kővárba küldvén és oda való kapitányságra régj 
meghitt, jó ember szolgáját, Rőthy Orbánt állatván, illendő 
asztal és praebenda rendeltetett vala tartására, kiváltképp^: 
míg szabadulására igyekező néhány rendbéli practikai 
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körmén nem érettenek [SKr 152-3] * ~(já)nak nyaka 
szakad. 1657: eleiben menének Bornemisza Jánosnak, és 
hadát dissipálák s visszaverék. Ekképpen noha elméne az 
fejedelemasszony Szamosújvárra, de az practicának nyaka 
szakada | marada az várban az fizetett hiteles ottvaló gya-
logság Balling mellett, s így szakada itt nyaka 
practicájoknak [Kemön. 125, 145] * ~t indít. 1630: Maga 
is jól tudja nagyságod ... kicsoda, ki az én kegyelmes asz-
szonyom ellen ezféle practicákat indít és visel [BTN2 429] 
* Ával él. 1710: Thököly Imre ... practicával élvén és a ha-
vasokon való ösvényeket titkon megjáratván, a havasaly-
földi vajdát ... hadaival, és a törökökben is otthagyván, s 
megparancsolván, hogy míg ő visszajő ... addig szüntelen 
ellenkezzenek a németekkel ... úgy ereszkedtenek be szép 
csendesen a tágas völgyekre [CsH 224] * ~\al tart vkit. 
1619: írd meg, tovább practicával ne tartsanak2 [BTN2 

212. — aA török vezér szavai] * alattomban való 1661: 
Kemény János ... látván Barcsai Ákosnak sok alattomban 
való praktikáit, kiindítá Barcsait... a mezőségen Kozmása 

nevű faluban a késérő katonák meglövöldözik és meghal 
[Mv; EM XVIII, 455. — aHelyesen: Kozmatelke K]. 1704: 
Rákóczi uramnak könnyebben meggraciázhatna őfelsége, 
aki világosan és nyilván cselekszik mindent őfelsége ellen, 
mint Bethlen Miklós uramnak, aki titkon és alattomban 
való practicával akarta a hazát őfelsége kezéből evertálni 
[WIN I, 132] * álnok 1668: valóban is akarnám, ha 
csak mi része is álnok practicájoknak vissza fizettethetnék 
[TML IV, 364 Paskó Kristóf Teleki Mihályhoz] * babonás 

1796: a' mostani Cselekedetit myhent észre vettük mind 
a ' Papot mind a' Mestert hibásoknak lenni, babonás 
Practicájokbol a Sz. Ur Istennek hijába való fel vételével, ö 
Kegyelmeket kivánnyuk resignálni [Krasznarécse Sz; KCs 
K. 1265] * csalárd 1677: kénszerít az én ellenkezőim 
mesterséges sok csalárd practikája, az kik húsvéttól fogva 
az ország gyűléséig valamennyi hazugságot feltalálhatának, 
mindennel vádiának az fiscus előtt [TML VII, 341 Bethlen 
János Teleki Mihályhoz] * gonosz 1757: az kik jol 
tudgyák dolgait s abbéli gonosz practikájit Egri János 
uramnak el halhatnak [Fráta K; Ks 101 Cserei György lev.] 
* illegális / 760: Elég bánatb(an) vagyok illy Teménte-
len hová tovébb nagyobb(an) sértegető vexáim miátt, tud-
ván a Korda Vr(am) sok színű illegális practicajit jobb(an) 
's valamint eddig, ugy ezután is ellent kel állani [Igenpata-
ka AF; TL gr. Teleki László aláírásával] * istentelen 
1710: Azért ő is hasonlóval akarván fizetni, a budai vezér-
hez menvén, Teleki Mihálynak minden, eleitől fogván való 
istentelen practicáit aperiálja [CsH 163] * lator 1614: 
Ugyanebben az esztendőben szökik bé nyelvemetütt János 
deák ötves Györggyel együtt az Portára. Azkiknek onnat 
való lator praktikájokba én is csak úgy beléelegyedtem vala 
[BTN2 44] * német 1619: őnékika felette nagy vigyázá-
sok volt arra nominanter, félvén az német practicától, hogy 
az magyarországi s német tracta közé soha oda ne ele-
gyedjék Lippa s Jenő [BTN2 203. — aA törököknek]. 
1655: Ennek a rút támadásnak3 én semmi bizonyos nagy 
fundamentumát nem hallom egyebet, hanem mondják köz 
hírrel, hogy német practica lett volna [ETA I, 159 NSz. — 
Constantin Şerban havaselvi vajda részéről] * pápista 
1675: Mi édes Bátyám Uram, az ki legszebben szól, annak 
nem kell hinni, az az pápista praktika [TML VII, 128 
Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

2. bűbájoskodás, bűbájosság; vrăjitorie, farmece; Zaube-
rei. 1745: az4 bizony nem más, mint Szabó Ferenczné Vízi 

Borbára volt, neki van olyan praktikája, és oktattak a jám-
borok, hogy ahhoz az házhoz ne vétsek, mert megbánom 
[Kőrispatak U; Ethn. XXIV, 161. — aA boszorkány]. 

Szk: ördögi 1694: Deliberatu(m). Mivel Gergely 
Ersebe<tne>k sok rendbeli varaslasi kuruslasi ördögi 
Practikai mellyek szerint Uranak veszedelmére sőt halálára 
is igyekezet, es infidelis desertioja más fel Esztendővel ez 
előt sufficientib(us) testib(us) comprobaltatot, Azért az 
artatlan félt az őrdőg(ne)k ily(en) gyilkos és hitetlen tagjai-
val ne(m) tartatik, hane(m) absolualtatik [SzJk 279]. 1712: 
Ki volna Boszorkány: ördögi Praktikaval elö, vagy kurus-
lassal fenyegetőző ? [MúzBethlen vk]. 1765: El felejtkez-
vén az I. maga emberi tartozásáról... nem hogy Isteni féle-
lemmel élt volna, hanem ördögi practicakat tartott, ördögi 
segittséget advocalt volna s ezáltal büjes bajos boszorkanyi 
varaslásokat vitt véghez ... azt kivánom hogy elsőbenis mai 
napon ... asztatàssal probáltossík boszorkánysága, s conse-
quenter... hogy meg égettessék a Iure meg kévánom [Tor-
da; TJkT V. 284-5]. 

3. bübájoskodáshoz való kellék; obiecte/lucruri foloşite 
la vräjitorie/farmece; Zubehör für Zauberei. 1693: az Ágy 
aloll... ásott ki edgj három lábu széket, edj tsuprot, melly-
b(en) volt holt szé(n), és egjeb aprólék Praktika mellyet 
nemis tudhattanak mitsoda [A.jára TA; Berz. 7. LXV/38]. 

praktikábilé megvalósítható dolog; lucru realizabil; 
realisierbare Sache. 1738: Mint hogj ezen mostani Téli 
quártélly, ugj annak terehviselése ... a Tktes Nms V(á)r-
(me)gyét és nem nyomorult Várasunkat illeti ... hogy ezen 
quartély terhét... magára vállalhassa nyomorult Városunk 
abb(an) tellyességgel practicabilét nem látunk [Dés; Jk 
505-6]. 

praktikái 1. tesz, cselekszik, véghezvisz; a practica/fa-
ce/efectua; tun, machen. 1657: az lengyelség igen meg is 
unta vala az királyát, ahhoz képest már azt practicálja vala 
minden úton-módon, miképpen lengyel királyt exturbálhas-
sa, nem várhatván halálát [Kemön. 85]. 1710 k.: Kicsoda 
az ezer közül is egy, aki másban megismerje azokat a mi-
némüségeket, amelyek azt becsületre méltóvá teszik őelőtte 
... és úgy resolválja magát annak becsülésére, és osztán iga-
zán és állhatatosan praktikálja azt mindvégig [Bön. 414]. 
1764: Rettentse meg az Úristen azt is, aki utána fog követ-
kezni, hogy esziben jutván a Bukkow hirtelen esett halála 
... midőn emberek nyomorúságára célozó dolgokat akar 
practicálni, gondolja meg e világnak hirtelen elmúló dicső-
ségét [RettE 166]. 1817: az Gyomór görts agya Isten hogy 
ne járjan, s igyekezzél okot nem adni réá, s ha ugyan elö 
venne, abból fundamentaliter igyekezzél ki gyógyíttatni 
magadat, se azt ne practicald, hogy a mikor Eczaka réád 
jön magadba kinlogyál, hanem fel kötvén a legént orvost 
hivatni, s segiltetni rajtad [Kv; Ks 100 Komis Imre fiához, 
Lajoshoz]. 

2. mesterkedik, cselt sző; a unelti/complota; manipulie-
ren. 1605: Intczek megh ... hogy se titkon se nylwan ne 
pratticalyanak mert az Varos ... nem zenúedy [Kv; TanJk 
l/l. 529. — A teljesebb szöveg praktika 1. al.]. 1614: Mely 
török császár hadától akkor Báthori Zsigmond úgy meg-
szeppent volt, hogy aznapságtól fogva mindjárt praktikáim 
kezde, hogy ö az német Rodolfus császárnak adja Erdélyt, 
csak adja néki Opoliát [BTN2 45]. 1656: az D. Actor maga 
Ecclesiajanak romlasara alatomba(n) practikalt es wgyeke-
zet [Kv; CartTr II. 1073]. 1657: ez Lupultóla nem kevés 
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tartásunk vala, mert tudtuk azt, hogy practicál az némettel 
ellenünk [Kemön. 262. — aVasile Lupu moldvai vajdától]. 
1671: En T. Esküszöm az élö Istenre, ki Atya, Fiu, Sz. 
Lélek ... soha sem titkon sem nyilván az ō Nagysága Feje-
delemsége Méltósága és élete ellen nem practikálok, nem 
cselekedem [CC 12]. 1676: Esküdt meg" háromszor előt-
tem; Isten ő kegyelmét úgy segélje, ura s hazája ellen soha 
sem practikált [TML VII, 211 Matsákis Boldizsár Teleki 
Mihályhoz. — aKornis Zsigmond]. 1710: Valaki hát olva-
sod ez írást jövendőben, Kitanolhadd, miképen practicált 
Erdélyben Az öreg Teleki Mihály s mint keverte bűzben A 
jó hazafiait s ejtette veszélyben [CsH 47]. 

Szk: tisztességében ~ vki tisztessége ellen mesterkedik. 
1582: Anna Leány Leorincz Kovachne Zolgaloia8, Égkor 
Igiartho Georgnel lakom vala a * meg holt felesege Jdeyen 
es elteben, Égkor kiztetni kezde engem ez Igiarto Georg, 
Akar vala tiztessegemben pratticalny Es en Nagion Zolek, 
es be menek az Zobaban ahol az Azzony fekszik vala [Kv; 
TJk IV/1. 72. — aVallja]. 

3. alakít; a forma/modifica; formen. 1667: Igazán édes 
Sógor uram, az változó állapotok practicálják az emberek 
indulatjokat [TML IV, 215 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 

praktikálás mesterkedés; maşinaţie, uneltire; Machen-
schañ, Manipulation. 1670: Micsoda ajándékot küldött 
Kegyelmednek az szebeni királybíró, látom; az mit nekem 
is adott, majd közelít ahoz ... Nekem máig is elég bajosko-
dásom van miatta, mert gonoszakarói máig sem szűnnek 
meg az ellene való practikálástól [TML V, 7-8 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 

praktikáló I. mn fondorlatos, mesterkedő; care unel-
teşte; manipulierend. 1677: kapának hamis tanút ellenem, 
a ki a segélyével esküdt meg, hogy a fejérvári gyűlés alatt 
Sz(ent) Imre táján talált engemet az mü kegyelmes urunk 
bosszúságára practikáló munkában [TML VII, 341 Bethlen 
János Teleki Mihályhoz]. 1710: Az erdélyi föcommissá-
riusság sok ideig vacálván, arra való személynek választá-
sában a deputátió meghasonlik, egy része gróf Bethlen 
Lászlót, más része Bíró Sámuelt, practicus és hazája romlá-
sára szüntelen practicáló s projectizáló személyt, candi-
dálják [CsH 465]. 

II. fii mesterkedő/cselszövő személy; uneltitor; manipu-
lierende Person. 1657: sokszor ijesztgettek és akartak volna 
el is futtatni, de lelkemesméreti ártatlanságom mellett bíz-
tatott, s meg nem rémültem; és noha ezek után is voltak 
ellenem practicálók, de ... nem árthattak [Kemön. 170-1]. 

praktikálódás mesterkedés; maşinaţie, uneltire; Ma-
chenschaft, Manipulation. 1662: Azután Marosvásárhelytt 
Rákóczi fejedelem2 már Barcsait ellenségének tartván, 
hogy ... amit minden alattomban való árulkodása, practiká-
lódása által vadászott, ím most, az haza nagy kárával, 
Lugas, Karánsebes odaadásával megnyerte volna ... állatja 
vala | hol egy, hol más dolgok miatt való szakadozások, 
practicálódások közben a török nemzet az ő okos, ravasz 
természeti szerint... szokta elfoglalni csak könnyű munká-
val s nem sok vérrel a nagy derék erősségeket [SKr 460, 
622. — aII. Rákóczi György]. 

praktikálódik mesterkedik; a unelti, a puné ceva la cale; 
manipulieren. 1670: Mivel ... NadUdvarj János Ur(am) es 

eo kgle Felesege Torma Martha Aszzonj ... egikűnket, vgy 
mint Radak Andrást... az nagy tudatlansagbol parasztsag-
bol ki veottek eo kgek ... Ezért... keottyűk arra magunkat 
hogy ... az eo kgknel leveo jószágunk felöl, soha semmi ut, 
mod es szin alat senkivel nem practicalodunk | Ezért az eo 
kgek velwnk teott Jstenes jo cselekedetiert keottyűk arra 
magunkat hogy sem eo kgek, sem ket agon leveo mara-
dekjok ellen, az eo kknel leveo jószágunk felöl, soha sem-
mi ut mod és szin alat senkivel nem practikalodunk [Born. 
V. 30]. 1710: midőn látnák, hogy a fejedelem8 levis, együ-
gyű ember, s könnyen tisztséget, jószágot nyerhetnének 
tőle ... de Apafi István szüntelen mellette lévén, őmiatta 
nem boldogulhatnának, practicálódnak vala, miképpen ejt-
hetnék el lábáról [CsH 100. — aApafi Mihály]. 

praktikáit alkalmazott; aplicat; verwendet. 1718: (Pes-
tisjárvány idején) Borbélly ... által légjen Curálássa az 
ollyanok(na)k, relatio-is à betegek felől minden nap arra 
rendelendő bőcsülletes Emberek(ne)k távul, ne kőzél és 
szemben, más Keresztény hellyeken practicált Szokás Sze-
rint [KvLt 1/225 gub.]. 

p r a k t i k á i t a t folytattat; a dispune practicarea/exercitarea 
a ceva; treiben lassen. 1740.ĕ A' Korcsomárlást ezen M 
részről nem practicáltattják [Gyéressztkirály TA; Ks 89 
Inv. 20] | Magurán8 nem practicáltatta a* M. Vraság a' 
korcsomároltatást, mint afféle szegény helljen [i.h. Inv. 33. 
— 8TA]. 

praktikáltatik gyakoroltatik, végbemegy; a fi exercitat/ 
practicat; ausgeübt werden. 1701: (A militiának való) Hús 
adás eddigis a Szegénj Haza(na)k kiváltképpen valo nagy 
kárával, a Szegénység(ne)k penig nyomorúságával practi-
caltatot [UszLt IX. 77/31 gub.]. 1718: Pestis alkalmatossá-
gával ... à meg holtak temetésére rendelő (!) Emberek 
ollyan Szobában fáklyakkal vagj egjéb Tűz csinálassal be 
menven tiztitsak ki az hazat és meszellyek meg is, az meg 
lévén ugj Számlaltathatik annak utanna, az Haz es az Em-
ber is, Tiszta köntöst vévén magára nem Infectusok köze, 
igj practicáltatván ez másut-is [KvLt 1/225 gub.]. 1740: 
Ezen Júh dézmálás ... eleitől fogva igy practicáltatott más 
Mlgs Possessor Vrak részekről is [Runk TA; KCs 89 Inv 
59]. 

praktikáltatott gyakorolt; care a fost practicat/exercitat; 
geübt. 1710: a császár ... Posonban extraordinariára citálta-
tá a magyarországi református és evangélicus praedikátoro-
kat, és a törvénytételre pápista bírák ülének le ... addig az 
ideig sehol nem hallatott s nem practicáltatott szörnyű s 
irtóztató sententiát mondának a praedikátorok ellen [CsH 
95]. 

praktikáns gyakornok; practicant; Praktikant. 1817: Lé-
gyen egy Archivarius ki egyszersmind Protocollista is 
egy iro Deák, e' mellett lehessenek Practicansokis [Szu, 
UszLt VIII. 68]. 1823-1830: Őexcellenciája8 levelébe" 
ezen való örömét jelentette ki, hogy a marosvásárhelyi 
légiumba is találtatnak bányászságra való deákok, de azon-
ban azt írta, hogy a protestáns ifjaknak nagyon eminensek-
nek kell lenni, ha promotiot akarnak, azonban ... kell anny1 

költségüknek lenni, hogy 10 esztendőkig, míg praktikád-
sok lesznek, magukat tarthassák [FogE 107. — a Gróf Tele-
ki Sámuel kancellár]. 
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praktikás fondorlatos; perfid; ränkesüchtig. 1679: Az 
urunk ő nagysága kévánsága szerént az békesség conclusu-
mára plena authoritas adattatik vala most általam, de az né-
met az ő szokása szerént practicás levelet írván az vezér-
e k , úgy bontogatja az dolgokat [TML VIII, 530 Sárosi 
János Teleki Mihályhoz]. 

Szk: - mesterkedés. 1664: Én, Uram, már hallgatással, 
de meg nem tudom írni Kegyelmednek, minemű szomorú-
sággal nézem dolgainkat, látván s tapasztalván, hogy az 
Antichristusnak practikás mesterkedése ezennel hatalmat 
vévén az szegény haza igazgatóin: opprimáltatunk általok 
[TML III, 169-70 Szalárdi János ua-hoz]. 

praktikus I. mn 1. gyakorlatias; practic; praktisch. 
1657: Csáki István ... igen elmés, practicus és tekéntetes, 
de félelmes szívű ember vala [Kemön. 114]. 1710: Vala 
egy Absolon Dániel... eszes, okos, practicus ember, de bár 
kevesebb scientiája lett volna, csak lett volna jó conscien-
tiája [CsH 203]. 1711: a vajda ... régi tanult, practicus 
ember lévén, el nem szakada aperte a töröktől [CsH 468]. 

2. fondorlatos; perfid; ränkesüchtig. 1662: Az álnok 
practicus nemzetség sáncán kívül egy jó hajításnyi földön 
- sötét éjszakákon nagy sok apró vermeket... ásván, s vir-
radva ... rájok kezdvén nyargalni ... meglövöldöztetnek 
vala [SKr 327]. 1704: Azt is beszéli Nicodim uram, hogy a 
fövezért megfosztották és mást töttenek helyette, akit igen 
namis practicus embernek mondanak [WIN I, 277]. 1710: 
Barcsai Mihály, a mezei hadak keze alatt lévén, egyszers-
mind udvari főkapitány, különben is practicus kétszín em-
ber, annyira betette vala magát mind az fejedelemnél, mind 
a fejedelemasszonynál, hogy éjszaka is minden audiencia 
nélkül akkor ment be a fejedelemhez, amikor akart [CsH 

. gyakorló/praktizáló orvos; medic practician; Prak-
tikantarzt. 1816: Krotskevits Károly Ur az Orvosi tudo-
mánynak Doctora és fel-eskütt Bétsi practicus, Szem orvos, 
ajánlja szenvedő felebaráttyainak ... kész segedelmét [DLt 
103 nyomt.]. 

praktizál 1. gyakorol/(gyakran) tesz vmit; a practica/fa-
ee/efectua ceva; üben, etwas oft tun. 1674: játékos seriu-
mot, Uram, én bizony soha nem tanultam, sem nem practi-
záltam [TML VI, 616 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
[740: Hogj ă talp bőrt meg-feszittyük, az, a régi eleinktőlis 
úgy practizáltatott, amint hogj más helyekenis practizályák 
IDés; Jk 233b]. 1741: Néhai Kedves Feleségem Vesselényi 
Susánna decessusán ... édes Gyermekeimre Jure immedia-
tae Successionis Szállott ... Lakatos Mihálly, András, és 
János nevü Jobbágyit reiterált árva Gyermekeimnek à Ne-
mes Hazának, az illyen Színű Causákban, observálni s 
Practizálni szokott régi jó usussa és Törvénye Szerént repe-
ţáltattam volna [Kr; TK1 gr. Teleki Ádám prot.]. 1745: 
ítiltetett. ... hogy afféle általok töbször is practizalni szokot 
gonoszságok refraenaltassék ... mindeniknek ötven ötven 
Pálcza ... adjudicaltatott [H; Ks 62/10]. 1749: (Az alperes) 
el feletkezven Ferjehez valo kötelességirölis, magát nősz 
paráznaság(na)k vétkéb(en) elegjitette, és diversis locis et 
jemporibus ... azon gonoszságát practizalta [Torda; TJkT 
"I 256]. 1806: itten Udvarhellyt minden gazdák(na)k 
tellyes szabadcságokban állott az Vidéki szalonnákat az 
piatzon fel szedni ... és idegen hellyre ki-is vinni, s eztet 
practizálta is minden a' kinek tettzett [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u]. 

praktizáltat 

Szk: bűbájosságot 1822: Bernárd Benedek ... Bübá-
josságokat practizál rajtam [Kv; RLt ismeretlen rk pap pa-
nasza]. 

2. alkalmaz vmit; a aplica ceva; verwenden. 1734: Az Kö-
nyorögtetésb(en) penig kivanyuk aszt a methodust practizalni 
melyet practizaltanak, Néhai Jdvezűlt boldog emlékezetű 
Református Fejedelmek idejekb(en) az akkori Idvezűlt Lelki 
tanitok [Dés; Jk 555b]. 1785: (Az erdők oltalmazásában a) jo 
rendett és Törvént mi is a szer(én)t practizaltunk oltalmazván 
azokat a közönséges Társaság jovát nem tekintő tilalmat 
ronto szemellyektől [Torockó; TLev. 4/11.1]. 

3. intéz/végez vmit; a efectua/face; veranstalten. 1765: 
(A comissarius) ugy is practizálta dolgát, hogy mikor a 
Militaris Esztendő kezdetin az uj Birora az uj quantumért, 
az emeritus Birora pedig az Restantiaért ki szállott edgyik 
Birora egy Executort a másikra mást szállított ... de ... 
mind a két Biron meg vette Diurnumát [Kisenyed AF; 
Eszt-Mk Vall. 284]. 1770: a mi helljsegűnk beli Jobbá-
gyok es Sellerek Szolgalattyok egy forma volt... a Szolga-
laton Pedig ugy practizálták, hogy Keden onnan házul ha 
Sz. Csehben be mentenek azon héten Pénteken hazais bo-
tsátották [Babuca Sz; IB]. 

praktizálás alkalmazás; aplicare; Verwendung. 1809: 
Documentizált fontos Ratiokkal meg-mutattam hogy az 
efféle rendelésekre nem-is volt szüksége Udvarhellynek a' 
Szalonnákra nézve, sőt inkább káros volna annak practi-
zálása [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 

praktizálhat folytathat, gyakorolhat; a putea practica; 
ausüben/treiben können. 1745: az J ... gyakor helyeken 
Magistratus által tőmlőczőztetett, meg verettetett, peniten-
tiaztatott, orra ís judicialiter ezen gonoszságáért3 amputal-
tatott; de ... hogy ezen gonoszságát továbbra ne practizal-
hassa, à nyelve is meg tsonkáztatott [Torda; TJkT II. 66-7. 
— aCsalásért, hitegetésért]. 

praktizált alkalmazott; (care a fost) aplicat; verwendet. 
1721: annyira vakmerőkké lettek a parasztság, hogy majd 
tsak semminek vélik a Tisztek parantsolattyát, az regen 
practizalt Articularis büntetesektöl ingyen sem tartanak 
[Alvinc AF; Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 1726: Quartas 
Szölősi Gábor vram ö klme ... Quartasi és Malom Biroi 
hivatallyát dicséretesen és az Ecclesianak consolatiojara 
veghez vitte ... búcsúzni kivant; de az Ecclesianak eddig 
practizalt modgyara nézve a T. Consistorium kivánta õ 
kimet a mas esztendőre is meg marasztani [Kv; SRE 151]. 
1735: Erdély országi Tiszteletes Refformatus Püspök 
Urunk Nemes Városunkb(an) Generális Visitatiora az ed-
dig practizalt usus szerint gazdalkodas iránt tötttink dispo-
sitiot3 [Dés; Jk 457b. — aKöv. a termékek fels.]. 1746: Ez 
országban pedig minden Sokadalmas Czéhetlen helyeken, az 
eddig practizalt Czéhek(ne)k Szokása Szerint ä posztot áruló 
Sátorok(na)k végiben mingyárt szakaszszanak ezen Gomb-
kötőknek miveknek alkalmas árulásnak való helyet [Torda; 
TJkT III. 104 ogy-i végzés]. 1794: Ezen fenn jól circumscri-
bált Bóltnak eddig practizál t, és az gyakort fenn tisztelt Ura-
dalom által meg határozott Esztendeji Taxáját, Censussát az 
mostani Exarendatrix Aszszony Boznyák Kata eő Kelme 
tartozzék Accurate be fizettni [Déva; Ks 73. III. 27]. 

praktizáltat folytattat; a dispune practicarea/exercitarea 
a ceva; treiben lassen. 1740: Runkon és Nagy Okioson3 a' 
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Mlgs Vraság még eddig nem practizáltatta a' Korcsmáriást 
ez ideig, minthogj igen szegénj, és sovány Havasos heljség 
mindenik [Ks 89 Inv. 59. — aTA]. 

praktizáltathatik lefolytattathatik; a putea fi dezbätut; 
getrieben werden können. 1746: Mind mikor certificalta-
tott az A. ő kglme executiora, mind mikor kijött executiora 
Diaeta volt, Diéta alatt pediglen afféle processus Haza Tőr-
vénye szerint nem practizaltathatik, sőt ellene vagyon, azért 
méltán repellaltam [Torda; TJkT III. 98]. 

praktizálta tik 1. gyakoroltatik; a fi practicat; getrieben 
werden. 1710: az is inhibeáltaték, az ország in natura húst 
ne tartozzék adni a milítiának, mint eddig, melyből sok 
kára következett mindenkor a hazának ... De azólta pénzül 
fizetik a milítiának ... s abból igen nagy könnyebbsége van 
a szegénységnek, bár ezelőtt egynehány esztendővel practi-
záltátott volna [CsH 438]. 1713: Felette nagy abusus szo-
kott practizáltatni némely possessoroktól és sós hellyeknek 
lakossitól a tilalmas és fattyú-só aknáknak kinyitásában, 
colálásában és az onnan eladott sóval való kereskedésben 
[SzO VIII, 194 gub-i rend. Usz-hez]. 1740: Constal világo-
son ... az Ik(ne)k sok enormitások, abususok, úgj mint ... 
Vásári talp bőröknek kifeszitések, melly az előtt nem 
practizáltatott [Dés; Jk]. 1762: Az Irtások(na)k és Mal-
mok(na)k kevés benficiuma (!) ingrediallyon az 550. vftok-
bol álló annualis Censusnak Summájaban, valamint en-
nekelőtteis practizaltatott [Bukuresd H; Ks 75. VIII]. 

2. alkalmaztatik; a fi aplicat; verwendet werden. 1746: 
az Articulus ... verbo tenus innuallya, hogy à Sovágok à 
Tőrvénj dolgában à Város Hadnagyától dependeallyanak, 
in usu is ab initio ugy practizaltatott [Torda; TJkT III. 38]. 

3. meghatároztatik; a fi stabilit; definiert werden. 1735: 
Decima ... tartoznak ... Mehből, Jubol, Bárányból a tizedi-
ket ki adni; ha penig a Méh a tizet nem üti, redimáltatik, 
denar. 2 egj kosár, a Juhok, és Bárányak, még eddig nem 
practizaltatott, hogj miképpen redimaltassanak [Mezősztja-
kab TA; JHb X/9. 22-3]. 

praktizáltatott gyakoroltatott; care a fost practicat; 
getrieben worden sein. 1710 k.: Anno 1702 ... tavasszal lön 
a fiscalis jószágokról való productio a gubernium, a tábla 
és a cameralis commissio előtt ... Ezért a productióért en-
gem kárhoztattak ... de méltatlan, mert én javallottam 
ugyan az uramnak ezt, de ... Törvényes, articularis, és min-
den fejedelemtől practizáltatott dolog [BÖn. 905-6]. 1729: 
A' Feleki erdőre a* Kolosvári T. Magistratustol az addig 
practizaltatott usus ellen Kolosvárrol rendeltettenek pászto-
rok, kikis a' Felekiek(ne)k marhajokat kezdették bé hajtani 
[Kv; SRE 158]. 1756: meghagyatik ... az mester asztalra 
való költség is, csak hogy az articulus szerint ezért tartozik 
a céh esztendeig el várakozni, az ezen várakozásért eddig 
abusive praktizáltatott interesezésre való erőltetés ... abro-
gáltatván [Dés; DFaz. 16]. 

prámás szegélyezett; tivit, cu tiv; gebördelt. 1716 e.: 
Vagyon ... Egy prámás fejér kendő, más égy rostos végű 
kendő [Fintaháza MT; MMatr. 67]. 

p rápor templomi zászló; prapor, steag bisericesc; Kir-
chenfahne. 1804: az Exponensnek Égre kiáltolag Istenét, 
Templomát, Práporát, Urvatsoráját... mind öszve káromol-
ta igen rut kitételekkel | Popa Vonnak Istenit, Szenteit, 

Prápolját könyőrgéses könyvét mellyből imádkozni szokot 
őszve baszta [KLev.]. 

pravila (egyházi) törvény; pravilă; kirchliches Gesetz/ 
Gebot. 1680: Noha jól lehet az mi vallásunknak pravilája 
szerint kévántatott volna sok dolgokat megvizsgálni amaz 
kitétetettnek dolgai felől... elhagyván egyéb vizsgálásokat, 
és consensusban vévén közönségesen az mi szentséges 
metropolitánkkal együtt, ím szenteltetett vladikaságra 
[TMÁO VI, 97 a havasalföldi vajda a fej-hez Bukarestből]. 

praxis 1. gyakorlat; practică; Praxis. 1742: Falu Toja ... 
midŏ az Tot biro Faluk az halat egy más között fel oszszák, 
azután a Madarasi Lakosok és Po(sse)ssorok az eléb meg 
irt Praxis szerint szokta(na)k a* magok halbeli részekből 
osztozni [Mezőmadaras MT; Ks 4. VII. 1]. 1744: jőve mi 
elönkbe ... Bartók András ... és kére bennünket, hogy azon 
vásárt Városunk(na)k praxissa szerént confirmalnok [To-
rockó; Bosla]. 1752: Még eddig Soha Praxisban nem volt, 
hogy a Biro magára, mindenekre Commissiot extrahallyan 
[Kv; Szám. 69/XXVII. 13]. 1774: Az Udvari kortsmakban 
egyedül csak az udvari Ital költé ell, vagy pediglen más 
idegen Jtalis, ha igen mitsoda féle ital mennyi, kié mennyi 
időtől fogva, mellyék Udvari Tiszt Hivatallyában kezdődőt 
ezen Praxis [K; KS vk]. 1777: Keze alatt lévő jobbágyokat 
zselléreket s más taxásokat is az eddig volt praxis s a kirá-
lyi kiadott ordonatiok szerént szolgáltassa [BfN gr. Bánfi 
György ut. gyalui gondv-nek]. 

Szk: ~~ba vétetődik. 1662: Melly igazgatás mihelyen 
praxisba, gyakorlásba vítetödék, méltó lehet emlékezetre, 
hogy a tisztátalan személyek azonnal oszlani kezdettek 
[SKr 421] * eddig való 1695: A Kolosvári Dezma 
Csűrben esendő minden szalma penig Quartas és Malom-
biro Uraimé legyen ... A kőtő szalma iránt eddég való 
praxis meg tartathatik jo rendben [Kv; SRE 35] * régi 
1738: egj mért földre egj egj Lótól Den 12 :/: 12. Egj Em-
berre, egj mert földről Den. 6 :/: régi közöttünk való praxis 
szerint [Dés; Jk 507a]. 1778: regi Praxissa-is vólt az Ecclá-
nak az Ispánynak minden két esztendőkben való bútsuzása 
[Kv; SRE 235] * szokott 1708: N Csepreghi S. Quartas 
Ur(am) ő kglme mellé ... a* Dézmai vigjázásra, es az T. 
Ekklésia hasznát néző dolgokra jó reménség alatt válasz-
tatott N Kurtány Joseph Ur(am) ő kglme ... szokott 
praxissa szerent a' T. Ekklesiának immúnis lészen minden 
ez idei dézmájátol [Kv; SRE 109]. 

2. vall törvény; lege; Gesetz, Gebot. 1662: az hét éjsza-
kai könyörgések után a szentírásbéli praxisok, gyakorlások 
szerint olvastassanak [SKr 277]. 1710 k: Az üdÖ nem 
valami nagy test, sem nem lélek, hanem az Istennek terem-
tett állati körül való gondviselésének a nap és hold teremte-
tések által magától az Istentől az embereknek adatott mér-
téke ... Maga az Isten adja ezt így elő ... és a maga szent és 
bölcs praxisával, gyakorlásával így authorálta [BÖn. 451]-

3. szokás; obicei, datinä; Gebrauch. 1700: a* mi régi 
eleink(ne)k is praxisa e' dolog iránt e' volt [Kv; SRE 65]-
1749: Én meg parantsoltam volt az Biram(na)k hogy azon 
idegen Berbétseket, a mennyi rész engemet illet dèzmállya 
meg amint másuttis az praxis [Zsibó Sz; WLt Wesselényi 
István Wesselényi Ferenchez]. 1769: comparealván előt-
tünk Provid(us) Bartók András ö kglme ... exponálá mikép-
pen acquirált légyen holmi Bányabéli Részt, és kiváná, 
hogy azon Klme Vásárát Városunk Praxissa szerint meg 
irnok 's confirmalnok [Torockó; Bosla]. 
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4. ~~ban levő érvényes; care este ín vigoare; gültig. 1770 
k: Koronkai János nevezetű Atyankfia ... illégalis cseleke-
detina az Verös-Kovátsság meg botránkózván nagy Zúgas-
sál fel Zendűle es praxisban levő Constitutionk(na)k meg 
bomolhatattlan vigora aszt keváná hogy irt Koronkai János 
a' Constititioba expressált mód szerént meg büntessük [To-
rockó; TLev. 9/14. — aA konstitucióellenes vasfútatáson]. 

5. gyógyítási eljárás; procedeu de vindecare/tratare; 
Heilverfahren. XVIII. sz. eleje: Az melly lovat ä follyo keh 
háborgat... kigyõ fŭ gyükérel való praxissal kell elejt venni 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 

preadmoneáltatik előre figyelmeztettetik; a fi avertizat 
prealabil; im voraus aufmerksam gemacht werden. 1805: 
Praeadmonéáltatik, és bizonyossá tétetődik Nagyságod 
hogy mentől elébb ki váltatodnaka [Mv; Ks 92. — aA zálo-
gos jószágok]. 

preadmoníció előre való figyelmeztetés; avertizare pre-
alabilă; Aufmerksammachen im voraus. 1790: Az Geren-
dianus Contractusban a* nyóltzad napi praeadmonitio mint 
a ' Contractusnak edgjik essentialis Conditioja fel lévén 
téve ... az 8tzad napi praeadmonitio fuerat Conditio Sine 
qua non [Radnót KK; DobLev. 111/678. lb Csato Mihály 

preambulum 1. bevezetés; preambul, introducere; Ein-
fòhrung. 1618: Mondám még az dolognak preambulumá-
?a, hogy az én uram az hatalmas császárhoz hív, s nékem 
!s azt hadta s én is úgy akarom magamot viselni [BTN2 

141]. 
2. beköszöntő beszéd; cuvîntare inaugurală; Widmungs-

rede. 1679: Nyavalyás unitárius püspököt előttünk pream-
hulumjának kezdetin az gutta megüté fél felől Buzdon 
[TML VIII, 557 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 

3. előzmény; preliminarii; Vorhergehende(s). 1618: 
Mindezekről és több preambulumokból, Kegyelmes uram, 
'•yen conceptusom vagyon, kit hogy Nagyságodnak ilyen 
szabadoson írok, az Istenért Nagyságod kegyelmesen meg-
bocsássa [BTN2 109-10]. 

Preattingált előbb említett; care a fost pomenit mai 
jnainte; vor kurzer Zeit erwähnt. 1756: Libertinus Régeni 
Kis György Uram ... mind eddig sem refundálhatván a' 
Praeattingált három forintakat; már most Titt Vásárhellyi 
Kata Aszszonynak adá zalogban a' Nagy Enyedi Határon 
a Vég Hérsán házul felül pedig a ... Reformata Ecclesia 
Pusztás szölö földeinek vicinitassiban levő ugyan puszta 
szölö földet [Ne; DobLev. 1/271. la]. 1770 k.: Koronkai Já-
nos nevezetű Atyankfia ... ismét újra tíltattattatt, hogy tŏb-
b é ne mérészszellyen futtatni, a' praeattingált nyoltzad fel 
vás Csinalás verőre de bátorságoson el mérte mondani 
hogy ez utannis futat a mind hogy futattattis [Torockó; 
TLev. 9/14]. 1775/1802: ezen helyhez ... a praeattingált 
Deszu Nadosuluj nevezetű Erdöbeli rész Erdőtske situaltat-
van ... a Béreznek del felől való oldalában világosan meg 
Jetszik hogy az emiitett... kis rész Erdőtskère intendalják a 
Nagy Kristolczi Méltóságos Possessor Urak a Nagy Bűkkes 
Erdő nevezetet applicalni [BSz; JHb LXVII/3. 96]. 

prebenda 1. (egyezség szerinti) természetbeni járandó-
ság/illetmény; retribuţie ín natură (primitä pe baza 
inţelegerii); Naturalbezüge (auf grund von Vereinbarung). 

1618: Eléggé böcsülnek, szeretnek az vezérek, úgy isme-
rem, de senki semmit nem ád, az prebendát is rosszul adják 
[BTN2 172]. 1634: Magahoz tartózó auagy tisztiben léuö, 
avagy tiszty alatt, minden rendbely szolganknak praeben-
dasoknak tőlünk elrendeltetet praebendayok megh adassék 
[UF I, 328 I. Rákóczi György gazd. ut. gyf-i gondv-hez]. 
1650: Az Szemet birak szamara, Attam ... prebendát Hust 
Lib. 2 ... V. Czipot Nro 4 [Kv; Szám. 26/VI. 417]. 1666: az 
Limitatio szerent mindenŭt az elesnek igaz arrat megh 
adom ... magam praebendammal megh elegszem [UtI]. 
1669: Kapikia Bőer Sigmond ... igjekezzek ugj az ot való 
praebendávalis élni, hogj mind az mi Méltóságunkat megh 
ne sércze, Asztalat beczülettel tarcza [Törzs. fej.]. 1683: 
administrált Luczai Sándor ... Praebendára való árpakását 
... Praebendára való köleskását [Porumbák F; AUt 317]. 
1710 k: engem fejérvári kapitánynak tettek, a fejedelem-
asszony szép prebendát rendele [BÖn. 735]. 1718: Szegedi 
Ur(am), noha az Udvarban mindenkor tiszteséges ebédgye 
vacsorája vala ... és a más kettőnek Praebendája minden 
nap ki járt ... bövön költőt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 
1746: Asztalos al(ia)s Juhos János, alkudt meg à Város 
Házánál lévő asztalos munkájáért ... holnap szám szerint 
p(rae)bendára két, két véka búza egy személyre [Torda; 
TJkT III. 59]. 1753: Fogattam meg Bácsnak ... Kimpán Va-
sziliát ... kinekis lészen fizetése fl. Hu. őt, két véka buza 
vetés, 4 ejtel Törők buza vetés, mind(en) hólnapra két véka 
gabonája praebendájára [Ks 18. CII Szőkefalvi Kosa Sig-
mond gondv. kezével]. 1845: Az örög Sütő János ... esede-
zett volt Nagyságodnak praebendáért [Görgény MT; Bom. 
F. VHf Csíki Sámuel lev.]. — L. még AUt 306, 321, 374, 
407, 515, 536, 574; UF I, 336, II, 223. 

Vö. a premonda címszóval. 

Szk: ~ kérni. 1756: egy Prebendást... Molduán Vonya 
az irt Lutheránus Pap eo Kglméhez praebenda kérni 
csúfságba küldötte (!) volna, magától panaszolni a' Titt 
Praedicator eo Kglmétől hallottam [Galac BN; WLt Ker-
tész Gergely (27) jb vall.] * ~ kiosztó. 1694: Az Pincze 
Ajtó keozepin egy Praebenda ki oszto Ablak annakis Aj-
tocskaja Vas Sarkos pántos [Kővár Szt; JHb Inv.] * duplás 

1735: (A pecérnek) duplas praebendaja járt [Szentbene-
dek SzD; Ks 70/51 Szám.] * ételre való 1695: én ... 
Tekei Tivadar ... gjámoltalanságomba(n) az bujdosásra és 
koborlásra adta(m) vólt magamat, és a midőn az sok 
járásb(an) éhségb(en) szinte(n) el epedtem vólna ... az T. 
Ur Bánfi Mihály Ur(am) és Felesége T. vas Ágnes Asszony 
eö kglmek házokhoz be fogadtanak hozzám illendő ételre 
való praebendát rendeltenek [Marossztkirály AF; WassLt] 
* heti 1675: Eorőltette(m) megh a' szegenjek szamara, 
heti praebendanak ki szolgaltatasara ... husz eoregh köböl 
búzát [Kv; Szám. 35/1. 13] * konvencionális 1749: mint 
hogj zab Tavaly kevés Termett még az magam Lovamra 
járandó Conventionalis praebendat vagj abrakot Se vettem 
ki [Kövesd NK; ApLt 1 Sükösd István lev.] * közönséges 

1686: hoztanak Balásfalvárul: Közönséges, praebendára 
való szalonnákat, nro. 41 [BalázsfVa AF; AUt 553]. 

2. ellátás, ellátmány; premîndă, raţie de alimente; Ver-
sorgung. Szk: ebek ~ja. 1657: az ebek prebendájára vöttem 
mellém egy Horvát Szabó János nevü legényt... de az em-
lített két agaraknak mindenkor magam adtam ennyiek 
[Kemön. 40-1] * úri 1710 k.: A fejedelemasszony igen 
tisztességes úri prebendát rendelt eleitől végig rabságom-
nak [BÖn. 684]. 
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3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: illetményben adott, illetmény-; care este dat ca 
premîndă/retribuţie ín naturä; als Bezüge gegeben, Bezüge. 
Szk: - abrak. 1681: Vajda Hunyad vára ... Praebenda 
abrak mirishez valo apro fa kupa Nro 2 [Vh; VhU 502, 
514] * - árpakása. 1684: Praebenda árpakását, cub. 1 
[Porumbák F; AUt 323] * - bor. 1650: (A) prebenda bor 
melle Vitettek ... Gyertjat Nro 4 [Kv; Szám. 26/VI. 417]. 
1687: administrált praebendabor seprűbűi [Fog.; AUt 519] 
* ~ búza. 1724: Ket kőből prebenda buzat ki attam Sz: 
Leleken s egy kőből ebed vekat [Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor 
Péter feleségéhez]. 1796: Fogadtam meg Szilágy Csehi 
Jószágomba kertésznek ... Szász Jánóst, kinek is Esztendei 
Fizetést Ígértem e szerint lo Kesz pénzt harminc - 30 
Vonás Forintokat ángariánként... 3o Minden Holnapra két 
véka praebenda búzát, és Tésztának valo tiszta búzát egy 
kőblőt [Kraszna Sz; IB. E. Zoványi kezével] * - cipó. 
1657: Erogalvan a' Kulcsár altal Prebenda Czipo sŭtesre 
Lisztet, Cub. N(o) 85 Percipiáltam eo altalla, minden keo-
bŏlbōl köz Czipot, N(o) 240 [Borberek AF; WassLt Perc. 
6]. 1674: Az masikban3 praebenda cziponak valót lisztet 
cub. 3 [A.porumbák F; UF II, 602. — aSzuszékban]. 1725: 
Ezen föző Aszszony mellett ugjan Csak szolgálott kellett 
tartanunk, a ki Szapult, és p(rae)benda Czipot sütött s 
mosogatott, Kinek fizetése ... Flór. 8 Den. 63 1/2 [K; TKI] 
* - csizma. 1681: Saru, ket bokor ... Praebenda Csizma, 
egi bokor [Vh; VhU 846] * - gyertya. 1722: Asztali gjer-
tya három ... Praebenda gjertya kettő [Katona K; UtI]. 
1820: Udvar szükségére praebenda Gyertyák(na)k 42 lb. 
Fadgyu [Déva; Ks 105. 150] * - köleskása. 1684: admi-
nistrált fogarasi udvarbíró... Praebenda köleskását cub. sax 
2 [Fog.; AUt 309]. 1686: administrált Luczai Sándor ... 
Praebenda köleskását, cub. 2 [Porumbák F; AUt 535] * -
liszt. 1723: p(rae)benda Liszt is erogalodat az ő kglmek 
Cseledgjek számokra [K; TKI]. 1819: egy Élés Kamra, 
melyben tanaltatik három szuszék, melyek kőzzûl edgyik-
ben vagyon 20 véka prebenda liszt [Baca SzD; TSb 6] * -
ló. 1756: praebenda Lovak után való Szekér kettő [Ks 92. 
I. 32 Dévai kúria leír.] * - méz. 1687: Ebesfalvárúl prae-
benda mézet kilencz vedret, vas 3 [Ebesfva; AUt 568] * -
sertés. 1834: Az 15 véka Tejes Tőrőkbuzát Az Prebenda 
Sertesek meg hizlalására ki adt(am) [Hosszúaszó KK; 
Born. F. Ia Bod Péter tt szám.] * - szalonna. 1684: admi-
nistrált fogarasi udvarbíránk Praebenda szalonnát tizenötöt 
[Fog.; AUt 306]. 1685: Praebenda szalonna 14. cont. libr. 
500 [Balázsfva AF; AUt 297]. 1687: Item eljövetelünkkor 
administrált ... Praebenda szalonnát nro. 8 [Ebesfva; AUt 
575] * - szita prebenda lisztnek való szita. 1780: A Sütő 
házban ... Prebenda szita hitván 2 [Bethlen SzD; BK] * -
vereshagyma. 1684: administrált Fábián uram ... Praeben-
da vereshagymát, cub. s. 1 [BalázsfVa AF; AUt 373]. 1685: 
Kománai udvarbíránk administrált ... Praebenda veres-
hagymát, cub. 1 [Komána F; AUt 329]. 

prebendaosztás illetményosztás; distribuirea premîndei; 
Bezügeverteilung. 1681: Alsó Pincze gerendás, padlasos. 
Ajtaja.. . ezen nagi ajtón levő, praebenda osztáshoz valo kis 
ajtocskais vas Sark(os) heveder(es) [Vh; VhU 528]. 

prebendaosztó l.mnl. illetményosztó; pentru distribui-
rea premîndei; Bezüge verteilend. Szk: - ablakocska. 
1648: Az aytonak közepin vágjon kis praebenda oszto 
ablakoczka [Porumbák F; UF I, 889]. 

2ĕ ~ gazda (lakodalomban) ellátást kiosztó gazda; per-
soană †nsărcinată cu distribuirea bucatelor (la nuntă); (in 
Hochzeiten) Versorgung verteilende Person. 1736: (A la-
kodalomban) az alábbvaló cselédeket... számban vették ... 
azoknak is külön praebenda-osztó gazdájok volt [MetTr 
385]. 

II. fn ellátást kiosztó személy; persoană însärcinatä cu 
distribuirea bucatelor; Versorgung verteilende Person. 
1736: (A cselédek) mikor az prebendáért mentenek, az 
gazdák8 azoknak czédulát adtanak, vitték a prebenda-osz-
tóhoz, és ott mindent annyit adtanak, az mennyi az czédo-
lában volt [MetTr 405-6. — aA temetési ellátás intézői]. 

prebenda-pótlás illetmény-kiegészítés; completarea 
premîndei; Bezügergänzung. 1688: Dési Kovács János 
erogált pénzt praebenda pótlásra fl. 21, 64 [Fog.; AUt 532]. 

prebendás I. mn 1. illetményes, illetménnyel szegődte-
tett; care (pe bază de învoialä/tocmeald) primeşte premln-
dă; mit Bezüge, Bezüge bekommend. Szk: - cseléd. 1716: 
Maga prebendájára ugj a prebendás cselédek számára is 
sert fözesse(n) és tarcson [Erked K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 
1735: A Falu portíója, mindenkor a Compossessor Urak 
Tisztei előtt vétettessék fel, az ország constitutiója szerént, 
före Marhára és Vetésre ... ide nem értve ... a Composses-
sor Urak gondviselőit, Birait... a Conventios es praebendas 
Cselédeketis [Mezőcsán TA; DobLev. 1/160. 15]. 1753: 
nem kel vala engemet pirangatni leveliben, mert nem va-
gyok praebendas tseledgye kigyelmednek [Lőrincfva MT; 
SLt Suki László Gálfalvi Ádámhoz] * - szolga. 1736: (A 
lakodalomban) az vendégeknek bizonyos szolgái mentenek 
az prebenda-osztó gazdához, és annak számban adták, 
hogy az ő uroknak az szállásán hány prebendás szolgái 
vadnak s hány lova [MetTr 385] * udvari ~ cseléd. 1744 
k.: Udvari praebendas tseledek kiket az Urok Poszto kön-
tösben jártatnak: Kocsis, Szakács Inas etc. [Miklósvárszék; 
INyR] * udvari ~ pakulár. 1744 k. : Az udvari praebendas 
Pakularok: Fekete János Cserei János uram oszkotaſja. 
Olah János G. Káinoki Damokos Arvai Oszkotarja ... Mir-
cse Mihálly Az ur Dániel Ferencz oszkotárja [uo.; i.h.]. 

2. illetménnyel járó; (slujbä) cu premîndä; mit Bezügen 
verbunden. Szk: - szolgálat. 1733: külgjék s hajcsák ki te-
lekeiken lakó ... szeli érit Jobbágyit... Excepto az kik prae-
bendas szolgálatb(an) nincsenek [Dés; Jk]. 

II. fn illetményes cseléd; argat care (pe bază de învoialä) 
primeşte premîndä; Bezügeknecht. 1634: tisztiben léuő ••• 
minden rendbely szolganknak praebendasoknak tőlünk 
elrendeltetet praebendayok megh adassék [UF I, 328 I. 
Rákóczi György gazd ut.]. 1644: egi negíuenes borral meg 
erik egi holnapig touabis az preuendasok [LLt Gyulafi 
László feleségéhez, Balási Erzsébethez]. 1672: Ebbe kell 
tudni a praebendásokra kiadatott tizenhárom ejtel bor árát 
[AUt 57]. 1674: 1 Septembr(is) adtam praebendasok Dol-
manya álá Tizen öt singet - ul. 15 [UtI]. 1688: Praebenda-
soknak: ez mosta(n) itt lévő vendégeknek az tizenkét na-
pok alat megjen ki tyúk nro: 84 [Radnót KK; UtI]. 
1777/1780: vagyon ... Allodialis Szántó Földetske, melly a 
Praebendásoknak szokott ki osztatni [Alparét SzD; JHbK 
Lll/3. 96]. 1797: A' Curiához tartózó Majorosok Praeben-
dasok8 [Cege SzD; WassLt Conscr. 681. — aKöv. 18 sze-
mély fels.]. 1840: Buza Termés 1839ről 1840re tsak annyi 
ment mennyivel aratásig a' cselédek usorások Praebendá-
sok meg érték [Szentbenedek (AF) körny.; MMatr. 123]. 
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prebendázás illetményosztás; distribuirea premîndei; 
Bezügeverteilung. 1662: Valiis uramnak iratok mindjárt 
Kemény Simon urammal az felső várbeli praebendázás 
felől s Kegyelmedet mindjárt tudósítom [TML I, 346 Ló-
nyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

prebendáztatás illetményosztás; distribuirea premîndei; 
Bezügeverteilung. 1722: Már ... kaszáldogalnánk, kgd dis-
Positioját várom az kaszások(na)k praebendáztatásarol [KJ. 
Kétyi Péter lev. Fog-ból]. 

prebitor diákny cipóosztó; distribuitor de pîine; Brot-
verteiler. 1870 k/1914: Prebitor: a kollégium által alapít-
ványból, patronusok, gondnokok gabona deputátumából... 
házilag süttetett... egy fontnyi cipók sütésének s 1-2-4 da-
rabonként kiosztásának felügyelője, elszámolója; becsüle-
tes néven „cipóosztó" [MvÉrt. 33]. 

. precedál megelőz; a preceda; vorausgehen. 1704: az 
inctus asserálá azon articulust, hogy nem is lehetett volna 
Megfogni secundum articulum praecitatum, de ha még 
futtatásban benne találtatott volna is, mégis praecedálni 
kellett volna az evocatiónak a megfogást [WIN I, 158]. 

precedencia elsőbbség; prioritate; Priorität. 1746: A' 
Tekintetes Pünkösti György uram hajadon leányi Susánna 
é s Sára Aszszony és Nemzetes Kispál Györgyné Aszszo-
Jtyom között oriálodott controversiának fundamentuma 
'évén a' gradus és praecedentia: nem tudja maga Spartaja-

(így!) a' Szent Quindena a' Nobilitaris gradust és prae-
cedentiat dirimalni [Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 1748: az Ha-
romszéki Ekklesiakban minden háborúság eleitől fogván 
többire az Praecedentiak űzéséből szokott orialodni [Hsz; 
i.h.]. 

^ precedencia-kívánás elsőbbség-kérés; pretenţie de 
Wîietate; Prioritätsanspruch. 1736: Akkor nem vala ez a 
Mostani fertelmes praecedentia-kivánás, azért is az kit 
jnegkénált az gazda hogy mosdjék az meg másokat kezdett 
kénálni, hogy mosdjék, uram kegyelmetek" [MetTr 324. — 
Az étkezés előtti kézmosásra von.]. 

precedens megelőző; precedent; vorausgehend. 1599: 
Amy az Makón való dolgát nezy ez Huzar Illionak affeleol 
vgy vall minth az proximę praecedens testis [Kv; TJk VI/1. 
279]. 1648: Dem(i)tru Barbat ... Ez is eoregh vilagtalan 
Boer avagy szabados mint az praecedens [Porumbák F; UF 
I. 860]. 1681: Mint hogi ez mostani Urbárium csinálasa, 
m eg ujitasa, quo ad antiquitatem a' praecedens Urbáriu-
mokká! conferaltatott es sok dolgokra nézve accomodálta-
tott is, azért ha ki valamely dolgot... circa praeterita tovab 
akarna investigalni, tekincse meg az előt való Urbáriumo-
dat | Noha ezen hunyadi Taxasok kózót vannak ollyanokis, 
kik Taxajok mellett szolgálni tartozna(na)k, mind azo(n) 
által azok felől à hites Birok, se most, se ä praecedens 
vrbariumba(n) semmi rela(ti)ot nem töttek [Vh; VhU 3, 
'%J741: Vagyon két darab Erdŏis most kézdvén epül-
gétni, mivel az P(rae)cedens Tisztáitok, kivált Balog János 
yr(am) maga hazahoz ... erőssén el hordotta volt [Mocs K; 
JHbK XLIX/25]. 

preceptor 1. tanító; învăţător, preceptor; Lehrer. 1662: 
Az iskola4 már azelőtt jó idővel classisokra rendeltetett 

preceptori 

vala, az deáki szép tudományi minden mesterségek külön-
külön való hűséges praeceptorok, tanítómesterek által nagy 
hűséggel, szorgalmatossággal taníttatnak vala [SKr 422. — 
aA váradi]. 1704: Azt is ma hallám, hogy a generál hírével 
és az urakéval küldené el Teleki asszonyom a fia praecep-
torat az urához [WIN I, 236]. 1734: az Barcsai János 
Ur(am) Tutora Teleki Joseff Ur(am) légjen, és az Joszagot 
az Ur administraltassa, de magát Barcsai János Ur(a)mot 
N. Mlgos Groff Teleki Pál Ur(am) vigje el és tarcsa s Ko-
losvárt tanitassa velem Praeceptoraval s két inassaival 
egjütt [Kv; TK1 Andreas Huszti (34) vall.]. 1823-1830: A 
conjuncticába praeceptor volt Telegdi Mihály, egy öreg 
legény és, amint hallottam, tudatlan deák [FogE 79]. 1852: 
Tegnap temeték el a' gyermekek preceptoràt Kis Andrást 
[Kv; Pk 6]. 1870 k./I914: Praeceptor: publicus, a köztanitó 
(juratus), ki az osztályokban tanított: és privatus, a ki a 
tanvezető által év elején hozzá kiosztott tanulókat ... a 
következő tanórákra kiszabott leckékre, feladatokra (pen-
sum) előkészítette [MvÉrt. 32-3]. 

Szk: deák ~ latin tanító. 1758: szegeny nagyanyám ... 
1728-tól fogva 1731-ig a collegiumban tartott ... Mely 
kevés idő alatt volt egy Köröspataki Mihály nevü deák 
praeceptorom, kemény ember, de igen jó tanító [RettE 61] 
* grammatikabeli 1823-1830: Volt közöttünk egy Ma-
gyarí János nevű grammaticabeli praeceptor, tréfás ember 
[FogE 127] * klasszisbeli 1823-1830: volt egy más 
jövedelmem Nundinale vagy Sokadalmi ajándék név alatt, 
mely szerént minden tanuló a classisbeli praeceptornak 
adott legalább három krt egy-egy Sokadalmon [i.h. 120-1] 
* logikabeli 1823-1830: ő mind csak parancsolta11, 
hogy írjunk orációt. Utoljára declaráltam magamat, hogy 
mint logicabeli praeceptor nem vagyok parancsolatja alatt 
[i.h. 294. — aZiIahi Sámuel prof.] * magyar 1823-
1830: Ezután beindulok az asszonyhoz8, s az ajtóba meg-
állva, hallom, hogy a leányok Ágnes ... azt beszéli, hogy a 
magyar praeceptor azt mondotta, hogy ö nem eszik abból a 
locsadékból [i.h. 112-3. — aSzentpáli Eleknéhez] * 
privátus 1710: Lészfalvi Bálint (kit Isten boldogítson) 
vala privátus praeceptorom [CsH 139-40]. 1823-1830: 
Ezen esztendők lefolyta alatt kamarabeii, vagy amint más-
ként nevezik privatus praeceptorum volt Szigeti Mihály 
uram [FogE 80] * szász ~ német tanító. 1823-1830: Mi-
kor az urak bent laktak Marosvásárhelyt, az udvarból kül-
döttek ebédet, vacsorát, de a cipót sok szitkozódásokkal 
küldötte egy Dósáné nevű öreg gazdasszony, mert apró 
volt, lágy is volt, a gyermek szüntelen hordotta, s mi is a 
szász praeceptorral sokat ettünk meg [i.h. 116]. 

2. vn v. vn + kn előtt az 1. alatti jel-ben; înainte de 
numele sau numele + prenumele cuiva ín sensul dat la 1; 
vor Familiennamen oder Familien- und Vomamen mit der 
Bedeutung von 1. 1724: P(rae)ceptor Huszti András ... 
fizetésett... lévalta Flór. 30 [K; TKlj. 1755: Praeceptor Bo-
doki Ur(amna)k az utóbbi vásárlás(na)k árát visza fordítot-
tam) [TL. Teleki Ádám költségnaplója 44b]. 

preceptori tanítói; de învăţător/preceptor; Lehrer-. 
1779: a' Mostani praeceptor Kontz felettébb alatsonitatta 
's gyalázta maga praeceptori sorsát s állapottyát [Kv; SLt 
XXXIX Lázár István lev.]. 1823-1830: Az anyámnak volt 
... egy testvére, Verestói Sámuel ... Az apjától, anyjától 
kicsiden maradván el, a szüleim nevelték, előbb a kollégi-
umban taníttatták, amint praeceptori quietantia listából 
kitetszik, négy esztendeig [FogE 71-2]. 
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preceptórium parancslevél, perfelvétetõ parancsolat; 
dispoziţie de constituire a procesului; Befehl ftlr den Pro-
zeßbeginn. 1671: az praeceptorium elle(n) valo contentiok 
ne(m) ez alsó Colosvari forumot illetik, hane(m) az felső 
Vármegye széket concernallyák [Kv; TJk XI/1. 132]. 1723: 
akarvan engemet Gyamaltalan árvát csak hurtzalni prae-
ceptoriummal apelálták, hogy az perfojás közben az Ma-
lom magára el pusztuljan [MbK 163]. 1822: ha Praecepto-
riumat nem Nyerhettünk [JHbB M. 48], 

preceptoroskodik tanítóskodik; a funcţiona/lucra ca în-
văţător; als Lehrer tätig sein. XIX. sz. eleje: En ide eleb 
subscribalt Nemes személly ötödfél Esztendeig az Mlgs F. 
M. suki suki János Ur Udvaráb(an) praeceptoroskodván 
tisztességesen és betsülette! mindeneket meg fizetett az mi 
illett melyről énis Quietalom [SLt XXXVIII]. 1823-1830: 
Szegedi Sámuel gróf Bethlen Lajosné fiai mellett sok esz-
tendőig praeceptoroskodván, amit a kollégyomban tanult 
volt is, elfelejtette [FogE 287]. 

preceptorság tanítóskodás; funcţia de învăţător; Lehrer-
schaft. 1710 k.: Ezt... én a szegény fiam Bethlen Mihállyal 
próbáltam talán Tőke-Vásárhelyi uram praeceptorsága alatt 
[Bön. 543-4]. 1823-1830: monda az úr3, hogy a praecep-
torság nem olyan, mint a béresség, hogy az ember eszten-
dő-betöltésre szoríttassék | (Gr. Bethlen Pál) fösvénységé-
nek már több jelét tapasztaltam. Nevezetesen nekem a 
praeceptorságért szeptemberig 100 Rhf. fizetés volt igérve. 
Mégis mikor elindultunk, azt sem adta ki egészen [FogE 
114, 153 —aSzentpáli Elek]. 

Szk: -ot visel. 1800: Doktor Horváth ... Prétzeptorságot 
viselt az ö Excellentiája Mlgs Udvarában [Márkod MT; IB. 
Gombási István lev.] * udvari 1823-1830: Másnap el is 
jött a mester Vályi Pál maga négy lovával, szekerével és 
elébb vele megkurtíttatván eddigelé copfba viselt hajamat, 
mert elöl a fejem tetején már még udvari praeceptorságom-
tól fogva el volt vágva [FogE 274]. 

précesz (reggeli) házi istentisztelet; slujbä religioasä 
oficiată la şcoală; Gottesdienst in der Schule. 1870 kJ 
1914: Preces, precor: házi isteni tisztelet, mely régebben 
mindennapos volt, összekötve a theologusok próba beszé-
deivel [MvÉrt. 33]. 

precinál előénekel; a cînta înaintea altora; vorsingen. 
1657: az oláhúi való eneklest a Karansebesi és Lugasi 
ecclesiaknak enekek szerint peragálya, maga cantorkodván 
vagy praecinálván [Fog.; UF II, 186]. 

precipitál 1. siettet; a precipita/grăbi; beschleunigen. 
1679: Tudja Kegyelmed s ő kegyelmek tudhatják, minémü 
nagy indulattal fáradoztunk s fáradunk most is, mint az 
nemzet lelki-testi szabadságát jó karban álléthassuk és 
egész securitással bocsáthassuk vissza ő kegyelmeket édes 
hazájokban s mégis némelyek nyughatatlanságokkal prae-
cipitálják vagy akarják veszedelmeztetni az jól kezdett 
dolgokat [TML VIII, 464 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1761: 
Júniusban írtam vala, hogy holt meg a szegény Endes Mik-
lós. De ezen diaeta alatt holt meg s az a híre, hogy doctor 
Balika curálván, praecipitálta az curával [RettE 127]. 

2. -ja magát elsieti magát; a acţiona (prea) ín grabä, a se 
precipita/pripi; sich beeilen. 1667: Az fejedelem az odaki 
valókat biztathatja-e? Igenis, az én követségemet, az mivel 

jártam, rendesen értésekre adván; de meg kell ími, ne hirte-
lenkedjenek, magokat ne praecipitáljak rendeletien involu-
tiokkal [TML IV, 169 Baló László Teleki Mihályhoz]. 

precipitálódik elsietődik; a se precipita, a fi grăbit; be-
schleunigt werden. 1677: az Kegyelmed discretiójára bíz-
zuk ezután is ott a dolgokat; igyekezze úgy kormányozni, 
míg már az portáról ez ultimaria válaszunk megjő, ez az 
igy ne praecipitálódnék s ne esnék megorvosolhatatlan ve-
szedelemben [TML VII, 434 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

precipitáltat siettet; a precipita/grăbi; beschleunigen 
lassen. 1672: megmondottam az úrnak, hogy az néhány 
hajdút nem kellene idő előtt praecipitáltatni és elveszteni, 
mert az ő kegyelmek mostani intentiojok egészlen csak az 
magok veszedelmeket siettető alkalmatosságot szerzi [TML 
VI, 99 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

precipuus bizalmi személy; persoanã/om de încredere; 
Vertrauensperson. 1704: azután visszahívatván a követe-
ket, adá tanácsul ... hogy csak praecipuusoknak mondják 
meg, ne mindennek [WIN 1,136]. 

precitált fennebb idézett; (care a fost) citat mai înainte; 
oben zitiert. 1716/XVI1I. sz. köz. : az Approbata-beli Articu-
lus Parti. 4 Tit. 1. Arti. 78 ... igy qualificaltatik ... az mi a 
Verekedést, és egyébb ahoz hasonlokot illeti az illyen szinü 
dolgok nem az Dn(u)s Terrestris Fórumán az p(rae)citalt, 
és eddig ugy értette Articulus szerent igazíttassanak, ha-
nem az Var(me)gye Tisztei procedallya(na)k ellene [TLev. 
11/1 ogy-i végzés]. 1776: hogy ... a' p(rae)citált Törvény-
nek és a' közönseges igasságnak elég tétetödgyék; Tessék 
az emiitett... Magyar Bogátai határnak perifériájában lévő 
Commune Terrénumokat... fel osztani [BSz; BetLt 7]. 

precízió pontosság; precizie; Präzisität, Genauigkeit-
1819: Annyit galagyol öszve ez az okos Rhetor minden 
Rend és precisio nélkül [KLev.]. 

preckelő locsoló; stropitoare; Gießkanne. 1837: Bgy 
preszkelő, és egy Szén szito [Szentbenedek SzD; 
73/55]. 

préda 1. hadizsákmány; pradä de räzboi; Kriegsbeute 
1562: a budai bassa azon nyáron eljőve Szakmár alá # 
megszállá Szakmárt, és a benne lévő sok préda mind elége 

[ETA I, 18 BSJ. 1583: Erthe woltunk hogy az mit a prçda-
ban nálok találnakis egybe kerestesswk [BáthoryErdLev 
115]. 1614: kellett kedvének, hogy fejedelemséget és P^6 ' 
dát keressen, s azért ment Havaséi földére [BTN2 ^ 
1653: a tatárságnak nagyobb része haza ment vala a préda' 
val | Midőn azért a hajdúk a prédával nagy békével elm^j 
tek volna, tehát elé jöve a szegény anyám gyermeki^ 
együtt [ETA 1,42 73 NSz]. 1657: az magyar hadak is mjté] 
unatkozván, s nem annyéra megfáradván, mint megtÖjje' 
kezvén prédával, igen kezdettek vala zúgolódni és békét-
lenkedni [Kemön. 45]. 1662: Böjthi István ... Pankotán* 
nagy jó szerencsére talált vala ... és nagy sok prédával,» “ 
lovakkal, néhány török zászlókkal jött vala vissza 
432]. 1703: Az ittvaló németek ... jöttek a Kővár kön» 
gyűjtött prédával haza mintegy 1 órakor [Kv; KvE 
SzF]. 1710: (A törökök) minden sátorokot, lovokot, P ^ J 
dájokot odahagyván, sergenkint szaladnak vala | A ném 
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penig nagy nyereséggel és sok praedával megrakodván, 
visszamene [CsH 172, 189]. 

Szk: ~ra kel (hadi)zsákmánnyá válik. 1662: Házánál va-
lamit föld alá való pincében nem talált volt rejteni, mind 
ö > s mind más akárki, mindenek prédára költ vala [SKr 
227. — aGörgey Jób]. 1752: ami Vas réz onn és egyébb 
drágább eszkŏzŏkõt futva bé vihetett Szebenbe be vit, a* 
m« kŭn maradót prédára költ [Beszt.; Told. 37/44]. 

2. zsákmányolás; prädare, pradä; Beute. 1678: nehéz az 
öſdög fiait rávenni, mert rettenetesül rá szoktatták az 
Praedára őket [TML VIII, 55 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 

Szk: ~ra kibocsát. 1678: az hadakat úgy elszélesztette s 
^bocsátotta praedára Vesselényi Pál, az vidék teli vélek 
l' h. 54 ua. ua-hoz] * tesz. 1710: a bányavárosokra 
j?tvén, mind aranyból, ezüstből felette nagy praedát tesznek 
p H 155] * vki ~jåra jut. 1710: Sokan veszének ott51 a 
háromszékiek közülök, minden marhájok, egynehány száz 
tekerek, rajtok levő egyetmással együtt a németek és 
rácok praedájára juta [CsH 395. — aOjtoznál]. 

pusztítás; pustiire, distrugere; Vernichtung. 1784: 
más nap nagyobrais harapózván felénk ujjabban ismét 
!*indgyárást tudósítást küldöttünk a Mlgs V Ispány Úrhoz 
•nstálván segedelmet is a' fel támadatt 's prédára rohant 
p.fcag ellen [Torockó; TLev. 4/12]. 1835: A moderatus 
L,Enationis Usus meg engedtetik ugy hogy az Erdő rendibe 

vágattassék hanem tsak imit amot ritkítva az Hajtó jelen 
Jetibe oly vigyázattal ritkítva vágattassék, hogy az által az 
yrdòkbe préda és semi kár ne essék [SófVa BN; Somb. II]. 

à töltés ... nem egyébb, mint... haladó korunk czége-
[cztetésere mindenfeliböl öszve hánt, 's a' víz praedájára 
K,tett Tömeg [Kv; KmULev. 2 László János mérnök nyil.]. 

Şzk: ~ra hagy. 1655: Ezért citaltattam az szent szek 
e,eiben az meg nevezet Kalmandi Annát, Nem regen hon 
î[eni letemben titkon, hirem nélkül hazamtul el ment, 
hazamot, jovaczkaimot praedara hagyvan [SzJk 74]. 1657: 
Emiképpen azt nem cselekedhetem, hogy mind Nagysá-

s mind én elmenvén, nem igaz pásztoroknak ítíltes-
Jţjnk, és prédára hadjuk fejetlenül az kereszténységet és 
. e s hazánk fiait [Kemlr. 314] * ~ra hány 1710: minden 
JaVokot, egyetmásokot a gyalogság a commendánsnak és 
^"céreknek prédára hányá | (Béldi Pál) Havasalföldiben 
^ n e által, feleségit, fiait idehagyván nagy nyomorúságra, 
akiket megfogának és mindenit praedára hányván, bodolai 

tőből kihányák [CsH 58, 137] * ~ra hányatik. 1710: 
^jnden jovak, egyetmások praedára hányatván, feleségek, 
^ermekek ... csaknem mezítelenül kicsapatának [CsH 97] 
j* *t hány (el)pusztít. 1661: Jelentven előttünk Radak 
J*zlo Ura(m) minemű sok karokat ... sok izben vallottak 
.?'na ... legh utolszor ... az Magyar országi hajdúk miat, 

hatalmasul hazara menven mindenekben prédát hány-
a n ) Paripait el vittek volna [Dés; RLt O. 5] * hányat-

Pusztíthat. 1662: ha az olly megátalkodó papi vagy 
."ági középrend leszen ... az ollyanokat, valamint akarják, 
šV büntethessék és minden javaiba jószágaiba praedát és 

^kmányt hányathassanak [SKr 280] * tesz elpusztít. 
^62: Valamijükhöz férhetett, valami jószágukat megkap-

atta, mindenben prédát tett [SKr 101]. 1818: A Zabjaink-
?8* az Egérek Hasonfelet lë rágták Nagy Prédát tettek 
Denné [Galac BN; WLt Kováts Mihály gondv. lev.]. 

4. könnyen bárki kezére jutható/elprédálható dolog/va-
Syontárgy; pradä uşoarä; leichte Beute. 1614: akárkinek 
Vagy házánál vagy házán kívül találták marháját8, az csak 

prédál 

préda volt [BTN2 57. — a l 609-ben Báthori Gábor embe-
rei]. 1784: Fejérvárt... majd mindenem praeda ... sőt min-
den szempillantásban várom, hogy magamot is ki vezesse-
nek házamból [HalmágyiNIr. 652 gr. Toroczkai Susánna a 
főispánhoz]. 1785: Nagylaki Házamból el szökvén Első 
Feleségemtől való Léányom Dobolyi Susánna, Házamat fel 
verték ... minden koltsaim, Tseledeim kezek alatt, bitang-
jába, és záratlan prédájára mindeneknek [Nagylak AF; 
DobLev. III/600. 2]. 

Szk: ~ára kel. 1675: (Az árvának) többire minden 
juoacskay praedara költenek az sok kezen való megfordula-
sanak miatta [RLt 1] * közönséges ~vá lesz. 1792: az 
Hora lármának alkalmatosságával valamint egyebek, ugy 
az tilalmas erdöis közönséges praedává nem lett [Lapus-
nyak H; Ks 79. XXXVI. 3]. 

5. a tűz ~ja a tűz martaléka; prada focului; Beute des 
Feuers. 1811: Ezen Templomba is hagyott puszta falat A' 
Tüz, 's ezt mivelte három óra alatt; Hogy e' vólt még 
égyszer a' tűznek prédája, Mutattya egy ajtó-félnek szenes 
fája [ÁrÉ 170]. 1840: Ungvári György Ur kérdezőskedet 
— nintsen é Gyanúm Feleségemre ... mondám — hogy 
házam népét Gyujtogatonak nem tudom — édjikünk se ki 
volna — az a' bolond — ki a' maga Joszagját tüz 
prédájává tégye [Dés; DLt 277 Balogh László foly.]. 

6. prédaság, prédálás, pocsékolás; risipă; Verschwen-
dung. / 752: ha tetzik ö Excell(entiajának) az én szolgala-
tom, saltem in eö: bibelőgyem az Ratiokal, meg mutatom 
ha élék azakból hogy mitsada praeda vólt az szolgálatyak, 
Tiszteinek [Mocs K; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

7. jelzői haszn-ban; cu funcţtie de atribut; in attributi-
vem Gebrauch: zsákmányként szerzett; care a fost 
însuşit/obţinut prin pradä; als Beute bekommen. 1704: Ma 
eleget árulának a németek a préda egyet másból, akit a 
szegénységtől prédáltanak [WIN I, 236]. 

o Án. 1676: Praeda (vizsla) [EM XLIX, 536]. 

prédál 1. fosztogat, rabol; a prăda/jefui; plündern. 1657: 
árpasendülés-tájatt egy lengyel marsai Lubomirszky egyné-
hány ezered-magával Munkácsnál béüte, és sok népet le 
vága, égete és prédála egész Szakmárig a németekkel [ETA 
I, 162 NSz]. 1662: Doceallia az Detentus Czyszer Mihály 
hogj eo Czerjek Pal Vr(amna)k se hazat nem Invadalta sem 
Jovait nem praedalta [Sszgy; HSzjP]. 1703: a kuruczság ... 
a Maroson tul való földön, egész Görgénytül fogva le 
Fejérvárig s továbis, csak széltiben nyárgalodzik, p(rae)dál, 
s marhát hajt [ApLt 6 Apor István Káinoki Sámuelhez Nsz-
ből]. 1704: Fogarasföldén sok kurucok jártanak és sokat 
prédáltanak [WIN I, 71]. 1710: mint hogj az Rátz Kattonak 
ellen igen sok az panasz ... Kglt(e)k publicállya mindenŭt, 
hogy akár Németh, akár Rátz Kattonák Passus nélkül járni 
s valamely helyre be menni s ott bé szállani, s alkalmatlan-
kodni, praedálni, vagj fosztagotni deprehendáltatik, mind-
járt arrestáltassék és az kōzzeleb való Com(m)endanshoz 
vitessék [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 1711: (Az udvarház) 
teli sok gaz katonákkal; rútul praedáltak [SzZs 289]. 1742: 
Tudgyaé ... hogj ... Kifor Ilianak ... marháit, javait... prae-
dalták, hordották ... hová és ki keze alá vitték ... ? [KSz; 
TL 42 vk]. 1756: egész Télen itt lakot, et ivut prédálták az 
Urat [Esztény SzD; Told. 29]. 

2. (el)pusztít, tönkretesz; a distruge/devasta; zunichte 
machen, vernichten, zerstören. 1756: Aztis tudom bizonyo-
son hogy Balog Uram ökrei, Tehenei, Sertéssei az Me(ltó-
sá)gos Uraság Csûrít dúltak, prédálták, s pusztították 
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[Nagysomkút SzD; TKI Pap Gábor (28) jb vall.]. 1762: ki 
Disznai, Malaczai, Pujkái, Ludgyai Praedálnak ... teszneké 
kárt a határban végig czabalvan az Mezőt ? [Peselnek Hsz; 
HSzjP vk] | Rápolti Joseff Uram ottan lakik, az őkegyelme 
Ludgyai, Disznai, Pujkai, Bomyai szüntelen a Határban 
czágolnak, Praedálnak [uo.; i.h. Laurentius Opra (24) jb 
vall.]. 1767: Eő Nga ... tsak maga hasznáért tiltotta el azon 
őkőr tilalmast... maga heverő kantzáival ellenb(en) éteti, es 
praedálja azon őkőr tilalmast [Burjánosóbuda K; JHbK 
LVI/5. 14]. 1771: talám nints Istened hogy à Czárinát á Te-
heneddel ugy prédálod [Bukuresd H; Ks 114. 61. 142]. 
1783 k.: nem szűnnek a' ... Parasztaknak meg tölt Gazdái 
az egész Határon lévő erdőket praedalni [Torockó; TLev. 
4]. 1807: gyŭmölts termő fáit rongálták, hajigálták, ágait 
azoknak rontották, tsemetéit pusztították, gyŭmöltsét pré-
dálták [Kakasd MT; DLev. 3. XXXV. 13]. 1814: Tudja é 
... hogy a ... Kis aszszony Körtvéllyfáji3 ... árendába más 
által biratott Jószágát valaki csipte, harapta, és foglalgatta 
volna ? Vetéseit és Kaszállóit kártékony módra marháival 
étette és prédálta volna ? [LLt vk. — aMT]. 

Szk: szabad kényére 1822: Itt... kiki szabad kényére 
praedálja a' határt [M.zsombor K; Somb. II]. 

prédálás 1. rablás, fosztogatás; prâdare, jeñiire; Plünde-
rung. 1653: mikor a császár sátoraihoz közelgettek volna a 
sok rendetlen nép, oda is akarnak rohanni, de a bennek 
lévő 40 ezer jancsár őket ... úgy lőtte a mint akarta ... a 
tatárság és a 40 ezer kopjás ... sebessen indultak, és a pré-
dáláson a rendetlen sokaságot csak tapodtatta és verte, le is 
vágta a kit győzött [ETA I, 49-50 NSz]. 1668: ebben az el 
műit veszedelmes űdőben ugy mint 1659 esztendőben 
Bethlen János Uram szállá be ... novayban ... székelyekkel, 
de nem tudom hány zászlóval ... aztis tudom bizonyoson 
hogy elégh praedalást cselekedtenek [Novaj K; BfR 57/1 
Paulus Sos (38) prov. vall.]. 1701: Colonellus Ebergényi 
Vr(am) Regimentjéből hat Compagnia kgls Vrunk eő Flgë 
ellen rebellálván ... Faluknak felverésével és nagj predà-
lással s sok gonoszsággal Török országra és más hellyekre 
el széllettenek, és tartunk attól, hogj ide Erdélybenis bé 
hatnak [UszLt IX. 77/30 gub.]. 1704: a múlt szerdán To-
roczkai István uram 53 zászlókkal beszállott volt Enyedre, 
ahun is a kurucok sok prédálást cselekedtenek [WIN I, 65]. 
1710: nagy erővel ... Galga szultán bejö Kolosvárhoz ... 
Onnan kiszéledvén az országra ... szörnyű praedálást, mar-
hahajtást, fosztogatást cselekedtenek [CsH 234-5]. 1784: 
(A lázadás) midőn ... in hoc A(nno) 1784. Diebus 10 et 11 
9bris a Bedelei és Gyertyánosi határakra bé hatolt volna ... 
az ottan lévő Uraság jószágaiban pusztításokat és prédálá-
sokat kezdettek tenni [Torockó; TLev. 4/12]. 

Szk: ~nakesik. 1662: Azon következő éjszaka ajancsá-
rok a prédálásnak esvén, valahol mi helyek, rekeszek, 
boltok, pincék volnának, mind felverték [SKr 619]. 

2. pusztítás, tönkretétel; distrugere, devastare; Vernich-
tung, Zerstörung. 1781: némely gazdaemberek a magok 
nyilvánvaló károkra ... üdő előtt és éretlen le szokták szed-
ni törökbúzájokot. Amely miá sok praedálás esik az egész 
határban [Árkos Hsz; RSzF 156]. 1803: az Nagyságod 
Tisztye Semmit nem gondolván azzal melly keményen 
tilalmazzák minden Hazai Törvények a mások javainak el 
ragadozását, s kivált is nevezetesebben ... a Tilalmas erdök-
(ne)k praedálását [Ádámos KK; JHb XIX/64]. 1804: 
Drentye Mitru ... háborította meg Bozintán Kosztánt ... 
Maiéját ejtszakának idején hatalmasul le szedette és el is 

hordatta ... ez valoságos prédálás vólt; mert az Ökröket 
belé tsaptàk, az uton fel 's alá hullatták [Berekszó Sz; BfR 
III. 12/7]. 1807: szoktanaké másoknak is g y ű m ö l t s ō s , vete-
ményes Kerteikben gabonaiknak kártekonykodni pusztittáso-
kat prédál ásókat űzni [Kakasd MT; DLev. 3. XXXV. 13 vk]. 

prédáló I. mn 1. rabló, fosztogató; prădalnic, jefuitor; 
plündernd. 1662: Pápai János, ott való egyik káptalan •• 
azon könyves levéltartó-házakban elrejtezett vala. De a 
fütyésző, prédáló nép megsajditván a segestyét ... a sok 
munkával, költséggel szereztetett sok szép könyveket s 
leveleket is ... azon könyvtartóháznak közepire rakásra 
hordván, úgy gyújták és égeték meg [SKr 439]. 1710: 
Csíkban Botskor János gyűjte serget, ki azelőtt nagy 
praedáló kuruc vala [CsH 404]. 1747: Meg kévánom azért 
a' Jure, hogj mint illye(n) szokásos és mások életé(ne)k vej 
szedelmével mások jószágát prédáló gonosz tolvaj ... fe' 
akasztassék és meg hallyon [Torda; TJkT III. 168]. 1785: 
Hogy az Praedalo Tolvajoknak Piskintzreis Léendö el jöve-
telek hiresedett, az Aszszony eö Nga Sudgyája nagyobb Se-
curitásanak okáért... eö Ngnak hat Méh Kosarait az én ve-
jemhez ... vitte, vitette | azon praedalo Tolvaj... eö nga Cu-
riájáraís eljővén ... aztatis fel praedálták [Piskinc H; GyK]« 

2. pusztító, kárt okozó; care distruge, care aduce/pro-
voacä pagubă; vernichtend, schadend. 1801: a* Kis Csa-
torna nevezetű heljen prédáló marhakot ... kik, hányon, 
mikor vették-el hatalmason ? [Koronka MT; Told. 10 vk]. 
1820: MVásárhelly Szabad Királlyá Város Határában az 
Ugy nevezett Sásváriban erő hatalommal Határbéli Tilal-
mat kévánván meg rontani, és rontatni, 21 darab praedáló 
Marháik ... a MVásárhellyi Nms publicum Majorjában bé 
hajtattattak [Mv; EH A]. 1836: tilalmas buza, zab, Kaszáló 
hellyekről oroztatik és károsodik el a' prédáló marha [F.rá-
kos U; Falujk 132]. 

3. tékozló, pazarló; risipitor; verschwendend. 1825: Szi-
lágyi Károly Urat esmerem ... Eszem iszom ember és pré" 
dálo [Bala MT; Told. 21]. 

4 . ~ idő fosztogatásoktól terhes idő; p e r i o a d a / v r e m e a 
jefuirilor; Zeit der Plünderungen. 1666: Noha az D. Anak 
hűtős embere es darabantya volt ... az akkori p(rae)dalo 
üdŏhŏz kepest nem oltalmazhatta az Ura jouait hanem -
ŏis niult holmi johoz [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 311-

I I . f n pusztító/fosztogató ember; prädător, jefuitor; Plûn-
derer. 1602: Minthogy elegh peldainkra vadnak az keor-
nyeollewnk valo varosbely Attyankfiainak rajtok esset •• 
nyavalyak ... Tetczet ezekre valo kepest amęgh illyeJJ 
izonyw keppen az had nepey es praedalok keornyeolleonk 
forognak hogy az varosnak mindenesteol fele reze vigiaz* 
zon eyel es nappal huzon negy egez oraigh [Kv; TanJk I/L 
400]. 1711: Valahun pedig afféle kóborlók, prédálók vagy 
fosztogatók és csak lézengők vagy csavargók hallatnak is 
passus nélkül ... megfogják [SzO VII, 174 gub.]. 1789:* 
Falus Biro ... az erdőt prédátokra ugj vigyázzon hogy na 
mégis p(rae)varicatorok találtatnak ő fog rólla számadóim 
[Kénos U; UszLt XIII. 97]. 1803: mikor a Tolvajok Geren-
di Rosu Péternek és Tyéj Szimán Nyikujnak házaikra bé 
ütötenek azokat fel vertek, fel praedálták és a Szegény 
Gazdákat meg Sütögették jelen voltanaké ezen Sze-
méllyekis ottan, vagy a praedaloknak akarmi Segedelem-
mel voltanaké ? [H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 

prédálódik elpusztul, tönkremegy; a se distruge/pf*" 
padi; zunichte werden, zugrunde gehen. 1662: azoknak Jõ-
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szági semmi kárt nem valta, hanem csak az miénk prédáló-
dék [TML I, 351 Ébeni István Teleki Mihályhoz]. 1676: 
Lelkem Uram, nekem mindenem Betlenben van; hadd ne 
praedálódjék, és vigye véghez, hadd vehessem ki onnat, 
mert bizony félek, vagy lopó, vagy tűz miá kárt vallok s 
kuldussá leszek [TML VII, 226 Vesselényi Pál ua-hoz]. 

prédált 1. lopott; luat prin fúrt; geplílndert, gestohlen. 
1602: Vicze Georgy kis kapusy biro ... vallia Amely tehe-
net ez felperesteol kerestenek az Nadassy olahok ... az 
Vásárhelyek az keoreosfeoy rethen taltak (!) vala igen 
VaJwt (!) marha vala, ott minallunkis hyrre teottek es mind 
°tt az keorniekben ky kialtattak, nem p(rae)dalt marha volt 
azoknál [Kv; TJk VI/1. 625]. 1677: Ha ... a' Hajdú Kapitá-
nyok, Hadnagyok nem praestalnak söt az ollyan latroknak 
'autori, párt tartói találtatnának lenni, annál inkább a' 
praedált marhát el-rejtenék, vagy osztoznának véle ... az 
0,lyan Hajdú Kapitányokat, Hadnagyokat, és Eskŭtteket... 
a ' Váradi Kapitány halállal büntesse [AC 133]. 

2. zsákmányolt; luat/însuşit prin pradă; als Beute be-
*ommen. 1662: a várbélieka is jó nyereséggel, sok lovak-
kal, prédált marhával, elevenen vitt tatár rabokkal jártak 
vala [SKr 447. — aSzentjób várából]. 1672: az magyaror-
szági atyafiak közül ez mostani zűrzavarnak füsti alatt 
sokan feles praedált lábas marhákat hajtottanak bé Mára-
marosban [TML VI, 402 a fej. Teleki Mihályhoz]. 

3. kiirtott; täiat, dobortt; ausgerottet. 1847: Határunkba 
Ev alatt prédált fák ára könnyen fel-mehet 300. Rftok-

ba [Torockó; TLev. 10/9]. 

prédáitat 1. fosztogattat; a ordona să fie prădat/jefuit; 
P'ündern lassen. 1657: Szeben városát... felverette, kóbo-
roltatta, prédáltatta és elfoglalta8 [Kemön. 28. — aBáthori 
Gá

tbor]. 1710: A kurucok Wesselényi Pált választák géné-
fisoknak, az is nyavalyás ott tekerge egy darabig közöt-

pusztíttata, prédáitata [CsH 155]. 
2- pusztíttat, tönkretétet; a face/dispune sä fie distrus; 

zerstŏren/vernichten lassen. 1751: Vándorék ... csak nem 
mindenféle marhájokat... az közönseges igasság ellen imitt 
^o t t mások boszszujára kárára szokták jártatni, szánt 
S2ándékkal tilalmas kaszáló füveket mindenféle gabonákot, 
szõllö hegjeket p(rae)dáltatnak étetnek [Balázstelke KK; 
18 Michael Rempler (60) jb vall ] | Vándorék ... Minde-
k k e l ok nélkül is ellenkeznek verekednek vérengeznek 
î*árkit meg támadnak le tagolnak Marhájokkal minden 
. e tilalmast ... p(rae)daltatnak [Kissáros KK; IB. Fran-

ciscus Sz. Királyi (60) vall.]. 1761: hatalmasul szokták a' 
Mársaiak praedáltatni Marhájokkal hátárunkat [O.herepe 

BK Herepei lev.]. 1767: hajtasd Sos Patakra a falu 
Csordáját, mert meg akarja étetni, s p(rae)daltatni Sos Pa-
takon lévő Groff Haller Urtol irtatattott hellyt [Mocs K; 
HbK XLVIII/1. 13]. 1769: Valaki a Szabad helyek mellet 
é v ŏ Széna füveket bé gazolya farkalokkal bé vontatya, 

Vagy Marhajavai praedaltatya ... a Biro ... három forintokig 
J?eg büntesse, a kárt meg fizetesse | Valaki Más ember 
babonáját, Sarjuját és Szénáját orozva praedaltatya vagy 
gazoltatya az is 12 forintokon maradgyon [Zetelaka U; 

ŞzLt XII. 89]. 1804: előnkbe szökdösének Firtos Va-
g y a i Jancsi Miklós Uram fiai, Égre kiáltó káromlással 
^•dalmozni, káromolni, tolvajozni kezdének hogy miért 
Praedáltotunk [PálfVa U; Pf Dömötör György (19) szabad 
székely vall.]. 1826: Boros Josef ur lovaival a tilság után 
Pſaedáltatott [Szentgerice MT; CsS]. 

predecesszor 

prédáitatás irtatás; defrişare; Ausrottung. 1803: ezennel 
solemniter inhibéáltattyák Ngodat tudva lévő erdöbéli 
Nyiljok akármi részben lehető irreptiojátol, annak vágatá-
sátol prédáltatásától [Ádámos KK; JHb XIX/64]. 

prédáltatik raboltatik, fosztogattatik; a fi prădat/jefuit; 
geplündert werden. 1675: méltóztassék ő nagysága paran-
csolni, hogy az szegény nemesség ne prédáltassék [TML 
VII, 85 Farkas László Teleki Mihályhoz]. 

prédáltató pusztíttató, gazoltató; persoana care ordonă 
distrugere; vernichten lassende Person. 1806: Ha valaki a' 
Gabonában, vagy Kaszáló Helljen ... marháival prédáitat ... 
aozn kivül hogy a' tett kárt tartozik meg-fizetni, szénvedgyen 
maga a' prédáltató jo 25 ütést, és azon felyül fizessen 3 Mfo-
rintot az Esküttségnek [Oltszem Hsz; Mk II. 4/115]. 

préda-marha lopott marha; vită furatä; gestohlenes 
Vieh. 1602: Myerthogy eo kgmek varossul felette izonyw 
Abusust latnak az Praeda marhaknak megh veteleben, ky 
mind Jstennek paranchyolattya ellen, s mind penigh az em-
bery tarsasagnak ellene vagion: Tetczet azért eo kgmeknek 
hogy ... semmi nemeo rendbely ember semmy praetextus 
alat... barmot ne merezellyen venny, hanem chyak thwlai-
don az Mezarosok es hentelerek vehessek megh az vagnj 
valo barmot [Kv; TanJk 1/1. 406]. 1705: egy hordó bort 
adott, kiért ő is hat ökröt adván tavaly, afféle prédamarhát 
... most már... kéri, hogy adja meg [WIN 1,443]. 

prédanyereség zsákmány; pradă; Beute. 1662: Az tatár-
ságnak amelly része Kolosvár alól a Szilágyság felé fogott 
vala, Almás várát futott néppel rakva lenni hogy jól tudná, 
és ott nagy gazdag préda-nyereséghez juthatni állítaná, az 
álnok, ravasz és csalárd nemzetség minden mesterségét 
arra fordítá, hogy azon várban szorult sok népet kezére 
mint keríthetné [SKr 442]. — L. még SKr 237, 577. 

prédaszerető zsákmánykedvelö; care are pasiunea de a 
prăda; beutesüchtig. 1675: Ne késsünk, Uram, ha meg 
akarjuk cselekedni. Bizony sok pénzt lelünk Bányán ... 
Oda préda szerető tiszt nem kellene [TML VIII, 107-8 
Vesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

predecesszor előd; predecesor, înaintaş; Vorfahr. 1602: 
valamyben, es valamikor kewantatik az zolgalat semmiben eo 
kgmek ne vonogassak magokat, hanem io zywel zerettettel 
zolgalianak, keouetuen eo kgmek az my io praedecessorink-
nak dicheretre melto niomdekokot [Kv; TanJk 1/1. 411]. 
1640: az Alperesek ... az Vyab Itilet mellett azt proponalak, 
hogi az A praedecessoranak akkori Juramentuma ... annihi-
laltatott volna [Mv; DLev. 5]. 1656: Lazar Istuan Uramnak 
Praedecessora Zeteloki Nagy Imrehel hasitot volt hatart 
Gyrgio feleol, nem az Uyfaluiakkal [Zetelaka U; LLt Fasc. 
165]. 1699: Markuly Vonyának ... az Apja s mégh jobb Apja 
is, Praedecessorim(na)k jobbagyi voltak, Modovai emberek 
[Palatka K; SLt AI. 17 Palotkai István P. Horváth Miklós-
hoz]. 1709: Mint hogy Kaszoni János Uramnak a Praedeces-
sora Kaszón székből Erdelyben ki szármázván őstől maratt eö 
kglmere nezendő ioszaga abalienalodott volt apprehendalván 
néhai Mlgös Grof Apor Istva(n) uram eö Nsga [ImpérfVa Cs; 
BCs]. 1739: az A. az Controversiaban forgo széna fíib(en) 
hogy vagy maganak vagy Praedecessorinak divisiojok lött 
volna nem comprobalhattya [Torda; TJkT I. 164]. 1760: Mó-
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sa László Uram tsak ugy Lépett bé ide Arpástora mint idegen 
... se magának Se Praedecessorínak itten Arpáston Őstől ma-
radott Portiojokat nem tudgyuk 's nemis hallattuk [Árpástó 
SzD; BK] | ezen meg nevezett kaszalo retecsket mellyen 
állunk Viasz Ilianak Praedecessora ab alienalta es adtta Zá-
logban Alsó Fülei Vojmin Nyikula Praedecessora(na)k [O.rá-
kos TA; JHbK LIV/33. 3]. 1766: (A telek) az pársoktol, s' 
Praedecessoraktol minden méta nélkŭlt birattathatott, s 
biratottis [Torda; TJkT V. 340]. — L. még AC 185, 273; 
BTN2 215; Kemön 69, 194; RSzF 138; WIN I, 546, 566. 

Szk: boldog emlékezetű 1666/XVI1I. sz. köz.: ennek 
előtte való boldog emlekezetü Praedecessorink Városokban 
lévő két Isputálybeli Szegények számára és seghitségekre 
annuatim két ezer kõ Sót rendeltek volt [Bom. IV. 1 fej.]. 
1730: Mindezekért pedig Mihálcz Ferencz Uram is igiré 
Mikó Judith Asz(szonyna)k életiig való atyafiságos Szere-
tetit és Szóigálatyát, és hogy Annuatim Miko Judit Asz-
szony hólta Után, lelkinek üdvességiért, ha kívántatnék ugy 
boldog emlekezetü Praedecessoriért az Négy Kántoron 
Négy Misét Szólgáltatt [Somlyó Cs; Borb. II]. 

predeklarált előbb említett; care a fost pomenit/amintit 
mai înainte; vor kurzem erwähnt. 1647: azt kiuano(m) hogi 
minek eleötte az predeclaralt peonak rajta exequaltatnanak, 
annak eleötte pelengereztessek megh [SzJk 65]. 1719: az 
meg nevezett szántó földek az praedeclárált Baroti Tamas 
Ur(am) Posteritássira júre avitico deveniálta(na)k [Ne; 
DobLev. 1/97]. 1736: mind hárman ... fateallyák hogy a 
praedeclaralt Gyermeklo tulajdon Márton Birtalan igaz 
marhája [Kv; TJk XV/12. 40]. 1756: Ezen praedeclaralt 
örökségek ... jutottak az emiitett Mlgs Urffi részire [H; JHb 
XXXV/36]. 1794: Tessék azért ... azon praedeclaralt Mi-
kola Rész nevezetit Viselő erdónek a Váradi rész erdőt meg 
külömböztetö régi métájának reambalatiojára Compareálni 
[Ádámos KK; JHb XIX/43]. 

predenominált előbb megnevezett; (care a fost) denumit 
mai înainte; vor kurzem genannt. 1710: praedenominált 
Csontos Győrgj Ur(am) Felesége(ne)k ... Kovács Katha 
Aszszony(na)k Jegyb(e) adott égy maga éppitette kis Sző-
lőt, Egy Zöld selyem övet és egy ezüst kalánt [Küküllővár 
KK; DobLev. 1/67]. 

predeszkribált előbb leírt; (care a fost) descris mai înain-
te; vor kurzem/oben beschrieben. 1768: a' p(rae)describált 
Buza földek jure Gonosiana3 ökglmeket directe concemál-
nák, és ... illyen Cambiumon kívül is rehabéálhatták volna 
[DobLev. 11/392. la. — aÉrtsd: a Gonos családot illető]. 

prediális majorsági, allodiális; predial, alodial; Meierei-. 
Szk: - hely. 1776: Másokat hogy ínvolaltak volna ezen 
Praedialis hellyben nem tudunk [Szalonna SzD; JHbK 
XLII/6]. 1799: elègedendőnek gondollya a' Fel-peres fél a' 
Sütmegi Lakosokat két felé hányni, és a' Praedialis 
Hellyetis két-felé méretni, millyetén reprotestatioját mint a' 
Méltosagos Felperes Groffnénak Mandatariussa a reflexió-
ba inseraltatni, és ezen Executio-rendében observaltatni ki-
vánom [Magyaroság TA; JHbK LX/6. 29]. 1807 k.: Az 
Eskettetö Attya Fiu Testvéreivel a Léán Testvereinek az 
Alsó Sinfalvi praedialis hellyeken lévő Torokbuza Nyilak-
ból reszt nem adat [Sinfalva TA; Borb. II]. 1844: Doboi Jo-
seff Compositioja Csíki Emmanuellel a M. Csáni prediális 
hellyek iránt [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249] * -

legelő. 1850: Uradalomhoz tartozó Kajántoi Tiburczi prae-
dialis legelőnek Lipocz nevü része [Kajántó K; EHA]. 

predialista majorsági telken lakó alattvaló; predialist; 
auf Meiereigrund lebender Untertan. 1850: A* Kolozs Mo-
nostori alapítványi Uradalomhoz tartózó Kajánto Hellysé-
gében, és az ugy nevezett Csonkási Praediumban lévő ma-
jorság belső telkek Lakói... A' Csonkási Praedialisták [Ka-
jántó K; KmULev. 3]. 

prédikáció 1. (ünnepi) szentbeszéd; predică, predicaţie; 
Predigt | igehirdetés; predică, predicare; Predigt. 1570: Mara-
dék peteme Anna, ezt vallia hogy eo Nala zolgalt ez Borbara 
New lean ... egy kort kerettzett volt Teole az predicatiora es 
sokáig keset oda, Masnap Megh Montak nekj hogi nem volt 
az praedication, hane(m) Brassay Jánoshoz Ment volt [Kv; 
TJk III/2. 89]. 1585: Zilassy Mihály vallia Ezten hetfeon 
p(rae)dicatiora Valank [Kv; TJk IV/1. 436]. 1600: eo kgme 
... biro vram holnap praedicatio vthan hiwassa be az Jdes 
vraimat, es bezelgessenek azokrol az dolgokrol [Kv; TanJk 
1/1. 366]. 1631: mikor az ember az praedicatiora megien va-
la, mindenik az uczan volt [Mv; MvLt290.25]. 1650: A böjt-
szegők büntetése flo. 3 ... A kik szt. miséket tunyaságból mu-
latnak, büntetések fl. 3 ... A ki prédikatiorol kimegyen, hellyes 
okát nem adván, büntetése ... egy font viasz [SzO VI, 194 
Cssz, Gysz és Ksz hat.]. 1693: Constálván Réti Sámuel fele-
ségének Németi András Ur(am) ellen mondotta mocskos sza-
vai, hogy praedicatioját hamissolta, rongyos Papnak mondot-
ta ... azért a' törvény szerint... allyon kádra, s reclamállyon 
[SzJk 274]. 1794/1795: a> Papok(na)k kőnyőrgesei es Predi-
katioi igen sületlenek sok hellyeken [M.bikal K; RAk 14]. 

Szk: ~t tesz. 1620: 25 Augusti. Bethlen Gábor őfelségét, 
az erdélyi fejedelmet tevék Magyarországnak királyának, 
mely hírt hozának meg Kolosvárra 1 Septembris, és az nap 
szép prédikációt tőnek [Kv; KvE 151 SB]. 1625: megh hir-
dete az pap mint hogy az vasarnap Nagj Jeles nap reggel 
nem indul hanem praedikátiot tezen [UszT 79]. 1710: Ez a 
nagylelkű pap, elszörnyülködvén a Teleki Mihály istente-
lenségin ... olyan praedicátiót tőn, valaki vagy akkor hal-
lotta, vagy most olvassa, álmélkodhatik rajta [CsH 190] * 
délesti 1648: Ez jelen való 1648 az el mult vásárnap 
delesti praedicatio alat valami pajkos legeniekkel magat 
illetlenül uiselue(n) Biro Ur(am) azo(n) legeniekkel edgiwt 
meghis kalitkaztatta volta [Kv; TJk VIII/4. 267. — aSzalon-
tai Katalint]. 1705: Ugyan ma szintén délesti praedicatio 
alatt jőve ide a fejedelemasszony [WIN I, 436] * estvéli ~ 
1573: Nyreo János Azt vallia hogy zent Antal Nap elèot 
vasarnap estwely predicatio vtan, Eo al volt az Nyreok 
Mywhellie Eleot [Kv; TJk III/3. 77]. 1633. Az el mult har-
madik Vasarnap indulek, es menek en az eóstueli praedi-
catiora [Mv; MvLt 290. 138a] * nagypénteki 1823-1830: 
Ez a szerencsétlen öcsém 1798-ban, húsvét nagyhetében, 
midőn nagypénteki prédikációmat tanulnám a cinterem 
kertében, megjelenik előttem [FogE 278] * reggeli ~ 1652: 
Vagyon az Nadas viszen egy malomis ... Ennek az vamja 
szombattul, vetsemyre harangiul fogva vasarnap mig' az 
reggelj p(re)dikatzio meg' lenne addig' annak az felseo 
keőnek az vamja az Pap(na)k jar [Tűre K; GyU 97]. 1704: 
ma reggeli prédikáción kezdett rosszul lenni Bethlen Ferenc 
uram, és kimene a prédikációról [WIN I, 73] * vasárnapi 
1658: Ezek3 ugy testálnák a' papjok felől hogy néha néha e 
latogat a' korcsomara. Vasarnapi praedikatiotis mulatót el 
egyszer [UF II, 191. — aA kucsulátai esküdtek]. 
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2. temetési prédikáció; predică ţinutä la o înmormîntare; 
Predigt beim Begräbnis. 1704: midőn már a főbb ceremó-
nia után a prédikációhoz fogtanak volna, a commendans 
csak megizeni, hogy a templomba nem engedi, hogy te-
messék3 [WIN I, 240. — "Toroczkai János kisfiát]. 1734: 
Halott felett való egj praedikatiotol az eddig való usus 
szerint lészen 3 :/: 3 márjás [Dés; Jk 556 a]. 1736: Mikor 
valamely ur, házán kivül, kivált valami városon megholt... 
koporsóban tették, akkor éneknél s predicatiónál egyéb 
nem volt, ritkán búcsúztatás [MetTr 400-1]. 

Szk: halotti 1697: Eskŭtŏtŭl Halotti Praedicatiotul 
Flór. 1 [Sarmaság Sz; SzVJk 181]. 1722 k.: Proventus Pas-
toris... Halotti praedicatiotol s Copulatiotol a ki mint alk-
hatik. Ha nem praedikall hanem csak a testet kisiri fel ke-
nyér, edgy pecsenye, edgy kupa Bor [Vajdasztiván MT; 
GŏrgJk 140]. 

prédikációbeli szentbeszédbeii; din predicä/predicaţie; 
in der Predigt | igehirdetésbeli; din predică/predicare; in 
der Predigt. 1771: Tudakoztam azoktól az kik laktanak 
mellette, de azt mondották, hogy soha imádságát nem hal-
lották3 ... elment ugyan a templomba, de csak a praedica-
ţióbéli oratio elegantiájának hallgatásáért [RettE 255. — 
Szilágyi Sámuelnek]. 

prédikáció-hallgatás igehirdetés-hallgatás; ascultarea 
Predicii; Predigtzuhören. 1710 k: Religio nem azt tészi, 
amit magyarul vallásnak mondunk, mert a vallás, prédiká-
ció-hallgatás, templomba való járás, isteni tisztelet, imád-
ig , és minden jó cselekedet, virtus, Isten és felebarátodhoz 
való szeretet, igazság, olyan a religiónak, mint a levél, vi-
r*g, gyümölcs a fának [BÖn. 428-9]. 

prédikációs prédikációval eltemetett; (înmormintare) la 
care preotul a ţinut o predică; mit Predigt begraben. 1817: 
Temettetett Horvát Therézia Özvegy Mike Ferentzné ... for-
^nyavalyában. Praedikátzios [Burjánosóbuda K; RAk 

Szk: - halott. 1868: temetési Dij. prédikatios halottol 42 
Xr [Gyalu K; RAk 144]. 

prédikáció-tétel prédikálás; predicare; Predigen. 1662: 
Az fejedelem3 testével ... megindulni semmit nem késének, 
nanem hovahamarébb koporsóba záratván, a városbéli 
e§yik prédikátor által egy illendő prédikációtétel után ... az 
naP az testtel Székelyhídra mentek vala [SKr 558. — h á -
mori Gábor]. 

Prédikál 1. egyházi beszédet mond; a predică, a rosti o 
Predică; predigen. 1589: Az my az Jesuitakrol marat 
P(rae)dicator dolgát nezy, ky itt p(rae)dikallana, eo kegmet 
kcrywk zeretettel ... hogy itt ne p(rae)dikallyon, hanem 
•nnet az hatarro<l> el mennyen [Kv; TanJk 1/1. 98-9]. 
*592: Plébánost valaztuan ... eo kegme hiuatallia zerent 
Prédikallion, ha io akarattia lezen hozza [Kv; i.h. 195]. 
'605: Tetczet eo kgk azys hogy az Tanachbely Vraím zor-
êalmatoson vigyazzanak ez az recepta religion kyweol 
semmynemeo idegen praedicatorokat ne engedgyenek az 
varoson praedicallany, hanem chyak affele renden valók 
Pfaedicalyanak akik az varos eleyben Ieottenek volt keo-
nieorgeny [Kv; i.h. 1/1. 493]. 1612/1723: Minden harmad 
Vasárnapon reggel a* Pap Bodonba menyen praedikallani 
IHbEk]. 1625: Jure regni ne(m) szabad volt ott praedica-

prédikálás 

lani es nekedis ne(m) kellett uolna admitalnod ... mert 
ne(m) secularis ember dolga afféle Ecles(ias)tica dolgok-
ban auatni magát [UszT 78]. 1722 k.: A temetésért, ha pré-
dikáll, a' bér ado ember tartozik den. 24 [Berekeresztúr 
MT; GörgJk 151] | Mikor az Varban praedicall a Minister, 
edgy ejtel bor es ket Czipo [Görgénysztimre MT; i.h. 105]. 
1741: Zágoni Ferentzemet Isten magához szollitvan ... Pre-
dikallotta(na)k felette Tisz Radnotfaji Sigmond Ur(am) és 
Mártonfalvi János Uram [ArJk 44]. 1760: (A deákok) tar-
tozzanak mind a' belső, mind penig ha ugy kívántatik a' 
külső Templomban is predikállani [Kv; SRE 194-5]. 

2. vkit/vmit/vmilyen vallásos tant hirdet/tanít; a predică, 
a propovădui o credinţă religioasă; eine religiöse Theorie 
predigen/verbreiten/verkündigen. 1562: Ez tájban3 Kons-
tanczinápolyban egy Ibraim nevü fö török papot, ki a 
Krisztust praedicálni kezdette volt és Mahumetet hamisolja 
vala, ezt megkövezék a törökök, azután a testét megéget-
vén, a széllel elfútaták a porát [ETA I, 14 BS. — 31540-
ben]. 1662: Az hamisság, az istentelenség tészen — azt 
prédikálja nekünk Ésaiás — az Isten és bűnösök között 
szakadást [SKr 696]. 

Szk: újságot ~ új tanokat hirdet. 1572: Byro vram Ne-
ged Magawal az fejedelemhez Mennyen, keoneregien Az 
vyonan Ieot p(rae)dicatorert... Nem oly ember kyhez vala-
my ketthseg lehetne hogi orzagnak Bantasara lenne ... ke-
neregienek hogi eo N. Neh haboritana Megh az varast az 
Thanitok dolgaban, Mert Naloknelkwl Nem lehetnek es 
Nem vysagot p(rae)dicalnak [Kv; TanJk V/3. 62b]. 

3. vmi bizonyít vmit/bizonyságot tesz vmi mellett; a do-
vedi/demostra ceva; etwas beweisen. 1662: Báthori Kristóf 
szép csendes igazgatása alatt... melly virágzó boldog álla-
potban volt Erdély országa ... megmutatják csak a Szászsá-
gon a szegénység által falunkint építetett sűrű cserepes és 
sok kőházak, mellyek a népnek akkori boldog állapotját 
eléggé prédikálják [SKr 80]. 

4. hosszasan beszél/bizonygat vmit; a demonstra/re-
comanda cu insistenţă; lange reden/beteuern. 1669: min-
deneket ő nagysága előtt elkövettem; eleget mondottam 
praedicállottam; mely miatt annyira fokadozott ő nagysága, 
még mioltától fogva ő nagyságát szolgálom, azt nem hal-
lottam [TML IV, 544 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
1812: En magam is a' Tkes úrnak aszt p(rae)dikállottam 
hogy az ne tétettessék edgyik negyedik Caput Bonorum-
nak, mert az meg-romlik a' kinek a' fog esni [Dés; BetLt 
Bajó László Osdolai Vass Antalhoz]. 1843: Az erdőgond-
nok úr praedicalt az embereknek egyet, megmutatván, 
mennyi fára van szükségük, és mily múlhatatlan legyen az 
erdőmagvetés [VKp 78]. 

prédikálás 1. prédikáció; predică, predicaţie; Predigt | 
igehirdetés; predică, predicare; Predigt. 1570: Az peter pap 
dolga feleol Igh vegezet ew kegek hogy Theobe Az Temp-
lumbelj zolgalatra Beh nem akaryak venny, hane(m) eo 
kegek Byro vramat Azon keryk Mind plébános vramal 
egyetembe, hogy ew kegnek legien gongyok Rea hogy 
kerestessenek Thwdos Embert Ez Mostani predicator Mel-
le, kynek Thwdomanya legien az predicallasra [Kv; TanJk 
V/3. 3b]. 1605: Megh ertettek eo kgmek az Commissarius 
Vrak eo Nagk valaz tetelet az ket rendbely szász es magyar 
praedicatoroknak zabados praedicalasok feleol [Kv; i.h. 
1/1. 439]. 1636: Azon kezde el az praedikallast István 
Uram, az mikeppen Christus Űrünk az Templomot megh 
tiztita ugy enis elseoben megh tiztito(m) [Mv; MvLt 291. 
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67a]. 1662: Medgyesi Pál ... gróf Bethlen István s utóiban 
méltóságos Rákóczi Zsigmond utolsó tisztességek megadá-
sakori prédikálásiban ... meg is prófétálta valaa [SKr 307. 
— aAz ország romlását]. 1683 k.: Halott Felett valo 
praedikállástol Flór. Nro 1 [Sámson Sz; SzVJk 165]. 1722 
k.: Proventus Pastoris ... Halott temetesert, ha valamelly 
Gazda embernek halottya esik attul tartozzék fizetni Dnr. 
24 a praedicallasert [Körtvélyfája MT; GörgJk 121]. 

Szk: ~tói megtilt az igehirdetéstől eltilt. 1579: myert 
hogy az feyedelem paranchiolattia Altal meg tiltotta az 
plébánost az p(rae)dicalastul teczet eo kegmeknek egez 
varasul, hogy botrankoztatas semmy ne essek az keosseg 
keozt hogy mind a ket fel p(rae)dicator az p(rae)dicalastul 
meg zwnnyek addigh a' migh az orzagtul es az feyedelem-
twl valazza Ieze(n) eo kegmeknek [Kv; TanJk V/3. 189] * 
délesti 1674: Bé hivatván Urunk eö Nsaga fogta keze-
met, Dellyesti Praedicállásomat el végezvén ex Esa. 26. 20 
[PatN 11] * halotti 1722 k: Proventus Pastoris ... 
Estveii harangozastol egy egy kenyer... keresztelestől egy 
tyúk egy kenyer, halotti praedikállástol az mint meg alkha-
tik az Praedikatorral [Radnótfája MT; GörgJk 113]. 

2. (Isten igéjének) hirdetése; propoväduire(a cuvîntului 
lui Dumnezeu); Verkündigung (von Gottes Lehre). 1761: 
Adjad, Uramisten, kinek-kinek a te szent lelkednek világo-
sító erejét... de kiváltképpen azok, az kik magok felől na-
gyokat állítanak és a te anyaszentegyházadat elnyomni 
igyekeznek, hogy légyen annak e földön is békessége, és 
zengjen mindenütt a te szent igédnek praedicálása [RettE 
119]. 

prédikálhat 1. prédikációt mondhat; a putea predica; 
predigen können | igét hirdethet; a putea predica; predigen 
können. 1571: mynden Themplumba ket predicator lewen 
... egyk Zent peterbenis predicalhat | Hog' e' szász plébá-
nos ne(m) p(rae)dicaihatot, megh intettek hog p(ro) se mast 
tarchion [Kv; TanJk V/3. 34a]. 1604: Tetczet... hogy azon 
Vraim az praedicatorok állapattya feleolis eo Nagoknak 
Zollyanak, es kewannyak megh keonyeorges altal hogy va-
lamy bizonyos helyen zokot regy rendtartassunk Zere(n)t 
p(rae)dicalhatna(na)k es halgathatnak az Jsten Igeyet [Kv; 
i.h. 1/1.492]. 

2. vmi hirdethet/bizonyíthat vmit; a putea dovedi/de-
monstra ceva; beweien, verkündigen können. 1662: sok 
szép benefîciumit, jótéteményit, adakozásit elég sok helye-
ken való ecclesiák, oskolák prédikálhatják [SKr 286]. 

prédikáló 1. prédikációt mondó; care predicä; predi-
gend. 1811: Te pedig Gazdádhoz hív oh szelidetske Há-
zam' eszterhájján hangitsáló Fetske ... Kis Remete! imé 
meg-nyitom ablakom ... te vagy szivemre prédikállo Pa-
pom, Kitől most dorjgálást 's kemény fenyegetést, Majdég 
vigasztalást hallok [ArÉ 108-9]. 

2. ~ katedra szószék; amvon; Rednerpult, Kanzel. 1749/ 
1770 k.: Anno praeterito 1748 Bvárallyai Refor Ekla maga 
költségével a' Templomnak közönséges székeit erigálta de 
novo . . . a ' Prédikáiló Cathedrat Lévai Jánosné Vég Anna 
Aszszony ex fundamento folyó órával meg-ékesitvén 
tsináltatta [Bálványosváralja SzD; SzConscr. 210]. 

prédikálószék szószék; amvon; Rednerpult, Kanzel. 
1579: Az Keonywek felól penigh, kik Az ket Natio p(rae)-
dicalo zekyheoz zereztettek, Azrol igy vegeztek eo kegmek 
hogy Az ... Inue(n)tatorok azokat is Inue(n)tariu(m) zerent 
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ha vagio(n) eló keryek, ha penigh ninchien, Az keonyweket 
zam zerent, elo kereswe(n) LaYstrom zerent Aggyak kezebe 
plébános vramnak [Kv; TanJk V/3. 196b]. 1595: hogi az 
kis templúmba az ket Embernek aúagi firfiaknak valo 
zeket az keolab melleol az predicalo zek melle tetetúk az 
pulpit vegibe, Az kik oda emeltek attunk f —/14 [Kv; 
Szám. 6/XIII. 35]. 1604: Ezeken kjweol mindenik Temp-
lomban leweó praedicallo zeken egy egy feyer zeoniegh 
eggik vy [Kv; RDL I. 77]. 1643: egy félig viseltes gránát 
Szőnyőg a praedikállo szeken [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 
142]. 1728: Egj festekes melly a Predikallo szeken ál [Itye-
fva Hsz; SVJk]. 1789: a Papís a prédikállo székbölis hir-
desse ki az Atyák(na)k hogy fiokot Jskolába jártassák [Ké-
nos U; UszLt XIII. 79]. 1802: a' királlyi ide küldetett Pá-
tenst két egy más után kővetkező Vasarnapokon a' predi-
kallo székből fel olvassák [M.bikal K; RAk 34]. 1849: If-
jabb Újvári János ... a prédikállo szék feletti korona fa vi-
rágjait ö csinálta [Damos K; RAk 125]. 

Szk: - láb. 1646: Convenialtam az Képfaragó Illies Vra-
mval az predicalo szeknek cifralasara, Egyik Egyk tabla-
nak megh kezitthesere mind alabastrom kővel együt f 7 d 0 
... fizetet az praedicalo szek lábon valo ket napi munkámtól 
f 1 [Kv; ACLev. 66a] * ~ takaró. 1862: Prédikáló szék 
takaró fl. 2 [Bács K; RKAk 233] * kõbõl rakott 1681: 
Kápolna, vagi réghi Templom ... Kőből rákot praedicállo 
szék Nr 1 [Vh; VhU 525]. 1803: deszkából készíttetett 
kŭsded festett koronátska ... Ezen korona alatt vagyon há-
rom gráditsu, köböl rakott Prédikállo szék [Betlensztmiklás 
KK; UnVJk 30] * külső-. 1609: Hogy az kwlseo praedi-
kallo zek felett valo filegoriat megh pleheosztetuk veot-
tu(n)k szeget Lapos feywt lakatos Georgtol ... d 6 [Kv; 
Szám. 12b/IV. 124]. 

prédikáltat prédikációt mondat; a puné pe cineva sâ 
ţinä o predicä; predigen lassen. 1581: Biro vra(m) hywassa 
be Az plébánost es Inchye megh hogy ... vosamap Az Zent 
petery plébánost fel ne hozza az kosseg kózzwl hane(m) 
mind estwe Reggel ot p(rae)dicaltassak [Kv; TanJk V/3-
248a]. 1625: Fabian tamas ... Koro(n)drá ... papesta papot 
uit be es ot predicaltata [UszT 179b]. 1687 k.: Házi gaz-
da, gazda aszszony ha meg hal, semmit sem fizetnek a 
praedikállástol de ha tseledgyek hal meg s praedikáltatnak 
alkudgyanak ã Praedikatorral [Nagyemye MT; MMatr 
277]. 

prédikáltatás igehirdettetés; predicare; Predigenlassen. 
1662: Mely égésnek sebességét nézni, ó melly rettenetes 
vala!1 De főképpen a Péntekhelyi utcai magas házakét s a 
város közönséges egyházáét, hol naponként az Istennek 
tiszteleti s az evangéliumunk prédikáltatása bőséges mér-
tékben kiszolgáltatni szokott vala! [SKr 588-9. — "Vára-
don]. 

predikamentum vélemény; pärere; Ansicht, Meinung. 
1664: Bezzeg az mint látom, Urunk is más praedicamen-
tumban vagyon most, kéreti is Kigyelmedet felette igen, nç 
mulasson, szombaton legyen itt [TML III, 118 SzentpáU 
János Teleki Mihályhoz]. 1671: Énnekem is Kucsuk ezen 
dologról írt bővebben is ... Úgy látom, ő jó praedicamen-
tumban van az mi dolgainkról [TML V, 573 Bánfi Dienes 
ua-hoz]. 1672: Petróczi uram az estve érkezett... Itt alig hi-
szem egy praedicamentumban találja az embereket [TM 
VI, 113 ua. ua-hoz]. 
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predikáns hitszónok; predicator; Prediger, Prädikant. 
1653: a három tudákos embereka, egyakarattal fel kezdék 
állatni azt az anyaszentegyháztól régen condemnáltatott té-
velygést, úgymint a sabeliana, fotiniana és ariana haeresist 
avagy értelmet, mely ellen a calvinianus papok s praedi-
cansok eleget hánykodának ugyan mind disputálással, 
mind pedig írással, de ugyan semmit nem obstálhatának 
[ETA 1,27 NSz. — aDávid Ferenc, Blandrata és Frankén]. 

prédikátor (protestáns) lelkész; preot (protestant); 
(protestantischer) Pfarrer. 1568: Stephan(us) Hunyadi 
iuratus fass(us) e(st), tudo(m) azt hogy mikor az zabó ba-
lint ZQleyebe myel vala ez lean, es a myet el vegezte volna, 
hat akor zabo bal int egy palastot wçth el t<?le, az leantul... 
Q azt monda gyanakodik hogy or marha mind nap estig 
reytegette, es <? ezt monda hogy a biro kezehçz agya, a 
vagy a p(rae)dicatoral meg hirdety [Kv; TJk III/l. 200]. 
1571: eo kegelme plébános vram Melle Elegh egy predica-
tor az zas vraim Rendyre, Az magiar vraim Rezere azon-
képpen ketteo [Kv; TanJk V/3. 46b]. 1578: My Balas pap 
Sepsy zent gergy predicator ... es zabo gergely ... az alatt 
megh irt dolgokban my fogott birak lewen ... tőnek my 
elŏttwnk illien kótest es vegezest [Uzon Hsz; Kp I]. 1622: 
Praedicator Jóuedelme. Mindenhol Quarta az regj rendtar-
tás szerent [Buza SzD; SzJk] | Az Praedicatomak kett keó-
hól vetest adnak ... Faual el tartiak elegsegessen [Meleg-
földvár SzD; SzJk 4]. 1652: mivel annak eleötte kőzöttek 
Praedikátor ne(m) lakott, igen szűkön hallottak az I(ste)n 
•gejet, kivának es kérék hogy kőzikb(e) Pastort adnank 
[Borzás Sz; SzVJk 47]. 1681: Az Malom p(ro)ventusabol 
32 itt való praedicator(na)k Sabbathale jár, terminussá ez: 
Szombaton veczernyekor kezdődik, s vasarnap ugyan az 
ûdö tajban vegezödik [Hátszeg H; VhU 149]. 1694: Valaki 
a Praedicator Atyafiak közzül akar füstős akar porral való 
dohanyozasa felől convincaltatik, nem penzel es egyeb 
mulctaval hane(m) tisztitől való meg fosztatással... büntet-
etik [SzJk 277]. 1722: Ha mikor Praedikátor marasztásá-
nak ideje jő, nem tsak az választott emberek8, hanem az 
egész Megye egybe gyűlvén maraszszon Papot vagy bo-
tsásson el a' Patronusok Consensusával [HbEk. — aTi. a 
Presbiterek]. 

Vö. a fõprėűikátor címszóval. 

Hn. 1670 e./1687 k.: A Praedikátor erdeje mellett (sz) 
[Pánit MT; MMatr. 344]. 1794: egy darabb erdős hely 

Praedicator Erdejenek neveztetik [Szásznyíres SzD; 

Szk: első 1652: Az első praedicatort az eö Collegaj-
nak el bocziatasaba(n), es azok helyeben masoknak hivatal 
adasaba(n) consulalliak es ertelmet vegyenek [Kv; KvRLt 

A. 1] * fejedelem ~a. 1593: iffiw istwan ki debreczen-
hol wasarhelyre megien lakni, kj az feiedelem predicatora-

egj ... wizj wasarhelig 6 lowon kanta mihaly f 6 [Kv; 
5/XXI. 99] * fungens 1790: Szabó Mihally a 

mostani fungens Prédikátor [Györgyfva K; RAk 36] * 
Kálvinista 1630: Az Cáluinista praedicatoroknak fizet-
em ... f45o [Kv; Szám. 18b/lV. 91]. 1653: Ezeket4 én hal-
ottam akkor fóemberektöl és egy Joannes Rettegi calvinis-

praedicatortól a magam asztalomnál [ETA I, 40 NSz. — 
A Báthori Zsigmond neveltetésére von. részleteket]. 1710: 
j^ntentiáztak meg egy katonát a sényöi kalvénista praedi-
Kâtorért ... Sententiázták tortúrára, azután karóra [SzZs 

* keresztény 1595: 27 Nouembris Biro vram es az 

Egez Tanachi adatot kęt Rabnak, Modrich Jstuannak, ke-
reztie(n) praedikatomak, Es Eőzteön Bamabasnak segitse-
gwl valtsagokra f 2 d 50 [Kv; Szám. 6/XVI. 52] * luthe-
ránus 1710 k.: A rüszi lutheránus prédikátort, orgazdá-
nak fogván, 800 forintig megsaccoltattaa [Bön. 948. — 
aSzász János]. 1742: a Sejki Magyar Lutheránus praedica-
tomak ött kupa pálinkáért erogalodott Cub 1 Metr. 1 
[Szászerked K; LLt] * magyar ~ református lelkész. 1599: 
megh ertettek eo kgmek Kosa János az itt való magyar 
praedicator keonieorgesebeol, az eo kgme regy iambor 
zolgalattjatis zemek elejben vewen, az egy eztendeoben 
sallariumiat megh iobbittyak keez penzel eotwen forintal 
[Kv; TanJk 1/1. 345]. 1671: lévén Privilégiumok a' Há-
czokiaknak hogy a' Postálkodás ŏ rollok tollaltassék, de 
ugy hogy Magyar Praedikátort, Scholát, és Templomot tar-
tozzanak tartani [CC 29]. 1681: Az Malom Proventusabul 
az itt lakó Magiar p(rae)dicator(na)k Sabbathale jar [Hát-
szeg; VhU 604] | Conventioja Hunyadi Magyar Praedica-
tor(na)k ... Fajlondis poszto öt singh ... Karasia poszto, 
kilencz sing [Vh; VhU 640] * oláh ~ görögkeleti lelkész. 
1657: A' schola visitatori legyenek primario a Fagarasi 
ministerek és a Consistoriumbéli deákos értelmes, jó oláhúl 
tudó, két, három jnspectorok, két két mentől tudosabb 
bojérokkal és olah prédikátorokká! együtt [Fog.; UF II, 
187]. 1725: Popa Vonya... velkeria olah Praedicator [Ks 7. 
XV. 12b. — aTA] * ortodoxus evangélikus ~ református 
lelkész. 1662: Ugyanezen áprilisi gyűlés alatt4 Kemény 
Jánosnak krími fogságából küldött levelei érkeztek vala, 
mellyeket tiszteletes Séllyei István orthodoxus evangélicus 
prédikátor ... az ország lakosainak hozta vala [SKr 408. — 
a 1658-ban] * református 1726: Dálnoki Kovács Josefif 
Nemes Fejér vármegyei Bodolai es Nyiéni R(eformatus) 
Praedicátor [BLt 1]. 1746: Eltetö Ferentz Ur(am)... az ide 
való R(e)f(ormá)tus Praedíkatort is a Templombol hogy ki 
jött a Czin teremb(en) még verte [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 1797: vétsia Réfor(matus) Prédikátor Intze István 
Uram [DE 2. — aMT] * római hiten való 1579: Ertyk 
eo kegmek az vrunk eo Naga paranchiolattyat Az Romay 
hwten való p(rae)dicator felöl [Kv; TanJk V/3. 192b] * 
szász 1587: az Szaz prçdicatornak egi vttal adattata 
vram szendeljt ket zazat [Kv; Szám. 3/XXX. 20]. 1601: 
János vramnak az zaz p(rae)dicatomak az eo salariumiara 
fizettem f 25 [Kv; i.h. 9/XV. 38]. 1697: Tiszteletes Divinyi 
Pál Refor. Szász Praedicator Urnák ... hűséges és szorgal-
mas szolgálattyat meg tekintvén az Ecclesia, nem leszen ö 
klme felöl feledekeny [Kv; SRE 55]. 1735/1826: az ide 
való Hoszszuaszoia Szász Praedicator intimatiojábol men-
tenek ki azon Erdőre a Szász Ecclesia Tagjai, a magok 
Ecclesiajok jussaknak defensioja végett [SzentkZs Lodor-
mányi dézma 75. — aKK] * udvari 1657: mivel általam 
azt is kévánták vala, hogy követek mennének az tractára, 
küldé az fejedelem ... az udvari prédikátort Csulai Györ-
gyöt [Kemön. 181]. 1692: Mű Szent Györgyi Thamas 
mostan Udvari Predicator, es Karaczonfalvi János mind 
ketten Fejervarmegyeben Kuttyfalva(n) lakó Lelki Tanittok 
[JHb X/7]. 1694: Megbetegedvén amaz nagy Isten ajándé-
kával biro udvari praedicatorunk, T. Nagyári Josef uram ... 
meghala [IIAMN 333]. 1710 k.: Az én mesterem, Kereszt-
úri Pál, mint fejedelem udvari prédikátora Radnóton ... a 
veteményes-gyümölcsös kertben a filagóriában szállott 
mindenkor [Bön. 524] * unitárius 1732: Karácson 
után, Kádár Péter adván el a' Léányát, az Lakadalmasok bé 
mentek Unitárius Praedicator uramhoz, s ott vendégesked-



prédikátor-ember 

tenek az égett boron [Hévíz NK; JHbT]. 1743: Vitályus Ist-
ván ... Nagy Apja édes egy Testvér lett volna Néhai Vitá-
lyus György Unitárius Praedicatorral | at valo Unitárius Prae-
dicator [Kál MT; Beiz. 12. 92/206]. 1766: Uzoni Kispál 
László Uram Kglmedet Fejer Vármegyében Felső Rákoson 
fungáló Unitárius Praedikátort Kōkósi György Pap Uramot, 
miáltalunk modo legitimo admoneáltattya [Kp 1.228]. 

prédikátor-ember lelkész; preot; Pfarrer. 1662: (A pa-
latínus) az ártatlan, jámbor, istenes prédikátor-embert ma-
gához vitetvén, hogy inkább el ne vesztenék ... az jámbor 
prédikátornak úgy lett vala szabadulása [SKr 568]. 

prédikátori lelkészi, lelkész-; preoţesc, de preot; Pfar-
rer-. 1662: Gellei István ... ékes beszédű becsületes prédi-
kátori ember volt [SKr 134]. 

Szk: ~ hivatal. 1671: Praedikatori hivatalunkra kőtelező 
juramentumok(na)k formajais erre mutat, hogy I(ste)n 
szerint valo jo dolgokba(n) engedelmesek lészünk [SzJk 
118]. 1677: a' kik valoságos igassággal Praedikátori s' 
Mesteri hivatalokban, avagy a' Deáki tudománynak tanulá-
sában forgolodnak, azoknak meg-akadékoztatások, hábo-
rittatások ... ne légyen [AC 12]. 1700: Tiszt. Sos Ferencz 
Uram(na)k ō kl(ne)k praedicatori hivatalra adassék tisztes-
séges vocatio [Kv; SRE 64] * - jövedelem. 1667: Az 
Götziek az Praedicatori jövedelem felet veszeked(ne)k, 
nem akarjak ki szolgaitatni, söt kitsinyiteni akarjak melyről 
al Ispán uraimekal kel beszelgetni [SzJk 169] * - rend. 
1662: Az prédicátori rendek előtt pedig szóbeszédben nagy 
obtestátiókkal állattatik vala az is, hogy a vilnai keresz-
tyénségen tött üldözésbéli nagy bosszújának megtromfolá-
sára menne [SKr 349]. 1671: Vadnak oly Emberek-is kik 
az Praedikátori rendeknek szokot jövedelmeket, dézmajo-
kat ki-adni nem akarják [CC 2] | Mivel pedigh ugy tud-
gyúk a Canonokba(n) vagyo(n) emlekezet arról is igen 
szükséges(ne)k lattjúk hogy tartozzanak a p(re)dikatori 
rendek minden Ecclesiakba(n) az i ifjakat s öregeket is a' 
kik nem tudnak az Cathecismusra tanítani [SzJk 116-7] * 
~ tiszt lelkészi tisztség. 1720: Tiszt. Tudós Batzoni Mathe 
Vram(na)k ō klmenek a Praedikatori tisztnek s hivatal(na)k 
ezen Colosvari Rf Ecclesiabann leendő exornálasara ... 
tisztességesenn hivatal adatik [Kv; SRE 135]. 

prédikátorné a prédikátor felesége; preoteasä, soţie de 
preot; Frau des Pfarrers. 1586: Theleky Leórincz vallia Tu-
dom hogy Istua(n) p(rae)dicatome panazolkodik vala hogy 
heaba Ieot ide huniadról az Borokért [Kv; TJk IV/1. 501]. 
1657: Janki Andrasne ugyan mostani Betleni predikatorne 
[SzJk 83]. 1678: Bakonyai Mihalj Papné Czako Judit Asz-
szony ... ki most Sepsi széki Szotyori Prédikatome [BLt]. 
1692: A Második rend széka Bán Miklosné, azon tul a' 
Praedikátoméjé [Galambod MT; MMatr. 421. — aA temp-
lomban]. 

Szk: özvegy 1767: az betsűletes özvegy Praedicátor-
nék [Kv; Ks 11. XLVI. 45] * szász 1598: 18 Augusty 
hogy az pwspeokne, es az zaz p(rae)dicatorne gyermekeit 
el temetek, fizettünk az harangozasert f — d 96 [Kv; Szám. 
7/XVI. 41]. 

prédikátoros könyv prédikációs könyv; cazanie, carte 
religioasă care cuprinde predici; Predigtbuch. 1849: Egy 
oláh biblia 5 f.. . Egy praedicatoros oláh könyv xr. 30 [Mv; 
MvLev. Trombitás Parthenius gk pap hagy. 8]. 
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prédikátor-rend lelkészi rend; preoţime, tagma preoţe-
ascä; Pfarrerschaft. 1605: az praedicator rendek ... mind 
hewet hydeget velwnk eggywt twrtenek zenvettenek [Kv; 
TanJk 1/1.525]. 

prédikátorság 1. lelkészi tisztség; preoţie, funcţie de 
preot; Pfarreramt. 1594: Az warodi Mestertt ... wizi Dar-
ûoss János ... Tordara... predikattorsagot atag (!) feierûarot 
Nekye [Kv; Szám. 6/VIII. 188 Casp. Semel sp kezével]. 
1601: János Vramat az Lectort, Mikor Predicatorsagra hit-
tak volna, az Plébános haznal helt adanak nekj, kezitettem 
2 hazat nekj [Kv; i.h. 9/XV. 10 Jeremiás Nekel sp kezével]. 
1646: Stephanüs Kekesi Eösi praedikatorsagabul Legenben 
collocaltatot az Ecclesiatul, melyet magais acceptalt [SzJk 
64]. 1675: Indulta(m) ki lO.orakor Kolosvarbol paripán 
Radnóti Praedikatorsagra ... költöztem az Parochialis ház-
ban [PatN 12a]. 1696: Tiszteletes Tudós Szathmári Pap 
János Uram(na)k ... adván hivatalt Tiszt Ecclesiank Praedi; 
catorságra I(ste)nn klmeböl ö kezdette ez mai napi reggel1 

órán szolgálattját az Ecclesiaban [Kv; SRE 47]. 1710: A 
Reformata Tiszteletes szász Ecclesiáb(an) Praedicatorságra 
hivattatott Melit Simon Uram ö kglme [Kv; SRE 117]. 
1763: Érkezvén B. Hunyadrol a' Gyalui Ref. Nemes Eccle-
siában, magamat devovealván azon Ecclesianak Prediká-
torságára (:meg elégedvén az engedetlen Iudéabéli B. Hu-
nyadiakkal:) elsőben ezen Ecclesiát meg látogattam, Textu-
som levén Rom. 15: 30-33. Bé köszöntöttem a' Sz. Pá' 
Szavaival Rom: 1:9-11 [Gyalu K; RAk 5]. 

Szk: udvari 1674/1750 k. : Hogy a jó rend observal-
tassek, es holmi inconvenientiak ki ne következzenek 
belőle a Collegiumokbul es Scholakbol Udvari Praedika-
torsagra s mas Ecclesiakbeli Ministériumra Deakok(na)k ki 
adattatni meg nem engedtetik az Szent Generalistul [RCyLt 
A. 12]. 

2. vki lelkészségének ideje; timpul cît este ín funcţie un 
preot; Zeit des Pfarreramtes. 1703 u.: A. 1703. Somlyó vá-
rossának fel praedáltatása után, ezekkel épült az Eccl(esi)a 
Zoványi György Prédikátorságáb(an) [Somlyó Sz; SzVJk 
64]. 1732: Tiszteletes Csiszer Sámuel Ur(am) Martonosi 
Praedicatorsagab(an) conferalt ezen Martonosi Eccla sza-
mára ket darab szanto földet [Martonos Hsz; SVJk]-
1746/1799: Anno 1746. die 23 julii mult ki e világból 
idvezült Kapronczai György uram ... m.-vásárhelyi predi-
kátorságának 26. esztendejében [Mv; EM XVIII, 449]. 

3. lelkészi rend; tagma preoteascä, preoţime; Pfarrer-
schaft. 1678: Az magyar praedicátorság állapotjárói írott 
apologiát említettem vala azelőtt is Kegyelmednek, hogy 
találnánk módot benne, bárcsak ötven hatvan exemplárt 
küldhetnénk fel oda fel az Imperiumba [TML VIII, 110 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

4. lelkészi képesítés; carieră/pregătire de preot; Pfarrer-
ausbildung. 1710 k.: Ami szegény deákok academiákba 
mentek vagy promoveáltattak, mind csak theológiára, pre-
dikátorságra készítették magokat, jus, medicina, philoso-
phia s kivált mathesis ... újság s csuda volt a magyar 
academicusoknál [Bön. 542]. 

prédikátor-tartás lelkésztartás; ţinerea/angajarea unui 
preot; Pfarreranstellung. 1673: A' G(ene)ralis deli béradó-
ja szerint Kakasd és Medgyesfalva között illye(n) contrac-
tust csináltunk ... bé vévén mind a két falu béliek(ne)k ke-
zeket, hogy az edgyütt valo Praedikator tartásb(an) meg 
maradnak ... a* Parochiat édgyütt épitik [Medgyesfva Ml, 
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MMatr. 73]. 1683 k: tőttenek illyen Fogadást az Praediká-
tor tartásb(an) [Sülelmed Sz; SzVJk 111]. 

predikátum (nemesi) előnév; predicat, titlu nobiliar; 
adliger Vomame. 1770: Szilvási Ádám velem egyforma 
!<Jejŭ volt ... Torda vármegyében Csürülyén, Szilváson, 
Kunkon birnak valami jószágot Cseszeliczki-Szilvási neve-
zet alatt, mely per alatt vagyon s félnek lemondani a Cse-
pelit praedicatumról, de valósággal szilvási vagy légeni 
Szilvásiak [RettE 236-7]. 1783: A mi nézi a Tisz. Bartos 
Kelemen recongnicionálissát, ennek törvényes hitele nem 
•ehet... azért hogy semmi dátuma nintsen ugy ... magának 
Predicátuma ki lett légyen, és hova való [Hsz; BLev.]. 
1800. meg vagyon tiltva, hogy senkiis praedicatumaval ne 
élhessen ha az ötét Törvény vagy különös privilégium sze-
rént nem illeti [Msz; DLev. 4. XL]. 

prédium 1. birtok; prediu, moşie; Besitztum | telek; pro-
Prietate, telechi; Grundstück. 1677: Hajdúság magok terri-
tóriumokon kivŭl, joszágot, praediumokat birván, azon 
jurisdictioval kel bimiok, mint más Nemes Patronusok 
[AC 258]. 1731: Szunjog szegi praediumon lévő Szomosi 
Malom [Szunyogszeg SzD]. 1745: ezen Praedium8... felis 
van osztva és barázdolva [M.bece AF; Told. 18. — 
Praedium Solymos; később: Kis-, majd M.solymos AF]. 
y71: az Aranyi4 praedium Erdejiböl vágatt fákat... igen 
Jól láttam [Nándra H; Ks 93. 19. 6. — aH]. 1807: a Pleni-
Potentiában ki fejezendő hatalmamnál fogva meg mutatom, 
h°gy a Mlgs Báró Uris Kedves Testvérével edgyütt nem 
sokára ususban fognak jönni a Praedium hasznában [Kv; 
mez. XII. 3b br. Josinczki József lev.]. 

Szk: puszta 1648: Letka penigh mind az ott való 
Puzta praediummal eggywt marada ... Kamuthi Miklosne 
Aszoniom ... kezeben [O.fenes K; JHbK XLIX/32]. 1717: 
az ország uttyán fellyŭl ... a mely tövisses oldal vágjon, 
^on puszta praediumhoz való [H; JHb XXXI/39]. 

2. puszta; pustä, cîmpie întinsă; Heide. 1633/1672: min-
den ... Székekben lévő joszagimat, faluimat, portioimat, 
Praediomimat ... hagyom és vallom ... felesegemnek [LLt 
rasc. 159]. 1650: Torda varmegjeben ... Kekbuk Praedium 
[Kékbükk TA]. 1681: Levén a Koronkai határ szélben 
Vaczman nevü Praedium, mivel controversaltatik annak à 
talu helynek környéké ahoz tartoziké, vagy a Koronkai 
határhoz? [Koronka MT]. 1757: Ezen somlyai határ conti-
guitásában vagyon egy Hoszszuaszoi Praedium, melynek 
'smét szomszédságában egy Szilva nevezetű jó darab 
terrénum [Hosszúaszó Sz]. 1758: azon föld a Kornetelki 
Praediumban vagyon, az hova mindenkor szabad volt az 
trdŏallyi Bíráknak kár látni, bétsülleni, s executiora menni 
lErdőalja KK; Ks 66. 44. 17f]. 1781: Egy Hoszszuér neve-
zetű Praedium, mely mind kaszálónak, mind Marha Lege-
d r e igen jó helly [Szék SzD]. 1807: a Csokási Kata jusson 
*) pereltetett portio äl egy nagy Praediumbol [Kv; Incz. 
^11.3b]. 

Szk: rétes 1750: a' Kis Emye nevezetű Rétes Prae-
jhum valami Motsáros Tó-hellyel egyetemben [Koronka 

3. puszta telek/hely; teren viran; verlassener Ort. 1772: 
Hány Praedium, az az puszta falu hely vagyon Processusá-
??n, azt minek hivják, mellyik faluhoz tartozik? [JF 36 
mv JI Az egész Circulusb(an) adjacialo Faluk Hataraihoz, 
rraediumak sohult sem tanáltatnak [Algyógy H; i.h. Fe-
rentzi Adám szb jel ] | Az egész Hosdati Circulushoz 

adjungalo Faluk(na)k Határoihoz Sohult Praediumak nem 
talaltattnak nem is voltak [A.nádost H; i.h. Jos. Juhász jud. 
nob.jel.]. 

4. major; maierişte; Meierei. 1830: Én alábbis irt idösbb 
Gróf B. Bethlen Josef... jelentem a' Tekèntetes Conscrip-
tor Uraknak hogy az Urak amint bizonyoson értésemre 
esett... a' Nagy Iklandi Határon a' Gidrástoi tulajdon Prae-
diumomban ... mind a' Fekvő, mint a' Felkelhető Jókra 
nézve valami Conscriptiot, és Sequestratiot akarnak véghez 
vinni | Ezen fennebb specificált, és Conscribált Vagyono-
kat, a' tisztelt Rendelés következésiben, nem tsak conscri-
báltuk, hanem égyszersmind az irt Commetanéusok Sze-
méi lyes jelenlétekben Sequestráltuk-is és ... a' Praedium-
ban lakó Gondviselőjének meg hagytuk, meg mondottuk, 
hogy további Rendeléség azokhoz nyúlni ne mérészeljen 
[Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 

o Hn. 1757: alsó fordulob(an) Tövis Hidi Puszta prae-
diumb(an) [Kál MT]. 1780: a Praediumb(an) (sz) [Ara-
nyosrákos TA]. 1786: Petlendi Praediumban az Hosz-
szuban (sz) [Petlend TA]. 1807: A Fel Járai Praedium-
ban [A.jára TA]. 1816: az Ehedi határon a' Kakutsi prae-
diumban [Ehed MT]. 1829: az Alsó Sinyfalvi prediumban 
(sz) [SinfVa TA]. 1843: A praediumban a Mesztákenben 
(sz) [Alamor AF]. 1891: Pregyium [Mákófva K; KHn 
237]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

prédiumbeli birtokbeii; din prediu/moşie; vom Be-
sitztum. 1795: adósságaim tésznek in Summa 4211 Ma-
gyar Forintokat; ezen Summának le szállításában ... adtam 
által 3563 Mforintokban ... Bihar Vármegyei Kohányban, 
Lűkiben, és az Ákori Praediumbeli rész Portiomat [Torda; 
JHb XL/9]. 1797: Sz Királlyi Praediumbeli Colonussaik 
vallanak egyenlōleg a kérdésre [T; JHb Hesdáti cs.]. 1830: 
az én tulajdon Praediumomhoz rajtam kívül senkinek sem-
mi Jussa, vagy Szava nintsen s nem is lehet; következés-
képpen ... akárminémŭ Rendelés mellett a' Praediumbéli 
Fekvő Jókra nézve sem Conscriptiot, sem sequestratiot 
meg nem engedhetek [Nagyikland TA; TLt Közig, ír. 
1748]. 1857: a Hidalmási Járásban esö Hidalmási, Ugrutzi, 
Fel Egregyi, Széntpéterfalvi, Posai, ördőgkuti és Vaskapui 
Praediumbeli minden névvel nevezendő birtokrészem [Dés; 
HG]. 

prédiumocska kisebb birtok; proprietate/moşie mai 
micä; kleines Grundstück. 1755: Nemes B Szolnok V(á)r-
(me)gyéb(en) Csűrfalva nevü Praediumocskát kit az Olá-
hok Súrény nevezettel neveznek Tudjaé ... a Tanú hogy 
azon Praediumocskát is akkor apprehendálta a Mgos Csáki 
Família midőn Szurdokot? [BSz; JHbK XXX/5 vk]. 1808: 
az Ördengesbéli praediumatská [Msz; Berz. 17]. 

Szk: puszta 1656: (A) Szentgeorgi, s keresztúri puszta 
praediumoczkakot, atta volt ... Felesegemnek ... Kosztes-
den valami portioczkakot ... adva(n) neki [Ádámos KK; 
BálLt 93]. 

predomináció hatalom; putere; Macht. 1762: Régen jö-
vendölik, hogy kiforgat a szász bennünket a praedomina-
tióból, ihon megesék! [RettE 145]. 

predominál felülkerekedik; a predomina, a se ridica 
deasupra altora; die Oberhand gewinnen. 1663: Csudával 
hallom, az fejedelem ő nagysaga törökökért küldött volna. 
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Valaki tanácsa, de sem az hazának, sem ő nagyságuknak 
nem igaz hívei. Igazán kilátszik minden dolguk azoknak az 
uraimnak, csak erővel akarnának praedominálni [TML II, 
588 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

préeál élen/elöl jár (vmiben); a da/fî exemplu; Vorbild 
geben. 1739: parancsoljuk kegyelmeteknek, publicáltassa 
ujolag ezen edictumot* A kik e prioribus nem observálnak, 
notálja, a községet pedig ad observendum compellálja, a 
contravenienseket poenázza, magokb pedig praeealjanak 
masoknak exemplo bono [SzO VII, 399 gub. — aA böjt 
szigorú megtartásáról. bTi. a tisztek]. 

preemptor elővételi/vásárlási joggal rendelkező sze-
mély; persoană cu drept de preemţiune; Person mit Vor-
kaufsrecht. 1733: T. Boldisár János ... Varos terhét suppor-
tàlo Személy, az Hataronis bizonyos Szőleje s Szántó fóldei 
lévén per hoc praeemptor lévén az Controversiás Jószágban 
az A... nem turbálhattya [Torda; TJkT I. 17]. 

preexisztencia korábbi meglétei; preexistenţă, existenţă 
anterioarä; Vorexistenz. 1796: (A privilégiumnak) se tör-
vényes volta, se praeexistentiaja, se usu roboratioja meg 
nem bizonyittatott [Mv; TLev. 5/16 Transm. 95 tábl.]. 

preſáció elöljáró beszéd; prefaţä, cuvint înainte; Vor-
wort, Einleitung. 1710 k: Hogy pedig mégis minden ember 
inkább elhihesse, hogy én hírt, nevet ezzel magamnak nem 
keresek ... azért arról és minden világi hiábavalóságról ... 
letészek együgyüen. Mely légyen az én életem leírásának 
praefatiója, elöljáró beszéde helyén | Te, tudom, maholnap 
a scholából kivágysz, azért azt hagyom ... adják kezedbe 
ezt a praefatiót [BŎn. 407,483]. 

preſektúra 1. (fejedelmi) jószágigazgatóság; direcţie ad-
ministrativä a bunurilor (domneşti); (filrstliche) Gutsver-
waltung. 1577: Az Dewa vara prefecturayat es annak 
yewedelme administralasat Wrunk ew Nagsaga meg nyu-
godwan Regtewl fogwa meg tapaztalt hywsegebea ... rea 
bizta [Ks Báthori Kristóf aláírásával. — Wpafí Istvánnak]. 
1662: Rákóczi György fejedelemnek szép virtusi ... Szé-
nási Péternek az erdélyi praefectúrára való állatása [SKr 
292 Tartalomjelző fejezetcímből]. 1684: A die 18 Octob-
r i s ) 1680 usq(ue) ad ult(ima) Februarii A(nn)o 1684 az 
Praefecturán forgani szokott holmi aprólék Proventus 
[UtI]. 

2. katonai parancsnokság; comandament militar; Mili-
tärkommando. 1785: Az méltóságos királyi gubernium és 
az méltóságos Armorum Praefecturának egyenlő consen-
sussokból publicáltátott vala, hogy valakik eleven erdőből 
irtásokkal szénafííhelyet akarnának felfogni, szabad lészen 
[Taploca Cs; RSzF 137). 

3. törvényszék; tribunal; Gerichtshof. 1823-1830: 
Templomai nyolc a lutheránusoké, egy a katolikusoké, egy 
a reformátusoké az elektori törvénytévö háznál vagy prae-
fecturánála [FogE 194. — aLipcsében]. 

preſektúria-ház jószágigazgatói épület; sediul direcţiei 
administrative a bunurilor; Gebäude der Gutsverwaltung. 
1676: Jnnen térven az praefecturia házhoz ezen haznak ud-
vará körős kőmyül sasokban foglalt hol deszkás hol borna-
bul allo palankal vagyan be keritve sendelyes fedel alatt 
[Fog.; UF II, 737]. 
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prefektus 1. jószágigazgató; administrator de moşie, 
prefectuş; Gutsverwalter. 1634: mikor mellyk fele búza-
nak, egieb gabonanak, asztagnak es akarminekis elczéplé-
sének vége lészen, mindeniknek proventusat in granis 
meny lött legyen belölle, irva adgiakbe Praefectusunknak 
[UF I, 332]. 1666: az mi Kgls Aszszonyunk eö Nga állít-
ván engemet Praefectus Nemzetes Udvarhellyi György 
Ur(am) eö kglme altal az eö Ngok Konyhajara valo Eles 
hajtosagára; Eszkúszöm azért az I(ste)nre ... hogy ez Tisz-
temben ... eö Ngokk igaz hü es jámbor szolgajok leszek 
[UtI]. 1676/1681: ha mi difficultasok intervenial(na)k, 
azokban ha el nem igazudhatik8, ércsen Vduarbiro vramtol 
. . .ha penigh à dologh az eö kglme authoritassát superálna, 
talallya megh Praefectus Vramat [Vh; VhU 660. — 8A 
számtartó]. 1721: errŭl ... Praefectus Uram Testimoniuma 
kívántatik vagy más hiteles embere a' ki az kalangyakot fel 
olvasta, es az Dezmalásan jelen volt [Dés; Ks 26. XIV. !]• 
1774: Praefectus Ur(am) mint egy négy öt Esztendővel 
ennek előtte hozott vólt *a Szilágyságból két berke bárányt 
[Szentdemeter U; LLt Vall. 116]. 1776: az Flintaknak Sár-
kányát fel húzták, s egyenesen tzélozták ... ŏ Nsga Pré-
fectussát és Tisztartoját azt mondván ... hogy ugy menyé-
nek közel az Sántzhoz hogy ők mindgyart agyon lövik a ki 
oda mégyen [Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/4]. 1782: az 
emiitett Praefectus a Tisztartott Varga Gergelyt, s máso-
katis azzal vádol, hogy az uraság dolgában nem járnak el 
igazán, hanem korhelkednek [Thor. XX/4]. 1782/1799: 
Leg elébb a' Torotzkai Mészárosoknak adta vala Árendába 
Praefectus Uram a' Mészárszéket, és a' hus mindgyárt meg 
drágodott [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 356]. 1797: Prae-
fectussa Nsgtoknak ... midőn ... egy kevés fát hoztunk 
volna, az Udvari Gornyikok által arestalt [Roskány H; Ks 
75. VlIIb. 139]. 1843: Ilié Bugyné, hetenként 2 napus lé-
vén, el engedtetett a Ttes Praefectus Ur által [ H o s s z ú a s z ó 
KK; Born. F. Ilh Szemerjai Károly számad.]. 

Hn. 1658 k.: Az Vam haznal Praefectus Rethi [Gyfi 
EH A]. 

Szk: -ok háza. 1681: Praefectusok haza. Pitvara •• 
Függő fa Talpon álló ... Szobaja; Keő bóltos, az allya melj-
nek nemely resze bomladozott [Vh; VhU 544] * jószág-
beli 1681: Szokasban tartatot eddigh, s ezután is ugi 
lészen az Bányász mesterek között; hogi minden Bányatol 
aratasi megh álláskor, egi egi masa vasat adgianak az Jo-
szagh beli Praefectus számára; őszszeli megh álláskoris 
hasonlokeppe(n) [VhU 68]. 

2. kincstári/fejedelmi jószágigazgató; director adminis-
trativ al bunurilor fiscale/domneşti; fiskalischer/fforstlicher 
Gutsverwalter. 1662: Jenőbe Bornemisza Pál helyébe ... 
Szénási Pétert állatta vala, ki egynéhány esztendeig boldo-
gul is viselé azon tisztit, de azonban erdéllyi praefectusa, 
sárdi Deli Farkas, ki minden fiscális jószágainak gondvi-
selője lévén ... el találván halni, a helyébe Szénási Pétert 
hozatta vala [SKr 299-300]. 1663: Az mi azért a Kegyel-
medjószágát illeti, mind praefectus urammal s mind uram-
mal ö kgyelméval arról beszéllettünk [TML II, 593 Bor-
nemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 1671: végeztetett hogy 
ante omnes extraneos számokra adassék Só, vehessenek-iS 
és kereskedhessenek vélle minden hazafiai Fiscus kára 
nélkül, Praefectusoktol és Inspectoroktol inkább lévén 
respectus az haza fiaira, mint sem más idegenekre [CC 56]. 
1675: egy mása s tizenhetedfél oka contrabont kéneső 
lévén praefectus uramnak [AUt 160 zalatnai jöv.]. 1677: 
Az Uj Keresztyéneknek ... mesterségek szerint valo minden 
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mi veknek exercealása meg-engedtetik ... ugy mindazáltal, 
hogy miveket: posztojokat a* Haza fiaitól el-tagadván, más 
idegeneknek el ne adgyák; mellyet ha cselekednének ... két 
két száz forintot exequallyon rajtok a' Praefectus, Fiscus 
számára két részét, harmadát a' panaszlo félnek | Praefectu-
soknak authoritassok ugy circumscribaltassék, hogy a' 
Nemessi szabadság, s Ország törvényei általok meg ne 
Untassanak [AC 138-9, 266]. 1695: Én Diósi János, az 
erdélyi Fiscalis joszagok(na)k Inspectora es Praefectussa 
[RLt 1]. 

Szk. fejedelem -a. 1660: az Kegyelmed elekesi jószágát 
az fejedelem praefectussa, úgymint fiscus számára foglalta, 
azomban mind maga csekelaki házához szolgáltatja [TML 
!> 564 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz] * fiskális 
1677: ha ki kereskedésre és el-adásra készít Salétromot, 
ante omnes alios emptores tartozzék meg-kinálni a' Fisca-
lis Praefectusokat... s' ha annak igaz árrán Fiscus számára 
valo meg-vételére szükséges nem lészen, a' kinek akarja 
szabadossan el-adhassa [AC 134] * ország -a kincstá-
ri/fejedelmi jószágigazgató. 1667/1799: Vízaknai Péter 
Deák az ország prefektusa s a fejedelem fösáfára meghalá-
nak. A prefectust eltemeték itt a m-vásárhelyi templomban 
- a khorus felől [Mv; EM XVIII, 457]. 

3. közügyigazgató; director fiscal; fiskalischer Ober-
staatsverwalter. 1675: mi kglssen tekintvén nemzetes Bor-
bereki Alvinczi Peter praefectusunknak, fiscalis arendato-
tunknak, es Táblai assessorunknak ... igaz hűséggel valo 
hasznos szolgálattyát ... Fagaras földén Szevesztrény nevű 
falunkban lakó Juon Sándor névü jobbágyunknak ket fiait 
- megh nevezett Alvinczi Péter hívünknek, es ő kglme 
feleségének Szőlősi Ersebet asszonynak, s ket ágon lévő 
maradekjoknak ... adtuk [UF II, 652 Bornemisza Anna 
m.pria]. 1676: En Alvinczi Péter kegyls Urunk ő Nga 
Praefectussa ... néhai első Feleségemtől, Jstenben boldogult 
ki mult Szőlősi Ersébettől valo leánkám(na)k, Ersóknak, 
naturális Tutora [Borberek AF; Incz. IV. 23a]. 1679: Én 
Csík Sz<ent> Simoni Endes Miklós adom tudására minde-
neknek az kiknek illik ... hogy in hoc anno praesenti 1679 
die 5 Junii állítatván az én kegyelmes uram és kegyelmes 
asszonyom eő nagyságok kegyelmességekből praefectus 
nemzetes Alvinczi Péter uram által az csíki eő nagyságok 
vas hámorának és oda valo harminczadjoknak gondviselé-
sire és proventusoknak administratiojára, én is azon két 
rendbéli hivatalt szabad jó akaratom szerint vállaltam 
magamra® [CsVh 66. — aKöv. az eskü szövege]. 1691: Az 
mü kegyelmes urunk eő nagysága és méltóságos tanácz 
urak eő nagyságok s eő kegyelmek, egyszers-mind praefec-
tus uram tekintetes nemzetes Fábián János uram eő kegyel-
me paranczolattyokból az csiki uas hámori gonduiseletnek 
tisztire introducáluán tekentetes, nemzetes Sándor János 
uramot, mü általiunk inuentaltattanak az eő nagyságok 
csiki uas hámorán leueő, és ahoz Tartózandó bonumok [i.h. 
U3]. 

Szk: - széke. 1677: Jószág, eörökség és halálban járó 
causakon kívül az hámorosoknak minden egymás közöt 
valo törvényes controversiojok az hámori tiszt előtt szokot 
agitalodni; e falukban való Ítélet tétel penig ha kinek nem 
teczenék, appellalhattya praefectus uram székire [i.h. 57]. 

4. kincstári számvevők elöljárója; inspector şef la 
trezorerie; Vorgesetzte(r) der Kammerbeamten. 1710 k.: 
Anno 1700. rendelének ... exactorokat, két rendbélit; egyi-
ket arra, hogy ... a fiscalitások három esztendeig való 
árendálását, ahhoz tartozó minden számadóktól vegyünk 

számot... Az elsőnek föinspectorának vagy praefectusának 
rendeltetett volt az egész societasból Jósika Gábor Uram 
[BÖn. 884]. 

5. (királyi) kamarai tanácsos; consilier de curte; Hofrat. 
1662: Ugyanezekben a napokban a fejedelemhez császártul 
való követségben Tőrös János posonyi kamara praefectusa 
is érkezett vala [SKr 253]. 

6. a kv-i osztóbírák testületének elöljárója; şeful juzilor 
divizori (din Cluj); Vorgesetzte(r) der Körperschaft der 
Verteilungsrichter in Klausenburg. 1619: Mw Nylas Gás-
pár es Junck András hwttos ozto Bjrak leue(n) colosuarath 
mentwnk az praefectus Filstich Leőrincz Vram Commis-
sioja zerent az Kwlseö Farkas vczaban lakó Zabo Mihalj 
hazahoz [Kv; RDL I. 107 Andreas Junck kezével]. 1622: 
My hwttös Diuisorok ... hiuatatunk ... varosunknak io zo-
kassa es teöruenie zerent ... Diuisiot celebrálnánk, Zabo 
András vramnakis praefectus leue(n) commissioja acce-
daluan [Kv; i.h. 119]. 1623: My Nylas Gaspar, es Gergh 
volma(n), Huteos diuisorok ... mentünk Az Bechulletes Ta-
nacz es prefectusunk szeoros matias Vra(m) Commissioia-
bol, Somlaj Fazakas mihaline hazahoz király vchaban [Kv; 
i.h. 121]. 1664: Eodem anno die 12 Januarii választattam 
az becsületes szász natiótól az divizoroknak praefectusává 
divizorságra [Kv; KvE 188 LJ]. 

7. konviktusi diákelöljáró; conducătorul elevilor la inter-
nat; Schülerleiter im Konvikt. / 736: Mikor az étekkel elér-
keztenek, az emptor az praefectus előtt tálokra kezdette 
osztani, mert öt-hat asztalra kellett az fazék étket osztani... 
Az első asztalnál volt első az praefectus, második volt az 
kántor, harmadik volt az sacristianus, negyedik az emptor, 
azután az iskolák szerént, az mint hogy az asztalok is az 
iskolák szerént voltanak, az elsőbbeknek tőbbecskét adta-
nak [MetTr 428]. 

prefektusi jószágigazgatói; care aparţine administrato-
rului de moşie; dem Gutsverwalter gehörend. 1849: a Prae-
fectusi Szobába Egy Forhang tartó rud | a Praefectusi Szo-
bába ... Vagyon benn égy fejér festékü — két felé nyillo 
ajtós — az alsó részén egy fiokos köntös tartó Almárium 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

prefektusné jószágigazgatóné; soţia administratorului 
de moşie; Frau de Gutsverwalters. 1667: Az mely kétszáz 
forintot felkért volt Kegyelmed asszonyunktól, az is oda 
van, Naláczi uramnál-e, vagy megholt praefectusnénál? 
[TML IV, 40-1 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] | Dátos 
felett soha ez előbbeni praefectusnéval nem alkudtam, mert 
ahoz semmi szólója sem volt [i.h. 157 Teleki Mihály Beth-
len Miklóshoz]. 1774: Praefectusné Aszszonyom meg ha-
raguván, hogy olly kevés let, haragjában ittis hadta az 
Udvarban [Mocs K; KS Conscr. 75]. 

prefektusság 1. jószágigazgatóság, jószágigazgatói 
tisztség; func(ia de administrator de moşie; Gutsverwalter-
funktion. 1672: Az hunyadi praefectusságból ki kopám, 
Hedri uram parancsol oda is [TML VI, 49 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1673: Küvár is egész feledékenységben 
van, látom ... Praefectus uram is ennyi ideig való praefec-
tusságában még csak meg sem tekinté egyszer is [TML VI, 
530 Teleki Mihály Bornemisza Annához]. 1749: ö kglme 
megjövendölte hogj Peterfñ Uram Praefectussaga nélkül el 
nem lehet az Méltóságos Aulicus Cancellarius ur eö 
excelenciaja [Noszoly SzD; Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 
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2. vki jószágigazgatóságának ideje; timp/perioadä ín 
care cineva îşi exercită funcţia de administrator de moşie; 
Zeit von Gutsverwalterschaft. 1640: Vágjon edgi io 
giumolcsös kert melliet szegeni megh holt Feiedelema 

commissioiabul Debreczei Uram praefectussagaban ugian 
mostani Udvarbíró Marton deák Uram tiszti alat keritet es 
ultetettet csemetekkel es oltovanniakal [Bráza F; UF I, 764. 
— aBethlen Gábor]. 1739: Praefectusságában Závoczki 
György Vramis ennek a rétnek a végiben maga számára 
szénát tsináltatott [Dés; DLt 28. VJ. 1774: Meltoságos 
Báró eö Nga meg Titt. Balla Miháj Uram Praefectusságá-
ban ... három Szekér Szénát Termő kaszállot adott [Mocs 
K; KS Conscr. 73]. 1778: Etzken Moses ... ideki volt Prae-
fectusságában is sokáig szolgalta ... Dalnoki Miklós Péter 
Vram ő Kegyelmét [Kisbudak BN; BLev.]. 

3. vki egyházi elöljárósága idején; timp/perioadä ín care 
cineva îşi exercită funcţia de prefector; in der Zeit des 
kirchlichen Vorgesetztenamtes. 1738: egy alkalmatosság-
gal Páter Sigmond Atyasaga Praefectusságában hütlés lőn 
ezen földért és akkoris Szász nyiresi határnak adták ki | 
minek utánna meg holt Nagy György egy is más is szán-
totta azon Nagy György földe felét és csipdestek, annak 
utána Páter Sigmond Atyasága Praefectusságában ki járák 
ezen földet ki csóváltuk soha senki nem háborgatot [Szász-
nyíres SzD; Ks 27. XVI]. 

preferál előnyben részesít; a prefera; bevorzugen. 1665: 
Istenért kérem, ne szánja fáradságát most udvarhoz menni, 
Isten asszonyomat meggyógyítja s Kegyelmedet is úgy 
áldja meg, ha a publicumot privatumnál praeferálja [TML 
III, 502 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

preferáltatik előnyben részesíttetik; a fi preferat; bevor-
zugt werden. 1787: némellyek azt vitatják vala, hogy a' Fö 
Quartasi Hivatalt tsak a' Senatorok viselhessék bizonyos 
okokra nézve ... mások pedig azt kivánnyák vala, hogy 
azok is a' kik nem Senatorok ugyan hanem egyéb tekinte-
tekre nézve érdemesek, részesülhessenek abban ... végre 
abban állottanak meg, hogy noha ugyan azok is, a* kik nem 
Senatorok egészen ki nem rekesztethetnek, mind az által a1 

mikor a' Senatorok közzül találtatnak a' kik épen ollyan ér-
demesek, és a* kikre nézve valami egyéb akadály nem ta-
láltatik, illendő hogy ezek praeferáltassanak [Kv; SRE 
251]. 

preferens elsőségű; de preferinţă/prioritate; von Priori-
tät. 1815: Ha a' Joszághoz részes atyafiak között tanáltat-
nának olyanok, a' kik vagy a' helytől való távol létei miatt, 
vagy más akár mí okbol a' magok részeket nem akarnák 
kezekhez venni... az olyan atyafiak résziben, legyen nékem 
mindenek felett praeferens jusson a* meg vételre [Béld AF; 
DobLev. V/979. 2a]. 

preficiál 1. kinevez, vminek az élére állít; a numi/pune 
(într-o funcţie); emennen. 1657: az fejedelem ... az dere-
kasb hadaknak generálisul Ibrányi Mihályt praeficiálta vala 
[Kemön. 176]. 1662: Nem kevés kárral esett vala, mint a 
dolog kimenetele megmutatá, hogy ... az hadakon nem 
praeficiálta, generálisul elejekbe nem rendelte valaa [SKr 
169-70. — aA fej. Komis Zsigmondot]. 1677: A' Székely-
ségen Kapitányokat a* Fejedelmek szoktak praeficiálni, 
magok conditiojokban specificalt mód szerint [AC 148]. 
1678: Kévánjuk ... azt is, hogy a míg Kgd betegsége miatt 

nem érkezik, Kgd helyett való egy arra elégséges embert 
praeficiálnánk elejekben, mely iránt is tetszett mi nekünk 
Tökölyi uramat denominálnunk [TML VIII, 267 a fej-
Teleki Mihályhoz]. 1710: az is megeshetnék, hogy a feje-
delem holta után a pogány nemzet... vagy egy basát praefí-
ciálna az ország eleiben, vagy oly nyughatatlan elméjű ke-
resztény embert, aki pénzzel vásárolván meg a fejedelemsé-
get, az egész országot exhauriálná [CsH 157-8]. 

2. (helyettesként) kiküld/megbíz; a trimite/desemna pe 
cineva (ca reprezentant al cuiva); (als Vertreter) schicken/ 
betrauen. 1678: egynehány becsületes főrendeknek az tet-
szések, bárcsak egy-két napra menjek közikben, egyet az 
főrendek közzül praeficiáljak képemben, mindjárt vissza 
jövök [TML VIII, 54 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 
1736: Gubernátor gróf Bánffi György, hét drága szerszá-
mokkal felöltöztetett vezeték paripákot vitetvén maga előtt, 
fényes kisérő sereggel, az erdélyi akkori generális com-
mendans, gróf Rabutin eleiben ment, minthogy az akkori 
Leopoldus császár az lakadalomra8 invitatus lévén, maga 
képiben gróf Rabutint praeficiálta [MetTr 393-4. — aGr. 
Székely Adám és gr. Bánfi Ágnes lakodalmára], 

3. kirendel; a trimite undeva (cu o anumită sarcinä); 
schicken (mit einem bestimmten Zweck). 1679/1681: 
Szanto, es kaszalo földekb(en), sőt ez joszagnak minden 
hatarib(an) semmitis el foglalni ne engedgyen; azoknak 
őrzesekre hites kerülőket s Gomyikokat praeficiallyon es 
tarczon [Vh; VhU 670]. 

4. (napot) kitűz; a fixa/stabili (ziua); (den Tag) bestim-
men. 1710: A commendáns napot praeficiál, mikor menjen 
oda Teleki, azalatt a több officérek megértik a dolgot, a 
commendánst árestálják [CsH 155]. 

preficiáltatik kineveztetik, vminek az élére állíttatik; a 
fi numit/desemnat; emannt werden. 1657: Megértvén azért, 
hogy az ellenségnek tábora Lippa mellett volna, reájok 
indulánk Jenőről ... Élőnkben Komis Zsigmond praeficiál-
taték [Kemön. 179]. 1706: Ezalatt a Dunán túl és innen 
való hadaknak praeficiáltatván Forgách Simon, Pozsonyt 
vitatja [Kv; KvE 247 VBGy]. 

preficiáltatott kineveztetett, vmilyen tisztségbe állított; 
care a fost numit/desemnat; emannt. 1710: Bethlen Farkas 
... a fejedelem causáját kezdi ágálni és Béldi Pált árultatás-
sal vádolni, aki a portától Erdélyországa eleiben praeficiál-
tatott legitimus fejedelem ellen fegyvert fogott volna [CsH 
144]. 

prefigńl előre meghatároz, (időpontot/helyet) kitűz; a 
prestabili, a fixa/stabili cu anticipaţie (data/locul); vor-
bestimmen. 1588: Eo kgmek varosul Intenek minde(n) za-
madokat tisztwisseleoket hogy amely Napot p(rae)figalnak 
az valaztot zamweweo vraim zamadasoknak kezen legie* 
nek [Kv; TanJk 1/1. 90]. 1596: Megh ertettek ew kegmek 
varosul ... az be gywitesnek okayt, elseo túdny illik az 
zewretnek el keozelgetese kireol ew kegmek warossul wgy 
wegeztenek hogy ... egy bizonyos napot p ( r a e ) f i g a l l i a n a k 
az zedesnek [Kv; i.h. 281]. 1602: mi fizető napot is praefj: 
galtunk vala [UszT 14/49-50]. 1607: eŏ Napot NekJ 
N(em) praefigalt mikor Vigie el [Mv; MvLt 290. I2bj-
1632: Biro vram az varos szokasa szerent Niolczad napot 
praefigalt uolt teórweny napnak [Ó-Torda; Kp III. 65]-
1645: az jeoweo kozelb szek napiat p(rae)figallya az 
teorueny hogy teob testisitis az mellyekre fog eleo állassa 



903 preimaginál 

[Kv; TJk VIII/4. 38]. 1648: ha az praefigalt napra el nem 
•gazittanák ... akor tsak Sz. Geŏrgy napigh dilatallya es 
Praefîgallyo(n) kglmed, Napott [Alvinc AF; Szád. Casp. 
Bodo Petrus Zenas de Balliokhoz]. 1761: ujjobb(an) fo-
lyandó Causaban Hellyet, napot Holnapot kívántam volna 
praefigalni, de már tessék az Tit. Exponens Vr praepote(ns) 
Intentiojának competens terminussat designalni [TK1 gr. 
Teleki Adám nyíl.]. 

Szk: terminust 1632: Vram submittaluan magamat 
annak hogi ualamikor kd hova erkezik es terminust 
praefigal ertelmes emberek itiletire kez uagiok az kuztunk 
ualo difficultassoknak el igazitassat tamasztani [Kv; Ks 41. 
P 21 Lad. Bornemisza lev.]. 1693: Igirte azért Gubernátor 
Vrunk favorát, az alatt bizonyos terminust praefigal ŏ 
Naga, hová mind kegyld s mind Bethlen Sámuel Vr(am) 
comparealhassa(na)k [Fejér m.; Ks 67. 46. 21] * törvény-
naPot 1609: Mind az ket fel Zembe Iiuin eleotteonk 
teoroinj Napot prefigaltunk nekik [Dés; DLt 317]. 1755: 
Fiam Togyer ... Szép Szóval az ökreket kerte, de ő ... a 
Földre le verte tagolta ... azután ... Gornyik Jank Nyikolá-
"ak a dolgot deplorálta a ki is más nap a Falunkban jővén 
Törvény napot praefîgált [Újbárest H; Ks 62/3 Matyey Ivon 
senior vall.]. 

Prefígálandó kitűzendő; care urmează să fie prestabilit; 
z "m Vorbestimmen. 1673: lenne ... annak az Contro Ver-
s 'anak eligazítása es p(ro)cessussa az Nagyságtok s ke-
gyelmetektől praefigalando illendő Terminuso(n) [WassLt 
Haller Pál lev.]. 1677: Hogyha ... Urak vagy Nemes embe-
rek udvarokban, és hátok meget lévő gonosztévő emberek 
jneg-tudatnak, azon helybéli Tisztek kéressék kézhez ... ha 
Kézben adgyák, benè quidem; de ha nem adgyák, 
admonealtassanak, hogy sistallyák azon kézben kért latrot, 
a Tisztektől praefigalando Terminusra [AC 126]. 

Prefigálás kitűzés; fixare, stabilire; Bestimmen. 1640: 
Şemmj valazo(m) kgteol elóttem allo kereztsegeról kjcsin 
eankamnak nem jüue kjhez kepest tuthattam volna maga-

^a t teob jo akaró Uraimnakis hjvatalÍjakhoz, s mjnd penig 
?? kerezteleo napjanak prefigalasahoz alkolmaztatno(m) 
t>AÍCsa H> CartTr V. 359 Barcsay Zsigmond Bornemisza 
"álhoz]. 

prefigált előre meghatározott, kijelölt; prestabilit, fixát/ 
dinainte; vorbestimmt. 1606: Neg'edzer ualliak 

^ ' s hogi práe figalt napot hagiott uolna az Alperes a' teö-
ekedesnek Vduarhelt az Kosa Geörgi hazahoz egí Vasar-

"aPra [UszT 20/11]. 1631: az praefigalt napra, ó kgmek az 
*unimat ez el kerulhetetle(n) akadalyok miat ne(m) depo-
"?'nattam [Radnót KK; Ks O. 37]. 1640: (A házat) ugy 
d f t u 3 e ö kegielme mint saiáttiát az praefigalt két Eszten-

el fóliása alat [Kv; RDL 1. 122]. 1671: szükséges 
elmednek a praefigalt napon es hellyen fogyatkozásnelkŭl 

j^mpariálni [WassLt fej.]. 1676: Mü azért... el mentünk a 
"us exponenstől praefigalt helyre, es az melly valiokot ő 
gyeimé előnkben állatot<t> ... vallasokot ... le is irtuk 

nem r ? 0 r b - 1 7 3 8 : H a P e d i ß a p(«c)figált terminusokra 
csak V . o n t e n t á l t a t a lnék az A. tehát a p(rae)scribált Summát 

k Hadnagj atyánkfia ő kglme assistentiajával is az I-n 
esummáltathassa s desumálhassa [Dés; Jk 269b]. 

Dre P J e í ' ? á , t a t k i - Í e l ö , t e t ' meghatároztat; a dispune să fie 
stabilit; bestimmen lassen. 1606: azt sonalia az nouu(m) 

hogi az tizt az Assessorokal egiut egj bizonios napot praefi-
galion, ugj celebraltassek uiobbj teoruenj, meljet te nem 
chielekettel hogi bizonios napot praefigaltattal uolna benne 
[UszT 20/326]. 1613: hosza mi nekwnk az Vitezleo Beldi 
Kelemen az feolseged para(n)cholattjatt... hogi el menŭen 
azra az helre melljet mj nekünk az Exponens p(rae)figalta-
tott, es valakiket my elonkben hiuanak ... vallasokatt be 
uennők [Cssz; BLt 3 Petrus Gal nob. de Z. Georgy Joannes 
Boczkor nob. de eadem keze írása]. 

prefígáltatik előre meghatároztatik, kijelöltetik; a fi pre-
stabilit; vorbestimmt werden. 1671: az üdő tovab az dolgot 
ne(m) boczattya, az holnapi nap praefigáltatik, ackor 
comparealüa(n) tőrvények [Kv; TJk XI/1. 43]. 1677: Mint-
hogy ennekelőtte indefinitè végeztetett volt a ' Fiscale 
bonumoknak recuperaltatása, holot sem nevek meg nem 
írattattak, mellyek legyenek a ' Fiscale bonumok, sem penig 
idő nem praefigaltatot mitől fogva valók, és minémŭ mo-
dalitással recuperáltatnának: Tetszet azért hogy azok in 
perpetuam rei memóriám ugyan specificaltassanak, és 
Articulusban írattassanak [AC 43]. XVIII. sz.: Az halottas 
házhoz, ha tábla jár és oda nem megyen az órára az mely 
praefigáltatott, elmarad érette táblajáráson sz. dénár 33 
[Dés; DFaz. 32]. 

prefígáltatott előre meghatároztatott, kijelölt; prestabi-
lit, fixat/stabilit dinainte; vorbestimmt. 1615: az praefatus 
exponenstúl praefigaltatot helyre es napra el mentünk; es 
az mely bizonyságokat mi elónkben hittak azokat mv erós 
húttel megh eskúttúk, meg is kerdóztúk [BLt 3 Joannes Lá-
zár de Z. Tamas Franciscus Gal de Czik Z. Geòrgy ns kezé-
vel]. 1650: el mentünk az ex ponenstől prefigaltatot helyre ... 
es az mely Bizonysagokot az ex ponens Mű Előnkben ... alata 
azokot erős hitel mêgi eskütök az előnkben adatot Vtrum sze-
ren(t) mégis eximinaltük [Szu; UszT 38a]. 1664: poronczol 
Nagczagod ... hogi el menne(n)k az ... nekünk prefigaltatott 
helyre es valakiket... ellonkbe hi, az vagi hiuat, azokot erős 
hüttel ... megh eskessük és hütok szerint való valasokot, be 
vegiuk es... megh iriuk [KászonimpérfVa Cs; BCs]. 

pre ſ ixus előre meghatározott/kijelölt; prestabilit, fixát/ 
stabilit dinainte; vorbestimmt. 1661: édes sógar uram, csak 
az praefixus nap legyen meg, eligazíthatunk mindeneket 
atyafiúképen [Mv; SzO VI, 231]. 1668: ha magok eö kgl-
mek megh találnának halni posteritássok is eö kglmek(ne)k 
paratis pecunys tartozzanak az két száz negyven forintokrúl 
contentatiót tenni és megh fizetni Köuér János Ur(amna)k, 
uagi eö kglme posteritássának az praefixus napra [Altorja 
Hsz; Borb. I]. 

pregnáns nyomós, hathatós; pregnant; gewichtig. 1729: 
Atyafiuságos bizodalommal kelletett ismét az Mlgs Guber-
niumot az Sz: Benedeki malom dolga vegett farasztanom ... 
nekem azon dologban pronuncialt Deliberatumban preg-
náns difficultasim occuralnak [Ks 25. IV. 17 M Komis 
Zsigmond aláírásával]. 1735: azt meg kivanom a jure ezen 
praegnans ratioimra nezve hogy ezen Causa cum tota sua 
serie corruallyon [Torda; TJkT I. 73]. 

preimaginál előre elképzel; a-şi imagina/închipui di-
nainte; sich im voraus vorstellen. 1705: Nyelve is pedig 
igen kezde botlani, amely judiciumok miatt guttaütést 
praeimaginált magának3 [WIN I, 526. — aKoncz József]. 



preinszerált 

preinszerált előbb/fennebb beiktatott/szerkesztett; inse-
rat mai înainte; vor kurzem/oben eingetragen/verfaßt. 
1769: a praeinserált Instructiot szorol szóra eö előtte el 
olvasván meg magyarázám [Kük.; JHb LXVII/9]. 1780: el 
mentem ... Folyfalvára ... Mlgs Tolnai János Ur özvegye 
Mlgs Tordai Klára aszszany Jobbagy Udvari Birája ... Gni 
Vaszily Lakó házához, kitis Személy Szerént tanálván s az 
útzára ki Szollitván és vélle a Falu közönséges Földén meg 
álván a Praeinseralt instructiot Szorol Szóra fel olvastam 
[Msz; BetLt 6]. 1797: az már praeinseráltt Instructiót szó-
ról szóra nem tsak feli olvastam, hanem Oláh Nyelven ele-
gedendő képpen meg is magyaráztam [H; Ks 115 Vegyes 
ir.]. 

prejudiciál árt, kárt okoz; a prejudicia, a cauza un pre-
judiciu; schaden. 1676: ugy engedtem volt Ur(am) meg bé 
vetésitis emberséges emberek jelen létekben hogy az sem-
mit ne p(rae)judiciállyon az én praetensiomnak [Tövis AF; 
BálLt 1]. 1705: Kéreti azért az úr őkegyelmeket igyekezze-
nek dolgaikat úgy moderálni, hogy ezután sem őnagyságá-
nak maga méltóságának és atyafiságának ne praejudiciálja-
nak [WIN I, 490]. 1741/1758: Jonäs Pálnak ... Stompat 
építeni és csinãltottni meg engedtünk (!)... ugy mind azon 
által, hogy a felső ... szomszédok Stompjainak ne praejudi-
ceallyon [Abrudbánya; Szer.]. 

prejudícium kár, sérelem; prejudiciu; Schaden. 1603: 
ha kiknek az Varos Ados, es Adossagokert soth Akamanak 
venny az Aknákról, tehát az Camara Jspanok Adgyanak 
Adossagokert soth ... mindazatal az Aknaknak praeiudiciu-
mara az Aknán valo kumpulakodast hasonlokeppen ez 
Varoson valo el Adasatis megh nem engedik senkinek [Kv; 
TanJk 1/1. 438]. 1665/1754: Az legény pedig magának 
estvéli hét ora után gazdája akarattya ellen nem dolgozha-
tik; ha a' gazdája meg engedi három fertályos ládát tsinál-
hat, de nagyobbat az Czéhnek praejudiciumára nem tsinál-
hat [Kv; ACArt. 15]. 1673/1681: A Supplicans ... paraszti 
szolgalattal szolgalo Jobbagyul adattatot, edigis hogy az 
előbbi Tisztek s Udvarbirak praejudiciomomra es karomra 
szolgalat nélkül hadtak, kötelességek ellen czelekedték 
[VhU 462 Thökölyi Imre válj . 1717: Gyulai István 
Atyánkfia kaza... constatalván; ammonéáltatik Báró Jósika 
Imreh Atyánkfia hogy hajóját azon helyről amoveallya, és 
az emiitett Grófſ Ur Atyánkfia p(rae)juditiumara ott ne jár-
tossa [H; JHb XXXI/14]. 1767: Nsgd praejudiciumára, és 
valoságos Kárára akarja azon ujj Malmát épitteni [Ádámos 
KK; JHb XX/24]. 1802: ezen Joszágok el-idegenittésébol 
szármozott praejudiciumat az Exponens tovább nem szen-
vedhetvén ... Tessék ... a* meg-emlitett Komjátzégi tellyes 
portiot az Exponensnek mint Vérnek ... ki botsáttani [Tor-
da; JHb XIII/9]. 

Szk: -ot okoz. 1796: a Nagyságod ujannan epittetett 
Adámasi malma eddig elé is igen sok praejudiciuma-
kat okozott [Ádámos KK; JHb XIX/56] * -ot szenved. 
1770: eö Nga Malma ... a miotátol fogvást építtetett ... 
eö Exja Malma az magass gátnak vizbeli fel tojása mián 
nagy praejudiciumat szenvedni Láttatik [Kük.; JHb LXVII/ 
17]. 

prejudícium-láda '?' 1665/1754: Az legény pedig ma-
gának estvéli hét öra után gazdája akarattya ellen nem dol-
gozhatik; ha a' gazdája meg engedi három prejudicium lá-
dát csinálhat [Kv; ACArt. 15]. 
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prejudikál árt, kárt okoz; a prejüdicia, a cauza/aduce un 
prejudiciu; schaden. 1652: A kulsö Magistratusnak es poli-
tianak is ez admonitionkba(n) s irasunkba(n) semmit ne(m) 
akarunk derogálni sem praejudicalni [Kv; KvRLt X. A. 1]-
1677: A' Sidoknak ez Országban valo szabados kereskedé-
sek, és az egy Fejérvárat lakhatások-is sellérül meg-enged-
tetet: csak hogy a' Városok privilegiuminak, sem pedig 
egyéb rendeknek ne praejudicállyanak [AC 243]. 1770: az 
Exponens Ur ezen Malma pedig azon Bereczki Sándor 
Ur(am) Malma(na)k a' Víznek fel dugásával nem praeju-
dicãl semmit is [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 1796: a Nsá-
god Adámosi Udvari Tisztye ... azon Maiamnak Gátja elei-
ben ... egy állo hidat szándékozik epittetni, a mellyel éppen 
egyenesen praejudicálni akar az Exponens Ur Aszszony ö 
Nagysága nagy Munkával és nagy költséggel készittetet -
Adámasi Hídjának [Ádámas KK; JHb XIX/56]. — L. még 
AC 126, 139; CC 74. 

prejudikálhat árthat, kárt okozhat; a putea prejudicia; 
schaden können. 1683: senki az ellen ... ne praejudicalhas-
son, s ne is obviálhasson, ide értvén az oláh deákok is, kik 
is földesuraknak illendő honoráriumot adni tartozzanak 
[EOE XVIII, 94 a sv-i ogy törvényei és irományai]. 1765: 
Harai Fejer Sámuel Vram, mint a Fiscalis Cziganyok(na)k 
Inspectora, ab offo insinuallya ... hogy ... Peter Czigány el-
len valo prosecutioban nös paráznasága iránt, sub offo de-
fungalt, ötét raboskodtatta, meg palczaztotta vélle Ecclatis 
követtetett, mely szerent ... ezen ö delictuma nem reasu-
maltathatik, és neki azért poenalitas nem irrogaltathatik, 
consequenter Tit Inspector eökegjelmenekis ebben senki 
nem p(rae)judicalhat [Torda; TJkT V. 278]. 

prejudikáló kárt okozó; care aduce/provoacă pagubă/ 
prejudiciu; schadend. /825: Fori Commissarius Atyánk-
fia meg-szollitotta mind Rediger Károlly, mind pedig Szo-
szollo Dómján György Urakat ... künn-heverö Czövekek, 
rakás Köveiknek Joszágokba léjendö bé takarittatása iránt, 
mind azonáltal — a* midőn ... ezen meg-szollitásnak sem-
mi kívánt Resultatuma nem lett... Interimalis Fö Hadnagy 
... elégedendő számú rabokat parantsolt ki a' Köveknek, s 
Fáknak, senkinek nem praejudicálo hellyre hellyheztetése 
tekintetéből [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

prejunktúra előfogat, forspont; cai de schimb; Vor-
spann. 1740: Kitzing Vram ... azt irja hogy az Tisztek szá-
mára ... elegedendŏ vecturát, praejuncturát adjunk de nem 
figálja bizonyos számát, az Militia pedig két annyét kéván, 
és vészen is az Ordinariumnál [Kéménd H; Ks 83 Zejk 
István lev.]. 

prekaució 1. elővigyázatosság, vmit elhárító cselekedet; 
precauţie, prudenţă; Präkaution. 1746: itten az marha nem 
döglik, szoros vigyázásunk által eddigis Isten bennünkőt 
meg őrzőt. Kezdet vala Csato Szegben dögleni de a szüksé-
ges praecautiokot végbe vitetvén, már ottan is cessált 
[Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc kezével]. 1785: az 
hasonlo úrburariusokra mint mü, circa usum Sylvarum, 
különös keglmes Reflexió, és praecautio tétettetett [Toroc-
kó; TLev. 9/22]. 

Szk: törvényes -. 1760: Minden Törvényes p(rae)cau-
tiok Contractusb(a) tétetödje(ne)k fel, minden világosson 
irattassék fel hogy Sem(m)i homály benne ne légyen [Igen-
pataka AF; TL. gr. Teleki Ádám lev.]. 1795: mivel az 
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Nsgtok nevezett Malma az elébbeni sok rendbéli jelentett 
károsittotásokra ... s Törvényes p(rae)cautiokrais a Nsgtok 
Malma ... edgy Singelis alább nem szálittatott ... minden 
elébbeni károsittotások meg ujittotnak, meg pedig dupla-
sonn [Ádámos KK; JHb XIX/48]. 

2. előzetes megállapodás, előóvás; măsură de prevedere, 
jnţelegere/învoială prealabilă; Vorvereinbarung. 1775: jól-
lehet, hogy az pénzmegadásban késett Baka Tamás egy ke-
veset, azért nem akarja leválni írt Bálint Antal. De az prae-
cautiókot megvizsgálván az esküttség, tehát ítéltetett, hogy 
tartozik Bálint Antal a pénzt leválni és Baka Tamásnak a 
szénafüvet remittálni [Taploca Cs; RSzF 247]. 

prekaveál óvakodik vmitől; a se păzi/feri de ceva; sich 
vor etw. schützen. 1618: ezek4 igen praecaveálják, hogy 
Európába semmi fegyvert, kardot ne indítsanak [BTN 
109. — aA törökök]. 1761: Nem constalván az A eòkegyel-
tnének az I ellen allegalt actioja... az I. simpliciter el eresz-
tetik, ugy mindazál(ta)l hogy afféle dolgokat tselekedni 
P(rae)caveallyon [Torda; TJkT V. 52]. 

prekaveál hat megelőzhet; a putea fi prevenit; vorange-
ben können. 1735: arra kell vigyázni hogy az laxalás után 
szorulása ne támadgyon Excellentiad(na)k mellyet remén-
lem hogy az ott künn maradt Syrupos forma laxativummal, 
J>orköves levesekkel, és mindennapi szekeren valo kisétá-
lással praecavealhatni [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-

prekaveáltat vigyáztat, óvakodásra késztet; a determina 
s ă se ferească de ceva; zur Vorsicht mahnen lassen. 1724ě. 
32 Kútfőnek egyike, melly Vizzel tartya ezen Haltartot Ist-
ván Déak Uramék birodalmáb(an) marad az magok Kertek-
ben — évltállyák eö Kglmek mind magok mind pedigh 
Cseledgyekkel praecavealtassák hogy valami Halnak artal-
mára Szolgalo materiát, bolonditto füzet, vagy Maszlagot 
n e bocsássanak belé [Hévíz NK; JHbT]. 

Prekaveáltatik óvatik vmitől; a se féri de ceva; vor etw. 
ßewamt werden. 1681: Megh eshetik ez is, hogi valamely 
riszt az Földes Úr Kárara az Korcsomas helyeken nemely 
uaőb(en) à magha borait árultathattya, vagi valamely jo 
akaróján^ boraval valo ki czapoltatásával kedveskedik ... 
m,nden üdőben es helyen praecavealtassek ez illye(n), mert 
yalaki illyent mér tentalni, Kemény animadversio ala vétet-
v é n Penes judicium decidaltatik [Erdőhátság H; VhU 198]. 

Prekludál elzár/tilt vkit vmitől; a exclude pe cineva de 
'a ceva; jm etw. verbieten. 1671: Városbéliek hogy soka-
somnak idején vas és egyéb vételtöl-is a' külső rendeket 
J!e praecludállyák [CCMut.]. 1785: száz hetven öt M. 
forintokat és ... Nyoltzvan hat pénzeket ... Ki fizetett oly 
Jeclaratio mellet hogy ö ... Senkit a* Monosteriáhaz valo 

Ussábol p(rae)cludalni nem Kiván azt még Kivánnya hogy 
• Ki ki ha részesülni Kiván benne Most fizesse Ki annyi 

a' menyib(en) vagyon Jussa a' Monosteriáhaz 
INagynyuias T A ; kís Solymosi Simon Peter szb kezé-

Prekludálhat meggátolhat/tilthat; a putea interzice ceva; 
J^bieten können. 1784: Az Per follyásoknak ki Menetelek 
s 'évén, az iránt ugy regulaztatik az Torotzkai Forum, 

hogy ... Az Appellatiot ... semmi casusban a Succumbens 
félnek ne praecludalhassa [Torockó; TLev. 2/6. 4-6]. 

prekludáltathatik kizárattathatik; a putea fi exclus; aus-
geschlossen werden können. 1712: Azjoszagos Nemes em-
bereknek az terehviseleshez képest proportionate Az egj 
Hazi Nemes szemelljek penig az kik(ne)k puszta örökségek 
vagyon az Varosban, de azon örökségen Semmi Város 
terhe viselő emberek nincsen, magok sem laknak itt, azok 
is egeszszen nem praecludaltathatnak, hanem az osztoztato 
Birák eö kglmek proportionate, azoknak is adgjanak [Tor-
da; JHb XV/6]. 1713: ha valamely Atyafi magát Injuriata 
félnek tanálná Semmiképpen annak Törvényes uttya ne 
praecludáltathassék, hanem maga jussát in foro Compe-
tenti kereshesse [VárfVa TA; JHb XXXV/19]. 

preldudáltatik 1. (út) elzáratik; a fi închis/barat (un 
drum); (Weg) versperrt werden. 1705: miólta már az az út2 

praecludáltatott, hogy azóta csak egy is már igyekezett 
volna azon, hogy innen elkéredzék valahová, senkit nem 
tudnak [WIN I, 486. — Havasalföld felé]. 1747: azon 
helyre ... selléreket, vagy Jobbágyokat ne telepítsen, hanem 
csűrt csűrös kertet tartson ... úgy hogy sem a describalt 
Szekér út, sem az víz partján levő ösvény ne p(rae)cludal-
tassék [Torda; TJkT 11.61]. 

2. (vki) elzáratik/tiltatik vmitől; a fi exclus de la ceva; 
versperrt/verboten werden (von etw.). 1737: (Az alperes) 
mikor ... el botsáttatik szomszédságomban tovab valo la-
kástol praecludaltassék, hit szerent Cautiot adván hogy ár-
talmomra sem maga sem mas által nem igyekezik | Nemis 
praecludaltatnak a Tordai Possessorok az Negligens Szőlős 
Gazdák ellen lehető hellyes praetensioktol, úgymint Gye-
pűk restauratioja; szőlők miveltetese iránt [Torda; TJkT I. 
134, 148]. 1796: Minthogy pedig Parasztnak Földes Ura 
ellen, és Földes Ura Jószágában, akár mi szín és praetextus 
alattis Just feszegetni, és kérni nem szabad, és nem illik, 
azért meg kivánnya az Ali-Peres, hogy az irt Paraszti Com-
munitas ... az efféle képzelt Jussának, és szabadságának 
feszegetésétől penitus praecludaltassék [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 43-4 tábl.]. 

3. akadályoztatik; a fi împiedecat; gehindert werden. 
1766/1802: (A) meg irt Faluk kőzött valo Contraversiat 
dirimalni, s a dolognak mivoltát a Táblának reportalni tart-
sák kötelességeknek, non obstante ha eggyik valamelyik az 
Commissariusok közül az ki meneteltől praecludáltatnékis 
[BSz; JHb LXVII/III. 1]. 

prekor diákny házi istentisztelet; slujbă religioasă ofi-
ciată la şcoalä; Gottesdienst in der Schule. 1870 k./l914: 
Preces, precor: házi isteni tisztelet, mely régebben minden-
napos volt, összekötve a theologusok próba beszédeivel 
[MvÉrt. 33]. 

prekurszor 1. előzmény; lucru care precedä ceva; 
Vorhergehende(s). 1619: Nagyságodnak bizony felette 
szükséges volna az szekereknek béküldését ne késleltetné, 
és ne várni az adóhoz, hanem lenne az szekér extraordina-
rie mintegy precursora az adónak, vagy az mellett való 
ajándékoknak [BTN2185]. 

2. hírnök; mesager, sol; Kurier. 1619: Ma die 10 Feb-
ruarii jutott ide az perzsa követnek precursora, azki szállást 
is készít [i.h. 227]. 
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prelátus római katolikus föpap; prelat; römisch-katholi-
scher hober Geistlicher, Pralat. 1648: Enyedi Mihály Ura(m) 
... azt mondotta, hogy minde(n) esztendeŏb(en) fel tettek, es 
fel szettek az adot, az Praelatusok es Exactorok houa teöttek 
ne(m) tudgya [Kv; TJk VIII/4.306-7]. 1662: Hogy a szegény 
jobbágyság is sem a fiscus királyi jószágokban, és akármelly 
prelátusok, papi méltóságbéliek, egyházi és világi földesurak 
jószágiban ... a hazának közönséges javáért, csendességiért 
sem őfelségétől, sem senkitől vallásokban meg nem hábo-
ríttatnak4 [SKr 271. — aA linzi béke cikkelyeiből]. 

prelaudált előbb (tisztelettel) említett; (care a fost) 
pomenit/amintit (cu stimă) mai înainte; oben (mit Éhre) 
erwähnt. 1777: az praelaudáltt Groflf Ur eő Naga ... a' 
levált pénzt akár melly legyitimus Executor által is desum-
máltatthassa akár holottis [Szentbenedek SzD; Ks]. 1780: 
Méltoságos Grofif özvegy Gubernátorné* Dániel Soffia eő 
Excel lentiája az praelaudalt Aszszony eö Excellentiája [H; 
Ks 113 Vegyes ir. — aGr. Haller Jánosné]. 

prelegál előad, előadást tart; a prelege, a ţine o prele-
gere; vortragen, Vortrag haltén. 1870 k./1914ė. Praelectio: 
előadás, cursus olvasás ... Az öregebb tanárok egy darabig 
(2-3 nap, némelyik 2-3 hétig) praelegáltak, azután jött a 
kikérdezés [MvÉrt. 33]. 

prelegátor felolvasó; lector, persoană care citeşte cuiva 
cu voce tare; Vorlesende(r). 1705: A bécsi püspök, a Har-
rach uram fia helyébe, az új császár3 régi praelegatora-félét 
hozták, aki a jesuvitáknak nemigen jó barátja volt, azok is 
amoveálták volt [WIN 1,467. — aI. József]. 

prelekeió felolvasás, előadás; prelegere, prelecţiune; 
Vorlesung. 1870 k./1914: Praelectio: előadás, cursus olva-
sás, magyarázás, tanitás [MvÉrt. 33]. 

prelibált előbb említett; pomenit mai înainte; oben er-
wähnt. 1751: Ha Pálfi Ferenczné Nagj Juditt Aszszony sine 
semine deficiálna is, tehátt a praelibált Jószág rajta lévő 
epületekel edjütt ne a Putnoki Istvánné Aszszonyom Vérei-
re, hanem Titt Pálfi Ferencz Vramra, devolválodjék [Mező-
bánd MT; MbK VIII. 12]. 1785: az praelibált Donationak 
ideje előtt8 Thorotzko varassa már regen Populálva ... volt 
[Torockó; TLev. 6/1. 19b. — "Azaz 1500 előtt]. 

prelimináris előzetes; preliminar; vorherig. 1825: Kö-
teles lészen Geometra Andrási Antal Ur mentől hamaréb a 
M Dersei határon lévő ... Erdőket ... felmérni, és igassá-
gosan az ezen Erdők osztállyára nézve már meg állított 
antiqua Sessiok száma szerént fel osztani, és azon Birtoko-
sok(na)k akik az antiqua Sessiok Száma iránt költ praeli-
minaris égyezésbe ki vannak nevezve a magok Rátájokat 
az Erdőkből külön, külön ki szakasztani, és kiis métáztatni 
[M.derzse SzD; BetLt 3]. 

prelúdium előjáték; preludiu; Vorspiel. 1710 k.: Ha his-
tóriát írnék, itt sok írás lenne; de csak egyet említek, nékem 
és a haza veszedelmének nagy praeludiumát, és a mi igaz-
gatónknak crassa ignorantiájának bizonyságát [Bön. 757]. 

preluka tisztás; prelucä; Lichtung. 1843: az erdőszeti 
hivatal a bucsumi határon ... a Bugyéstyi nevü prélukába ... 
erdőszeti magokat akart ültettetni [VKp 283]. 

prém (szörme)perem/szegély; tiv/tiviturä (de blanä); 
(Pelz)Rand. 1589: Egy dupla Attlacz zoknia, ket p(re)m az 
Allia(n) vy [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 48]. 1651: megy szin 
virágos Bársony kis suba prém nélkül ... Mas szöld Bar-
sonyKis Suba, eöt rend Arany Prém raita [SzamosfVa K; 
JHbK XVIII/27] | Egy Szederjes Barsoni zoknia Eöt rend 
regi gazdagh prem az allian [WassLt Vass Judit kel.]-
1668: Egy teczszin virágos Atlacz szoknia, melynek az 
allyan vagyo(n) regi formán czinyalt hat rend prem elegyes 
[Mk Kapi György inv. 1]. 1673-ü Eőrőg Redai Ferenczne 
aszszonjom edgjet masi Registroma ... Egj veres barsonj 
kis suba, őtt rend premmel veres bojtos barsonjal bel let. 
Egj uiseltes zöld barsonj kis suba nestel bel let, hat rend 
keskenj prém rajta [Fejér m.; IB]. 1683: Attam ket úttal 
Budán lakó Pal Istvannak f 4 melyre vagyon egy beletlen 
Rassa aszonyember mente veres sinü ket praemel [Kv; 
ACJk 50b]. 1714: Sőtetes haj szin, Bársony Szoknja 5. 
rendbeli aranj s ezüst Csipkivel, s hasonlo Prímmel f. 
Hung. 120 [AH 3]. 1736: az kocsis és felejtár ... köntösök 
az kitől mint kitölt olyant viseltenek, hanem az süvegek 
préme rendszerént rókafark volt [MetTr 367]. 1750: Kar-
masin Szin kurta Mente, egy rend paszamántal ... Ezüstéi 
készült kötés az kerületin Szkofium Gombokkal. Béllése 
Jáuor, préme Nyuszt [WassLt Wass Dánielné portékái]-
1759: a' Bárányokat meg nyúzatván kit prémnek, kit bér-
lésnek, a* maga hasznára forditott [Marosludas TA; TK1 
Koma Ojni (55) jb vall.]. 1781: Egy vad galamb szin Men-
te, feiér Sellyem Béllésével együt el bontva, prém nélkül 
[Mv; Told. 9a]. 1790: Egy Zöld Habos Matéria Bunda, 
Roka torok a' prémje, Bárány bőr bérlése [Mv; MvLev. 
Boka Katalin hagy. 4]. 1796: 4 premnek való nyest lévén 
azt a Ládából ki vettem és a Szellőre az hol aer járja ki 
akasztottam [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1802: 
Egy zöld virágos mettzet Bársony, aszszony ember mente 
prém és készület nélkül, hozzá való zöld selyem fél bársony 
bélléssel [Ne; DobLev. IV/858. 3b]. 1823-1830: Mente 
hasonlólag volt készítve, mint a dolmány, csak hogy annál 
kevéssel hosszabb volt, legalább a prémjével, a prém pedig 
különb-különb drága bőrökből nevezetesebben nyusz tbó 
állott, ezt a mentét sohasem öltötték fel, hanem lánccal 
vagy drága kemény kötővel nyakokba vetve hordozták 
[FogE 64]. 1842: Egj kalpagra való prém [Dés; Újf 3-
Újfalvi György hagy.]. — L. még FogE 202; SKr 333. 

Vö. a perem, valamint az arany-, bársony-, csipke-, eztist-, nyes/-. nyti&t'1 

róka, selyem-, szkóflum-prėm címszóval. 

Szk: csipkés 1714: Aszszonyi Ember ... Virágos fc-
kete bársony Palastya őtt rendbeli ezüstess, csipkés 
Prímmel, narants szin fél Selyem Bélések f. Hung. 84 [AH 

2] * dombos 1670: Egy zöld bárson kis Suba, szeles, 
dombos prem rajta [MNy XXXVIII, 57] * elegyes 
1705: Edgy deszkara Tekert bogárhátú elegyes Prem, m3* 
hasanlo keskenyeb edgyüve Tekerve [WassLt Vas Dániel"6 

lelt.] * fekete 1802: (A tolvajok egyike) törpe testű; 
piros barna köptzes kerék kövér ábrázatú, ennek és a tőDj 
binek könyökig érő ujas bőr kōdmennyek fekete prémni®1 

[Remete TA; TLt Közig. ir. 1029] * gombos 1674: Va-
gyon egy kik vont arany szaknya, hat rend gombos p 
allyán [Beszt.; WassLt 72/6] * gyöngyös 
Gyeongyfuzeo Mathias ... vallia ... eo chinal vala egy 
gieongieós premeth Zemere Sebestien biztatasara [Kv; TJ 
IV/1. 456] * muszka 1801: ünnep napokon visel zöia, 
aranyos sinorral ékesitett mentét muszka prémel P L 
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nyomt. kl] * perzsiáner 1860: Egy Buda bekes Persiá-
ner prém fl. 1 [Kv; Újf. 1] * rókatorkos 1823-1830: 
Viselt4 rókatorkos prémmel, bőrről bérlett hosszú tógát és 
három egyenlő szegre felakasztott kalapot [FogE 75. — 
Kovásznai Sándor mv-i ref. kollégiumi prof.] * sárga 
1 758: Egy kék Kamérlót Sárga prémmel meg hánt superlát 
[Nsz; TSb 21] * szőtt 1788: 5 sing fekete szőtt prém 
[Mv; TSb 47] * tarka 1759: szállíttasson el ... Tizen-
négy Sing Czérnábol szőtt tarka prémet [Sárd AF; TSb 51] 
* velencei 1653: adot öh kigyelme 3 sing perpetat 15 
sin veres velenczei praemet [Kv; ACJk 58a]. 

prémeeske szegélyecske; tiv mic, tiviturä/tiveală mică; 
Rändchen. 1714: Minium szin Brokad szoknja ... előketö 
tenyérnyi széles, Vallon aranjos s ezüst kisebb primetskék 
^ Hung. 104 [AH 3]. 

Szk: arany-ezüst 1714: Férfi gjermeknek való Vörös 
Bársony Mente köröskörül keskeny aranj ezüst prímetské-
yel [AH 24]. 

prémelt (szőrmével) szegélyezett; tivit/gamisit (cu bla-
nä); (mit Pelz) besetzt. 1806: visel... egy zöld Roka bőrrel 
Prémelt Magyar Mentét [DLt 514 nyomt. kl]. 

prememorált előbb említett; pomenit mai înainte; oben 
erwähnt. 1733: hallottam ... az szóigámtól hogy a Tüz azon 
P(rae)memorált szénáig el harapodzott vólt de a szénánál 
*neg oltották [Árapatak Hsz; BLt 7 Joannes Bibó (29) jb 
Jall.]. 1751: praememorált Dobolyi István Vr eö kglmé-
(ne)k mint Vér Attyafiának ... azon házb(an) száz forintig 
yalo Aviticum jusa vágjon [Ne; DobLev. 1/245. la]. 

„ Premencionált előbb említett; menţionat/pomenit mai 
•nainte; oben erwähnt. 1720/1730: Nztes Dalnoki Dániel 
Atyánkfia eő kglme 1714, es 1715 Esztendőkbeli Hadnagy-
ugarul való Ratioit esztendeje el telése uta(n) be adván arra 
exmittált, és deputalt Atyánk fiai eö kglmek által Ventillaltat-
vá(n), ammi difficultassi eö kglmenek ki adattattak mind 
azokra p(rae)montionalt Dalnoki Dániel ... replicalva(n); 
Minden difficultassi ... Tolláltattanak s el igazodtanak [Dés; 
J? 395a]. 1747: Ezenn Praementionált Északos hellynek va-
|)(on) égj Kopár meleg oldala [Mezőbodon TA; JHb XI/31. 
/• 1 756: más alkalmatossággal is járos volt é ezen személy 

a Praementionált Bóltba ...? [Kv; Mk IX Vall. 28]. 1762: 
j*en utrumb(an) Specificalt, és praementionált Udvarb(an) 
f^lé szálván az Exponens Úrfi cir. hat hétig bírta mint magáét 
IBranyicska H; JHb XXXV/51. 13]. 1765/1766: Figalak a* 
Praementionált Parsok a' nevezett Nagylaki, és Csekelaki 
v bonumoknak ... árrát Flór Hungaricalium Hat ezer Fo-

r,ntban [Koppánd TA; DobLev. II/372. 3a]. 

Premenda 1. premonda 

Prémes (szőrme)szegélyes; cu tivitură/garnitură (de 
a n ă); (pelz)besetzt. XVI. sz. v./XVIII. sz.: az szekemyének 
szára prémes legyen [Dés; DFazLev.]. 1752: Az Jankó 

njentéje igen igen is rokás légyen és prémes mint a libéria 
nték [WassLt Vesselényi István feleségéhez]. 

VŃ arany-, bársony-, csipke-, eziisíprémes címszóval. 

Szk: - felsőmente. 1850: Egy darab prémes magyar fel-
mente, bőven sinorral, sejem belléssel [Algyógy H; 

ö°m. F. Ii Török Antal urad. biztos kezével] * - kamuka 

prémezetlen 

szoknya. 1693: Edgj Narancz szin szélyes egj rend prémes 
kamuka szoknya flór. 15 [Ne; DobLev. 1/37] * - suba. 
1608/1610: Toldalagj Frusjnnanak ... Egj kjs Fekete Gyôn-
gjos premes Subáját... Orsyk (!) Hagja [M.gyerőmonostor 
K; JHbK XLVII/49] * - süveg. 1662: Hát mire valók 
voltak a sok aranyas új zászlók s kopják ? ... prémes süve-
gek, egész táborozásának idején királyi neve ? [SKr 463-4] 
* - ujjas. 1838: Egy ujj Hoszszu bunda, égy köpönyeg, 
egy prémes ujjas, négy karton ujjas [Szentimre MT; 
BalLev.] * bogárhátú 1705: edgy het rendő bogárhátú 
Premes fekete bársony nyári Palást [WassLt Vas Dánielné 
lelt.] * fekete 1674: Egy veres Skarlat szoknya, fekete 
prémes az válla [Szászvárosi ref. lt Halics Mihály lelt.] * 
zöld 1674: Egy Szederjes gránát szoknya, zöld prémes 
az válla [i.h.]. 

prémez (szőrmével) szegélyez; a tivi/garnisi (cu blană); 
(mit Pelz) besetzen. 1652: Harmadik szoknia ... Az vallais 
... szeles czipke premmel premezue [Mihályivá NK; JHb 
XXII/41]. 1687: Egy kis Zöldbársony Tatár kesztyűt, kes-
keny arany gallandal, s' nestel premezve [Déva; Szer.]. 
1692: Egy narancz szin kamuka mellyre való ezüst csipké-
vel és nusztall prémezve [Bilak BN; JHbK L. 36]. 1736: 2. 
Ian ... fogadtam meg őregbik szolgálom(na)k Szőts Erso-
kot, kinek is fizetése lészen e' szerint: 1. Zöld mente a' 
Landis posztóból tiszteségesen rókával prémezvea [ArJk 
33. — aFels-ból kiemelve] | az nemes Asszonyokon kivül 
nem volt három falusi asszonynak mentéje, azoknak is 
brassai posztóból, bárány bőrrel bérelve s prémezve [MetTr 
345]. 1739: egy zöld anglia bérlett mente roko torokkal 
prémezve [Torda; TJkT I. 165]. 1759: Égy szederjes sima 
bársony Aszszonyi mentét, széles ezüst csipkével, meg var-
va, és szép uj nestekkel prémezve s meg bélelve [Nsz; TSb 
7]. 1768: Az Szolgálomnak Csináltattam egy mentet Fran-
czia posztobol és rókával praemezve [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 116] | Fekete bársony Mente, arany Slíngerekkel, 
Nusztal prémezve [Császári SzD; WassLt Wass Ágnes 
köntösei]. 1820: Egy Lengyel bunda Paplenből kék rókával 
premezve [Felőr SzD; BetLt 5 Fráter Theresia kel.]. 1839: 
Egy kávé szin Zeke, bársonnyal prémezve [KLev.]. 

Szk: köntös -ni. 1625: Vrunk eo felge paranchyolattyara 
keottettűnk keonteos premezni való ezüst fonal premet, 
mellyet az eo felge Zabojanak Baranyaj Janosnak adua(n) 
kezeben ... fizettünk az munkájától f. 12 [Kv; Szám. 16/ 
XXVII. 1]. 

prémezés szegélyezés; tivitură, garnitură; Besetzen. 
1725: Ezen rövid Mente perémezésére erogalodat két roka 
torok ... Flór 3 Den 36 [K; TK1]. 1774: A Szőtsők menték 
bérlésihez, premezésihez Szükséges börőkőt eö kegyelmé-
től vásároljának, és magok bérelvén meg a béreltetö gaz-
datol Szokot jutalmokot elvegyék [Déva; Ks 78. 20/8. 1/4]. 
1809: A Groff Huszárjának mentéje prémezése fekete bá-
rány bórrel 15 Rf [Kv; TKhf]. 1842: Az Natságos Urnák 
égy bunda prémezése hámbrgi Roka bőrrel 50 Rf [Kv; Újf. 
1]. 1860: Egy Buda bekes prémezése Szürke Persiáner 
bőrei 25 fl [Kv; i.h.]. 

prémezetlen szegélyezetten; fâră tivitură/garnitură; un-
besetzt. 1732: Egy alamodi tettzin Süveg prémezetlen 
arannyos Sinorral kapcsokkal [Kv; Ks Komis Zsigmond 
lelt. 6]. 1788: Egy fekete prémezetlen viseltes poszto mente 
[Mv; TSb 47]. 



prémezett 

prémezett 1. (szőrmével) szegélyezett; tivit/garnisit (cu 
blanä); (pelz)besetzt. 1627: Egy Gattia feier zellel premezet 
Uya, es galléra [Gyalu K/Kv; JHbK X1I/44. 8]. 1645: Egy 
Kek Lazur Czapragh kŭrŭl Galannal premezet [LLt Fasc. 
125]. 1668: Egy kek Bársony kis mente eleie nust hattal s 
többj nestel bellet szellyes Árany Czipkevel premezet, es 
gjemantos Arany gombok rajta [Mk Kapi György inv. 2]. 
1679: Nest Farkas premezett, moly vesztegette veres 
fajlandis poszto sŭvegh nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 79]. 1681: Teczén Virágos Bársony Szkofium 
Gombokkal és Sinural Nestel bélét és Aranj csipkével 
premezet Aszonjnak valo mente [Beszt.; LLt]. 1713: Egy 
allyáb(an) szŭt karmasin szin aranyos matéria Szoknya, elö 
ruhástól arany galanddal premezet kék bagaziaval bellet 
[WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1733: 
Edgj fekete szőr matéria Nestel prémezett, elegj belegj 
berlessel berlett ujjos mellyre valo [Marossztkirály AF; 
Told. 2]. 1748: Az Nehaj Aszszonynak ... Roka torokkal 
prémezett és Róka Mállal béllett földig érö mentéje 
[Vargyas U; CsS]. 1772: Citrom szin, roka nyakkal préme-
zett és bárány bőrrel béllett bunda H. Flór. 15 [Szőkefva 
KK; Kp III. 187]. 1780: lo Adtam egy Anglia arany poszo-
mántos roko torokkal prémezett mentet [Hsz; BLev. 
Barthos Sára kel.]. 1787: Egy görénnyel prémezet flánellel 
bellett ... Aszszony Embernek valo melyre valo [Mv; 
MvLev. Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 4]. 1820: Egy Fe-
kete medvével premezett egészszen roka málas matéria 
Bunda [Felőr SzD; Hodor lev.]. 

Szk: - medvebőr. 1768: Premezet Medve bör 1 [Ma-
rossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 

Sz. 1747: az az Disznó bőrrel premezett, hunczfut Sütő 
Ferencz el jövetelem után ismét Tolvajságra atta magat 
[Alamor AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 

2. (fémmel) szegett/peremezett; bordurat (cu metál); 
(metáll)besetzt. 1748: Vassal prémezet áso [Szinyérváralja 
Szt; Ks 25. VII]. 

premissza 1. (irat) megelőző/bevezető része; partea 
introductivä (a unui act); einleitender/vorhergehender Teil 
(der Unkunde). 1780: tsak a Sessiokat Specificálják ben-
ne3, de hogy azok antiqua Sessioké vagj Nóvák Nem teszik 
fel ... az irt Inventarium régi lévén, a' praemissaja el 
tévelyedet [BSz; JHbK LIV/25. 14. — aAz inventarium-
ban]. 1801: En azér Engedelmes Lévén az Exponensek ō 
Kegyelmek kérésék(ne)k és a praemissaban meg irt 
Esztendő Holnap napján3 ... Vadasdra leg elsőben el men-
tem az Németi Mihálly ō kegyelme Házához [Msz; BalLev. 
— aJún. 8-án]. 

2. előzmény; premisă; Vorhergehende(s). 1672: Tagad-
hatatlan, ezek az mai praemissákkal Kegyelmedet akarják 
tángálni és által értheti, mire czélozzanak, az kik fuói 
[TML VI, 358 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1704: Mind-
ezek az udvarban s egész Erdélyben tudva lévén, ítélje meg 
kegyelmetek2 bölcsen és lelkesen, nem az ilyen praemissák-
ból fog-e ítíletet tenni mind az udvar, mind az haza, mind a 
posteritás, ez énb mostani casusomról is [WIN I, 177. — aA 
guberniumi urak. bA szöveg Bethlen Miklós kérvénye]. 
1705: kijüvén a házból, Acton uram ezeket a praemissákot 
újobban is előttem recenseálá egészben [i.h. 596]. 

3. bevezetés; introducere; Einleitung. 1710 k.: Ekkor til-
totta meg a császár kemény stílusú levél által a gubernátort, 
hogy titulusa praemissájában ne éljen „nos“-sal [Bön. 
919]. 
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premittál 1. előreküld; a trimite înainte (pe cineva); vor-
schicken. 1676: Éppen kilenc órakor most indulok Lónáról 
Tsáki uramhoz is ... Oda senkit nem praemittalék, megle-
pem [TML VII, 211 Matskási Boldizsár Teleki Mihály-
hoz]. 

2. (maga előtt) előre enged vkit; a läsa (pe cineva) sä 
meargă înainte; vorlassen. 1695: Tiszt Petelei Husz István 
Uram ... el öregedet es erejében meg fogyatkozot ember ... 
illendő fizetese ... õ kgl(ne)k holtig meg jar ... A mostan 
hozando be(tsü)l(ete)s Praedicatoris ŏ kimét praemittállya 
és meg becsŭllye [Kv; SRE 29]. 1747: a' kérdőben forgó 
Kis Pál ház a' Keserű és Pünkösti famíliával együtt járt fel 
a' Communiora, sőt én Kis Pál György Ur(a)mat minden-
kor mint idős embert praemittáltam, utánnam osztán a' 
Pünkösti György Uram fiai Gábor és Mózes jöttek fel 
[Uzon Hsz; Kp I. 160a Keserű Ferentz (30) ns vall.]. 

3. előrebocsát vmit; a spune ceva de la început/din capül 
locului; vorangehend bemerken. 1670: Egy szóval, Uram, 
generáliter kell assummálni az egész magyar dolgot s úgy 
is kell annak megorvoslásárúl expediáltatni, praemittálván 
azt, eddig is ő nagysága ő felségét requirálta, de semmi 
tekintet nem volt reá [TML V, 388 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1746: Csik székbe a mint praemittáltam dögös 
marhának, és dögös bőrnek jőni nem szabad [Somlyó Cs; 
ApLt 1 gr. Káinoki Ferenc lev.]. 1768: a Sessiot, a mint 
praemittálok, az irt Ecclesiának cedálták eő Nacságok 
[Haró H; JHb XXXIII/39]. 1776: A mint praemittálám 
Vlásza Ignáth ... az eö Nsãga Tilalmos Erdejiböl ă fát le 
vágatta [Mihálcfva AF; MvRKLev.]. 

4. előre bejelent; a anunţa ceva de la început; im voraus 
melden. 1679/1681: Generális Circalás előtt m i n d e n k o r 
maga1 praemittallya à Cirkalast hogy à vármegye Tisztei 
által az arant is à Joszágh ne injurialtattassék [Vh; VhU 
674. — aAz ub]. 

premittálandó előre küldendő; care va fi trimis înainte; 
vorzuschickend. 1719: kelletett à Tisztekre és azok(na)k 
Conscientiosa dexteritássára bizni, kikis a praemittalando 
qvártelyok Designatorival minekelőtte à Militia bé szálla-
na, ki rendellyék mostani állapothoz illendő qvártéllyát [Ks 
83 gub.]. 

premittált előbb említett; pomenit/amintit mai înainte; 
oben erwăhnt. 1680: Az praemitalt házok és Sütő ház 
között vagyon Asszu fa egy kazalban [A.porumbák F: ALt 
Inv. 6]. 1751: Az immediate praemittalt és describalt Táb-
lán fellyűl lévő verőfényes óldalnak alsó vége [Koronka 
MT; EH A]. 1756 k.: (A) Maimat Roskányi Popa Pável 
tartya; azért a ' mennyi űdőtől fogva magának appraehen-
dálta, annyi űdötöl fogva a praemittalt Restantiákot tőlle 
kell kérni [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1762: az praemittalt Fatensek 
concorditer magok Fassiojakban relegalnak nagyobbára arra, 
hogy ezen hÍreket Miklós Susanna Aszsz(on)y(o)m felöl 
hallatták volna egy Dobainé nevü Aszsz(on)ytól [Torda; 
TJkT v. 94]. 1765: Ezen praemittált Utrumokra specifice va-
lamelly bizonyos jó Fatenst denominálni nem tudok [Sárd 
AF; Eszt-Mk Vall. 37]. 1769: Ezek a Bizonyságok laknak 
Nemes Udvarhelly székben Bögözben ... minnyáján modo 
l(e)g(iti)mo Citaltattak, Adjuraltatt(ak), examinalt(attak), és a 
p(rae)mittalt mod szerint Fatealtattak [Bögöz U; IB]. 

premittáltat 1. előre kibocsáttat/adat; a face/dispune sä 
fie emis dinainte; im voraus ergehen lassen. 1795: Malmok 
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renováltatása alkalmatosságával minemű oknelkűlt A<d-
rno>nitiot praemittaltatott vala, s azonn Admonitiora a ... 
Groff Ur... Testvérével edgyŭtt Readmonitiojokban ... mi-
képpen feleltenek meg ... azonn readmonitiobol meg tettzik 
[Adámos KK; JHb XIX/48]. 1798: ha ă Joszágot vagy 
maga ä pignorans Aszszony ő Nga, vagy pedig Maradeki ki 
akarnák váltani, tehát kötelesek légyenek fél Esztendei 
előre valo Hir-tételt praemittáltatni, hogy ã vetéseket ă 
szerént lehessen alkalmaztatni [Kv; JHb VI/19]. 

2. előrebocsáttat; a face să fie menţionat/specificat de la 
început; vorangehend bemerken lassen. 1665: Ha azért azt® 
Nagyságod subscribáltatja, maga méltóságos titulussát is 
Praemittáltassa [TML III, 377 Teleki Mihály a fej-hez. — 
A császárnak küldendő iratot]. 

premittáltatik 1. előre kibocsáttatik/adatik; a fi emis di-
nainte; im voraus erlassen werden. 1795: még két rend-
benis praemittáltatott Kegyelmed ellen az el tiltás éppen 
azon hellyrōl még pedig egy rendben az egész Adámosi 
Titt. Possessoratussal közösleg, és egy értelemből [Ádámos 
KK; JHb XX/18]. 

2. előre elküldetik; a fi trimis mai înainte; im voraus ge-
schickt werden. 1667: Panajot, ha lehet, excludáltassék, ha 
nem lehet... neki is concredáltassék, praemittáltatván az fő 
vezér tihajának irott török levél [TML IV, 79 Bethlen 
Miklós Teleki Mihályhoz]. 

3. előrebocsáttatik; a fi spus/anunţat de la bun început; 
vorangehend bemerkt werden. 1677: Most-is azért illendő-
nek itiltetet, hogy minden egyéb világi dolgoknak igazga-
tási elöt azon Isteni tiszteletről valo végezések praemittál-
tassanak [AC 1]. 

prémium 1. jutalom; premiu, recompensä; Belohnung. 
1704: Felmegyen maga3, és az őfelsége lábaihoz letévén 
fejét, akár életre s akár halálra kész, hogy őfelsége megítíl-
Je, ha vétkes-e vagy sem. De hiszi Istent, hogy bizony nem 
büntetést, hanem premiumot és consolatiót várna és vár is 
őfelségétől ezért [WIN I, 117. — aBethlen Miklós]. — L. 
még i.h. 143,487. 

2. iskolai/tanulmányi jutalom/elismerés; premiu (acordat 
elevilor); Lohn fllr die Schüler. 1805: Dél előtt examentet 
tartottunk ... ditseretet kaptam mindenektől, Nagy Papától 
pedig egy 3 Rforintos Phaedrust praemiumba [Dés; KMN 

1870 kJ 1914: Praemium: minden a jó tanulásért, zene, 
ének, rajz s más műtárgyakban való kitűnőségért adott s 
rendesen vizsgákon, dimission, kiosztott jutalom [MvÉrt. 

Premonda, premenda 1. (szerződés szerinti) természet-
beni járandóság/illetmény; retribuţie in naturä (dată pe 
bazä de învoială/tocmeală), premîndä; Naturalbezüge (auf-
gttind von Vereinbarung). A. 1653/1681: Teleki három 
Alcsoknak, Györgynek, Miklósnak, Andrasnak Supplica-
hojokra valo valaszok. Az mint eddigh megh adtak prae-
mondajokat, es Immonitaltak eőket dézma adastul, ez 
"tanis abban megh tartassanak [VhU 479 Zólyomi Miklós 
vál ]. 1654: Kouacz Peterrel es Dalnakjual minualodott az 
Praemu(n)da [Egeres K; Ks 70/51 Szám.]. 1779: Fogattam 
Dobos Ferentz nevezetű szabad Embert Esztendeig Béres-
nek s egyszer s mind vdvar Bironak ... fizetést igírtem Esz-
tendeig 12 ... Mñ, egy napi Tőrök buza vetést, praemundátt 
egész Esztendőre 36 vékátt [Mezösámsond MT; BetLt 7]. 
'792: Az Erdő hajtonak adtam Praemondát 83 [Szentmar-

gita SzD; Ks 67. 49. 41. — "Véka búzát]. 1803: Az Ispány-
nak ... Praemondaja 40. Metr Buza [Kv; AggmLt A. 117]. 
1830 k.: az Contractusban meg igirt Gabanankatt minden 
napra egy egy kőpécze buzátt, három Esztendőtől fogva az 
Tisztek ki nem adták, es praemunda nélkül dolgoztunk 
[Kerestelke Sz; BfR]. 

B. 1716: az Ngd tudósítását alázatosson el várom, ha 
azon két Pipey Deszma bort, mély még meg vagyon, vagy 
masokot, mélyékét kűlgyék alá most Praeméndára [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1721: egy hordo 
Bort töltelékre és praemendara erogál [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 
1752: adott két kalongyát az ... Miko Ferentznè aszszo-
(nyo)m birájának prémendájára [Buzd AF; Ks 22. XXIa]. 
1789: Praemendanak valo rosos buza 50. véka [Branyicska 
H; JHb XXXV/65]. 1796: Bálint István Számadása ... 
Magam Prémendámban 24 véka3 [Szásznyíres SzD; Ks 33. 
IV. 8. — 3Búza]. 1810: Bali Jankoné ha még halálomkor is 
az Udvaromb(an) leszek azon kitsi házat kertestől nékie 
meg hadják mig él és holnaponként két véka premendát 
adjanak és Esztendőnként fél véka tórók buza vetést 
[Héderfája KK; IB. gr. I. Bethlen Sámuelné végr.]. 

Vö a prebenda címszóval. 

Szk: heti- 1678: Az heti praemondám felől is mind ed-
dig semmi válaszom nincsen, acceptálják-e? nem-e? [TML 
VIII, 176 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz Konstanti-
nápolyból] * udvari - 1661: Tudósíts, Haller Jánosné 
asszonyom tart-e atyafiának? ... Én elhiszem, az asszony-
nak csak terhére vagytok; ha szállást nem adtak, be sem 
kellett volna mennetek ... mindazonáltal csak most adjon3 

módot benne, hogy megszabadíthassalak az udvari prae-
mendátúl, hidd el, édes Feleségem, többször nem szemte-
lenkedtetlek [TML II, 108 Teleki Mihály Veér Judithoz. — 
3Tollban maradt: Isten]. 

2. ellátás; premîndä, raţie (săptămînalä) de alimente; 
Versorgung. A. 1764: Szarka Uramnak ... az embere ... két 
hétig is el ült; a Groff Uram eő Naga praemandáján [Kóród 
KK; Ks 19/1. 6]. 

B. 1654: praemendatt atta(m)... Haro(m) Agár kutjonak 
lib. nro. 9 [Egeres K; Ks 70/51 Szám.]. 1661: Kűvárban le-
szen-e szállásod ? minemű ? ott is micsodás állapottal lesz-
tek ? praemendát mit, mennyit adnak ? [TML II, 109 Tele-
ki Mihály feleségéhez, Veér Judithoz]. 1679: az nemes or-
szág parancsolt volt nekem, hogy lennek itt Vásárhelyt, 
hogy a török vitezeknek Praemendat oszszak [Mv; MvLt A 
Jud.]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: illetményben kapott, illetmény-; (care a fost) 
primit ca/drept retribuţie ín naturä; als Naturalbezüge er-
halten. Szk: - bor. 1730: nem lattom egyczeris hogy Tisz-
tarto Bakó Josef Uram ... reszegeskedet volna sőt többire 
premanda borais meg zavaradat, az pinczeben sem tudom 
hogy ivut vólna valakivel [Abosfva KK; Ks 8 XXIX. 24]. 
1731: az premonda bor meg az innep ellőtt el fogyott vollt 
[uo.; Ks 99 Györki János lev.] * - kancza. 1756: Prae-
monda csikós kancza 1 [Déva; Ks 92.1. 32 Kúrialeír.] * -
ló. 1756: Praemonda ló 6 [uo.; i.h.]. 

premondás, premendás I. mn illetményre jogosult; care 
este îndreptätit să primeascä premîndä/retribuţie ín naturä; 
zu Naturalbezügen berechtigt. Szk: - cseléd. 1739: 
Conventios Cseledek ... Premondás Cseledek A Majomé 
ura Es Egy Beres [Mezősztjakab TA; JHb X/9. 12]. 
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II. fit illetményre jogosult dolgos; lucrător îndreptăţit să 
primeascä premîndä/retribuţie ín natură; zu Naturalbezü-
gen berechtigter Arbeiter. 1654: Igen vadborsos list volt az 
praemendasok sem ehettek megh, s ... az Corpa keőzze 
elegitette(m) disznók szamara [Almás K; Ks 70/51 Szám.]. 
1767: Krajnik Uram ... az Fürész és Papiros malmokban 
lévő premondasok számára Nyoltz kőből kukurizát ... 
Roskányban vitetett [Lászó H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

Szk: kontinuus 1654: az Continuus praemendasok-
(na)k oztottam ez szerent az praemendat... Az Tyúk Ma-
jornak Felesegestŏl libr. nro 8 ... Az Tyúk Majoménak lib. 
nro 4 [Egeres K; Ks 70/51 Szám.] * vékás 1735: Vekas 
Praemondasok seriesse ... Ménes Pásztor ... Met. 2 Oszko-
tár 2 Onya Román Pakulár 2 [Királyhalma NK; Ks 23. 
XXIIb]. 

premondás-ház, premendás-ház illetményosztó ház; 
casă ín care se distribuie premînda; Naturalbezügen vertei-
lendes Haus. 1692: 5. Haz... most premendas haznak mon-
datik ... vhgyon ebben egy fenyő deszkabul csinált uj 
asztalocska labostul | premendas haz ... egy ablak rajta; 
bevono deszka tablaja [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

premoneál előre figyelmeztet/int; a avertiza dinainte; jn 
im voraus aufmerksam machen/warnen. 1657: engem is 
praemoneáltak vala, hogy alkalmaztatnám magamat | Az 
electiónak napja előtt praemoneálának engemet is, hogy az 
volna végezve az tanácsban, hogy megkénálnák mégis 
elsőben Bethlen Istvánt az fejedelemséggel, noha ő ugyan 
fel nem venné [Kemön. 119, 133]. 1722: Méltoságos Ge-
nerális Commendans eò Excellentiája holnap estvére ide 
érkezvén itt nem fog késni, hanem uttyát Continuallya, 
azért akartuk ... Kglmeteket p(rae)moneálni ... Vectura, és 
egjéb szükséges kivántato mediumok(na)k Suppeditioja 
iránt jo dispositioval légyen [Ks 18/XCIII a gub. Kv-ról]. 
1784: Tettzett vala Nagyságtoknak ... két exmissus Cancel-
lista Regiusok által arról az Exponens Haller Haereseket 
praemonalni, hogy a' mely praetendalt tizen őt ezer Forin-
tokat ... Grófſ Haller János ur ö Excellentiája kezességire 
adott volt Bornemisza János Ur azon Summát a' Cavens 
Gróff Maradéki meg fizetnének (így!) [JHb LXVI/38]. 

premoneáltat előre figyelmeztettet/intet; a face/dispune 
să fie avertizat dinainte; jn im voraus aufmerksam machen/ 
warnen lassen. 1648: az Inctanak szolgaloiat ... kezessegh 
alat az Actrix, illegitimé megh foghtatua(n) be vitette, es ot 
ben tartua(n) az Actrix praemonealtatta hogy ne tartassa 
hane(m) viseliie(n) gondot, mert magat ki hozattia, de az 
Incta nemoba(n) hatta, nem atta it okat foghtatasa(na)k 
[Kv; TJk VIII/4. 315]. 1765: az mü falusi Biráinkot nem 
praemoneáltatta ... Regius Perceptor uram ... arról hogy a 
rendes üdöre legyünk készen a pénzel, mert külömben Exe-
cutiot küld reánk [Ompoica AF; Eszt-Mk Vall ] | Műnket 
sem egyszer sem mászor nem praemoneáltatott eö kegyel-
me az kérdésben fel tett mod szerint [Marossztimre H; i.h. 
207]. 

premoneáltatik 1. előre figyelmeztettetik/intetik; a fi 
avertizat dinainte; im voraus aufmerksam gemacht/gewamt 
werden. 1642: mind az keet rendbelj Dividans ver ez 
Deliberationknak annualanak, seott praemonealtattanak is, 
mindenik fel, ha mi nem teczenek Difſicultasokra volna, 
apelialiak (!) akar az Nyolcz Diuisor vraink eleiben, akar 

az B. Tanacz eleiben, el bocziatatik [Kv; RDL I. 128]. 
1727: (A) restantia pénz(ne)k fel szedésére Deputált Co-
missarius Uraimék eo kglmek praemonialtatta(na)k, mint-
hogy az üdö es az alkalmatosság(na)k merituma, tovabra 
való haladékot nem szenved, ad quindenam azan restantia 
pénzt fel szedgyék es adminisztrállyák [Déva; JHb XLII]. 
1737: Az Instans ... tudós vólt a földn(e)k másra szállá-
sában); sőt p(rae)moneáltatott is, hogy ne szántsa; azért ... 
első szántásatis fizesse meg Batka Ersébeth ö kglme [Dés; 
Jk 258a]. 1738: a Szöts Czéh vagy az Principális Inctus ... 
praemonialtatnak, hogy aféle enormis büntetéseket evi-
tallyanak [Torda; TJkT I. 172]. 1749: Mostan Bécsben 
lévő Deputationak Diurnumárol ment az Nemes Széknek 
az Gubernium, és Commissariatus Dispositioja, és hogy 
aztat incassalni ügyekezze, már praemonealtatott [ApLt 2 
gub.]. 

2. megidéztetik; a fi citat/chemat (ín faţa unui organ 
judiciar); (vor Gericht) zitiert werden. 1735: mivell ezen 
Khérsztye (!) Zaharia ... mostan détentioja alatt vasban va-
gyon ... eö nga kastéllyában eö Nga(na)k Dominalé Fóru-
mára akár mikor praemončaltattvan mingyárt Sisstállyák 
Törvény vége szakadtáig akár mi formán valahuvá találna 
ell menni, tartozzan(a)k eötett ezen kezesek reducálni 
[Szentbenedek SzD; Ks 23. III. 29]. 

premoníció előzetes emlékeztetés/figyelmeztetés; aver-
tisment, premoniţie; vorausgehende Wamung. 1676: 0 
nagyságoktól az magára vigyázásban való praemonitióban 
az jó affectio meg van [TML VII, 251 Baló László Teleki 
Mihályhoz]. 1789: ha az árkosi juhnyáj tilalmas helyen 
találtatott, egy magyar forint volt a váltsága; amint most is 
egy praemonitió végett az hütösség egy magyar forintot ... 
elvett és contentus véle [Árkos Hsz; RSzF 183]. 

prémonsztratenzisz premontrei szerzetes; călugăr din 
ordinul premonstratenşilor; Mönch des Prämonstraten-
serordens. 1823-1830: Ezen városon8 alol látszik a prae-
monstratensiseknek igen derék klastromjok vagy inkább 
kastélyok | Ide nem messze látszik Guttenberg ... nevü 12 
tornyú kerített város, melyben a praemonstratensiseknek 
esmét igen nagy kastélyok vagyon [FogE 174-5. — aA 
morvaországi Znaim]. 

prémszövő I. mn szegélyszövéshez való; de/pentru ţesut 
tivuri; zum Randweben. Szk: ~ láda. 1744: Prém szővő 
láda [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67] * - osztovátácska. 
1793: egy prém szövö rósz osztavatatska [TL Conscr.]. 

W.fii szegélykészítő mester; ţesător de tivuri; Randma-
chermeister. 1751: A Prémszŏvō(ne)k Katát® [Gyalu K; 
RAk 57. — aTi. keresztelt]. 

Szn. 1690: Premszōvö Dániel [Kv; Dica VI. 20]. 1711: 
Prem Szővő Mihally [Kv; Dica XXVII. 12]. 1714: Prem 
Szövő Pál [Kv; Dica XXVII. 24]. 1720: Prémszõvö Daniel-
ne [Kv; Dica V. 22]. 1741: Premszövö Pál [Kv; Dica II 
28b]. 1750: Prém szövő János [Kv; Dica Ilb. 34]. 1763: 
Joannes Prémszővő Junior [Kv; Dica XIV. 48]. 1785: 
Prémszövő László [Gyalu K; RAk 9]. 1786: Prémszövő 
vagy Zabolai Péter [uo.; RAk 79]. 

VA. a peremszövő címszóval. 

prémszövőné szegélyszövő asszony; ţesătoare de tivuri; 
randwebende Frau. 1725: Prem szővőne [Kv; Szám. 54/1-
8]. 



preokkupál 

prémû vmilyen szegéllyel ellátott; cu un anumit fel de 
tivitură/garnitură; mit einer art Rand versehen. Szk: ele-
gyes 1673: Egy fátyol kőtő nyomtatat, szederjes bársonj 
szoknya tizenkét rend elegjes prémü [Marossztkirály AF; 
Iß] * fekete 1847: viselt fekete prémü fejér gidóbör-
sapkát [DLt 1241 nyomt kl] * hamuszín 1748: ollyan 
matéria, hamu szin premü szoknyát tsináltatott, hogy akár 
ki felvehetné [Torda; Borb.] * veres 1742: Egj zöld 
veres prémü ràsa elő ruha [Kisborszó SzD; TL 42 Kifor 
fam. lelt.]. 

prenger 1. pellengér 

prenominált előbb megnevezett; numit mai înainte; 
oben genannt. 1673: Farkas Thamas ís keőteleze maghat 
hittel az p(rae)nominalt kezesek(ne)k arra, hogy el ne(m) 
szeőkik kezességekb(en) eőket benne ne(m) hadgia [Kv; 
TJk XI/1. 307]. 1712: kellett az praenominalt Inctat ... 
Certificaltatnom ... Gerend Lonán levő kertesz Hazamnak 
az Incta eö Nga altal való levagattatásábul [Torda; JHb 
UV]. 1746: A Praenominált kut elle(né)b(en) fel menő él 
és... ö Nga Vdvar Háza között levő helly ... alsó része kö-
vér felső része sovány, ennek soványságát potoltak a he-
gyen egy jó darab földel [Mezőbodon MT; JHb XI/28. 5]. 

prenotáció előjegyzés; însemnare, prenotare; Vorzeich-
nung. 1803: az Betsületes Czéhnak meg égyezett akaraty-
tya lévén hogy Makkai Dánielt Prénotatiora vegye Préno-
talyuk [Kv; FésCJk 68. — A teljesebb szövegprenotál al.]. 

prenotál előjegyez, előjegyzésbe vesz; a prenota/însem-
na; registrieren vormerken. /80i. Mivel hogy az Betsületes 
Czéhnak meg égyezett akaratytya lévén hogy Makkai Dá-
nielt Prénotatiora vegye Prénotallyuk olyan móddal hogy 
semmi Idegen helyről jövő Mester Legeny eleibe ne 
vétettessék [Kv; FésCJk 68]. 

prenotált előbb feljegyzett/említett; care este dinainte 
notat, prenotat; oben registriert/erwähnt. 1639: ha ... Rosa 
Mihály Barczai Sigmond Uram eo Naga földerül el menne, 
avagy el büdösnek, tehát ... Barczai Sigmo(n)d Uram eo 
Naga vagy maradeki ... ezen levelűnk erejével ... egy Vice 
Jspant es egy szolga birot az prae notalt kezesekre ki vihes-
senek, es ... az megh irt negyven, negyven forintot exe-
qualtathassak [Arany H; BK]. 1669: my azért engedelme-
sek lőnk es Nagd parancsalattyanak elmenenk az ... prae-
notalt falukb(an) elsöb(en) Lunkára [UtI]. 1736: perben is 
volt érette B. E. szüleimmel a' felyeb praenotált G. Petki 
°avid Uram Apja [Kv; JHbK LVII. 28]. 1746: deponálván 
• a p(rae)notalt 25 forint summát eo kglmek is tarta-
za(na)k azan Specificalt impignoralt ket hold szántó földet 
remittálni [Ne; DobLev. 1/219]. 

prenotáltat előjegyeztet; a dispune sä fie notat/înscris 
dinainte; vorzeichnen lassen. 1839: a remek esztendő tői-
vetésre magokat praenotaltatni kérő mester Legények 
kérelem Leveleit meg visgálva [Kv; ACSzám. 127. — A 
teljesebb szövegprenotáltatik al.]. 

Prenotáltatás előjegyeztetés; notare/înscriere dinainte; 
Vorzeichnen. 1835: fel vétetik asztalos Legény Nagy Ist-
vánnak remek esztendő töltésre lejendő praenotáltatása és 
bocsátása iránti... kerelme [Kv; ACSzám. 106]. 

prenotáltatik előjegyeztetik; a fi notat/înscris dinainte; 
vorgezeichnet werden. 1835: egy Kállai Lajos nevű, és 
utánna a kerelmesa praenotaltattak [Kv; ACSzám. 106. — 
aNagy István]. 1839: a remek esztendő tölthetésre magokat 
praenotaltatni kérő mester Legények kérelem Leveleit meg 
visgálva ... oly megjegyzéssel praenotáltattak pedig, hogy 
noha ugyan 836ban Dec. lOkén praenotaltattak volta... oly 
modon, hogy a midőn egyik a remekét bémutatja, a másik 
akkor kezdje a remek esztendeit [Kv; i.h. 127. — aKöv. öt 
név]. 

prenotáns előjegyzésbe vett; care este dinainte notat; 
Vorgemerkte(r). 1846: Mivel a Kérelmes a Czéh iránti Ké-
rését a szelid uton Követelte ugy a Czéh is meg tekintve 
terhes Kőmyűlményeit ezennel a remek evnek rendes el 
fizetésével Praenotánsok közzé fel vétetni határozta [Kv; 
ACProt. 19]. 

prenumeráció előfizetés; abonare, prenumeraţie; (Zei-
tungs) bestellung. 1789: Újságra Prenumeratio 3/90a [WLt 
Cserei Heléna jk 27b. — aBécsi felj .]. 

prenumerál 1. leszámol/fizet; a plăti/achita; bezahlen. 
1753: Szotjori Sámuel vram ... praenumeralais Bálás Lajos 
vramnak mi előttünk őttven vonás forintokott [Szentbene-
dek AF; DobLev. 1/263. la]. 1790: Egy kertbeli mulatt-
ságra ... előre praenumeráltunk melly egész nyáron nyoltz-
szor leszsz ... 7 Rfl 30 xr [ETF 182. 30-1 Gyarmathi Sá-
muel felj.]. 

2. elősorol; a enumera; herzählen. 1754: Kápás Jánosné 
Harko Mária Aszszany, hoszszoson declárálván, és 
p(rae)numerálván mi előttünk lamentabilis sorsát s álla-
pattyát, kivált édes Attyánok és édes Annyánok réája deve-
niált harminc három farintakbol állo adósságát ... remén-
kedék Titt. Kovács Péter Uramnak ... segittené ki azan 
adosságánok meg fizetésére tehetetlen állapattyáb(an) [Sö-
vényfVa KK; MbKVIII. 16]. 

3. (hírlapra/könyvre) előfizet; a se prenumăra/abona; 
(Zeitung/Buch) bestellen. 1852: hir lapra én nem prènu-
meráltam [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1879: édes 
hazám ugyan igen-igen okosan cselekedett, mikor 900-ad 
magával praenumeralt a költeményeidre [PLev. 68 Petelei 
István Jakab Ödönhöz]. 

prenumeráltattat előfizettet; a face un abonament prin 
cineva; bestellen lassen. 1852: hlr lapra én nem prènume-
ráltam ... de Uzoni azt mongya tik általa prénumeràltattatak 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

prenumeráns előfizető; abonat, prenumerant; Besteller. 
1796: Jénába ... a Litteratur Zeitung írójával is beszéltem, 
és jó rendin kitanultam, hogy mitsoda lábon állanak. Van 
vagy 300 dolgozó tagjok ... Praenumeransok 3000 van, és a 
háború alatt még szaporodott [ETF 182. 29 Gyarmathi 
Sámuel felj.]. 

preokkupál 1. átv is (előbb) elfoglal; a ocupa (dinainte); 
(vorher) besetzen, okkupieren. 1661: Értvén Kegyelmed 
írásából, hogy az német generál Majtinhoz száll ma, noha 
nekem is ordinantiám az volt, hogy holnap oda szálljak ... 
mindazáltal minthogy már az generál ő nagysága praeoccu-
pálta helyünköt... oda nem szállunk [TML II, 169 Kemény 
Simon Teleki Mihályhoz]. 1710 k.: Ami pedig legveszedel-
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mesebb, in aetate lubricissima vesztegetődik abban a két 
classisban el az ifjúság elméje, a filozófia helyét praeoccu-
pálja a füles Zsófia és a theológiáét az atheológia [Bön. 
556]. 1711: a császári méltóságot ... Josefus holta után 
Eugénius herceg ... Carolus nevivel praeoccupálta vala 
[CsH 460]. 

2. megelőz; a preveni/preîntîmpina; vorangehen. 1710 
k : írék egy levelet Béldinek ... Summája ez vala: Az én ta-
nácsomból ... bizony veszteg ült volna, de ha már falu 
képiben s fejében kardot vont, siessen ki a hadakkal, és 
emezeknek készületeket praeoccupálja [Bön. 709]. 

preokkupáltatik 1. megelőztetik; a fi prevenit; überflü-
gelt werden. 1710: Béldi Pál is látván, hogy nem tréfa a 
dolog, amely hadakot Csíkban s Udvarhelyszékre hazabo-
csátott vala, hogy mihelyt parancsol, újobban felüljenek, 
sietve utánok küldvén, hívatja vala magok mellé. De azok 
már praeoccupáltatván a fejedelem embereitől, otthon 
maradának [CsH 136]. 

2. előre leköteleztetik/köttetik; a fi îndatorat dinainte; im 
voraus verpflichtet werden. 1672: postán Budára elkül-
döttünk Ali békhez ... concludálni akarunk is vele, hogy ne 
menjen egyenesen Váradra, ne praeoccupáltassék az ellen-
kező féltől [TML VI, 12 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1710: 
Különben is pénzben telhetetlen ember lévén, és kereskedni 
akarván az erdélyi fejedelemséggel, s már nagy ajándékok-
kal praeoccupáltatván az erdélyi követektől, nem akará 
igazság szerint az Apafi és Béldi között való controversiát 
decidáltatni [CsH 145]. 

3. átv előre megnyeretik; a fi captivat/atras dinainte; im 
voraus gewonnen werden. 1710: akármint remonstrálnák is 
... hogy Teleki Mihály s mások ... nem jovát, hanem vesze-
delmit kívánják mind a fejedelemnek, s mind a hazának, 
azért amoveálná maga mellől: de már annyira præoccupálta-
tott a fejedelem elméje azoktól, hogy soha azt a fejedelemmel 
ellenek semmi rátióval el nem hitethetik [CsH 133]. 

preokkupátor elfoglaló; persoană care ocupä (un teren); 
Inbesitznehmer. 1810: adatyäk ... tudtakra kegyelmeteknek 
az Exponensek Cum protestatione hogy többe ezen erősza-
kosságot ne tselekegyek és az Etzken Jusson lévő kün és 
ben valo appertinentiakhoz hozza ne nyúljanak és ne is 
probaljanak mert az Exponensek bele nem botsátyak az 
öszi el magoláshoz is just ne tartsanak mint erőszakos 
praeoccupatorok [Albis Hsz; BLev.]. 

preokkupátus elfogult, vmi mellett elkötelezett; angajat/ 
antrenat ín ceva, cu idei preconcepute, părtinitor; vorur-
teilsvoll, verpflichtet. 1710 k.: A vén papok és mesterek, s 
azok között Keresztúri Pál is ... episcopalis és a filozófiá-
ban aristotelicus volt, úgy ez a Basirius is; de ez mint 
Anglus, archidiaconus Northumbriae felette zelosus és sze-
les volt, mellyel az immár praeoccupatus fejedelem, urak és 
a vén Csalai György püspök és a prédikátorok előtt kedves, 
de a. . . tudósabb emberek ... előtt unalmas volt [Bön. 547]. 

preparáció előkészület; pregätire, preparafie; Vorberei-
tung. 1665: igyekezze úgy az dolgokat s ahoz való praepa-
ratiokat disponálni, hogy Bánfi Sigmond uram az hadakkal 
oda érkezvén, foghatnának mentest hozzá [TML III, 371 
Teleki Mihály Boldvai Mártonhoz]. 1679/1681: Szüretnek 
ideje(n) ahoz valo praeparatiók arant fogiatkozás nélkül 
készen legye(n) hordaja, s le adgia bővőn [Vh; VhU 670]. 

preparál 1. előkészít; a pregäti/prepara; vorbereiten. 
1657: Váltig ajánlja vala magát az fejedelem egynek is, 
másnak is; praeparálta mind maga, mind emberei által 
elméjeket az haza fiainak [Kemön. 174]. 

2. ~ja magát felkészül; a se pregăti; sich vorbereiten. 
1663: Mikó Miklóst is az fejedelem ide küldé közönsége-
sen hozzánk, izenvén ő nagysága tőle nekik s mind mine-
künk, hogy praeparáljuk jól magunkat éléssel s egyébbel, 
mert ha az üdő megmelegedik, bizony reánk jü az török s 
akkor ne kapjunk két felé [TML II, 430 Ébeni István Teleki 
Mihályhoz]. 1745: az I. pars úgy p(rae)parallya magát, 
hogy akkoris az actiomban Specificalt Jószágot cum 
appertinentiis Subdivisiora kívánom [Torda; TJkT II. 75]. 

preparált előkészített; pregătit, preparat; vorbereitet. 
7558 k.: Borax ... Rp. 2 p(arte)s tartarth, ky feier es 1 
p(ar)s soth kçzçnsegest, ky praeparalth es soluald meg ezth 
az oltatlan meznek vizeben es haromzor co(n)giellald meg 
[Nsz; MKsz 1896. 284]. 

preparáltat készíttet; a dispune sä fie fâcut; machen 
lassen. 1757: A' mely hét Stompjai... vadnak Gróff Uram-
nak azokatis mind a' hetet eő Nga praeparaltatta uj mate-
rialekból [Danulest H; BK ad nro 144]. 

preparatórium előkészület; pregätire; Vorbereitung. 
1739: méltóztassék ... az Generális Computusra valo com-
parationkat oly competens terminusra figalni hogy szünte-
len valo bajoskodásunk között azan Computusra kevántato 
praeparatoriumakat perficialhassuk [Szentgyörgy H; Ks 39 
Zeyk István lev.]. 

preparátum vegyület; preparat chimic; chemische Ver-
bindung. 1823-1830: A professzornak régimódi, nagy lo-
bogós tászlija volt, s amint az edényekbe a praeparatumok 
után benyúlt, a tászlija mind meglucskosodott [FogE 237]. 

prepediál akadályoz; aîmpiedica; verhindern. 1717: Jó-
sika Imre Uram eö Nagysága kéré a Condivisor Uraimékat, 
hogy eö kglmek ... a Materno Aviticum Joszágoknak oszţo-
zását ne praepediallyák, hanem a mint az osztozást in-
choalták és rész szerint consummaltak is az oda fel való Jo; 
szágokban, ezt is egyenlöleg per sortem Divisionis ki ki 
amplectallya és végye magához [Bencenc H; JHb LXXI/3. 
479]. 

preponáltat vminek elébe helyeztet; a face/dispune sä 
fie pus/aşezat înainte; vor etw. setzen lassen. 1669: az 
instructióban az religio dolgát inseráltattam, az Rákóczy 
házat illető dolgoknak praeponáltatván [TML IV, 461 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

preponáltátik elébe helyeztetik; a fi pus/aşezat înainte; 
von jn gesetzt werden. 1710 k. : ha engem kínáltak volna is 
táblafiúsággal ... fel nem vettem volna. Azonban az egész 
ország tudta azt, ki vagyok én ... s azok is kicsodák, akik 
praeponáltattak [Bön. 719]. 

prépost a káptalan elöljárója; prepozit; Propst | rendfő-
nök; prior; Ordensvorsteher. 1710: Ázt is a császár a maga 
neve s pecséti alatt expediáltatván, kiküldi mindenfelé 
Európában ... avégre, hogy a Rákóczival való magyarság 
csak község volna s nem ország, hanem akik a császárral 



9 1 3 prerogatíva 

yadnak magyarok, a magyar törvény s rend szerint azok az 
igaz státusok, amint nevekről a tisztségekről leírák őket, 
úgymint: két érseket, huszonhárom püspököt... praeposto-
kot® [CsH 391. — aFels-ból kiemelve]. 1776: mostan nem 
hiszem, hogy hatalmáb(an) légyen ã M. Praepost, és G(e-
ne)ralis Vicarius Umak, hogy in tertio gradu lévő Attyafiak 
között Dispensálhasson [Szentdemeter U; GyL. St. Henter 
(37) vall.] | B. Révai ö Nga ... Kérte ă M. Praepost urat; 
Annikó Kis Aszszony ö Ngăt M. B. Henter Antal Urfival 
meg ne eskettené [Kóród KK; GyL. Chris. Kováts conj. St. 
Miklós (55) vall.]. 

prepozitúra prépostság; funcţia de prepozit; Propstei. 
1772: A szegény Ba j t a / addig hányta-vetette az eszit, 
mások is addig fúrtak-faragtak ellene, hogy őfelsége meg-
parancsolta volt, hogy menjen ki Erdélyből pozsonyi prae-
Positurája mellé [RettE 289. — aBr. Bajtay Antal József 
erdélyi püspök]. 

prepozitus prépost; prepozit; Propst. 1774: (Kemény 
Lászlónak) lett három ... fia. A nagyobbik most esztergomi 
praepositus [RettE 338]. 

prerecenzeált előbb elősorolt; enumerat mai înainte; 
°ben aufgezählt. 1736: A Praerecenséált Perceptumok(na)k 
Erogatioi [Kv/Szentbenedek SzD; Ks 72. 53]. 1752: Vala-
meddig a praerecenseált épületeket egészlen el nem készí-
tik, maradgyon az emiitett Vidua Aszszony a' Bodoki 
egész Curiában [Bodok Hsz; Ks 22. XXIb]. 1758/1785: 
Ezen prerecensealt Zálogos Allodiaturák hogy ha ki váltat-
nak az Zálogjok osztassék két egyenlő részre [Szentbene-
dek AF; DobLev. III/596. 290]. 

preripiál elvisz/hord; a duce/transporta; wegbringen. 
1738: Sok kárát tapasztalván a Nms Város abb(an), hogy 
mmd az Örmény Városbéliek8 's mind egjéb külföldiek, 
mind búzát, mind Zabot egj szóval minden féle Leguminát 
P(rae)ripiáln(a)k Nms Várasunk Lakositol ... Concludálta-
t o t t azért firmiter, hogj ... senki ... semmi ételre valót ... 
meg-venni 12 - Tizenkét óra előtt ne mérészellyen(e)k 
[Dés; Jk 490. — aA szamosújváriak]. 

prerogatíva 1. előjog, kiváltság; privilegiu, prerogativă; 
ſj!vi'eg. /580: Am my az Magyar irast illety Az hydo(n) 
Miért hogy az zaz Nemzet vela hogy valamy p(rae)rogatiuat 
^ewanna maganak Az magiar Nemzet kin megh haborodot 
p 2 Zaz Nemzet Nem akarwa(n) valamy dissensiora 
'eowendeore is okot adny Az vnio elle(n) vegeztek eó keg-
mek hogy zazulis vgya(n) Azon igekel forogyak megh az 
varos keolchyege(n) [Kv; TanJk V/3. 228a. — aOlv.: fél]. 
'581: Az fellywl megh Newezet zemelyek Mestersegeknek 
el vveztesse(n) el marattanak ... Eztendeigh Matul fogwa az 
enehnek minde(n) zabadsagatul Rendtartassatul Mezarlas-
satul es in summa valamy p(rae)rogatiwaya vagio(n) az 
cnehnek tellyessegel wróssek legie(n)ek az temetestwl 
megh valwa [Kv; i.h. 242b]. 1629: ennek utánna is az var-
íja mesterek az Czizmaziakat, mint szintén magokat min-
aenbül egyenlő szabadsággal, immunitással, praerogati-
Vaja1, és mindenbül hasonlo rendtartással, és illendeő beő-
ezüllettel éltessék [KvLt Céhir. I fej ] | Deliberatum Érti az 
^eorueny az Atol be adot leuelnek continentiaiat ... nem 
attia az teoruenj hogy egyik felnekis nagyob p(rae)roga-

aJa volna az leuel dolgabol [Kv; TJk VII/3. 150]. 1677: 

A' Fiscalis Joszágokban in genere mindenüt ez Országban, 
signanter penig Fejérvárat, és körülötte lakó Nemességnek 
mind személyekben valo immunitások, mind pedig 
exemptiojok ... meg-visgáltatván, Bethlen Gábor Fejedelem 
idejében, valakiknek praerogativájok akkor helyben ha-
gyattattanak, ez után-is Nemesi szabadságokban megtar-
tassanak, (a' korcsomáláson kivül) | A' Fiscus joszági 
között lakó Nemessek-is praerogativajokban, és immunitá-
sokban indifferenter minden helyeken meg-tartassanak 
[AC 46, 78]. 

Szk: ármálisi 1755: itt Mező Bándona tôb Armalisi 
praerogativával élt embert nem tudunk [MbK VIII. 17. — 
aMT] * nemes 1632/1720-ŝ ezt az ... ház hellyett én az 
több parazt ház hellyek kōzzŭl eximáltam és libertináltam 
... minden nemű nemes p(rae)rogativát adván néki az égj 
Korcsomári ás kivül [Cege SzD; WassLt]. 1704: tudja meg 
minden, hogy egyéb végre semmi sincs, amit aziránt feltött 
ebben a generál, hanem az őfelsége szolgálatját, hogy Er-
dély az őfelsége birodalma alatt tartassék meg. Annakfe-
lette, hogy az haza szabadsága, törvénye és a nemes prae-
rogativa megtartassék [WIN I, 122]. 1809: Deák Imrét ... 
az Udvarhelyen levő Kortsoma Házámban kortsomarosom-
nak Conventiónalván, mint Conventios tseledemet tartom 
kortsomamban ... Nemes praerogativamnak meg Sertesevel 
... Polgarnak választottak és akarjak tenni [UszLt ComGub. 
1715 gr. Korda Anna kezével] * nemesi 1662/1681: 
Tiszteimnek serio paranczolom ... Volt Mihályt megh Ne-
mesitet Puskasomat, ezen tülem adatot Nemessy Praero-
gativakban, Immunitásokban meg tarczak [Vh; VhU 333 
Zolyomi Miklós ad. lev.]. 1681: Kéri Balas ... magat ke-
zesnek alitvan, ighire es köte ... magat arra hogyha ez 
fellyeb be irt conditiokat be nem tellyesittenek ... magatis 
Kéri Balást nem obstalvan Nemesi praerogativaia ... akkor 
az mikor azzal az kivel eo kge akaria, meg fogathassa, 
mind magat szemellyeben, s mind pedig iovaiban arestal-
tathassa [IB. Thuroczi András fogott közbíró Désfalván 
(KK) lakó kezével]. 1736: az A ... nem gondolván, az en 
Nemesi p(rae)rogativámmal, engemet nem Jobbágyom 
által; hanem magam Nms Házamtol hivott meg, meg-kivá-
nom ... az Anak kereseti alóli absolváltassam [Dés; Jk 
194a]. 1817: A városban benn lakó Immúnis Nemesek, a' 
magok nemessi Praerogativajokban semmiképpen meg 
nem sértetődnek, sőt azzal ezutanis mind eddig, élnek 
[Szu; UszLt VIII. 68]. 1841: mint hogy... nemesi praeroga-
tivám tetemes sérelmével hibáson vonattattam adó fizetés 
alá ... méltóztassanak nevemet az adó Tabellából kitöröl-
tetni [Zilah; Borb. II Nagy Ferentz kérv.] * régi megrög-
zött 1604: Esnek sok kwleomb kwleomb féle panazolko-
dasok az szaz Vraimtol, hogy regy megh regzet praero-
gatiúaiok ellen lowokat es barmokat postalkodasra el ve-
tetnék [Kv; TanJk 1/1.483]. 

2. elsőbbségi jog; drept de prioritate; Prioritătsrecht. 
1671: Minden sokadalmokban az haza fiainak leg első 
praerogativaja légyen az adásban és vévésben [CC 83]. 
1746: Pünkösti György Vram hajadon leányi, és Néhai 
Nemzetes Kispál György vram Relictaja ö kglmek között a' 
templombéli Communio alkalmatosságával néha oda en-
gedvén Pünkösti Susánna Aszszonyomnak a' fellyül állást; 
de most jo időtől fogva maga régi nemessi praerogativáját 
meg akarván tartani Pünkösti Susánna és Sára Aszszony, 
nem admittálták az elsőségre, hanem magok édes Annyok 
mellett megálván ugy communicaltanak [Uzon Hsz; Kp I. 
160b]. 



prerogatívás 

prerogatívás kiváltságos; privilegiat; privilegiert. 1664/ 
J68JĔ' megh tekéntvén Kloka alias Miklós Deaknak ...jám-
bor szolgalattyat ... őrőkős Nemesseggel megh ajándéko-
zom ... ugy mind az altal, hogy az praerogativas Nobilita-
riussagh magam es Successorim ellen Semmit ne hasznai-
hasson [Vh; VhU 267-8 Zólyomi Dávid ad. lev.]. 

prerupció törvényszegés; călcarea légii; Gesetzbruch. 
1710 k.: a jószágot... hogy osztán felosztók ... rosszabbul 
kezde folyni a beneficium ... Bizony ki is tölt volna ezek-
ből jól, de a szegény gubernátor bontogatta sok praeruptiói-
val [BÖn. 892]. 

presbiter protestáns egyházvezetőség világi tagja; prez-
biter (la protestanţi); Presbyter, Kirchenalteste(r). 1831: 
Presbyter Kudor István [M.bikal K; RAk 146]. 1871: 1871. 
Februarius 14-n kebli tanácsi gyűlés tartatott Benedek Pál 
helybeli pap elnöklete alatt Tagjai: a gondnok, egyházfik és 
presbiterek [uo.; RAk 287]. 

presbiteres a presbitériumi egyházszervezet alapján álló; 
prezbiterian; presbyteríanisch. 1669: Soti uram is, az újhelyi 
praedicator, mit íijon, in spécii Kegyelmednek odaküldöttem. 
Kegyelmed mutassa meg asszonyunknak. Az, úgy látom 
bejűne, ha hely adatnék neki. Ezelőtt ő nagysága akarja vala 
hivatni. Püspök uram azt mondta volt ugyan ő nagyságának, 
nem presbiteres, de az presbiteres, azért ő nagysága behivat-
hatja [TML IV, 592 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

presbiteri a presbiterekre vonatkozó; prezbiteral; sich 
auf die Presbyter beziehend. 1837: a' Megye Birák a' 
Tiszt. Paptol, Pátronusoktól, és Presbyteriumbol Candidál-
tassanak ... Hlyen modon töltessék bé az akár mi okon köz-
be jött Hitesi (:Presbyteri:) üresség is [Nyárádsztbenedek 
MT; HbEk]. 

presbiteriális presbiteri; prezbiteral; Presbyter-. Szk: -
alapszabály. 1861: küld (!) a' T. Esperes ur minden Egy-
házak számára a' Köz Sz. Zsinaton egyet értöleg meg 
állított Praesbiterialis alap szabály ... egy vagy több példá-
nyát [Gyalu K; RAk 63] * - gyűlés. 1872: Apr. 7n presbi-
terialis gyűlés tartatot Benedek Pál helybeli pap rendes 
elnöklete alatt [M.bikal K; RAk 292]. 1873: Presbiterialis 
gyűlés jegyző könyve [Burjánosóbuda K; RAk 18] * -
rendszer. 1863: Ha valahol még fel nem lenne állítva a' 
Presbiteriális rendszer felállítandó [Gyalu K; RAk 84] | A 
presbiterialis rendszer életbe léptetendő hol még meg nem 
történt [M.bikal K; RAk 143 esp. kl]. 

presbiteriánus a presbitérium által vezetett egyházszer-
vezet alapján álló; prezbiterian; presbyterianisch. 1710 k.: 
Erdélyben ... a fejedelem s urak episcopalisok, ellenben a 
fejedelemasszony Lorántfi Zsuzsánna, a pataki schola, a 
prédikátorok színe Magyarországban, presbyterianusok 
voltak | Ez a jóravaló igyekezete Apáczainak először go-
nosz, de azután nagy javára lett, mert minthogy az oda fel 
említett secták szerént theologus presbyterianus, philosophus 
carthesianus volt, a fejedelem előtt úgy elvádolták, hogy hal-
latott akkor olyan szó ... megérdemlené ez az Apáczai, 
hogy a fejérvári torony tetejéből vetnék le [BÖn. 547, 551]. 

presbitérium 1. protestáns egyházközségi tanács; prez-
biteriu (la protestanţi); Presbyterium. 1833 k.: Mellyekre 
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nézve esedezem a n(eme)s Presbitériumnak, hogy a fen ér-
deklet T. Esperesi rendelés nyomán méltóztat a mü ügyün-
köt* jo Lelki isméretesen és Törvényesen fel venni [Usz; 
Borb. II. — aA férjével való nézeteltérés ügyét]. 1837: 
ezutánn a' Megye Birák a' Tiszt. Paptol, Pátronusoktól, és 
Presbyteriumtol Candiáltassanak [Nyárádsztbenedek MT; 
HbEk]. 1874: A presbitériumnak harmad részbe történt 
választása megújítása törvény szerint kitüzetvén ... Meg-
választatott Tussai Ferencz, feleskettetik [Burjánosóbuda 
K; RAk 19]. 1876: Elnök az eklesiai gyűlés elé terjeszti a 
presbitérium ... a templom kimeszelésére s uj iskola építé-
sére vonatkozó határozatait [M.bikal K; RAk 326]. 

Szk: egyházi 1871: Ujj egyházi presbyterium válasz-
tatott 3 évre ... innepélyesen feleskettettek [Burjánosóbuda 
K; RAk 113]. 

2. presbiteriális/a presbitérium (túlzott) hatalmát támo-
gató áramlat; prezbiterianism; presbiteriale/die Macht des 
Presbyteriums unterstützende Strömung. 1659: Azért az ki 
praesbiteriumat akar követnj az hol vezik ot hirdesse Ne-
künk nem kelj [Mv; MRLt]. 1662: Hogy az praesbytérium, 
ecclésiai egyházi fenyítékrül való tudomány az szentírás 
tanítása és református keresztyén doctorok igaz értelmek 
szerint mindenütt taníttassék a nép között a szent gyüleke-
zetben | Szatmárt ... Nagyari Benedek és Kovásznai Péter 
az ecclésiai fenyíték avagy presbitérium és bizonyos 
némelly rítusokban leendő reformátióra, megjobbításra 
való igyekezetekért a fejedelem akaratjábul megfogattak I 
Jobb lett volna papok által s mind magának presbitérium 
tudományát ottan hirdettetni, kinek bőrit már eladták volt, 
még magát nem látták [SKr 277, 342,464]. 

prespecifikált előbb megjelölt; spécificat/indicat mai în-
ainte; oben erwähnt. 1666: midőn azon nap ujjobban azon 
eo kegyme hazahoz edgyüt mentünk volna, a' meg említet 
ládát Varadi Szöcz János Uram ... minden kenszerites es 
untatas kivül ki hozatván fel nyittatá, es a' praespecificalt 
Ecclesianak hagyot pénzt fel kerestetven Jstvandi Balint 
Uram kezeben ada [Kv; KvRLt VII. 6-7 Tolnai István ref. 
préd. kezével]. 1710: obligálá magát ... Horváth Gyŏrgi 
Ur(am) az praespecificált kezesek(ne)k ugi hogi magok 
károk el távoztatásáért, az magok hasznokra valami job 
formáb(an) való Contractust Csinálhatnak ollyant Csi-
nálhassanak [Csíkszereda; Borb. I]. 1745: láttom ... az 
praespecificalt napon, Csimponjer Dávidot maga Udvarán 
fel tekert puskával járni [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]: 
1784: Mely praespecificalt ... Rendelések az Torotzkoi 
Communitásnak, és Bíráknak elejekbe adattatnak oly vég-
gel, hogy mind azoknak meg tartására kemény, és el 
kerŭlhetetlen, Büntetés alatt kötelesek légyenek [Torockó; 
TLev. 2/6. 5a]. 

prestáció 1. (természetbeni) szolgáltatás; prestaţie (care 
constă ín predarea unor produse); Naturalleistung. 1780: 
Minthogy azért nem a mi henyeségünk vagy nem akará-
sunk, hanem az említett Szén tsinálástol való el tiltattatá-
sunk miat nem futathattuk s mivelhettük ki quottánkat; de 
a praestatiokat tartozásunk szerint erőnk felet is meg tet-
tük; esedezünk alázatoson Mgtok(na)k; méltóztassék 
Msgtok illy nagy meg rontattatásunkat Kegyes Atyai szivé-
re venni s abból avagy tsak ennyiben is bennünket fel se-
gélleni, hogy ... futathassuk s mivelhessük ki mü is az idén 
[Torockó; TLev. 9/18. — aAz elmaradt vasat]. 1785: miből 
állo az Jobbágyságnak, és Selléreknek Földös Urak Száma-
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r a való praestatioja, Szolgálattya és kötelessége, a' melly 
mostonság szokásban vagyon ? [K; i.h. 6/1. Transm. 2b] | 
Az Sellérek Taxát fizetnek, ki Tiz, ki öt, ki négy, ki három 
forintakat egyezések szerént; afelett gyűjtenek Esztendőn-
ként edgyik edgyik hat Nap, ugy egyéb praestatiokatis 
valamint az Jobbágyak, ugy tésznek meg felénnyiben 
[Torockó; i.h. Transm. 4a]. 1786: az Vasból való praesta-
tiot Dézmát Esztendőnként ki adgyák, és mind ez mai 
napig azaknak meg adásat egy sem denegalta [uo.; i.h. 
4/13. 38]. 1797: Azon két Nemes Ember aki az puszta 
telket ki fogadta; az Szöllőt igen jol mTveli a praestatiokotis 
rendes idejeben meg adják [Vízszilvás SzD; CU IX/2. 
158]. 1809: azon Haza és Atyafiúi szeretetből s szánaka-
zásbol tett Segedelmekből idővel terhes Adózás következet, 
melynek sullya alatt mŭ Hajdani Praedecessoraink ős tös 
Gyökeres Székely Successori nyögünk, nem tsak, sŏtt 
egyéb és tsak Parasztokat illető onusakra Praestatiokra 
szoríttatunk [Asz; Borb. II]. 1810: Minden Szolgálo Ember 
a Meltoságos Udvar számára tartozik adni egy egy Csirkét 
^ 10, 10 Tojást, a' Dominalis Biro és hajtagato ezen 
Praestatioktol exemptusok lévén [Doboka; Ks 76 Conscr. 

Szk: apróság 1752: minden Jobbágj és sellér Gazda 
ember ád Esztendőnként az Uraság számára 5 ./. öt tyúkot 
aprostoll (:meliy Karátson tyúkjának mondatik.) Ugj Ka-
rátson fáját is ... s egjéb apróság p(rae)statiokot [Somkút 
SzD; JHbB 247] * dominális 1796: a* Vásárlóit Sessiok 
az Investituraknak letétele nélkül ugyan el nem vétethet-
nek, mind azon által az Investiturák akár a' Joszágon 
mágán, akár tsak az épületben fekűdgyenek, de a' ki illyen 
Sessiokon lakik, a' Dominalis praestatiokat, mindenkor 
tartozik a' Földes Urnák meg tenni [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 88 tábl.]. 

2. (munka/robot)szolgáltatás, szolgálat; prestaţie (care 
consta ín efectuarea unei cantităţi de muncă); Dienst-
'eistung. 1746: az Vener. Catholiea Eccla piaczi Templo-
ma körül lévő bóltokban lakő Sellérek8... à fertály közzé ã 
!<zgs postálkodásnak praestatioja végett állított Lovaknak 
mtertentiojára s requisitumoknak reparatiojára kívántató 
költségben másokkal edgyütt contribualni nem akarnak 
[Torda; TJkT III. 20-1. — aKöv. a nevek fels.]. 1770: 
ujjontába ... minden Falu szeribe való dologba praestatiok-
ba belé akarnak húznia [Kide K; Bíró János lev.]. 1840: A' 
Szent Mihályfalvi Szöllőhez ... tartoznak ... két szekér 
tŏvisset vinni. — egyéb praestatiokra nem szoríttathatván 
[Torockó; Bosla]. 

3. beadás; predare; Abgabe. 1762: a' Rimonda Lovak-
ban adandó Spontaneum Subsidium iránt, tette ugyan 
nagyobb része a' Fō Tisztek(ne)k maga kötelességét... De 
ellenben némellyek ... késedelmet mutattak ... ezen Rimon-
dalis Lovak praestatiojanak dolgát akkorrá finaliter termi-
náltatni akarja [Nsz; Ks 18. XCIII]. 

4. szállítás; transport; Lieferung. 1722: Ige(n) akarom 
hogy mik ne(m) subinterrigaltatunk ă Sendelj és Deszka 
praestatiojaban [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

5. teljesítés; efectuarea/prestarea unor munci (gratuite); 
ErfÜllung. 1796: a mostani vigealo Flgs Rendelesekis az 
Erdők conservatiojarol kemenyek, hogy így még tovabrais 
a mi szegény népünk ebben a szokott Mestersege folytata-
saban meg maradhasson, és mind a Felséges Királyi 
Contributionak fizetesire ... mind a Nagysagtok servitiu-
manak praestatioira ... alkalmas maradhasson [Torockó; 
TLev. 10/6]. 

prestál 

prestál 1. (vállalt kötelezettséget/szerződésbeli feltétele-
ket) teljesít; a îndeplini (diferite obligaţii/angajamente); 
(Verpflichtungen/Vertragsbedingungen) erñillen. 1593: 
Margith, Keomies Esaiasne vallia ... Nagi Benedek ... haz 
berrel volt nekem ados, mikor megh eskwt volna nekem 
hogi megh elegit, addeg el ne(m) megien, azt eo ne(m) 
p(rae)stalta, hanem el zeokeot mostis oda vagion [Kv; TJk 
V/I. 403]. 1603: En az megh holt Aztalos Georgynek fia 
Aztalos Miklós ... hazamat adtam Radnóti Jstua(n) deák 
vra(m)nak kez penzen niolczuan forinto(n) ... Magam 
feleol penigh felelek: hogi soha eo keimet az haz dolgobol 
... megh ne(m) haborito(m), melliet hogi ha ne(m) 
praestalnek, auagi praestalni ne(m) akarnék, tehát az felliwl 
megh nevezet hazamnak beczwen maradgiak [Kv; RDL I. 
74]. 1650: Az Sz. Annái és Benefalvi Uraimék protestál-
nak mi előttünk Visitatorok előtt ... hogy ã melly eszten-
dõnkint való hét napi mu(n)kát az Udvarfalvi ecclahoz jo 
akarattyokbol igirtenek, valameddig az Udvarfalvi Praedi-
kátor ö Kglmek közzé szolgai, addig praestallyák [MMatr. 
429]. 1657: Ha pedig Vas János Uram a conditiokot nem 
praestalna, vagy az ö kegelme posteritassa, Szabad legyen 
elmenni az ö kegyelme fólderŏl es neve alol ... Mező 
Gyeörgynek [Cege SzD; WassLt]. 1703: Noha sok izben 
ment kk(ne)k parancsólattya az Szebenhez kívántató dói-
gosók(na)k fogyatkozás nélkül való el kűldesérül mind 
azáltal minden parancsólatúnk(na)k posthábeálásával nem 
p(rae)stálta [UszLt IX. 77/65 gub.]. 1752: Gall Ferentz ha 
hol találtatik, vagy p(e)d(ig) haza vetődik, az specificalt 
Summát cum interesse tartozik meg fizetni, mellyet ha 
praestalni nem akarna incaptivaltathassek [Málnás Hsz; 
SVJk]. 1759: én ugjan eö kglmihez nem is mentem volna, 
de ō kglme majd mint egj erővel vűn oda, fogadván és 
igirvén mindenekre magát, de annak utánna nem prestálta 
õ kglme, tsak a vágjon kellene [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 
4b Bartók Mihályné panasza]. 

Szk: adózást 1647: Popa Sztan ugyan ezen falu papja, 
jobbagybol allo ember, eddegh mas parazt ember hazaban 
lakot, az ki az rustika servitiat es adozast praestalta 
[A.venice F; UF I, 840] * hivatalát -ja. 1841: Háromfo-
rintos temetésnek felét, egy forintosnak harmadát; melye-
ket a nemes céh ö kglmeknek3 megkíván adni becsülettel. 
Csakhogy őkglmek is magok hivataljakat becsülettel 
preståljàk [Dés; Dfaz. 38. — aTi. a fazekas legények sírásó 
társasága tagjainak] * kötelességet 1668: O nagyságok-
hoz tartozó kötelességemet is teljes életemben híven és 
igazán praestálnom kész vagyok és leszek mindenkor és 
mindenek előtt [TML IV, 269 Bethlen Domokos Teleki 
Mihályhoz] * obszekviumot - szolgálatot teljesít. 1654: 
En, Uduarhely széki Fülei Dániel Maczkos János fia ... 
szabad ioakarato(m) szerint kőtelezém magamot... hogi ... 
mindenekb(en) eo N(agysá)gokhoz egész obs(e)quimot 
praestalok [Fog.; KemLev. 1430 Dauid János kezével]. 
1677: Hogy a' Fényes Portátol soha semmi időben el nem 
szakad8, sem az Országot el-szakasztani nem igyekezik, 
hanem, mindenekben kedvét keresi, és ahoz illendő obse-
quiumát praestállya [AC 25. — aI. Rákóczi György]. 

2. (jobbágyi) szolgáltatást/szolgálatot teljesít; a îndeplini 
diferite prestaţii (ín folosul stăpînului feudal); Leibeigen-
dienst leisten. 1674/1681: találanak meg engemet Szász 
város szekb(en) Kuczer nevü Faluba(n) lakoa ... Hunyadi 
váramhoz tartózó Mlace nevű havas felöl; hogi ... eők 
bírhassak ... ígérvén arrais magokat hogi: anuuatim minden 
Esztenakrol az igaz havasi adot es dézmát... egyéb eddegh 



prestál 

praestalni szokott aprólék egyet masokkal együtt enb 

szamomra meg adgiak [Vh; VhU 58. — aKöv. nyolc név. 
bGr. Thököly Imre]. 1679/1681: Sajtot penig à Majorsagh 
Juhok utannis csinálnák ... azoktol valo gyűjtement is 
igaza(n) praestallyák [Vh; VhU 673]. 1681: Valamire az 
Officialis per bona(m) Industriam kénszeriti illendő kep-
pen, tartoznak praestalni, úgj mint: Makk, vad alma, 
körtvély, kökény, Gomba [Vh; VhU 82]. 1699: Valakik a' 
Deesi N. Malomhoz rendeltetett ket ket szeker agat vagy 
tővisset, ad octavum ne(m) p(raes)tallyak hogy azokat a' 
negligenseket Hadnagy Ura(m) 48//48 pénzig megzalogol-
tassa ... decemaltuk [Dés; Jk 286a]. 1732: Ezen ... Ka-
lothaszegi Jobbágjok ... Nyárban két hetet kaszával, kettőt 
sarlóval, három hetet Cséppel Magláskor Idára3 p(rae)stálni 
tartoznak [Told. 11/67. — ''Nagyidára (K)]. 1756: praestal-
nak ... Fürész tökét Nro 5 [Fazacsel H; Ks 101]. 1800 k.: 
bé gyűlvén a Verös Kovátsi Corpus ... azt a határozást tette 
... hogy minden három napos Gazda, a ki a Mlgs Vra-
ságnak 30 Vasat praestal a Kohoban fujjni, egyszer 3mat a 
más renden négyet... ne hogy a kohoban az ezkozŏket meg 
erőltesse [Torockó; TLev. 9/3]. 1810: Szent Márton Lúdját, 
Karácson Tyúkját, Tojássát és Zabját, Nyári Csirkéket ... 
szoktanak é a' Szolgálo Emberek az Uraság számára praes-
tálni ? [Dob.; Ks 76 Conscr. 13]. 1851: Markis Maftyéj ... 
két ökörrel minden Héten Robottába két, két napokat, 
betsülletesen akkor, a mikor és az hová hajtatni fog, prae-
stalni fog [Semesnye SzD; BetLt 2]. — L. még UF I, 722; 
VKp 136. 

Szk: decimát 1786: az Vasból valo praestatiokat a' 
régi Contractus szerént a' Thoroczkai Lakósak meg adták 
... hanem az ... Királlyi Decisionak ... Publicatiojakor az is 
ki adatattván hogy az Vasból Decimat praestallyanak ... az 
lakosaktol hallattam, hogy ha a Meltgs Possessor Urak 
Erdőt adnának mint régen adtanak aztis praestalnák [To-
rockó; TLev. 4/13. 9] * gyalogszeres munkát 1735: mi 
az Mlgos Groff Vr Széki Teleki Sámuel Vram eő Ncsga 
Jobbagyi sem egjszer sem mászszor semmiféle gjalog 
szeres munkát nem praestaltunk [Nagysármás K; TKI] * 
hetetszakai uraság szolgálatát -ja. 1769/1778: az Heted-
szakai Vraság Szólgálattyát miis ugya(n) praestálván ... két 
hét múlva onnét haza botsátottanak [Kárásztelek Sz; BfN 
DDD/4] * jobbágyi szolgálatot 1769: Szabó János ... 
mig meg házasodnék egész Jobbágyi Szolgálatot praestalni 
tartozzék [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 1780: (Ha 
valaki) eddigis Bányát kezdett volna, vagy ezután kezdeni 
akarna, Jobbágyi szolgálatot praestállyon, és a Bányát ugy 
coláihassa [Torockó; TLev. 2a] | committalt ô Felsege 
arról is, hogy a mely Jobbágyok ... a Jobbagyi szolgalatot 
nem akarjak praestalni, a Tiszt Urak palczazassal és tōm-
leczezesselis adigalyak [Bözödújfalu U; Pf]. 1782: egesz 
Életünkben Földes Urainknak Jobbágyi Szolgalatunkat, kik 
Rabotával, kik Taxafizetésekkel engedelmesen praestaltuk, 
s praestaljuk [Torockó; Thcr. XX/4] * kalákát/kalákázást 

1675: Süveges Gergely ... azon örökségnek harmadatul, 
melynek birodalmaban vagyon annuatim adgyon Taxat ket 
ket forintot... praestal van, a szokot mod szerint valo kla-
kazastis [VhU 457 Thökölyi Imre vál.]. 1746: Minden 
Gazda ember fél napi Kalákát mindenik Praedicatornak 
külön, külön praestalni tartozik [Csatán SzD; DLt Liber 
inventationis], 1806: praestal a Tóért egy napi klákát 
[Barátfva K; LLt] * robotát 1794: (Az ub) Allatomban 
tittkon Mosiákat usual, mellyek a* Ttts Uradalomnak 
hírével nintsenek és másoknak által adgya, a' kik rolla 
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semmi robottát és Taxát nem praestálnak [Bulzest H; Ks 
75. VlIIb. 150] * szolgálatot 1632: Adaiokat szolga-
lattiokatt, Dezma adasokatt... az szerent prestaliak, mint az 
teöb apró faluk, fogaras feőlden [Mondra F; UC 14/38. 
42]. 1655: Ezeken kűl ... minden szolgalatot foljdes urok-
nak praestalnak [Marossztgyörgy MT; LLt Csáky-per 297. 
L. 1]. 1681: Valajk Vankul Vlajk Jovanes Vlajk Peter 
Vlajk Miklós ... mindenik gazda K. K V.3 de mint hogi egi 
örökben laknak, csak egi szemelyb(en) praestallyák a' 
szolgálatott [A.nádasd H; VhU 91. — 3Olv.: külön kenyé-
ren vannak]. 1774: Szállitottanaké azon Jószágokhoz 
tartozándo Jobbágyok közül idegen hellyekre, ha igen mi 
okbol, és hová ? most mitsoda Szolgalatait és kinek 
p(rae)stálnak ? [K; Ks vk] * teherviselést 1677: Jobbá-
gyok Zászlók alá menvén; feleségek othon földes Uroknak 
valo szolgálatot, s' egyéb tereh viselést prestállyanak [AC 
260] * vhány napi dolgot 1739: Mivel hogj az Regius 
Fiscus hatalma alat vágjunk jol lehet hogy exarendaltatat a 
város, de mind azan által minden fundustol esztendőnként 
tartazunk Taxát adni Hf. 4 háram és négj napi dolgát 
praestálnunk kell [Hátszeg; Ks 83]. 1828: a' kender áztatá-
sért minden Colonus a' maga Főldös Urának Esztendőn-
ként praestál égy napi dolgot [Szentegyed SzD; WassLt] * 
(vhány napi) dolgost 1732: minden két véka búza után 
egy egy napi dólgast prestálnak [Dellőapáti SzD; Ks 25. B 
12]. 1795: volt Krajnik Kis Lukáts uram Krajniksága ideje 
alatt miis mind gyalog, mind Marhakkal valo dolgosokot 
p(rae)stáltunk kaláka titulus alatt [Roskány H; Ks 79. 
XXVI. 8. 1/2]. 

3. megad, leró; a achita/plăti; entrichten. 1593: az polgaţ 
vraimrais ... terhet vetettek, nem remeluen ingienis, hog> 
ammit az egez orzagban valo Nemes zemeliek, seót vrunk 
eo magais, beneuole p(rae)stal, eo kegmek valamit diffícul-
tallianak [Kv; TanJk 1/1. 222-3]. 1677: A' Zetelakiak, és 
két oláhfalviak ... a' Fiscusnak-is a' mivel tartoznak prae-
stállyák, sub poena florenorum 200 [AC 242]. 1715: Asse-
sor uraimék(na)k jarando Karácson fáját esztendőt által 
p(rae)stálni [Dés; DLt 501]. 1730: Az Hatva(n) Nemet fo-
rintokat eö kglme három izben praestallya [Dés; Jk 398]-
1761: Hogy Nemes Botsoni (!) Sámuel Ur(am) eő Klme Bö 
Felsége Szamára Katona pénzt a' mostani néhez Circum-
stantiak (!) nézve offeralt légyen egy Rhenenst, es praes-
talta is arról vigore p(rae)sentium qvietaltatik általam 
[Somlyó Sz; Borb. II]. 1768: vagyon Dezmérre ki adva 120 
véka Buza ... ennek interessét aratással p(raes)tálják az ura-
ság kenyere ... mellet tevén az usorások a* magok nap szá-
mokat [Szamosfva K; Ks 74/56 Conscr. 34]. 1779: Anyaj 
adósság ... Gerendi Lászloné Sarádi Susánna Aszszonyt0' 
levált fizetetten adósság ... háromszáz mfor melynek egy 
néhány esztendőtől fogva az Aszszony Interessit nem 
praestálta [Nagylak AF; DobLev. III/lb-2a]. 1822: minden 
Esztendőben tartozni fog Arendátor Berkovits Mender ••• 
egy font fain Puska Port adni, es azt a közelebb jövő Sz 
Mihály napján el kezdve mindenkor azonn a' T e r m i n u s á n ^ 

Praestalni köteles lëszen [M.köblös SzD; RLt]. 
Szk: adminisztrációt 1640: szabadcsagok volt az ud'ŝ 

var biraknak ... erdő eorzököt ki küldeni es valamenn1 

eokreket szekereket az erdökön havasokon talaltak ... b e 

viven Fogarasban mind addig arestumban tartattak vala-
migh a felliul specificalt administratiot nem praestaltana* 
[Holbak F; UF I, 722] * adót /677:Manumissusok adót 
praestálni tartozzanak [AC 263] * taksát 1679/1681-
Az kik penig ... à Taxat praestalni nem akarják, az 



9 1 7 

ollyanok(na)k annyi érő marhajokat ... hajtassa be [Vh; 
VhU 674]. 1756: Alányi Thoagyer még eddig csak egy 
forint taxát praestálván, azon kell lenni, hogy taxája ä több 
Sessiokhoz proportionáltassék [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1786: 
A Taxasok miként praestáltak az Taxát azt nem annyira 
tudam; hanem az Uraság Tisztartoi vagy Taxa szedői és 
Darabantok kik fel szokták hajtani tudgyák [Torockó; 
TLev. 4/13. 7-8] * urburáí - bányabért megad. 1785: 
Eleink ... az Impopulatiokor emanalt Privilégium ereje 
mellett, mind azoknak3 Dominiumába voltanak, és azokat 
mint Privilegiatus Metallurgusok Beneficiumbol birták, 
P(rae)stalván az Urburát az Bányászkodásbol [uo.; i.h. 6/1. 
Transm. 20a. — "Belső és külső ingatlanoknak] * uzsorát 

kamatot megad. 1784: En usorát arréám (!) esendő 
adósságomért nem praestáltom külenesen [Mundra AF; Mk 
IV/35. 70-1]. 

4. ad, juttat; a da; geben. 1763: F Ilasván ... jelenenek 
meg előttünk ... Borlyászán lakó Szemellyek ... Ez előtt 10. 
Esztendőkkel az Melgos Groff Generális Ur akk<o>ri Tisz-
tivel alkut volt meg hogy az eö Naga egesz Falujahaz F 
Hasvahaz tartózó hatarnak, egy darab reszin Marhajakat le-
geltethessek, mellyert igirtek Hogy ... 50ven Jo kaszásakat 
Praestalnak [BSz; TKI]. 1774: Ezen Mester Emberek ... a 
Szolgálattyakért nem fizetteké, vagy nem dolgoztanaké va-
lamit a Tiszteknek, vagy azért hogy egyik más eleibe lép-
hessék nem ajándékosztáke a tiszteket, ha igen kit mivel, 
és mennyivel ajándékoszták, s Szolgálattyakért mit praes-
táltanak ? [K; KS vk]. 

5. betart/megáll vmit; a respecta ceva, a nu se abate de la 
ceva; einhalten. 1619: Ha innét meglészen az confederatió 
- az követ erre ajánlja magát, hogy ha lengyel király ezt 
nem kezdené prestálni, még őszig ... mindenkor előtte az 
hatalmas császár hadainak bosszúállása | Gáspár vajda ... 
igen megunt ember az Portán, mert igen sok az ígíret, 
semmit nem prestál [BTN2 264, 323] | Erre is obligalak 
magokat hogi ha az eo kötésékét ne(m) prestalnak megi 
ne(m) allanak, es az eo kegilme ioszagarol el akamanak 
mennj, tehát Beldj Keleme(n) Vram ... akarmj neŭel 
neuezet helien, megi foghassa, megj fogathassa [Uzon Hsz; 
ÖLt 3]. 1666: ha pedigh az contractust nem praestálná akar 
mellyk félis, az megh nem álló fel Decretalis Calumnian 
maradgyon [Altorja Hsz; Borb. 11]. 1710: Valahol az erdé-
lyi embert kaphatják, kifosztják mindeniből ... és noha 
mind avval biztatta Rákóczi, mikor innen kimentenek, 
hogy Magyarországban jó quartélyt rendeltet számokra ... 
semmit sem praestála [CsH 403]. 

Szk: hűségét -ja. 1649 k.: eo kglme az mi kglmes vrunk 
kglmesseget, megh becziülli, es hűseget praestállia [Ks O. 
46]. 

<»• elvégez; a efectua/executa; machen. 1717: Az Kolos-
vári Commendánsnak ide küldött Specificatiojábul értyük, 
mennyi követ, meszet, Fövényét, fát és deszkát kivánnyon 
az ott Valo romlott kőfalak(na)k Restauratiojara. Conside-
ratioban Vévén ã Városnak mostani romlott állapottyát ... 
intéztünk 56 // szekér fòvenny(ne)k, 6 // öl kőnek, 60 // 
Száll állásnak valo fák(na)k à vecturáját hogj praestállya 
[KvLt 1/218 a gub. Nsz-ből]. 

7. végrehajt; a îndeplini; durchfllhren. 1677: Ha Hajdú 
Városokon ollyan alá járó Csavargók szállást tartanak, 
azon helyeknek Kapitánnya, Hadnagya, esküttivel edgyüt 
: meg-fogják és Váradra vigyék. Ha penig a' Hajdú Ka-

pitányok, Hadnagyok nem praestalnák, sőt az ollyan lat-
roknak ... párt tartói találtatnának lenni ... az ollyan Hajdú 

prestálandó 

Kapitányokat, Hadnagyokat... a' Váradi Kapitány halállal 
büntesse [AC 133]. 

8. letesz; a depune/presta; ablegen. Szk: hitit -ja esküt 
letesz. 1623: Mikoro(n) Tiztunk szerent kerdettuk volna, 
hogj mi okért hittak volna, hazokhoz, Jelente az Relicta 
Orsolia Aszonj kepeben Veg leorincz Vra(m), hogi Som-
liay fazakas Mihály meg holt volna es maradót ket fia ... 
Annak utanna mikor hutit praestalta volna, hiuatalunkba(n) 
Igi procedaltunk az mint rendel kouetkezik [Kv; RDL I. 
121] * homagiumot - hűségesküt letesz. 1657: értven 
azért s halva(n) az Tatarnak ez haza ellen valo fenjegetőzé-
sét, kevanna eö kegle, hogy ... homagiumunkat praestalnok 
[Gyf; Törzs]. 1659: Ha azért Kegyelmetek oly contumax 
embereket talál, kik ennek előtte ez hazának annak vesze-
delmével magokat opponálták és még most is két felé sán-
tikálnak, ha az olyak akarnák is homagiumokat praestalni, 
Kegyelmetek fel ne vegye [EOE XII, 232-3 fej.]. 1677: 
Fejedelmek hűségére homagiumokat praestalni tartoznak 
minden rendek, sub poena amissionis omnium bonorum 
[AC 256]. 1710: Apafi Mihály ... erdélyi fejedelemnek 
denomináltatik és ... országgyűlésiben Kisselykre jővén, ott 
homagiumát praestálja az országnak, az ország is a fejede-
lemnek [CsH 50-1] * juramentumot - esküt letesz. 1610: 
Áznak vthana Bwrkör Catha Azzont Ereős hwttel megh 
eskwttetwk hogy mindenemeö Jókat az ozlasra elleo hoz, 
ad es neúez. Az Jüramentumat Catha Azzonj praestalúa(n) 
foktúk (!) az Adosagokhoz [Kv; RDL I. 6]. 1629: 
Bomemiza Tamas az ellen co(n)tendaluan hogj nem illetne 
onnét semi rez miuel nem igaz agyból uolt uolna, palastos 
Vram megh inte hogy az maga gyalazattyara ne nezne egy 
nehanj penzre az melynek nem cedaluan ugjan megjs zido-
gata miuel Juramentumott nem akara p(rae)stalni | Az Ak 
is penigh semmi oly bizonjos factumat rea nem bizonj-
tottak hane(m) az testisek az mit be hoznak chyak 
suspiciok, Azért tertiose expurgallya magat az Incta hogy 
eo nem boszorkanj es az boszorkanj bübajossaghoz semmit 
nem tud nem ert. Iuramentumot conjuratoriaval tartozik 
p(rae)stalni ad octavum diem [Kv; TJk VII/3. 98,207]. 

9. tanúsít; a manifesta; bezeigen. Szk: engedelmességet 
-. 1677: Minden Fiscalis Várakban és Erősségekben, a' 
Fejedelmek Praesidiumi a* szükségnek idején tempestivé, 
elégséges számuakon bé-vitettessenek, és a' közönséges 
Haza 's Fejedelmek szolgálattyára minden engedelmessé-
get hűségessen praestállyanak [AC 57-8] * obedienciát -
engedelmességet tanúsít. 1629: hagyom ... hogy én gyer-
mekeim ... az várossal minden egyességet megtartsanak, 
obedientiát praestáljanak [BTN2 421]. 

prestálandó 1. teljesítendő; care trebuie asumat; er-
füllend. 1782: találván azon Posta Rét Nevezetű kaszál-
loinkban Tizanhat számból állo Alsó Suki ökröket, azokat 
bé hajtattuk, kiknek ki Váltására a1 kárnak meg betsülte-
tése, és a' kárnak meg fizetéséért praestalando kezesség s 
hajtó pénz meg fizetése mellett erőltettük ... azon Alsó Suki 
Lakosokat [F.zsuk K; SLt XLII. 5. 56. Nyemnyis Mark 
(80) zs vall.]. 

2. megadandó/fizetendő; plătibil, care urmează sä fie 
plätit; zu bezahlend. 1729: Ez a' Feketelak Árendás helly, 
az Vr eö Ngä részírül p(rae)stalando Arenda másfél magyar 
forint [Feketelak SzD; JHbK V/2]. 1739: az I. Zöldi Gás-
pár Vram (:Besenyei István Vr(am) elábálása után:) az 
Actrix(na)k egy bornyus tehenét, az elábált Debitor által 
prestálandó interesért el hajtatván, azon bornyus tehenet 



prestálás 

meg betsűltette, betsű szerint distráhálta, ekképen az Actrix 
viduat meg karositotta [Torda; TJkT I. 176]. 

prestálás 1. teljesítés; îndeplinire; Erfüllung. 1668/ 
1681: Nagy Mihally jövevény emberemet ... magát, feles-
ségét, es Posteritassit egieb szolgalatra, adozasra, postalko-
dásra erőltetni ne mereszellyék, vagy annak nem praesta-
lassaert szemelyekb(en) vagy javokb(an) megh karositani 
ne attentallyak [Vh; VhU 223]. 1674: Jdösbik Rákóczi 
György Fejedelem ... parancsolt az Fogarasi tiszteknek ... 
hogy az minemű rend tartás volt az praedecessor Fejedelem 
idejiben mind akkor, s mind annak utánnais azont köves-
sék az tisztek, tőb dolgoknak is praestálásában [UF II, 
590]. 

2. (jobbágyi) szolgáltatás/szolgálat teljesítése; prestare a 
obligaţiilor (iobăgeşti); Dienstleistung der Leibeigenen. 
1677: Gratuitus labornak praestálásátol a' Székelység im-
múnissá tétetet [AC 240]. 1702: a' Kgltek Székire repar-
tialtatott Pénz és Buza Quantum dolgát, minden Rendekre 
ugj repartiállya, az mint az közönséges igasság kivánnya, 
hogj ... minden ember... concurrállyon az Contributioknak 
praestálására [UszLt IX. 77/45 gub.]. 1736: (A tiszttartó) 
Szimion Mizgát is meg verette keményen a szolgálat(na)k 
ne(m) p(rae)stalásaért [Récse F; JHbT]. 1737: A Tktes 
Nms V(á)r(me)gjéről repartiáltatván Nms Dés Várassára 
Magazinalis Széna Cur nro 20 melly 20. szekér szénának 
praestálásában, a mostani szűk széna idejénn, tettzett illyen 
modalitást observálni [Dés; Jk 473]. 1738: Kgld ... azt az 
... nyomorult Beretzk Várossát el akarja pusztítani, a' 
midőn az Ojtozi Passuson excubalo Militianak kívántató 
Servitz, Gyertya, Szalma, Só, Tálak s Fazakok heti szeke-
rek praestalasát... s Macellum folytatását a nyakába vetette 
[ApLt 1 a gub. Apor Péterhez] | ha szintén Accordára me-
hetnénk is, a Tktes Nms V(á)r(me)gjével, ezen quártélly 
terehviselése iránt, mint hogj feles summára excrescálna 
azon quártélly p(rae)stálása ... a Tktes Nms V(á)r(me)gje, 
nékünk azt, hogj reñindálhatná, módja abban alig; vagj 
nemis lehetne [Dés; Jk 506 a]. 1785: engedelmesség, Szó-
fogadás parantsaltatatt, a Banyászkadásban, az Urburának, 
Dézmának és Taxának ... praestalásában [Torockó; TLev. 
6/1 Transm. 21b]. 

3. megadás/fizetés; plată, achitare; Entrichtung. 1730: 
eő kglme most Nemes Városunk hites Notariussa(na)k ke-
zét be adá, mind ez alkalom szerint való Arenda penz(ne)k 
... praestálására [Dés; Jk 398b]. 1813: A* Felperes Cautio 
praestálására nem Szorittathatik [Dés; DLt 162]. 

4. betartás; respectare; Einhalten. 1657/1667: ez levél te-
norának meg allására, praestálására és effectuálására magu-
kat és successorokat kötelezék [Gyalakuta MT; Ks NN. 
25]. 

prestálhat 1. teljesíthet; a putea îndeplini; erfllllen kön-
nen. 1676: ő nagyságát is alázatosan requiráltuk levelünk 
által, hogy arrúl való kegyelmes assecuratoriáját méltóztas-
sék ő nagysága kezünkben küldeni, hadd praestálhassuk mi 
is fogadásunkat [TML VII, 220 Sárosi János és Inczédi 
Zsigmond Teleki Mihályhoz]. 1710: Püspöki László Uram 
... Nagj lakon lévő minden belső külső örökségeit, haszon 
vevő hellyeit... adá és conferálá ... Biro Sámuel Uramnak 
... Evictiotis vállalván magára minden legitimus Impetito-
rok ellen ugj hogj ha eo kglme Püspöki Uram az Evictiot 
nem praestalhatná, tartozzék az alább irando summát cum 
legitimo Interesse eo kglme restituálni [Nsz; DobLev. 1/68]. 
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2. (jobbágyi) szolgáltatást/szolgálatot teljesíthet; a putea 
presta obligaţiile (iobăgeşti); Leibeigendienst leisten kön-
nen. 1632: mind(en) ado fizeteő jobbagy tartozik per an-
nu(m) mikor az ideje eőt eőt feő kapasztaual, es ha azt nem 
prestalhattia, mind(en) kaposzta fejert egj egj pénzt... adni 
tartozzék [Persány F; UC 14/38. 8]. 1690: Szegény edes 
Hazank mostani Szoros allapottyahoz kepest tŏb hadakat 
kelletven eo Felsegenek itt benn tartani mint sem kivanta-
tik rend Szerént azoknak penig sustentatiojokra több Bu-
zais kivantatvan mint sem mi Contributionknak Szokot 
rendi szerent p(rae)stalhatnok [Borb. I ogy-i végzés]. 1739: 
az itten fekvő gyalog Militia egész téli equilis Portioit... a 
V(á)r(me)gyétöl kivánnya ... és a szegénység egésszen 
mindenétől evaenallodott, hogy akár mit szenvedgyén sém 
praestálhattya [H; Ks 99]. 1772: Két anyi hasznais lessz e' 
szer(int) Exd(na)k tsak azon Sessiob(a) lehető beszállása 
általis, mint a' a' (!) Sellér most praestal 's ezutánis praes-
talhatna [Gernyeszeg MT; TL]. 1786: Az Thoroczkai La-
kosak ... ha valamit annak idejében nem praestalhattanak 
Onevezetesen az Taxa pénzt és Dezma Vass béfizetésében:) 
annak az eö Szegenységek az oka nem pediglen vak me-
röségek [Torockó; TLev. 4/13. 59]. 

3. megadhat/fizethet; a putea plăti/achita; entrichten/be-
zahlen können. 1786: ha az Taxasok az Taxát az kézi Mun-
kások s mások valami terhes okok mián, vagy az Sze-
génység mián nem praestalhattak s praestalhattyák mikor 
annak ideje, tehát lovát el veszik, magokat arestomban 
Szent Györgyre ki viszik az Udvari Tisztek [uo.; i.h. 4/13. 
13]. 

4. letehet; a putea depune/presta; ablegen können. 1676: 
Melly Juramentumat urgealva(n) az Tutrix, hol Arkosi 
Vr(am) jelen nem léte miatt, hol az Causansok(na)k bőv 
volta, s hol penig az üdönek szorossága miatt ne(m) praes-
talhatta [Kv; RDL I. 155a]. 

prestáló I. mn 1. szolgáltatást teljesítő; care presteazä 
servicii; dienstleistend. 1777/1785: Igire mindenik Atyafi 
... Husz mforintakat, és 10. véka Búzát, melyetis ... ha vala 
melyik háládatlanul praeterálni talállna ... az Deputatumat 
nem prestalo Atyafinak annyit érő Marháját ... tulajdon 
maga Szántó és kaszalo Főidét ... elvetettesse [Vajdaszt-
íván MT; MbK X. 48]. 

2. fizető; plătitor, care plăteşte; bezahlend. 1710 k.: Igye-
keztem én most Bécsben kitanulni, azok a bölcs és irtóztató 
milliókat praestáló országok: Csehország, Morva, Ausztria 
mit követnek az ilyen dologban [Bön. 928-9]. 

II. ſn szolgáltatást teljesítő személy; persoană care 
presteazä servicii; dienstleistende Person. 1731: a prestálok 
mind Consoláltassanak mind penig ennek utánnais oda kí-
vántató munkára adanimáltassanak [Dés; Jk 416b]. 

prestált megadott/fizetett; care a fost plătit/achitat; 
entrichtet/bezahlt. 1823: Május 13-tol fogva az adossak 
által praestált Usorák fél jegyzése [M.derzse SzD; Hodor 
lev.]. 

prestáltat 1. szolgáltatást teljesíttet; a dispune prestarea 
unor servicii; Dienst leisten lassen. 1701: Abrancsoknak 
való veszŏket is ... juxta accordam a sáfárokkal p(rae)stál-
tasson [H; UtI]. 1731: Csatannal jo provisio alatt Ispán 
Atyankfia ... 100 szekér Tövisset nyarsnak, és oldal rúdnak 
adhibeàlásával jol meg rakva praestáltasson [Dés; Jk 
116b]. 
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2. megadat/fizettet; a dispune plata/achitarea a ceva; ent-
richten/bezahlen lassen. 1677: A' Fugitivus ... Jobbágyok 
a' midöre reducaltathatnak, adojokat a' kik érettek fizették, 
azoknak refundalni tartozzanak, ha más emberek Jobbágyi; 
ha penig azon Nemes emberé, ki vagy maga, vagy Jobbá-
gyi által praestaltatta, maga szabadságában ál meg-enge-
dése, vagy penig exigálása [AC 105-6]. 

Szk: administrációt 1637: Vadnak oly feöldekis, Re-
tek es Eöreöksegek a' mint az Esköttek referalliak, 
mellieket penze(n) szerezu(en) a' Boyerok, semmi Dezmat 
Nem adnak rolok: Azért szŭksegh a' Tiszteknek az ollia(n) 
Dezma es Ado fizető Eŏròksegeket eszekb(e) venni s azok-
ról illendeŏ Administratiokat velek praestaltatni [A.vist F; 
UC 14/42. 150] * kauciót 1816: A' bé kúldőtt két Ra-
bok, mint el szökő szándékjokról nagyon gyanúsok, négy 
napi Arestomban tartattatások utan késértessenek viszszá 
Sz Biro Ŏkgyméhez a' végre hogy el nem szökések iránt ŏ 
velek elegedendö Cautiot praestaltatván ... őket a' Mlgs 
Udvar hírével botsássa szabadon [T; TLt 1215]. 

3. visszaadat; a dispune retrocedarea a ceva; zurückge-
ben lassen. 1639: Daruas Geörgjot magat s feleseget el 
bocziassak el ueot iouait mindeneket megh adgiak, melj 
Nagod kegms Parancziolattiara ... de miuel ... eo kegielme 
nsq(ue) ad diem Presentem ... nem Prestáltatta ... elmen-
tünk ... azon Kozmasi uduarhazahoz es... Beldi János ura-
mot ad monealtuk certificaltuk es euocaltuk [BLt 3]. 

prestáltatás elvégeztetés; efectuare, executare; Durch-
fthrung. 1731: Hadnagj Nztes Dálnoki Dániel ura(m) 
solemniter Protestál hogj eő kglme maga kötelességet mind 
az dolognak Gát epitese körűi való praestaltasab(an) el nem 
mulatta, mind sokszori Congregatiot gjujtetvén, holottis 
proponalta az Gatnak meg epitteteset [Dés; Jk 415]. 

prestáltathat teljesíttethet; a putea face sä fie efec-
tuat/îndeplinit; erftlllen lassen können. 1732: Nztes Viski 
Győrgj Atyánkfiának eö kglmenek Haza iránt való sokszori 
Quartelyul való tartásunkért adtunk volt levelet holmi dol-
goztatás véget melyet minden részeben maigis nem praes-
taltathattunk [Dés; Jk 430a]. 

prestáltathatik teljesíttethetik; a putea fi efectuat; er-
fllllt werden können. 1741: Az Inquarterizáló Tisztek szá-
mára kívántató tűzi fa vecturája is azon szekerekkel 
P(rae)staltathatik [H; Ks 101]. 

prestáltatik 1. (szolgáltatás/szolgálat) teljesíttetik; a fi 
Prestat (diferite servicii); erfilllt werden. 1679/1681: Hu-
nyadi s hatzoki Taxasok pinz fizeteseken fellyül klákávalis 
tartoznak; arrais légye(n) jó gondviseles, hogi ... mind à 
Taxa s mind à Kláka kiknek kik(ne)k tartozasa praestaltas-
sék [Vh; VhU 674]. 1752: két három házak erigaltattak, és 
azokrol külön külön servicz, és quantum praestaltatik [Dés; 
pLt]. 1784: Rendeltetik azért ezen szükségtelen költségnek 
is el távoztatására, hogy valamint más Hellyeken ... az 
efélék a Lakosok által sora praestaltassanak [Torockó; 
TLev. 2/6. 3a]. 

2. adatik; a fi dat; gegeben werden. 1711: resolváltatott, 
hogy egy-egy köböl zabért három véka rozs, árpa, avagy 
alakor ne is felette nyomva és félig elütve praestaltassek 
[SzO VII, 177]. 1741: Az Dévai Várban kívántató fá(na)k 
meg hordatatása is nyáron általi accom(m)odaltathatnék, és 

prestillacsináló 

avall az oda p(rae)staltattni szokott 1500. németh forint 
meg marasztatnék más szükségekre [H; Ks 101]. 

prestáltatott szolgáltatásként adott; dat ca prestaţie ín 
natură; als Leistung gegeben. 1759: Mivel ... a' le küldett 
Specificatio szerént comparialtatik Kegyelmed 1. Loval 
restálni, per praesentes serio admonéáltatik, hogy azon meg 
igirt, de mind eddig nem praestáltatott Lovat minden to-
vább való késedelem nélkül az elébbi Dispositio szerént 
administrálni [LLt a gub. Nsz-ből]. 

prestanciorabb jelesebb, szavahihetőbb; mai însemnat/ 
credibil; glaubwürdiger, ausgezeichneter. 1675/1760 k: 
nékiek az Első Hersában, a' melly szöllejek vagyon, annak 
exemtioját jóllehet három bizonyságokkal comprobállyák; 
de a' Collegiumnakis két bizonysága lévén ellenben azok-
nál praestántiorabbak ... kik Dézmát adó(na)k mondják 
[Ne; DobLev. 11/316. 11b]. 

prestátum teljesítmény; realizare; Leistung. 1738: Né-
künk ... arról hogj acceptáltatni fognak minden hejes Ad-
ministratumink 's szolgálat tételink, arról sub authentia 
adjon Assecuratiot a Tktes Nms V(á)r(me)gje Hogj ha 
pedig quantumunkat superálnák praestatumink, az super 
erogatum refundaltassék [Dés; Jk 507b]. 

prestilla (nagyobb fajta) zsindely; präştilä, şindrilă (mai 
maré); große Schindel. 1681: Major ház. Ez Talp fakra ep-
pettetett ... Az hazak(na)k pristillaval való sindelyezese, 
ighen el sorvadot | Téghla Égető kemencze ... Két felöl való 
oldala sövenyes, meg vagyon tapasztva. Pristillaval való fe-
deleis jó [Vh; VhU 566, 574]. 1702: Ezen Csűrös kertnek 
... rostélyos kapuja vagyon, az kis ajtaja fellyŭl p(rae)stil-
lával fedett [O.brettye H; Born. XXIX. 4. 11]. 1755: a Kert 
mellett vagyon egy bikfábol parasztoson épitett, prestillával 
fedett kemény nélkül való konyha [Ludesd H; BK sub nro 
1020 Naláczi conscr.]. 1795: Kilentz darab Épületeket 
adnak fel, hogy Kránikságomban építettem volna ... van 
egynehány Hátzeg vidéki fenyő Deszka Létz hatvannál 
nints az egész Épületeken több fűrészen vágott, hanem 
fejszével faragottak, e mellet nem is Zsendelyesek hanem 
Prestjilával fedettek, a Prestjilát pediglen Bánátusi Pojénj 
nevezetű falubéliek által készítettem [Dobra H; Ks Dévai 
urad. Mixtae relatoriae et documenta XXVI/1-12 Kiss Lu-
káts Volt Krájnik nyil.] | Minden ŏrŏgség után kōtőlōzte-
tünk egy hétre egy egy négy ökör Szekernek ... adásával, 
melyet... véghez is viszünk ŏrōmŏst de efelet Roskánybol 
Dévára Mésznek hordásával, Szendelynek és Prastyílánok 
az Havasról való le szálitássával ... nyomottatunk [Dobra 
vid. H; Ks]. 1797: Benczenczena ... Préstíla tanáltatot 3600 
[Ks 33 Szásznyíres III. — aH]. 1818: Vaszilije Balogonye 
panaszsza felvetetik Dan Balog ellen az haz padlása és egy 
kotyettze keresetéb(en) melj kotyetznek a Praestyilláját az 
alperesnel találta [Petrilla H; JF 36 Prot. 18]. 1823: A 
Nagy kert felöl a' Kastély kő lábainak bé fedésére 1000 
Praestyila [Déva; Ks 106. 158]. 

prestillacsináló prestillakészítő; meseriaş care face 
präştile; Schindelmacher. 1809: Prestilla Csinálok(na)k 26 
f [Déva; Ks 99]. 1811: Elegy Buza a praestyilla tsinàlok-
n(a)k 1 V(éka)... Az Sendely tsinálok(na)k 1 K(öböl) [uo.; 
Ks 100]. 



prestillaſedél 

prestillaſedél prestillatetö; acoperiş de präştilä; Schin-
deldach. 1694: ezen Pitvar mellett jóbb kéz fel<ől> egj 
haz, oldal kamorástol: mellj(ne)k negj felöli valo falai oldal 
kamorastul, ugj padlasa is egészlen, ruinalodta(na)k, oda 
vannak; részéről valo p(rae)stila fedele is, igen meg szaka-
dozott, szalmaval is tatarozott [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. 
Bálpataki János urb.]. 

prestillás prestillával borított; învelit cu präştilä; mit 
Schindeln bedeckt. 1681: Malom ház, Oldala boronaból rótt; 
pristillas fedele valob(an) rongyos [Brettye H; VhU 590] | Úy 
Bánya, Ezt rége(n) Aszszony Bányaja(na)k nevezték a' Cser-
na vizén vagyo(n): mind a' Koh, s mind á vas kő olvaszto 
kemenczék egi fedél alatt vannak, mostan pristillas fedele jo 
[Vh; VhU 580]. 1685: Verő mester szinje fából való, prostil-
lás (!), nem igen jo [Vh; HÉvk. XX, 156]. 

prestilla-szeg prestillához való szeg; cui pentru präştilä/ 
şindrilă; Schindelnagel. 1621: Praestyila szeg ... öt száz 
ötven [Déva; Ks 105. 135]. 1797: 6500 praestilla szegért... 
Rft. 7 xr 22 [uo.; Ks 96]. 1805: 30000 Prestila Szegért ... 
50 Rf [Tresztia H; Ks 109 Vegyes ir.]. 7808: Prestilla Szeg 
Hfl 37 xr 20 [GálfVa KK; Ks 99]. 1821: a' régi kert fedél 
ki igazittására ... 1000 Praestyila Szeg | 'A Várni Kortsoma 
Szinnek bé fedésére 200 Létz Szeg 4000 Praestyila Szeg 
[Déva; Ks 105. 136]. 

prestillazsindely-ſedél prestillafedél; acoperiş de präşti-
lä/şindrilä; Schindeldach. 1694: vágjon a' Konjha ház ... 
ennek p(rae)stila sindelj fedele rész szerent meg ujjittatott, 
de nagjob részént, szakadozott és igen rosz, ujjittatni kéván 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.] | 
njilik az Udvarház(na)k Udvarára, egj puszta nagj kapu, 
njilo kapuja nélkül: mellj(ne)k tsak kőteses kapu bálvánnyi 
vannak, es sorvadoz(na)k, semmire valo p(rae)stila sindelj 
fedele alatt [Kisenyed AF; BfR ua.]. 

prestruál kidolgoz; a elabora; ausarbeiten. 1740: A 
mint Hellységűnknek régi Elei az műnek dolgáb(an) illyen 
rendet praestrualta(na)k volt, hógy senki is hanem ha hűt le 
tétellel mi vethessen, aztat miis manutenealni kívánván, az 
olljan Renitenseket igazságóson meg büntetni akartuk 
[Torockó; TLev. 9/1]. 

preszagiál előre jelez, megjósol; a prevesti; voraus-
sagen, wahrsagen. 1671: Hogy Kegyelmed áprilist járt*, bá-
nom, noha az éjjeli álmom is azt praesagiálá [TML V, 566 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — aA levél kelte júl. 8]. 
1710: a török s német között tizennyolc esztendeig való 
véres hadakozást praesagiála* | Szörnyű, rendkívül való 
árvizek lőnek szerteszélyel az országban, kétségkívül prae-
sagiálták a sok idegen hadaknak Erdélyre való jövetelit 
[CsH 156, 222. — aEgy üstökös megjelenése]. 

preszagiáltat előre jeleztet; a prevesti; voraussagen 
lassen. 1710: már közelget vala az erdélyi fátum, melyet 
Isten sok jelekkel praesagialtatta [CsH 160]. 

preszágium előjel; semn prevestitor, prevestire; Vorzei-
chen. 1659: Az sok jó praesagium talán engemet is ide ki 
vonszon efféle állapotra, mivel mindenütt csak az sok jó la-
kodalmakra érkezem s másutt is itt körül afféléket értek 
[TML I, 429 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
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preszcindál eltekint/eláll vmitől; a renunţa la ceva; Ab-
stand nehmen (von etw.). 1778: A régi ős Nobilitaris Curia 
... azon egy quartalitássán kivül, mellyet Néhai Trauzner 
István Jussán váltatt ki, és a meIlynek fel osztásátol, pro hic 
et nunc a Parsok facto proprio praescindaltak, a két Léány 
kőzött mennyen két egyenlő részekre [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/5131. 2b]. 1779: a két Lorol, mint hogy édgyi-
ket még életiben atta volt édes Attya Ura a Fia(na)k, és már 
elis kárasadott, a másikat penig nem csak a Sombori 
Jószágért, hanem a Vidua Joszágáértis kellett Remundában 
adni, hogy absolute praescindállyon a Vidua meg itíltetett 
[Kisesküllő K; RLt Sombori cs. oszt. lev.]. 1782: azon 
Gyepünek fel osztása virgas veszekedés nélkült meg nem 
eshetik, s illjen Nagj Innep hetiben a kereszténj Embernek 
illik afféle virgást szerző dolgoktol praescindalni [Simén-
fVaU; Pf]. 

Szk: - a perlekedéstől eláll a pereskedéstől. 1759/1766: 
azon Causa ... kéttséges kimenetelét... Consideratioban vé-
vén ... p(rae)scindalanak a' Perlekedéstől, és igy meg má-
solhatatlan edgyezesre lépének [Mv; DobLev. 11/372. lb]. 

preszcindáltathatik elháríttathatik; a putea fi preve-
nit/înlăturat; abgewendet werden können. 1704: az Arany s 
Ezüst Banyak, honnanis az előtt szokott a Nemes Ország 
tárhaza bövŏlkŏdni, meg fogyatkozván ... hogy azért jo 
eleve a Nemes Ország szolgalattyaban a pénznek fogyatko-
zása miatt eshető rövidségek s egyéb akadállyok praescin-
daltathassanak, akarunk egy Millió Réz pénzt verettetni 
[UszLt IX. 77/78 gub.]. 

preszcindáltatik elháríttatik; a fi prevenit/înlăturat; ab-
gewendet werden. 1718: Pestis alkalmatosságával ... ă mi-
dőn ezeka vásárolnak is valamit, annak is legjen olly rendi 
hogj tétessek le nekiékb a kívántató bizonyos hellyre ä 
honnan is midőn azt óda vivő el távozik ... légjen a le tett-
nek el vétele ... hogj ez úttal is Com(m)unicatiora valo út 
praescindaltassék [KvLt 1/225 gub. — aA pestisesekkel 
való érintkezésre kijelölt emberek. bA pestiseseknek]. 
1742: Perlekedés ... arra valo költség, abból származható 
irigység és gyűlölség praescindaltassék, mind Isten s mind 
világ előtt Remonstraltassék [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes 
kérése]. 

preszervál megőriz/véd; a apära/prezerva; aufbewahren, 
beschützen. 1711: néhai szegény mostoha Atya(m) Dosa 
Mihály ur(am) adossagáert, égy s más adosi contentumot 
akar(na)k venni ... féltem attól hogy az én haereditariu(m) 
bonumim is ne involválodgya(na)k affele adosságba(n); 
haza jöttem hogy kevés bonumaimat azon periclitatiotul 
praeservallya(m) [Dés; Jk 357-8]. 

preszkribál 1. előír, (el)rendel; a prescrie/ordona/stabili; 
vorschreiben. 1603: vegeztek ... hogy az keoweteket be bo-
chassak, es megh halgassak, meliben mindazaltal hogy wa-
lami inconuenientia ne talaltassek, ew kegmek illen modot 
es rendet pręscribaltanak annak peragalasaban [Kv; TanJk 
M\. 444]. 1657: Szerzé azért egyben az fiscalis várakat s 
jószágokat, mert azokat Báthori Zsigmond és Gábor annyé-
ra dilapidálták volt, hogy, ha élt volna Báthori Gábor ... 
fejedelmi módon el nem élhetett volna; mely fiscale bonu-
moknak recuperatiójában az ország bizonyos módokat 
praescribált volt is [Kemön. 32-3]. 1677: Noha az Oláh 
nemzet propter bonum publicum admittaltatott ez hazában, 
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mindazáltal nem vévén eszében állapottyának alatson vol-
tát, némely Nemes atyánkfiait impedialták, hogy az ö inne-
peken ne légyen szabad munkálkodni. Végeztetett azért 
azok ellen, hogy a' Magyar Nationak ne praescriballyanak 
[AC 15-6]. 1740: Az J Militia accomodatioja iránt 
õrőmöst valami dispositiot vennénk mihez tarcsuk magun-
kat és mit praescribál lyunk a szegényseg(ne)k is [Kéménd 
H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1784: az Uraság ... azon Házat 
foglallya Fogadonak, a mellyik tetzik; abból a Jobbágy 
Földes Ura(na)k semmit nem praescribál [Torockó; TLev. 
4/9. 18-9]. 1785: mitsoda modussal kellyen az attestatiot 
adni méltóztassék Excellentiatok, delinealni és praescribal-
ni [Feldoboly Hsz; DobLev. 1/270. lb Bartók Áron foly.] 

Szk: kondíciót 1671: Ez hazának eleitől fogván valo 
szokása volt az Libera Electio, melyre nézve, az Választan-
dó Fejedelmeknek, az ŭdŏnek folyása szerint az Regnico-
lak Conditiokat-is szoktak praescribálni [CC 5]. 1679: 
Azelőtt kétszeri hitlevelét contemnálta Vesseléni uram, 
azután megcsípték vala; az maga hadai instantiájára gratiát 
erős hit alatt küldött, még sem kell, csak csúfolódik, egy 
falka conditiókat praescribál, illetlen kívánságokat kiván 
[TML VIII, 533 Teleki Mihály Rhédei Ferenchez]. 

2. elévül; a se prescrie/stinge, a înceta prin prescripţie; 
veralten. 1572: Meghertettem en az kegd lewelet az Leken-
ezey határ foglalas feleol ... Egyet wegeztunk beleole hogy 
foglalasra kel Hynnya farkas wramoth ... Metálistes kel 
wele Járnunk Ne mondhassa azt hogy prescribalt, mert Jn 
Metalibus non admittitur prescriptio [Gyf; BesztLt 3737 
Lucas Pistakj Gr. Daum beszt-i bíróhoz]. 1766: Az Priva-
tusok között valo Vsus, vagy Abusus nem transit in Legem, 
mivel a' Privatusak usussa tsak 32. Esztendővel p(rae)scri-
bál, de ottis csak ollyanokban, a' mellyekben a' Praescrip-
tio bé férhet [Torda; TJkT V. 320]. 

(gyógykezelést/orvosságot) felír; a prescrie/indica 
(medicamentele/tratamentul necesar unui bolnav); Behand-
•ung/Medikament verschreiben. 1705: az úr kisebbik fia, 
Öánffí Gyurkó, a melanc(h)oliában annyira elmerült, hogy 
egész napestig csak gestál, beszél a falnak és a főidnek ... 
Valami gyenge orvosságot praescribált ugyan Köleséri 
Uram neki [WIN I, 533]. 1739: szegény feleségem abortust 
Pătiălt ... az doctomak is izentünk, hogy praescribalyona 

[Ks 99 Komis Antal lev. — aTi. orvosságot]. 1786: instá-
tok alázatoson Nsgtok(na)k, méltóztassanak Nsgtok Doctor 
Zágoni Vrral közölni az én állapatomat talám praescribálna 
?készittene otton valami hasznos orvosságot [Bencenc H; 

Bara Ferenc lev.]. 1823-1830: egy Imreh Zsigmond 
nevü pap ... betegségemnek még első napján látogatásomra 
JÖvén, mondja, hogy a nyavalya reumatizmus, amilyenben 
amaz igen híres professzor Fogarasi Pap József megholt, és 
Jfct az okát tudták halálának, hogy izzasztóval orvosolták a 
doktorok, azért ha nekem is izzasztót praescribálnak, el ne 
f°gadjam ... Úgy is izzasztót praescribált a doktor [FogE 
l30-l]. 

Szk: diétát 1710 k.: az emberek a diaetával vagy sem-
mit sem gondolnak, vagy az ellen is ... vétenek; mely nem 
, s csuda, és embernek oly szoros diaetát praescribálni is és 
321 követni igyekezni is bolondság [Bön. 510]. 

preszkribálandó előírandó, elrendelendő; care trebuie 
Pfescris/stabilit; vorzuschreibend. 1677: Fejedelmek a' Li-
bera Electio szerint választatván, azoknak praescribalando 
conditiok, az időnek alkalmatosságitol hordoztatnak [AC 

preszkribálhat előírhat, elrendelhet; a putea prescrie; 
vorschreiben können. 1657: halált kévánnék Istentől, de 
nem praescribálhatok őfelségének [Kemlr. 326]. 1662: Mi 
... senkinek nem praescribálhatunk, csak könyörgés dol-
gunk [TML II, 302 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 7732: 
a mi részünkre ... igen is admittálom a conscriptiot, de 
hogy az Aszony ö Naĕk belé árcsák abba magokat, absolu-
te azon conscriptiot nem admittalok ... az Aszony ö Ngok 
ennekem ebbe absolute semmi modust nem praescribalhat-
nak [Kóród KK; Ks 99 Komis Ferenc Komis Istvánhoz]. 

preszkribált 1. előírt, elrendelt; care a fost prescris/sta-
bilit; vorgeschrieben, verfügt. 1677: Hogy Gubernátor 
Uram tisztiben a' praescribált mod és Conditiok szerint 
alkalmatossabban procedalhasson ... végeztetet, hogy a' 
Gubernátor Juramentumát deponálván, az Ország-is ö ke-
gyelméhez illendő kötelességének effectuálására ... meg-
eskünni kész lészen [AC 37]. 1738: Ha pedig a p(rae)fígalt 
terminusokra nem Contentáltatnék az A. tehát a p(rae)scri-
bált Summát csak Hadnagj atyánkfia ő kglme assistentiájá-
val és az I-n desummáltathassa [Dés; Jk 269b]. 1760: Azok 
... kikről szentség törésnek, vagj más terhes gonoszságnak 
Circumstántiai volnának ... ugj más Malifactorok is kiknek 
még Törvények nem volt, judicaltassanak, és ezeknek az eő 
Felségétől praecribált mod szerint a Guberniumnak kése-
delem nélkül in specifico submittáltassék [DLt 151a gub. 
Nsz-ből]. 

2. előbb említett; (care a fost) pomenit mai înainte; vor 
kurzem erwähnt. 1699: Szalontai Lakatos Ferencz felese-
gestül in Sedria Nra juramentumat deponala; hogy a1 

p(rae)scribalt Szatthmari György ladajaban nem nyúlt 
egyebkor ha ne(m) mikor a' szolgaja mentejet ki vette 
[Dés; Jk 281b]. 1700: A' praescribalt B. szoszollok pro 
A(nn)o 1700 hivatallyokba(n) confirma!tattanak [Dés; Jk 
302a]. 

preszkribáltat előírat; a dispune sä fie prescris; vor-
schreiben lassen. 1796: Kaszát ... qua plenipotentiariussát 
az Hugómnak nem acceptálom semmiként... jussom lévén 
Kasza ellen ki kötni, magamnak ebbe vélle nem praescri-
báltatok [Mezőbodon MT; IB gr. Toldalagi László nyil.]. 

preszkribáltatik előíratik; a fi prescris; vorgeschrieben 
werden. 1772: mások ... azokkal edgjütt egjenlőleg valla-
nak, még most pedig ollyon kérdésekre, mellyekben fas-
siok praescribaltattak elejekben [Kük.; JHb LXVII/234]. 

preszkripció 1. előírás, rendelet; prescripţie, dispozifie; 
Vorschrift. 1763: Sokszor defraudálni kívánt hol Fassiok 
praescriptiójával, hol a' Transmissiókkal [Nsz; Told. 
33/22]. 1766: (A Praescriptiot) az usus is nem enervál-
hattya nem lévén nagyobb ereje az ususnak, mint a' 
Praescriptionak [Torda; TJkT V. 309]. 1826: azért: hogy ez 
az árka annak a víznek2 minden emberi emlékezetet felyül 
mulo időktől fogva állott, praescriptiokkal is roboraltatott 
[Msz; GyL. — aTi. a Csulokáj völgye patakának]. 

2. elévülés; prescripţie, stingere a unui drept; Veralten. 
1572: Metál istes kel wele Járnunk Ne mondhassa azt hogy 
praescribalt, mert In Metalibus non admittitur prescriptio 
[Gyf; BesztLt 3737 Lucas Pistakj Gr. Daum beszt-i bíró-
hoz]. 1766: a1 Privatusak usussa tsak 32. Esztendővel 
p(rae)scribál, de ottis csak ollyanokban, a1 mellyekben a' 
Praescriptio bé férhet [Torda; TJkT V. 320]. 1769: Minden 
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Gabona vagy Fű terméskor már néhány Esztendőktől fogva 
villongoban volt, és edgyik rész is a másnak3 békességes 
Esztendei Praescriptiot nem engedett [MNy XXXVIII, 386. 
— aM.káIyán (K) és a tőszomszédos Korpád lakosai]. 

3. (gyógykezelés/orvosság) felírás; prescripţie, indicaţie 
(de tratament) dată de medic; Verschreiben von Medika-
menten/Behandlung. 1705: (A fekete retekből és petrezse-
lyemgyökérből főzött levet) Köleséritől, a doctortól való 
féltében nem mérik béadni az úrnak, mert igen tilalmazza, 
hogy az ő praescriptióján kívül más medicinával ne éltes-
sék, mert bizony oda hagyja [WIN I, 528]. 1776: Bizom az 
én I(ste)nemben hogj ha ezen praescriptiot ugj observalha-
tom ezutánis mint a télen observálám, az köszvenjem tá-
vozni, az Agjam miattam nyugodni fog [NégerfVa SzD; 
BfN]. 1795: A Feje ... igen erőssen el lévén gebbedve, a' 
Doctor Praescriptiója szerént való Füveknek Levével na-
ponként sok ízben maga szemei előtt mosatta, füsültette 
[Mv; Told. 47]. 1825: Pénteken két hete mult miolta az 
Ifjú élni kezdett az curával a Tks Umak Praescriptiója 
szerint [Fiátfva U; Pf]. 

preszkripciós orvosi előírásokat tartalmazó; cu prescrip-
ţii medicale; ärztliche Vorschriften enthaltend. 1789: 
Motskos Pergament Táblában ... Egy kis Praescriptios 
rongyos Könyv [Mv; ConscrAp. 89]. 

preszkriptum 1. rendelkezés, előírás; prescripţie, dispo-
ziţie; Vorschrift. 1677: Oláh Vladikák állatásában, s' azok-
nak tiszteket illető Praescriptumok [AC 264]. 1812: a Fel-
peres Ur az alpereseket azonn hatalmasság tselekedetébe, 
maga földjén leg otton mégis fogottá ... s ... detentiobais 
tétette. Melly Hatalmas tselekedetekért az allpereseknek a 
Törvény praescriptuma szerint kívánván a Fellperes Ur az 
Igazságot ki szolgáltatni... az Harmad Napi Törvény Szék-
re ... az allpereseket Certificaltotta [M.bölkény MT; Bom. 
G. XIII. 16]. 

2. orvosi előírás; prescripţie medicalä; ärztliche Vor-
schrift. 1657: már akkor is az fulladozás kezdette vala há-
borgatni az fejedelmet, azután az hydropisis is érkezék; 
melyből való curálásra mind maga ordinarius medicusi, s 
mind külsők confluáltanak ugyan, de semmit használhat-
tak, mert az Istennek titkos rendelésén kívül is igen alkal-
matlanul élt azoknak praescriptumi ellen [Kemön. 93]. 

preszkriptus előbb említett; persoanä pomenitä mai 
înainte; vor kurzem erwähnte Person. 1677/1681: I(ste)n 
kegyelmébül lejendő Posteritassimat, es kedves Successori-
matis kérem; hogy az illye(n) Collatiomban András Deák 
Vramat szentül megh tarczak, es pénz nélkül az conferalt 
földeket eő kglmétül es praescriptusimtul el foglalni ne 
hadgyak [Vh; VhU 263]. 1788: Trauzner Judith Asz-
szonyis és praescriptussi Trauzner Ersébeth Aszszonynak 
és praescriptussinak, a Nova Curiabol competalo részt, 
vagy magából a Nova Curiabol ki adni tartozzék és tartoz-
zanak [Szentbenedek AF; DobLev. III/513. 4a]. 

preszkura áldozati kenyér; prescurã; Opferbrot. 1708: 
Ami jövedelmek lesze(n) az templombol azt egjmás kőzött 
oszák fel. melljre mondá Pap János ur(am) nékem ne(m) 
sok szűksigem az ò p(rae)szkuráiokra [Velkér K; Ks 101]. 
1722: Tudom; hogj Praeszkurát Csináltunk; az Templom-
b a n ) ott penyészedett őszve, ugj hoztuk Viszá [Kecsed 
SzD; TL. Kurtán Jonuczné Palagyia (40) prov. vall ] | 

Tudom aztis Nyilván, és bizonyossan, hogj az Praeskuránk; 
az Templomban Sokáig ott állót; Szlusbat ... Pap Péter 
ur(am) ne(m) tőtt I(ste)nni szolgálatott réá, hanem ugj hoz-
tuk ki az Templombúi Penyiszessen [uo.; TL. Makra Sza-
vúl (50) prov. vall.]. 

presztál 1. prestál 

presztuch szűrőkendő; şervet/pînzä pentru strecurat 
lichide; Filtriertuch. 1823: Konyhára való Prestuch (szűrő 
keszkenők) [LLtCsáky-per601. L. 1]. 

preszumál 1. mer, merészel; a îndräzni/cuteza; wagen. 
1739: Sókszóri tapasztalt affectioja s ezen Szegény Várme-
gyéhez contestált Patrociniuma ExcelIadnak inducál hogy 
ez földhöz ragadott és minden tehettségiből exhauriáltatótt 
Szegénységnek Státussá iránt Excellentiádat iteratò moles-
tálni p(rae)summálom [Nagysajó BN; Ks 99 Kemény Sá-
muel aláírásával]. 1746: Bulzest nomine Pagi ... Méltgos 
Possessor vr õ Excellentiájanak ä Rusz Família Conscripál-
ván öt hat emberrel és mint hogy az Falu nevezeti alatt 
p(rae)sumálták hamis Instantiát íratni serio confrontáltat-
ván comperiáltatott hamisságok [H; Ks 62/10]. 1747: (Az 
alperes) emberséges emberek előtt az Actort gjalázatos, 
nehez és hiréb(en) nevéb(en) meg ölö szókkal s, terminu-
sokkal illetni p(rae)sumalta [Torda; TJkT III. 189]. 1764: 
A Commissariusok pedig hogy praesummálták eszerént 
itelni árrul magok feleljenek meg [Középlak K; BfR]. 1770 
k.: Ezen Constitutiof felettébb hasznos(na)k lenni mind-
nyájon ágnoscallyuk ... Talaltattott mind azon által a* Ve-
rös-Kovatsok közzül egy Koronkai János nevezetű Atyank-
fia. kiis nevezet Constitutionkat invigorálni praesumalta 
[Torockó; TLev. 9/14. — aA verős kovácsokét]. 

2. feltételez; a presupune; vermuten. 1758: nem lehet azt 
p(rae)sumalni hogy az alat az kevés idő alat Gabanájok 
szaparadat volna ... maga az Actor consummala [Asz; 
Borb. I]. 

Szk: sokat ~ magának nagyra tartja magát. 1710: gróf 
Csáky László vadászatot szeretvén, sokat is praesumálván 
magának ... hogy bosszúságot tegyen Bánfly Dénesnek, 
feles puskásokkal és ebekkel éppen a boncidai erdőre mene 
vadászni, akit Bánfify Dénes nagy tilalomban tart vala 
[CsH 111]. 

3. fenntart magának; îşi rezervä ceva; für sich reservie-
ren. 1752: A mi holtunk után pedig ezen Háromszáz ~ 300 
Magyar Forintnak Interessiröl való Dispozitio hagyattatik a 
Kolosvári... Ecclesiasticus és Civilis Curatorok Dispositio-
jára, a mi Maradékink ezekben semmi Dispositiot magok-
nak ne praesummállyanak [Kv; KvRLt VII. 22]. 

preszumálhat feltételezhet; a putea presupune; vermu-
ten können. 1762: az fel adot panasz szerént p(rae)sumal-
hatni, hogj már ez élőt Mészáros eőkegyelmek az böreknck 
szépit ki válogatván, kúlenesen el adták [Torda; TJkT V. 
126]. 1775/1802: a Bezdéddel szamszéd Hoszszumező * 
Zalka nevezetű faluknakis lévén a ... Doszul Máre neveze tű 
nagy Erdőben bizonyos rész Erdejek, ea racione, et paritatc 
praesummalhatni hogy Bezdednek vagyon bizonyos rész 
Erdeje a Doszul máre nevezetű nagy bükkes Erdőben [BSzi 
JHb LXVII/3. 112]. 

preszumáltathatik feltételeztethetik; a putea fi presu-
pus; vermutet werden können. 1761: In figura Judicy maga 
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az Incta sem tagadgya hogy a katona mellé feküt, hanem 
egyeb Consequentiakat tagad, de ugyantsak katonakkal 
való Conversatio s a melléje fekŭvés oly gyanosa tette hogy 
a töb rosz is praesumaltathatik [Torda; TJkT V. 41]. 1775/ 
1802: nem praesummáltathatik irántak hogy az 50 Esztendős 
Tanú a 80. Esztendős Tanúval egy aránt s egyenlőképpen 
fateálhasson kivált super proprietate Loci contraversi amint 
observáltatott hogy fateáltanak [BSz; JHb LXVII/3. 125]. 

preszumáltatik feltételeztetik; a fi presupus; vermutet 
werden. 1710 k.: A jó hírnév, akár igaz, akár hamis, de 
minthogy praesumáltatik, feltétetik az emberektől, hogy jó 
kútfőből, jó gyökérből, úgymint a híres, neves embernek 
virtusiból, jóságos cselekedeteiből, jó qualitasiból, miné-
müségiből vészen eredetet, azért az nemcsak a becsület és 
tisztességnek ... hanem e világi életnek táplálására és gyö-
nyörködtetésére szükséges és alkalmatos valóságos dol-
goknak is elérésében az embert igen segíti sokszor [Bön. 
441-2]. 1784: (A) fiú az egyben kelések epochajatol szám-
láltatva a rendes idö előtt ã vilagra eló jöttnek lenni prae-
summáltatván tehát ĕ miatt Hatzegán Angyelnek és Felesé-
gének voltis bajaskodások [Fejér m.; BK ad nr. 465]. 

preszupponál feltételez; a presupune; vermuten. 1678: 
Az embereknek mi legyen fel tött czéljok, conjectualiter 
által láthatja ugyan az ember, az mint ez előtt is írtam 
Kgldk, de mit praesubponáltak, ők tudják [TML VIII, 32 
Nemes János Teleki Mihályhoz]. 1704: meg sem lehetett 
volna fogni ante convictione, és mint a parasztembert juri 
statuálni, mert az evocatio mindenkor presuponálja a ne-
mesi szabadságot [WIN I, 156]. 1762: nem lehet praesup-
Ponalni hogj az Inquisitor Regiusok contra fidem szánszán-
dékoson Exponensek kárára expiralt, vagj inkáb nem is 
volt Compulsorium mellett Inquiraltanak volna [Torda; 
TJkTV. 136]. 

pretenció 1. pretenzió 

pretendál 1. (meg)kíván/követel; a pretinde; fordern. 
1586: Legh elseoben Biro vram eo kgme lathwan az Wdeo 
nek Alkolmatassagat az Zam weweo Vrainknak valaztasa-
ſa, adta eo kgmek eleybe, Jo itiletre visgalasra, Méltónak 
Itilwen ... hogy Negyen lennenek Az Zam weweo Vraim, 
Kyreol zolwan eo kgmek varosul es megh latwa(n) az 
Vniotis, myerthogy lattatik p(rae)thendalni Az Vnio hogy 
mmde(n) affele keozeonseges Igazgatasra Niolcz ... megh 
hiheteo zemeliek valaztassanak [Kv; TanJk 1/1. 37]. 1700: 
Vas Dániel Uram pretendál az mint mostani Compútusbul 
ki Tetczik 117 magjar farintakath [Mv; WassLt]. 1718: a' 
Tisztek ... Naturalis Discretiot p(rae)tendalnak noha mikor 
b e szállották akkor is a' mint lehetet illendő kepen Discre-
t'zaltuk ököt [Szentkirály Cs; Ks 95 Bors Mihály lev.]. 
I739: praetendâltom hogj a kárőmat fizessék meg à Csö-
ményiek [Búzamező SzD; Ks 36. V. 11]. 1746: mint hogy 

földeim nincsenek, tŏllem földet ne praetendaljanak 
[Vajdasztiván MT; GörgJk 141] | az A. pedig p(rae)tendal 
tizennégy forintokat [Torda; TJkT III. 14]. 1767: égyszer ... 
klákát is praetendalt tőlünk a Gorboi Tiszt, de ugyan tsak 
kérésünkre, mivel miis az eö Nga Jobbagyi vagyunk Jobb 
ţésze a falunak el engették aztis [Galgó Sz; JHbK LIV/1. 

1781: a magyarok ... praetendálják, hogy homagiumát 
a magyar törvény szerint letegye s magát megkoronáztassa® 
[RettE 416. — "II. József]. 

2. (magának) igényel; a(-şi) revendica; fílr sich bean-
spruchen. 1770: Segéljen édes Vr engemet szaporájában ha 
mod van benne mert igy még az falunkat is talám Lendvai 
Vram praetendálni fogja [Lekence BN; Ks 47. 67. 29 Si-
mon Pál tt lev.]. 1796: a* Torotzkai Paraszt Communitás ... 
Torotzkohoz Semmi Vérségit Jussát, és successioját bizo-
nyittani soha meg nem tudja, s talám praetendalni nemis 
méri [Mv; TLev. 5/16 Transm. 45]. 

Szk: bojérságát/bojérságot -(ja). 1637: Popa Salamon 
Popa Komsa, Popa Many Boyersagot praetendalnak, sed 
nil producunt [Dragus F; UC 14/42. 86]. 1640: Dragus 
nevü havast bimak harman papok ... melihez Boersagokat 
praetendalnak de nem producaltanak s nemis producalnak 
most [uo.; UF I, 791] | Mind ketten papok it a faluban 
Boersagokatis praetendalliak de edgieb productioiok nin-
czen hanem Thomori Pal neve alat vias peczet es subscrip-
tio nélkül exhibealtatot level [F.ucsa F; i.h. 810] * doszt -
-> tűzhelypénzt - * harmadosságot - örökségbeii harmad-
részességet igényel. 1674: Mivel az Vr Cornis Gaspar 
Vr(am) eo kgme szegeny megh holt feleseginek minde(n) 
nemú Iouaib(an) tértialitast harmadosságot praetendalt ... 
azokot eoszue kőtue, mindeneket ... engedek oda az 
parafernomot [Szentdemeter U; Ks 90] * igazságát -ja 
jogát igényeli. 1592: Chiomortanj Thamas foglalta uolna el 
ketth yobbagiatt... Az dologh azért igy leuen hadgiuk hog' 
ked foghlallia ki, mindiartt kezebol es adgia meg Vóros 
Istuannak, ha mi igassagat ez dologba prętendallia keresse 
az utan teoruennyel [BálLt 1 fej.]. 1604: Azért mykor en 
tegedet Certificaltalak az meg vetelteol akkor kellet volna 
engem teoruenj zerint ki tartanod beleölte ha valami igaz-
sagodot praetendaltad benne [UszT 18/29]. 1607: Zent-
giorgj Kiralj mihalis ele ieoue es ... annak az heljnek Con-
tradicala: Ezeknek pedig az Contradictoro<k>nak mi igas-
sagok leuen az iozaghoz az melj ellen Contradicalanak mi 
nem tudgjuk az Contradictorok keressek suis módis ha mi 
igasagokat praetendalliak hozza [Cssz; BLt 3]. 1629: Az 
Actoris azon Zeoleohez mi igassagat p(rae)tendallya megh 
ertette [Kv; TJk VII/3. 175] * jussát/jusst -(/a). 1599: 
Chyanady Ferenczne Danchyak Ersebet... vallja: En sem-
my my hozzánk valo verseget Tasnady Casparnak nem 
thwdom ... azt sem thwdom mi chyoda iussat Praetendalja 
benne [Kv; TJk VI/1. 361]. 1609: ennek utanna semi iussat 
ne p(rae)tendallya hozza" Bochykor Pal [Sszgy; BLt. — 
"Ti. a földhöz]. 1677: Ha penig valamely jószágnak álla-
pottyában a' Dotalisták valami más oly just praetendálná-
nak, s' nem penig csak Dotalitio jure birnák, az ollyanok-
ban jol meg-értvén és visgálván a' dolgot, ha comperial-
tatik, a' Haeresek legitima citatione mediante inchoállyák 
a' jószágnak keresetit [AC 101]. 1844: Ratz Kövi Istvan-
naíć relatoriaja arról a mint Borbereki István Gyermekei 
Just pretendalván a N. laki Henke reszhez meg kináltatta 
őket a Joszaggal minek előtte el atta volna Püspöki Péter-
nek [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1248] * magának/ma-
gáénak -(ja). 1739: ezen Seriest az Reformata Religio 
maganak praetendalvan, bennunkot magok közi Candidal-
tatni nem akarnak [ÉtfVa Hsz; ApLt 4 Benkő Ferenc Apor 
Péterhez]. 1751: Jószágait Törvényesen Cancellista Deá-
kok által ki jártatván, akkor azokról a' ... Földekről egy 
szóval sem emlékezett, magáénak nem praetendálta, maga 
Földei közé sem jártatta [Koronka MT; Told. 14/46]. 1760: 
az osdolai fűrésznek pedig mint hogy magam epittettem 
felit magam(na)k p(rae)tendalom [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 
1768: az Oláh Rákosiak ... nem régiben kezdettek azon 
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helybe involálni, és magukénak praetendalni [O.léta TA; 
JHb XXXVI/17] * semmi közét nem -ja. 1629: Veres 
Bálin Vram ez utan ahoz az megh neuezet eorókseghez 
semmi keozit nem pretendalna [Meggyesfva MT; DLev. 1. 
II. 33] * szabadságot -. 1681: Buda János kertje mellett 
levő darab földön Markocsan Miklós haro(m) hazaczkat 
épétetven jobbagiot szállítót rea; mely helyhez ... oly 
Szabadsagot praetendal, hogi arra semmi fele embernek 
nem szabad hatalmasul menni az jus penigh csak eö magat 
illeti [VhU 33-4] * tercialitást - -» harmadosságot - * 
tűzhelypénzt 1767: Tudgyae a Tanú ... Néhai Tompa 
Mihálj éltében, hogy édes Annya Cseh Ilona vagy Leányai 
Dost, vagyis tüzhelj pénzt praetendáltak volna ...? [Kisbo-
rosnyó Hsz; HSzjP vk] * vecsinséget -. 1677: Az meli 
Nagy Fundushaz Bojer Sigmond Ur(am) Vecsinseget Prae-
tendált, Ugj mint Ra<d> Suteika, Rad Kurczul, Salamon 
Dureczkul, es Sztan Roska Fundusakhaz, ezen Nagj Fun-
dustis Remitala Sarosi Janas Ur(am)nak minden edig 
azakhaz bírt földeket [F; Szád.] * vérségét -ja. 1709: 
Lévén égy Malombéli réz kertivel égyűtt Zállagban ... p(er) 
flo // 20 meljhez praetendálván Vérségét Mihálj Mathe 
U(ram)... Váltotta még én tőllem eó kegjelme paratis pecu-
nys cum florenis 120 [ImpérfVa Cs; BCs]. 1788: a' Contro-
versiában forgo Földet ... Patkó György és Sigmond ... 
hellytelenŭl foglalták magoknak, ámbár vérségeket prae-
tendállyák-is [Mv; MMatr. 100 tábl.j. 

3. igényt tart/támaszt vkihez/vmihez; a ridica pretenţii 
asupra cineva/ceva; auf jn/etw. Anspruch erheben. 1671: 
Az mi pedighlen az Szeöleök allapattyat illeti, ha valaki 
defectat foghna fel; minek eleötte hozza foghna az epitte-
sehez beöchywltesse megh az puszta hellyet; Azért hogy, 
ha mas azon helyhez praetendalna, azon beóchyw szerent 
excontentalhassa az mire beóchywlleőttek volt puszta 
allapattyaban [Dés; Borb. I ogy-i bizottság jel.]. 1695: 
minden buza és leguminai szakasztás az Ecclesia boltyában 
jŏjŏn be ... Quartas Uram ... sakasztashoz ucsuhoz semmi-
keppen ne praetendallyon, mivel az, az. Ecelesiajé [Kv; 
SRE 34-5]. 1700: Senki Farkas Máté Uramat nem ellen-
zette, es nem mondotta hogy miértt fárad az oláhok mellett 
az Oláhokhoz8 is nem tudom hogj praetendált volna eddig 
elé Senki is [Mindszent Cs; BálLt 85. — aTi. jobbá-
gyokhoz]. 1706: Vagyon ezen Udvarházhoz ... majorság 
szanto föld pro Cub. 176. melynekis feléhez praetendál 
Thorda Ferenczne Apór Borbára Aszszony [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1710: Hunyadi Mátyás holta után ... Maxi-
mii iánus Friderik császár jussán praetendálna a magyar 
királysághoz és nagy haddal jött vala be Magyarországban 
pusztítani [CsH 63]. 1741: Jakab Istók praetendált a' bá-
nyához [Torockó; Bosla. Almási István (48) jb vall.]. 1751: 
Az Ur Berzenczei Ur(am) az okan kaszáltotta le, hogy 
magais praetendál azon nyíl földhez [Mezösályi TA; Ks 8. 
XXV. 10]. 1755: azt Nem hallottuk hogy p(rae)tendalt vol-
na azon hellyhez [Oprakercsesora F; TKhf 31/11]. 1766: 
En eleitől fogva Falu közönseges Földinek értem ezen 
kitsiny hellyet senki nem p(rae)tendált hozzá [Szentegyed 
SzD; WassLt Szōts Makaria (66) zs vall ] | Ezen Jószágnak 
... tsak fele légyen enyim, s töbhez nemis praetendalok 
[Torda; TJkT V. 314]. 

4. vkin keres/követel vmit; a revendica/pretinde ceva de 
la cineva; etw. von jm fordern. 1702: Az Oláhfalviakon 
praetendálván az Nemes Szék harmad idei 780 // forint res-
tantiat ... azon restantiajok relaxáltatot [UszLt IX. 77/43 
gub.]. 1703: Kgld a szolgája meg döglött lovát is praeten-
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dállya raytam [Ó-Torda; ApLt 5 Mikes Mihály Apor Péter-
hez]. 1718/1781: Eddigien fizetett debitumokot ... eö 
Nagysága az atyafiakon nem praetendallya [Nagyrápolt H; 
JHb LXXI/3. 485]. 1747: ezen A pedig mit praetendallyon 
rajtom nem tudom [H; Ks 62/10]. 1774: jelentettem a 
Tisztartonak, hogy vitesse el onnat azon Dezma Búzát ... 
ne hogy jövendőben rajtam praetendállyák [Mocs K; KS 
Conscr. Rusz Iuon (30) jb vall.] 1782: Az több portékákrol, 
akik kézinél nincsenek ... melyeket actor pretendál az 
inctuson, nem tartozik számot adni róla, ítíltetett [Jenöfva 
Cs; RSzF 233]. 1795: ha mi károk, hatra maradások követ-
keznek, mindeneket rajtatok fogna keresni s p(re)tendalni 
[Ádámos KK; JHb XIX/46]. 1797: ha aztat, mint az Expo-
nensekkel meg osztatlan Joszágot el vesztenék, magok 
ebeli Kárasodásokat Nagyságtokan fogják praetendálni 
[Kv; Incz. XI. 27a]. 1827: Teleltetés végett Tordai Bihari 
Pétertől egy űnő bomyut vévén ... most kőzelebröl ... meg 
döglött, mellynek árrát ő rajta praetendálya [TLt Közig. ir. 
1258]. — L. még RSzF 167,218. 

Szk: adósságot - rajta. 1780: A Cserei Uram Attyárol 
... majd Semmi pénzek nem maradott, Sőt még adósságot 
praetendálnak rajtok [Kv; BK. Sig. Kun (20) lib. vall.] * 
kárát -ja rajta/vkin. 1782: Amely böcsületés gazda kárát 
praetendálja az határpásztorokon, üdőnek idein Szent 
Márton-napig admoniálja a határbírót kárának8 [Oroszfalu 
Hsz; RSzF 152. — aMegfizetésére]. 1826 k.: a Küküllö 
meg áradása alkalmatosságával ennek a Pataknak uj árka 
magába vejéndi a Küküllö vizit ... Kelementelke határára 
vissza ütne, és otton kárt tejénd, nem lenne é nékünk szen-
vedés, midőn ők magok károkat rajtunk praetendálnák a 
sántz ki nem ásása színe miatt? [Gyalakuta MT; GyL]. 

5. állít; a susţine/afirma; behaupten. 1613: Procur(ator) 
Detenti Steph: Hattvani protestatúr super eo; Az keserves 
fel ... az mit kevannak az kett Birak Uraimtol hogy az ki 
hozatot fogoly H. Istuan az Tanacz házhoz hozatot holt 
testet attingalna, pretendalvan ezt az procurator ebben, 
hogy ez volna az varosnak úsússa es szokása8 [Kv; PLPr 
1612-15. 97. — aTetemrehívásos jell-ü bizonyítás]. 1614: 
Nagy Marton Veres drabant volt Domokos Istuan s Lazar 
János rea útóttek ejel, megh foghua(n) Jobbagja teottek, azt 
praetendalvan hogj eos Jobbagjok [Galambod MT; BethU 
36]. 1652: Ez ideig semmifele adozassal eökeőt nem bán-
tották melyrwl Ur<un>ktulis leueleket lenni p(rae)ten-
dallyak [Tűre K; GyU 97]. 1753: azért küldetet viszszá, 
hogj a mit praetendálna, Documentumokkal comprobállya 
[GidófVa Hsz; Törzs. L. Balog (28) pp vall.]. 1772: Ha én 
... fiu az Atyai Joszágok között akár melyiket praetendalom 
tsak fiu ágot illetőnek ... az Arbiter Bírák Urak ítéletire 
botsátodni ítéltessék [Ádámos KK; Ks 92]. 1777: A 
Ködmönősiek a Nevezett kútnál praetendálták a Határ szélt 
... de a Konkojfalviak nem állottak reá [Konkolyfva SzD; 
JHbK LVIII/28]. 1850: meg gyűlt a' bajom azt préten-
dállyák valami haszontalan atyafiak, hogy az ... Dobolyi 
Klára Jussa nem Trauzner rész lenne [Nagylak AF; 
DobLev. V/1296 Dobolyi Bálint lev.]. 

6. vádként felhoz/állít; a aduce ca acuzaţie (împotriva 
cuiva); als Anklage gegen jn erheben. 1667: Monostorj 
Istua(n) vra(m) ... Nagy Szötcz Mihály Vra(m)nak Szőle-
jéből az Szép Szőlő teöuet Veszszejeuel eggjűtt potentiose 
kjuagta, kiről bizonysagys uallast teőnek eleöttünk, az teőb 
karait penigh mellyett eő kiglme pretendala hogy szép 
homlitasit kj szaggatta es el hanta uolna, ollya(n) uilagoson 
nem lathattuk [Kv; RDL I. 148]. 1673: Az Anak ellene(m) 



925 

valo actiojat érte(m) mit p(rae)tendallion ellenem, hogi én 
Bekes nevü hegie(n) potentiariuskodta(m), szolgáját megh 
verte(m) volna [Kv; TJk XI/1. 319]. 1675: Mit p(rae)ten-
dallyon a Dnus A. értem, hogy tudni illik imitt amott diffa-
malta(m) volna [Kv; TJk XII/1. 49]. 1699: praetendallya az I. 
hogy a' ... 2. őkőr kárt tett eő knek a' buzajaba(n), ugya(n) 
azért mentem oda, hogy megnezeltesse(m) Dezmas Ura-
mekkal, ha vané kára vagy nincs, nem potentiose mentem à 
mint praetendallya hanem Dezmas Uramekkal legitime 
modo mentem [Dés; Jk 295a]. 1734: Praetendallya az Ac-
tor hogy az Inctus ... malitiosĕ hozatta volna el a labodás-
bol három buglya szénáját [Branyicska H; JHb XXXV/51. 
25]. 1747: Nemes Nyikoláj Véresitést és bestelenitést prae-
tendal, de ... ex fassionib(us) nem Constál mikippen esett, 
ha volt isa [Dés; DLt Liber Inventationis. — aTi. véresítés] | 
A szŏts Czeh ... azt p(rae)tendallya, hogy el akarta volna 
tagadni azon 4 avagj 10 börököt [Torda; TJkT III. 170]. 

Szk: potenciái / 738: ezen Tktes Nms Tanács Törvé-
nyes Fórumán minémű Controversiáb(an) fórgó Almafa 
iránt... Iitigálódván ... az I... ellenem terhes sententiát ob-
tineált, p(rae)tendálván hozzám Potentiát [Dés; Jk 276-7]. 

7. indokol; a motiva; begründen. 1679: Balassi uram is 
halálban sietne Divinyben, ezt sem bocsáthatjuk Kegyel-
med engedelme nélkül, praetendálja udvarbírája Fülekben 
való el szökésével [TML VIII, 382 Thököly Imre Teleki 
Mihályhoz Debrecenből]. 

8. érvként felhoz; a aduce ca argument; als Argument 
vorbringen. 1569: Megh ertette(m) Mihal wramtwl az Peter 
Neths dolgát Mywel hogy Appellalny Akarna es mychoda 
okokat weeth az dologban, de az mynd semmy, Merth Egy 
az hogy a hol w az w fogságát pretendalya, az w fogsagha 
Nylwan wagyon w felseghe kepenel chyaky uramnalys es 
az w fogsaganak Nylwan walo okka wagyon, azerth az 
semmyth Nem fogh [BesztLt 77 Lucas Pistakj de Bon-
gartha a beszt-i bíróhoz és esküdt polgáraihoz. — aBN]. 

9. hivatkozik vmire; a se referi la ceva; sich auf etwas 
berufen. 1775/1802: A Néhai Mlgs Gróf Csaky Imre Vr in 
Anno 1743 perágált Conscriptiojára praetendálván, hogy 
azon Conscriptioban ... mak termő nagy Erdő inferaltatott 
[BSz; JHb LXVII/3. 91.2]. 

10. (vmi) illet vmit; a privi ceva, a se referi la ceva; sich 
auf etwas beziehen. 1642: Az my penigh azt pretendallia ... 
hogy ne(m) akarna azt az Caussat prosequalni ... ky is 
vonatta3 in facie Sedis Jud(icia)rie leot az ki vonatas es 
Annihilalas [Dicsösztmárton; Ks 39. XVI. 3. — aA proto-
kollumból]. 

11. (vminek) -ja magát vminek tartja magát; îşi pretinde 
c ă este sich fbr etwas haltén. 1643: En arról eö kgiet 
assecuraloím) hogy ha mas ver rajtunk kiuul találkoznék, 
az ki Dobokai Farkas prosapiaiabol ualonak p(rae)ten-
jjalua(n) magat az ioszagert eô kgiet uagy posteritassit há-
borgatnák, mind azok ellen megh oltalmaszuk [Kv; Törzs]. 
1783: Fattyú Thodor ... ez előtt mintegy három esztendők-
kel magat fattyuba kapott gyermeknek praetendálván, Job-
bágyi kötelessége ellen rugodozni kezdett [Kovácsi K; 
Eszt-Mk]. 

Pretendálhat 1. követelhet, megkívánhat; a putea 
Pretinde/cere (insistent) ceva; fordern können. 1662: az 
németek nagy restantiát praetendálhattak, feles húst hor-
dottak el rovásra, restantiára tudván [TML II, 402 Teleki 
Mihály Lónyai Annához]. 1748: Az Ak(na)k költségek ... 
refundáltassék, az öregek pedig a' költségeket ... nem 

pretendálhat 

p(rae)tendalhattyák [Torda; TJkT III. 224]. 1758: Az édes 
Annyàrol maradat Gúnyáit mint hogy ... az régiség ell 
fogyatta ... hogy azok helyet másokat adgyunk nem 
p(rae)tendalhattya [Asz; Borb. I]. 1780: A Méltoságos 
Groff A. Vr ... az intravillanumnak adaequáltatását Nem 
praetendálháttya [BSz; JHbK LIV/25. 7]. 1796: nem prae-
tendalhattya Mlgs B Ortzi Anna Aszzony ... azon Summák 
fele része meg fordittását [Kv; Ks 74/56. 55]. 1808: Én 
nem tudom mitsoda Leveleket Pretendálhat Földvári Mi-
hálly Uram talám az egy Tantsrol [M.gorbó K; Told. 6]. 

Szk: juramentumot -. 1796: mint hogy maga parasz-
tyának Törvényesen efféle Privilégium fel keréshez, jussa 
sintsen, azért, paraszt, maga Földes Urától, effélékben 
Juramentumot sem praetendalhat [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
54 tábl.] * rektifikációt 1758/1785: az ... Atyafiak azt a 
Just továbra rezerválták magoknak hogy ha az mezőn 
lejendő valosagos el osztáskor valamellyik fél valamiben 
magát meg tsalatkozottnak lenni tapasztalja, Rectificatiot 
praetendálhasson, és tétethessenis [Szentbenedek AF; 
DobLev. 111/596. 301]. 

2. (magának) igényelhet; a(-şi) putea revendica; filr sich 
beanspruchen können. 1751: Pálfî Ferencz Vram ... ezen 
kőltsegitt és jussát is ... Putnoki Istvánné Aszszonyomtol, 
ne p(rae)tendalhassa, ne vendicálhassa magának [Mező-
bánd MT; MbK VIII. 12]. 7758: mindenféle Marhák ... 
felit nem praetendalhattya [Asz; Borb. I]. 1761: Már 
utollyára à fiu ág oppugnállya hogy â relicta p(rae)cise 
maga(na)k ezen lakó hazat nem p(rae)tendalhattya ... két 
fiu lévén kikis még máig indivisusok [Oroszfalu Hsz; 
BLev.]. 1795: esztet csak levelezés által, el nem lehet iga-
zítani a mi el költt asztat Őtsém Uramtol nem praetendál-
hatam [Szentbenedek SzD; Ks gr. Komis Zsigmond lev.]. 

Szk: jussát/jusst -(ja). 1606: Valakjnek minemy 
teòruint tettek fel nem bomol, hane(m) ha valami iússat 
p(rae)tendalhattja az malomhoz referallia [UszT 20/267]. 
1741: (A) Reformatusok(na)k kegjelmesen Conferàltatott 
Joszagocskából; hogj Catholicus atyánkfiai aequale Just 
praetendálhassanak nem láthattyuk úttyát [Dés; Jk 547a]. 
1744: a Falu a Nagy Enyedi határon Vagyon, a Faluhoz 
Semmi jussokot nem p(rae)tendállyák, s nem p(rae)tendál-
hattyák [Incz. X. 11b] * közét -ja. 1670: nem tudom 
micsoda igazsággal praetendálhatják is csak mi közeket is 
szegény Rédey uram atyjafiai az szegény asszony után 
maradott... jókhoz is [TML V, 348 Thököly István Teleki 
Mihályhoz] * részt - részörökséget igényelhet. 1792: a 
léanjt az Atjai és örökös njilas joszágok ezen Dulo Famíliát 
nem illetik azért azokbol részt nemis praetendalhatnak 
[Aranyosrákos TA; Borb. íj. 1804: György András ... ha 
életben volna méltábban mint az Instánsok részt praeten-
dalhatna Felesége után, a Moses Jószágból [Szenterzsébet 
U; Borb. II Sakás László (47) armalista vall.] * vérségét 
-ja. 1621: Miuelhogy penigh ez megh declaraltatot es el 
adot feoldheóz es kerthez Jussát és versegett p(rae)ten-
dalhatta volna, de megh gondolua(n) az eö mostani fogiat-
kozo<t> allapattiat... matol foguan abból minde(n) Jussát 
es keozit beleölle ki veuęn, oda es Transferala ... a* megh 
irt Colosi varga Janosnak es maradékinak [Kv; RDL I. 
115]. 

3. igényt tarthat/támaszthat vmihez; a putea pretinde 
ceva; etw. beanspruchen können. 1766: Nemis gondolha-
tom egyébb okát, mellyre nézve p(rae)tendálhatna Nagy 
Andrasne Aszszonyom ezen földhez [Ikland MT; SLt XLV. 
6 Joannes György (58) ns vall.]. 
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4. vkin kereshet/követelhet vmit; a putea reclama ceva 
de la cineva; etw. von jm fordem können. 1730: a Déési 
Rosahegy alatt lévő Malmunk(na)k ... romlása talalna lenni 
... Malom Birak s Tizedesek eö kglmeken Praetendalhassa 
minden kárát a Ne(m)es város jövedelmivel együtt [Dés; Jk 
391a]. 1747: En csak meg hiszem hogj lehetett néki azon 
Ngod Lova el lopásáb(an) része és jóllehet világos és 
elégedendő bizonyságokkal nem indigitáltatik mert a dolog 
titkos; de Salva conscientia annak az Lónak árrát rajta 
praetendálhatni [Szilágyfökeresztúr; Ks 96 Dobai Sándor 
lev.]. 1787: (A bérlő) az épűletekbenis ha mi kárt tenne 
maga meg fizeti, és in eo casu rajta mint kezesen a Bono-
r(um) Tutor praetendállya, és praetendalhassa, desum-
mallya, es dusummálhassa [Mv; MvLev. Tolvaj alias Var-
ga Mihály hagy.] 

5. állíthat; a putea susţine/afirma; behaupten können. 
1745: Eltetŏ Ferentz Ur(am) ... Semmi Atyafisagot nem 
praetendalhat az Eltetŏ Familiahoz [Zilah; WassLt]. 

6. (vminek) -ja magát valaminek tarthatja magát; a 
putea pretinde că este ...; sich ftlr etw. haltén können. 
1796: a' Praetendensek, mint paraszt Jobbágyok ... azon 
praetendalt szabad emberek maradékinak magokat lenni 
nem praetendalhattyák [Mv; TLev. 5/16 Transm. 46]. 

pretendálható vmihez igényt tartható; care poate să 
ridice pretenţii asupra ceva; Ánspruch erheben könnend. 
1703: admonealtáta Nemzetes Farkas Péter Ur(am) ... 
Alvinczi Pap Imre Uramat, és eö kglme által a tőbb ... Szta-
nisahoz praetendalhato Atyafiakot, az kik lehetnek, hogj 
supersedeallya(na)k és ne eröszakoskodgjanak [Sztanisa H; 
JHb XXXVII/3]. 

pretendáló 1. vmit magának igénylő, vmire igényt tartó; 
care îşi pretinde ceva, care ridicä pretenţii asupra ceva; etw 
ftlr sich beanspruchend. 1752/1803: a vicinált Réthez 
örökséget praetendáló vér szerént való atyafiak meg edgye-
zett akaratból condescendálának arra, hogy ha ... Salánki 
Gábor Uram ŏ klme 80 - Nyoltzvan Vonás forintokat ō ki-
gyelmek(ne)k le tészen, tehát a' vicinált ... Rétet ö ki-
gyelmének ... által adják [Dés; Ks 79. 29. 370]. 1771: ha ... 
Végezheti azon házhoz harmad részt praetendalo atyafival 
Vásárhellyi Sámuelné Patai Ersebet Aszszonnyal ... az 
dolgot, tehát tartozzanak azon két száz m.for(intot) ... 
lefizetni [Ne; DobLev. 11/431. lb]. 1786: Oly rósz volt 
ezen Malom midőn az Exponens Vr birodalmában ment 
hogy az Ahaz p(rae)tendàlo Attyafiak tűznek a* fáit fel 
akarták osztani egy más közt [Apahida K; RLt O. 2]. 1790: 
azon Irtoványokat... praetendalo Czoptelki Emberek ... a' 
mely nap le-kaszálták azon éjtszaka Füvül ... azonnal fel-
gyüjtvén, el-vitték [Szásznyíres SzD; Ks 33 Szásznyires 
IV. 15]. 

Szk: nemességet 1747: N(eme)s Kraszna Var(me)-
g(yé)ben mostan Somlyon lakó es nemességet abusive 
p(rae)tendalo Szilágyi; de igazán Lakatosék Jobbágyságá-
ról való Inquis(itoria) Relat(oria) [Budatelke K; TKIJ. 

2. kárát (vkin) - kárát (vkin) kereső/követelő; care pre-
tinde despägubiri de la cineva; Schaden fordernd. 1746: 
Ha az viz ut bomlik, vagy valamellyik félnek ã más ellen 
gyanúja lejend, hogy nem az fel tétt határok sz(e)r(é)nt 
dolgozza maga bányáját, ä gyanyus, vagy kárát praetendáló 
fél, à más félnek bányájában annak gazdai(na)k hirevel, az 
bánya torkán kettőt maga közzül szabadoson bé küldhessen 
[Torockó; Bosla]. 1751: mais sokan vadnak az ö Marhă-

jokra becsŭltetett sok rendbeli és régi károkat ŏ rajtok 
méltán praetendalo személjek [Balázstelke KK; IB. Mi-
chael Rempler (60) jb vall.]. 

pretendált 1. követelt; care a fost pretins/cerut; gefor-
dert. 1653/1655: Aztis Tudom hogy nem Csepreghi Uram 
adossàgaèrt kelletet Componàlni Ozdi Uram(m)al, hanem 
az Rázmány István p(rae)tendált kár tetelèèrt [Kv; CartTr 
II. 884 Casp. Veres Marti minister eccl. orth. vall.]. 1784: 
Tettzett... két exmissus Cancellista Regiusok által arról az 
Exponens Haller Haereseket praemonealni, hogy a' mely 
praetendált tizen őt ezer Forintokat... Grófi Haller János ur 
ö Excellentiája kezességire adott volt Bornemisza János 
Ur, azon Summát a' Cavens Gróff Maradéki meg fizetné-
nek (!) [JHb LXVI/38]. 1831: A Vintzellereknek praeten-
dált széna és tőrokbuza karasodásaikat ugy Vas Pistánakis 
a Guja mellett két héti szolgalattya bérit miért nem fizet-
hettem ki mar ezelőtt meg vallottam [Dés; Dlt 332,23]. 

2. (vki részére) igényelt; pretins, revendicat (pentru cine-
va); ftlr jn beansprucht. 1749 k: a Nms Vár(me)gye a Cer-
tificatoria Relatoriab(an) pretendált portioknak readjudicá-
lásánál tovább nem mehetett [H; JHb XXXIV. 24]. 1762: 
az fel olvastatott Inquisitoriakbol nem jő világosságra azon 
p(rae)tendalt partékáknak az mostoni A keziben való jöve-
tele [Torda; TJkT V. 85]. 1784: Barabás Mihály ... azt 
fogadá a hüţösök előtt, hogy kész a pretendált jussokot ki-
bocsátani [Árkos Hsz; RSzF 237] | hogy valaki fizetés 
Ígéretével, engemet vagy mást hitegetett volna, hogy az 
Exequaltato Ur részére p(rae)tendált hellyet tettzése szerént 
ki mutatnok, észre nem vettem [Gorbó SzD; JHbK LIX/4]. 

3. vmihez igényt tartott; care a ridicat pretenţii asupra 
ceva; etw. beansprucht. 1775/1802: a Bezdédi Meltoságos 
Possessor Urak a Nyikita Pojánájáhaz praetendált proprie-
tássaknak, és Pacificum Possessoriumaknak adaequata 
comprobatiojaban deficialni láttatnak [BSz; JHb LXVI/3. 
131]. 

4. vkin keresett/követelt; care a fost pretins de la cineva; 
von jm gefordert. 1806: az Gáspár Ferencen praetendált 30 
Rénes forintok megítíltettek, hogy megfizesse [Szárhegy 
Cs; RSzF 301]. 

5. vminek/vmilyennek mondott/állított; care a fost 
pretins cä este ...; fűr etw. gehalten. 1792: A ki arendált 
Malomra hogy az eladatt szōllö p(rae)tendalt árra investia-
lodott volna a sohunnan ki nem jő [Ne; DobLev. IV/701]. 
1797: az Urak és ... eö Nsga között valamelly meg hibási-
tottnak p(rae)tendalt borozdát igyekeziké kijártotni, és 
azon ki jártotás által meg jobbittani [Kük.; JHb XIX/57]. 
1816: az Szavatyosnak praetendált fogadós Darabont 
Márton elő állíttatván [Dés; DLt 856] | az Alsó Sinfalvi 
Határhaz tartazonak lenni praetendalt Törőkbuzaval vetetni 
szokott Helyhez való jussakat Tőrvény utyán kívánták 
experéálni [Asz; Borb. II Rákosi Borbély János a szék assz. 
kezével]. 1826: A' Szeredai János Ur által végbe vitettnek 
praetendalt Oculatio ... itt nem producaltatik [Msz; GyL]. 

6. állítólagos; pretins; vermutet. 1772: Bogáti Pált meg-
ölték, ki is erdélyi fi volt és praetendált Macskási posteritás 
[RettE 282]. 1796: azon praetendalt Privilégiumból, sem ã 
Vásár Vámhoz való Jussokot, sem az Austriacusoktol való 
Condescensiojokat, mint parasztok meg mutatni nem tud-
ják | a' Torotzkai Lakosok ... soha semmi némü praetendalt 
privilégiumoknak usussában nem voltanak [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 51, 61 tábl.]. 1797/1799: mint hogy azon 
praetendált Privilegialis Levelet ... a* Tanuk közzül senki 
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sem látta ... most a' Biró előtt, azon Keresett Privilegialis 
Levélnek Kezénél, és a' Família Archívumában való lételét 
•• tagadja8 [Torockó; i.h. Transm. 413. — 8Az alperes]. 
1821: a kérelmes ... praetendált ártatlanságát a ki rendelen-
dő Investigatoria Commissio előtt igyekezzék be bizo-
nyittani [Szászrégen; TLt Praes. ir. 65/1827-hez gr. Beth-
len Imre főispán aláírásával]. 

7. említett; care a fost pomenit/amintit; erwähnt. 1756: 
Balata Mihály reponit : Minthogj az én helyem s öröksé-
gem után tartózó hely mellet tisztította ä praetendált helyet 
- mint magam Mosiamhoz tartózó helyről hat veka csös 
török búzáját méltán ell vehettem, meg kivánom absolutio-
mat [Bukuresd H; Ks 62/4]. 1770/1771: a' p(rae)tendált 
földön tett meliorátiojának haszna Mohai János Uramnak 
eddig meg fordulhatott [Fejér m.; DobLev. 11/428. 5b], 
1771: Egyebet... nem tudak hanem halatam az Feleségem-
tű I Nasztaszijatul illy formán beszéleni hogy ... haza felé 
hajtván egy tökehez surlodék az ökör, az töke meg moz-
dulván az praetendalt csábeli ökre Medve István eö kigyel-
menek le esék és a töke az Labára [Mezőmadaras MT; 
BK]. 

pretendáltathatik 1. vki részére igényeltethetik; a putea 
fi revendicat pentru cineva; ftlr jn beansprucht werden kön-
nen. 1740: itten lak(na)k a' faluban ... Ezek Károlyvári Ha-
jósok ... de Semmit nem szolgál(na)k ... praetendaltathat-
nak ezen vraság részére való sellérek(ne)k, mint hogj ... a' 
maga Jobbágyi(na)k telekjek(ne)k hátán levő falu földere 
épített hurubákb(an) lak(na)k [Algyógy H; Ks 89 Iur. 83]. 

2. állíttathatik; a putea fi susţinut/afirmat; behauptet 
werden können. 1740: az Calumnia az Incta ellen praeten-
dáltathatik nem is adjudicáltatik,8 a szántó föld penig az 
mostani A kezénél hagyatván, keresse továbbra az Incta 
suo modo [Torda; TJkT I. 187. — 8Ti. a kereset]. 

pretendáltatik 1. megkívántatik/követeltetik; a fi pre-
tins/cerut; gefordert werden. 1677: Malmoknak erigalása, 
Sátak, töltések, s* egyéb hasonlo dolgok felöl a' Decretum-
ban elégséges írás vagyon ... a' hol penig oly dolog prae-
tendáltatik, melyben közönséges kár és akadály ... forogván 
•• az illyen akadályokat nemző uj Malmoknak erigalások-
nak oculalására a' Vármegyék és Székek ... Commissariu-
sokat bocsássanak-ki [AC 113]. 1741: praetendáltatik azis, 
hogj minden Expeditiókra, aequali nro adhibeáltassan(a)k 
a' Catholicusok a Reformátusokkal [Dés; Jk 548a]. 1781: 

Kis Almási Erdők(ne)k a Stompokhoz és az ezekhez 
Szolgállo emberek(ne)k elkerülhetetlen haszon vételekre 
esztendőnként való vsussa ... praetendaltatik in F Rh. 40 
[Kisalmás H; JHb XXXII/22]. 1782: Minthogy a fŭbéli kár 
!S prétendáltatik, illő, hogy a határpásztoroknak fűből is 
légyen valami részecske falu közönséges helyéből [Orosz-
falu Hsz; RSzF 151]. 

2. (vki részére) igényeltetik; a fi revendicat (pentru cine-
va); fűr jn beansprucht werden. 1729: azotatol fogva soha 
senkitől nem praetendáltatott az kérdésben forgo határ 
[Hoszszútelke AF; Kath.]. 1816: (A) Tőrőkbuzaval vetetni 
szokott Helyhez való jussakat Tőrvény uttyán kívánták 
experéalni ... s a mint... Kegjelmetek által praetendaltatik 
amazzal egy jussu és termeszetü heljhez való jussakatis 
Tessék Törvény uttyán experialni [Asz; Borb. II Rákosi 
Borbély János a szék assz. kezével]. 

vkin kerestetik/követeltetik; a fi pretins de la cineva; 
von jm gefordert werden. 1801: Argya Eva ... az Őtsivel 

Sándor Jantsival a Tiszt. Groffné Aszszony eö Nga Erdejét 
meg gyújtották és rajtok annak betsü árra praetendáltatott 
[Erdősztgyörgy MT; WH. Nagy Péter (36) szabad székely 
vall.]. 

4. állíttatik; a fi susţinut/afirmat; behauptet werden. 
1721: a menyecske, aki a mint praetendaltatik atol a 
Legenytŏl impregnaltatott, annak a Legenynek, vagy Fele-
sége vólt, vagy ... kurvaja [Ne; Ks 95]. 1764: a' mely ecza-
ka az Vtrizált sertések el lopattattaknak lenni p(rae)tendal-
tatnak, azon eczaka, az Ilok a Városban ben sem voltanak, 
tehát ök el sem lophatták | a mely fatens p(rae)tendaltatik 
oculatusnak lenni ... látni való, hogy beszédin nem lehet 
fundálni [Torda; TJkT V. 203]. 1767: Midőn az Bukur 
János verése p(rae)tendáltotik En magomis az Mezőben 
Lévén az ökrökkel ... Lattom Bukur János egy füczfába 
megbotolván el esett s a kucsmája ki esett a fejiböl ... de 
hogy valaki űtette volna én senkit nem Láttom [Betlenszt-
miklós KK; BK. Gombucz István (36) jb vall.]. 1807: A 
singfalvi Határon a Patak mellett a melly praetendáltatik 
hogy oszlora való volna, abból Leány soha nem osztozott 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

5. vki ellen vádként felhozatik; a fi adus ca acuzaţie îm-
potriva cuiva; als Anklage gegen jn erhoben werden. 1828: 
Várailyai Győrgye Magár árestáltatott és Kalodába külde-
tett azért hogy az praetendáltatott ellene mintha égy pár 
Paputsot akart vólna lopni [H; JF 36 Prot. 1]. 

6. érvként felhozatik; a fi adus ca argument; als Argu-
ment vorgebracht werden. 1677: a' Brassaiak ... a' mely 
Törcs Vári Jószágot concambiummal mostan magoknak 
meg-erōssitettenek, azok in perpetuum övék legyenek, és a' 
mely Articulusok és Privilégiumok, ezzel ellenkezők ennek 
előtte emanaltattanak, avagy praetendaltattanak mindenek 
seponaltatván,... csak a' fellyeb meg-irt collatio ... szerint 
birattassanak mind Törcs Vára és ahoz tartózó Joszágok 
[AC 168]. 

7. feltételeztetik; a fi presupus; vermutet werden. Sz. 
1737: tőllem elvitetett pamahajamból egj(gj) rud szappa-
nomat, magok keresztyéni kötelességek ellen el-tartották ... 
meg-kivánom, hogy az én káraim adjudicáltassan(a)k; 
mivel magok szája vallásais azt tarttya, hogj nállam meg-
keresték; mert ama közmondás szerint, az hol a kantár 
meg-találtatik a ló is ott p(rae)tendáltatik [Dés; Jk 260a]. 

pretendens I. mn igénylő, követelő; care pretinde/reven-
dică ceva; fordernd, beanspruchend. 1735: Ámmi... a Tes-
tamentum(na)k el romlását illeti a Divisio alkalmatosságá-
val kellett volna Contradicalni p(rae)tendens Tiszt. Baczoni 
mihály Vram(na)k [Dés; Jk 153a]. 1785: 'A p(rae)tendens 
Gerendi Sigmond Uram ... à miket remittált á Patzolai 
Jusson ... cedálta, hogy 'a Fiscus impetitioja alatt Férjem 
nyerje viszszá, és birja, Viszszá is nyerte és birja 'a 
Contractussa szerént [Nagylak AF; DobLev. III/607. 4]. 
1839: Várja el a' Kérelmes a' Felperes által teéndö elölépé-
seket: mire ezennel a' mái napon Szék által a praetendens 
Számadó Kérelem Levelére indorsált Válaszszában fel-is 
szolittatott, — hogy ezennel szolyon a' dologhoz [Dob.; 
Somb. II]. 

Szk: - aktor. 1677: Ha valamely igaz véreknek joszá-
gokrol való levelei... el idegenedtenek volna ... meg értvén 
kiknél volnának, repetáitassa leveleit a* Praetendens, 
mellyeket ha nem restitualna az, a' kinél volnának, evo-
caltassa akar Octavalis Terminusra, akar pedig a' leveleket 
megtartó embernek competens forumjára ... és ot juridicé 
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a* Törvénynek szokot rendi szerint prosequalván, ha 
comprobaltatik mind a' leveleknek nála létele, fel-kéretése 
meg nem adása, és hogy legitimé azoknak tartása nem ötét, 
hanem a' praetendens Actort inkáb illetné, és ecképpen ... 
a' fel-kéretésnek és meg nem adásnak idejétől fogva, abból 
következet minden kárát az Actornak reñindalni tartozzék 
[AC 199] * - asszony. 1792: a Néhai Mogyorosi Benia-
min Ur neve alatt lévő Literalékot kéri a praetendens Asz-
szony | a praetendens Aszszony ... emaritalva levén a Jó-
szág jövedelmehez kepest igen illendōleg, tehát ma semmi 
részsze a Mobiliakba nintsen ... a praetensio el enyészik 
[Ne; DobLev. IV/701]. 1808: A praetendens Aszszonyok 
fennebb irt Feleleteket helybe hagyattni kévánnyák, de ha 
történnék casu quo, hogy az Appellatio meg engedtettnék, 
a' praetendens Aszszonyokis a' Nóvum után tett költségtől 
fárattságrol, és usus fhistusrol lett terheltetéseket appel-
lallyak a Törvényes Derék székre [Asz; Borb. II] * - atya-

fi. 1682: Ez admonitio(n)kal szolgabiro altal admonealta-
tasunkalis az p(rae)tendens Atiafiak semmit nem gondol-
ván, Uiobb(an) elebbeni feleletek szerint asseralak hogy az 
dologhosz semmit nem szolnak, es magokat semmib(en) 
nem elegitik [Kv; RDL I. 161J. 1808: A Közép lábban lévő 
egy hold Főidnek ... felit is ide engedték a' két Atya fiak 
Székely Márton Uramnak, magais ezért le mondván a' Sz. 
Mihályfalvi Földekhez lehető praetensiojárol ... sőt által is 
adván a' Sz Mihályfalvi Földekről szollo Contractust a' 
praetendens Atyafiaknak [Asz; Borb. II] * - fél. 1722: â 
Gubernium parancsolatjából Seqvestráltatott vala â Ke-
resztesi Familia Lineáján ... Runk vagj Remete nevű Falu, 
és egjszersmind Kglmd inspectioja alá is bizattatott vòlt, 
olj véggel, hogj â mikor â praetendens felek(ne)k readjudi-
caltatik, Kglmd ... raciocinálni köteles légjen [JHb XIII/33 
a gub. Nsz-ből] * - felperes. 1807: Meg kévánnyák azért 
a Praetendens Felperesek hogj a fenn elé számlált kŭlsŏ és 
belső Jngo és Jngatlan Jokbol valo Competens részek ... ki 
szakasztassanak | A praetendens Felperes inhaerealvan 
mindenekben fennebbi Íratásaihoz ezennel itiletre bo-
csattya et protestat(ur) [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1829: 
Mivel a' Praetendens Felperesek által citált Decretalis és 
Approbatalis Törvények, az Alperes özvegyre mint Testa-
mentaria özvegyre nem alkalmaztathatok, meg kivánnya 
azt, hogy a* keresetek alol fel oldoztassék költségé fáradsá-
ga meg teríttésével, mert ez a* Törvény és igazság [Ne; 
DobLev. V/1155. 9b] * - felperes asszony. 1807: a Prae-
tendens Fellperes Aszszonyok tartyák magokot az elöbbeni 
Divisiohoz és a leg kissebbenis azt meg bontani nem akar-
ják [Aranyosrákos TA; Borb. II] * - fiú. 1807: A melly 
Jószág mondatik hogy vásároltatott — volna Székelly Fe-
rentztől, annak az Inhaerens Summájából sem participalod-
hatik a Lèany ... Mert az hagyatott tsupán tsak a praeten-
dens Fiúnak [uo.; i.h.] * ~ leány. 1808: a Praetendens 
Léányoknak vagy Aszszonyoknak nem tettzvén", minthogy 
Nóvummal nem éltenek volt, Novum(ot) insinualtanak és 
azt meg is nyerték [Asz; Borb. II. — aTi. az ítélet] * -
leányág. 1761: sub Nrő 45. indigitáltatik egy Divisionale 
vagyis compo(siti)o ... hogy ã leányok az oroszfalvi és 
osdolai jószágokb(an) és Jobbágyokban miként osztozód-
ta(na)k tehát omni Jure nem excludaltathatik ma az 
p(rae)tendens leány ág [Oroszfalu Hsz; BLev.] * - leány-
rész. 1808: az... elő hozot Szölö meg leven hagyatva a Fiú-
nak az praetendens Leány resz Novumot ne(m) insinualvan 
iránta az Fiúnak novizalasa alkalmatosságavalis azokrol a 
praetendens Léány résziről is leg kisseb emlékezetis nem 
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lehetven és semmit se(m) is mutatót arról hogy valojaban 
azokis illetnének Leánt [Harasztos TA; Borb. II]. 

II. fn (vmit) igénylő/követelő személy; pretendent; for-
demde Person. 1677: ha kiknek jobbágybol állo személyek 
... lappanganának Scholákban, vagy egyéb Egyházi rendek 
kōrnyūl ... affélék ellen iIlyen processus tartassék: hogy a' 
Praetendens inquiraltasson az ollyan szin alatt lappangó 
Jobbágya vagy szolgája felöl, s* azon collateralis attestatio-
kat producallya az Esperest eleiben [AC 12]. 1724: az 
mostani p(rae)tendensnek semmi jussa nincs az meg neve-
zett házhoz [Ne; DobLev. 1/106. 6b] | az kik az Szekely 
András ur(am) hellyét, vagj is házát el foglaltak volt, azo-
kat az sok felől valo Pretendensek, ottan ottan infestaltak 
az Sok adósságért, azon népek ki ijedtek belőlle és oda 
hatták az hazát [Vessződ NK; Ks 95 Csongrádi Farkas lev]. 
1762: A Deliberatumban argumentumul az is feltétetik 
hogy mikor a Nms Magistratustol exmittalt személlyek bé 
kéredczettek volna a mostani A. lakó hazánál az el veszet 
portékáknak meg keresésére azokat szitta, ijjjesztette, s nem 
mértek az p(rae)tendensek bé menni [Torda; TJkT V. 85]. 
1786: azon hellj ez előtt Marha legelő fás bokros es Csuta-
kos hellj volt, hanem most nem régiben irtották ki a' 
Praetendensek Mŭvélŭnk Markodiakkal és Keresztúriakkal 
egyetemben [Msz; BetLt 6]. 1807: a Praetendensek-is amit 
magok miveltek hasznát el-vették [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. — L. még AC 191; CC 67, 69; RSzF 296. 

pretenzió, pretenció 1. igény, követelés; pretenţie, re-
vendicare; Anspruch, Forderung. 1647: ha praetensiod volt 
hozza(m), citaltattal volna [Kv; TJk VIII/4. 32]. 1668: 
Mivel Recsei Boör Sigmond Ur(am) Désanyba(n) lakó 
Raduly Vladhoz valo jussát Praetensiojat világossa(n) és 
eléghsegesse(n) dócéallja Teczczik az eo Nga Szekinek 
mint saját Jobbágyát reducalhassa s bírja pacifice [Fog.; 
Szád.]. 1677: a' Tövisi templomhoz valo praetensiojoknak, 
ha mi lehetett volna-is (noha eddig-is usussában nem volta-
nak, a' Constitutiok penig effélékre mutatnak) a* Catho-
licusok-is renuncialtanak [AC 4]. 1705: beszélik, hogy az 
angliai király ... interponálta volna magát közöttök és 
mindkettőt intené ... hogy a császár is hajoljon, és a magya-
rok is hagyjanak el praetentiójukban [WIN I, 541]. 1727/ 
1751: mü is ... azon Controversiaban lévő Havasokat ma-
gokkal a' Peresekkel ... edgjut megjártuk, mindenik rész-
ről a' magok praetensiojok szerént valo Határokat investi-
galtuk, az egész hellyeket ... revideáltuk, és oculáltuk 
[CartTr II. XXX. 2 határmegállapító ítéletlev.]. 1764: ă 
mennyit eddig azonn el romlott marhának bőriből s húsá-
ból ki vehetett, ă kézinél vagyon az Instans(na)k, az betsű 
szerént hatra levő p(rae)tensioja(na)k pedig felit Pap Már-
ton hogy meg fizesse itiltetett [Torda; TJkT V. 225]. 1765: 
Csudálkozással értem ă Ngod leveliből hogy nem vette s 
nem latta volna Ngod az annak előtte küldőt levelemet, 
mellyben volt Copiázva, az en praetensiomnak mivolta 
[CsobotfVa Cs; Ks Bartalis János lev.]. — L. még AC 202; 
CC 42; CsH 466; Kemön. 128, 133; RettE 366; RSzF 159, 
234,240,254,271,288. 

Szk: -ba jön. 1808: Továbbá praetensioban jővén a' 
praetendens Leányok részekről ... egy darabotska földen 
fekvő Summa két részinek Deliberatum szerént valo meg 
fordítása, onszoltatott a praetendens fiu, hogy producállya 
a Contractust annak acquisitiojárol [Asz; Borb. II] * ~ban 
forgó. 1746: meg esküttem ... hogj az p(rae)tensioban 
forgo Rét az Sŭgjecseszk vátrájok után valo [Runk TA; 
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SzentkGy Krencse Szinyion (68) jb vall.]. 1749: Tyélo 
Lázár... Feleli, hogy à praetensioban forgó két őkrőt Onika 
Juon Zesztrében atta, és nem tartani néhai Tyélo Mihály 
Feleségének [Sztregonya H; Ks LXII/9] * -járóidról 
lemond. 1771: jo volna, tsak a praetensiokrol mondjanak le 
a' Somlyaianusok s tartsak magokat a' Plánumhoz [Fejér 
m.; DobLev. 11/428]. 1808: a Praetendensek le mondottak 
ezen 10. Forint praetensiojokrol [Asz; Borb. II] * -ját 
(fenn)tartja vmihez. 1669: semmiképpen megh nem enge-
dem, hogy praetensiojokat portiomhoz tarcsiák eo kglmek 
[Kv; Ks 65. 43. 10]. 1671: Ha kik penig még azon jószág-
hoz praetensiojokat tartanák ... uttyok engedtetett Törvény 
szerént való keresésekre [CC 71]. 1678: praetensiojat eő 
kigyelme fen tartya ahoz az portiohoz [Mezőmadaras MT; 
BálLt 1] * -ját keresi vhol. 1738: A melly becsülletes 
Atyánkfiai sertéssei, a Porondon le vágattattak, azok(na)k 
árrokat fizesse meg az, aki levágta; ha pedig annak fájj, 
keresse a maga praetensioját ott az hol illik [Dés; Jk 501a] 
* -ját kiveszi vmibõl. 1664/1667: Kendi János vramis, az 
• pernek le hagyásával edgyűtt mindenekből jussát, igas-

ságát és praetensioját ki vévé [Szentgerince MT; Ks NN. 
25] * ját lehagyja/teszi. 1697: kgldn(e)k mint Urunk-
ina^ igen alazatosson remenkedünk, hogy tovab ann(a)k 
az szaz forintn(a)k meg adasaval bennünket ne terhellyen, 
es az iránt való praetensiojat tegye le, mert bizony elegtele-
nek vagyunk be fizetesere [Zilah; BK]. 1700/1716: Sinka 
György Ur(am)... nékünk kezet adván le hagyá praetensio-
ját [Kibéd MT; MMatr. 192]. 1706: minden praeten-
S'ojokot mü előttünk le hagyák [Kilyén Hsz; LLt] * -t 
erigál. 1722: lássa az Actrix Aszony, a' Thót Jérémiás 
Vram jussán, kihez, és minémŭ p(rae)tensiot erigál, ahoz 
"cm szollok [Ne; DobLev. 1/102] * -t erigálhat. 1751: 
Pálfi Ferencz Vram ... ezen kőltségitt és jussát is ... ne 
P(rae)tendalhassa, ne vendicálhassa magának ... praeten-
sjott Puthnoki Istvánné Aszszonyom ellen, ne erigálhasson, 
je movealhasson [Mezőbánd MT; MbK VIII. 12] * -t 
formál. 1749:Vagyon ... egy darab controversias helly ... az 
oklosiak formálta(na)k praetensiot hozzája [H; JHb XXXII/ 
30]. 1764: (A földet) az ō Ngok Emberei bírták mind ed-
dig. tudtomra Senki hozzá p(rae)tensiot nem formált [Ha-
rasztios TA, JHb XVI/4]. 1792: A szántó földek közzül fél 
hold zálogos lévén melljetis Josef önként magának elvett 
S ub hac Conditione hogj ha ki váltyák is azért praetensiot 

formál a más két Léánj Testvéréihez hanem azon 
fekvő Zálog Summával Contentus lészen [Aranyosrákos 
|A; Borb. I] * -t moveálhat -» -t erigálhat * abszolvá-

l†dik/abszolváltatik vki -ja alól/vmely -tói. 1700: per hoc 
tettzet a' tőrvény(ne)k hogy az I. az Anak praetensioja alol 
absolvaltassek [Dés; Jk 303b]. 1785: Ami penig illeti az 2 
Syúrótekenőt és 1 hordót, amelyet keres Pap Istvánné, 
minthogy világoson nem tudá megmutatni, hogy Pap Ist-
vánnál volnának ... simpliciter absolválódik Pap István 
ezen praetensiótól [Árkos Hsz; RSzF 238] * búzabéli -. 
'740/1778: Ezen buzabeli p(rae)tensioját az Viduanak ... 
^ejérvári Istvány Uram ö kegelme fizesse meg [PókafVa 

JHb XXV/57] * egyenes -. 1742: Ezen igaz Jussom s 
e8yenes Praetensiom Kedves Bátjám Vraimék elejekb(en) 
Va'ó illy Atyafiságos terjesztésekre pedig indított engemet 
gyedül tsak kedves Bátjám Uramékhoz való Atjafiságos 
'8az szeretetem(ne)k s ahoz illő kőtelességem(ne)k Valósá-
gos meg gondolása [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes kérése] 
* gabonabeli -. 1818: Ami pedig a gabonabéli pretensiót 
lleti, ezt elegendőképpen megfontolván, erről is ezen 
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ítíletit tette a becsületes falusi szék [Jenőfva Cs; RSzF 244] 
* helytelen -. 1826: azis valoságtalan állatás; hogy az 
ítélő Mester Ur által esett osztozástatáskor fenn maradott 
volna valami fizetni való — mert akkoris hejtelen Prae-
tensionak tanáltatván, annakis maradott [Ne; DobLev. 
V/1114. 7a] * igaz -. 1666: Gróf Tökölyi István ... talál-
tatja meg Nagyságodat az hunyadi jószág doígábúl, kihez 
gyermekinek nagy igazságok van ... mindazokat azért 
Hedri uram bővön áperiálja Nagyságodnak és igaz praeten-
sioját is megmutatja [TML III, 553 Teleki Mihály a fej-
hez]. 1782: ö Nagysága ... admonealtattya Nagyságtokat, 
hogy Tekintvén Törvényes, és Fejedelmi adomanyra moz-
dulhatatlan fundamentumon épült, igaz praetensioját, ne 
kivannyák hurczolni, és farosztani [Kv; JHb XXXV/64] * 
igazságon fundáltatott -. 1742: ă branjitskai Jószágot 
Pacificĕ birtam volna, s Via facti, propria Saltem Aucto-
ritate exturbaltattam belőle akkor el vett és elfoglalt Gabo-
nám, mindenféle Bonumaim, mellyek de Jure Engemet 
concernaltak, Énnekem restitualtassanak ... a' Nemes Haza 
Tőrvényén s az Igasságon fundáltatott Praetensioimat Ked-
ves Bátjám Uraimék jó lelki esmérettel pensitálván, Istenes 
és kegyes Consideratioban vévén illy nagy káromban 
Consolallyanak [JHb XXXV/35 Jósika Ágnes kérése] * 
kikoholt -. 1825: eszerént nem hogy valakit Kiss Pali 
Ferentz Ur Regiusnak tett volna söt ellenzette, én magamis 
láttván ilj hejtelen és magok közöt kikoholt praetensiojokot 
az Bodo Uraknak aszt mondám — nem mernék iljen do-
logba Regius lenni [F.volál Hsz; Kp V. 346] * kölcsönös 
-. 1844: Doboi Sigmondnak Doboi Kláraval koltsönös 
pretensiok felett tett edgyezmények [Ne/Nagylak AF; 
DobLev. V/1245] * megnyert -. 1792: midőn utollyára a' 
maga meg nyert praetensioját finalis Executioban ügye-
kezte vétettemi az irt Nemes Communitas Repulsioval meg 
akadályaztatta [Várfva TA; Barla lev.] * méltó -. 1677: ha 
penig más egyéb méltó praetensioi comperialtatnak a' Pos-
sessomak, ugy appellatioban-is el-bocsáttassék [AC 103]. 
1710: Nemes Thamás Vr(am) neheztelli hogj Kgd paran-
csolattya szerint az birsagit interdicalta(m); az búzája aratis 
mig nem verificállja méltó praetensioját; én arról bizonj 
nem tehetek [Ilycfva Hsz; ApLt 2 Ghidoflfalvi Gábor Apor 
Péterhez] * mesénél alábbvaló -. 1771: Hogy a' Válye 
Sztini, és Trauzner dombja nevezetű helyek, valaha Forrai 
határhoz valók voltanak volna, a még mesénélis alább való 
p(rae)tensio [Fejér m.; DobLev. 11/428. 10a] * patikabeli 
-. 1784: leven nekemis Patikabeli praetensiom ... Sokszor 
urgealtam, de csak Esztendörul Esztendőre karoson elma-
radott es acorescalt [Kv; SLt XXIX Mauks Tobias patiká-
rius kezével] * törvénytelen -. 1826 k: ez előtt tizen két 
esztendővel Néhai Szeredai János V. Királly Biro Urunk 
személlyesenn, hivatalosonn ebbe a tárgyba oculálván, a 
Kelementelkieknek ezen törvénytelen praetensiojoknak, 
ítélet képpen hellyt nem adott [Gyalakuta MT; GyL] * 
vérségen való -. 1737: a Venditorhoz praetendáltatik a 
Vérség. Nem lévénn Vérség az Házhoz és senkinek Vérsé-
génn való praetensioja, szabad vólt a Venditor mint acqui-
situmát, meg-kináltatván a szomszédokat annak a kinek 
akarta, eladni [Dés; Jk 236a]. 

2. jobbágysági - jobbágysági (törvényes) kereset; recla-
maţie/pretenţie (legalá) iobăgeascâ; (rechtmäßige) Leibei-
genenklage. 1745: Nemes Kövárvidéki Kis Berszoi Kifor 
Ilia és Kifor János ... Jobbagysági p(rae)tensio alatt lévén, 
repetaltattanak azoktol a* kik(ne)k hatok mellett voltanak 
[Kővár (Szt) vid.;TL 42]. 
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3. állítás; afirmare; Behauptung. 1699: mind a' ket rend-
beli szidalomnak praetensiojara az Anak azt felele(m) hogy 
lehet az hogy en vagy edgyűtt vagy masut ottis azokon az 
helyeken es abban az időben ... szitkozotta(m): mert... hol 
egytül hol mastol... busittatom; de hogy en az Att specifice 
ki neveztem volna es directe nominanter eő kmet szidal-
maztatni) volna azt tagado(m) [Dés; Jk 296b]. 

Szk: ~ban levő állítólagos. 1762.ĕ utollyára azt vallya, 
hogy ŏ sem látta soha a' p(rae)tensioban lévő született 
gyermeket [Torda; TJkT V. 97]. 

pretenziócska kisebb követelés; pretenţie neînsemnată; 
kleinere Forderung. 1733: nem sok adósságocskám lévén 
hátra ... tehát azokat fizesse meg az Vr Battyám vram ... 
ugy osztán én-is minden praetensiocskákrul, a mellyek 
talan lehettek volna le mondok [TKI Teleki Sámuel lev.]. 

pretenziós igény/követelés alatt levő; asupra cäreia s-au 
ridicat pretenţii; sich unter Anspruch/Forderung befindend. 
1812: a praetensios Bereknek az innetső végiben Más prí-
vátus possessorok(na)k is van egy kis Berketskéjek [Vaj-
daszeg AF; DobLev. IV/943. 8a]. 

pretenzum követelés; pretenţie; Forderung. 1817: Kí-
vántam az iránt tudositt(at)ni, hogy ha az atyafiak 
praetenzioi... publicaltatott é... erről engem méltóztatik tu-
dosittni, hogy kinek kinek mí légyen az Praetenzuma, és 
által estenek é egy más kőzött Prokuratorokul, az praeten-
ziokra léjendő feleleteken [Maroskoppánd AF; DobLev. 
V/1001]. 

pretenzus I. mn igénylő/követelő; care pretinde/cere/re-
vendică ceva; fordemd, beanspruchend. 1807: a Praetensus 
... mégis kivánja, hogy Praetensioja alol a Praetensus Fiu 
fel oldoztattván, minden Kereset alol absolvaltassék, 
költsége és fáradtsaga meg térittésével | A Rákosi Határon 
levő Törők buza föld nem controvertáltatik ... tsak hogy a 
Munkája a praetensus Fiúnak fordittassék meg [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II]. 1807/1808: ki tettzvén ... a' Néhai Szé-
kely Boldisár Gyermekei kőzött ineált Divisionalisbol ... 
hogy ezen Földek Leány ágon forgok, tartozik a Praetensus 
Fiu oszlora botsátani [Asz; i.h.]. 

I I . f n követelést/igényt előterjesztő személy; pretendent; 
fordemde Person. 1807: a Praetensus kész meg bizonyitta-
ni hogy tulajdon Szerzeménye [Aranyosrákos TA; i.h.]. 

pretereál 1. mellőz, figyelmen kívül hagy; a omite/neg-
lija, a trece cu vederea; übergehen. 1732: Ezeknél tőbb 
adósságokis vadnak ... de minthogy azok minékünk valós-
sággal tudtunkra nem estenek, azokot praeterealnunk kel-
lett [Szászszţjakab SzD; TSb 51]. 1739: a panasznak ném 
kellet volna immediatĕ ő Felségehez menni leg elsőb(en)is 
hanem rendés uttyát kellet volna követni az Vice Tisztek-
héz ... a Mlgós Regium Guberniumot ném lehetet volna 
praeterealni [H; Ks 99]. 1765: Regius Perceptor uram ellen 
fassiómot jó szivei praeterealnám [Borbánd AF; Eszt-Mk 
Vall. 316]. 1787: arra pedig különösön vigyázzanak", hogy 
az Dominalis Cancellariát ne praeteréállyák, hanem min-
denkor azt előbb meg talállyák [Torockó; TLev. 3/2. 2a. — 
aA nótáriusok]. 

2. elmulaszt; a uita/pretera; versäumen. 1777/1785: Igire 
mindenik Atyafi ... Husz mforintakat, és 10. véka Buzat... 
melyet ha valamelyik háládatlanul praetereálni talállna ... 

az Deputatumat nem prestalo Atyafinak annyit érő Marhá-
ját. . . elvetettesse ... nehogy az Edes Jo Anya ... rövidségét 
szenvedgyen [Vajdasztiván MT; MbK X. 48]. 

3. elhallgat; a trece sub tăcere; verschweigen. 1718: 
Minthogy Sokszor ebben ã Fogarasi Dominiumban occur-
ralt molestiák véget kgd(e)t búsítottam mellyek miattis ... 
kgd neheztel mint hogy orvosoltatását majd mondani nincs 
hol assequalni; arra nézve praeteralok sokakat [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-ból]. 1721: Kolosvarrá Fejir(ne)k, köz(ne)k, 
es majorság(na)k ad(mini)stralt 137 véka buzárul, nem 
p(ro)ducalván, mint hogj p(rae)terealta akkori arrával cum 
D. 50 computando liquidaltatik Flor. hung. 68 Denar. 50 
[Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV. 1]. 

pretereálhat mellőzhet; a putea omite/neglija; über-
gehen können. 1710: A magyar nemzet ... miképpen, jött 
ki Scytiából ... minemű nevezetes dolgokat viseltenek ép-
pen Mátyás király halálaig: megírta deák nyelven Antonius 
Bonfinius ... noha mint pápista ember, sok fabulákkal ele-
gyíti írását... de azokat az igaz református ember, amint-
hogy el nem hiszi, úgy könnyen praetereálhatja [CsH 48]. 

pretereáltatik elmulasztatik, a fi uitat/preterat; ver-
säumt werden. 1760: Az egetbor föző házat eddig kellett 
volna meg tapasztatni, és Corigaltatni, de minthogy prete-
realtatott, földet kell hozatni és az hol Lukak vadnak, bé 
kell tsinaltatni [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 

pretermittál elmulaszt; a uita/pretera; versäumen. 1602: 
Ha mely Attiank fiain az Zantas dolgabol es be vettetes 
dolgabol Jniuria esset volna ... ha nemellyek theorwenne-
keol nem hadnak praetermittalni, tehát liceat eggyik az 
masikat theorwenniel keresny [Kv; TanJk 1/1. 422]. 1677: 
ha kiknek jobbágybol állo személyek ... lappanganának 
Scholákban, vagy egyeb Egyházi rendek kőrnyül, és csak 
palástul tartanák a'jobbágyságnak ... a* Praetendens inqui-
raltasson az ollyan szin alatt lappangó Jobbágya vagy szol-
gája felöl... a' Praetendens-is ... szabadosson meg-foghas-
sa; az Esperest penig ha studio praetermittállya a' kézben 
adatást... értésekre adván a' Püspököknek severé animad-
vertállyanak ellenek [AC 12-3]. 1703: ha ez Commissiok-
(na)k is postergatiojaval az ő Felsege szolgalattyab(an) 
akadalyt szerezven kesleltetik, vagy praetermittallyak be 
küldeset, az Militaris Executiot tulajdon maga hazaira Vice 
Tisztek(ne)k külgjük [UszLt IX. 77/63 gub.]. 1761: azon 
Kis Berkes hellyett, melly vagyon ... a' Kőrtvéfáji V. Szent 
Ivány felé forduló Határban ... V. Sz. Iványi, és Kőrtvéfáji 
feles Lakosoknak jelen létekb(en) és Hitek után Reambu-
láltattni métáját... V. Sz. Ivány felől ki kerestettni, és en-
nek szélét, hoszát meg mérettettni nem praetermittállya lé-
gyen [Körtvélyfája MT; EH A]. — L. még AC 189. 

pretexál ürügyként felhoz; a pretexta, a invoca un prc-
text; als Vorwand vorbringen. 1748: Város szolgabirája 
által admonealtatta az Emptor ő Kglme à Venditort Ő 
Kglmét, hogy ä vett Jószágot reambulaltassa, introducalvan 
Statuallya, de az Venditor ő Kglme, hol egy, hol más ra-
(ti)okat pretexalván magának, nem tseleküdte [Torda; TJkT 
III. 234]. 

pretexált vélt; prezumptiv, ipotetic; vermutet. 1780: a' 
citált articulus maga valoságos erejében meghagyatik, 
annyivalis inkább mivel azon Articulus Generális, annak 
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jnodifîcatiojára semmi praetexalt okok nem admittaltatnak 
[Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/16]. 

pretextuál ürügyként felhoz; a pretexta, a invoca un pre-
text; als Vorwand vorbringen. 1761: Arra nézve a feljebb 
megírt vármegye-székin perelni akart azt praetextuálván, 
hogy oly contractusunk vagyon egymással, hogy aki mit 
zálogba vetett, a divisióra... megszabadítsa [RettE 129]. 

pretextuális ürügyként felhozott; care a fost invocat 
drept pretext; als Vorwand vorgebracht. 1677: Dilátiokrol 
valo parancsolatok, és Prorogatorium Mandatumok a' Cau-
sansoknak iniuriajokra, és igasságoknak periclitatiojára ne 
adattassanak, excipialván azokat, a' kik Fejedelmek vagy 
Ország szolgálattyában foglalatosok; söt ha kik afféle 
subterfugiumokat keresnének magoknak, a' Törvény tévők, 
az hol a' causaknak agitaltatni kellene, jo lelkek isméreti 
szerint itillyék-meg, hogy ha a' Decretumban specificalt, 
vagy azon kivül méltó, s' nem csak praetextualis okok for-
ganak a' dologban, álhatnaké-meg, avagy nem? [AC 188]. 

pretextus ürügy; pretext; Vorwand. 1602: semminemeo 
rendbely ember semmy praetextus alat... barmot ne mere-
zellyen venny, hanem chyak thwlaidon az Mezarosok es 
hentelerek vehessek megh az vagnj valo barmot [Kv; 
TanJk 1/1. 406]. 1631: miuel az en Magiar faluimban valo 
ioszaghimban, sok eztendeŏkteöl fogua az Vnitaria Religio 
vygealt es az szeghensegnekis lelke esmereti azon niugutt 
megh ... illien conditioual hagyom az felliül iedzet io-
szaghimot, hogi ... az szegenseghet ... ne haborgassak, se 
semmi praetextus alat mas vallasra ne kenzeritsek [Nagy-
teremi KK; JHb XXI/1. 7]. 1653: Ozdi Ur(am) el vévén az 
aranyokat, nem adot Razmàny Istvannak garas penzeket, 
hanem el tartotta, illyen p(rae)textussal, hogy Rázmánj 
István sok kárt tött eö kglnek [Kv; CartTr II Caps. Veres 
Marti past. eccl. orth. vall.]. 1677: Ha valamely Prókátor 
kötelessége ellen el nem járna hiven a' fel-vet causajában 
principalissának, avagy adversariussával valamely praetex-
tus alat colludalna ... a' Fiscalis Director procedallyon az 
°Hyan ellen, és büntetödgyék mint, hitit, kötelességét meg-
szegő ember [AC 209]. 1699: az melly kaszálló penig, és 
egyéb mezei örökség ezen fundus után kezem alatt vagyon, 
azt senkinek elnem idegenltem, sem penig semmi prae-
textus alat másoknakis elidegeníteni nem engedem [SzJk 
321]. 1759: Néhai Nemzetes Sólymosi János es Desi Urai-
mék maradékjok ős házát ki örökősitette meg, ki közbe 
járása által, minémü praetextusokkal, es elmes talalmá-
nyokkal [Mv; Told. 23]. 

Szk: atyafiságos színnel festett ~ alatt. 1752/1785: jól-
lehet az Exponensek annak idejébenis ki ki maga részének 
excisioját atyafiságosan sollicitalták, de Kegyelmed hol égy 
hol más mindenkor mindazáltal atyafiságos szinnel festett 
praetextus alatt azt mind eddig halogat, nem egyéb véggel, 
hanem hogy a Joszágot usurpálhassa [Szentbenedek AF; 
DobLev. III/596. 265] * helytelen ~ alatt. 1681: Bugyul 
János nevü nemes ember Dragics Peter nevü jobbagitol 
foglalt el egi szöllöt hatalmasul; valamely helytelen prae-
textus alatt [M.brettye H; VhU 118] * igazságos színeknek 
-a alatt. 1677: Ha kik penig, egyéb igazságos színeknek 
praetextusa alatt extrahált Salvus Conductusokkal abutal-
ván, Ország Statutumi és interdictumi ellen valo dolgokban 
elegyítették volna magokat ... affélékről decernáltatot 
poenán convicáltassanak [AC 88] * nemesség ~a alatt. 

1642: Az Hunyad vármegyebéli atyánkfiai is jelentik ke-
gyelmes urunk, hogy laknának vármegyéjekben oly mun-
tyán emberek, kik feleségek után nemes funduson lakván, 
nemességnek praetextusa alatt minden gonoszságot, lopást, 
gyilkosságot, tolvajlást megcselekesznek [EOE X, 328] * 
semmi(féle/nemű) kolor/szín és ~ alatt. 1657: senkivel eő 
nagok méltosagok ellen sem titkon sem nyilván semmi szin 
es praetextus alatt nem trafîcalunk [Törzs]. 1671: senki 
repositomát nem bánthattyák ... semminemű color és prae-
textus alatt senkit meg ne karositcsanak Városi Atyánkfiai, 
ha szintén mandatummal kimék és sollicitálnák is [CC 67-
8]. 1736: engedtetik ... egy haz hellyetske eletéig eã condi-
tione hogy semmi nemű szin és praetextus alatt az epületet 
nem abalienallya [Torda; TJkT I. 16]. 1757: a' nevezett 
Bonumokat ... se egyszer, se másszor semmiféle szin és 
praetextus alatt ki ne válthassák [DE 2] * szentséget mu-
tató 1753: ha még ehez hasonlo adná elő magát, lehetne 
könnyen meg mutatni, mitsodás igaz Lélek fekszik à szent-
séget mutató praetextus alat [Szentsimon Cs; Ks 22. XXI 
b] * színes 1741: Néhai Kedves Feleségem Vesselényi 
Susánna ... Lakatos Mihálly, András, és János nevü Jo-
bágyit ... repetáltattam volna, a' mentionált repetitusok ... 
Protestatiojokban engemet nem csak Vádolnak mintha én 
valami keresett Szines praetextussal akarnám nékiek Ne-
mességeket turbálni, s Armalissokat annihilălni [TKI gr. 
Teleki Ádám prot. Kr megyéhez]. 

pretitulál elnevez; a numi/denumi; benennen. 1759: az 
At praetitulálták volna: hir hordozónak, temondának [Kvh; 
HSzjP]. 

pretitulált előbb megnevezett; (care a fost) denumit mai 
înainte; vor kurzem erwähnt. 1676/1681: Dan Milotin ne-
vű es örökös östül marat jobbagyunknak ... hűséges szolga-
lattyat ... megh tekéntvén, ez ideigh valo Jobbagyi es pa-
raszti allapattyabul eximalvan immunitalom, hazatis ... Ha-
czogi Varosomban az praetitúlalt Varmegyeben ... minden-
nemű adozas szedes Védés alol eximalom [Vh; VhU 367]. 
1737: Mind ezen Punctumokat ha az meg irt M: Aszszony 
és M: Gyermekei, meg nem állanák, vagy állani nem akar-
nak, in isto Casu ... az p(rae)titulalt M: Vr, maga Jószágát 
kezéhez vehesse [Kv; JHbK XLV/23]. 1746: Tudom azt 
hogy meg ujjittatott ã praetitúlalt malom [Dombó KK; JHb 
XIX/7]. 1764: Hitek utánn tett Feleleteket... meg irtuk és a 
p(rae)titulalt Exponensn(e)k subscriptionk es szokott petsé-
tü(n)k alatt ki adtuk [Bögöz U; IB. Hogyai Bedö Sámuel ns 
keze írása]. 

Szk: fenn 1738: (A) Rétet ... fenn praetitúlalt ur eő 
nga ... meg nem engedte kaszálni [Nagyoklos TA; JHb 
111/53]. 1745: az mely Fatenseket fen pretitulált Tks Nmtes 
Fö Biro Vr(am) Pecsétyével oda Convocáltatnak ... fassio-
jokot... meg irnók [BSz; Ks]. 

pretoriális a városhoz/városi tanácshoz tartozó; care 
aparţine oraşului/consiliului orăşenesc; dem Stadtrat ge-
hörend | megyei; judeţean; dem Komitat gehörend. Szk: -
ház városháza, megyeháza. 1792: A Praetorialis Házak és 
Conservatoriumok applacidálása [Zilah; Borb. II hiv.]. 
1823: Esmét a' Praetoriális Háznál az Archiváriusi Háznak 
padlására 400 Létz Szeg [Déva; Ks 106. 155]. 1831: Müis 
azért kőtőlősségűnk szerént ... megjelentünk ... O Thorda 
Nemes Várossá Praetorialis Házánál [Torda; TVLt Közig, 
ir.]. 1834: Kolósvár Sz. K. Várossá úgy nevezett Fejér-Ló 
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Vendég-fogadójának, 's az abban-lévő Redoutte nagy Tán-
tzolo-Teremnek ... haszonbér* ideje ... kitelvén ... a' kiknek 
szándékjok lenne ... haszonbérbe kivenni... kötelesek ... a* 
Város' mostani Praetorialis házánál megjelenni [Kv; 4401 
sz. városi nyomt ] O Hn. 1799: A Város Praetoriális Há-
zánál [Mv; MvHn] * - kert városi/megyei kert. 1823: 
Uradalmi kertész Ujbár Ádám ... kéri Arendába ... a' 
Praetorialis kertet — a' káposztás és Dinnyés kerteket, 
önkénte Ígérvén egy egész Esztendőre 500. Rforintokot 
valutába [Déva; Ks 91. C. 12] * - út városi/megyei út. 
1835: az ugy nevezett praetorialis útra én a Kertsedi Egy-
házi Fegyver Leveles Nemeseket ki nem hajthatám [AszLt 
856]. 

pretoriánus testőr; sóidat din garda personalä/pretoria-
nă, pretorian; Leibwächter. 1760: Hoc anno 1760 jött őfel-
ségének az országhoz olyan kegyelmes parancsolatja, hogy 
az erdélyi és magyarországi mágnás és equestris statusból 
sine discrimine religionis választassanak 120 ifjak, kik 
Bécsben őfelsége körül gavalléri statusban lévén, praetoria-
nusok, vagy praetoriana turma legyen [RettE 109]. 

pretorium városháza; primärie; Stadtratschaus | megye-
háza; casa prefectului; Komitatshaus. 1736: (A béres) mint 
kivilágosodott Gyilkos szoros őrizet alatt kisértessen a' 
Tordai Praetoriumhoz [DLt 505 kv-i nyomt. kl]. 1764: Al-
kuttuk (!) meg Havasálj földi Ribnyiki Iuom Csertsele Tég-
la vetővel hogy Ns Doboka V(á)r(me)gye Széken Epitendő 
Praeturiumanak szükségére vessen a' következendő Nyáran 
Három száz Ezer Téglát [Dob.; Borb. I Stephanus Fogarasi 
vármegyei hites nótárius keze írása]. 1823: 'A Praetorium-
nál levő egyben romlott kupanak (!) igazittására 60 Létz 
szeg [Déva; Ks 106. 154]. 

prevaleál felülkerekedik; a izbîndi/învinge/birui; jn un-
terkriegen. 1619: az törökök nem egyébre vágyódnak és 
igyekeznek, hanem teljességgel Rómára és Hispániára ... 
Ha csak az jövő nyarat várják is, meglátják, hogy preva-
leálnak [BTN2 358]. 1657: (Bethlen Gábor betegségéről) 
hosszas ... discursusokat tőnek az maga doctori: kiváltkép-
pen egy Schultetus német doctor ... más Riberius zsidó 
doctor; de ugyan csak praevaleált imeznek tanácsa2 

[Kemön. 94. — aKöv. a részi.]. 1663: Istennek hála még 
eddig nem praevaleáltanak volt rajtunk az idegenek [TML 
II, 470 Teleki Mihály a fej-hez]. 1690: azon szerencsétlen 
harczon® az ellenség praevaleált és az szegény úr Teleki6 

uram elesett [IIAMN 326. — aA zernesti ütközetben, 1690 
augusztusában. 'Teleki Mihály]. 1710 k.: De az Isten nem 
segíte, praevaleálának a jezsuiták, oda tőn a város, schola 
[BÖn. 894]. — L. még Kemön. 57, 124. 

prevaleálhat felülkerekedhetik; a putea izbîndi/învinge/ 
birui; jn unterkriegen könenn. 1648: Viragh Geōrgy ... szi-
dalmazot feniegettezeot es ugyan ram tamadva(n) megh 
eölt volna ha prevalealhatot volna [Kv; TJk VIII/4. 312]. 

prevarikáció 1. kártétel; pagubä, stricâciune; Schaden. 
1784: A Torotzkai Birák ... az Erdőkön való Praevaricatio-
kért is tsak egy Forintig bűntetthessenek [Torockó; TLev. 
2/6. 4b]. 1806: azt tudgyaé a Tanú hogy azon Motsár Ne-
vezetű erdőnek Oroszfalvi és Bőlkényi Hajtássai valakivel 
azon erdőben tett praevaricatioért titkon alattomb(an) meg 
békéltenek volna? [T; Bom. G. XIII. 14 vk]. 
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Szk: búzabeli 1834: Az 1832ik Esztendei termés Lis-
tában Kéttzeres buza kalangyát 280 1/2 teszen be ... a' vé-
telek kőzött 291 kalangya kéttzerest tsépeltet el, 's e' sze-
rint 11 kalangya kéttzeres buza beli praevaricatioja tettzik 
ki [Somb. II] * erdõbeli 1794: Kérdés tamada arrolis 
hogy azokkal a Kártevőkkel kik ... a Varosunk határában 
Fejér patak és Nyugovo mege nevezetű helyeken tetemes 
karokat tettek az Erdöbeli praevaricatiojakkal és Investi-
gatio által már ki kerestettek mit kellessék tselekedni véllek 
[Torockó; TLev. 9/26] * relígió ellen való 1746: Vass 
János nevü idegen jövevény ... incaptivaltatván ... találtat-
tak nálla feles L(ite)rale Instrumentumok, mellyek tellyesek 
Religio ellen való p(rae)varicatioval, szentség töréssel bŭ-
völéssel bájolással [Torda; TJkT III. 110]. 

2. kihágás; contravenţie; Übertretung. 1764: hogy pedig 
az efféle disznó hus és szalonna adást az Mészáros Czéh 
nem tiltatta, praevaricatio(na)k nem tartotta, világosan 
constal abból, hogy sokan sok szalonnákot, hájot, orját s 
egyéb aprolekokatis atta(na)k Tordai és más helyre való 
Lakosok [Torda; TJkT V. 221]. 1805: a praevarikatiok ... 
az eddig volt Birák negligentiajok miat ugy el harapóztak 
hogy senki a Tőrvent szamba se veszi [Torockó; TLev. 
9/37]. 1834: a' Tiszt... hogy praevaricatiojit annál tovább 
's nagyobb részben folytathassa a' Szám adását egész Feb-
ruarius 28ik napjáig be nem adta [Somb. II]. 

Szk: lopásbeli 1816: Azon Instáljuk alázatoson Ngo-
dot hogy ... A Szarvasabb Lopásbeli praevaricatiok ki kere-
sésére Inquisitiot parantsolni méltóztasson [Torockó; TLev. 
9/46]. 

prevarikál 1. kárt tesz; a pricinui/produce stricäciu-
ni/daune; schaden. 1770: általlom tiltatá hogj azan földnek 
colálásatol cessallyon s ne prevaricallyon se ott se más 
földekb(en) [Mezöcsán TA; Ks 26. X]. 1771: Itt a Kérgesi 
Lakosakis sokat praevaricalnak az Erdőben [Kismuncsel 
H; JHb 93. XIX. 6]. 1794: ezen ... Aszszony eö Nagyságák 
Erdeiben tavaly vagy az idén miképpen praevaricaltak 
[BSz; JHb vk]. 1808: Serbenátz Pétrének mig ezen So Ak-
nai Malomban Monáraskodott semmi ... Talvajságát nem 
tudom ... Ugy hasonlokeppen a több Malmakban való Mal-
nárkadása alkalmatasságával praevaricált é vagy Nem azt 
se tudom [Sóakna MT; Bom. G. IX. 3 Oltyán Lup (56) 
vall.]. 1823: Külömben is sajnálva értettem, hogy Eőtsém 
Uram az erdőnkben is praevaricalt, mely nem nemes tsele-
kedet [M.palatka K; RLt O. 1 Zudor Sámuel Veress Sámu-
elhez]. 

2. kihágást követ el; a comite o infracţiune; etw. über-
treten. 1801: kik, mikor, hányon, mitsoda conditioju Sze-
mélyek praevaricaltak, 's hatalmaskattak nevezzeki és va-
lya-meg a Tanú idvezülendó hitére minden kőrnyül-állásai-
val? [Msz; Told. 10 vk]. 1829: nem betsületes ember az a' 
ki a Czéh Törvényeit nem tartja meg, azok ellen praevari-
cal [Kv; MészCLev.]. 1840: Tekintetes Tanáts én Soha 
miolta honnomban lakom nem preválikáltam (!) [Dés; DLt 
921]. 

prevarikálás kártevés; pricinuire de daune/stricäciuni; 
Schaden. 1822 k. : azerdeimben való járást, praevaricálast, 
pusztítást keményen meg tiltottam [KLev.]. 

prevarikáló I. mn kártevő; care provoacä pagube/daune/ 
stricäciuni; schadend. 1798: látván aztis hogj Kis Pali cl 
szaladott a Bivajost közelről vettem es az Bivalakot be 
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fogotván vei le, szekerestől edgjütt kisirtem s hoztam ököt a 
Szőlőhegy végéig ... ugj gondolkodván hogj az udvari 
Tisztett ottan kapam, és a már el fogott praevaricalo Biha-
last szekerestől Bivalastol által adam [Ádámos KK; JHb 
XIX/58]. 

II. ſ n kihágást elkövető személy; infractor; übertretende 
Person. 1762: az szőrös botskor árulással praevaricalok 
ellen manutenealtatnak az Instansok, s az szörös botskor-
nak ezen Városban Országos sokadalom Napjan kŭvŭl a' 
modo in posterum arulása penitus interdicaltatik [Torda; 
TJkT V. 81]. 

prevarikáns kártevő; persoană care aduce pagube; 
Schaden verursachende Person. 1817: Kozma Gergely ... 
tetemes károk tétele aránt a tilalmas erdeinkben ... meg-
büntettetett 3 Rforintokkal oly feltétellel, hogyi ha többször 
legkisebb résziben is csak egy ágnak levágásában is meg-
tapasztaltatik, tehát azon esetben minden szekér fájért, azaz 
16-ért fizet a constitutio szerént 3 forintot, Melyre leköté 
magát a fenn írt privaricáns (!) [Szárhegy Cs; RSzF 117]. 

prevarikátor 1. kártevő; persoană care aduce pagube; 
Schaden verursachende Person. 1783: minden praevari-
eator... a mi kárt a Communitas erdejében tészen rá láttat-
ván aztis hogy meg fizesse modo legitimo Compellaltassek 
[Torockó; TLev. 10/3]. 1789: a Falus Biro ... az erdőt pré-
dátokra ugj vigyázzon hogy ha mégis p(rae)varicatorok 
találtatnak ŏ fog rólla számadolni [Kénos U; UszLt XIII. 
97]. 1793: azon erdŏtskét... Szoros őrizet alatt... tartottuk 
•• mikor lopás esett benne, ä körül való Falukat masokkal 

edgyŭtt az Exp(one)ns uris be nyargalták, s ha mikor a' 
praevarikatort meg kaphatták perlettekis, s hurtzolodtak 
érette [Kakasd MT; DLev. XIIIB/b. 16]. 1798: mar el lévén 
fogottotva azon praevaricator... ki Segedelme által hol mi-
tsoda nevezetes helyen szabaditottatott meg hogj az udvar-
ba be ne vitettetthessék ? [Kük.; JHb XIX/58. 6 vk]. — L. 
még RSzF 188, 176. 

Szk: erdőbeli 1811: az Árendás ... ä Midőn a Malom-
hoz meg kévántato Fákért, az Erdőre megyen tartozzék az 
Udvarnak, vagy Hajtásoknak hirt tenni, mert külőmben ha 
bir Nélkül menni meg találtatik, mint Erdőbéli praevarica-
tor ugy fog meg bűntettetni [Görgényoroszfalu MT; Bom. 
G. IX. 5]. 

2. kihágást elkövető személy; infractor; übertretende 
Person. 1800: bizattassék ezen dolog(na)k ki-hirdettetése, 
rá politica linea, a' Dulo-Commissariusokra ... a' kik ne 
tsak a G(ubernialis) Commissiot publicálják; hanem min-
den esztendőben midőn investigálnak kétszer, investigálják 
a' Praevaricatorokat-is, akár a' Halgatok, akar a' Papok le-
gyenek8 [Márkod MT; IB. Gombási István lev. — "Te-
metési rendelet ellenőrzése ügyében írt lev.]. 

preveniál 1. megelőz; a preveni/preîntîmpina; vorange-
hen. 1596: Hogi az Scolaban a' Cloacanak nagi gonoz 
zagat hogi az kamarak kezibe ne zeledeznek preüenialny 
akartak volna, Az chatorna es a' fal keozet való keozit dez-
kawal es sendelel be weretettúk, vettunk ahoz eoreg zaru-
zeget f — d 4 [Kv; Szám. 7/II. 21]. 1618: szembe levék 
Görcsi Mehmet pasával, és én akarám őtet követni, hogy 
eddig nem voltam nála, de azt ő preveniálá panasszal, hogy 
mi dolog, hogy a követ el meneteli után egyszer sem voltam 
nála? [BTN2 128]. 1669: Kapikia Böer Sigmond Instruc-
tioia. Innen megh indulva(n) Iste(n) segétsegibōl eő kglme 

previál 

az Vaidát eö kgmet szonkal keoszòncze beczŭletesse(n)... 
be érkezvé(n) az Portara .. jo akarokot szerezze(n), es czi-
nállion, mindeneket ideje(n) megh gátollion, auagj p(rae)-
veniallion [Törzs]. 1704: Ma jött levél Brassóból, akiben 
írták, hogy a kurucok megfelesedvén rá akartanak volna 
menni a Graven úrral lévő hadakra, de a mieink praeveniál-
ván, egy hajnalban rájuk ütöttenek [WIN I, 80]. 1710: Te-
leki Mihály ... azt mondja ... ha maga életit, gyermekeinek, 
feleséginek megmaradását szereti8, praeveniálja a magára 
következendő veszedelmet [CsH 115. — aBéldi Pál]. 

2. megakadályoz/gátol; a împiedica; verhindern. 1600: 
Vagion felette sok panazolkodas az Mezarosok feleol ... 
azért biro vram az Jdes vraimban tanachbely vraim melle 
hywassa (!) be egy reovid nap, es Akkoron zorgalmatoson 
inuestigaluan az protocolomot vegezzenek vgy feleolleok 
mikeppen kellessek pręuenialniok az eo vakmereosegbeol 
való kemensegeket [Kv; TanJk 1/1. 362]. 1620: Ez okért 
kell, ha lehet, preveniálni, hogy Startzert8 el ne bocsássák 
semmiképpen [BTN2 398. — 8Flandria követe Konstanti-
nápolyban]. 1777: Katalina Petru Mlgos Baro Jósika 
Dániel vr eö Nga dsugyája ezenn hellybe akarván irtani... 
Popa Juon is ... praevenialta Katalina Petrut, és nem en-
gedte ezen hellyen irtani [Dupapiátra H; GyK]. 

3. előre értesít/figyelmeztet; a preveni/avertiza; im vor-
aus warnen. 1670: Áz Dolhai és Kun jószág felől én prae-
veniáltam urunkot ü nagyságát [TML V, 56 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz]. 1705: Az ítílőmester Simonfi uram és 
mások is, akiknek feleségek odaki vagyon, kéredzeni akar-
nak, hogy cselédekre provideálhassanak, mely is mi for-
mán lehessen, holott odaki a kurucok kezekbe mennek, ha 
innen kimennek, amazok is pedig el nem bocsátják ma-
goktól, hogy amazokat praeveniálják [WIN I, 581]. 

preveniálhat 1. megelőzhet; a putea preveni/preîntîmpi-
na; zuvorkommen können. 1599: Myerthogy az zeoksegh 
naponkent aratton arad ... hogy ... annak praeuenialhassa-
nak eo kgmek vetettenek Adott egy vonasra fl. 2 [Kv; 
TanJk L/l. 343]. 1601: Myerthogy az naponkent való Zeok-
segek naponkent newekednek ... hogy praeuenialhassak eo 
kgmek varosul vetettenek adot egy vonasra fl 2 [Kv; i.h. 
385]. 1679/1681: Ö kglme8... ha kikben ... magok viselese 
iránt mi fogiatkozast tapasztal ... arról engemís kőtelessege 
szerint informállyon, hogi praevenialhassam gonosz mun-
kajokat tempestive [Vh; VhU 667. — 8Geor. Baranovszki 
supr. cast ] 

2. elháríthat, megakadályozhat; a putea evita/înlătura/ 
împiedica; verhindern können. 1704: az cancellariust ... 
Bethlen Miklós uramat ... megfogván a németek, vitték a 
commendans házához ... és ott szoros őrizet alatt őrzik ... 
azt értettem, hogy ... csinált volna valamely nagy munkát, 
melyet ... Bécsbe is azért küldött volna, hogy ezt praeve-
niálhatná [WIN I, 110]. 

preveniálhatás elháríthatás; posibilitate de prevenire/în-
läturare; Möglichkeit des Verhinderns. 1741: 'A kik(ne)k 
pedig, felettébb alkalmatlan és félelmes Commoditással 
lészen kémények és kürtöjők, az ollyakat, a' közönséges 
immineálható veszedelmek p(rae)veniálhatása végett, ezen 
becsûlletes atyánkfiai, levonatni 's elrontatni facultáltatnak 
[Dés; Jk 550a]. 

previál megelőz; a preveni/preîntîmpina; zuvorkommen. 
1705: Nagy örömmel értették8 az őfelsége armadiájának 
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országba való szerencsés és győzedelmes beérkezését ... 
Nem akarták pedig, hogy praevie ezen köszöntő levelekkel 
ne praeviálnák őket, jelentvén azt is, hogy mi is itt készek 
vagyunk az őfelsége szolgálatját kötelességünk szerint pro-
moveálni [WIN I, 611. — aA főrendek]. 

previcinál megkörnyékez; aînconjura; umgarnen. 1772/ 
1802: amint mentünk a Cometaneusakkal edgyűtt az Er-
dőn, a Bezdédi Lakosak közül hol kettő, hol három el men-
vén előre az Erdőben a Jegyes fáknál meg vonták magokat, 
's a velünk lévő Cometaneusak meg látván őket, hol, és 
melyik fánál vonták meg magokat, ugy mentenek és ugy 
vittenek minket a jegyes fákhaz observaltatván, hogy mi-
kint igyekeznek a jegyes faknak ki mutatásában a Cometa-
neusakat manuducálni, és facilitalni, meg hagyatott nékiek 
hogy soholtis az Erdőben a Cometaneusakot ne p(rae)vici-
naljak, s az jegyes fákat nékiek ne mutogassák [BSz; JHb 
LXVII/3. 140]. 

previcinált körülhatárolt; delimitat de jur împrejur; rund 
herum begrenzt. 1768: a' p(rae)vicinált Buza Földek Do-
bollyi Uramék kezekben maradnak [Ne; DobLev. 11/393. 
lb]. 1786: az 1716béli ki szakasztás szerént... az 56 véká-
nyi szántó földet ezen praevicinált Lábból, most a' gabona 
fel kelvénn tartozzam ki szakasztani; és a* mi meg marad 
a' ki szakasztásbol, azon fekügyék a' Zállóg Summa 
[Nagylak AF; i.h. III/619. la]. 1791: A' melly praevicinált 
és extensiojára nézve meg-is mért Curialis hellyen vágynák 
ezen alább declaralando épületek [Búzamező SzD; Ks 
74/56 Conscr. 5]. 

prevideál előre Iát; a prevedea; voraussehen. 1657: Ez 
ilyetén dolgot praevideálta volt szegény öreg fejedelem, 
mert látván nehezedését, felette szorgalmatos volt felőlem 
való tudakozásban, akarván derekas dispositiókat tenni 
[Kemön. 303]. 1710 k.: Én látván ezt a szörnyű észvesz-
tést, praevideálám: avagy a hazában lészen rút vérengzés ... 
avagy ... Béldi ... a portára megyen, és úgy is fegyvert hoz 
az országra [Bön. 708-9]. 1718: midőn látom és praevi-
dealom ŏ H(e)r(cegsé)g(éne)k ... nagy kárát ... kötelessé-
g e ^ ) és szoros Reversalisom(na)k tenora aszt tartya hogj 
Ur(am) kg(dne)k mint Principálisomnak ... insinualljam 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

prevízió előrelátás; previziune; Voraussicht. 1795: Ada-
mosnak a Kis Kükŭllo vizén tull levő darab határara a 
Mlgs föbb rendű s más birtokos Urasagok(na)k nevezete-
sebb Szöllö hegyeinek colaltatasokra nézve ... el kerŭlhetet-
len szükségek levén a Kis kŭkŭllö vizén erigalando allando 
lábos hidra ... mind fel epittésében mind Conservatiojában 
olyan praevisio s provisio tartassék hogy a szükséges ke-
születek(ne)k s orvoslasok(na)k elmulatasok miat, jövendő 
beli romlások s károk ne következzenek [Ádámos KK; JHb 
XIX/46]. 

prezencia jelenlét; prezenţä; Anwesenheit. 1684: Az 
penznek fel vetelere, Nagi Aszonyomis ... erőtlen s beteges 
leven ... eö kegmet Budaj Vr(ama)t biralta. Kegdet azért 
keriük adgia ... kezehez az megh irt ... pénzt ... ha miben 
kevantatni fogna az mi praesentiank ... eö kgmet authoral-
tuk [Diód AF; Incz. V. 27]. 1688: Requiraltatván ... Haller 
János Uramtol ő Ngatul... Franck Susanna Asszony ő klme 
házánál lévő Szálláson le tőtth ladabeii és azokon kivül is 

lévő bonumok(na)k is az mi praesentiankban valo megh 
látogatassa és Registraltattatassa véget. Mi is azért... meg 
látogatván es Rėgistromaltatvan, Uyobba(n) ő Ngok az mi 
jelen lételünkben az ladakot be pecsételtettèk [Beszt.; Ks S. 
Mise. 27]. 1712: egj Var(me)gje vagj Szék vice Király biraja 
esküttye presentyajàval maga vagj arra rendeltetet embere 
Szolgája, megh dúlhassa dulathassa ezen Írásunk ereivel 
[Mezőuraly TA; BLt]. 1741: azon Marhakot az én p(rae)sen-
tiamban bötsűltette el a Curator a... Kis Nyúlási Hűtős Birak-
kai [Nagyercse MT; Told. 36]. 1775: Marosán Urszul ... az 
Erdöpasztorral... ki menvén a deutrált szöllö Hegyre, és min-
den Pászma szŏllőböl, két három gerezd szôllôt vettunk Desz-
málas képpen ... a szöllös gazdáknak Praesentiájában lévén a 
Dészmálás ... és akkor senki annak nem reluctált [Topa-
sztkirály K; JHbK LVII/21. 4]. 1808: az a Testamentum 
törvényes a mellj leg alább két három személljek praesen-
tiajokban esik meg [Harasztos TA; Borb. II]. 

prezentál 1. átad; a préda; übergeben. 1609: Érkezek az 
Lengiel keouet 16 magaual Feyeruarrol ... es praesentala 
vrunk leuelet Biro v(ram)nak melyben parancziola hogi tiz-
tessegesen gazdalkodtasso(n) Biro vra(m) nekiek [Kv; 
Szám. 12b/IV. 358]. 1648: Az mi az level(ne)k allapottiat 
illeti, mi deaktalanok leue(n) nem tuttuk az leuel(ne)k 
co(n)tinentiajat, cziak szinte(n) praesentaltuk eö kglmek-
(ne)k [Kv; TJk VIII/4. 268]. 1682: Debreczeni András 
Ur(am) ... p(rae)sentala Incedi Mihály Ur(am)n(a)k egy 
quietantiaiat [Kv; RDL I. 161]. 1736: Mikor praesentálta 
az vőfély az menyasszonynak az ajándékot, hármat tán-
czolt, azután megint az több násznépihez ment [MetTr 
381]. 1743: Álittatott Pisztrangas halásznak Bolog Mihaj, 
aki tartozik annuatim be adni 600. mellyeket tartozik meg 
szarasztani ... és azután szárazon ... az Udvarb(a) p(rae)-
sentalni [Grohot H; Ks 62/6]. 

2. (iratot hivatalos helyen) bemutat/nyújt; a prezenta/în-
mîna (un act oficial); (ofíizielle Urkunde) vorzeigen/einrei-
chen. 1596 k.: Az megh holt leörinch deaknak Attiafiay Az 
vitezleö Zekel Moses Vram, Az keseruesekkel egyetemben 
ez Jeóúendeō zek napian az Benedekfy János es Kasa 
Istua(n) Gratiaioknak pariaiat ez zeken prasentalliak 
p(ro)testalnak [UszT]. 1597: Az mi reszbe(n) volt vetelke-
desbe kóztek az feóldeóknek mi volta praesentalak az 
Demeter Deák Testamentu(m) tetelereól valo leúelet [i.h. 
12/129]. 1599: ez felieol megh Irt Tanwknak ereossegere 
presentalja az megh holt Kis Kadar Janosnak Testamentum 
ieweletis kibeol manifeste c(on)stal hogy vçr zere(n)t valo 
Attiafia volt [Kv; TJk VI/1. 285]. 1614: Nouum Júdjciú-
mot extrahaltam, Kit in facie sedis Judjciariae presentalta-
mis [Kv; RDL I. 8]. 1756: Ez előtt egy néhány napokkal 
alázatos memorialisom mellett praesentaltam vala Excel-
lentiatok(na)k, s Natságtoknak Sepsi Király Biro Antos 
István Uram petsétes attestatioját [Feldoboly Hsz; DobLev. 
1/270. la Bartók Áron foly.]. — L. még AC 201. 

3. bemutat vkit; a prezenta/recomanda pe cineva; jn vor-
stellen. 1674: Mente(m)... Udvarhoz Radnotra eò kiglme-
vela, ugya(n) eò kiglme p(rae)sentáltis Urunk, Aszszo-
nyunk(na)kb [PatN 11. — "Teleki Mihállyal. bA fej-nek és 
feleségének]. 1700: írtam nemelj nap nyávaljás Lakatos 
Ferencz Ur(am) mellett Kgldnek, Sogor Uram ö kglme 
Almasi Istva(n) ur(am) fogta praesentalni valaki informa-
tiojára [Dés; RLt]. 1710 k.: Én evvel a deákkal... menék a 
generálishoz és beszélék véle a dologról, a deákot is 
praesentálám [Bön. 970]. 
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4. ünnepélyesen odavezet vkit; a conduce ín mod solemn 
pe cineva (la cineva); festlich hinfűhren. 1736: az meny-
aszszonyt az vőlegény hálóházába bévitték, s az vőlegény-
nek az vőfély presentálta feláldván őket szép áldásokkal 
[MetTr 388]. 

5. -ja magát jelentkezik/megjelenik vhol/vkinél; a se pre-
zenta undeva/la cineva; sich irgendwo/bei jm melden. 1664: 
Ma már ... itt* kell mulatnom, de Isten velem lévén, holnap 
Medgyesre és onnét csütörtökön Kegyelmetek szolgálatjára 
magamat praesentálom [TML III, 54 Teleki Mihály Kászonyi 
Mártonhoz. — Nagybányán]. 1670: Mivel azért szükségkép-
pen Kegyelmednek is az méltóságos fejedelemhez ő nagy-
ságához kell jőni, ott Kegyelmednek magam illendő becsü-
lettel praesentálom, mivel az levél csak credentionalis levél 
[TML V, 117 Kászonyi Márton Teleki Mihályhoz]. 

prezentálás átadás; predare; Übergabe. 1598: (Bíró 
uram) kwlte az harmincszadosokhoz az harmincszadrwl 
zolo priuilegiumnak presentalasara Geçrg deákot az lowass 
legint [Kv; Szám. 7/XVIII. 118 Masass Tamás sp kezével]. 
1739: Ezen dolgot" pedig elaborallyák Hadnagj atyánkfiá-
val, Assessor Nztes Dobolyi Márton és Nótárius Böször-
ményi András Atyánkfiai ö kglmek ... azon Instantiának 
P(rae)sentálására denomináltatnakb [Dés; Jk 50. 9a. — aAz 
instanciát. bKöv. a nevek fels.]. 

prezentálhat 1. átadhat; a putea préda; übergeben 
können. 1695: Ha ngod Com(m)ittáI udvarbíró vr(amna)k, 
küldgje kezembe ngod a' Commissiot, had maga(m) 
P(rae)sentalhassa(m) eö kglmenek, mert külömbe(n) kön-
nyein) el felejti a' dolgot [Gyf; KaLt]. 

2. (iratot) bemutathat/nyújthat; a putea prezenta/înmîna 
(un act oficial); (Urkunde) vorzeigen/einreichen können. 
1615: Az A. kewannia hallani az Noúúum continentiayat. 
Az J. nem p(rae)sentalhattia [UszT 20/66]. 

3. -ja magát vkinél jelentkezhet/megjelenhetik; a se pu-
tea prezenta la cineva; sich bei jm melden können. 1677: 
kivánom vala mostani udvarhoz való jövésemet, úgy hogy 
Kegyelmeddel készíthessem be és kegyelmes uramnak s 
velem sok jót tevő kegyelmes asszonyomnak gratiájával 
továbbá való dolgaimnak jobban való folytatására Kegyel-
med jó tanácsának, jó tetszésének elkövetésével praesentál-
hassam maga(ma)t [TML VII, 358-9 Béldi Pál Teleki 
Mihályhoz]. 

Szk: írása által -ja magát. 1670: Én ugyan beteg va-
gyok, mikor Kegyelmednek írásom által magamat nem 
Praesentálhatom [TML V, 322 Kászonyi Márton ua-hoz]. 

prezentáló átadó; care predă/prezintă (ceva); übergebend. 
1635: Ez leüelünk p(rae)sentalo két moldüaj Calugjerek kul-
dultanak es vettenek mind aprostol tizen het szamu Barmokat 
- Haggiuk ... söt parancziolliukis hüseghtek(ne)k ... bekeüel 
boezaiassa [BesztLt 103 I. Rákóczi György a beszt-i főbí-
róhoz]. 1640: ez leuel praesentalo Szakmari Marton Igj pa-
naszolkodot uolna [Kv; RDL I. 117b]. 1687: Bánffi Gyorgj 
Vram ŏ Ngä két Soljmot p(rae)sentalo szolgainak d. 90 [UtI]. 
1723: meszünnen disponalni bajos ... Annak okáért közéi lé-
vén kegyelmetekhez a' le vágatott es vecturazni való fa, ezen 
pommissionkat praesentalo Czeigházbéli embernek állítson 
kgltek Curr. nro 15 [Ks 18. XCIII a gub. Nsz-ből]. 

prezentáltat átadat; a face să fie predat/prezentat; über-
geben lassen. 1679: Szegény Boldovai uram árvái supp-

prézes 

licatiójokat Tofeus uram által Ngtoknak alázatoson 
praesentáltattam [TML VIII, 454 Teleki Mihály a fej-hez]. 
1735: Mlgos Groflf Ur Széki Teleki Ádám Ur(am) eő Nga 
szokott Sallariumunkat meg advan p(rae)sentaltata miné-
künk Felséges Romai Császár kegjelmes Urunk Koronás 
Királlyunk és örökös Fejedelmünk eő Felsége ... Compul-
sorium Mandatumat [BSz; TK1]. 1771: Tit. Tot Váradgyai 
idössbb Komis Gábor Ur missilis Levelét praesentáltatá 
Tit. Dévai György Ur Háportoni Udvari Birája, Brassován 
Vaszilia által [Fejér m.; DobLev. 11/428. 20]. 

prezentáltatik bemutattatik; a fi prezentat; vorgestellt 
werden. 1662: Minémű lövőszerszámok praesentáltatnak a 
generálnak a közönséges szolgálatra [SKr 255 Tartalomjel-
ző fejezetcímből]. 1690: mellyekrőla Inquisitio lesze(n) és 
annak idejeben ă G(ene)ralnak ő kgel(ne)k p(rae)sentaltatni 
fog [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej. ut. — aA törvény-
telenségekről]. 

prezentíroz tiszteleg; a prezenta arma/onor; präsentie-
ren. 1823-1830: ketten elmentünk, s magunkra megjártuk 
a várost8, kerítéseit, erősségeit, az őrző katonák még pré-
zentíroztak is nekünk puskájokkal [FogE 178. — "There-
sienstadt]. 

prezerváció védekezés; apărare, prezervaţie; Vorsorge. 
1718: Pestis alkalmatosságával ... Szükség praeservatiora 
nézve gondot viselni, az imit amót Bóltocskákban, és 
kunnyokban (!)... Lakó Emberekre, kiket is vagj tisztaság-
ra kenszeriteni, vagj onnan ki Szállittani Szükséges [KvLt 
1/235 gub.]. 

prezervál megvéd/óv; a apăra; hüten, beschützen. 1710: 
a Pestis miatt ... kívánván szegény Hazánk, még eddig 
azon Isten Itiletiböl meg maradott hellycit,... továbra is 
Isten után praeserválnj... parantsollyuk ... suhultis sokadal-
mok ne celebráltassanak [KvLt 1/198 a gub. Nsz-böl]. 

prezervativául óvás/védekezésképpen; ca/drept prezer-
vativ, ca măsură preventivă; vorbeugend. 1823-1830: Gróf 
Saint Martin himlőban <halt meg>, mert még a vaccinatio 
vagy tehénhimlővel való oltás nem tudódott, csak az úgy-
nevezett természetes, vagyis hólyagos himlőt oltották 
praeservativául az hólyagos himlő ellen [FogE 242-3]. 

prézes 1. elnök, elöljáró; preşedinte, prezident, prezeş; 
Präsident, Vorgesetzte(r). 1662: Az vicekapitány, Balogh 
Máté mellé minden dolgok igazgatására ezek rendeltettek 
vala ... Szalárdi János káptalan és a város igazgatói között 
principális avagy praeses [SKr 583]. 1710: Haller István ... 
hosszas betegsége után múlék ki e világból Szebenben, akit 
noha minden ember jámbor embernek tartott, míg a 
gubernátor éle, de mihelt a Gubernium praesesének tevék 
... ami fogyatkozások titkoson voltanak annakelőtte benne, 
a méltóság kimutattatá vele [CsH 440]. 1782: Alazatoson 
reménykedünk a Tekintetes Praeses Ur és a' Tekintetes 
Táblának méltóztassék ezen defſectusunkot kegyes sze-
mekkel megtekinteni ... és ... vjj Deputatus személyeket 
Exmittalni [Albis Hsz; BLev.]. 1797: Mivel ... minden 
udvari Tőrvényekben, vagy maga a' Földes Ur, vagy requi-
situssa, Assessor, vagy személlyesse, vagy pedig Tiszt, a 
Praeses: így ... a' hol a Tiszt a' Praeses, akkor a Derék 
Székre; mikor pedig maga a' Földes Ur requisitussa, vagy 
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személlyesse, akkor a' Vice Székre a' Causatis appellalni 
szükséges [Mv; MbK XII. 113]. 1800 k.: a Verös Kováts 
Corpus ... a Nagysagos Praeses Vr bölts előre látó intezese-
re fogja hadni, hogy minden három napos Gazda ... a 
Kohoban fújjon [Torockó; TLev. 9/30]. 1817: Légyenek a' 
nemessi Rend és Cívisek közül egyenlő Számmal buszon 
négy választott öregek, azoknak egy Praesesse vagy orátora 
[Szu; UszLt VIII. 68]. 1827: Mi Málnási Bartók Ádám ... 
Alsó Fejér Vármegye Marosi kerülete Orphanalis Székének 
Praesesse, és K. Sebesi Károly ... mái napra celebralando 
publicalt Licitatiora meg jelent Licitator Commissariusok: 
Adjuk tudtokra mindeneknek a' kiknek illik ... hogy ... a 
Licitatio ... végbe ment [Ne; DobLev. V/l 128a. la]. — L. 
még FogE 61, 92, 146, 238; RettE 248, 355 

2. diák-tanító; ajutor de învăţätor (din ríndul elevilor); 
Lehrerhelfer (aus der Schar der Schüler). 1823-1830: 
Voltanak úgynevezett praesesek is, kiket az absolutus és 
jobban tanult deákokból tettek ... Szoktak volt pedig 
praeseseket tenni zsidó, görög, deák nyelvekben, geometri-
ában, metafizikában, teológiában ... A teológiában Galatzi 
János volt a praeses [FogE 138-9]. 

prézesi segédtanítói; ca ajutor de înväţător; als Lehrer-
helfer. 1823-1830: nekem a görög classisba kellett men-
nem, melybe praesesi név alatt Galatzi János tanította a 
görög nyelvet [FogE 88]. 

prézesség elnökség; preşedinţie; Präsidentschañ. 1710: 
A fejedelem3 holta után, mivel a fia, noha választott fejede-
lem, de igen ifjú vala, Státus Consíliumot erigálának Teleki 
Mihály praesessége alatt [CsH 221-2. — aApafi Mihály]. 
1748: Néhai Tiszt. Superintendens Deáki Jósef Uram(na)k 
ez Életből lett kiköltözése után Vacantiában maradván 
Ecclesiánkban az Ecclesiasticus Curatoratus és a Venerab. 
Consistoriumban lévő Praesesség: azon Curatoratusra és 
Praesességre denomináltaték Tiszt. Esperest Szatmári 'Sig-
mond Uram [Kv; SRE 181]. 1772: Ezen nagy hírű-nevű 
gróf* ... lett Erdélyben az urak között legtudósabb úr. Az-
után ... tabulae regiae praesességre emeltetett [RettE 286. 
— "Lázár János]. — L. még Bön. 930. 

prezideál 1. elnököl; a prezida; präsidieren. 1662: Melly 
gyűlés napjára maga is császár személye szerint bemenvén 
és mindvégig praesideálván, a clérusnak a haza veszedel-
mével nem gondoló szokott ellenkedése miatt ... császár 
ollyan erös assecuratóriája mellett is ... nehezen vitetnek 
végbe az igazítandó s a hazát csendességre hozandó dolgok 
[SKr 278-9]. 1704: Ma reggel gyűle fel az ország a 
consultatióra és a Bethlen Miklós uram kívánságának dis-
cussiójára, holott az Gubemium is kijővén a gubernátoron 
kivül, minthogy az úr rosszul volt s ki nem jöhetett, hanem 
Apor uram praesideála [WIN I, 128]. 1710 k.: A guber-
nátor beteges lévén, gyülénk consistoriumba Naláczi István 
házához, én praesideáltam [Bön. 890]. 1752: Tudgyaë ... ã 
Tanú ... hogj... az Actor Urffi Praesesnek ültettetvén ... kik 
intimatiojára fordult meg osztán hogy az emiitett urffi ne 
Praesidiállyon ? [Dob.; MvRKLev. vk]. 1784 k.: Atyámfiai 
Causajokb(an) soha nem p(rae)sidealtam [Zetelaka U; 
UszLt XII. 89]. 1832: a' D(omina)le Forumon, a' D(o-
mi)nus Terrestris praesidíál, a* Zob Privilégiuma" szerént 
pedig, az officialis jelen van de nem praesidíál [Borb. II. — 
"Zob Mihálytól a tekeieknek 1486-ban adott kiváltságle-
vél]. — L. még FogE 273. 
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2. élen jár; a fi ín frunte; vorangehen. 1846: (A tanító) 
nem az ivás, és Felsöség elleni lábboltatások dolgába 
praesidéáljon [KLev.]. 

Vö. aprezidiál címszóval. 

prezidens 1. elnök; preşedinte, prezident; Präsident. 
1592: (A) lewelet ... Jelen lewen pręsidens vra(m) Jteleo 
mester vra(m) teob feo Ember ... latta(m) [UszT]. 1594: 
13. Marty Gherghel Deaknak az p(rae)sidensnek, Biro 
vram Akarattiabol vittem Enni aiandekoth" [Kv; Szám. 
6/VI. 12. — "Köv. a fels.]. 1657: Minekelőtte pedig az 
hadak egybengyülésének ideje lött volna, engemet az feje-
delemasszony Fogarasban expediála, mivel az Atyámnak is 
ki kell vala menni Kolosvárhoz, tanácsúr, praesidens, főis-
pán is lévén [Kemön. 126]. 1662: Barcsai Ákos uram em-
lékezhetik jobban reá, őkegyelme lévén akkor praesidens 
az országgyűlésében [SKr 471]. 1669: mikor Balogh 
Laszlo Uramot Vasárhelyi Gyűlésen meg Szolitotta az 
Fiscus én mondám Praesidens Uram(na)k hogy az Orszagh 
szolgálattyáb(an) vagyon az kapuk connumerálasáb(an) 
[Gyf; SLt 30. 1 . 9 St. Déczei de Thorda (35) ns vall.]. 
1677: valaki... Causakat agalni akar, a' Táblai Itilŏ Meste-
rek, és Praesidens elöt ... a' causanak decisiojáig ... igaz 
sinceritassal valo procuralására hittel legyenek kötelesek 
[AC 208-9]. 1680: al(aza)tos supplicatiom által, némelly 
nyughatattlan Szabadságot vadászó s kereső elméjű Szé-
kely Jobbágyim felól talaltam volt megh Nagod(a)t... Kö-
nyörgök ... méltóztassék Nagod Praesidens Ur(amna)k ... 
parancsolni, vetetődgyék igazittásban vélek valo bajosko-
dáso(m) [LLt özv. Lázár Istvánné Kereszturj Kristina 
foly.]. 1704: Ezzel az urak lemenvén, a statusok a praesi-
denssel együtt újobban discursusra vévén a dolgot végre 
voxolának [WIN I, 142]. 1710 k.: Szegény Bethlen Elek 
után tevők nagy munkával praesidensnek Keresztesi Sá-
muelt és bé is esketők [Bön. 893]. — L. még Kemön. 
124; MetTr 416; SKr 406; WIN I, 202. 

Szk: ország ~e. 1771: Csudálkozott az egész világ ak-
kor, miért házasodott oly alacsony helyre egy ország 
praesidensének fia, kinek édesatyja, Wesselényi István úr 
... nagyúr volt [RettE 258] * statuum - a karok elnöke. 
1761: Ugyanezen januariusban holt meg statuum praesi-
dens gr. Lázár János úr őexcellentiája Imre nevű fia [i.h. 
116]. 

2. (szerzetesi) rendfőnök; stareţ, egumen; Mönchordens-
vorsteher. 1776: kijőve P. Tompos, ă MVásárhellyi Tiszte-
lendő Páter Franciscanusok Praesidense, és bé hivá a' 
Segestyébe M. Groffné Aszszonyom ő Ngăt [Kóród KK; 
GyL. G. Vizi (30) rk kántor vall.]. 

Szk: páter 1737: a Tisztelendő Dési Catholica Resi-
dentia Tisztelendő Páter Praesidense ő Atyasága, a 
suspendált 60//forintok ki nem adattatásán(a)k Inhibitioja 
alóli absolváltátik [Dés; Jk 261a]. 

prezidensi elnöki; de preşedinte; prâsidial. 1731 k.: 
Néhai Keresztesi Sámuel Ur(am) ... derekas Tisteségekre, 
Ugi mint Consiliáriatüsságra, az után Praesidensi oſſicium-
ra, s Characterre promovéáltatott [JHb XLII]. 

prezidensség elnökség, elnöki tisztség; preşedinţie, 
prezidenţă; Prăsidentschaft, Präsidentenamt. 1657: 
atyám, látván az változó állapotokat, Kolosváratt az praesi-
densséget és tanácsuraságot resignálta, nem akarván egyik 
részre is köteles lenni [Kemön. 128]. 1667: Engemet 
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Urunk praesidensségre parancsolja Medgyesre menjek 
[TML IV, 20 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1742: 
Pongrácz vr ... az Praesidensséget nem nyerhette meg 
[ApLt 4 Zalányi Apor János Apor Péteméhez]. 

prezidiál 1. szállást tart; a-şi avea sdlaşul într-un anumit 
loc; Unterkunft habén. 1679: Az is hazugság, hogy Köké-
nyesdi urammal nem volt szabad beszélni az atyafiaknak. 
Nem volt az Radnóton való sok suttogás elég némelyeknek, 
hanem ötödnapig tractáltak bizonyos helyen bizonyos sze-
gélyek által; jöttek-mentek hozzá Kolozsvárról némelyike 
az uraimnak, ott praesidiálván akkor [TML VIII, 543 Tele-
ki Mihály Thököly Imréhez]. 

2. megszáll; a ocupa (un oraş); belagem | prezídiummal/ 
helyőrséggel megerősít; a întări cu prezidiu/garnizoană; mit 
Garnison verstärken. 1690: Maga az Lotharingiai Her-
czeghis Szebent... p(rae)sidealta [Ebesfva; Törzs. Bethlen 
Sámuel fej-i ut.]. 1710: a török porta, látván, Erdély már 
elszakadott tőle és a némethez hajlott, s a német császár 
hadai praesideálták is a várokot... azon tanácskozék, hogy 
visszafoglalja Erdélyt | a francia generál tovább nem tart-
hatja, accorda által feladja ... a város a császár és angliai 
hadakkal praesídeálják [CsH 220, 422]. 1710 k: Úgy 
rendelők Bethlen Sámuelt, kit szeptemberben hadastól 
magával elvűn Kővárhoz. A kuruc elfutott, a várat ő 
megélésezte, praesideálta, a vidékét égettette, népét vágatta 
Méltatlan [Bön. 940]. 

Ide tartozó adalékaink hangalakjában a prezideál ige hatása mutatkozik. 

prezidiált 1. vhol megszállt/szállást tartott; care a sălăş-
luit într-un anumit loc; Unterkunft gehabt. 1654: Mi azért 
e menénk ... Doboka Vármegyeb(en) Gőczre ... Megh 
®'uán az Móczár Istua(n) háza elöt ... hogy ott az mi 
Kglmes Urunk Eo Naga Diuisionale Mandatumanak Conti-
nenciaja szerént az praesidialt Atyaffiak közöt való oszta-
ghoz kezdenénk [Dob.; WassLt]. 
, 2. prezídiummal/helyőrséggel megerősített; care a fost 
•ntărit cu prezidiu/garnizoană; mit Garnison verstărkt. 
'690: Maga a Lotharingiai Herczeghis Szebent az mikor 
P[j"ae)sidealta, azt mondotta, hogy Segesvárt Medgyest és 
töb akkor nem praesidealt varasokat ... nem terheli sem 
Praesidiummal sem quartellyal [Törzs. Bethlen Sámuel fej-
' ut.]. 1704: azok itt nem voltanak az ország tagjai közül, 
nanem prezidiált helyeken voltanak [WIN I, 149]. 1710 k: 
H°gy ... mübennünk megnyughassék: minden úr, fö és 
"emes embert rendeljünk el véle együtt, ki melyik praesi-
ueált helyre vigye bé ... minden javait, feleségét, gyermekét 
I Amott falu, város, asztag égett, imitt a székely rebellált, 
Résnek a színe az ő felsége hűségében praesidiált helyek-
e n volt [BÖn. 940, 965]. 

prezidiárius 1. helyőrségi katona; sóidat din garni-
zoană; Gamisonssoldat. 1657: Közelb jüve, az víz két 
Pótján lévén kérdé nevemet; kinek megmondván maga-

annál inkább köszönte böcsülettel, én is hason-
.jképpen; és megtudakozván, kik légyenek az várban s mi 
""apottal praesidiariusok [Kemön. 195]. 1664: kérem 
y l m e d e t , az Istenért munkálkodjék az praesidiariusok 
eductiojában, hogy valami rendkívül való villongások ne 

^vetkezzenek [TML III, 43 Kászonyi Márton Teleki Mi-
"a,yhoz]. 1671: Mikola Sigmond Atyánkfiának ... Puszta 
pent Miklós nevű örökös Falu hellye határán, néha az 
0vakat hatalmasul ... az Colosvárat quartélyozó Katonák 

füvelték ... a Colosvárat lévő Praesidiariusok ... ujjobban-is 
hatalmasul reá hajtották volt ménesseket [CC 92]. 
1676/1681: Mint hogi penig az hol à félelem ninczen, ot 
bőcsűlet es tisztesség is nincz, azért à keves alatta való 
p(rae)sidiariusokat félelembeis tarcza* [Vh; VhU 664. — 
aA castellanus]. 1678: Szamasujvári Praesidiariusok szá-
mara vett poszto arra pótlására f 46 [UtI]. 1694: vagyon 
kilencz aprolekos Praesidiariusok szamara csinaltatot fo-
natos es fakbol való hazacska [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1700 
k : A' Praesidiarius és vitézlők is csak vgj fizet(ne)ka mint 
egjéb Lakosok [Somlyó Sz; SzVJk 67. — aTi. a papnak]. 
1710 k.: A székelységet disponáltak magok mellé, és üdőt 
nyertek a kolosvári s több praesidariusok ... mezei katonák 
öszvehozására [Bön. 708]. 

Szk: lovas 1662: maga is a kapitány a lovas 
praesidiáriusokkal ... Kállósemjén nevü faluban, ahová 
akkori hálásra jött és szállott volna a fejedelem, eleibe 
kijöttek vala [SKr 209] * magyar 1679/1681: Az mikor 
penigh, vagi nyárba(n) mezei dologra, vagi Télb(en) egyeb 
dologra, Pallérokat kíván az Udvarbíró, avagi valahova 
küldeni kell, akar Nemet, akar Magiar Praesidiariusokb(an) 
es szabadosokb(an), meg lassa hogi, adgyona [Vh; VhU 
666. — aA porkoláb] * német —• magyar 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; mit attribu-
tivem Gebrauch: helyőrségi; din garnizoană; Gamisons-. 
Szk: - darabont. 1675: Az praesidiarius darabantok(na)k 
kik az pelengér alatt megh verték1 adtu(n)k f — d 12 [Kv; 
Szám. 34/LVI. 10. — aMondré Pált, az elítéltet] * - kato-
na. 1687: My Nemes Közép Szolnak Varmegyében Szécs-
ben lakó Szécsi Gyeőrgy ... és ... Menyőben lakó Fodor Já-
nos ... Somlyón lakozó Balog Mihály ... és Szekeres Mi-
hály Praesidiar(ius) Katona, és Halmághi János eő Ngok hó 
pénzes író Déákja; Mindnyáján hűtős és Nemes személlyek 
... kűlde minket Kglmes Urunk eö Nga mostani Somlyai fö 
Capitánnya... Olosz Ferencz Vr(am) eő kglme, némű némű 
Inquisitio peragálására ... Czehb(e) [GramTr VIII. 45] * -
tizedes. 1687: Szűcs Mihály Praesidiar(ius) Tizedes Ánno-
r(um) 45 [Szilágycseh; i.h.]. 

prezidiáriusszámban helyőrségi-katonaszámban; ca 
sóidat de garnizoană; als Gamisonssoldat. 1662: Praesi-
diáriusszámba Jenőbe nem ült, mert az ellenség elérkezvén 
... hirtelen elment előtte [SKr 468]. 

prezídium 1. helyőrség; garnizoană (întărită), prezidiu; 
Garnison. 1597: die 27 Április, az presidiumra Rendelt 
adóban melliet az Orzag Reánk wetet fizetünk f 500 [Kv; 
Szám. 7/VI. 2]. 1599: Mind ez el mult eztendeobely, s 
mind penigh ez iden való eztendeoben való praesidiumra 
kjt reánk vettetek volt orzagul, fizettenek az mustra mes-
ternek Gereoffj Janosnak fl 600 [Kv; i.h. 8/XV. 9]. 1653: 
mikor megértette volna4, hogy Sigmondb Brassóból kijött 
... Ő is által kele a Maroson és Kolosvár felé méne, és hadat 
hagyván Kolosvárban, méne Szamos-Újvárhoz, és ott is 
praesidiumot hagya [ETA I, 62 NSz. — aBásta. bBáthori 
Zsigmond]. 1663: Anno 1663 esztendőben választattam az 
egész várostól az kolozsvári föbíróságnak tisztire. Megítil-
heti akárki: Erdélyben fejedelem lévén — az török paran-
csolatától filggvén az fejedelem és az ország —, az város-
ban pediglen az római császár őfelsége praesidiuma lévén, 
minemű vigyázással és félelemmel kellett hivatalomat 
viselnem [Kv; KvE 186 LJ]. 1677: Varadra signanter... de 
sőt tōb Véghelyeire-is az Országnak, és a' ben lévő Várak-
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ra, azokban lévő Praesidiumokra, hogy a' Fejedelmek 
szorgalmatos gondot viselvén, ha mikor azoknak épitések 
continualtatik, hogy oly emberekre-is bizattassék a' költ-
ség, a' kik nem másra, hanem csak arra convertállyák, vé-
geztetett [AC 246]. 1704: Ugyan ma küldött ki valami 
németeket a generál, kik valahová praesidiumnak fogtanak 
menni, Medgyesre vagy Segesvárra [WIN I, 268-9]. 1758: 
Ezen Zeőczi Máté volt a szamosújvári praesidiumhoz 
akkori időben fegyverekkel szolgáló, háromszáz számból 
álló drabontságnak főhadnagya ... Bethlen Gábor fejedelem 
idejében [RettE 54-5]. — L. még AC 105, 129; CC 45, 81; 
CsH 93, 161, 194; ETA I, 162; Kemön. 140, 148, 220; 
SKr 201, 244, 667, 675; SzO VI, 256; TML II, 263, 318, 
III, 345, 373, V, 54, 80, 507, VIII, 486, 559; WIN I, 224, 
258,273. 

Szk: -mai megrak. 1710: Rabutin ... Dévát, Kolosvárat 
... Görgényt, Brassót, Besztercét praesidiummal megrakja, 
a több hadakot Szebenben mind beszállíttatja [CsH 334] * 
-mai muniál. 1664: Zuzzát* is hirdetik ... hamar időn 
Iejőni, hogy az ide alább való várakat újabb praesidiummal 
muniálja [TML III, 56 Teleki Mihály a fej-hez. — 
aSouches császári vezért] * derék 1665: ezen a hídon az 
ágyúkat ki nem vihetni és mint vigyék ki ? hun csináljanak 
hidat? arra sok ember kell, sok ács, kovács kell, Debre-
czenbül ha kitelik mindez, de azokat ide hozni, erőltetni 
derék praesidiomnak való [TML III, 357 Boldvai Márton 
Teleki Mihályhoz]. 1676: Mi Uram ezt az várat derék 
praesidiummal nem tanáltuk, lévén benne német No 15, 
jószágbeli hites oláh drabant No 20. Magyar drabant sohul 
egy is nincsen [TML VII, 219 Sárosi János és Inczédi 
Zsigmond Teleki Mihályhoz] * erdélyi -. 1657: úgy 
végezénk, hogy az fejedelem commissariusi az vélek lévő 
erdélyi praesidiummal bémenjenek Munkácsban [Kemön. 
147] * gyalog -. 1662: Kolosvárba pedig a generál egy 
commendánt alatt való officéreket másfélezer lovag és 
gyalog praesidiummal... helyheztetvén ... mindenik helyen 
megtöbbíttetvén, magok a deréktáborokkal Zsibó felé 
kijődögéltek vala [SKr 663] * idegen/idegen nemzetből 
álló - 1660: Váradot ne felejtse Kegyelmetek emberrel s 
egyébbel muniálni, mert bizony elvész most, ha csak úgy 
hagyják. Kővárban sincs, úgy értem, semmi idegen praesi-
dium [TML I, 527-8 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 
1677: idegen nemzetnek, tiszteket, főképpen Várakban ne 
adgyon, idegen nemzetből állo praesidiumot, se Várakban, 
se maga mellett ne tartson, körülötte lévő belső udvara 
népén kivül [AC 23] * közönséges -. 1666/1701: az 
közönséges Presidiumnak eö kgek rendellyenek olly szál-
lást, hogy az ki bontakozás károkkal ne légye(n) [Kv; KvLt 
1/188] * kuruc 1705: A mi generálisunk pedig azzal 
ment el, hogy ... még addig neki sok dolga lesz akit végben 
kell vinni addig, míg az armada béérkezik. Ez pedig a 
lehet, hogy Hunyadon és Déván kuruc praesidiumok van-
nak, és ... azokra megyen [WIN I, 609-10]. 1710: (Érsek-
újvárt) feladák ... a kuruc praesidiumot elbocsátják, a vá-
rosban német praesídium szállá be [CsH 449] * lovag -

gyalog - * lovas -. 1675: Hír lévén Kameniczben, 
kiment az lovas praesidium, de az más rész had útban 
állván az Neszteren Moldova felé, nem mert az török az 
Neszteren által jőni [TML VII, 37 Béldi Pál Teleki Mi-
hályhoz] * magyar - 1663: Azon várakban levő magyar 
tisztek és magyar praesidium függnének ö nagyságátúl és 
... fejedelemnek tartozó homagiumokat engednék letenni, 
hogy annál bizonyosabb lehetne ő nagysága azon erössé-
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geknek kezében való vételében [TML II, 484 Teleki Mihály 
Gillány Gergelyhez] * német -. 1664: Már négy holnapja, 
hogy az német praesidiomnak nem fizetek. Valóban kérik 
hópénzeket [TML III, 134 Boldvai Márton Teleki Mihály-
hoz Székelyhídról]. 1710: Az erdélyi commendó penig 
Pekri Lőrincre marada. Rabutin a harc után Kolosvárra 
bemene, és a várost megsaccoltatván s a kőfalakot egyne-
hány ölnire lerontatván, az ott való német praesidiummal 
együtt Szebenben visszamene békivel [CsH 343] * ország 
-a. 1667: Ha ... be nem bocsátaná az ország praesidiumát, 
szorítsák be az várban, az vármegyét is ültessék fel s 
obsideálják [TML IV, 103 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] 
* várbeli -. 1669: Az én Istenem szent fiáért mentsen meg 
engem az olyan szolgálattúl, az hol kilencz forint kegyel-
mességet nem érdemel egy várbeli praesidium [TML IV, 
578 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1710: Szigetvára 
tovább nem állhatván az obsídiót, mikor a nagy éhség 
miatt annyira jutott volna a várbeli praesidium, hogy a 
lovokot vernék agyon s azokot ennék, kutyákkal, macskák-
kal együtt, és a török császár meg nem segílthetné, feladják 
a várat a római császár hadának [CsH 214-5]. 

2. -ul helyőrségként; ca trupă detaşament de pază; als 
Gamison. 1657: Nagy Imrehet néhány száz lovas fizetett 
haddal praesidiumul minden gyalog nélkül otthagyott 
[Kemön. 272]. 1666/1701: Ugy igyekezi az Nemes Ország 
az Colosvári állapatot moderálni, hogy ... Praesidiarius 
nevetis bár ne visellyenek, annál inkáb attul ne féllyenek, 
hogy valamely más vég helyb(en) Praesidiumúl Collocál-
tassanak, mert ollyan nem lészen [KvLt 1/188 ogy-i vég-
zés]. 

3. katonaság; oaste, trupe; Militär. 1657: El akarván azért 
onnan is indulni, az fejedelem is communicála vélem, és ké-
re, lennék már akár csak az kész dolognak promotora... kévá-
nám azért azt, hogy valami praesidiumot bocsátana és com-
missariusokat kísírésnek színe alatt vélünk [Kemön. 141] 
1677: A' Kapitány... a* Nemes ember joszágira praesidiumot 
ne küldgyön, és meg ne fogassa [AC 226]. 

4. elnöklet; preşedinfie, prezidiu; Vorsitz, Präsidium. 
1765: Die 24 Mártii Mlgs L. Baro és Fö-Curator Wesselé-
nyi Ferentz Vr ő Excellentiája a' kolosvári Venerabile Con-
sistoriumnak Tagjait, maga házához hivatván Consistoriu-
mot ültetett, ö Excellentiája maga Praesidiuma alatt 
[DobLev. IV/214]. 1781: A főispán Teleki Ádám úr beteg-
sége miá nem esheték meg a marchalis szék József császár 
hűségére homagiumunk depositiója végett usque ad 11-um 
Octobris; akkor is br. Bánffi György úr praesidiuma alatt 
Bonchidán [RettE 415-6]. 1789: Die 19a April. plenun; 
Consistorium tartatván Mlgos Insp. Curator B. Bántfj 
György Ur ö Nsga Praesidiuma alatt... a' Tiszt Clerus, a 
Domesticus Curator Urak és más Consistorialis Személyi 
jelen letekben [Kv; SRE 257], 1840: Fébrúárius 13ik Nap; 
ja Délutáni idején, valamint én — ugy feleségem is a 

Tanáts Házhoz fel-hivattatván, az holott a' Tkts Hadnagj 
Ur praesidiuma — alatt Feles Urak valának, a' kérdeztetett 
tőllem, hogy 12a Fébr tett Gyujtagatásrol nem tudok én 
valamit [Dés; DLt 277 Balogh László foly.]. 

prezídiumbeli I. mn helyörségbeli; de garnizoană/prez1' 
diu; Garnisons-. 1783: méltóztassanak ... az itten valo 
Praesidiumbéli Commendans Vitéz Kapitány urat requiſáj' 
ni, hogy elfogattassék ezen Excessivus ember és gonoszsá-
gaiért el véjendŏ büntetése véget az I. Regimenthez küldet' 
tessék [Mv; MbK XI. 68]. 



939 

II. fn helyőrségi katona; sóidat din garnizoană; Gami-
sonssoldat. 1657: megértvén ... azt is, hogy nappal az prae-
sidiumbeliek vigyáznak az városban is, de éjjel az várban 
takarodnak, és csak az városbéliek ... őrzik az várost 
[Kemön. 195]. 

prezfdiumfizetés a helyőrség javadalmazása; plata gar-
nizoanei; Garnisonslohn. 1662: Ezalatt Barcsai Ákos ko-
mornik-deákja, Dobolyi István a főkapitányhoz bejővén a 
Praesídiumfizetésre kétezer arany szép pénzsummát hozott 
és adott vala [SKr 507]. 

prezídiumos helyőrséggel ellátott; cu garnizoană/prezi-
diu; mit Garnison. 1664: az praesidiumos helyek felől 
szükséges volt volna ő felségét requirálni [TML III, 19 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

prezídiumpénz helyőrség zsoldja; solda garnizoanei; 
Garnisonsold. 1597: Gerofy Janoss wram zolgaiat wídte az 
Prcsidium pinszel Istŭan deákot wegy istŭan három loŭan 
szekerin Tordara ... —/75 [Kv; Szám. 7/XIV. 83 Masass 
Thamas sp kezével]. 

prezídium-pénzes helyőrség zsoldját szállító; care avea 
'a el solda garnizoanei; Garnisonsold liefemd. 1597: Az 
Presidiŭm pinszes Istŭan deákot widte Beel András ... 
Tordara ... f 1/50 [Kv; Szám. 7/XIV. 83 Masass Thamas sp 
izével]. 

prezídiumú (vmilyen számú) helyőrséggel ellátott; cu 
(un anumit număr de) garnizoane/prezidii; mit Garnison 
(von bestimmter Zahl). 1704: Badensis háromezer praesi-
diumú erős helyet megszállott, és azokat beszorítván min-
den órán expugnálja [WIN I, 247]. 

prezumpció 1. feltevés, feltételezés; prezumpţie, presu-
Punere; Vermutung | gyanúsítás, gyanú; bänuială, suspiciu-
ne; Verdacht. 1597: Myerthogy az Actor bizonsagy ... 
JJ'alamy nylwan valót ... az captiúúshoz nem bizonytot ... 
ho,°t in contrarium az captiuus bizonsagibol akiknél lakot, 
es conúersalkodot vellek, constal hogy semmi p(rae)súmtio 
ezeleottis hozza nem volt [Kv; TJk VI/1. 5a]. 1599: 
l̂ etczyk azért az teorwennek az Praesumptiokhoz kepest 

az tanúk az eleobbely lopogatasy feleol inferalnak 
"ogy Q2 fogoly leaninak harmad magawal Jámbor Tiztes-
segbely zemelyekel menteny kel magat [Kv; i.h. 329]. 
1600: Palastos Jstwan es Jeney Jstwan az eo igaz lelkek es-
meretekre valljak, hogy eok az hywatalokban es tiztekben 
^Vwen az varosnak valaztasa zerent minden effele dolgok-
on zorgalmatoson el eogyekeztek Jamy Kis Caspartis 
Penigh Nem az Bek Peter vadlasara hanem keoleomb 
eoleomb praesumptiokra es hallomasokra az mi tizteonk 

zerenth ideztetteok ele minth zinthen egyebeket, valakikhez 
Praesumtiok voltanak [Kv; i.h. 480]. 1648: Magiar András, 
?eplaki Horuath Sigmond V(ram) hazanal valo gond-
iseleõ, illien actiot moueal Magyar Leörincz new fogolj 
en, hogy illien praesumptio(m) va(gyo)n az megh irt I. 

eilena [Kv ; TJk VIII/4. 276. — aKöv. a részi.]. 
Szk: - ra megſogtat. 1648: Daroczi Ferencz preasump-

, 0 r a megh foghtatuan az Actrix Aszont az Incta(na)k 
z°lgaloiat mivel Aszszoniat el hatta volt melliet az 
ncta(n) negligálván (így!) Daroczi Ferencz nemoba(n) 
atta abbeli presumptioiat [Kv; i.h. 315] * bizonyos 

privilegiális 

1593: Mierthogi az bizonsagokbol az teorueni semmi 
bizonios dolgot nem tapazhat (!) megh, hogi az kouach 
legininek Jstuan kouachneual valami nyluan valo vetke pa-
raznasaga leot volna, vagi valami bizonios p(rae)sumptiok 
altal abban az uetekben deprehendaltatot volna, ez okon 
torturara az teorueni nem bochattia [Kv; TJk V/l. 380]. 
1594: Mierthogi az tanuk vallasokbol semmi oli bizonios 
presumptiot ... nem elicialhatni, kibeol az Alperesekhez 
valóba az gianosagh mehetne, Ázert ezekre a sorokra az 
tormentumra az teorueni nem bochattia [Kv; i.h. 454]. 
1599: Myert hogy az tanuknak vallasibol bizonios prae-
sumtiok elicealnak, hogy effele aprólék lopogatasy nem 
chyak egyezer, sem ketezer, hanem egy nehany vttal volta-
nak egy nehany helyeken ... az Actornak keresetire es kar-
wallasara per torturamis megh kérdezgethetik annak helyen 
[Kv; TJk VI/1. 335] * méltatlan 1669: Minthogy azért 
méltatlan praesumptiok miatt szenvedem az sententiázást, 
hiszem, Istenem megszán engem [TML IV. 603-4 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz] * nagy 1670: az Incta(na)k 
nyilva(n) valo boszorkánysága felől ne(m) docealnak, mind 
az által, mint hogy reportalnak oly világos Circumstantia-
kat... mellyek ne(m) kiczin p(rae)sumptiot importallnak az 
Inct(ana)k boszorkánysága, és bűjős bájoskodása felől... az 
nagy p(rae)sumptio alol tertio se eliberallya magát intra 
octava(m) [Kv; TanJk II/l. 724-5]. 

2. vélekedés; părere, opinie; Meinung, Ansicht. 1664: 
ellenem való rankorábúl írt levele Kegyelmednek, nem ír-
hatom, nehezen nem esett volna, melyekre való választéte-
lemet halasztottam ... Úgy hitetettem el magammal, azon 
Kegyelmed írási csak maga praesumptiójábul lettenek, mi-
vel nekem azokban némelyikében sem hírem, sem taná-
csom [TML III, 128 Teleki Mihály Veér Györgyhöz]. 

pribék \.ſn 1. hitszegő, áruló; trădător; Verräter. 1612: 
(Geczy András) ne(m) tekintue(n) sem Istent, sem az ne-
künk valo kötelesseget, sem penig az keresztyensegnek 
romlását, mint affele Pribék, hüttötlen Ember sok hamis 
practicaj altal mind magúnk, s mind Orzagúnk dolgait, 
hátra hagyuan magat promóúealta az portan, szép vegh 
hazainkat Töröknek igirte és haddal indúlt reánk [PLPr 73 
fej.]. 1662: Én Közép Szólnak Vármegyében Monoba(n) 
Lakozó Janós Deák ... az keresztyénséghnek termeszett 
szerént való ellenségével az Poganyokkal eggyet értettem 
minden romlásaba(n) ennek az földnek, rablásçkba(n), 
égetésekben ... társok volta(m), az Pogányok(na)k Ármássá 
lőttem ... Mely Jstentelen és keresztyénj termeszet ellen 
való lator Armasságomért ... meg fogattatvá(n) ... erős 
foghságba(n) tartattam ... halálra mint afféle Pribék megh 
sententiaztatta(m), exequaltatnijs akartak ... folyamodta(m) 
az Néhai Tekéntetes és Ngos Barcsai Sigmondné Aszszo-
nyomhoz; hogy ... váltana megh az haláltul [Monó Sz; 
BK]. 1663: egy emberséges ember sincs Erdélyben, ki az 
keresztyének jovát nem kivánja elmenvén az kételenítő 
török fegyver nyakokról, bizony szabadoson szólnak; van 
egynehány pribék, de megveri Isten őket nem sokára [TML 
II, 597 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. martalóc, útonálló; bandit; Bandit, Rŭuber. 1671: 
Hogy a' Pribékeket és ármásokat s' egyéb czégéres vétkek-
ben élö Latrokat-is ez után a' Faluknak lakosi ne lappang-
tassák dugassák, annál inkább mellettek fel-támadni ne 
mérészellyenek, hanem inkább ... azon hellyeknek Tisztei-
nek értésekre adgyák [CC 52]. 1672: Az vistai molnáromat 
két török, vagy pribék az éjjel elvitte az malombúi [TML 
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VI, 242 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1736: Mentünk 
szent Péter és szent Pál napján az bácsi templomhoz is ... 
az fejedelem németjeiben fegyveresen felesen kisértenek, 
mert félelmes vala mind az váradi töröktől, mind az pribé-
kektől [MetTr 434-5]. 

II. mn 1. hitvány, gazember; ticälos, nememic; nieder-
trächtig. 1619: ezt mondá Mehmet pasa, hogy: Csudálom 
én az én atyámfiát, hogy azféle pribék bestye kurvafiának 
hiszi el szavát [BTN2 180]. 1660: Az pribék papnak az 
gratiát megígérheted [TML I, 494 II. Rákóczi György Tele-
ki Mihályhoz]. 1663: Tudode 1662 esztendőben Kora-
czo(n) utan ket hettel mikor Nagy János V(ra)mat az pribék 
armasok ell vittek, ha az szovarosi Gergely pap akkor ott 
lőtt volna es szájából hallottadé hogy velle kerkedez volna 
hogy öiis ott volt es ha az armasokkal tarsalkodotte [Szék 
SzD; RLt 1]. 

2. semmirekellő; netrebnic; nichtswürdig. 1676: Pa. 
melly Pribék varró inast fogattunk volt varrani Kato szama-
ra annak attunk volt... flo. 4 [Beszt.; Törzs]. 

3. szitk alávaló; josnic, infam; nichtswürdig. Szk: ~ 
anyja. 1780: jo szerentséje Baszom a pribék Annját, hogj a 
Csejébe nem kaptuk [Etéd U; Pf]. 

o Szn. 1578: Bribek (!) János [Kv; TanJk V/3. 169a]. 
1590: Pribék Gergelj [Szu; UszT]. 1597: Pribék ferentz 
[Kv; Szám. 7/XII. 123]. 1614: Pribék Jstua(n)ne pix 
[A.csernáton Hsz; BethU 297] | Pribék Peter pp [A.boldog-
asszonyfva U; i.h. 171] | Pribék András pix. Pribék Istúan 
pix [Telekfva U; i.h. 115]. 1625: Pribék Jstwan [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 16]. 1640: Pribék Simon [Szevesztrény F; UF 
I, 753]. 1677/1681: Pribék Mihály [Vh; VhU 473]. 1687: 
Pribék Farkas [Bádok K; BHn 23]. XIX. sz. eleje: Maria 
Pribék [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

o Hn. 1699: Az Pribék Lokja mellet (sz) [Petek U; 
EHA]. 

pribékez pribéknek nevez/szid; a spune cuiva/despre 
cineva că este ticălos/nememic, a face pe cineva nemer-
'iic/ticälos; als Schurke nennen. 1688: Colosváratt külső 
Magiar uczáb(an) lakó Miklósi Dániel... magamat és fele-
séghemet sok emberek hallottára szidalmazott pribékezett, 
diffamalt, kurvázott, sok illetlen szókkal illetett [Kv; TJk 
XIII/1. 341]. 

pribékség hitszegés; ticäloşie, mîrşăvie; Treubruch, 
Treulosigkeit. 1670: Az debreczeniek nagy latorságokat 
Naláczi uramnak írt levelembül Kegyelmed megérti, mely 
nagy pribékséget cselekedett az az kutya birájok [TML V, 
608 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

priccs 1. egyszerű deszkafekhely; prici, pat de scînduri; 
aus Holzbrettern zusannebgeftlgte Liegestatte. 1808: vétet-
tetett a Várda Ház Pirittseire 15 szál ordináré deszka [Kvh; 
HSzjP]. 1827: (A) Katona Albert Mártonra tántorodott — 
ezért Albert Márton őtet kétszer pofon vágta, és a' pritsre le 
ültette [Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110]. 1840: Marton 
Ilonka Bátori Gyōrgyné ... részegen haza jővén, — rab 
Kováts Gyurit a1 tüszej melletti pritsröl le lökte | Bátori 
Györgyné... merőbe tagadja — hogy részeg nem volt, — 's 
tagadja azt is — hogy Kováts Gyurit a* kementze előtt levő 
pritsröl nem lökte le [Dés; DLt 36/1841]. 1844: A' rabok 
szobaiba tsak príts van [Dés; DLt 1285]. 1848: a Nms 
Város Tőmlötze számára égy Pritsnek az el készittesiért... 
égy pengő forintot fizetett légyen | ö t t heverő divánt 

(Prittset dészka párnástul) hat véset kémén fa Lábokra 
enyvezett plattokra égy őlös hoszszuságut [Dés; DLt]. 
1850: Egy prics, egy pokrocz [LLt]. 

2. egy fajta nyereg; un fel de şa; Art Sattel. 1843: Egy 
pritsre négy uj struplit tettem 2 Rf. Egy pár talpalot attam 
24 xr... Egy nyeregre két uj struplit tettem 1 Rf [Kv; Újf. 
Nemessányi András szíjgyártó kezével]. 1846: égy pritsre 
égy ujj strajelit (!) tettem a másikat meg bereltem másfél 
arasznyira, égy farmatring tartót tettem ... két hámot re(pe-
raltam) [Kv; Ujf. 1]. 

Frecskay 303 a nyeregfajták között emlit egy lapnyereg nevűt, melynek né-
met neveként a Prítsche szót adja meg. 

Szk: ánglus 1814: egy Anglus Pritsért és ahoz való 
Nyereg Szerszámért fizettem 66 Rf 65 xr [Dob.; BetLt 1] 
* magyar 1842: egy magyar és egy német Prits, minden 
hozzá való szerszámaival [Csekelaka AF; KCsl 3] * német 
- -> magyar 

priccses nyereg egy fajta nyereg; un fel de şa; Art 
Sattel. /820. Egy prittsés nyereg kengyellel, és le kötöjivel 
[Mv; MvLev.]. 

priccsnyereg egy fajta nyereg; un fel de şa; Art Sattel. 
1835: Egy prits nyereg tarka nyereg alá valóval [F.zsuk K; 
SLt Vegyes perir.]. 1849: Egy prits nyereg kengyel szijju, 
és vas 50 Rft [Görgény MT; Bom. G. XXIVd]. 1850: Egy 
prits nyereg szerszámostol [Dés; DLt 776]. 1859: Egy prits 
nyeregre három Darab és szegezés 20 xr [Kv; Újf. 1]. 

Szk: ~ kantár. 1849: Egy ujj prics nyereg kantár [Dés; 
DLt]. 1850: egy derék príts nyereg-kantár, s egész lovagló 
készlet 35 vft [Algyógy H; Born. F. Ii]. 

prietyen barát; prieten; Freund. 1755: az embert nem 
mindenkor bocsátotta bé a Házba, ollyankór mindenkor az 
eő Prietyennyei voltanak nálla [K; Told. 3a Franciscus 
Egyed vall.]. 

prikulics lidérc; pricolici, vîrcolac; Alp, Mahr. 1838-
1845: prikulics: „Prikulics" (román „prekulicsu") boszor-
kány, lidérc, miről hiszi a nép, hogy mint Proteus minden 
állatalakot képes magára fölvenni [MNyTK 107]. XIX. sz. 
m. / . : A benülő asszony nyujcson fél a körtőbe nyásba 
szúrva égy csonka sėprüt, különben a pirkoricz (!) a szép 
gyermeket égy nagyfejű, nagyhasu, rövidlábú kölyökvel 
cseréli fel [Hosszúfalu Br; Nyr IV, 557]. 

Szn. 1857: Moldován Mári Prikulitsné [Bh; RAk 155]. 

príma elseje; Intîi; erster Tag des Monats. 1835: minden 
Hónap kezdete körűi tőllem szorgalmatoson kérdi: Mikor 
lesz prima [Zsibó Sz; WLt]. 

Szk: - áprilist megjárja. 1674: Az szegény Inczédi való-
ban megjárta az príma Áprilist, mert most halva fekszik 
[TML VI, 566 Székely László Teleki Mihályhoz] * fa) ~ 
áprilist (meg)jártat(ja). 1665: Mi velünk Uram, az az töké-
letlen pasa valóban megjártatá az prima áprilist [TML III, 
469 Ébeni István ua-hoz]. 1678: Ktek talán tsak tréfára 
akarja venni a dolgot, s prima áprilist akar velünk jártatni 
[EOE XVI, 259]. 

primarietás elsőség; prioritate, întîetate; Priorität. 171 /• 
Ha hogy azért akarki ... magának primarietast vendicalna 
maga nagyzásával más(na)k ... kárát munkálódni ... csak 
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akarná is ... pénzének le tételével amovealtassa [Dés; DLt 
489]. 

primárius I. mn 1. - diák első diák, a diák-esküdtszék 
lagja; membru al juriului formát din elevi; erster Schüler, 
Mitglied des Schülergerichtes. 1758: Legelső praecepto-
rom volt Éltető András, igen nagy, jóforma, erős ember, 
Primárius deák, azután zilahi nótáriusságában hala meg 
[RettE 61]. 1789: Hogy néhai b. e. Tektes Magyarosi Ben-
jámin Ur ... Tiszts Tudós Imreh Ferentz Uramtol, akkor 
Nagy Enyedi Primárius Déáktol, nékem Kamarás társamtol 
Léváit légyen költsön 60 idest hatvan Forintokat, és 
Zálagul valami jóféle gyöngyöt hypotékált, ezt igen jol 
tudom [Sárd AF; DobLev. III/666]. 

2. - koakvizitor első/fö közszerzeményes/szerzőtárs; 
coachizitor principal; erster/Hauptmitverfasser. 1792: Ha 
mit doceál a praetendens Aszszony hogy primárius Coaqui-
?itor lett volna Néhai édes Attya Ura, és Mogyorosi Iusra 
investialtatott a Coaquisitio, igen is az Investitura(na)k fele 
részszét jo szivei léváilyuk [Ne; DobLev. IV/701]. 

II'fit szobafőnök a kollégiumban; responsabil de cameră 
într-un colegiu; Stubenaufseher im Kollégium. 1870 
k./1914: Primárius: minden szobában egy, a lakók közül 
legidősebb (tanulási fokozatra) vagy éppen esküdt (juratus) 
volt a szobafönök ... Felügyelt a szobában a napi rendre, 
tisztaságra | Az ajtótól jobbra eső ablakfelőli szögletben 
volt a primárius ágya, asztala; balfelöl a secundarius ágya, 
asztala [MvÉrt. 33-4, 15]. 

prímás hercegprímás; primat, primaş; Fürstprimas. 
1823-1830: Az elektor vagy papi választó fejedelem volt 
akkor Maximilián. II. József császárnak testvére, kinek is 
coadjutora, báró Dalberg itten Erfurtban lakott, akit Bona-
parte azután <a> Francia Birodalom prímásává tett volt 
[FogE 245]. 

prímásság (herceg) prímási tisztség; funcţia de primat/ 
Primaş; Funktion als Fürstprimas. 1782: (Károlyi Antal) 
Olaszországba küldetett volna hét esztendei exiliumba, a 
fiát pedig primásságra vagy micsoda nagy papuraságra 
emelte őfelsége [RettE 418]. 

Primiciás első mise; prima liturghie a unui preot catolic 
Proaspat hirotonisit; erste Messe des neuen Priesters. 1823: 

uj Pap Flóriánnak Primitiássa tartásakor 1 kupa Aszszu 
Szŏlŏ Bőr [Déva; Ks 106. 131]. 

primipila lófö rendű székely asszony; femeie din rîndul 
Pnmipiliior, soţia unui primipilus; Szeklerfrau vom Primipi-
usstand. 1606: Breda (!) relicta Stephani Abronfalui Primipi-
'a [UszT 20/111. — aVallja]. 1698: En al Csik széki Szent 
Simoni Nehay Lacz Balas primipilus Relictaja Georgj Erse-
P®t primipila testemben mint illien nyomom gutta útőtt Em-
ber beteges de Istennek hala eszemen es jo elmemen leuen ... 
J^zek testamentaria dispositiot [Csatószeg Çs; CsÁLt F. 27. 
^44]. 1728: Bartos Andrásné Márton Ágnes primipila 
^nnorum cir. 28a [Altorja Hsz; HSzjP. — aVallja]. 

Primipiláris Ióföi; de primipilus; vom/aus dem Primipi-
'usstand. Szk: -státus. 1765: Constal az Instansnak Primi-
Pţlaris Státussá azért ha elegedendō Darabontok talaltatnak 
^ménfalván ä Biroság és Polgárság viselesre, a Biroság és 
bolgárság viselestöl absolvaltatik [Usz; Sf] 

privilegiális 

primipiláris levél lóföi kiváltságlevél; act/scrisoare cu 
privilegii de primipilus; Brief/Urkunde über Privilegien des 
Primipilus. 1803: advan néhai nagy Mojses János Szabó 
Miháljnénak egy kitsid ben valót, meljet mostanis Szabó 
András uram bir egy kitsid kŭn valóval egyŭt... azon kis-
ded <ben> való pedig Tordai jus volt a Tordai familia Pri-
mipiláris leveléből mais meg lehet látni [Szenterzsébet U; 
Borb. II Agilis Tordai Sámuel (77) vall.]. 1807: A Primi-
pillaris Levelivel is magán nem segíthet legkissebbenis a 
Panaszlott, mert a tsak Copia [Aranyosrákos TA; i.h.]. 

primipilátus lóföség, lóföi kiváltság; situaţia privi-
legiată a unui primipilus; privilegierter Stand des Primi-
pilus, Primipilat. 1612: Mi hiuunk az uitezleo Uzoni Beldj 
Kelemen ada ertesünkre ielentuen hogi egi Csiki Szent-
georgy Jmreh Peter neuu iobbagia mi teollunk, nem tudank 
miczioda szin alat, Primipilatust extrahalt uolna [BLt 3 
Báthori Gábor fej.]. 

primipilus lófö, lófö rendű személy; primipilus; Primi-
pilus. 1593: Chizer Balas Palfalwj primipilus [UszT 
10/90]. 1595: Valentin(us) Hannagj de Malomfalúa primi-
pylus [i.h. 10/40]. 1614: Primipilus ninczegynel teób. Im-
reh Dauuid; azis budoso [Bodos Hsz; BethU 210]. 1641: 
Mü Mihaczi Demeter Illieffalui mostan Sepsi Szeknek 
Vice király biraja, es ... Ereszteueny Istuan ... primipilus ... 
keozul eligalt birak [Kp I. 53]. 1656: Mü Szabó Thamas 
Nob. es Balint János primipil(us) kik az ide alab megh irt 
dologban fogot birakok vagiunk [BikfVa Hsz; BLt]. 1667: 
János Deák alias Gall primipilus mosta(n) Jllyefalui Schola 
mester [Hsz; BLt 3]. 1671: Székely Atyánkfiai-is jelentik, 
hogy ... az hol elégséges Darabantok voltanak, azok visel-
ték a' Falus Biroságot, a' hol penig azok nem voltak az 
Primipilusok-is viselték [CC 36]. 1710/1792: Albisban ... 
jövenek mi előnkben illyen betsŭlletes Szemelyek, Testvér 
Atyafiak, úgymint Tiszteletes Etzken Sámuel Pap Uram 
mostan Hunyodvármegyében Kéméndi Praedicator... és ... 
Etzken György Uram mint Vér Atyafiú, Primipilus [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 29]. 1773: Csik várdõthfalvi Petres 
Mattyas primipilus actualis cántor [Szentkirály Cs; EHA]. 
1784: Csíkjenőfalvi primipilus Vizi Péter törvényben hítta 
csíkjenőfalvi Biro Albertet ez okona [Jenőfva Cs; RSzF 
259. — aKöv. a részi.]. 1809: Én Királlyi fö Kormányozo, 
a Királyi Guberniummal egyet értöleg ... minden Armalis-
tákat, Egyházi Nemes Embereket, Primipilusokat, és Pixi-
dariusokat, arról bizonyossá tészem, hogy mihelyst ök a 
közelebbről tartandó Gyirás Székeknek alkalmatosságával 
lustraltatnak ... azonnal az adozo Tabellákból jövendőre 
nézve lejendö kitöröltetések aránt a Rendelések meg fog-
nak tétetni [Kv; Somb. II]. — L. még CsVh 78, 82; RSzF 
101, 107, 109, 123, 138, 143,213, 228. 

primipilusi lóföi; de primipilus, din rîndul primipililor; 
aus/vom Primipilus-Stand. Szk: - rend. 1794: Ez előtt való 
napokban alázatos Instántiánkot nyujtottuk vala Nagyság-
tok(na)k eleibe az köztünk lévő Annalistáknak velünk nem 
szolgáíása iránt; a' melyre kegyes válaszát vettük Nagyság-
tok(na)k ... H Almási Lakosok ugy mint Primipilusi és Co-
lonus Rendek [Szu; Borb. II] * - személy. 1728: Műk ... 
Szent Ersebeten Lakok Majzos János nagyob es Hajdo 
János mind ketten primipillusi nemes szemeljek ... Miko-
ron volnánk ... az Szakacs György nemes Szemelj hazanal, 
jóven mű ellőnkben ... Szakacs György es Bodo Pal Dara-
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bont szemelj Szent Ersebetiek, ada mŭ előttünk Bodo Pal 
... Egy Darab szanto földet Zalogara [Usz; i.h.]. 

primipilus-rend lófö-rend; rîndul primipililor; Primi-
pilus-Stand. 1844: a ... bizonyitványbeli „Lovag" egyéb 
arànt elég tiszta Magyarságú ki fejezés alatt nem más mint 
„primipillus" rend értetik [UszLt XI. 85/1. 8]. 

primipilusság lóföség; situaţia privilegiatä a unui primi-
pilus; Primipilat, privilegierter Stand des Primipilus. 1741: 
Tamás János Fiai Tamás András Tamás Mihály Tamas Ist-
ván Primipilussagok iránt az Darabontok Contradicaln(a)k 
[Lövéte U; UszLt XII. 86]. 

primipilus-személy lófö-személy; persoană din rîndul 
primipililor; Primipilus. 1794: Mü ... Szent Ersebeti ide a 
láb subskribált primipillus Szemelyek Adjuk a mi igaz 
hitünk Szerént valo testimonialis Levelünket Arol hogy ... 
hírt tévénk hogy Ö kegyelmek meg jelenjenek a közelebb 
követközendö pénteken A Nemes Kereszt Ur fi Szekben 
Kereszturat hogy valami Déli barátomot (!) meg halgos-
sonok [Usz; Borb. II]. 

primogenitura elsőszülött; întîiul născut; Erstgebore-
ne(r). XVIII. sz. eleje: Néha az Attyak Szép Leanyokot Jó-
szágra Gazdaságra nézve megh vecsemedezet Familiaba 
adgyák, és ă Primogeniturája kolontoson esik, de az után 
per Curiositatem resuscitállya ä Famíliát [JHb 17/10 lótar-
tási ut.]. 

princ herceg; prinţ; Prinz. 1736: A békesség minden bi-
zonnyal meg van a Franczia és a mi Urunk között Is-
t e n i e k hálá és Princ Conde jō Bécsbe, a ki ott fog szün-
telen residealni a Franczia részről [ApLt 2 Káinoki Mihály 
Apor Péternéhez Nsz-bőlJ. 

Án. 1811: Printz8 [ÁrE 134. — aMénló]. 

principális I. mn 1. fö, elsőrendű; principal; Haupt-. 
1793/1794: a Commissio a' jelen lévő Compossessorokkal 
... meg indulván a' fennebb speciſice le irt három prin-
cipális Nyilakot... a' három részen lévő Compossessorok-
(na)k birodalmában botsátotta a' Nyilak szerent [M.bagó 
AF; DobLev. IV/139. 22]. 1794: mitől esik jol nem tudha-
tom, hogy ugy reá estenek mindenek, és kivánnyák el pusz-
tittani, A Felesége is ennek principális oka [Déva; Ksj | Az 
égisz verekedésnek Principális oka Veres György volt [uo.; 
Ks 79. XXVI. 10]. 1811: ezen ... Helységben egész határ 
Osztály Celebráltatván ... a Felső Határon lévő Fordulo a 
Geometra Ur által őt principális Lineakra fel is osztatván, 
minékünk is ... négy Antiqua után jutott hat Szántó Táb-
lánk [M.köblös SzD; RLt]. 

Szk: - aktor elsőrendű felperes. 1770: 16-17-ma et sub-
sequentibus diebus voltam a tótfalusi erdők osztására. Szil-
vási János ... kiváltván azt a részt, melyet eddig gr. Komis 
Zsigmond úr bírt, volt a principális actor [RettE 241] * ~ 
inctus elsőrendű alperes. 1738: a Szőts Czéh vagy az Prin-
cipális Inctus ... praemonialtatnak, hogy aféle enormis bün-
tetéseket evitallyanak [Torda; TJkT I. 172]. 

2. elsődleges, eredeti; originar, iniţial; originál, primăr. 
1669: küldené Kegyelmed bizonyos emberét... Késmárkra, 
hogy az ott való híres doctor csinálna olyan alkalmatos esz-
közt ... hogy akár ételben, akár italban tétetődnék, munká-
lódnék akármelyikben egyaránt, csakhogy vagy felettébb 

való keserűségével vagy édességével az ételnek vagy ital-
nak maga principális ízét ne rontaná el [TML IV, 489 Szé-
kely László Teleki Mihályhoz]. 

II. fn 1. feljebbvaló, felettes; şef, principal; Vorge-
setzte(r). 1585: Paxij Caspar vallia, Dabo leorincz es Ta-
mas az Jstenert kert engemet hogy az eo Atthiokfiat ky 
eresztessem az principálissá! kezessege(n) [Kv; TJk IV/1. 
442]. 1600: Bizonittchyak megh azt hogy mind vttjokban, 
s mind penigh az Varoson az megh holt legeny es teob 
tarsay Attanak okot az haborusagra, eok magok mentse-
gekbe oltalmaztak magokat In c(on)trarium az megh holt 
embernek principalisys bizonittchyanak mindeneket [Kv; 
TJk VI/1. 454]. 1614: az ő Principalissj it in facie sedis 
Judjciariae Ország törúenye szerent Jurallyanak azon, hogy 
azokat az Leúeleket az en Uram Boldisar Deák atta nekik 
[Kv; RDL I. 8]. 1720: Méltóságos Ur Branitzkai Jasika (!) 
Imreh Uram eo Nagjtsaga ... Szokot jussamat meg adván 
mint Szolga bironak, Nemes Thorda varmegje Méltóságos 
Fö Ispánnja mint principálisom kenszerite eo Nga hogj 
menjek el ... Oláh Rákosra [T; JHb XIII/65]. 1761: Az 
Utrizalt napon en Conscribaltom Melgos B. Principális 
Urammal a mit ott kaptom [Branyicska H; JHb XXXV/45. 
8]. 1782: a Praefectus ... ha láttya a keze alatt valo Tisztek-
(ne)k korhelsegeket s insinceritassokatt tartozik azt min-
denkor Principalissának megjelenteni [Thor. XX/4]. 1784: 
kelletvén ... egy olyan Diáriumot tartani, a' melyben min-
den némü Traktírsághoz való Erogatiojikot, és Perceptio-
jikot... feljegyezni tartoznak: Ezen könyvet... Mgos Prin-
cipálisoknak ... producályák [Told. 16/87]. 1804: a sze-
gény Birois ugj meg szokta néhai Principálissátol az italt... 
hogj szinte el ázik a világról [Ádámos KK; Pk 5]. 1808: 
Más nap reggel ... a Vetőbben mentem Principális uram 
számára mint kötelesse [Déva; Ks 119b]. 1828: Principáli-
som Groff Rhedei Adam Uram ... Pánczelcsehenn edj Pap 
Tyimofia Nevű Colonussa igen jo faragó szolgáját a Fa-
lusiak el fogták Thironak aki már negyven esztendős Em-
ber vagyon [Doboka; BetLt 1 Kis István Vajna Istvánhoz]. 

2. (városi) elöljáró; principal (al oroşului); (städtischer) 
Vorgesetzte(r). 1605: akar kihez is, úgy mint tellyes Exe-
cútorok menyenek ki ha à fel, ky az Jokba(n) vagyo(n) 
relúctal, és ellenkezik, tehát az Osztó Byrak az Princy-
palissal eggyüt adgyak hirre, ö kgmeknek Tanaczúl [Kv; 
TanJk l/l. 499]. 1734: Nemes Déés Varossá(na)k Csatany 
nevű Falujabol hami lábos Marhák ... el vesztenek ... a 

Nemes Város Principalissaj eő kglmek a Karosoknak hittel 
ammire mernek mondani karókról Csatánnal fizettessék 
meg [Dés; Jk 448b]. 1738: Procurator Nztes Simon István 
ö kglme ... Város dolgáb(an) mikoron jő, akkor is a Princi-
pal issai tartoznak Succurálni [Dés; Jk 449]. 

3. megbízó/meghatalmazó személy; persoană care împu-
terniceşte pe cineva pentru a face ceva; jn mit et\y. 
betrauende Person. 1673/1681: Az Supplicans Iro deákja 
bar iol megh gondolna, az Supplicatioban mitt irjon, es 
mint exponallya az dolgot, bar most eleb olvassa vala megh 
principalissanak igassagát, s kűlőmben talalta Volna az 
dolgot lenni, az mint exponalta [VhU 463 Thököly Imre 
vál.]. /677:Ha valamely prókátor kötelessége ellen el nem 
járna hiven a' fel-vet causajában principalissának ... a' Fis-
calis Director procedallyon az ollyan ellen [AC 209]. 1710: 
A belgák residense az ö principálissinak levelivel együtt a 
császárhoz felmegyen és nagy bátran a levelet megadván, 
azt mondja a császárnak: „Szentséges római Imperátor, az 
én hatalmas principálisaim, a belgiumi ordók, felette igeíl 
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álmélkodnak a Felséged dolgain" [CsH 98-9]. 1841: Min-
den plenipotentiarius ... köteles mindent elkövetni, ä mi 
principálissá és ennek maradékaira nézve Szerentsés és 
boldogito [Asz; Bosla. Fülep András assz. kezével]. 

4. munkaadó/alkalmazó gazda; patron, stăpîn; Arbeit-
geber. 1831: Gellérd Abel (34)... Deés Akna felöl a' Déési 
Határ szélben levő fogados ... val ... Néhai Principálisom-
nál, Bor Arendator Czetz Vártán urnái itt benn lévén, dol-
gaim be végzése után hazafelé indultam [Dés; DLt 332. 
11]. 1846: A' Déési Betsületes nemes Szabó Czéh ... 
anélkül — hogy Principalissam panaszolt volna a1 nemes 
Czéhnek mŭvhellyébŏl fel tiltatt 's más müvhelybe rendel-
tek [Dés; DLt 850] | Kereskedő Kremer Sámuel Jnassa 
Nagy Sándor... val... Láttam principálisom bóltyábol hogy 
Darvas János jött a' mészár székek felől le felé [Dés; DLt 
530/1847. 8]. 

5. kezdeményező; promotor, iniţiator; Anreger, Initiator. 
1676: Az gyűléskor holmi privatumok csendesítették né-
melyek részéről, de az principálisok soha azt fúvni, coholni 
meg nem szünének [TML VII, 207 Matskási Boldizsár 
Teleki Mihályhoz]. 1740: a veszekedes(ne)k Principálissá, 
és minden ok nélkül való inditoja a Serelmes Kováts Samu 
volt [Torda; TJkT I. 181]. 
. 6. pártfogó; protector; Protektor. 1870k./1914: Principá-

lis: nagy név, fontos név, sokszor döntő név (protectio) a 
deák, tehologus és jogász életében — a régi alma materes 
időkben ... Voltak kosztos, pénzes, teljes ellátással és pénz-
?el is honoráló principálisok ... kik a privát pécit vakációra 
, s kivitték magukhoz; hol a szegény deák legény ... a prin-
cipálisa házánál mint családtag szerepelt [MvÉrt. 34-5]. 

principális asszony úrnő, akivel szemben vki alárendelt 
szolgálati viszonyban van; stăpînă; Dame, der gegenüber jd 
jmtergeordnet ist. 1785: Széki Teleki Adámne B. Vesse-
lényi Mária Aszszony ö Nsága N Nyúlási Gondviselője 
Nemzetes Nagy István Ur(am) ö Kegylme igéré ott in facie 
Loci hogy az egész Summát Ki fizetni Principális Aszszo-
nya parontsolattyábol Kész és az egész Monosteriát Kezé-
he* vészi [Nagynyulas TA; TKI Kis Solymosi Simon Peter 

kezével]. 

Principálisné úmö, akivel szemben vki alárendelt szol-
gálati viszonyban van; stftpînă; Dame, der gegenüber jd 
untergeordnet ist. 1798: Fogadtam meg Mlgs Groff Princi-
Palisne Aszszonyom Mlgs Groff Betlen Samuelne aszszony 
fámára esztendeig Frajnak Radnotfai Nms Albert Josef 
Uramnak az Léányát Albert Márist [Banyica K; IB. Gom-

István tt kezével]. 1801: ezen ujj Contractusnak párját 
vitte az Plenipotentiariussa, hogy az Principalisnéjával 

suhscribáltassa [Kóród KK; Ks 68. 49. 41 gr. Komis Gás-
Pár nyíl.]. /823: én az én kötelességemet most is úgy kívá-
nom folytatni, és az Udvar Betsűletét mostis ugy kívánom 
enn tartani mintha ő Nagysága mostis élne, és mint ha 

néKem mostis Principalisnem volna [Alpestes H; Told. 7] | 
nem szégyenli ily beteges Principalisneját boszontani [Mv; 
KJSZ 17]. 1837: a principálisné aszszonyom ... bé vitt 
^olosvárra... égy ezüst csengetyüt [Doboka; BetLt 1 Pákei 
J^anlelné Benkő Susánna (40) dom. bíróné vall.]. 1850: 
?J'gos Principálisné Aszonyom Sándor Jánosné [Sárd KK; 

Principátus fejedelemség; principat; Fürstentum. 1705: 
'y®n hír is jött most, hogy Fehérvárott nagy lövés lött 

privilegiális 

volna. Ki azt mondja, hogy valamely odaki esett victoriá-
nak az örömét lűtték, ki azt, hogy a békesség örömét lütték, 
ki azt, hogy Rákóczi urama érkezett bé, oda a principátusba 
béülvén [WIN 1,474. — aII. Rákóczi Ferenc]. 

Szk: hereditárius 1717: Mivel a keresztényi igaz ügy 
és a mellett felséges urunk és fejedelmünk eddig győze-
delmesen vitézkedő fegyverinek boldogulását isten maga 
kezin hordozza ... elhisszük és hogy felséges urunk ezen 
hereditárius principatusának conservatiojára atyai és 
elegedendőképen gondot visel, azt is bizonyoson tudjuk 
[SzO VII, 226]. 

principia alsóbb iskolai osztály; clasă din cursul infe-
rior; untere Klasse in der Schule. 1736: Udvarhelyen ... 
volt két mester, egyik syntaxist, grammaticát tanított, az 
másik principiát [MetTr 435]. 

principista 1. alsóbb osztályos tanuló; elev din clasele 
inferioare; Schüler aus einer unteren Klasse. 1736: Akkor 
penig nem hitták az mestereket ugy hogy: rhétorok meste-
re, syntaxisták mestere, principisták mestere, hanem nagy 
mester, középső mester, kis mester | volt egy kis bolt, ab-
ban tanították az syntaxist és grammaticát, az szép kis 
világos bolt vala; az mellett volt egy más bolt, az kiben 
tanították az principistákot és kis gyermekeket [MetTr 427, 
430-1]. 

2. fejedelmi ösztöndíjas tanuló; student (la teologie) care 
beneficia de o bursä acordatä de funda(ia princiară; Schü-
ler mit fUrstlichem Stipendium. 1870 k./1914: Principista: 
azokat hivták így, kik kitűnő bizonyítvánnyal mentek theo-
logiára ... s a fejedelmi alapítványnak részesei lettek ... in-
gyen szállás, tandíjmentesség ... évnegyedenként 25 fit 
pénz. Stipendium, beneficium principis [MvÉrt. 36]. 

princípium I. alapelv, vezérelv; principiu, idee de bază; 
Grundprinzip. 1804: a fellyebbekb(en) meg allíttatt princí-
piumok szerint köteleztettnek az Osztozó Felek mind az 
Ingó, mind az Ingatlan Jókra nézve a Nyilakot ki dolgozni, 
az adaequatiot meg tenni [Szentimre AF; DobLev. IV/874. 
6a]. 1818: ezeken az erötelen s ä valósággal ellenkező Prin-
cípiumokon fundálván meg Kedves öcsém Ur(am) további 
felelettyeit, önként következik hogy kéntelenek lészŭnk ă 
magunk jussunkat és részünket a maga uttyán ki keresni 
Kedves ötsém Ur(am) kéziből [Szentbenedek AF; i.h. 
V/1014 Mohai Lőrincz Dobolyi Sigmondhoz]. 1832: né-
mely idegen Birtokatlan Demagogusok, itten megjelennek, 
és ököllel kivánnyák a jelenlevők fejekbe a rósz principiu-
makat be verni [Ne; KCsI 6]. 

2. felsőség, (vkik felett) uralkodni vágyás; superioritate; 
Machthaberei, Superiorität. 1662: Az új fejedelem tisztihez 
akarván fogni, Gyulai Ferenc megakadályozza. Kinek prin-
cípiuma, faggatózása, búsongása, tanácskozása az ország 
parancsolatára első hideg válasza, arra a káptalanok jöven-
dölő feleleti [SKr 392 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

princ-metál vmilyen ércvegyülék; un anumit fel de 
aliaj; Art Erzlegierung. 1768: Printz metalb(an) foglalt 
Nyomisma (!) 4 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb]. 

Szk: - csengettyű. 1801: Egy Réz ütőjü fa nyelű Printz-
mét (!) tsengettyű [Vargyas U; CsS] * ~ gomb. 1787: Egy 
fekete Bárány bőrrel prémezet Frantzia kek Poszto viseltes 
férfi mente printzmétál Gombokkal, és pikkellyekkel Hf 8 
[Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 4 ] * -
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gyertyatartó. 1746: Két princz metall gyertyatartó [Var-
gyas U; Dániel Ad. 256 br. Dániel István ingóságjegyzéke]. 
1793: Ket printzmetal gyertya tartó [Kv; TL Conscr ] * -
kanál. 1746: Egy csonka princz metál kanal [Vargyas U; 
DanielAd. 257 br. Dániel István ingóságjegyzéke] * -
pikkely —> - gomb. 

prinszora csapda; prinsoare, capcană pentru animale; 
Falle. 1755: mikor azon örökséget nagy erdőből irtani kez-
dettem, két le tsonkált fa felett valami prinszorát nem ta-
pasztaltam, azt se tudom Csertézálás volté, vagy egyéb 
uton esett azon két fa le csonkázása [Balsa H; GyK. Thor-
dasán Davidutz (60) zs vall.]. • 

prior perjel, rendfőnök; prior; Ordensvorsteher. Szk: 
páter 1726: Az Tövissi Páter Príortul hoztunk levelet 
hogj ne háborgasson, de az volt az felelet Hadnagj Uramtol 
nékem nem paranczol az Páter [Ne; Ks 90]. 

prioritás elsőbbség; prioritate; Prioritat. 1599: Nob: Lu-
cas Trauzner ... fatetur. Mikor az Danchyak Lórincznek es 
Geletit Istwannak Statualtuk Az Daroczy Peter fak (!) hazat 
Magiar uczaba(n) Akkor eode(m) tempore Mind a ket fel 
oth volt, senkinek semmy prioritást Az massík elót ne(m) 
Attribualtunk [Kv; TJk VI/1. 354a]. 1669: mint viselte 
legyen magát Töppeltinus és miképpen attribuálta magának 
a prioritást [TML IV, 470 Fleischer András Teleki Mihály-
hoz]. 1843: Én Haszonbérbe Kiadó tartozom a1 stipulalt 
esztendők lefoljása alatt a' Haszonbérlőt nevezett porţiom 
csendes használatába meg tartani... ha a Haszonbérlő Évek 
le foljta után, azt megint Haszonbérbe adó szándékom 
leénd, akkor is prioritássa lesz mostani Haszonbérlőmnek 
mások felett [Nagylak AF; DobLev. V/1248]. 

priskabőr vmilyen prém; un fel de blanâ; Art Pelz. 
1581: Három muszkva suba vagyon, egyik fejér priska 
bőrrel bérlett, másik veres mohar, harmadik csemelet azo-
kat hagyom a húgaimnak [SzO IV, 76 Székely András 
végr.]. 

privál 1. vagyonától megfoszt; a deposeda de avere; ent-
eignen, jm das Vermögen nehmen. 1586: Kwn gaspart az 
Jozagtwl az terwjn es mijs priualnok [BK. Báthori István 
fej. rend.]. 1639: Tudgiake hogi Bogati Andrasne Azzo-
niomtol mikor el foglaltotta volt az megh holt kgls Urunk 
az kaptalanok altal az Bogathi Joszagot es ahoz Tartozókat, 
az vtan kelletett eö kglmenek ketelensegh alat contrahalni 
miuel mindeneteol priualtak uolt es semmieuel ne(m) uolt 
szabad [T; WassLt vk]. 1735/1760: Concludáltatott vége-
zetre a falusi kösséget sem kivánván a Poss(ess)orok eö 
Ngok és kglmek, mod nélkült meg szomoritani, és minden 
beneficiumátol priválni... Hogy ... lévén a Falunak két kö-
zönséges jo darab kaszáló Rétye ... az az falu közönséges 
szükségére ... mostis meg hagyattassanak [Elekes AF; 
DobLev. 1/164. 8]. 1782: A* Jobbágyot és Sellért felettébb 
valo szolgálattal ne terhellyea, nevezetesen minden héten 
két két napnál többet, akár gyalog szerben, akár marhájával 
légyen töllök ne praetendállyon, s ökőt az eddig birt vagyo-
notskájoktol ne privállya [Ne; i.h. III/569. 2b. — aAz 
árendátor]. 

2. vmilyen tisztségtől megfoszt, felment; a destitui, a 
elibera/scoate dintr-o funcţie; jn seines Amtes entheben. 
1661: elébbi Feiedelem Bartsai Akos Vr(am) nemw nemw 

idegen indulattal uiseltetue(n), fiunkat Kemeny Simont 
azo(n) feő Kapitansaghnak Tiztiteöl priualua(n), imponalta 
uolt annak subealását Tekentetes Nemzetes Bethlen János 
Uram(na)k [UszLt IX. 75/35 Kemény János fej. rend.]. 
1677: A' Mely Oláh pap ... más valláson valókat copu-
lalna, vagy tudva, két feleségű embert... Az Oláh Püspök 
... Papságátol-is privallya, ha ugy fogják érdemleni [AC 
15]. 1704: Sárosi uram példája ... kiről speciális mandatu-
ma volt őfelségének hogy aresztálják, tisztitől priválják és 
ellene törvényesen procedáljanak [WIN 1,131]. 

priválhat megfoszthat; a putea priva de ceva; um etw. 
verkürzen können. 1752: Ngodnak elég hatalma vágjon az 
Hajdúkon, szolgalattyok béritől is privalhattya s ökōt val-
toztathattya [Futásfva Hsz; ApLt 3 Dombi János Apor Pé-
terhez]. 

priváltatás megfosztatás; destituire, eliberare din 
funcţie; Ausschließen (vom Amt). 1661: elebbi Feiedelem 
Bartsai Akos Vr(am)... fiunkat Kemeny Simont azo(n) feö 
Kapitansaghnak Tiztiteöl priualua(n), imponalta uolt annak 
subealását Tekentetes Nemzetes Betlen János Uram(na)k ... 
Noha ... fiunknak abbeli Tisztiteöl beöcstelenwl leött 
priualtatasa [UszLt IX. 75 Kemény János fej. rend.]. 

priváltatik 1. (vagyonától) megfosztatik; a fi deposedat 
(de avere); (des Vermögens) beraubt werden. 1607: ha Az 
Jsten Czeffej Margit Azzont kegielmes gonduiselesebeól, 
Hazas társul eö kemenek nem rendelte volna Az sok kar 
vallasok es fogiatkozasok miatt, Jozaganak nagj rezeteol 
priualtatnj kellet volna [Ks NN 30]. 1630: Suki Benedek-
nek alázatos keőnyeőrgésére megh engettwk, hogy iduezűlt 
fejedelem, prędecessorunktúl, és Vrunktul ... Colossi Só 
aknánkrul Vitâ duran(te), annuatim neki Conferalt száz 
forint ereő számú keő sókat, mellyektül eddigh tizen négy 
esztendeők forgasa alatt priüaltatott, successiuis tempori-
bus az Dési aknankrul fogyatkozas nélkül exigalhassa [SLt 
A. 45]. 1677: A' Jesuitai szerzet... minden nével nevezen-
dő jóknak birodalmitol-is privaltatott | Lovak tartása, azo-
kon valo járás, a' parasztságnak meg-engedtetik, hogy má-
sok által azoktol nem priváltatnak, sem pedig érette meg 
nem büntettetnek [AC 8, 235]. 1726: Ha ezen Testamen-
(tomb)an meg nem nyugodnának az en Edes Gyermekim, 
valameljik izgágát keresne: tehát az oljan gyermekem, min-
den acquisitumtol privaltassek [ApLt 3 Apor Péter végr.]-
1741: a Szegénység maga minden napi sustentatiojara valo 
mediumaktolis privaltattvăn ehvel halásra jutatt [Kéménd 
H; Ks 101 Zejk István lev.]. 1747 k.: (Aki bányát kezd) 
magát adgya Jobbágy(na)k; ha pedig annak magát adni 
nem akarná, Bányájától priváltassék [Torockó; TLev. 2/1] 
1748: Maga sem tagadgj (!) az Incta Paráznaságát... hóhér 
ál(ta)l veszszŏvel meg tsapattassék és a' Városról ki tsapat-
tassék, de gúnyájától hóhér ál(ta)l ne privaltassék [Torda; 
TJkT III. 210]. 1777: ennekelőtte birtak a Ködmönössiek a 
Konkojfalvi Határnak a Vale Kodminusuluj felöl valo 
részin egj néhány darab Földeket, de azoktol priváltattak 
mivel a Konkojfalviak ki verték őket belőlle [Körtvélycs 
SzD; JHbK LVIII. 28]. 

2. (tisztségétől) megfosztatik/felmentetik; a fi destituit/ 
eliberat din funcţie; seines Amtes enthoben werden. 1592: 
Lazlo Matthias, János kiraliok Es Somliay Báthory Istwan 
vaida lewelej, hogy az eo Birodalmokban walahol vamok 
vadnak, Senki Coloswariakon vamot ne vehessen, Se Ares-
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talhasson, hanem Coloswary Biro eleibe ieowen, fwstin ke-
reshesse a' Coloswary Embert. Ha ki penigh ez ellen chele-
kednek, Annak mind vamia, s mind faluya el foglaltassek 
az varmegie Espani altal, ha az Espanokis el nem foglalnak 
tiztekteöl priualtassanak [Kv; Diósylnd. 58]. 1619: Ferdi-
nandus ... azt pretendálván, hogy koronázott királyok ő az 
cseheknek, és ha most priváltatott is az királyságtól ... eli-
gálta magát az római imperatorságra [BTN 355]. 1657: 
disgratiában esék Nigron ... és az generálságtól is priválta-
ték [Kemön. 46]. 1677: (Ha a rabokat) a' Tisztek ... ma-
gok bocsáttatnák-el, vagy Jobbágyocká tennék, vagy meg-
sanczoltatnák ... Tisztektől privaltassanak [AC 130]. 1704: 
kegyelmes urunk őfelsége kegyelmes parancsolatja, hogy 
tisztitől priváltassék, arestáltassék3 [WIN I, 174. — 'Sárosi 
János]. 1710: Rabutin törvényt láttat rájaa a Gubernium-
mal, tisztitől, becsületitől priváltatik [CsH 335. — aBoér 
Ferencre]. 1711: a reformátusok ... tisztektől priváltatának 
[CsH 94]. 1759: privaltaték ... a föispánságtól [RettE 96]. 
1791: Papsági functiojatol privaltatott egészen [Sebeshely 
H; JHb]. 

3. (el)vétetik; a fi luat; genommen werden. 1687 k.: Pro-
ventus Pastoris ... Eskető pénz d. 20 ... Temető pénz kivel 
mint alkhatik. A' melly végzés ellen ha valaki reluctal első-
ben) flór. 12. másodszor flór. 24 priváltassék [Moson MT; 
MMatr. 262]. 

privát 1. saját tulajdonú; privát, de proprietate particu-
•arä; privát, von eigenem Besitz. 1831: Gróff Széki Teleki 
Imre Ur eő Nagyságának Kővár vidékén ... P. Hidegkuton 
Peszte Csoroj nevezetű helyen lévő tiltott privát allodialis 
Erdőjét jol tudom [Hosszúfalu Szt; TKhf Drágos Dumitru 
(?2) ns vall.]. 1840: széna nélkŭltis maradánk, égy olyan 
határban ahol semmi privát kaszállo nintsen, lehetetlen te-
hát, ilyen kŏrnyŭl állásokba élést adnunk [Kisnyulas MT; 
KLev.]. 

2. egyéni; privát, individual; privát, individuell. 1821: 
Egy birtokos is Somboron a Ketskék iránt, semmi panaszt, 
Sohová nem kivánt tenni, Sombori István Ur is, koránt sem 
annak tekintetéből, kivánt panaszolni, hogy abban valami 
különös kárát tapasztalta volna, hanem ... hogy az által a' 
Ţőbb possessorokon mintegy truttzolhasson; egész bizada-
jómmal vagyunk az iránt, hogy az Felsőség illyen privát 
^ánchorbol támadott fel adónak kedvéért annyi Szegény 
Embert romlásban nem kiván hozni [M.zsombor K; Somb. 
11 Sombori Farkas kezével]. 

priváta I. mn 1. egyéni, saját; individual, privát; eigen. 
'662: Gróf Homonnai Jánosnak nagy sok levelei fogattat-
ván el a mieinktül, mind császár, s mind a hadi tanácsok 
e'Ött nagy invectióval vádolja vala a palatínust, hogy csá-
szárnak ollyan derekas hadaival semmi haszonra való 
dolgot végbevinni nem tudott volnşu nagy részét ideveszt-
v*n az ármádának, ki csak maga priváta glóriáját, hírét-ne-
^ţt keresvén, csak maga tanácsán járt volna [SKr 238]. 

777: Gr. Komis Mihály úr elkezdette volt a privata életet, 
?® őfelsége magához hívatta s most actu Bécsben vagyon 
lRettE 380]. 

2. - perszóna magánszemély; persoană particularä/pri-
atŭ; Privatperson. 1667: Ez, Uram, inauditum, articulust 

?8y privata personának kivonatni merészeljen [TML IV, 29 
°*nfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1710: nem jó nemcsak 
Sy nemzetet, hanem még csak priváta nagy personát is 

m°cskos szókkal becsteleníteni [CsH 77]. 1744: az paraszt 

privilegiális 

emberek ellen, akár Communitas légyen, akár privata 
Personák, nints más Competens fórum, hanem a' Nemes 
Vármegyének Filialis Széke, melly vulgo Ispán-Székinek 
szokott hivattatni [WassLt Czegei Wass Adám kezével]. 

II. fii 1. magánóra; lecţie particulară; Privatstunde. 
1823-1830: Délután 1 órakor classisban exponáltak, 2 
órakor szabadon voltak, s magukra leckét tanultak, vagy 
expositióra készültek; 3 órakor classisban, négykor kama-
rában privátára, öt órakor elbocsáttattak8 [FogE 124. — aA 
tanulók]. 1870 k/1914: Privata: a magántanitó által adott 
tanítási óra [MvÉrt. 36]. 

2. illemhely; privată, closet; Klosett. 1829: az Udvaron lé-
vő kut, és priváta kitakaríttásokra ... s' a.t. ment mind őszve 
193 Rf. 34 xr [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 

privátáztat magánórát ad; a da lecţii particulare; Privát-
stunden geben. 1823-1830: minthogy négy órakor a deá-
kok tanítványaikkal privátáztattak, annál fogva két-három 
deák alig ment a leckéjére8, hanem az írását leírván megta-
nultuk, s úgy cenzúráztunk belőle [FogE 140. — aBasa 
Istvánnak]. 

privátdiner magánszolga; slugă personală; Privatdiener. 
1823-1830: Egyik kamarában volt szállva egy bécsi báró, 
Busch nevü főhadnagy ... Ennek egyik karja meg volt lőve 
és még nem volt begyógyulva. Sok fájdalmat szenvedett, s 
akarta, hogy vele időt töltsek ... Volt egy privát Dienere is 
[FogE 262]. 

privátim 1. egyénileg; individual; individuell. 1758: 
mindennémű kaszáló, és Szántó földöknek (:ha csak az 
erdőből való, Irtasokkal vagy tisztogatásokkal privátim 
nem szaporították:) egyenlő nagyságúnak és kicsiségűnek 
kell lenni mindenekben [Nyárló Sz; Mk III. XXIV/464]. 
1786: nem igaz az hogy az Thoroczkai Communitas vagy 
különös tehetössebb gazdak privátim a Határokan lévő 
Erdőket praedalnak [Torockó; TLev. 4/13 32]. 

2. személy szerint; personal; persönlich. 1618: Hogy le-
het ez az dolog így, ha ez az dolog mind így vagyon, hogy 
az fejedelem erről nekem privátim nem írt? [BTN2 113-4]. 
1655: privátim kgld elöt insolent(er) diffamàlt légyen enge-
met Csepreghi p(rae)cise, mivel nem tudom, holot én 
igasságosson cselekettem véllek [Kv; CartTr II. 897 Tho-
mas Ozdi vall.]. 1748: A' mi az én Nobilitasomat illeti ... 
ha nekem privátim arról Donatiom nintsenis, eö ipsō ta-
men, hogy Thordai ember vagyok, beneficii Privilegii com-
munis Nemes embernek írathattam magamat ... máskép-
penis nem vagyok senki Jobbágya [Torda; TJkT III. 228]. 
1813: Eskettetett A Mgs Gróf és Gubernátor ö Exja Csé-
száz (!) kotsissa ifjú Legény minek utánna privátim recon-
cilialt Krasznai Mihálly ä Nagy János Menyetske Léá-
nyával Ersébettel [Gyalu K; RAk 23]. 

3. szűkebb körben; privátim, confidenţial; im privátén 
Bereich/Kreis. 1657: azon reggel mindjárt audientiám lön 
privátim, senkit tolmácsnak is nem admittálván, csak ket-
ten maradván szegény jámbor császárral, Ferdinandus se-
cundussal [Kemön. 104]. 1662: Palatínus is mind privá-
tim, s mind közönséges helyen nagyon inti s kínszeréti vala 
az evangélicusokat, hagynának most békét a relígiónak, 
nyúlnának az ország megmaradására tartozó közönséges 
dologhoz [SKr 680]. 1823-1830: privátim a maga házánál 
tanított3 zsidó nyelvet, előbb a Josué, azután a Mózes első 
könyvéből [FogE 140. — aZilai Sámuel]. 



privatista 

privatista magánszemély; persoana privată/particulară; 
Privatperson. 1736 u.: engemet is azért a publicum bonu-
mot egyenesen concemáló projectumért el akarnak vala 
veszteni a sok privatisták, ha a felséges Udvar decretaliter 
ne inhibeálja őket [MetTrCs 468]. 

privatizál magánzóként él; a privatiza, a trăi ca per-
soană privată; privatisieren. 1823-1830: Enyeden absolvált 
az úrfia... Lett volt a királyi táblán supemumerarius adses-
sor, de lemondott róla, és ma privatizál | gróf Bethlen Imre 
lett volt itthon kir. tábla asszesszora, azután Küküllő vár-
megyei, végre Alsó-Fejér vármegyei igen activus főispán, 
hanem ... lemondván hivataláról, most privatizál [FogE 
115, 243-4. — aIfj. Szentpáli Elek]. 

privatizmus egyéni haszon; beneſiciu individual; eige-
ner Profit. 1736: a be vejendő és bé-vétettetett borok pedig 
jók és italra alkalmatosok légyenek, alávaló bort semmi 
privatismusért; vagy respectusert bé ne végyenek Borbirák 
atyánkfiai ő kglmek [Dés; Jk 460a]. 

privátlevél magánlevél; scrisoare particulară; Privat-
brief. 1809: A küldött más privát leveleket el utositottam 
[Kisbuny Szt; EMLt Katona lev.]. 1819/1831: Csegezi 
Eleknek Csipkés Alberthez irt privát Levele az Hunyadi 
Rosália vesztegetése iránt de 27a Aug. 1805 [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 1828: kevés privát Leveleket kaptunk [BetLt 
4 Hodor Károly lev.]. 1879: Küldtem a Vas. Ujs.-nak is 
valamit, s Nagy Miklós privát levélben köszönte meg 
[PLev. 65 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

priváttandíj magántandíj; taxä şcolară privată/indivi-
duală; Privatschulgeld. 1870 k./1914: Promissio: régebb 
időben a kialkudott tanitoi sallarium, később a tanulók 
szülői által a priváttandijon felül s leginkább az osztály- és 
szaktanítóknak adott pénzbeli jutalom [MvÉrt. 36]. 

priváttanítvány magántanítvány; elev particular; Privat-
schüler. 1870 k./1914: (A) végzett theologus, ki... nem ka-
pott valamelyik kollégiumnál jurátusságot (osztálytanító) s 
igy vagy ott, hol a theologiát végezte, vagy ott, az honnan 
theologiára jött: kitartás alá jutott... főtt ételt, priváttanit-
ványt, legációt kapott s igy az évet kihúzta [MvErt. 5]. 

privátum 1. magánügy; chestiune personalä/particulară; 
Privatsache. 1618: Vagyon, Kegyelmes uram, valami mos-
tanra való privatumunk, kiről Nagyságodnak írnom nem 
késő [BTN 119]. 1696: Edes Úrfi az én ifiui Gyönyörűsé-
ges életem nem irigyelhető, nem leven semmi kellemetes-
seg benne, mind magam Privatumom irántt... mind Pedig 
Hazámnak nagy inségett — s — Utolso Pusztulasátul Valo 
Rettegeset s félelmét, Gyakran szemléluen [Vécs MT; TKI 
Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 1704: a generál leküldé az 
uraknak Pekri uramnak egy levelét ... kiben több priva-
tumok között íija, hogy úgy hallja, hogy Haller István uram 
el akar válni a feleségétől [WIN I, 186]. 

2. önérdek; interes personal; Privatinteresse. 1663: Ke-
gyelmesen tökéletesen el is hidgye Nagyságod, nem ma-
gam privatumom, sem egyéb respectus valami tartoztat itt, 
hanem Nagyságtok és hazám hasznát nézem itt való laká-
somban [TML II, 591 Teleki Mihály Bornemisza Anná-
hoz]. 1671: Nemely Oláh Eszperestek és papok privata 
iniuriabol, vagy magok privatumoktol viseltetvén, magok 
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halgatojok közzül némellyekre neheztelvén, egész falukat 
tiltottanak-el a' Templomtol | némellyek ... olly immunitást 
s' Privilégiumot extraháltak, hogy közönséges tereh vise-
léstől immunisok legyenek, végeztük azért... hogy az illyen 
... magok hasznát, Privatumat kővető embereknek privilé-
giumok cassaltassék invalidaltassék [CC 4, 41]. 1710: a 
publicum bónumot feljebb kellene becsülni a privátumnál s 
atyafiságnál [CsH 427]. 1784: az illyen rend béli Emberek 
magok privatumakban fáradozván az közönséges Tereh 
viseléstől nem excusaltatthatnak [Torockó; TLev. 2/6. 3a]. 

3. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: egyéni, személyes; privát, particular, individual; 
eigen, persönlich. 1783: több alázatos panaszimis vad(na)k 
ezen Helység Biráira, mert ha a privátum szenvedéseimet 
el halgatomis a publicumakotis mint magokban bizakodo 
vakmerő paraszt szófogadatlanok miá tőkei letesen a Felsé-
ges Királlyi rendelesek szerént egyedül Torotzkon nem 
effectualhatom [Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb kezé-
vel]. 1808: egy darabotska idötöl fogva oly privátum Just 
kivánt formálni [Mezőpanit MT; Berz. 5. 43. S. 113]. 

privátus I. mn 1. magán; privát, particular; privát. Szk: 
- atyafi magánember. 1660: És ha kiktől s mivel ... vagy 
az hatalmas nemzetek, vagy ország, annak méltóságos feje-
delme, akár pedig más privatus atyafiak ellen vádoltatom, 
azbéli ártatlanságát igyemnek Isten előtt kegyelmetek 
eleiben terjesztvén, jó Ítéletek alá engedelmesen bocsátom 
[Kemlr. 337]. 1677: Ha melly joszágokban a' Fiscus ennek 
utánna valami latitalo és subticealt just venne eszében, azt 
nem per quindenalem productionem, vagy egyéb extraordi-
narius processuson keresse, hanem eo Juridico processu, 
valamint egymás kőzöt a' privatus Atyánkfiai szoktanak 
perleni, inchoállya Causaját [AC 46]. 1703: Szükséges-
képpen kellet nekünk Guberniumul Privatus Atyankfiaitol 
Szaz ezer Rhenes forintot költsön anticipative fel vennünk 
az eo Felsege Militiaja Szükségére [UszLt IX. 77/71 gub.] 
* - birtokos. 1812: (A) Berek(ne)k Nap kelet felől valo 
részében sok más privátus Birtokosoknak is van egy egy 
kis Berketskéjek [Nagylak AF; DobLev. IV/943. 21a 
Hatzegán Juon (40) jb vall ] * - ember magánember. 
1605: egy nehany chywreokben az priúatus emberek chep-
lesit zakazak megh, es vitesse(ne)k buzat oda s erre a gaz-
dálkodásra" veresenek buzat [Kv; TanJk 1/1. 527. — aTi. a 
fejedelem jövetel ire]. 1677: vadászni oly helyeken a' hol 
kártol félhető ... tilalmas légyen, ugy hogy sem Tisztek, 
sem más privatus ember, másnak kárára és injuriájára, fel 
ne szabadítsa, sub poena 12. florenorum [AC 238]. 1723: 
Privatus emberek(ne)k Szántó Földeiben, Kaszáló Réttyei-
ben, Házaiban, Ház Hellyeiben és akár minémü Commodi-
tássiban mitsoda Kárt szerez ennek a Malomnak Gáttya 
miat az ár viz ... és ezen Malomnak erectioja előtt volté az 
a Kár Tétel ár viz idején hasonló mértékben, vagy nagyob-
ban vagy kissebben [Kük.; MbK 150 vk]. 1726: Eztet 
pedig az Borjukertet adák ö kegyelmék falu képében •• 
husz esztendeig ki ne válthassa Taploczafalva ő kegyel-
métől, husz esztendő múlva a falu maga saját pénzével, 
úgymint falu számára nem privátus ember pénzével, sem 
privatus ember szamára válthassa ki [Taploca Cs; SándorO 
274] * ~ kalibås. 1761: A specificált H a v a s o k o n kivül 
vágynák még következendő Havasok, a mellyeket privatus 
kallyibások pro annuali Taxa, fizetven egy Havasert, m 
paratis Hf 1 és két sajtokat bimak [Törcsvár F; BrAU 
Conscr. Dom. Törtsvár 113. — Binder Pál kijegyzése] * ~ 
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lakos. 1786: nem hallottam se az Communitástol közönsé-
gesen, se privatus lakosaktol hogy az Meltosagos Urasága-
kat fenyegették volna, azzal hogy Boros Hordojaknak fene-
ket ki vágjak [Torockó; TLev. 4/13. 22]. 1835: a pusztájá-
ba maradott Alsó Sinfalvát mind idegen nemzetbeliek, 
mind privatus Más Hellységbéli Lakosakis akarván ma-
gok(na)k el foglalni, mint tulajdonak(na)k elfoglalását az 
Exponens Birtokasok Elei magok meg akadállyoztatták 
[Asz; Borb. II] * - nemesember. 1677: Az illyen Causabaa 

penig a' paraszt embert privatus Nemes ember-is meg-
foghassa, és a' Tiszteknek kezekben adgya [AC 137. — 
Hamispénz verése esetén]. 1704: Midőn pedig mind urak 

és főrendek, követek, a székek és vármegyék zálogjai és 
privatus nemesemberek is, akik itt találtattanak, mind 
subscribálták és pecsételték volna,4 legutol az három natio 
három pecsétit is alája ütötték [WIN I, 180. — aA 
gubernium körlevelét, mely elítéli a kuruc felkelést és II. 
Rákóczi Ferenc fejedelemmé választását] * - parasztem-
ber. 1782: Tudgyae a' Tanú ... hogy ... Alsó 'Suki Lakosok 
az... Nemes Suki Határban némely privatus paraszt Embe-
reknek az Alsó Suki Határral Conterminálando s Contri-
butio alatt lévő Földeikben Kaszálloikban Marhájok által 
>gen feles kárakat okoztanak volna ? [K; SLt XLII. 5. 5 vk] 
* ~ posszesszor. 1760: (A román eklézsiákban) a papok-
nak illendő fundust s ahhoz tartozó appertinentiákat kisza-
kasztani, ahol közönséges föld találtatik abból, az hol nem 
privatus possessorokéból is excindálni kellett [RettE 106]. 
1812: a praetensios Bereknek az innetső végiben Más pri-
vátus possessorok(na)k is van egy kis Berketskéjek [Vaj-
daszeg AF; DobLev. IV/943. 8a Juornitz Nikulaj (60) 
vall.]. 1821: ha netalántám a közönséges osztatlan helyek 
aránt per támadna is, azt a commonitásnak kelletik oltal-
mozni, és az ilyenekért privátus possessor úr soha is tör-
vénybe nem szólítatik [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 142] * ~ 
preceptor magántanár/tanító. 1710: Lészfalvi Bálint (kit 
Isten boldogítson) vala privátus praeceptorom [CsH 139-
40]. 1823-1830: Ezen esztendők alatt kamarabeli, vagy 
amint másként nevezik privatus praeceptorom volt Szigeti 
Mihály uram [FogE 80] * ~ személy magánember. 1756 
k >' Nságtok sem kévánhattja azt, hogy a Constitutionak 
ereje ellen valamelly privatus szemelyek akar Kovatsok 
akar más féle mester emberek ... áz Veròs Kovátsok mun-
kájában incorporalhassak magokot [Torockó; TLev. 9/9. 
U. 1784: lévén az falunak ... egy darab erdeje ... Bíró Mi-
hály és Nagy András s más privátus személyek jószága vi-
cinitásában, amelyet... az nemes falu leaszalt [Jenőfva Cs; 
R S Z F 136-7] * - úr. 1649/XVIU. sz.: sok időktől fogván 
nagy villongás és veszekedés vólt mind azolta az miolta 
Kővártól el szakadott vólt, és pro tempore Privatus Urak és 
Fŏ Emberek bírták eszt az Hagymás Lápos3 nevü falut [Ks 
65/43. 8 . - a S z t ] . 

2. egyénileg birtokolt; de proprietate privată/particularä; 
persönlich/privat im Besitz habend. Szk: ~ fundus. 1787: 
Tktes Szatmári Sigmond Vramnak ... és Tktes Szathmári 
György Vramnak az Ekla privatus Fundussárol való 
Ratioja ... reuidealatlan lévén, mostan imponáltatott, hogy 
mind a' két részről 14. Napok alatt a' magok Ratioikat 
elkészítvén ad ventilanda adják be | Pataki Mihály Uram ... 
az ekklésiának és Collégiumnak mind Privatus mind Com-
munis Pecuniarius Fundussinak, mind pedig a' külső Jó-
szágok administratiojában actualiter introducaltassék [Kv; 
SRE 245, 252] * - hely. 1790: Azon helly a mellyen a 
Malom meg köttetett privatus helly é ? [BSz; Ks 92 vk]. 

privilegiális 

3. egyéni; individual, personal; privát, persönlich. 1672: 
Isten megáldja Kegyelmeteket, csak az szegénységet oppri-
málni és privátus ranchorokat exerceálni ne engedne Ke-
gyelmed [TML VI, 310 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1704: Mindezekből meglátszott, hogy Actonnak valami 
privatus rankora volt és vagyon a Toroczkaiakra, és nem 
hogy segítené dolgokat a generál előtt, de sőt inkább vágja 
bé az utat előttök [WIN I, 302]. 

4. (tisztségétől) megfosztott; destituit; seines Amtes ent-
hoben. 1677: ha a' Gubernator-is ö Nagysága ellen valamit 
igyekeznék, vagy személye, vagy méltósága, vagy Fejede-
lemsége ellen, favort tsinálna afifelöl, vagy ö Nagysága 's 
ez Ország szolgaival, vagy egyebekkel, Tanáts és Ország 
hire nélkül, fegyvert hozna maga mellé, vagy Gyűlésben, 
vagy azon kívül; eo facto, tisztitől privatus légyen, és senki 
Gubernátornak ne agnoscálja [AC 36]. 

I I . ſn magánember, persoană privată/particulară; Privat-
person. 1733: alazatoson kérem Ngodot méltóztassék ugy 
moderálni ezen dolgot, hogy az egész Communitas egj 
Privatus miat ne kénszerittessék pacialni [Ilyefva Hsz; 
ApLt 4 Bialis Ferenc Apor Péterhez]. 1741: kezdettŭnkis 
idegen ő borokat árúitatni; mely más privatusnak absolutè 
meg-nem engettetett [Dés; Jk 550]. 1754: tudom és emlé-
kezem hogy azon Major ház nevű közönséges falu hellyén 
személlyes emberek afféle foglalásokat inditottanak is volt, 
de ... azon hellyb(en) se egy, se más privátus(na)k értemre 
soha Possessioja nem adatott [GálfVa KK; Ks 66. 44. 17a]. 
1761: Tudgyae a' Tanú ... hogy ... Dnalis Biraja ... Feles 
marháival ... a* Falu közönséges Czarinait, söt privatusok 
gabonájit és fòvelö s Széna fö helyeit is szeltyibe teczése 
szerént mindenkor etetné .. ? [H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 
1812: (A) Berek Nap keleti résziben sok privátusoknak 
vagyon Berkek [Káptalan AF; DobLev. IV/943. 16b]. 
1835: a privatusok(na)k birtokakban lévő Hellyeken kivűl 
ami osztatlan földek voltak azokbol a Felső Sinfalviak 
edgyütt részesedhessenek az Alsó Sinfalvi Birtokasakkal 
[Asz; Borb. II]. 

privilegiál kiváltságben részesít; a privilegia, a favoriza 
pe cineva; jn privilegieren. 1664/1681: eximaltam, nobili-
taltam, privilegialtam, es inscribaltam azon sokszor Spe-
cificalt hazat egynehányszor megh nevezet Varadi Lakatos 
Thamasnak Feleségenek Mihucza Ersebet Aszonynak ... ily 
Conditiovala [Vh; VhU 293 Zolyomi Miklós ad. lev. — 
aKöv. a részi.]. 1672: Az kozákság mind vissza hajlott az 
respublicához, kiket is mind privilégiáltanak [TML VI, 236 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

privilegiális I. mn 1. kiváltságos; privilegiat; privi-
legiert. Szk: - állapot. 1843: A templom előtt mondotta 
Varga Katalin ... hogy ... ha jómóddal eljárunk dolgunk-
ban, megnyerhetjük, hogy régi privilegiális állapotunkba 
visszatétessünk [VKp 105] * - donáció. 1671: az mely 
fundusokba(n) penítus deffectus vagyon, az fellyul említtet 
Orszagh Articulussa, es az my kegls Urunk eö Ngha 
priuilegialis Donatioja világoson contineal arról Azokba(n) 
Controversia nem lehet [Borb. I ogy-i bizottság jel.] * ~ 
juss. 1796: tegyük fel hogy a' Torotzkai Lakosok, most 
ezen Processus mellett, semmi Just nem feszegetnek, ha-
nem tsak Privilegiális Just kérnek [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 61 tábl.] * - szabadság. 1796: a' Torotzkai Kö-
zönség e Citált Törvényeik értelme szerént hajdoni Privi-
legiális Szabadságában, viszszá tetettetni, 's abban az Ali 



privilegiális levél 

Peres és Mlgs Familia által in perpetuum meg tartatni, 's 
nem háborgattatni ítéltessék | azon privilegiális szabadság 
nem tsak az Austriacusoknak, hanem az masunnat is oda 
telepedő Vas míveseknek adattatott [Mv; i.h. Transm. 61, 
84 tábl.]. 1798/1799: (A privilegiális levél) Copiáját a' Fa-
tensek látták ... a' melly az ö Privilegiális Szabadságokról 
szóll [Torockó; i.h. Transm. 424] * - úzus. 1798/1799: (A 
torockóiak) a' magok Privilegiális Szabadságokhoz Just 
tartottanak, söt... Annö 1782, ezen Privilegiális Ususokról, 
még pedig a' Mlgs Thorotzkai Familia Gravamennyekre 
Investigatio-is tétetett [uo.; i.h. Transm. 423]. 

2. ~ idő szabadalmi idő; timp ín care o patentä se bucură 
de privilégii; Patentzeit. 1818: a nevezett Mechanicus az 
altala feltalált Machinának Modeeljét, vagy tökéletes leírá-
sát és rajzolását annak Geometriai Scálájával edgyütt 
adgya bé a melly azután ezen kérdések8 el dójtesére szol-
gáljon, a mellyek ezen Találmánynak Újságáról, vagy 
annak ezen Nagy fejedelemségbe vagy a Partiumba valaki 
által a kegyelmesen engedett tiz Esztendei privilegiális idő 
alatt ne talám próbálandó követeléséről fenn foroghatnának 
[Kv; DLt 456. — aTi. a szabadalmak]. 

II. fn kiváltságlevél; act/scrisoare cu privilegii, docu-
ment prin care se acordă anumite privilegii; Urkunde/Brief 
über Privilegien, Freibrief. 1785: ezen Hellységnek az régi 
időben Ditsöségesen uralkadatt Első Lajos királlytól adatatt 
Privilegialissa vagy Contractussa kérettessék elö [Torockó; 
TLev. 6/1 Transm. 16a]. 1793: a' 26ika a' fassiokor azt 
mondja, hogy Privilegialisbol olvasta, még Pétemekis Mik-
losnakis az Attyokot [Mv; A Zabolai Hadnagy família 
prod. pere tábl. (Mt). — aTanú]. 1796: a' Feli Peresek 
ezúttal nem szabadságot keresnek, hanem a' Copiaban elő 
adott Privilegialisnak ki adását | maga az AH Peres Báró Ur 
is, önként meg esméri azt, hogy a' mostani Feli Peresek ... 
a' Privilegialist nyert személjeknek, egyenes maradéki | 
(Az erdők szabad élése) nem az Uraság engedelmébŏl, ha-
nem az emiitett Privilegialisból vette eredetét [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 39, 70], 

privilegiális levél kiváltságlevél; act/scrisoare cu privi-
legii, document prin care se acordă anumite privilegii; Ur-
kunde/Brief über Privilegien, Freibrief. 1668: Városi 
uraimék producálák Catharina Fejedelem Aszszony privile-
giális levelét ... melyben minden némű postálkodástól in 
perpetuum eximáltatnak [Fog.; UF II, 442]. 1702: Méltósá-
gos Gubernátorunk Banfi Gjörgy Ö Nagytsága kŭlenesen 
tsak maga egy alkalmatossággal Privilegiális Levelünket 
kivánta látni 's meg is mutattuk [Torockó; TLev. 4/3. 2a]. 
1718/1720: ezen Controversiaban forgo Joszágot, az en 
p(rae)decessorim jur(e) perpetuo apprehendálták volt, enis 
ugy birom mellyetis in instant(e) Privilegiális levelemmel 
Comprobálni kész vagjok [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1724: Deliberatum. Az Eddigh p(ro)ducalt Privilegiális 
Levelekből, nem constál, hogy az Idegen Országokban 
Szkompiaval készítetett Bőrök az országhba, leg közlőbb 
ez Városba ne hozattassanak [Kv; TJk XV/4 ítélet a tímár 
céh és Joh. Fogarasi kereskedő perében]. 1726: elő hozván 
az sokadalomrol kőit Privilegiális Levelet, es annak színe 
alatt csak el hozák a bort" [Mezőbánd MT; Berz. XV/19. 4. 
— aTi. a kiváltságlevél ellenére tilalmasan árult bort]. 
1788: Privilegiális Leveleink mennek bé ne hogy el 
tévellyedjenek [M.déllő TA; DobLev. III/638. lb]. 1796: a' 
Praetendensek, a1 fel kért Privilegiális Levélhez valo Tör-
vényes Competentiajokot, soha meg nem mutatták | Hogy 
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magok között Birot, és egész Magistratust s' Magistratualis 
Jurisdictiot eleitől fogva tartottak eredetét veszi a' fennebb 
citált Privilegiális Levéltől | valósága ... a Levátanak csak 
abból áll, hogy az Ali Peres Báró Ur, a* fenn forgo Privile-
giális Levélnek viszszá adására szorittassék [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 29, 32, 76 tábl.]. 1847: Az uradalmi tiszt 
urakról Varga Katalin azt mondotta, hogy az embereket 
igazságtalanul több szolgálatra erőltetik, mint amennyit a 
privilegiális levél tart [VKp 289]. 

privilegiált 1. kiváltságos, kiváltságokkal rendelkező; 
privilegiat; privilegiert, mit Privilegien. Szk: ~ állapot. 
1798/1799: a' Fel-Pereseka ezen privilegiált állapottyok 
keresésében régtől fogva nyughatatlankodnak Földes Uraik 
ellen [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 423. — aA torockóiak] 
* - céh. 1780: Szolgáltatotté méltó okot az Exponens 
Strausz Domokos ö kegyelmének hogy mind az Exponenst, 
mind pedig az említett Nemes és privilegiált Czéhet oly 
illetlen szókkal gyalázza... ? [Ne; DobLev. IH/540. 3b vk] | 
az ide valo Serfőző Strausz Domokos Trettner Joseffet meg 
nem betsülvén tsak ugy hivta Te, mellyért Tretner Joseff 
meg haraguván monda betsűljen meg, mert én Ser főző 
Meister vagyok és a Cassai Serfőző Privilegiált Czehbol 
valo [Ne; i.h. Jos. Hirs (31) vall.] * - hely. 1677: az in-
gatlanjók penig, tellyességgel Földes Uroké, excipialtatván 
ez iránt a' privilegiált helyek, és usu corroboraltatot cons-
vetudo [AC 104] * - juss. 1796: a' praetendensek magok 
privilegiált Jussokba ... viszszá tétessenek [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 81 tábl.] * - nemes. 1792 k.: mind(en) Székellyek 
Privilégiált Nemessek, és eredeti Nemes Szabadsággal 
bimak [UszLt X. 80] * - nemes tag. 1832: nem-is lehet-
nek Hazafiak ezen Nemes Városban, tsak Kereskedés 
kedvéért be szállott Jövevények ... az illyenek ki rekesztet-
ték a valoságos Hazafit a Város Privilegiált Nemes Tagját 
[Dés; DLt 693] * - város. 1677: A* Cirkálás indifferenter 
minden akadékoztatás nélkül admittaltassék mind Fiscus, 
Urak, Nemesség és Szászságnak Vármegyéken lívö jószá-
gaiban, söt az egy Fogarasi, Liber Baronatusság, és a* pri-
vilegiált Városok, mellyek mind Articulariter confirmaltat-
tanak [AC 119-20]. 1832: Tekea még az Zob Anuentio-
nalis Leveleb előtt Privilegiált város volt [Borb. II. — 
bZob Mihály 1486-ban kelt kiváltságlevele] * ~ vasmíves. 
1796: a* Torotzko Sz. Györgyi Lakosok ... még ingyen sem 
álmadnak arról, hogy magokot az Austriabol bé hozott, és 
praetensive Privilegiált Was mivesek maradékinak praeten-
dálják [Mv; TLev. 5/16 Transm. 47]. 

2. - erdő (vmihez) szabaddá tett erdő; pădure supusă 
unui privilegiu; privilegierter Wald. 1785: ide az Metallur-
giáhaz privilegiált Erdőknek egy részit az Püspöki Domi-
niumban lévő Remeteiek el foglalták [Torockó; TLev. 6/1 
Transm. 13a]. 

privilegiátus I. mn kiváltságos; privilegiat, care se 
bucură de privilegii; privilegiert. Szk: - ház. 1710: Midőn 
volnánk Csik Szekben Szereda varossabån, az Mãrton 
Thamàs Mester Privilegiátus hazanal jövenek mü élőnkben 
ab una ... Kaszoni János Uram eö kglme ... parte ab altéra 
... Nemzetes Bálás Joseph Deák Ur(am) [Csíkszereda; 
BCs] * - hely. 1688: (A) Zenebonalkodo C z i g á n y s á g n a k 
allapottya meg hatarozodgjek, es I(ste)n c s e n d e s s e g e u 
adva(n) s mas dicsiretes privilegiat(us) hellyek(ne)k is al-
kalmatossagatt ez iránt követven, az lakásra edgj bizonyos 
helly designaltassek melto kévánság [Dés; DLt 449] * “ 
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metallurgus kiváltságos bányász. 1785: Eleink ... az Impo-
pulatiokor emanalt Privilégium ereje mellett, mind azok-
nak3 Dominiumába voltanak, és azokat mint Privilegiatus 
Metállurgusak Beneficiumbol birták [Torockó; TLev. 6/1 
Transm. 20a. — aBeIső és külső ingatlanoknak] * - pus-
kás. 1751: Háló Tör, és egyébb akárminémŭ Instrumentu-
mokkal Vadat ejteni, fogni szabad nem leszen, ki vévén 
itten annyiban a' Fiscale, és más Dnus Terrestris Dominiu-
mához tartózó Privilegiatus Puskásokot annyiban, hogy 
azok Puskát szabadoson tarthassanak, de ... a' Vadazottol 
mindazonáltal tiltva legyenek [TLev. 11/1 ogy-i végzés]. 

II. fn kiváltságos személy; privilegiat; privilegierte 
Person. 1778: Mü előttünk, alább subscribált személyek 
előtt csíktaplocai Gecző István primipilus néhai feleségétől, 
Lajos Judit asszonytól való árváinak ... naturális tutorok 
lévén, azoknak jószágoknak métálissa aránt lévén contro-
versiája Csíkszereda városi Bartos János privilegiátus őke-
gyelmével [TaplocaCs; RSzF 143], 

privilégium 1. kiváltság, előjog; privilegiu; Privileg. 
1561: Ezeket eök semmy vthon nem yilethyk, sem vegben 
nem vyzyk, hanem halgatnak az Nagod atta priuilegium 
mellet [Kv; ÖCLev.]. 1578: Az mely priuilegiumat Biro 
vram fel hozot, eo kegmek egez warasul meg Értettek ... 
bechywllik az eo Naga adomanyat es mindenbe hellie(n) 
hagyak es ereieben tartyak [Kv; TanJk V/3. 164a]. 1589: 
Az keomies Wraym Supplicaltak az eo priuilegiumok meg 
adassa feleol [Kv; i.h. 1/1. 96]. 1592: ez ielen való Jndexet, 
az leweleknek megh mutatasara chinalta(m) Hogy ennek 
Vtanna, ha valamj oly zabadtalansaggal ez Waros bantatik, 
Legiene az ellen Priuilegiuma vagy ne legien, az Jndexnek 
az által olwasasabol ki thessek es ha talaltatik, tugiianak 
Egienesen arra a lewelre mennj [Kv; Diósylnd. 11 ] | az ket 
nemzet3, az bodog emlekezetw feiedelmek priuilegiumaual 
vnioüal, vagion eozue zerkeztettue, meli vnio ellen eggik 
natio az masiknak Iniuriaiara ne(m) p(ro)cedalhat [Kv; 
TanJk 1/1. 195. — 3A magyar és a szász ]. 1596: Az mynth 
e ò kegme priúilegiúmot bezell, Azt en ne(m) tudo(m) eô 
kegmeknek michoda priúilegjúmok uagio(n) [UszT 11/78]. 
1635: az Czeheknek mind az Communitastol, mind penig 
32 régi Zent Kiralyoktol es bodog emlekezetü fejedelmek-
ből privilégiumok vagyon, mellyeknek megh tartasara es 
otalmazasara az Birak es Tanaczi esztendeonkent ereos 
hittel keoteleztetnek [Kv; KvLtCéhir. I. 15]. 1650: nekünk 
touab módunk nincs benne, hogy eő kegmeket privilégiu-
mokkal való elesbe(n) Impedialhassuk [FiátfVa U; UszT 
8/64. 75b]. 1677: Az Uj Keresztyéneknek, kik az Ország-
ban bé-jöttenek ... Privilegiumok-is confirmáltatott | a' Vá-
rosoknak Kapui, Bástyái, Czejtházai, egyaránt őriztessenek 
- és oltalmaztassanak, azoknak egyébiránt való szabadsá-
goknak s' Privilégiumoknak meg-sértödése nélkül [AC 
13 8-9, 160]. 1678: az nemzetnek legnagyobb s szeme fé-
nyéhez hasonló privilégiuma az libera electio [TML VIII, 
140 Bessenyei Mihály Teleki Mihályhoz]. 1695: Ez idők 
alat penigh ha kik titkon varos Privilegyioma ellen idegen 
Bort hoznanak varosunkb(an) ... Bor Birak ... erőssen 
megh büntetessek [Dés; Jk]. 1785: Citállyuk az közzöttünk 
vígealt, s reánkis devenialt Privilégium maradványit; 
mellyektöl még eddig eröszakasan meg nem fosztattunk, 
ugy mint: Petséttel való Élésünket, Héti Vásárnak jövedel-
mét, Ecclesia és Parochia tartást, Pap és Tanito Mesterek 
Szabad vállasztását ... Belső és külső Joszágaknak, 
kohok(na)k Verök(ne)k vérségi Jussal való birását, Szaba-

privilegiális 

dos el adását, és vevését [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 18-
9]. 1832: Teke3 Közönsége Instantiájában Kéretik privilé-
giumaiknak meg tartatása, Magistratussok egész erejébe 
álíthatása, a' Város Civilis és nem Colonicalis Jurisdictio-
jának meg erősítetése [Borb. II. — aK]. — L. még AC 25, 
28, 32, 146, 157, 170, 234, 248, 261, 273; BTN 98; CC 
28, 51; CsH 83; CsVh 98; ETA I, 95, 100; KvE 255, 272; 
SKr 125, 549; SzO VII, 337; WIN I, 146, 258, 608. 

Szk: -ában megtart. 1587: az mj io akaratunkból és Na-
godhoz való io indulatunkból akarünk Nagodhoz foljamod-
nj hog mjnket ha Nagod az mi regi szokot priuilegiumunk-
ban es inmunitassunkban meg tart ... Nagod oltalma ala 
hajtiuk fejünket, az portusnak erosseget meg tartuan Nagod 
velünk egietemben [GyK A dési cellérek végezése Gyulafi 
Lászlóval az őrmezői portusról] * ~~a mellől eláll 1579: 
Az Mezarosok ... Nem akarnanak lewelek es priuilegiumok 
mellól elis allany [Kv; TanJk V/3. 186a]. 1780: (A céhbe-
liek) mondották, hogy mitsoda okokra nézve nem állanak 
el privilégiumok és Jussok mellől [Ne; Borb. II Kováts 
Jósef rektor prof. lev.] * -ával él. XVII. sz. eleje: Pan 
János ilt ezzel ez my priuilegiumu(n)kal [Dés; DLt 362] * 
-mai megajándékoz. 1785: András királly ... Thorotzko 
Várassatis, az több körül lévő Falukkal edgyütt ... Privilé-
giummal meg ajandékozta [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 
16b] * a - tartása szerint. XVII. sz. eleje: az nalla liweo 
orrokat, gylkosokat az varos priuilegiuma tartasa zerint az 
deesy Byro teorwenye ala eleo hozza kezbe(n) adgya [Dés; 
DLt 362]. 1650: Az varosiak aszt eligaltak, hogy az vice 
szeken felelnek megh az nyom dolgabol, de egyebből az 
Privilégium tartasa szerint az derek szeken felelnek megh 
akar kinek keresetire is [UszT 8/64. 75c]. 1792 k.: ezen 
hellységek a' privilégyiumok(na)k tartása szeren(t) ... a* 
katonáskodás(na)k terhe alol... mentségeket keresték volna 
[UszLt X. 80] * a - violációjának pőnáján van kiváltság 
megsértésének a büntetésén van. 1645: Banyai Janosnak 
nem volt ollyan teorvenye hogy az It Captiualtathassa, 
hane(m) Exequutiora kellet volna mennj es ha semmie nem 
leot volna ugy nyulhatot volna szemelyihez à varos priui-
legiuma szerent, de hogy az ellen p(ro)cedalt megh foghta-
tasab(an) az Jnek az priuilegiumanak violatiojanak poena-
jan volna erette [Kv; TJk VIII/4. 7] * erős 1808: sajno-
son érezzük, hogy ámbár Czéhunk erōss Privilégiumon 
fundáltatik, mégis annak nagy romlására Kontár Mester 
Emberek támadnak, kik Legényeinket sokkal nagyobb 
Bérre tőllŭnk el tsalogattyák [Kv; ACLev.] * közönséges -
általános előjog. 1671: Hoztak illyen alkalmatlanságot-is-
bé némellyek, hogy közönséges Privilegiumokan kivŭl olly 
immunitást s' Privilégiumot extraháltak, hogy közönséges 
tereh viseléstől immunisok legyenek, végeztük azért, hogy 
az illyen ... magok hasznát, Privatumat kővető embereknek 
Privilégiumok cassaltassek invalidaltassék [CC 41] * 
különös 1800: a' Flgs Rendelések szerént meg vagyon 
tiltva, hogy senkiis praedicatumaval ne élhessen, ha az ötet 
Törvény vagy különös privilégium szerént nem illeti [Msz; 
DLev. 4]. 1815: Vass Jos(ef) Instantiája melyb(en) a felse-
ges udvartol különös Privilégiumot kért [Kv; ACSzám. 35] 
* nemes 1581: Amy Reghi Attiaink ... drága es Nemes 
priuilegiumokat zabadsagokat wgiekeztenek Az Reghi Bo-
dog Emlekezetheo Iambor Zent kiralioktol ez hazanak 
Niemy es zerzeny [Kv; TanJk V/3. 267a] * nemesi 
1764: Azt is hallám ... az örmény tanácsban, hogy procu-
rátor Simon János uram megholt. Ki is ha megholt, nagy 
dolog ha az új törvény is meg nem hal, melynek nagyobbá-
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ra ő vala fabricátora. Jól is járnánk, mivel úgy hallottam, 
hogy sokakban ellenkezik nemesi privilégiuminkkal [RettE 
177] * örökös 1588: megh engettek varosul hogy Matol 
foghwa(n)t az hust pwnkeostigh egy fontiawal Aggiak ... 
Mindazon altal ... Nem vgy engedik eo kgmek Varosul a' 
Mészárosoknak, Minth egy eóreókeós priuilegiumot, ha-
nem ... az Wdeonek valtozasa Iarasa zerent Moderálliak az 
engedelmet [Kv; TanJk 1/1. 88] * régi 1662: Az egész 
szász nátiónak, sőt az egész országnak metropolisát3 akar-
ván fejedelmi székes helynek rendelnib, s az igaz haerese-
ket onnan kirekeszteni, annak a becsületes nátiónak régi 
privilégiuminak nagy megbántódásával s maga fejedelmi 
kötelességének is sérelmével [SKr 89-90. — aNsz-t. bBá-
thori Gábor]. 1677: Fogaras Vára s' tartománya állapottya 
régi privilégiumiban marad | Udvarhely Városának régi 
Privilégiuma menyiben confirmáltatik [AC 257, 273]. 
1843: Magoktól ezen helységek lakosaitól hallottuk, hogy 
ők régibb privilégiumoknál fogva fizettek évenként 300 
pizéta aranyot a szolgálat megváltására [VKp 132] * se-
honnából vett 1793: többet akar vala a' Szászság 
parantsolni, a' maga faluja határából ... mint a' maga föl-
dős Ura, talám ezt a' nagy Sohonnábol vett privilégiumát, 
akarják fel állítani másokkal edjütt az Őtsém uram Embe-
reiért [Somkerék SzD; Berz. 10. 77] * sokadalomtartás 
1810: a' mint hallottuk régen ezen Falunak meg volt a' So-
kadalom tartás Privilégiuma, de mitsoda uton modon mara-
dott el tői le nem tudjuk [Doboka; Ks 76 Conscr. 101] * 
székely 1809: (Adjuk be) eredeti Privilégiumunkat, 
mind penig Nemesi Praerogativánkat, Törvényekkel ... 
Diplomakkal erôsgetve oly ... reménységgel, hogy hajdani 
Székely privilégiumunkban és Nemesi Praerogativánkba 
viszszá tétetünk [Asz; Borb. II] * szép 1631: Ennek az 
Varosnak penigh szép privilégiummá leven, arról hogy az 
mely hejekröl ide Colosvara reszt nem attanak, innét oda 
reszt ne adgyanak [Kv; ACJk 44b]. 1670: Hiszem szép 
privilégium az az ő kegyelmeké, hogy az erdélyi fejedelem 
az ő kegyelmek privilégiuma ellen gratiát nem adhatna 
[TML V, 273 Teleki Mihály Katona Mihályhoz]. 1681: 
Ezek, nevek után fel tött szolgálattyokon kivül több szolgá-
lattal nem tartoznak. Lévén ezeknek is mint az madarasiak-
nak arrul szép privilégiumok, hadi mencséggel élnek szol-
gálattyokért [CsVh 101] * törvénytelen 1796: a' Feli 
Peres Allegatiojinak rendiben, mindenütt azt igyekezi meg 
mutatni, hogy a Torotzkoiak a' kereset alatt lévő törvény-
telen Privilégiumnak usussában voltanak [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 97 tábl.]. 

2. kiváltságlevél; privilegiu, act/scrisoare cu privilegii; 
Urkunde/Brief über Privilegien, Freibrief. 1559: Ezt aka-
rok the ke tudasara adnonk, hog kultonk kegelmed hazahoz 
Mostan Balas Gęrebtol Eg kush ladath kyben Mynden 
priuilegiomonk Benne vagon es okleuelonk [BesztLt 58 
Nicolaus et Franciscus Boszasy Suchy Lenarthoz Beszt-re]. 
1570: Ertyk eo K. az Serfeozew Marthon dolga feleol az w 
felsege paranczolatyat, Mely Byro vramnak es az Tanacz-
nak szoly ... ha vagion valamy priuilegiom Arról, keres-
tesse megh biro vram ... vigek ala eo felsege Eleyben [Kv; 
TanJk V/3. 7b]. 1592: Hartian vagion egy priuilegium a' 
Procator vallasrol, kit az varos megh veteth [Kv; Diósylnd. 
39] | Az priuilegiumoknak megh irasara es be takarasara 
hozatta(m) egi koncz pappirossat f.O d 8 [Kv; Szám. 
5/XIV. 123 Éppel Péter sp kezével]. 1596: Deliber(atum) 
Myert az J volth az eóreksegbe, es Vrúnknak(is) ugy 
supplicalt hogy v£r hozza ... mierth ki techik az missilisek-
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beól mellyet hozott, migh az priúilegiumot be adgjak es 
teórúenjek lezen, addig az J birhattia [UszT 11/79]. 1614/ 
1616: Keuanom azt hogy producalyanak oly priuilegiomot 
hogy annuatim annyi só jart az mint ökk mongyak [Kv; 
RDL I. 100]. 1650: Producaluannis eö kgmek megh ez 
előtt egi nihany időuel priuilegiumoknak pariaiat ... mely 
az mint lato(m), publicaltatottis kgtek Zekin Contradictio 
nelkŭl [FiátfVa U; UszT 8/64. 75a]. 1677: ha kiknek 
Donatioiban, Privilegiumiban az a' clausula, Salvo jure 
Fisci, inseraítatott volna-is, praesentalvan leveleket ... tol-
laltassék, és a1 szokott Stílushoz ujab levél adattassék ... 
számokra [AC 20]. 1714: Enyedi János, alázatos Instántiá-
ja mellet, remonstrállya Néhai boldog emlékezetű Máţjás 
Király Privilégiumát, és annak az Felséges Néhai Leopol-
dus Császártol lett Confirmatioját [KvLt 1/212 a gub. Nsz-
ből]. 1757: Kádár Czhe Inventarioma ... 1757 Van egy 
nagy Láda zarjaval kolcsaval van abban egy kis lada zarja-
val lakatokai es privilégiumokkal együtt [Kv; KCJk 124a]. 
1847: hallottam némely bucsumiaktól, hogy Varga Kata az 
úrbéri szolgálatra nézve azt mondotta Búcsúmba, hogy 
tartsák magokat a privilegiumjokba kitett szolgálathoz, s 
azokat teljesítsék, de a mostani szolgálatot ne tegyék meg 
[VKp 217-8]. — L. még AC 157, 162; CC 41; EM XVIII, 
54; ETA I, 95, 96; RettE 55; TML V, 585; VKp 229, 283, 
289. 

Szk: deák ~ latin nyelvű kiváltságlevél. 1704: edgy Mo-
nostori Captalanbul költ Deák Priuilegium mostan Becsben 
vann a' Felseges Udvarban confirmalasnak okáért [Kv; 
ACJk 57] * eredeti 1809: Kolosváratt Szabad Királyi 
Városban tartott Nemes Ország Gyűlésére ... ebbéli sérel-
münket alázatos könyörgő Levelünkben, eredeti Privilégiu-
munkat, mind penig Nemesi Praerogativánkat, Törvények-
kel, és Felséges Királyi Kegyelmes Válaszakkal Diplomak-
kal erôsgetve oly bizadalommal, és reménységgel, hogy 
hajdani Székely privilégiumunkban és Nemesi Praerogati-
vánkban viszszá tétetünk [Asz; Borb. II] * függőpecsétes 

1635: Adtanak mi kezünkben ő kglmek1... készpénzt ... 
fl. 257 d. 85. Item ... egy pecsétnyomó, függő pecsétes pri-
vilegiommal együtt [Mv; EM XVIII. 402. — aA szabó céh 
tagjai]. 1717: Az Be Cehnek 2, Záru Zöld ladaja is meg 
vagio(n). Ebben az B Cehnek egy Rakotzi György Fejede-
lemtől adatott veres kordoványb(a) kötött függő pecsetes 
Déák Privilegiu(m) [Kv; ACJk 49b] * harmincadról szóló 

1598: (Bíró uram) kwlte az harmincszadosokhoz az 
harmincszadrwl zolo priuilegiumnak presentalasara Geçrg 
deákot az lowass legint [Kv; Szám. 7/XVIII. 118 Masass 
Thamas sp kezével] * protekcionále ~ védő/oltalmazó ki-
váltságlevél. 1832: Több Fejedelmek Protectionále Privilé-
giumokot adtanak Tekének3 melyekben Civiseknek írják 's 
Jussaikot megerősítik [Borb. II. — aK] * renovált ~ meg-
újított kiváltságlevél. 1796: azon Privilégium hogy a 
Tatárok által el égettetett, és el pusztítatott légyen, az ezen 
most producalt Restauratióból, és Renovált Privilégiumból 
világoson ki tetzik [Mv; TLev. 5/16 Transm. 78 tábl.]. 

3. -ul kiváltságlevélként; drept/ca privilegiu; als 
Freibrief. 1633 u.: a mi eleink és atyáink a több privilegiu-
mos városbeli czèhoktól tanúságot és értelmet vévén, 
javaslották, hogy bizonyos czéhot tartsanak és ... kezdettek 
ezen czehok valami bizonyos regulát tartani, melyet annak-
utána megerősíteni kívántak .. 1633. böjtmás havában vá-
rosunk főbírája idősbik Szabó Péter uram b í r ó s á g á b a n 

adatván privilégiumul és regulául megtartásra [Mv; E^1 

XVIII, 449-50]. 
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4. szabadalom; patentă, licenţă, brevet; Patent. 1818: Ha 
- Trŭmmel Joseff <Má>tyás ezen Privilégiumot4 annak 
Dátumától ... December 12től kezdve egy Eszth<en>dö és 
egy nap alat tellyesedésbe nem venné hogy azzal az enge-
dett tíz Esztendők alatt egy Esztendeig nem élne, aztot nem 
használná, azon Privilégium hasonló képpen erőtelen lé-
gyen [DLt 456 a gub. Kv-ról. — aÉrtsd: az engedélyezett 
szabadalmat]. 

privilégiumi kiváltságlevélben biztosított; care este asi-
gurat/prevăzut într-o scrisoare cu privilegii; im Privile-
gienbrief garantiert. Szk: - szabadság. 1681: Ezeka egy-
más után való eöt falubeliek is mindenekben hasonló szol-
gálattal, privilégiumi szabadsággal, és törvénnek ki szol-
gáltatásának módgyával élnek [CsVh 102. — aAz előzőleg 
felsorolt négy személy]. 

privilégium-írás a privilégium leirása; redactarea docu-
mentului prin care se acordă anumite privilegii; Nieder-
schreiben einer Privilegienurkunde. 1609: (A) penzbeol az 
priuilegium Jrasanak ueottek hartiat, Sinort, es pecziet 
uiazzat per f 2 d 2 Az Deaknak az priuilegium Jrastol f 7 d 
80 [Kv; Szám. 12b/IV. 205]. 

privilégium-keresés kiváltságlevél felkutatása/kiadásá-
nak igénylése; revendicarea/căutarea actului ín care sínt 
menţionate privilegiile acordate; Suche nach/Anspruch auf 
Abfassung einer Privilegienurkunde. 1796: a' praetendens 
Torotzkai Lakosok, ha szinte evidenter meg bizonyították 
volnais azt, hogy ők az Austriából bé hozott Was mívesek-
nek valami reliquiáji volnánakis ... Privilégium kereséshez 
jussok nintsen [Mv; TLev. 5/16 Transm. 56-7 tábl.]. 

privilégiumlevél kiváltságlevél; act/scrisoare cu privile-
gii, document prin care se acordă anumite privilegii; Ur-
kunde/Brief über Privilegien, Freibrief. 1567: (A) iambor 
három zemelieket mellem veuen az 1567. eztendöben wiz 
kerezt napian oda wyzaknara mentünk es mind az felül 
megh mondot ket fel my elenkbe Jüttenek, es mindenik fel 
az w igassagokat ele proponálták es waros priuilegiom 
leuelet es az wegezes zerent ualo leuelet is exhibealtak [Vi-
záknak AF; TT 1881. 190]. 1589: Mw Somlyay Báthory 
Sigmond Erdelynek vaydaya es Zekelyeknek Espanya etc. 
Aggyuk emlekezetwl, ez Jelen való Lewelnek tartassa ze-
rent Jelentwe(n) mindeneknek kiknek illik, hogy az tizte-
letes Palcz Pal, Zebeny Wytez Menyhárt Coloswary, Me-
zaros Bal int Megyess/ ... Mezaros Mestòròk lewe(n) Az 
eo magok es az tób Mezarossok ... Mw elonkbe Jeowe(n) 
Alazatosson Jelentek, hogy az tízteletez (!) Zochy Meste-
rüknek ... kywal keppe(n) való engedelmeok es priuilegium 
leweleok volna az Regy kiralyoktul adatwa(n), arról hogy 
az Barany beort Innét az orzagbol kj ne wynnek [Kv; 
MészCLev. — aKöv. még négy név fels.]. 1646: Az be-
chjwlletes Vensegh fen leuen biszonios okokért, tudni illik, 
hogy az Orszagh giwlesere egy biszonios emberwnket kwl-
denwk ala ... Feyeruarrol... levelet kwldeőttenek volt, hogy 
az Priuilegium leuelet kwldenwk ala publicaltatnj [Kv; 
SzCLev.]. 

privilégium-olvasás kiváltságlevél nyilvános felolvasá-
sa; citirea publică a documentului prin care se acordă anu-
mite privilegii; Vorlesen einer Privilegienurkunde. 1718: 
az Privilégium olvasás penig halasztódott az leg közelebb 

privilegiális 

esendő Kántoros bé gyűlésére az B: Cehnek [Kv; ACJk 
108]. 

privilégiumos l. mn 1. kiváltságos, kiváltságokkal/elő-
jogokkal felruházott; privilegiat; privilegiert. 1627: Kapol-
nas és Szent Egyhazas Olaffalviakis Privilegiomosok 
[UszLt IV. 50/154]. 1690: Vizaknan a nemes es Privilégiu-
mos Gereb haznal [Kath.]. 

Szk: - céh. 1633 u.: a mi eleink és atyáink a több privi-
légiumos városbeli czéhoktól tanúságot és értelmet vévén, 
javaslották, hogy bizonyos czéhot tartsanak és hogy na-
gyobb előmenetelt vehessenek, kezdettek ezen czehok 
valami bizonyos regulát tartani [Mv; EM XVIII, 449-50] 
* - drabant. 1596: Demeter Peter Vrunk eó felsege dra-
bantia vala ... Demeter Peter priuilegjumos drabanth vala, 
hazarúl az adois aszal zalott uala le [Fancsal U; UszT 
11/77] * - hely. 1614: Zent egyhazas olah falú es Kapol-
nas oláh falú3. Priuilegiumos helik, melliet exhibealanak 
[BethU 111. — a"bU]. 1658: ha ... Moldovány Sephàn (!) 
... el találna bujdosni tehát az kezesek ... tartozzanak mjn-
den neúuel neuezhetŏ Zabad és Zabadtalan privilégiumos 
hellyekrŏl... haza hozni [Méhes K; WassLt]. 1792 k.: a' ... 
Privilégiumos hellyek és Városok ... a' katonáskodás köte-
lessége alol fel Szabadullyanak [UszLt X. 80] * - nemes 
lakóház. 1817: a' mostani városi fö Biro Darotzi Josef pri-
vilegiomos nemes Lakó Házánál [Szu; UszLt VIII. 68] * -
nobilis. 1693: Alperes ... udvarhely Széki Szentegyhazas 
olafalui Ferencz István privilegiomos nob(ili)s [Szentegy-
házasoláhfalu U; Törzs] * - summaadó személy. 1656: 
Koczys Peter Priuilegiomos Summaado szemely Anno-
r(um) 50 [Zetelaka U; LLt Fasc. 165]. 1662: Mü Vduar-
hely szekben Zetelakan lakó Miklós János, Marton Balas, 
es Szabó Marton Priuilegiumos summa ado szemeliek 
[Berz. 12. 92/16] * - város. 1649: Colosuár priuilegiumos 
város es ninczen mod benne hogi priuilegium(u)nk elle(n) 
valakit valakinek szinte(n) ollia(n) simplex vadgiara exe-
qualtathassa(na)k [Kv; TJk VIII/4. 428]. 1677: az Ország-
nak legitimus Fejedelmi akarmely Keritet, Privilégiumos, 
és Kolcsos Városokban ... mind magok személlyek szerint, 
Udvarok népe ... szabadossan bé-bocsáttassanak, lakhassa-
nak [AC 160]. 

2. - levél kiváltságlevél; act/scrisoare cu privilegii, 
document prin care se acordă anumite privilegii; Urkunde/ 
Brief über Privilegien, Freibrief. 1670: Kgd parancsolattya 
szerint Ura(m) az mélj privilegiomos leveleimet szorgal-
matoson fel hanyva(n), talalta(m); maga(m) parialtam in 
veris paribus el kültem Sz: pali Jgnat Vra(m)tol [Beszt.; 
BLt 9 Nic. Gavay Béldi Pálhoz]. 

II. fn kiváltságos/előjogokkal felruházott személy; privi-
legiat, persoană care se bucură de privilegii; privilegierte 
Person. 1662: egy peter Istua(n) néuú ember ... hol mi 
gonosz czielekedetiert Czitaltatot uolna a Zetelokia Priuile-
giomosok Biraia eleiben [Berz. 12. 92/16. — aU]. 

privilegizált kiváltságos; privilegiat; privilegiert. 1806: 
midőn ezen Nemes Doboka Vármegye Partialis Székére 
Privilegizált Széék Várossában őszve Gyülekezve volnánk 
... lépém Tit. Pávai Vajna István Úrral ily meg másolhatat-
lan edgyezésre [Szék SzD; BetLt 3 K. Orbók László keze 
írása ]. 

prizma hasáb; prismă; Scheit. 1714: Három szegeletre 
ki pallirozott Prysma [AH 36]. 



próbaegzámen 

próba 1. próbálkozás, kísérlet; probă, încercare; Ver-
such. 1657: mely próbaa hatalmas vakmerő szerencsén 
forog vala, mert ha az jég leszakad vala, valamennyi népem 
az város felől rekedett volna, az mind odaveszett volna 
[Kemön. 196. — "Átkelés a vékony jéggel borított vizén.]. 
1780/1804: a' vaskő és egyébb Metallum keresésbe tejen-
dö próba, sine discrimine minden helyeken meg engedte-
tik, a futó Bányákba lévő haszon ki keresése is szabad 
lészen [Torockó; TLev. 6-7]. 1823-1830: Több próbáim 
között egyik nap ... besuhanok az kapun, és a leányt... csak 
egy szolgálóval tanálván ... kérdem az anyját hol lenni 
[FogE 290]. 

Szk: tesz. 1756 k.: A napon kün lévő egész kő Bányá-
ban ha ki valami vénára talál, és abból próbát tévén semmi 
hasznot nem esmér, és oda hadgya, és Esztendő, s három 
napok(na)k el folyása ... alatt pusztán, s ő általa dolgozat-
lan áll, ez idő múlással el veszti jussát [Born. XXXVIII. 8 
az abrudbányai bányászok törv.]. 1768: ismertük a' Nagy 
Kantzát a* Konya Füleiről és fortellyárol, melly a volt hogy 
ha meg kutyálta magát nem elé hanem hátra tojta a1 Szeke-
ret, mostis hogy ele hoztak próbát tevén rajta azon Kutya 
fortellj benne volt [Páké Hsz; SzentkGy Ios. Szörtsei keze 
írása]. 1786: Rajta vóltam a* Halásztatáson is, mig a' viz 
kitsin volt, annak tisztasága miatt nem lehetett se a' nagy 
se a* köz Halóval fogni, noha elég próbát tettünk [Gernye-
szeg MT; TL. Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki 
Józsefhez]. 1807: egy Garnanin nevü aeri hajós szép próbát 
tett 5a Augusti Parisba az hajójával [Dés; KMN 262] * 
megállja a ~t. 1653: Az elmúlt 1616-k esztendőben küld-
tek 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 1,123 NSz]. 

2. ~ra próbaképpen, kipróbálás céljából; de probă/încer-
care; als Versuch. 1571: Byro es az Tanachy vraim weottek 
voldt (!) ket keobel búzát veriasnetúl probara hogy mynt 
agyak az Syteok az kenyeret [Kv; Szám. 1/XIII. 431]. 
1639: Maiorsagh zabia vagyon kalangiaiaban gell. 456. 
Probara egy kalangiat el cziepeltetuen ket vekanal vala-
miuel teöbbet erezteth [Kisvajdafva F; UF I, 675]. 1698: 
Demeter István Görög, akarván edgj adossának itt Szeben-
ben fizetni arannyokkal, midőn próbára az tűzben vetette-
nek vólna bennek, nem jött ki tisztán [Nsz; KaLt Apor 
István ir. Simonffi Mihálly lev.]. 1710 k.: oláhul ezer vagy 
kétezer vocabulát leíratott^ ... megtanulám, tudom, egyszer 
próbára, hogy egy nap hatszáz, sőt többet is mondhatnék, 
szót megtanultam [Bön. 541. — "Keresztúry Pál]. 1785: 
Ezen edjik Asztagbol ... próbára két kalongya mi előttünk 
el tsépeltetvén, és ki Szoratván lett az két kalongya Zabból 
őt Véka és fél Véka [MiklósfVa U; Ks 73/55]. 1804: A 
Kantzáimat próbára küldöm kedves Sogor vr a kaplárral ... 
beszéllyen ... küldök nekie egy Rf ha meg nem akarja 
hagatni [Szőkefva KK; Ks Kosa Zsigmond lev.]. 1826: A' 
Teli malatzokbol próbára 25tőt meg marasztattam ... a ki 
adattattak vagy el döglőttek, vagy nagyon elszigorottak 
[Mv; Told. 7]. 

3. nemesfém minőségének ellenőrzése; marcare, marcă 
aplicată pe un obiect de metál preţios; Repunze. 1561: Ha 
ualamelly mester valaminemw ezwstet meg oluazt... ha az 
proban igazat tart az ew ielet az ki meg frisseli Rea wsse ha 
penig az probat meg nem allya se ielet ne wsse rea se meg 
ne feieritche [Kv; ŎCArt.]. 1672: Gyulai Samuől Ur(am) 
megh esvén ã probab(an), megh bwntettetett ket lott 
ezwstel [Kv; ÖCJk]. 
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Szk: feléri a ~t. 1586: Seres Marton vallia Igy zola pesty 
Ianos ... eo maga Vram, megh valla hogy az ezwst Nem Io 
volt es a' probat fel Ne(m) Ernę ... Ne(m) ery fel az ezwst 
a' p(ro)bat [Kv; TJk IV/1. 614]. 

4. arany/ezüstminta; eşantion/probä/mostră de aur/ar-
gint; Gold/Silbermuster. 1558 k: Mikor az kçzQnseges ara-
nyat be tezik az kellaban awagy az tegelben, Minek előtte 
Megnem p(ro)baltak volna az tQuel, hogy az aranyath ky 
Immár egy Massaba az az egy allatth (így!), hogi Jol fel 
keueriek az fenekerçl es wgy ágion p(ro)bat, kith meg 
p(ro)balianak [Nsz; MKsz 1896. 300]. 1570: az Ew enge-
detlenzegeyert vgy hatta az ceh hogi sem probat Ne vegye-
nek Teole Seh az Tablat Ne Jartassak hozzaya [Kv; TJk 
III/2]. 1576: Mykor Immár az p(ro)bat esmeg betewök az 
kemencheben esmeg Jártátok 18 orayg es kiueuök, Meg 
latuan az gradussat [Nsz; MKsz 1896. 368]. 

5. bizonyítás; dovedire, confirmare; BeweisfUhrung | bi-
zonyíték; dovadă, probă; Beweis. 1619: Ez az közelb való 
hír az hispániai motus felöl. Ennek ilyen lehet az próbája, 
hogy itt most az Fejér-tengerre semmi több apparátusok 
ezeknek nincsen [BTN2 272]. 1766: a Hŭttlök ellen semmi 
probaja nintsen, mellyel Juramentumokat s fide dignitas-
sokat a Fatenseknek infringalhatnák [Torda; TJkT V. 300]. 
1772:az Oculata Revisiokat oly erősseknek tartotta, hogj 
semmi egjéb probat azok ellen nem hasznaihatni itilte 
[Kük.; JHb LXVII/229]. 1775 u.: Ezek Judicium alá 
botsáttatván, az egész Baromiak" az Incta Pars keze alatt 
tanáltatot Loga Familia az Actornak le irt próbájára az 
Inctusoktol el Ítéltettek [DobLev. II/461. 2b. — "O.dellőn 
(AF) egy rétség neve]. 1794: Minek utánna a* Divisionale 
Forum trutinium alá vette volna a' Feleknek minden próba 
nélkül pro, et Contra tett Allegatiojakat, s azokhaz ragasz-
tatt praetensiojakat ... a' Törvényben Sohult nyoma nem 
láttatik [Asz; Borb.]. 1796: 10 hiteles Tanuknak nyilván-
ságos bizonyittásai ellen állittya az AH Peres Ur, minden 
Contraria próba nélktílt, mintha a1 keresetben fenn forgo 
Privilegiális Levél kezénél nem volna [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 33-4]. 1809: ez hellytelen és minden próba 
nélkűlt valo álittás [UszLt ComGub. 1753u]. 

Szk: ~ját adja vminek. 1842: az emiitett Kereskedöné ... 
általa azt izente hogy nem született arra hogy hozzá" le 
mennyen s engedetlenségének próbáját adva le se ment 
[Dés; DLt 1452a. 8. — "A város hadnagyához hiv. hívásra] 
* bővebb ~ra részletesebb bizonyítás céljából. 1772: mind 
ezekből ... az nem következik, hogj az I. Groffné Malma 
Gáttja bővebb próbára el vágattassék, mivel e' nélkűlis 
mind az Oculata Revisiok, mind pedig minden Documen-
tumaim keresetemet annyira probállyák, hogj semmi 
kéttség fen nem maradhat [Kük.; JHb LXVII. 263] * bő-
vebb ~ra utasít. 1807/1808: A Praetensus Fiu in 
Favorabilibus köszöni"; in onerosis pedig Novumot insi-
nuál, melyre valo nézett, minthogy a Deliberatumis bővebb 
probara utosittya, meg kévánnya, hogy a' Nóvum meg 
engedtessék [Asz; Borb. II. — "Az ítéletet] * ellenkező 
1780: (Az alperes) Possessoriumanak Circumstantiait 
ellenkező próbák eventálják [BSz; JHbK LIV/25. 19] * 
világos 1798/1799: Hibázott a' Mlgos Királyi Tábla, 
hogy az Al-Peres ... Úrnak, a' Fel-Peres Rész világos Pro-
báji ellen, Purgatórium, és Revelatorium Juramentumot 
itélt [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 419]. 

6. boszorkányság bizonyítására szolgáló eljárás; probă la 
care era supusă persoana bănuită de vrăjitorie; Ver-
fahren/Probe zwecks BeweisfŰhrung der Hexerei. 1765: 
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jncantatioit, bŭves bajos boszorkányságit maga sem tagad-
hat ... kész vagyok ellene boszorkányságot próbálni, azt 
kívánom hogy elsöbenis mai napon az illyenek ellen lett 
Praxis szerént a probanak nagjobb valóságára asztatással 
Probaltossík boszorkánysága [Torda; TJkT V. 285]. 

7. csata, viadal; luptă, bătălie; Schlacht | katonai meg-
mérettetés; încercarea puterilor (ín luptă); (Schlacht als) 
militärische Probe. 1662: Heriza Vomik ... nagy erős, 
termetes és már sok próbákon, csatákon forgott | a pogány-
ság ... szemek láttára békével elméne, és így a nagy jó 
alkalmatosság a sok jó vitézlő nép mellől elmúlván, a feje-
delem derék táborára vissza, csak minden próba nélkül, bá-
nattal, zúgolódással tértek vala [SKr 337, 444]. 1710: Pet-
neházinak sem esék szerencséjire a vitézség. Mert a néme-
tek csudálván nagy próbáit és azért irigykedvén rája ... 
ebéd felett mérget adatnak be neki [CsH 195]. 1814: első 
Próbája volt Nápoleonnak lódik Iunii... az Anglus H. Vel-
>ngton Vezérsége, és Burkus H. Blükker Vezérsége alatt 

fóvö Sereg ellen, elsöb(en) mind a kettőt meg tsípte volt, de 
18a totáliter meg veretett töllök [Dés; KMN 276]. 

Szk: ~t tehet. 1657: megsegíttetvén ... az ellenkezők, 
ttegfordíták az miéinket és az utánok küldött kopjás sere-
sekben arccal ütközvén, azok is semmi próbát nem teheté-
nek, hanem ők is megfordulván, igen lecsapkodának ben-
nek [Kemön. 249]. 1710 k: Mind várám, ha valami derék 
Próbát tehetek vélek, de nékünk olyan jó vagy rossz, de 
nagy szerencsénk lön ebben a hadakozásban, hogy ellensé-
get nemhogy láttunk volna szemünkkel, de hírét is alig 
hallottuk [BŎn. 730] * tesz. 1657: Innét azért Duklással 
együtt, ő kétezerrel, én is annyéval indulék, hogy valami 
derekas próbát tennénk az ellenség táborát megütvén, de 
neában fáradánk [Kemön. 281] * vitézi 1662: (Amíg) 
ezen derék hadaknak megegyezése nem lenne ... addig kel-
lene vagy egy jeles vitézi próbát velek megtenni [SKr 409]. 
'710: Meglátván a regimentek az elector vitézi próbáját, 
e§yszersmind ostromnak rohannak és a várost megvévén, 
egy lábig levágják mind a jancsárokat, mind a város népit 
[CsH 212]. 

8. átv próbatétel; probă, încercare; Probe. 1662: Az 
aPostol értelmes mondása: örüljetek az örülőkkel, sírjatok a 
sírókkal, terhes és fontos. Ez is az élő, érzékenyes tagoknak 
ajnaz titkos testben igaz próbájok [SKr 699]. 1710 k: Az 
°láh papok római atyafiakkal való uniójok alkalmatossá-
gából való bajoskodásim és veszedelmezéseimet kell még 
Ijnom, mint nékem a sátántól szerzett nagy próbát [Bön. 

'2-3]. 1847: Én, ti testvéretek, noha rabné vagyok, de 
jjem szerencsétlen, inkább boldog vagyok, egy dicső pró-
vei]** b aJn o k n é-Ía v a gy° k [VKp 159 Varga Katalin kezé-

Szk: hűségnek ~ja. 1669: Isten ne adja, de ha az hüség-
.ek próbája eljü, bizony, bizony megmutatom, hogy leg-

*'ább több jót kívántam nekik,® mind az kiknek egynehány 
j w ház jobbágyokat adtanak [TML IV, 599 Teleki Mihály 

a'áczi Istvánhoz. — aA fej-nek és feleségének]. 
Aki "^Próbáltatás; necaz, încercare; Versuchung. 1710: 
j^árki megítílheti, mely nagy anxietásban s próbában va-
^ a k azok az igyefogyott és minden emberi segítségtől 
^fosztatott nyavalyás praedikátorok [CsH 96]. 1710 k.: 
rpfJaJ! sok rendbéli próbák vannak rajtunk e világon 

715]. 1760: Bizony magam is sajnálom, hogy B. 
^°rdáné Leányom iránt annyi probákon mégyek által 
ygenpataka AF; TL gr. Teleki Ádám aláírásával]. 1772: az 

gel kell élni ... idegen heljen ülni s szemeskedni sőt nagy 
próbákat, gyülőlségeket, haragot és üldözést szenvedni 
[Nagylak AF; DobLev. 11/436. lb]. 1847: Mivel már mind 
a férjem, mind pedig az atyámfiai háborgattak, hogy a szü-
léimtől maradt jussocskámat eljátszottam, én pedig látván, 
hogy mindenfelől próbába vagyok, azonba válást is indítot-
tam [VKp 153 Varga Katalin sk]. 

10. tapasztalat; experienţă; Erfahrung. 1662: Mellyek-
ben mind hogy csak azt vizsgálták, megmutatá azután az 
experientia s próba, mert elsőben egész táborokkal onnan 
felől napkeletrül kerülvén, a jancsárok mind az részrül 
szállíttattak s azon felső két bástyák ostromoltattak, ron-
tattak [SKr 570]. 

11. kipróbált tisztesség; cinste probatä; ausprobierte 
Ehrlichkeit. 1655: Csepreghi Uram ... tekincse őszülendő 
szakalát es reghi próbáját, alazza megh magat, nagyob bün-
tetését Jstennek ne vonnya magára [Kv; CartTr Thomas 
Ozdi vall.]. 

12. bűbájos/boszorkányos jel; semn/probă de vrăjitorie; 
Hexenzeichen. 1759: bémenék ... hát Faluvégi Mihálynéa 

az tüz előtt ül, sóval, kenyérrel, egy holt szénnel ott babo-
náskodott ... Kérdém: „mit csinál kged szomszédasszony", 
mondá „én azt próbálom, ha az sokadalomban jó szeren-
csém lészen-e, vagy sem, ha jó szerencsét mutat, elmenyek 
... mivel még eddigelé ez az én próbám meg nem csalt 
engemet" [Bözöd U; Ethn. XXIV, 87 Gergely Boldizsámé 
Osvát Anna (32) pix vall. — boszorkánysággal gyanúsí-
tott asszony]. 

13. ruhapróba; probă, încercare a unui obiect de îmbră-
căminte; Kleideranprobe. 1823-1830: Állott pedig a kön-
tös egy nadrágból, egy dolmányból és egy mentéből ... 
Megkészülvén, felviszi a grófhoz próbára, a gróf felveszi, 
hát a köntös jól van tanálva ... és ekkor úgy elhíresedik az 
apám, hogy akkor szabójává vált [FogE 61]. 

14. próbául/kipróbálásként szolgáló; de probă, ca încer-
care; als Muster dienend. 1845: 12 Darab Szarvas Marhák 
mint próbák bé vagáttatások után ... a Szarvas Marha hús-
nak fonttya helybe hagyattott [Dés; DLt 446]. 

15. nyomdai mintapéldány; probă de tipar; Muster-
exemplar in der Druckerei. 1636: Oh menyi bajom vólt az 
kotáknak igazgattatásokkal, kevés próbát hoztak az melly-
ben egy néhány hiba nem lött vólna, s még mászor kellett 
metszetnem [ŎGr Aj.]. 

16. mesterjegy; marcă de fabricaţie; Meisterzeichen. 
1802: egy nádmézes Iskotullya szebeni Próba vólt rajta 
[DLt nyomt. kl]. 

17. próba-remek, mesterremek; obiect confecţionat la 
trecerea probei de maistru/meşter (pe vremea breslelor); 
probe/Meisterstück. 1635/1650: Elseoben az probat megh 
latogatvan Cehúnknek rendtartasa szerent, Annak vtanna 
eo kglmek teob szúkseges dolgokatis szemek eleiben 
veuen, az Beczúlletes Cehnek hogy nagy Kára es giala-
zattia ne keouetkezzek [Kv; öCJk]. 1648/1650: Vegeztek 
Cehwl eo kglk, hogy valaki az Cehben be akar allani, pró-
ba szedeskor legyen, es az probanak latogatasa legyen eleb, 
hogy osztán az próba fel kel, ket keoz Mester altal kó-
vetzek be es annak vtanna vetessek be ha erdemes leszen 
[Kv; i.h.]. 1750: Próba Szedés alkalmatosságával egész 
gyülese lévén Becsületes Nemes Czehünknek, mellj alkal-
matossággal is az Próbákat szorossan meg visgálván és he-
jesen találtattanak [Kv; i.h.]. 

perek indításában ... S follytatásában nem tsak sok költsé- Vö a próbaremek és a próbaszedés címszókkal 
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18. próbaidő; stagiu; Probezeit. 1589/XVII. sz. eleje: Ez 
Jnas ... Annál penigh az Mesternęl az houa ment, vagi in-
kab az houa az Ceh Mesterek adgiak, az igaz osztasnak 
igaz rendi szerent, tizen öteod napigh valo próba engettes-
sék [Kv; KőmCArt. 4]. 

19. ~ két hetek két heti próbaidő; stagiu de două săptä-
mîni; zwei Wochen lange Probezeit. 1819: a próba két 
hetek el töltésével a Legény menyen viszszá Mesteréhez 
mind Leveles Legenye [Kv; MészCLev.]. 

20. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributi-
vem Gebrauch: próbaként (a termés minőségének megálla-
pítására) learatott és összerakott; secerat şi clădit în clăi de 
probă (pentru a stabili calitatea recoltei); als Muster (für 
die Feststellung der Erntequalität gemäht und zusammen-
gestellt. Szk: ~ asztag. 1792: Az alsó Tsürhez rakatott egy 
asztagatska melly ál 95 K. Az 6 Kalangya Próba asztag 
eltsépeltetett lett belölle 1 1/2 véka [Kályán K; JF 36 LevK 
23 Brits Gabrilla lev.] * - kalangya. 1702: még írtam 
u(ram) k(gdne)k ... az próba kalongia is menjt eresztet... az 
zabokot igen el vesztegette az bolha [Mikvásár3; ApLt 5 
Szabó Ferenc Apor Péterhez. — "Nyilván Mirkvásár NK]. 
1717: A kózépiból valo próba kalongjábol lótt égy veka es 
egy kupa [Búzásbocsárd AF; IB]. 1768: az utrizalt Dnalis 
Biro ... a Dominalis Zabból a kit próba kalangyanok hagy-
tok volt marasztott meg Négy vékát [Bukuresd H; Ks 113 
Vegyes ir.]. 1799: 1798 béli Termésből rakatott Próba 
kalangyákból Asztagotska [F.zsuk K; SLt Vegyes perir.] * 
- õszbúza. 1792: Próba ősz Buza 6 Kalangy(a) [Kályán K; 
JF 36 LevK 38] * - tavaszbúza. 1792: Próba Tavasz Buza 
3 Kalangy(a) [uo.; i.h.] * - zab. 1792: Próba Zab 4 
Kalangy(a) [uo.; i.h.]. 

próbaegzámen próbavizsga; examen de probă; Probe-
prüfung. 1805: Délután 5 orakkor le jött a Rector és Kis 
Papa, Mama, Pali bátsi és Nėniék előtt próba examentet 
csináltunk [Dés; KMN 47]. 

próbafőzés kísérleti pálinkafőzés; distilare de probă; 
Versuchschnapsbrennerei. 1840: A Pálinka főzéshez meg 
kívántató élesztőttis a mi a próba főzéskor fog meg hatá-
rozódni, magam tartozom Sz Régenbői meg hozni vagy 
hozattattni [Kv; Born. G. XXIV b]. 

próba hét (inasi) próbaidő; säptămînă de stagiu/probă 
(pentru ucenic); Probezeit (ftlr Lehrlinge). 1672: A' Mé-
száros Mesterseg(ne)k tanulására állo Inas, a' mely Mester 
Emberhez akar allani 2. hétig próba hetet lakhatik az Urá-
nál [Dés; Jk]. 1819: Ha a Mester Ember a próba hétnél 
tovább az Inast Szegődetlen tartaná 2. Rftal büntettessék 
[Kv; MészCLev.]. 

próbakő 1. nemesfém finomságának megállapítására 
szolgáló fekete, palás kő; piatră de încercare; Probestein. 
1677: egy aranyhoz valo próba kö | Daninak jutott egy 
próba kö fellyeb meg irt aranyhoz valo tőjeivel együtt [Kv; 
RDL I. 155b]. 1732: egy arany és ezüst próba kő két 
Romai Gyürŭ [Kv; Ks Komis Zsigmond lelt. 21]. 

Szk: szeges 1637/1639: Egj Ezüst próba teo, egj sze-
ges próba keouel egjütt aztis az gjermek(ne)k hattuk [Kv; 
RDL I. 111]. 

2. átv próbatétel, vminek a próbája; piatră de încercare, 
probă; Probe. 1670: a Kegyelmed jó akaratjára még ezután 
leszen derekasabb szükségem, próba köve is leszen a Ke-

gyelmed s köztem való confidentiának, kötelességnek 
[TML V, 84 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1671: Csí-
kot annál inkáb meg nem vesztegették, kinek próbaköve 
leszen az, ha kijünek-e most az ö nagysága parancsolatjára, 
nem-e? [TML V, 554 Bánfi Dienes ua-hoz]. 1811: Ugy lá-
tom, rám nézve ez igen ösztövér Matéria"; 's félek, hogy 
majd ama kövér Praemiumot nem én, hanem Schatzb hasz-
nálja, Ha a' Próba követ ö jobban kiálja [ÁrÉ 75. — "Érte-
kezést írni a sajtról. bSchatz Mihály, lutheránus pap Árok-
alján]. 

próbál I. kísérletet tesz vmire, megkísérel vmit; a 
încerca sä facă ceva; etw. versuchen. 1618: mihelyt ... 
módjok leszen benne, bizony nagyút próbálnak" Jenőért I 
Azhol az vezérnek bé kellett menni az derékhaddal Perzsi-
ába, azt az reváni pasát 12 ezred magával ott az ország 
széliben hadta volt a kazul pasa, hogy vigyázzon, és ha 
miben módja lészen, próbáljon is [BTN2 109, 125. — aA 
törökök]. 1655: Làposi István jelenti, hogy felesege Nagy 
Ilona az elöttis egy néhányszor hagyta volna el ... tŭle 
elválást kivan. Del(iberatum) Eccl(esiae) Mégis hozza haza 
maga melle, mert könnyen fel talaltathatik ... Szakadgyon 
el az Annyatul Laposi István ... Igyis proballya, s tala(m) 
allando leszen [SzJk 76]. 1676: Én úgy hiszem, Uram, az 
micsodás felfualkodott embernek Strasoldot hallom, abban 
nem hagyja, próbált vagy próbál újonnan [TML VII, 251 
Baló László Teleki Mihályhoz]. 1721: Az Mlgos Ur paran-
csolatya szerint probaltom halasztatni két Csukánál tőbet 
nem fogathatam egy kis merítő halóval [Szentpál K; TKI 
Mihály deák Teleki Pálhoz]. 1759: a' Papoltzi Bács Lovát 
potentiose vették légyen el a' Pákéiak ... injungáltatik az I 
Páké falunak, hogy e féle erőszakos foglalásokat többször 
ne probályanak [Hsz; SzentkGy törvényszéki deliberátum-
bólj. 1764: A Csézát must fejéb(en) is probaltam eleget 
hogj eladhassam de senki sem kenal semivel erette [Szent-
margita SzD; Ks 18. CII Betze Lajos tt lev.]. 1803: (Az) 
Erdőnek szinére ... ki mentem ... a ki jártatást próbáltam de 
... Báró Jósika Miklós Ur... Adamasi Tisztye ... meg álitta 
[Ádámos KK; JHb XIX/65]. 1850: a * bézárt ajtót ... ki-
nyittani próbálta [Dés; DLt 1221]. 

Szk: harcot 1657: Én is mellesleg véle azon völgyen 
ellenkezdegelve megyek vala, de harcot próbálni nem vala 
bátorságos | noha szemben való harcot nem mer vala az 
császár hada vélek próbálni, de zsákmányosát igen veszte-
geti vala táborának [Kemön. 244, 276] * ütközetet 
1657: Megegyezénk azért Rákóczi Zsigmonddal meg Bor-
nemisza Pállal, Bakos Gáborral is; de Lévánál költözvén 
által az német ármáda, nem merénk derekas ütközetet p^-
bálni [Kemön. 202]. 

Sz. 1811: a' ki nem próbál, se nem nyér, se nem veszt 
[ÁrÉ 12]. 

2. kipróbál vmit; a înerca ceva; etw. ausprobieren. 161Ŭ-
Az Tóth Mihály uram hozta kénesőt, Kegyelmes uram. 
eléggé próbáltuk az mérésbe [BTN2 167]. 1648: P r ó b á l j 
Uram masis aszt az tisztet, talam annak jobb Szerentsejc 

leszen az tiszt viseleshez, hogy sem nekem [Alvinc Ari 
Szád. Casp. Bodo Petrus Zenas de Balliokhoz]. 1697: Hal-
lottam attól Aszszonytol (így!) az ki eö kegyelmetői kér-
dezte mellyk jobb, az Papéé vagy az Deáké, arra aszt mon-
dotta Péter Deakne, hogj bizony job az Deák monya, mert 
ö mind az kettőt probalta [Kotormány Cs; CsJk 5 György 
Albert (30) pp vall.]. 1773: az eféle atyafiságos házasságot 
sokan próbálták, de semmi köszönet nem volt benne [RettE 
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314], 1788: Én egy uj dolgot próbáltam: a lentse és borso 
hellyit újra fel szántattam s bé vetettem látván hogy sok el 
hullott a kaszállásakor [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1789: Próbálták ezen Faluk a Pityokának vetésétis, de a 
helynek hideg és sovány természete miatt vagy egészszen 
el veszett, vagy ... egy magyaronyinál nem igen nőhetett 
nagyobbat [KobátfVa U; UszLt XIII. 97]. 1826: nem 
próbáltam azon vizet, hogy a' szerint erőssithesem annak 
hathatosságát [Zilah; Ks 94 Vegyes lev.]. 

Szk: -ja a világot. 1840: oljan kevés kedvem vagyon 
mindezekhez, Látván a fiaim gondolkodásokat is, hogy jo 
szivei mindent félben hagjok, bár mindenemet által adhat-
nám nékik, s csendesen meg húzván magam nyugodhat-
nék, próbálják ők is a világát s csípje meg a Lug a nyáko-
kat [JHb Jósika János lev. Bécsből] * szolgálatot -. 1811: 
Hivséges vólt öreg Szász Koltserás Gérig A' szólgálatot 
mind künn, mind benn próbálta [ÁrÉ 99]. 1823-1830: ez 
az érzés megtartóztatott®, hogy most előbb próbálok való-
ságos szolgálatot [FogE 91-2. — "Attól, hogy állását fel-
mondja. 

3. próbára tesz vkit; a puné la încercare pe cineva; jn auf 
die Probe stellen. 1573: Kadas Mathias Azt vallia hogi ta-
valy Eztendeobe vyz kereztbe mykor gergel deák Zebenbe 
Ment volna zokadalomra, valaky zowabol Indultatot volt 
arra hogi vyzza Ieoien ... Mond ... hogi valamy Idegen 
Ember Iar az en hazamhoz hon Nem letembe ky Neke(m) 
tyztessegemre Ninchen, Azért Ieot (!) vyzza, hogi ki aka-
rom ketsegemet venny feleole ... En Nem Mondom hogi azt 
Mywellied Mert Nem Io hogi valaky zowa vtan hazad 
Népet p(ro)balod [Kv; TJk III/3. 155]. 1603: Mikor en 
Sándor Jstuannal bezelget<ek> vala az Biczak Georg' ka-
puianal, el erkezek Gergelj Menihart es monda Sándor 
Jstuannak mit probalz te Sándor Jstuan bennvnket [UszT 
17/51 Gergely András Komis János vram Jobbagga vall.]. 
1633: Kouacz János ... az felesegemet sokszor probalta es 
paraznasaghra kenalta ... azzalis igerte magat hogj megh 
ruhazza [Mv; MvLt 290. 131b]. 1669: Sokszor nagyobb 
dolgokban is próbált engem az én Istenem [TML IV, 406 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1760: B. Korda Vr(am) 
maga Praefectussa által a M. Teleki Fiu Ág Attyafiak(na)k 
insinualtatta, hogy a pénzt fel veszi, mind ketten részemről 
lévén Admoneáltatva, ki tettzik, hogy mindketten próbálni 
kívántak [Igenpataka AF; TL gr. Teleki Ádám aláírásával]. 
1806: a* Groffne kétszin aszszony és tsak probállya Ngodat 
hogy expiscállya gondolattyait [Mv; Ks 101 Thuroczy 
Károly lev.]. 

4. megpróbálkozik vmivel; a încerca ceva; versuchen. 
1811: „A' Kutyának sem jó a' leg első köjke". Ez egy 
fontos paraszt példa-beszédetske ... Azokról mondják ezt, 
kik elsőbben állnak — Ki Mesterségekkel, 's elsőbben pró-
bálnak, Mint a' Varga inas első csizmájával; 'S A' Fazakas 
•nas első csuporjával [ÁrÉ 48]. 

Szk: szerencsét -. 1653: Székely Mózes magában vak-
merő bátor vitéz ember vala, és gyűjti vala az hadát, hogy 
esmét próbáljon szerencsét [ETA 1,67 NSz]. 

5. átél vmit; a trăi (un eveniment); etw. überleben. 1772: 
Gr. Székely László úr megholt ... szörnyű gyomorrágás 
után, melyet azelőtt is próbált volt, de most észre nem vette 
nyavalyáját [RettE 268]. 1787: Látván a Néném Aszony 
sok milliom Ezereknél többet érő betűinek erejet, olyan 
őrem és gond tsapa meg hogy a milyet még tsak nem is 
képzelhet más tsak a ki probalya [Kackó SzD; Kp II. 27 
Újfalvi Sámuel Máthéné Újfalvi Krisztinához]. 

próbálás 

6. gyakorol; a face exerciţii, a exersa; üben. 1805: a táb-
lán Fractiot próbáltunk [Dés; KMN 82]. 

7. bizonyít; a proba/dovedi; beweisen. 1734: az Inctus ... 
az szőlőhegyen Pásztorságáb(an) lopot Sertés hust és egje-
beket Sütött, és ugj ilődőtt, jol lehet in defensam sui az I: 
akarja próbálni hogj Enyeden lévő lopást beszellett volna, 
de aszt meg nem bizonyittya [Dés; Jk II. 133b]. 1735: Nem 
illik hoszu argumentummal a közöttünk való divisiot pró-
bálni [Torda; TJkT I. 80]. 1772: mind az Oculata Revisiok, 
mind pedig minden Documentumaim keresetemet annyira 
próbállyák, hogj semmi kéttség fen nem maradhat [Kük.; 
JHb LXVII. 263]. 1774/1778: Bámulhat minden a ki érti 's 
láttya, a Novizánsnak illy meg mérsékelhetetlen tergiversa-
tioin, hiszem ha mind ezek dato per in concessum igazak 
volnának is a' mint a Novizáns próbálni ígyekezi ... nem 
Suffragálnak [Msz; DLev.]. 1782: Ezen pretensiót irt 
Almási Antal nem próbálja elegendő bizonyságokkal, hogy 
az édesannyának, Botár Erzsébetnek tutora lett volna Botár 
András [Taploca Cs; RSzF 234]. 1789: minthogy a p(rae)-
tendens Aszszony â sok summa pénzt tsak emlegeti, de 
nem probálya, azért a' p(rae)tensio semmit se ponderál 
[Ne; DobLev. III/658. 2b]. 

Szk: boszorkányságot - vki ellen. 1765: incantatioit, 
büves bajos boszorkányságit maga sem tagadhat, mellyet 
ha tagadna ... sok szinü boszorkányságit comprobalni kész 
leszek ... kész vagyok ellene boszorkányságot próbálni 
[Torda; TJkT V. 285]. 

8. bübájoskodással megtud/lát vmit; a încerca să afle 
ceva prin vrăjitorié; mit Hexerei erfahren/sehen. 1739: 
Faluvégi Mihályné" az tüz előtt ül, sóval, kenyérrel, egy 
holt szénnel ott babonáskodott... Kérdém: „mit csinál kged 
szomszédaszszony" mondá „én azt próbálom, ha az soka-
dalomban jó szerencsém lészen-e ... még eddigelé ez az én 
próbám meg nem csalt engemet" [Bözöd U; Ethn. XXIV, 
87. — "Boszorkánysággal gyanúsított asszony]. 

9. megvizsgál; a examina; untersuchen 1662: Róma té-
ged megláttalak, Életedben próbáltalak, Hiányosnak talál-
talak [SKr 436]. 1681: ha valaki valamely bonum mennyi-
séget akarja próbálni; mindenik helyet az Inventarium Cor-
pusa szerint percurrallyon; ha nem akar hinni az Extrac-
tusnak [Vh; VhU 608]. 

10. (lóval) vhogyan bánik; a trata într-un anumit fel 
(calul); mit dem Pferd umgehen. 1811: Ritka Ló az, mely-
nek a' verés használjon; Jobb hogy ember vélle szép mód-
dal probáljon [ÁrÉ 150]. 

próbálandó megkísértendő; care urmează să fie încer-
cat/probat; zu versuchend. 1818: a nevezett Mechanicus az 
altala feltalált Machinának Modelljét, vagy tökéletes leírá-
sát és rajzolását... adgya bé, a melly azután ezen kérdések" 
el dójtésére szolgáljon, a mellyek ezen Találmánynak Újsá-
gáról ... valaki által a kegyelmesen engedett tiz Esztendei 
privilegiális idő alatt ne talám próbálandó követéséről fenn 
foroghatnának [Kv; DLt 456. — aTi. a szabadalmak]. 

próbálás 1. (nemesfém) minőségi próbája; probă la 
metale, verificarea calităţii (la metale preţioase); Repunze. 
1561: senki semminemw miet tizenneg' lottosnal alab ualo 
ezwstbol ne merezellyen mielní. Mert ualaky az probalas-
ban vg talaltatik hogy kwlomben mielne. Az első wetkeiert 
ket lot ezwstel bwntettessek megy [Kv; öCArt.]. 

2. kb. véghezvitel; efectuare; Vollbringung. 1840: itt 
helybe ugy neveztetni szokott Sz: Miklosnapi országos vá-
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sár alkalmával a Nemes Város négy taligás ökrei árrverés 
próbálása mellett el adattak 116 egy száz tizenhat ezüst 
Rfkon [Torda; TVLt Közig. ir. 1558]. 

próba-levél bizonyító irat; act probator; Beweisschrift. 
1798: Elekesen az Alperes Massae Curatomak kezében va-
gyon egy olyan ... Sessio, mely egyenessen engemet illet, 
azért az Alperest arról valo Próba Leveleim közlése mellett 
mégis kinaltottam a' minor summával ... de nem remital-
van, most a' Szék szine előt újra offeralom [Ne; DobLev. 
IV/805, la]. 

próbálgat 1. többszöri kísérletet tesz vmire, meg-megkí-
sérel vmit; a încerca să facă ceva de mai multe ori; mehr-
mals versuchen. 1638: Nőtelen koromban igen hozzam atta 
uala magat ez Varga Miklosne de miuel hogi igen beteges 
voltam az Aréna uolt raitam, es probalgattam magais mon-
dotta hogi nosza cziak, megh lehet a' felöl, de nem tehet-
tem semmit neki [Mv; MvLt 291. 143a]. 1710: a mellette 
való ministereket is minden úton-módon, sok ajándékokkal 
s ígíretekkel próbálgat vala hűségekben megtántorítani 
[CsH 94]. 1719/1724: Szilágj Sophia ... mongja énnékem 
... inkáb meg alkuszom Banhazine Aszszonjommal ... én 
meg beszélgetém Bánháziné Aszszonjomnak az dolgakat, 
es ... mongja nékem hej Sigmond Gjŏrgj ur(am), Vaj ki 
mester Aszszonj az, csak próbálgat [Torda; JHb XIV/6. 
61]. 1747: az J ... Etszaká(na)k idején más Complex Tar-
saival edgjŭtt a' Városon széllyel járván s, lappangván 
verekedett, vérengezett, tolvajkodott, házokat probalgatott 
hogj azokat fel verhesse [uo.; TJkT III. 134]. 1763: (A 
vádlott)... Hites Ferjének ... ételt intoxicalo szerszámokból 
készített, probalgotván annak meg ételével urát [uo.; i.h. V. 
177]. 1767: láttam a' ki ásott szőlő tők(ne)k hellyeit, 's azt 
is hogy a' nagyob tő szőlőket próbálgattak, de hogy azokat 
ki nem áshatták mind az iffiabb szőlő tőket ásták inkább ki 
[Ne; DobLev. 11/377. 4b Jos. Andormányi de N Enyed (56) 
ns vall.]. 

2. többször kipróbál vmit; a încerca ceva de mai multe 
ori; etw. mehrmals ausprobieren. 1662: a goromba pattan-
tyúsok ... aminémü port csináltak, azt próbálgatják ... az 
egész azon cajtházbéli... porok ... gránátok neki gyúladván 
... egész a földig ... összverontotta vala [SKr 602]. 1705: 
ma valami öreg ágyúkat, kiknek a gyújtólyuka igen kiégett 
volt és becsinálták, azokat próbálgatták az bástyákon [WIN 
I, 378]. 

3. ismételten próbára tesz vkit; a supune pe cineva la o 
probă/încercare de mai multe ori; jn wiederholt auf die 
Probe stellen. 1722: hozzám küldette Váradit ugy próbál-
gatott 200. forintot és 6 ökröt igirt... csak halgassam el Ar-
malissa(na)k Publicatiojat ... soha eng(em) senki ne(m) 
Corrumpalhatot [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1767: én el 
mosolyodván egyebet néki nem szollék, hanem probalgatni 
akarván ötett ... mondék néki: Hát ha Te adtad el valaki-
nek8 [Ne; DobLev. 11/377. 4a — aTi. a lopott szőlőtöveket 
]. 

4. puhatolózással megkörnyékez vkit; a încerca cu pru-
denţă să intre în graţiile cuiva; jn mit vorsichtigen Fragen 
umgarnen. 1705: az urát is próbálgatta a generál, ha vala-
melyik magyarnak nem jött-é embere onnan kívül [WIN I, 
446]. 1710: titkon a fejedelmet is próbálgatni kezdi [CsH 
104]. 

Szk: elméjét -ja puhatolózik. 1669: sokszor nekem nem 
hivén ő nagysága, mások által is próbálgatta elméjeket 

[TML IV, 604 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1670: 
egyszer-másszor nem árt elméjét próbálgatni ... mihez bíz-
nak és ha tudják-e fundamentaliter az magyarországi dol-
gokat? [TML V, 126 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

5. biztatgat; a îndemna în mod repetát; jn mehrmals 
ermutigen. 1823-1830: elmentem vagy két tipográfushoz, 
s próbálgattam őket, hogy hogy tanítanának meg az mes-
terségre [FogE 201]. 

6. paráznaságra csábítgat; a încerca în mod repetát sä 
aibă raporturi sexuale cu cineva; jn zu Unkeuschheit ver-
fílhren. 1633: Hallotta(m) az Szabó Jacab szolgalojatol 
hogi eőtett az vra p(ro)balgatta es melletteis feküt [Mv; 
MvLt 290. 127a]. 1724: Ersók beszélte nékem, h(ogy) az 
Iflfjú Asz(ony) panaszolkodott, h(ogy) Pekri az Ura, mint 
rontya és probálgattya [M.királyfva KK; BK. Szász Péterné 
(50) jb vall.]. 1744: Ennek előtte két esztendővel Szakács 
Fiiepet szolgáltam ... akárhova mentünk dologra őrökké 
csibdeset probalgattván hogy valamire uehessen [Gyeke K; 
Ks]. 

próbálgatás 1. kísérletezgetés, többszöri próbálkozás; 
încercări repetate; mehrmaliger Versuch. 1823-1830: 
(Csolnakosi Mária) Szerette az előttem volt enyedi deákból 
lett praeceptort, Bartók Ábelt, minekutána próbálgatásai 
után vette észre, hogy velem semmire sem mehet, azután 
nem sok becsületem volt előtte [FogE 111]. 

2. elméjének -a fejtörés, gondolkozás; bătaie de cap, cu-
getare; Denken. 1667: Az miért pedig Horvát Ferencz uram 
felküldetett volt, több sok elméjének próbálgatása után vá-
lasza az volt Rőttel uram által8 [TML IV, 213 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz — aKöv. a részi.]. 

próbálgattat többször kipróbáltat; a ordona sä f«e 

încercat de mai multe ori; mehrmals ausprobieren lassen. 
1705: A generál tegnap estig afféle új mozsárokat próbál-
gattatott, bombákat, kartácsokat és kézigránátokat hánya-
tott, úgy próbálta őket, mint járnak [WIN I, 569]. 

próbálhat 1. kísérletet tehet vmire, megpróbálhat vmit; 
a putea încerca ceva; versuchen können. 1657: ha derék 
erő jü, az néhány lovas kicsin helyen lopva járván éjszakai 
időben messze meghallja, el is kaphat benne az e l l e n s é g b e n 
s idején hírt adhat; ha kevés jü, az derekast nem próbálhat 
[Kemön. 259]. 1662: Jenőbe ha ... elegendő számmal ma-
radnak vala ... azt is elvárhatják, próbálhatják vala, a feje-
delem is assecuratóriája mellett mire mehetne s mit próbál-
hatna [SKr 435]. 1670: Ha mire kívántatnék, ezek közül 
nem sok lenne, a kivel mit is próbálhatna ember [TML V, 
328 Komis Gáspár Teleki Mihályhoz]. 

Szk: ostromot 1662: az árok szélibe kasok közé állat-
tak vala két-két öreg faltörő álgyúkat... azmellyekből való 
rettenetes lövésekkel ... ostromot próbálhatnának [SKr 
595]. 

2. átélhet vmit; a putea träi un eveniment; etw. überleben 
können. 1679: Mely nehéz legyen embernek cselédjének 
ilyen szenvedése, Kegyelmed Uram még nem próbálhatta 
[TML VIII. 494 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

próbáló bizonyító; probator, care poate servi drept 
dovadä; beweisend. Szk: - erõ. 1829: (A) Felperesi átlá-
tásnak bé bizonyittására bé adott Leveleket, és az Alpef^ 
által fel adott mentő okokat ... meg visgálván a' T. V'c* 
Szek ugy találja: Hogy ha szintén a Felperes ... bé adón 
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Levele mint Bizonyitto írás a' Birtok bé bizonyittására tö-
kélletes próbáló erővel nem birnais, de midőn az Alperes is 
felelete rendében nem tagadja, hogy a' kérdés alá hozott 
föld, az el foglalás előtt a' Felperes birtokába ne lett volna 
—- az E. alatti Levélből pedig világos hogy azon Földet a 
Felperestől az Alperes foglalta el [Mv; DobLev. V/1152]. 
1834: az érdeklett Esketés a' Törvénybe megálhatonak, és 
Próbáló erővel bírónak határoztatik [Asz; Borb. I]. 

próbált tapasztalt; cu experienţă, experimentat; Erfahre-
ne(r). 1662: a zászlók és sűrű kopják lobogói a széltül elé-
felé nagyon kezdettek vala fuvattatni, mellybül ... sokan, 
akik üdösbek és próbáltabbak valának ... jót jövendölnek 
vala | az expertus, próbált, hasznos, hadi okos ember mind 
a város népe oltalmazásába s Isten után meg is tartásába 
°agy haszonnal illyen dicsíretes jó módot talált vala [SKr 
206, 448]. 1764: Félelmesen venném azt" gyenge váltaim-
ra, ha excellentiátok és az uraknak próbált személyeiben 
biztos elviselésére kőszálakat nem szemlélnék támasztékul 
mellettem [RettE 174. — aA gubernátori tisztséget; Hadik 
generális szavai]. 

próbáltat 1. megkíséreltet vmit; a dispune/ordona să 
încerce ceva; etw. versuchen lassen. 1662: Nem esék nagy 
kár nélkül az ostrom egyik félnek is, a sáncbélieknek an-
nyival inkább, hogy generálok is az álgyúlövés miatt elve-
szett volna, már azért több ostromot a kapitányok, a nép-
nek kedvezni akarván, nem próbáitatának [SKr 330]. 1710: 
Próbáltatá is eléggé Székely László méreggel a dolgot, de 
nem férhetének hozzája ... hogy megétesse Béldi Pált [CsH 
147]. 1843: Benköné a Balásfalvi Canonoknál ... olly jol 
talállya magát, hogy onnan nagy Ígéretek mellett se lehetne 
k'kapni ... a' mult esztendőbe is próbáltam de nem jő ... 
azért tehát oknélkült nem is próbáltatom [Veresegyháza 
AF; DobLev. V/1245 Bartók Sigmond öccséhez, Bálint-
hoz]. 

2. kipróbáltat; a puné sä încerce ceva; ausprobieren las-
sen. 1648: kovát, taplót probaltatot, hogj fel wgiekezet 
hazat giujtani [HSzj tapló al.]. 

3. próbára tétet vkit; a supune pe cineva la o încerca-
re/probă; jn auf die Probe stellen lassen. 1669: Úgy látom, 
3 2 én Istenem régi ellene cselekedett sok vétkeimért ezzel is 
Próbáltatni akar [TML IV, 603 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 
. 4. vki elméjét -ja kipuhatoltatja vki szándékát; a tatona 
•ntenţia cuiva; die Absicht spüren lassen. 1667: mostan el-
ménket az egyik Tőkölyi kisasszonyra fordítottuk volna, ha 
Istennek is úgy tetszenék, melyben hogy ember most vala-
jnit indíthasson hertelen, illendőnek nem látom lenni kü-
Jömben, hanem hogy valamely meghitt emberem által pró-
báltassam gróf uramnak elméjét, mit szollana hozzá? [TML 
IV, 2 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

próbáltatás próbára tétetés; supunerea cuiva la o încer-
care; Erprobung. 1834: Mind ezekből én azt húzom ki — 
h°gy mivel a Tiszt a' Nagyságod elöttis talám tudva lévő 
sötét probáltatásomra tett alatsonságai utánnis, velem mes-
terkedéseit sem el rettentés, sem egyéb alatson uton nem 
vihete — egy tzélja szerénti Regius ki eszközléséért, a 
teleségevel való titkos öszve jövetelünk", alatson huntzfut 
ßyanuja által akar alám vermet ásni [Bögöz U; IB. — "Cél-
zás a tiszt ama gyanúsítására, hogy feleségének a pappal 
v>szonya van]. 

próbáltatik 1. megkíséreltetik; a fi încercat; versucht 
werden. 1791: a' mostani meg hasadott nagy Harang ön-
tessék é újra, vagy pedig azon nagy Harangnak félben ma-
radott darabja ... fordittassék a' mostan készítendő nagy 
Harang öntetésére, a' mellynek öntetése ... két izben sze-
rentsétlen ki menetellel próbáltatott vala [Kv; SRE 274-5]. 
1847: (Varga Katalin) Tulajdon irományában és szelíd val-
lományában is megösméri, hogy mielőtt az ügy folytatását 
magára vállalta volna, már előre értesítve volt, hogy a 
nyugtalankodó lakosok katonai hatalomkarral is terheltet-
tek s engedelmességre bírattatni próbáltattak [VKp 293]. 

2. bizonyíttatik; a fi dovedit/probat; bewiesen werden. 
1764: Mely quietantiat hogj nem Sz Királyi Imbre irt 
légjen elégge constal etc. a minthogj nemis tud az Novi-
zans irást, ugj azis soha nem probaltatot hogj mast valakit 
facultalt volna | a mi a botskor bőrt illeti, a nem próbál-
tatott soha, hogj azon lopott sertesek bŏribŏl való volt 
volna [Torda; TJkT V. 195, 204]. 1765: azt kivánom hogy 
elsöbenis mai napon az illyenek ellen lett praxis szerént a 
probanak nagjob valóságára asztatással probáltossík bo-
szorkánysága, s consequenter... hogy meg égettessek a Iure 
meg kévánom [uo.; i.h. 285]. 1769/1802: Szemlátomást 
való dolog az hogy akár mely Erdőn ösvény mellett ke-
resztes fák elegendők láttatnak, de azok hogy határt dis-
tingvalo jegyek volnának, ki asseveralhattya; hanem ha ele-
gendőképpen annak lenni próbáltatik [BSz; JHb LXVII/3. 
55]. 1792: Hogy vagy itt vagy amot Néhai Testverünk a 
Néhai Ferje Jószágába mint Dotalista valami deterioratiot 
tett volna a nem probaltatott [Ne; DobLev. IV/701]. 1798/ 
1799: az Al Peres Báró Úr, a' Processus follyamaţjában 
nem ezt erőssitti, hogy ezen Recognitiója" extrajudicialis 
lett volna, hanem tsak azt állítja, hogy az illusive lett vólna 
... melly kvalificatio ... nem próbáltatik [Torockó, TLev. 
5/16 Transm. 424. — aTi. annak elismerése, hogy a perben 
forgó kiváltságlevél birtokában van]. 

próbamarha húspróba céljából levágott marha; vită de 
tăiere sacrificat de probă; zwecks Fleischprobe geschlach-
tetes Vieh. 1789: Szeredába próba Marhát vágattam és a' 
hus 5 Drávai ütötte ki az árrát [Csíkszereda; UszLt XIII. 
97]. 1819: próba marhát vásárollyanak, s a próbára való 
Marhák haza érkezésével a Magistratus által ki rendelendő 
biztosság előtt vágattassanak bé, s a próbára le vágott 
Marháknak husa ... Melegen ne fontoltassék meg [Kv; 
MészCLev.]. 1823: a Déési említett Országos vásárban8 a 
Tekentetes Magistratus a' jo rend, és szokás ellen próba 
Marhát vétetni nemtsak el mulatta, sőt arra Commisariuso-
kat sem nevezett a kik bár a' Marha árrának meg indulását 
meg visgálták volna [Dés; DLt. — aTi. a Szent István napi-
ban]. 

Szk: - vásárlás. 1825: Próba Marha vásárlásra adtam 
Biro Farkas Umak [Dés; DLt 498]. 

próbaménló nem nemes fajú, kísérletképpen alkalma-
zott ménló; armăsar încercător; Hengst fűr Experiment. 
1761: Negy Ménlo ... Negyedik Negj esztendős pej szőrű 
Próba Ménlo [Spring AF; JHb XXIII/31. 34-5]. 1811: 
Próba Ménlovat is jót szokott tartani... A' paraszt Kantzá-
kot azzal hágattya-meg, 'S ezért soktól halja: Az Isten 
áldja-meg! [ÁrÉ 152]. 

próbaremek mesterremek; obiect confecţionat la 
trecerea probei de maistru/meşter (pe vremea breslelor); 
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Meisterstück (für die Meisterprüfung hergestellter Gegen-
stand]. 1836: a* Czéh által meg határoztatott, hogy az ina-
sok midőn fel szabadulnak és legénnyé lésznek, készittse-
nek próba remekül a látó mester jelenlétében egy két kupás 
korsot, egy két kupás fazakat, egy két kupás tálat; egy 
kupás lábost, égetetien [ZFaz.]. 

próbás 1. (számn-i jelzővel az arany/ezüst finomságát 
jelző) próbajeggyel ellátott; (despre obiecte din metale pre-
ţioase) marcat, căruia i s-a imprimat semnul oficial de ga-
ranţie a calităţii; mit Repunze versehen. 1754: Ezüst Porté-
ka ... Egy Csigás Lo szerszém, 13 probas Lot 41 [Nsz; 
Told. 19/15]. 1786: ezüst portéka ... Buzdogány 12 próbás 
| Egy Tőrök kés 11 próbás [Nsz; Ks 74/56]. 1793: Egy 13 
próbás ezüst Nádmézes Iskotullya 18 Lóth és 3 Kőnting 
[Mv; Told. 4]. 1798/1821: Forgáts párta öv Lántzával... az 
ezüstye 11 próbás | Egy Régi modi Filegrán munka párta 
őv jóféle gyöngyökkel rakott, rajta lévő Lántzával együtt 
12 próbás | égy őz láb forma nyelre tsinált Kalán 12 próbás 
[Kv; Pk 5]. 1814: Egy 13 próbás Láuor 32 1/4 Lott [Kv; 
Born. IV. 41]. 1816: Egy lávor mely 13. próbás 32 1/4 Lo-
thok. Egy Nagyobb Lávor 13 próbás 42 Lothok [Kv; Born. 
IV. 41] | (A pipa) 13. próbás ezüstel bé foglalva ... bétsi 
munka [DLt 816 nyomt. kl 1582]. 

Vö. a hárompróbás címszóval. 

2. többszörösen finomított (pálinka); (rachiu) rafinat de 
mai multe ori; mehrfach gebrannt (Schnaps). 1840: Min-
den jo Gabona vékájától tartozom jo ízü egésséges tizen 
kilentz Próbás Pálinkát négy kupát bé adni [Kv; Bom. G. 
XXI Vb]. 

próba-szedés ötvösmunkák beadása/szedése (az ezüst 
minőségének havonta kötelező vizsgálata céljából); aduna-
rea/strîngerea obieectelor de orfevrărie (cu scopul de a 
verifica calitatea metalului); Abgeben/Sammeln der Gold-
schmiedewerke wegen monatlicher Repunze. 1639/1650: 
volt Cehúnk veottek be az Huszár Peter Mesterremeket, 
miuel próba szedes ne(m) lehetet [Kv; ÖCJk]. 1648/1650: 
Vegeztek Cehwl eo kglk, hogy valaki az Cehben be akar 
allani, próba szedeskor legyen, es az probanak latogatasa 
legyen eleb, hogy osztán az próba fel kel, ket keoz Mester 
altal kóvetzek be es annak vtanna vetessek be ha erdemes 
leszen, hason Io rend es mod tartassek az Mesterremek be 
mutatasaban(n)is [Kv; i.h.]. 1665: T. Ceh Mester Ur(am)ek 
eo Kgek próba szedesnek alkolmatossaghaval gyüytven 
egyb(en) az B. Céhet, Gyulai Sámuel Ur(am) mutatta be az 
remekjet [Kv; i.h.]. 1729: a rend es artikulus azt tartya 
hogj próba Szedes idejen es szombat napon kellet volna 
lennie czeh gyülesinek [Kv; i.h.]. 1750: Próba Szedés al-
kalmatosságával egész gyŭlese lévén Becsületes Nemes 
Czehünknek, mellj alkalmatossággal is az Próbákat szoros-
san meg visgálván és hejesen találtattanak [Kv; i.h.]. 

próbatétel 1. próbálkozás; încercare; Versuch. 1847: 
Varga Katalin, kinek elfogatása iránti próbatételek eddi-
gelő sikertelenek valának, alispán Pogány György úrnak 
ide fogatott jelentése szerént, disunitus püspöki helyettes 
Saguna András úr közbejöttével, el van fogva, s jelenleg a 
nagyenyedi börtönbe tartatik [VKp 150-1]. 

2. (ezüst) próbajegy; marcă/marcaj (pe metale preţioase); 
(silbernes) Probezeichen. 1816: Egy ujj Frantzia próba tétel 
nélkül valo 'Sebbeli Ora a' mutató táblájának mezeje kék, 
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a' melyre egy Bronzirozott ezüst Borostyán koszorú, egy 
ezüst Koronával volt téve ... a' belső Kapszula ezüst [DLt 
456 nyomt. kl]. 

3. (vágómarha) húspróbának való kiválogatása; selecta-
rea vitelor de tăiere pentu a fi sacrificate de probă; Aus-
wahl des Viehs zur Fleischprobe. 1791: Wáros Gazdája Fe-
renczi Moysesnek a' próba Marha vásárlása iránt ezen pa-
rantsolat adattatott... hogy a' Mészáros Czéh kérések (!) a' 
marha hus próba tétele iránt az Felsőbb rendelésekkel meg 
egyező lévén, maga mellé vévén ahoz értő 's hiteles embe-
reket vásárolyon őt, hat pár Marhákat [Kv; TanJk IV/8. 
72]. 1818: (A Magistratus) Határozásánál fogva ki rendel-
tettünk a' Besztertzei országos Sokadalomban a' próba té-
telre szükséges vágó marhák(na)k meg vásárlására és azok-
(na)k kivágatásokra [Dés; DLt az 1823. évi adatok közt]. 

próbatű arany/ezüst minőségének próbálásakor használt 
tü; ac de probă (folosit la verificarea metalelor preţioase); 
bei der Probe der Qualität des Goldes/Silbers benutzte 
Nadel. 1637/1639: Egj Ezüst próba teo, egj szeges próba 
keouel egjütt aztis az gjermek(ne)k hattuk [Kv; RDL I-
111]. 

próbavíz gyógyvízminta; mostră de apă medicinală/mi-
nerală; Heilwassermuster. 1755: Klmes Uraim eo Excelljok 
mind ketten frissen vadnak s már ä Szál Dobosi feredőre 
nem mennek, mivel meg hozatván ã próba vizet s Probátis 
tévén ã Doctorok, veszedelmesnek, s igen erősnek tartyák 
az Ur eo Excellaja természetihez [Nsz; Ks 96 Baló Antal 
lev.]. 

procedál 1. (hivatalos ügyben/perben) eljár; a proceda; 
offiziel verfahren. 1578: Meg ertettek ... eo kegmek my 
nemő gyalazat esset legie(n) eo kegmen Byro vramon •• 
azért eo kgme Biro vram wltesse(n) birot, es az rajta leot 
gyalazatrol agalljon ellene az varos procatori altal melto 
bwntetessel procedallianak ellene [Kv; TanJk V/3. 173b] 
1585: Atta Biro vram, eo kgmek eleibe az Jdegen legeniek-
nek be Irasat a' varos keonywebe, Akik ez varosban meg 
hazasottanak telepettenek volna, mi(n)th kellene abba(n) 
procedalny [Kv; i.h. 1/1. 14]. 1605: Commendatoriat im-
petralianak eo Nagatol es az Vraktol, ky mellet batorsagos-
saban tudgyanak az my Attiankfiay eo fel(se)ge eleot az 
varos dolgaiban procedalni [Kv; i.h. 519]. 1607: az 
Articulusok continentiaya ellen procedalt, mind otkún, 
mind it az zeken, mert az Articulus azt contineallya, hogy 
az bizonsaggal az nap legyen Jelen, mind az ket fel [Torda; 
TJkT I. 20]. 1625: miért az A: nem Via Juris procedalt dol-
gaban az J. az A. Actioiatol Absolualtatik [UszT 67]. 
1645: Kamuthi Miklosnen es Jószágán ne hatalmaskod-
gyek, hanem ha my Jussokat praetendallyak az Jószághoz 
... procedallyanak Jur(is) ordine ellene; mert egyaltalyabafl 
az hatalmaskodast senkinekis megh ne(m) engedhettyü* 
birodalmunkban [JHbK XXI/8 fej.]. 1671: Azmely R e -
gion lévőknek Templomok kezekből a' más Religion téj 
vöktől hatalmasul ki-foglaltattak magok a u t h o r i t á s s o k b o l 
az illyen hatalmaskodók ellen Procedállyanak, az illyenek-
ről irt Articulusok szerént [CC 1]. 1764: az Ujszekeli Falu-
si Biro Agilis Varga alias Muszka János tertio se cum 
Iuratis elönkbe jöven paltzajanak fel emelésével maga és az 
Ujj Szekeli Incolak kepekben és nevek alatt repellala s 
tovább procedálnunk azon köz hellyen nem engedéK 
[Újszékely U; WassLt]. 1816: Nemes Fülep Mihály Uram 
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elottis a fenn irt Instructiot meg olvasván procedálék annak 
toitása szerint [Várivá TA; Borb. II]. — L. még AC 5, 42, 
U3, 198, 252; CC61,66, 69, 77; RSzF 118. 

Szk: az exmisszió szerint 1686: Szilagyi János ... 
moveallya Causaját Felesege Dobos Borka ellen, es az ex-
missio szerint p(ro)cedal [SzJk 215] * hivatalosan 
1843: Egerbegyi Jubilatus Káplár Nemes Tolvaj Ferentz 
ada kezünkbe ... égy utasítást hogy azzal hivataloson pro-
cedálnánk, s adnok a* következésről Relationkat [T; Tol-
valy lev.] * (az) instrukció szerint 1579: az procatorok 
panazlassat... halaztottak é Ieowe gywlesre. Ez wdeo alat 
az procatorok Az elóbby instructio zerent Igiarto Georgy es 
felesege elle(n) procedallianak [Kv; TanJk V/3. 186b]. 
1697: En Thoroczkaj Szabó Mihály nemes Kolosvár 
Városá(na)k mostani édgyik hütös Szolga Birája ... el 
mentem ... ns Gombkötö Lörincz Ur(am)hoz ... az én élőm-
ben) adott Instructio szerént mindenekb(en) Procedaltam 
[Kv; KvLt 1/186]. 1775: kére műnket Nemes Kereszturfi 
Székben Martonosb(an)a Loko Sofalvi Kata Aszszony hogj 
el mennénk ... Mortonosb(a) az Máthé György Ur házához 
hogy Citalnok ö kegyelmet ad 8tavam az Tiszteletes Espe-
rest Ur(am) ö keglme atta petsétinek erejével az ö keglme 
kőzlöb következendő Törvényes szekire Mü azért el men-
vén procedaltunk az elönkb(e) adattotott, Instructio szerent 
[Borb. II. — aHsz] * jobb móddal 1677: hogy job mód-
dal tudhassanak abban procedalniok mindenek a* kiknek 
jncumbál, mind a' Szászságon és mind a' Vármegyéken 
jévŏ Dézma ado helyeken ... az Arendatorok igen igasságos 
Regestrumot csináltassanak [AC 51] * obligációja szerint 
^ 1679: meg hányva(n) eö kglme à kezes leveleket, 
valamelj jobbagi à kezessegh utan el szòkött, annak 
kezessei ellen obligatiojok szerint procedallyo(n) [Vh; VhU 
678] az obligatória szerint 1747: mihent... a Diaeta 
e> bomlik én az obligátoria szerént procedalok [O.csesztve 
AF; Ks 83 Péterffi Sándor lev ] * tiszte (és hivatala) sze-
rint 1611; Tiztwnk es hiuataljúnk zerent procedalua(n) 
• Catha Azzont erreös hwttel megh eskwttetwk hogj 

[n'ndenemeö yokat az oztoszasra elleö hoz, neúez, es ad 
[Kv; RDL I. 88]. 1623: mindeneknek çlotte az Relictat es 
mjnd azokat kjket az dologh Illet meg Eskúttettuk Hogi 
m«ndenemw Jókat, Igaza(n) minde(n) Reitegetesnelkul eleó 
ad az mi az diuisiora való, es Annakutanna dolgunkba(n), 
Tjztunk szerent Igi procedaltunk [Kv; i.h. 122] * törvé-
nyesen/törvény szerint 1655: kegyelmeteknek kegyel-
mesen és igen serio parancsoljuk, megértvén az exponens-
nek® e dologban való igazságát, törvénytelenül ne engedje 

kézdivásárhelyieknek háborgatni ... hanem procedalja-
nak suis módis törvény szerént ellene [SzO VI, 199 a fej. a 
nszi-i tisztekhez. — "Barabás Péternek]. 1716: Az idegen 
marhák bé hajtásáb(an) ujg vigjazza(n) hogj rea(m) Girás 
Pert ne hozzon hane(m) ország törvényé szerént ad 3tiu(m) 
eertificaltassan es törvény szerent procedallyon ellene 
IŞzászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 1730: Esküszöm az 
elő Istenre ... hogy ... káromkodásomért s Paráznasággal 
való Vádoltatasomért az Törvények be álván Ne(m)es Déés 
várossá erdemes Fő Hadnagygja ... Törvenyesen procedál-
Ján ellenem elő állok az Törvényre ... el nem szököm [Dés; 
Jk 408a]. 1737: Nagysagod irja hogy erős katona a törvény 
s Procedaljak törvenyesen [Szentiván Hsz; ApLt 4 Henter 
János Apor Péterhez] * törvénnyel 1579: Kakas Mihály 
°'§a felól... Eo kegmek wegeztek ezt, hogy semmy bekes-

^egre es concordiara eo kegmek ne mennyenek hane(m) 
leorwennyel procedalianak ellene [Kv; TanJk V/3. 192b]. 

procedál 

2. végez, dönt; a decide/hotărî; entscheiden. 1578: Az 
Mezarossok dolgarol eo kegmek voxot kerdwe(n) ... egez 
warossul wegeztek hogy amint az elót a waros El wegezte è 
dolgot... a zerent akaryak mostis hogy az hus arulasba pro-
cedellyanak | az felpóres dolgaba is ... biro vram proce-
dallio(n), hogy post terciam citatione(m) ha nem c(om)pa-
real es contumaciter absentallya magat thehagh pronun-
ciallion eo keg' es exequaltassa az teorwent [Kv; TanJk 
V/3. 162a, 173b]. 1579: Byro vram ertekezzek az vraim 
altal kik oda Enyede Mennek, Az zazsagis ha procedalt é 
Az Limitatio dolgaba vagy penigh mint es hogy proce-
daltak [Kv; i.h. 194a]. 1618: ha itt való tolmács felől nem 
procedál Nagyságod, itt az kapitihája szégyent vall miatta 
és nagyságod igen nagy fogyatkozást [BTN2 123]. 1690: 
Gyergyai Annok ... Férje ellen Fejér Pét(er) ellen divortiu-
mot kiván mint paráznatol. Deliberatum. A sz. Szék nyil-
ván láttya Fejér Péternek latorságát, de mivel Tisztek keze 
alatt vagyon, nem procedál addigh a sz: Szék migh a* 
Tisztek a' külső forumon el nem igazittyák [SzJk 245]. 
1768: Az osztozásunk egészen meg akadat abban, hogy 
Jószágaink természete kérdésben forog, azért is mihelt az 
Mgs Királyi Tábla öszve gyül mingyárt procedalnuk (!) kell 
[Marossztgyörgy MT; Ks 61 Komis István lev.]. 

3. tesz, cselekszik; a acţiona/proceda; tun. 1577: Eo keg-
mek keryk Byro vramat ezenis hogy ellent ne tarchion 
benne hogy eo kegmek a mynemo tyztet byztak az ket 
hwteos vasar byrora abba Mehessenek elo. feo keppe(n) az 
kenyer swteok dolgabol hogy ha disciplinanak okaert vala-
melykteol kenyeret czypoyat el vezy wyhessek mingiarast 
az Espotalyba es az foglyoknak hogy e keppen meg Retten-
wen az io Rendtartasba p(ro)cedallyanak az kenyer swteo-
kis dolgokba [Kv; TanJk V/3. 144b]. 1663: Az mi az Ma-
darászszal való dolgot illeti, van esze Kegyelmednek pro-
cedálni az szerint [TML II, 640 Kászoni Márton Teleki 
Mihályhoz]. XVIII. sz. eleje: A ki pedig magha Menesibűl 
való Mén lovakra tehet Szert, leg job vadon mindenkor ă 
Ménes kőzt tartani juxta numerum Equar(um), ha két 
három Ménló lészis meg alkusznak tavaszai mint valami 
Torvény tudok fel oszák ă Menest, és nem violenter hanem 
volenter procedalván, nem igen marad Meddő kősztõk 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 

4. folytatódik; a se continua; sich fortsetzen.i 1693: ha 
edgyik vagy másik ő klmek kőzzűl valami oly dolog miat 
jelen nem lehetneis, a' számvétel mind az által proce-
dállyon [Kv; SRE 10]. 

5. halad; a înainta, a merge înainte; fortschreiten. 1703: 
már ez utan hideg és havas alkalmatlan üdŏkŏt várhatunk s 
a munka® nem procedál [UszLt IX. 77/73 gub. — ®A nagy-
szebeni erőd építése]. 

6. végbemegy; a se întîmpla/petrece; geschehen. 1663: 
pro informatione akarám Kegyelmednek leírnom, mint lőn 
dolgom Medgyesen, mely ordine így procedált [TML II. 
605 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 1664/1750 k.: A 
Contumax redealni nem akaró Pársnak, ki minden igaz ok 
nélkül el hadgya Férjet vagy Feleséget, mi legyen az Eccle-
sia előtt való Processus(na)k modal itassa, ekkeppen deter-
mináltatik® ... Ezek így procedálván az Innocens Pars a 
Contumaxtul absolvaltatni kívánván, merítő liberaltathatik, 
et ad alia vota transmittaltathatik [RGyLt A. 12. — aKöv. a 
részi.]. 

7. bekövetkezik; a se produce/întîmpla; eintreffen. 1811: 
Tizen-égy hónapot a' kantza csitkónak, De egész esztendőt 
számlálj a' Ménlónak, Ennyit ül a ' csitkó az annya méhibe 



procedálás 

... Ez® ugyan tsak nem olyon Régula, mely mindenkor pro-
cedálna [ÁrÉ 144. — aInnen kezdve a szöveg lapalji jegy-
zetben]. 

8. ts végrehajt, végbevisz; a executa; durchfilhren. 1668: 
midőn ... procedalni akartak volna, azon legitima Executiot 
... Kamuti Susanna Aszsz(ony), nagy sokasagot fegjveres 
kézzel fel gjujtvén, obvialta volt [Kv; JHbK XLIII/36]. 

procedálás (hivatalos ügyben/perben való) eljárás; pro-
cedúra, procedare; (offizielles) Verfahren. 1676: Hogy 
Sidó Jánosnak eddig kézben nem keríthetéseért és instruc-
tiónk szerént eddigien tovébb való nem procedálásunkért s 
vigyázatlansággal is vádoltatván mi kegyelmes urunk 
Nagyságodnak, mint látyuk: mindezeket igen szomorúan 
értyük [SzO VI, 356]. 1700: mind a' Novu(m) Judicium 
mind penig a' Tripartitum Decretu(m) Continentiaja ... azt 
contineallya hogy a' Novu(m) Judiciumnak emanatioja 
utan a' leg kőzeleb valo szeke(n) elő vetetódgyek; en azért 
most kesze(n) leve(n) mint J. Procur(ator) altal az Anak 
ne(m) procedálásárol protestálok [Dés; Jk 313a]. 1807: 
Melly Instructioval valo procedálás, intés, tiltás és felelés 
hogy mindenekben e szerint volt azrol adom ezen Relato-
riám igaz hitem szerint ... Nagy Sándor mp Szolga Biro 
[Ne; DobLev. IV/909. lb]. 1827: Jelentem alázatoson a' 
Tkts Törvényes Derék Széknek hogy procedálás végett ... 
Alsó Feher V(árme)gje Tkts Tisztségének ... 1148 számok 
alatt tisztelt Rendelésébe accludálva ... Instructio küldetett 
a' kezemhez [Fejér m.; i.h. V/l 126]. 

procedálhat (hivatalos/peres ügyben) eljárhat; a putea 
proceda; (offiziell) verfahren können. 1592: Megh ertettwk 
... az sinatnak hozzánk valo Izenetit... eo kegmek nekwnk 
megh bochassanak, hogi zinte keduek zerent valo valazt 
nem tehetwnk, oka nem egieb hanemhogi az ket nemzet... 
vnioüal, vagion eozue zerkeztettue, meli vnio ellen eggik 
natio az masiknak Iniuriaiara ne(m) p(ro)cedalhat [Kv; 
TanJk 1/1. 195]. 1612: Ertyük az ö Fge Attestatoria paran-
czolattyat, kiúel az exponens simpl(icite)r attestaltatni 
keua(n) előttünk, de miúel hogy semmi törúenyből kj 
mo(ndo)t és adatot Utrumot nem prodúcal, azért varosúnk 
prjüilegiuma, es meg rögzöt töruenye elle(n) azban mj 
ne(m) procedalhatunk [Kv; PLPr 1/3. 1612-15]. 1682: mél-
tóztassék olly modalitást fel találni hogy nyilván valo igaz-
ságomban) procedalhassak [Ks 21. XVII. 10 Komis Gás-
pár a rendekhez]. 1726: M: Aszszonj Lázár Maria Asz-
szonj eo Nga Kovács János nevü Udvari Jobbagj Biraja ... 
Ispán Uram(na)k eleibe álla, es az executiot... Repulsioval 
obviala, kire nezve Ispán Vramis tovab nem procedalhata 
[Bom. VII. 6]. 1736: ezen Potentia iránt valo Causájok-
b(an) procedálhatnak az Ak [Dés; Jk 196b]. 1766: Hogy 
kolosvari Szolga biro által procedaltatott, minek utánna az 
I. eŏkegjelme oda ment volna lakni, itten minden jószágát 
eladván, az igen hellyesen esett, mert Tordai Szolga biro-
nak ottan nintsen hatalma hogy procedalhassan, ergo abban 
az A. nem vétett [Torda; TJkT V. 349]. — L. még AC 37, 
121, 176; CC 58,374. 

Szk: igaz törvény szerint 1635: ha ez utannis hazas-
sagbeli kötelességem elle(n), tisztatalan eletre paraznasagra 
adnám magamat... ellenem mint ollian vetekben eleö em-
ber elle(n) ... procedalhassanak igaz teörueny szerint [Ge-
rend TA; KCs IV/129] * instrukciója szerint 1664: Ke-
gyelmed azért útját continuálhatja igyenesen mindenekben 
s instructioja szerént procedálhat is [TML III, 149 a fej. 
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Teleki Mihályhoz] * jobb móddal/módjával 1641: Vi-
tezleő Peczj János Colos Monostorj eggik kaptalan hiúűn-
ket boczatuan bizonios vallatassok veget hüsseghtek 
districtusaban; kiben hogy job modgyaval procedalhasson 
Kglmėsen paranczollyuk hüsseghteknek Compulsorium 
Mandatumunk mellet paranczollya varasokban compareal-
ni az districtusok belj Faluk lakosit [BesztLt 140 fej.]-
1696: Arannjas ezüst Marhak(na)k s jofele Monetaknak 
Divisioja következik. Hogy az ezüst marhák(na)k Divisio-
jában job móddal procedálhassunk ahoz ertő becsületes 
Eőtves Mester emberekkel elsőben meg becsültetvén; kinek 
kinek valorat, ide aláb specificaltattuk [Mv; MbK 80. 5] # 
szabadosan 1677: Vármegyék tisztei, jurisdictiojok ki-
terjedéseig, minden hivatallyokat illető dolgokban szaba-
dossan procedalhassanak [AC 272] * törvénnyel 1647: 
Actrix replicat, En cedalok az juramentumodnak mint hogy 
szegeniseghem miat nem procedalhatok touab ellened 
teoruennel [Kv; TJk VIII/4. 225] * a város rendtartása 
szerint 1621: foroghvan eő kglmek eleőt az Beczj Aros 
Emberek fel Circalasa feleől valo dologh ... az eő felge va-
lasztetele elle(n) magokat Nem opponalhattiak ... procedál-
hat Kamüthj Balas V. az mj varosunknak rendtartassa ze-
rint [Kv; TanJk II/1.330]. 

procedáló (hivatalos ügyben) eljáró; care aplică o anu-
mită procedură; (offiziell) verfahrend. 1677: Hogy ha vala-
mely Executiokba procedalo Nemes ember megölettetnék, 
ha szintén a' gyilkos a' meg-öletet embernek feleségével, 
gyermekivel ... meg-békéllenék-is, de a* Tisztek tartozza-
nak evocaltatni, és ... meg-is büntetni [AC 117-8]. 1830: 
tapasztaltatván ... az exequutorok dolgába, főképpen midőn 
azok adosságok felvételére intéztetnek, mind a* csupa sza-
bad tettzések szerént procedalo exequutorok, mind pedig a' 
dolgok érdemét vagy igen fel, vagy igen alá betsüllŐ 
betsüsők által külőmb féle, és a' perlekedő Feleknek kárt 
okozó rendetlenségek csúsztattak bé, erre nézve Méltózta-
tott ő Felsége ... Decretuma által ... prantsolni" [Borb. H 
gub. — aKöv. a részi.]. 

procedált (hivatalos ügyben) eljárt; care a aplicat o anu-
mită procedură; (offiziell) verfahrene. 1802: Certificatoria 
Instructio készlttésiért Dr. 50. Az azzal prócédált két 
Assessornak Fhung 1 Dr. 20 [T; BLt 12 Véglai Horváth 
Gáspár szb kezével]. 

proeedáltat (hivatalos/peres ügyben) eljárat; a dispune 
aplicarea procedurii; (offiziell) verfahren lassen. 1672: 
tudósítson Kegyelmetek, az az dolog mint és honnét indít-
tatott; azzal urunk mit akar és mi formában akar proce-
dáltatni ő nagysága? [TML VI, 97-8 Teleki Mihály NalácZJ 
Istvánhoz]. 1778: Kolos különös Iurisdictio alatt van, ott 
Szolga Biroval procedaltatni nem lehet [Kv; SLt XL Ágos-
ton Márton Suki Jánoshoz]. 1782: Tyitul ... majd egy 
hellyenn majd más hellyen lakagatott, végre az Mlgs Udvar 
admonealtatván őket a* visszá menetelre s kezesseket elo 
állításra ... a Mlgs Udvar a Kezessek ellen procedáltatott 
[M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 1810: Horváth Agostan Ur -
nagy ujjitásakat akar tenni, a' Vajda rész atyafiak(na)K 
tetemes kárakra, mert a* Falun alol lévő Tott osztani akar ja , 
's a' mind hallattam procedáltatott is [Kissármás K; RL* 
3 Farkas Antal Veres Sámuelhez]. 1813: tessék az Urna* 
most vagy leg feljebb 15 napok alatt az osztály iránt mag* 
ki-nyilatkoztattni ... mivel ellenkező esetben az Exponens 
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Ur praevie declarallya magát, hogy ... az osztály dolgába(n) 
Itélő-Mesterrel fog procedaltattni [Ne; DobLev. V/951]. — 
L. mégCsVh 109. 

procedáltatás (hivatalos/peres ügyben való) eljáratás; 
aplicarea procedurii; Verfahren. 1800: Groff Komis István 
Vrrol maradatt harmadik adosságis ki ütötte magát ... es 
hogy annyiszor ne fáraszunk ne kőltsünk ezértis külön pro-
cedáltatással jónak látnám ... hogy ezen visz(sz)a küldött 
három Instructioban ad Marginem ezen Praetensiotis an-
nectalná [Széplak KK; Ks Simon Elek lev.]. 1843: Bartók 
Ádámnak Nagy Josefné ellen való procedàltatása [Szentbe-
nedek AF; DobLev. V/1244]. 

procedáltathat vmilyen ügyben eljárattathat; a putea 
dispune aplicarea procedurii; verfahren lassen können. 
1669: kegmeteknek parancsolljuk kegmessen, requiraltat-
ván Komis Uramtol azon deliberatiot petsétünk alat adgja 
ki eő kegminek, had procedaltathassan dolgaban mellette 
[Ks NN. 17 fej.]. 

procedáltatik eljárás folytattatik; a fi aplicat procedúra; 
verfahren werden. 1662: noha nemesi szabadságra nagyon 
appellálna, hogy az ellen meg sem foghatták volna, és hogy 
bocsáttatnék szabadon, s úgy procedáltatnék ellene, s így 
akkor megfelelne, de a fejedelem tartván a Zólyomi dolgá-
ban, még a gyűlés előtt elküldte az úri főrendekhez azokat, 
kiket gondolt, hogy ... nem fogják javallani megfogását Zó-
lyominak [SKr 152]. 

procedáltató eljárást megindíttató/kérő; care cere puné-
ba în curs a procedurii; um Verfahren bittend. 1817: A 
repetáit ember Uram ŏ Nsga heljére hirünk nélkül trans-
ntigrálván semmi Jussunkat sem tartyuk hozzá; méltóztas-
son a procedáltato Tekintetes Főldős és Exp(o)n(en)s Ur a' 
Járásbeli Szolgabiro által maga heljére reducaltatni [Dob.; 
^omb. II]. 

proeedens I. mn (hivatalos/peres ügyet) lefolytató; care 
Puné în curs o procedură; Verfahren durchführend. 1765: 
lestimoniumat adván proeedens Szolga Biro eőkegyelme, 
azon Testimonium inferaltossek, és az Transmissio expe-
d,altossék [Torda; TJkT V. 286]. 1840: minthogy a dolgot 
e,enyésztetni Ígérte, égy kupa bortis vettem, melyből... ma-
êamis, Darvas Uris valamint a Proeedens Regius urak is it-
tunk [Dés; DLt 166]. 

II. fn tudományos téziseket előadó személy; persoană 
Care prezintă tezele unei lucrări ştiinţifice; Vortragender 
w,ssenschaftlicher Thesen. 1823-1830: egy arra rendelt 
Jjapon disputáció van az univerzitás auditóriumában. A 
defendens maga választja az opponenseket, azok az oppo-
*'Ciót megírják, melyet közölnek a precedenssel, az arra a 
Jeleletet megírja ... s mindnyájan a papirosról elolvassák 
[FogE 240]. 

Procedúra eljárás; procedură; Verfahren. 1784: Insta-
ţfnk alazatoson a' Mlgs Fö Királly Bíró Ur(na)k, és a Tkts 
lábiának meltoztassa(na)k Leveleinket meg nézni 's azok-
é i meg látván Ártatlan vexaltatasunkot az ok nélkül való 
jmpctio (!) alól absolválni, Annyivalis inkább, hogy Tör-

ć.nytelen, és Calumniosa a' Querulansok(na)k procedu-
ajok, mert elsőbben Malmunk(na)k gatatskaját potentiose 

ei vagták, tollalták s annak utánna kivánnyák a' differentiát 

processzuális 

Sopiáltottni [Szováta MT; Jeremiás György és Lőrinc foly. 
(Mt)]. 1792: Mely Procedúra a' fenn irt mod szerént men-
vén véghez, arról adom Énis ezen tulajdon subseriptiom-
mal, és usualis petsétemmel meg erösitett readmonitoria 
Relatoriamat [H; JHb XXXII/25]. 1796: a Nagyságod 
ujannan epittetett Adámasi malma eddig elé is igen sok 
praejudiciumakat okozott, a mint az, az iránt való sok 
panaszakbol, és az ellen Törvényesen is meg tett procedú-
rákból bőven meg tetzik [Ádámos KK; JHb XIX/56]. 
1815: Azokat a' költségeket ... a' melyek a per rendében 
esketésekre, procedúrákra, 's több affélékre szoktanak 
tétetődni ... akár mennyire hágnának, azokat a' Jószág ki 
váltasa előtt magamnak meg fordíttatni, nem is kívánom 
[Béld AF; DobLev. V/979, lb]. 1824: A' meg irt Instruc-
tionak vételivel ... februarius 27dik napján érdeklett Tit. 
Nóvák Márton Urat, sem személlyessét meg nem találhat-
ván — Kortsomárosnéja özv. Dezső Jánosné Simon Vero-
nika Aszszony által Titt. Nóvák Márton ur ellen ... a' pro-
cedúrát meg tettem [Dés; DLt 206]. 

Szk: hamis 1847: A tekintetes főbíró Boér Ferenc úr 
és tekintetes alispány Fosztó Menyhárt urak lehazudtolása, 
hamis procedúrája publicatiója Varga Katalin által [VKp 
202] * törvényes 1848: ezennel őszintén és higgadtan 
nyilvánittom — hogy az jõvö héten törvényes procedulát 
(!) maga ellen tétetni el nem mulatándom [Csapó KK; 
DobLev. V/1275 Wizy Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

procent százalék; procent, sutime; Prozent. 1848: a Le-
gális 6 p(rocen)tét is az ezer forintnak nem lehet ki venni 
[Görgény MT; Bom. F. VIIc]. 

processzió egyházi körmenet; procesiune; Prozession. 
1596: Núncius pontificis: Mely Wrúnknak az pénz mellet, 
Papatol, hozza az processioban hordozot fel szenttelt Süue-
get es pallost: Biro W. meg hagya, hogy ... gazdalkogya(m) 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 20 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1731: 13 7bris hozattam az Processiora jüvő T. Páte-
rek(ne)k Tehén hust d. 34 [Szentbenedek SzD; Ks 70/51 
Szám.]. 1736: gróf Apor István bévivén és fundálván az 
minorita barátokot Vásárhely mellé az Kantában ... jöttem 
vala bé Kolosvárrol Háromszékre, én vivém bé legelsőben 
az processiót szent Háromság vasárnapján [MetTr 442]. 
1807: a Kolosvár felé menő ország uttyában ... két tzifra fa 
kereszt volt fel ásva, az hová szoktanak a Falusi oláhok 
processioval ki menni [Apahida K; RLt O. 20]. 

Szk: ~t jár. 1653: a templom közepén vagyon a szent 
koporsó2 ... a hol isteni szolgálatot naponként tesznek és 
processiot járnak [ETA I, 120 NSz. — "Konstantinápoly-
ban]. 1736: Nem vala más semmi egyéb processiót járnunk 
az városban ben szabad, hanem húsvét előtt való szom-
baton estve nyolez órakor resurrectiókor az Vágner házáig | 
Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján is jártunk egy kis 
processiót, de csak ben az templom kis udvarán [MetTr 
433-4]. 1805: Dél előtt 9 utánig Processiot jártunk [Dés; 
KMN 80]. 

processziójárás egyházi körmenet; procesiune; Prozes-
sion. 1823-1830: Az elragadott zászlót azután felszentelték 
a pápisták, s processziójáráskor használják [FogE 123-4]. 

processzuális 1. járási; de plasä; Bezirks-. Szk: - dúló 
járási/székely széki szolgabíró. 1786: az 1774dik Eszten-
dőre Bírói hivatalra valosztatvan most Armalista akkor 
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pixidarius Todor Gábor a nemes Falu Nótárius nem letele 
miatt meg szorittattott Tekentetes Kis Horsanyi Hársányi 
Ferentz akkori Processualis Ns Aranyos széki Felső járás-
beli Duloja altal, hogy Stantaneë Nótáriust álitstson [EMLt 
Barla lev.]. 1798: Várfalvi® Pálffi János Processualis Dulo 
m. pr. [Borb. — aTA]. 1809: Az Tekintetes Úrfinak Nemes 
Keresztúri Processus érdemes Processualis Dullojanak az 
Úrfinak alázatos tisztelettel [UszLt ComGub. 1638] * -
szolgabíró. 1782: Processualis szolga Biro Vram, és 
adjunctus Regius Társa Tktes Palatkai László Vr(am) jelen 
létekben s általlak meg betsŭltetvén a' kárr ... ă mellyet a' 
Marhákkal le étettek ... Tizen két Szekér Szénára Való 
[F.zsuk K; SLt XLII. 5. 31 Vakár Andrej (28) zs vall.]. 
1801: ki rendeltettnek Fö Biro Báró Josintzi Sádor, V. Is-
pány Kabos Ferentz ... atyánkfiai, Processualis Szolga Biro 
Szarvadi János ő kigyelmével egyetemben [Kv; JHb 
LXVII/4. 11]. 1813: ezenn Csiki fundusnak ki jártotására 
Certificaltotvan az Exponens Urnák Édes attya ... Regius 
Tkts Sebesi Adám Ur, ugy Processualis Szolga Biro Tkts 
Gerendi Sámuel Ur Regiusságok alatt 9 Számból állo akko-
ri öregek jelen létekben az Csiki fundust ki jártotván az 
mind a' Jártató Levél tisztán bizonyittya [Nagylak AF; 
DobLev. V/957]. 1821: a Tekintetes Exponens Ur ... a' 
processualis Szolga Biro Urjelen létében a Falusi öregebb 
Embereket a Hely szinire ki vitette, és ki jártottatta ... és 
azon le kaszált fö az Exponens Urnák iteltetett és járattatott 
[Apahida K; RLt O. 2 Tyikos Vaszilika (70) vall.] * -
tiszt. 1790/1795: porontsoltatik Fő Biro Atyánkfiának, 
hogy maga mellé vévén egy Processualis Tisztet, vagy Ju-
rassort mennyen el késedelem nélkül Torotzkora, és min-
denek előtt ezen előre botsátott rendelését a' Királlyi Gŭ-
berniumnak adgya tudtára a' Feleknek [TLev. 5/16 
Transm. 409]. 

2. peres, perbeli; procesual, care ţine de proces; mit Ver-
fahren anhăngig. 1671: Midőn as (!) Tisztek az Vármegyé-
ken akár mulctalis, akár criminalis dolgokban mellyek pro-
cessualisok akarnak procedalni, Nemes embereket sōt ha 
mikor kaphatnak Vármegye eskŭtteit-is adhibeallyák az 
ollyan törvény-tételben [CC 61]. 

Szk: - kauza peres ügy. 1681: Ezek, nevek után fel tött 
szolgálattyokon kivül több szolgálattal nem tartoznak. Lé-
vén ezeknek is mint az madarasiaknak arrul szép privilégi-
umok, hadi mencséggel élnek szolgálattyokért. Az pro-
cessualis mindenféle causakban penig ... mindenekben az 
madarasiakkal megedgyeznek [CsVh 101] * - levél. 
1764: az A ö kimének meghivo processualis Levelei sem 
törvényesek [Torda; TJkT V. 231]. 

processzus 1. menés, menetel; mers; Gang. 1674: Jnnen 
ki jővén és bal kez fele processusunkat continualvan az fen 
megh irt gabonas ház előtt talaltunk egj ajtót fa sarkokon 
pántokon forgot tolyo gerezdes fa zarjaval együtt [A.po-
rumbák F; UF II, 607]. 

2. járás, kerület; plasă; Bezirk. 1637: Boyerok. Serban 
Ispán. Eggik processusnak Ispannya [Luca F; UC 14/42. 
129]. 1690: Nemes Torda varmegye(ne)k Felsò processu-
sabeli adajanak perceptora Vétsi Kováts jstvan mpia [Vécs 
MT; SLt AU. 58]. 1715: ezen Processusban Suhultis az 
Nemességh maga Facultassát fel nem adta [UszLt III. 44]. 
1722: Végben menvén ezen két Processus(na)k Conscri-
balása, Szolga Biro Vraimékkal Computust inealván, a mi 
bor, hus el költ... parancsollyan Ngsd iránta honnan fizet-
tessem meg [Pókafva AF; Ks 95 Borsaj N. Pál lev.]. 1739: 

egj Compania transponaltathatnek valameljik szász Szekre 
melj ide es(né)k, ne Pusztulna el vegh keppen Ezen Pro-
cessus [Moha NK; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.]. 1753: (A 
katonák) egeszen el pusztityák a Gyalaj Processust [Hidal-
más K; Ks 91]. 1767: Az Marha Dőgi Processusomban 
Sztantsesd, és Kis Muntsel nevezetű Falukban vágjon, 
mely I(ste)nne légjen a ditsőség gjengéb szerű mértékben 
vágjon a két Faluban [Laposnyák H; Borb. II Kádár Péter 
kezével]. 1772: Hány Praedium, az az puszta falu hely 
vagyon Processusában, azt minek hivjak, mellyik faluhoz 
tartozik? [Fejervíz H; JF 36 hiv.]. 1789: Ezen egész Etédi 
Processusban ... Nintsenek éhei halásra jutott szegények 
[CsehérdfVa (U) és kömy.; UszLt XIII. 97]. — L. még 
RettE 231-2; WIN I, 377. 

3. per; proces, judecată; Prozeß. 1569: Vid deák dolga 
Zok ferencel, Az wy Jtylet, az ados leúelnek massat 
keuania, massat ne(m) attak. Vyd deák kez hwtiuel fel 
veny hogy meg atta, az hwtnek penig helie nynchien, mert 
az első p(ro)cesusba, nem forgata az hwtçth [Kv; TJk III/l -
255]. 1671: az mely processus ... in Anno 1641 inchoalod-
va(n) az divisorok előtt ... azon edgyszer inchoalt proces-
sussát el hadta [Kv; TJk XI/I 42]. 1677: Ha kik árultatás-
nak vétkében találtatnak ... in notam perpetuae infidelitatis 
incurrállyanak, melynek se processusában, se Executiojá-
ban semminémü remediumok ne admittáltassanak [AC 
40]. 1724: 1(ste)n adván émem az jŏvö heten magam is bé 
igyekezem az oda bé való Processusra Partialisra [Vessződ 
NK; Ks 95 Csongrádi Farkas lev.]. 1737: meg kivánom 
olvastatni a Nms Tanáts Deliberatumat is a szerént kivá-
nom a mostani Anak Processussat annihilaltatni [Torda; 
TJkT I. 139]. 1740: Mltgs Gróff Komis Sigmond Úrfi ő 
Ngával való Rét dolgáb(an) eddig lőtt Processusunk 
recolálására, Literalékn(a)k számban 's jó rendben vételére 
denomináltatn(a)ka [Dés; Jk 527b. — aKöv. a nevek fels.]-
1786: Juditha Trauzner reponit: Az Aszszonyn(a)k és 
fiának fenn állo Processussa vagyon a' Titt. Tábla előtt, és 
abban bővebb feleletet tettek [Nagylak AF; DobLev. III/ 
607. 6]. 1806: A Panaszoltatott Két Fél Communitas min-
den Fundamentum és hellyes ok nélkül excipiál ezen pro-
cessus ellen [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1809: Szé-
künkben tsak egy Processus sem fojt, egygy Dominale 
Forum sem tartatott [Bardóc U; i.h.] — L. még AC 46, 
100; CC 58. 

Szk: ~ba indul. 1592: feierwari Iosa ... mierthogi p(ro)-
cessusba Indult az ket fel Creditor keozt, es az varos p(ro)' 
catora, ez jeoueo giwlesigh Biro vram tarcha ahoz magát 
[Kv; TanJk 1/1. 184] * ~ba kerekedik. 1762: post Delibe-
ratum mingyárt Processusban kerekedet az A. az ível [Tor-
da; TJkT V. 66] * ~ban levő jószág. 1677: Processusban 
lévő Jószág a' Székelységen semmiképpen ne sequestral-
tassék [AC 154] * ~~ban van (vkivel). 1622: ket Jobagieſţ 
czefej Benedek Vra(m) Zalanczi Istuanne azonjomat Thurj 
Margit azzont perlenys kezte uolt, es processusban uolt 
feléóllek [Mihályivá AF; JHb LXVI/11. 1670: En diffa-
máltattam azon dologh felől Baczi Istva(n) Ura(m) altal Őtt 
száz Tallér loponak, mellyért Processusban is voltam, va-
gyokis vei le [Kv; TanJk II/l. 777] * ~t annihilál pert meg-
szüntet. 1654: az mely pert, es processust Szilagyi János 
vr(am) ... az Szent Egyedi es Pulyoni portioknak cl 
foglalasaert inditot volt... Vas Lazlo es Vas János Vrainek 
ellen ... abbeli it leueó pert es processust, es abban forg° 
potentiat deponala es annihilala [WassLt] * ~~t deponál 

annihilál * -/ indít. 1710: Bethlen Gergely, Bethlen 
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Farkas és Elek neheztelének Béldi Pálra a betleni jószágért, 
mely iránt processzust is indítottak vala Béldi Pál ellen, de 
semmi igaz jussok nem lévén hozzája, belésülének [CsH 
123]. 1798: A' Thordai Határon az ujj osztálybeli azon 
földeket mellyek kezem alatt találtattak, és Ngod 
Processust indított vala, a' Törvény színén azokbol Ngod 
Competentiáját ki Igirtem [Torda; Borb. 1 Jánosi Péter lev.] 
* moveál pert indít. 1750: Groff Komis Sigmond Ur 
nem haraghatik es haszontalan moveal Processust Ngod el-
len ha movealis mert a jobb, jobb Levelek Ngnal meg Van-
nak [SzőkefVa KK; Ks 94]. 1765/1766: a' meg nevezett 
Aszszony Processust moveálván, a' praetitúlalt Urak ellen, 
minekutána hoszszason litigálodtanak volna, Törvény 
közben Convenialtanak volt [Kv; DobLev. III/574] * bre-
visz - rövid per. 1677: Mivel azért leg bővebben a* Brevis 
Processusok szoktak agitaltatni; Elsöben-is azok melyek 
legyenek, az 1619. Esztendõbéli Articulus ecképpen decla-
rallya | Ez fellyŭl meg-irt brevis processuson inchoalando 
causakban pedig, három helyes Exceptioknál töb ne ad-
mittaltassék [AC 177, 183] * hosszú 1600: értwen az eo 
Kegyelmek kiwansagokat ez feleŏl, hogy az hozzu pro-
cessusok" az eo teorvinyek foliasában megh reöwidittesse-
JJek, meg engettük Országul, hogy teöruiniek az Zazados 
hadnagy eleőtt kezdessek ell, onnat Capitan eleiben, es ha 
kinek ott nem teczik fejedelem zemelie eleyben transmittal-
tassek [SzO IV, 141. — aAz asz-i székelyeké] * legitimus 
p törvényes per. 1736: én ellenem az I: ő kglme minden 
legitimus Processus nélkül két rendbéli Levátát Íratott, 
kívánván engem aggraváltatni [Dés; Jk 188b] * longusz -
hosszú per. 1733: mindenik(ne)k külön processussa va-
gyon ugy hogy az örök árr(na)k longus processussa vagyon 
[Torda; TJkT I. 19]. — L. még rövid ~ al. * pénteki 
1740: ezen Tktts Ns Penteki szek authoritasa penig tsak 12 
for(intra) extendalodik az ítélet tételre, azért a' modemus A 
Causája(na)k incompetens fóruma ezen Penteki Processus 
[Torda; TJkT I. 184] * rövid - 1654: minden parazt őrök-
i g , paraztok között valo potentiák, veszekedesek és egyeb 
nasonlo dolgok az udvarbirák előt finaliter el igazíttassa-
nak hogy mind az által ottis peremtorie csak az első bé 
felelésben, mingyárt decidáltassék az causa, és olly reovid 
Processusra ne szorittasék az szegény peres ember [UF II, 
91 Lorántffi Zsuzsanna ut.]. 1677: ha valamely oly pub-
'•cus malefactor in flagranti comperiáltatik, a* Kapitány 
meg-fogathassa ... ha Nemes ember vagy Nemes ember 
szolgája lészen a' malefactor... adgya a' Vicé Ispán kezé-
ben, és az Ispán longus processusra az elébbi szokás szerint 
affélét ne bocsásson, hanem az aláb meg-irt rövid pro-
cessussal törvényt láttasson reája [AC 224] * statárius 
1809: Bárdocz Széki Vice Király Biro Tserei Sámuelnek 
^on kérésit, hogy szántszándékos Gyilkosságért és Tolvaj-
ságért el fogattatott Kurta István ... Státárius processus 
JJttyán Sententziáztattassék meg, utasittatások végett ide fel 
küldőtték [UszLt ComGub. 1558] * táblai 1677: a' 
Vármegyéken és Székeken-is a* processus, a' Táblai pro-
eessusokhoz accommodaltassék, ott-is ha kivánnák a' Cau-
sansok egyszer, ad literas, vagy ad humana testimonia ki-
bocsáttassanak, második Székig, és ackor Törvény pronun-
oaltassék [AC 180] * törvénynek -a per. 1597: arról az 
orzaghis veghezett, kireol articulusis vágjon, hogj effele 
Jozaghokat kykhez verek vadnak, es ekkeppen abalienaltat-
tanak teoleok teoruennek processusa nelkeolis ky foglaltas-
sa eö felge [KvLt Diversa 21/73 Jósika István kancellár lev. 
inoldi István lippai helyettes várkapitányhoz]. 1599: 

Ezben penig semj processussa az teörwinnek ne haznal-
hasson hanem mjdenwt az kezesekhez hoza nyúlhasson 
Vayda Ianos vram [Tancs K; Ks]. 1677: Illegitimum Man-
datumockal senki a' Törvénynek processussát ne remo-
rallya [AC 176] * urbáriális 1847: 1844-ben az a ke-
gyelmes rendelés jött, hogy a községek szolgálattételeikre 
nézve a régibb szokásnál hagyassanak az urbarialis proces-
sus kifolytáig [VKp 169] * zálogos 1799: a Zálogos 
Processus szerént a Zálog summát most is offerálván, 
annak el veszesztésére, és Zálogos sessiomnak minden tere 
nélkül valo revindicatiojára, mind azt el követem valamit a 
Törvény és igasság rendi hoz magával [Ne; DobLev. 
IV/819 Szántó Sádor nyil.]. 1807: mind a Forum, mind az 
alsó Szék által in merítő cessalt Zállagos Processus ezen 
Törvényes Királlyi Tábla által meg állíttatik [Mv; i.h. 
IV/908, lb]. 

4Ė (törvényes/peres) eljárás; procedură (legalä/penală); 
Rechtsverfahren, Prozedur. 1569/1571: biro es polgár vrai-
mal eozwe teotteonk teorwent az feo kezes meg akarwan 
eskenni az Itilet zerint az al peres procatora felseged tab-
layara apellala. Annak okaert... az kçt fel keozeot valo pert 
minde(n) processussawal Egyetembe fel(se)ged Tablayara 
el bochyattwk [Dés/Székelyvásárhely; SLt XY. 24]. 1607: 
az kezeseokeo(n) Minde(n) terueni p(ro)cessussa nelkwl az 
f 50 megh Vehesse [Mv; MvLt 290. 7a]. 1675: Az mi 
peniglen Actiojanak más részit concernàllya, hogy eo neki 
exmissioja adattassek, tudta ã p(ro)cessust mikor novumot 
exhibitaltatott maga actioja szerént, ackor utrumot vévén 
inquiraltathatott volna [Kv; TJk XII/1. 104]. 1671: 1662. 
Esztendöbéli Potentiarol irt brevis Articulust tollallyuk ... 
Ennek utánna történendő dolgok, presequaltassanak az 
Approbata Constitutioban irott processus szerént [CC 50]. 
1677: ha jobbágybol állo személyek csak here modon élné-
nek s lappanganának Scholákban, vagy egyéb Egyházi ren-
dek környül... affélék ellen illyen processus tartassék | ob-
serváltatván a' Nóvum cum gratiaval Táblán és Székeken 
valo szokott Processus és Uzus, a' mikor és mellyik Termi-
nuson akarja perennale jussát keresni szabad légyen [AC 
12, 45]. 1737: Ezen Processus nem jo, Protestálok meritu-
mot nem tángálok nemis akarok tángálni [Torda; TJkT I. 
13]. 1770: Mégh ez előtt küldöttem vala egj Ditsö Szt Már-
toni Inquisitoriat ... szólgabiro Kósa Sigmond Vrammal 
procedaltasson és végje Processusba [Kóród KK; Ks Adal-
bertus Biro provisor lev.]. 1801: Melly Processus, és 
Certificatio, Mü előttünk, és általunk Mindenekben az 
fellyebb meg irt mod szerént Menvén végben, irtuk meg 
Miis futuro pro testimonio ... tulajdon subscriptionkkal, és 
Usualis Petsétünkelis roborálván [K; JHb LXVII/4. 6]. 
1830: kötelesek a Felperesek, az azon recognitioba érdekelt 
Leveleketis a processus rendében beadni [Somb. II]. 

Szk: perbeli 1655: Csepreghi Uram ...jelenté ... hogy 
difficultássa volna az Transmissio Íratásban, mint ha nem 
conformis volna, az Originális Contractus hátára irt perbeli 
processussal [Kv; CartTr II. 897 Thomas Ozdi vall.] * 
törvénybeli 1588: Megh ertettek varosul az Nyreó Kál-
mán kewansagat, Suplic(ati)oiat Melyben vetkes voltat ta-
gadgia, es az Birakat mind theorwenytetelekel egie(te)mbe 
taxallia vadollia, es tellies meltatlansagnak Magyarazza ... 
a Biraknak minden theorwenybely Zolgaltatasokat Ereo-
zaknak hatalomnak zamlallia. De megh ertekezwen eó 
kgmek varosul mind a' theorwenybely processusnak forgá-
sáról, s mind az Nyreo Calman ellen valo sok bizonsa-
gokrol, Megh tapaztaltak az megh holt iambor Birak ellen, 
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méltatlannak lenny az Nyreó Kalman Suplic(ati)oiat [Kv; 
TanJk 1/1. 90]. 1672: az törvénybeli p(ro)cessus mellet 
való expensa a* mi volt és lőtt azt tartozzék az Incta refun-
dalnj az Ax(na)k [Kv; TJk XI/1. 219. 1677: Történhetik 
az-is gyakorta, hogy valamely szegény Nemes embernek 
oly nagy embertől esik, vagy személyében, vagy javaiban 
bántódása, ki ellen Törvénybéli processust inditani nem 
mér [AC 175-6]. 1710: a káptalanok ... Más levelet is ho-
zának in originali, melyben törvénybeli processus vala 
ugyan gróf Apor Sándor ellen egy nemesember megvereté-
siért [CsH 78] * törvényes 1757: az Oculatorok jo-
vollásibol s az magunkéból azon törvenyes Processust le 
hadtuk es ex Communi Consensu Kezünk bé adásaval s al-
dalmás (!) itallal azon négy Oculatorak előtt meg bekellet-
tŭnk bizonyos Condiciók alatt [Torockó; Bosla]. 1766: (A) 
törvenyes Processusnak bizontalan ki meneteletöl tartván 
eö Naga ... lepenek ... egymás között illyen meg másolha-
tatlan Litis intermedio Celebrált edgyezésre [Mv; JHb 
XIII/55}. 1769: ha az kamarai Tisztek és Nemesek valami 
Tŏrvéntelen tselekedetekben magokat elegyittenek a Cont. 
Tablak előtt pereitessenek Azért ... kik(ne)k afféle pana-
szok vagy Tŏrvénkezések következik a Cont. Tablára jöjje-
nek s itten panaszollyanak és Törvényes Processussokot 
folytassák [UszLt XIII. 97]. 1776: Dobolyi Joseff uram ... 
Tkts Sarádi Susánna ... ellen bizonyos Törvényes Pro-
cessust institualt volt [Ne; DobLev. 11/481. la]. 1780/1804: 
ha valaki Törvényes processust akar más ellen inditani, az 
előtt nyoltzad nappal ad 8vam vagy irott vagy Verbális 
Instructioval hivassa meg [Torockó; TLev. 41] * tör-
vény (ne k) -a szerint a törvénynek megfelelő eljárás szerint. 
1594: az mely rez iozagot mostan keozeotteok ket fele 
oztnak azzal is az eo húgait keozbe erezteni meg kinalta 
volt az teoruinnek processusa szerint [Szászerked K; LLt]. 
1621: Miuel hogy ... Kar Jstuan vram bizjonios okokertt az 
szek zinin Teorueni processussa zerent ket Jobbagyanak 
kuleon kúleon diók zerent való hatalmon maraztotta volt... 
condonala azt... zabo miklosnak Kar Jstuan Vram [Szőke-
fVa KK; RDL I. 113 Tuissi János vall.] * törvény szerint 
való 1613: Mely mostanj maga Jghiretit az megh 
neűezet modzerint ha nem pręstalnah 80 forint lenne az 
keótele melljet legh elseobe(n) le teüen vgj kezdhesse(n) 
teóruinj zerint ualo p(ro)cessushoz [Kv; RDL I. 92]. 1677: 
A' Hájdu Városokra ment, avagy menendő Erdélyi biroda-
lomból való Jobbágyokat közikben bé ne fogadgyák tudva; 
de ha ollyan dolog történnék, afféle Jobbágyoknak fel-kéré-
se, ki-adása, avagy törvény szerint való processusa légyen 
az 1648 Esztendöbéli Articulus szerint [AC 172]. 

5. perfolyam; proces (penal); Prozeß, Rechtshandel. 
1729: Kérem bizodalommal az Mlgs Guberniumot, maga 
Deliberatumanak elucidatioját ... ki adni ne sajnállya, ne 
hogj valami modon, az én eddig való processusom az illyen 
formaié Deliberatum által, meg ne (így!) erötelenittessék 
[Ks 25. IV. 17 M Komis Zsigmond aláírásával]. 

6. -ban levő folyamatban levő; în curs de desfäşurare; 
im Verlauf befindlich. 1747: Molduvány Kratsun ... azt 
mongya, én ha meg békéllemis, ugyan tsak az Ur(am) ô 
Ntsága híre nelkűlt nem Cselekedhetem, és ô Ntságáért 
még sem is békelhetem ... De Molduvány Kratsunért Gróff 
Wass Ádám Ur ô Ntságával Processusb(an) lévő Causaja 
iránt kivánt volna Éltető Ferencz ur(am) még békelleni 
[Szentegyed SzD; WassLt]. 

7. -ban van hatályban van; a fi în vigoare; gültig sein. 
1677: in Anno 1608 ... az eddig rabságban avagy kötélben 
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tartatot igasságnak, szabados uttyát nyitottak volta, mely 
noha kevés ideig volt-is ugyan processusban, de ... az Or-
szágnak Statusi ... kénszerittettenek ... azon elébbeni kar-
ban állatni [AC 210. — "Azáltal, hogy az 1594 után tiltott 
törvényes kereset megindítását lehetővé tették]. 

8. (ügy) lefolyása; evoluţie, desfåşurare; Verlauf. 1618: 
Nem vulgáris fámát írok Nagyságodnak, hanem azmint az 
actáimból Nagyságod meglátja, teljességgel azon proces-
sussal írom meg, valamint volt tractánk felöle [BTN 137]. 

9. előrehaladás/menetel; avansare, progresare; Fort-
schritt. 1672: A mi pedig az Kegyelmeden esett szerencsét-
lenséget illeti, én a Kegyelmed részéről nem tartom annyira 
szerencsétlenségnek, mint azt, hogy netalám az magyaror-
szági dolognak jó processusa meg ne gátlódjék [TML VI, 
321 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 

10. (követendő) eljárás/előírás; procedeu (demn de 
urmat); befolgenswürdiges Verfahren. 1719: magok az osz-
tozo Atyafiak ... kezeket bé adván ... obligálák magokat en-
nek meg állására, műis Arbiterek irtunk illyen processust, 
hogy ... hamellyík fél ... meg nem tartaná ... a' meg állo 
felek ... az meg irtt poenát ... exeqvaltathassák [SüketfVa 
MT; DobLev. I/95a]. 

processzusbeli 1. vmely járásbeli/kerületi; dintr-o anu-
mită plasă; aus einem bestimmten Bezirk. 1683: Berethal-
mia processusbeli vice Dézmás Felszegj Tamas mpr ... FÖ 
dezmas v(ramna)k cub. 12 [Törzs. — aNK]. 1684: Nagy 
sinka széki Processusbéli vice Dezmás Luczaj János Uram 
[UtI. — *NK]. 1695: Rekognoskalom Praesentium Testi-
monio, Hogy az Szász kezdia Processusbeli Dezmassagnak 
honoráriumát praestaltam kesz pénzül T. N. Diosi Ianos 
Praefectus Uram eö kegyeme keziben úgymint ... f. 63// 
Der: 60 [Szúv; RLt. — aNK]. 

2. perre/per folytatására vonatkozó; care ţine de proces/ 
procedură; sich auf den Prozeß/Verlauf des Prozesses be-
ziehend. 1826: A Ngod és a Bétsi Tanátsossai által ki tett 
processus beli hibáimot, tsak ugy tehették volna ki, ba 
mindenik Pert egészszen megvizsgálták, és az egész fotya' 
mattyokkal esmeretesek lettek volna [Mv; Told. 7]. 

prodál 1. elárul; a trăda/divulga; verraten. 1677: Ha 
valamely Prokátor kötelessége ellen el nem járna hiven a 
fel-vet causajában principalissának avagy adversariussával 
... colludalna, igazságát prodálná idō élőt; a ' Fiscalis Direc-
tor procedallyon az ollyan ellen, és bŭntetödgyék min1' 
hitit, kötelességét meg-szegö ember [AC 209]. 

2. leleplez; a demasca; enthüllen. 1692: Seres Katának 
sok rendbeli maga nyelve vallasa paráznalkodásárol cons-
talván előttünk, és e' mellett egyébirántis parázna életre 
való hajlandosági, másokat ingerlèsi feslett életet (!) P1"0* 
dálvá(n), mint Ura relatoriajábol ki tetezik ... Azért vincüj 
lallyuk, Férjét penigh ad alia vota transmittállyuk [SzJK 

261]. 
3. feljelent; a denunţa; anzeigen. 1737: az A. divers15 

Vicibus et temporibus ezenn dési Nms Senatusnak tagja^ 
a Néhai Mltgs Fő-Ispán Torma Miklós Ur előtt prodálta s 

azzal vádolta, hogj a Dési Tanáts béliek; avagj a NagjßJ 
közzül, kettő, három miatt el-kell pusztulni Dés Váross*' 
nak [Dés; Jk 247b]. . . 

4. -ja magát elárulja/leleplezi magát; a se demasca; s'c 

verraten. 1657: Tudom ugyan jól, mit kévánjon uramj^ 
való kötelességem, és ha mit ártalmára valót tudtam volnţ 
s akkor eltitkoltam volna, hamis és áruló szolga lőttem vo' 
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na; ha csak most mondanám pedig, magamot prodálnám szabadsággal vagy Nemesi praerogativával elö a' Produ-
[Kemön. 163]. 1674: Az beküldött követségekben penig s cens Famílián kívül nem volt eleitől fogva, 's most sints 
annak minden processusában magokat jobban is prodálták [Mv; A Zabolai Hadnagy família prod. pere tábl. (MT). — 
[TML VI, 577 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. aÉrtsd: vk-re]. 

II. fit 1. nemességet bizonyító személy; persoană care 
prodálás elárulás; destăinuire; Verrat. 1677: valamint a' dovedeşte că posedă titlul de nobil; Adel beweisende 

Bírák az igazán valo itilet tételre, ugy a' Procuratorok-is Person. 1770: tessék a Producens eo kegyelmé(ne)k maga 
Principálisoktól rájok bizatot Causaknak nem prodálására, nemessi immúnis statussat ... Armalissal vagy Donatioval 
másockal nem colludálásra, és a' causanak decisiojáig, te- legitimálni ... ha penig magat ... a Producens absentalná, 
hetsége szerint, igaz sinceritassal valo procuralására hittel még kívánom ... hogy Contributio alá irattassek [UszLt IV. 
•egyenek kötelesek [AC 208], 49]. 1793: A' Producensek ... bé adják ... Boldog Emléke-

zetű első Apafi Mihály Erdellyi Fejedelemnek Gyula Fejér-
prodálhat elárulhat; a putea trăda (pe cineva); verraten váratt az 1676ik Esztendőben Junius 27ik Napján Zabolai 

können. 1704: A követek valának Haller György és Lázár ... Hadnagy Péternek és Miklósnak; maga a' Fejedelem ... 
György uramék, melyet midőn referáltak volna, az úr sem- alá-irásával és' fiíggö petséttel meg-erōsitetett ... Armalis 
miképpen nem inclinála, hogy tanácsot adhasson, mint- Levelet | Hadnagy Jánosnak lettek légyen két fiai, első 
hogy a statusok sok emberekből állván, találkozhatnék Néhai Hadnagy Tamás ... fiai Tamás és Josef Producensek 
olyan, aki őnagyságát prodálhatná [WIN I, 136]. [Mv; A Zabolai Hadnagy família prod. pere tábl. (Mt)]. 

1818: Az pedig hogy a most exhibeált levelekben a Produ-
prodáltatik elárultatik; a fi trädat/divulgat; verraten censek Boéroknak mondatnak — tsak abból esik, hogy 

werden. 1657: Nékem pedig itt is oly galyibám esék, hogy Fogaras földén in genere az oláh nemes emberek Boerok-
reám bízattaték azon fökövetnek szállására való provisio ... nak neveztetnek [Puşcariu, Fragm. 775]. 
s egykorban hát egy úrfiat ... expediálván hozzá, ugyan 2. az iratok bemutatója; persoană care prezintă actele; 
meglesvén az én ott nem lételemnek alkalmatosságát, az Vortrăgender der Urkunden. 1710 k.: A sessio így lön: 
gyalog hadnagy ... bé nem bocsátotta ... én is megizeném, asztalfőn legelöl jobb kézről Seau, bal kézről mellette a 
tartsa dolgát, nincsen ott semmi járója; ekképpen igen pro- gubernátor... kétfelől rendre az asztalnál a tanácsurak, az 
^áltatám elöttök | (Révai Ferenc Atyja) Bethlen Gábor asztal végén ... Simonfi protonotarius ... A producensek az 
fejében ... mutatá oly hűségét az császárhoz, hogy Drei- egymás mellett ülő Simonfi és Ecklernek producáltak ... az 
'ing nevű szolgáját az fejedelemnek ... mind levelestől exhibitákat feladták Seaunak, a gubernátornak, és minden 
császárhoz vitte vala, és idő előtt prodáltattak vala az feltett látni akaró tanácsnak vagy táblafiának [Bön. 907]. 
szándékok [Kemön. 111,233]. 

produkál 1. (iratot bizonyításként) be/felmutat; a pro-
proditor áruló; trâdätor; Verräter. 1710 k.: Rabutin .. duce/arăta (actele doveditoare); Urkunden als Beweis 

Bethlen Sámuelnek is tizenöt öreg asztagát Hévíznél elé- vorlegen. 1577: Jwtthank az dengellegy porchjonak, az 
getteté, az én szentpáli házamat, csűrömet is etc. Akkor si- djwissioiara tholdalagj ferencz arról Sem lewellet nem 
ratá el a gubernátor az asztagait és Rabutin csinála engem p(ro)ducalla, Sem az Jozagot megh ereztenj, wagj oztani az 
prófétának vagy proditornak a deák írás szerént [Bön. wegezes lewel thartassa zerenth Megh oztany nem akara 
942]. 1776: Szörnyű ... vádat tett ellenem ez az én Zsig- [Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 1586: Dobray Peteőr ... 
mond nem fiam, hanem proditorom és persequtorom, Bécs- arra igjré magatt hogj Tyzenötöd Napra ... minden lewelett 
ben ... azt adván fel, hogy én a pápista vallást mocskoltam producaI es Dobray ferencznek ... rcstitual [Lesnek H; IB 
[RettE 363]. VI. 225/16], 1599: az fogoly Alperesek az Zęk Zynin im-

már producaliak vetkekreol valo feyedelem kegelmet es 
prodrerni kemencéhez való vas-alkatrész; piesă de gratiaiat [Kv; TJk VI/1. 372] | ha Constăl errwl valamj 

fontă la sobă de gätit; Eisenbestandteil für Feuerherd. documentu(m), ktek p(ro)ducaIlya, mely docume(n)tomot 
1852: Egy nagy Plattenes Kementzehez ... Két Prodrerni latuan, liceat szoigamnak Contendalnj ellene [Szinye SzD; 
14" széles 10 és 9" magos, 2" hoszu | Egy otska prodremit Ks]. 1604: peoczietek alat ualo leveleket attak az aruaknak 
egy kűs kementzéhez attam 7 Rf 30 xr [Kv; SLt Vegyes attjiknak, mellyet tempore porducalok in facie sedis [UszT 
perir. Géng Ádám lakatosm. kezével]. 18/41]. 1606: ha penig annalis teob adossagat Mongia, 

producallia ados levelit s ha myuel adossa tezen Meg kel 
prodromusz hírmondó; prodrom; Bote. 1662: az idős, latny kyre haranlik meg fwzetese [Radnót KK; SLt TU. 1]. 

koros és tanácsos emberek s az ország tanácsi is ... annyi 1663: Vitézlő Enyedi Szabó Márton hívünkre AttyarúI 
elszedegettelek vala a halál által, hogy kevés számmal Enyedi Szabó Mihályrúl maradott Enyeden lévő házát még 
maradnának, mely is, több szomorú jelek között, nem az boldog emlekezetŭ üdŏsbik Rákóczi György kegyelmes 
utolsó prodromusa, előljáró hopmestere vala a következen- Feiedelem nobilitálván minden féle Ado vévéstŭl, és tereh 
dő romlásoknak [SKr 321]. viselestül eximalta, es Szabadossa tõtte vólt. Annakutánna 

iffíabbik ... Rákóczi György Feiedelem is ... azon hazrúl 
producens I. mn nemességet bizonyító; care dovedeşte valo Exemptionalis levelet confîrmalta vólt, mellyeket 

titlul/rangul de nobil; Adel beweisend. 1793: a' Zabolai mostan producálván elönkben in specie, miis ... azon im-
Kozma és Keresztes Famíliák fiu magban deficiáltak, ha- munitásban házát meg hattuk, és confirmáltuk ez levelünk 
nem a* Producens Hadnagy Familia lévén még fen, Genea- által [Borb. I fej.]. 1677: Végeztetet volt, hogy Törcs Várá-
logiájok meg-bízonyitására bé adnak ... égy 1703ik Észten- rol, és ahoz valo Jószágról Privilégiumokat producalnák 
ftöbe Januarius I5ik Napján költ Contractualis levelet | ki két holnap alat a' Brassaiak [AC 162]. 1701: ă ki még Bu-
jö azís ezen kérdésre8 hogy Zabolán több Hadnagy Familia za Zab Magazinumb(a) lett administratiojárol valo Német 
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quietantiáját nem producalta, minél hamaréb ... hozza 
Fejérvárra [UszLt IX. 77/22 gub.]. 1724: Producallya Tar 
János Ur(am) Néhai Báttyok Tar András Testamentumát 
[Asz; Borb. I]. 1774: ot producaltam határ járt Levelett 
[IlencfVa MT; DLev. 1. IB. 3]. 1785: Producállyuk ... de 
Á(nno) 1464ben költ Metalis Reambulatiot [Torockó; 
TLev. 6/1 Transm. 17a]. — L. még AC 12, 86; CC 69; 
RSzF 98, 249, 252. 

2. (bemutatott iratokkal/tanúkkal) bizonyít; a dovedi (cu 
actele prezentate/cu martori); (mit vorgelegten Urkunden/ 
Zeugen) beweisen. 1590: J protestatur hogy teob bizonsa-
gokatis hit volt de nem jeottek el... Ne legie(n) keseo pro-
ducalni [UszT]. 1625: ha p(ro)ducalno(m) kel genealogia-
mat kez uagiok [i.h. 24a]. 1666: tartozzék annak idejében 
producalni ... Giarfas Leorincz Teleki jószágáról való 
sinkelesi(t) [LécfVa Hsz; HSzjP]. 1682: Uiobban az 
p(rae)tendens atiafiakat szolgabiro altal admonealtatok, ne 
vakmerősködgienek hanem az dologhoz szollianak hozza 
... mert az utan ha mit p(ro)ducalnanakis ereie nem leszen 
[Kv; RDL I. 161]. 1702: Drombar és alsó Preszaka az Fe-
jervari Dominiumhoz tartózó Fiscalis Jószág ... engettetet 
kglmessen ő Felségétűi az Gubemiumnak ... Azért kglme-
tek az emlitet két Falukról producallyon ... Groff Thesaura-
rius Atyánkfia előtt [Incz. VIII. 9a gub.]. 1738: Zöldi 
Jstván atyánkfia a Bika Rét mellett való málé földet, miné-
mü Jusson birja ... arról ő kglme admoneáltassék, hogj 
p(ro)ducállyon in facie loci [Dés; Jk 497b]. 1764: hogy 
pedig az Ingerens Jussatol el ne essék, maga igaz vérségét 
demonstrálván Törvenyesen az A(ctri)x ellen producalni 
szabadsaga lèszen [Torda; TJkT V. 187]. 1778: Birnak és 
manuteneal(na)k Kégyelmetek ... Kezdi Albisban ... három 
darab ben való Joszágokot... tessék Kegyelmetek(ne)k Le-
gitimo modo Producalni, menyiben, és mitsoda fundamen-
tumon possideallyák [BLev.]. 1798: A' Feli peres Asz-
szony reflectal . . .a ' tisztelt Groffne producaljon, és mutas-
sa, hogy mellyiktől, mennyit és mennyi pénzig vett zállog-
ban [Gergelyfája AF; DobLev. IV/797, lb]. 

3. (nemességet/kiváltságot) bizonyít; a dovedi (nobilita-
tea/privilegiile obţinute); (Adel/Privilegien) beweisen. 
1637: Boyerok. Ztoyka Bulye: Boyersagot bir, producalt 
[Ohába F; UC 14/42 72]. 1652: István Gaspar ... Ennek 
immunitassa vagyon Eoregbik Fejedelem Assz(onyun)ktul 
de most nem p(ro)ducaltak [Jegenye K; GyU 104]. 1677: 
A' Váradi Fiscalis joszágokban lakó Nemesség semel pro 
semper, mentől hamaréb való alkalmatossággal, tartozza-
nak producalni Exemptiojokrol, a' Fejedelem méltoságos 
személye mellet lévő bŏcsŭletes Tanács Uri és egyéb ren-
dek elōt, kiknek dolgok igazításban vétessék, és az 1650. 
Esztendöbéli Articulusnak tartása szerint, a' kiknek 
productiojok, és helyben hagyattatások elucescal, azok ez 
után-is meg-tartassanak, a' kik penig nem producaltak ... 
producalván discusioban vétessék levelek [AC 143]. 1770: 
az approbatabeli articulus azt tartja, hogy akik akkor2 

producáltak a fiscalitásban bíró nemesek közül, többször 
ne producáltassanak [RettE 238. — a1658-ban]. 

Szk: bojérságáról -. 1647: Popa Jwon Boyer ... Bojer-
sagrol semmit sem producal [F.ucsa F; UF I, 831]. 1664: 
Boerok. Szalma János Boer Tamas De edgyikis boersa-
ghokrul előnkbe nem producaltak [Szaráta F; UF II, 295] 

nemesi szabadságát -ja. 1755: Nemzetes Ifjabb Kele-
men János Ura(m) ŏ kglme maga Nemessi szabadságat 
producalván a Melto(sá)gos Táblán acceptaltatot es Confir-
máltatott [Székes MT; MMatr. 284]. 

966 

4. igazol, igazolást felmutat; a prezenta o adeverinţă; 
bestätigen, Bestätigung zeigen. 1701: Minden Posztocsiná-
lo az ki ă Betsŭletes és Nemes Céhben akar állani ... az 
maga Nemzetsége és tanuló Levelét tartozzék hozni, és bé 
mutatni, az kiből ki tessék .. ha Jobbágy avagy nem Job-
bágy, és edgyszer, s, mind Natioyárolis producallyon ha 
Magyaré, Szászé avagy micsoda Nemzetség [Kv; 
PosztCArt. 4]. 1733: az Mlgos Groff Úrfi földéről... Csur-
cser György el nem szokik bujdosik hanem mind addig az 
ő Nga földen lakik Valamig szabadsagarul fog producalni 
[BSz; Ks 27. XV]. 

5. cenzúrát/exament - vizsgát tart; a ţine un examen; 
Prüfung abhalten. 1749: A nemes mester esztendőnként 
exament produkáljon és a gyermekeket szorgalmatosan 
tanítsa [Hsz; Csetri, Körösi Csorna 32]. 1797: Az oskola-
mester ... minden esztendőben közönséges exament produ-
káljon [Hsz; i.h. 43 esp. rend.]. 1823-1830: 1793-ban ki-
megyünk kánikulai vakációra, az úr megparancsolja, hogy 
a gyermekeket úgy készítsem, hogy augusztus végén ... 
cenzúrát kell produkálni [FogE 111]. 

6. kísérletet végez; a face experimente; experimentieren. 
1806: a phosphorussal producaltunk | a phosphorussal pro-
dukáltunk és játzodtunk [Dés; KMN 196, 340]. 1823-1830: 
Ennek® egyéb jövedelme nem volt, hanem szombaton estvén-
ként a fizikai instrumentumokkal produkálván magára, arra 
nemcsak deákok, hanem városiak is mentenek fel, osztán fi-
zettenek neki ... Mikor Ő nem mehetett fel, a felesége pro-
dukált [FogE 238. — aLichtemberg götingai professzornak]. 

7. tesz, cselekszik; a face/produce; tun. 1825: Ne csa-
lárdkodjanak hanem a* mit En parantsolok küldjék el 's a' 
mi az enyim. Ezt tsak ketszer se producalja mert meg nem 
engedem [Kv; IB gr. Korda Anna lev.]. 

8. bemutat; a prezenta; vorstellen. 1823-1830: Egy ... 20 
esztendős Voigt nevü ifjú produkált előttünk tíz positiók-
ból álló igen szép fizikai mechanizmusokat [FogE 193]. 

9. előad; a prezenta; vortragen. 1777: A régi zsoltárokat 
más cikornyás strófákra vette®, azokat a széki generális sy-
noduson producálván, urgeálta, hogy acceptáltassanak az 
ecclesiákban s aszerént énekeljék [RettE 381. — aKolum-
bán János], 1778: Míg Kolozsvárt voltam valami comoe-
diában voltam ... bizony sok szép dolgokat producált a 
comoediás® [i.h. 385. — ®A bábszínházban]. 

10. átv termel, létrehoz; a crea/produce; schöpfen, her-
stellen. 1879: Rólam így szólnak: „Be veszett legény-
Mennyi mocskot fog ez produkálni, amíg él!" [PLev. 53 
Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

11. (tanút/kezest) előállít; a pune/prezenta ("n 

martor/garant); (Zeugen/Bürgen) vorstellen. 1634: Jarai 
Istvanne Aszszoniom menedekre foga az Ghelencziej Bíró-
ra hogy az eo kegyelme szolgaja az Bírótól kertte volt az 
harangott hogi az marhara kösse Esztennap eo kegyelme az 
menedeket producalja az harangot is [Gelence Hsz; 
HSzjP]. 1639: mint hogj az szouatossagh az J(o)n alloţ 
megh es mas szouatost is akar producalni, pro eo mint hog) 
az J kezessegh alat vagion, tartozik el menni az Akkal, es 
az szouatost ele allatni [Mv; MvLt 291. 205b]. 1762: pro-
ducaltom két rendbeli Inquisiroriamb(an) oly oculatus 
fatenseket... olyat kettőt, a' kik mind akkor ott volta(na)k 
[Torda; TJkT V. 107]. 

12. -ja magát szerepel, előad vmit; a se produce, a da un 
spectacol; auftreten. 1846: midőn a' kérdet nap dél-
utannyán az uttzán egy comedias producalta magát ki állat-
tam énis azt nézni [Dés; DLt 530/1847. 5-6]. 
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produkálandó 1. be/felmutatandó; care urmează să fie 
prezentat; vorzustellend. 1760: A mi... az Alsó Czernatoni, 
oroszfalvi, és osdolai Joszágok dolga iránt valo p(rae)ten-
siojokot illeti az Ak(na)k ... az p(ro)ducalando literale 
instrumentumokból fog ki jöni mi képpen illesse(ne)k fiat 
és leányt egyaránt [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1764: Minthogj 
a producalando Néhai Viski Peter Ur(am) két Missilis 
Levelei in ipsis originalibus nem producaltattak volt, mos-
tan acceptaltatnak s fel is olvastathatnak [Torda; TJkT V. 

2. kihirdetendő; care urmează să fie pronunţat; bekannt-
zumachend. 1786: az Tit. N. Alsó Fejér-Vármegyei Cont. 
Tábla ... producalando Deliberatuma szerint... Néhai Püs-
Pöki Péter acqulrálta volt az ide valo Henke rész Portiot 
[Nagylak AF; DobLev. III/607. 6]. 

produkálás 1. be/felmutatás; prezentare; Vorstellung. 
1637: az levelemnek producalasara üdöt kivanok [Kovász-
na Hsz; HSzjP]. 

2. (tanú) előállítás; prezentare/aducere (de martori); 
(Zeugen) Vorstellung. 1585: mikor Mihal Adiüdicatawal 
feleltete az palffalwi teteo(n) azkor az palffalwi loffeiek az 
falubeli jobbagiokkal eggewt ghazdalkottak, feozettek, 
sęwttettek az bizonsaghoknak, es farattak, futottak idestova 
bizonsaghoknak producalasaba [Kisfalud U; UszT]. 

produkálhat 1. (írásos bizonyítékot) be/felmutathat; a 
putea prezenta (documente în scris); (Urkunden) vorlegen 
können. 1580: Ez volt az Consuetudo Inueteratu (!) azok 
keozt kyk valamy Testame(n)tum vagy egieb contractust 
nem p(ro)ducalhatnak hane(m) simpliciter chyak Az waras 
teorwenyere hattak magokat [Kv; TanJk V/3. 227b]. 1614/ 
1616: Keuanom azt hogy producalyanak oly priuilegiomot 
hogy annuatim annyi só járt az mint ökk mongyak: Kit ha 
Prodúcalhatnanakis ... de ugy sem tartoznam sem(m)iuel 
nekik [Kv; RDL I. 100]. 1623: Az mely faluban menye 
lófeo drabantot, Eózuegyet aruat Eoreokseget occupalnak 
annak szamat neueket szorgalmatosso(n) consignallyak Re-
gestumba chenaliak hogy azmikor eo Felsege eo kegemek-
teol eleó keuannya, tizta purgatim Regestumba p(ro)ducál-
nassak [Csíkszereda; Törzs]. 1647: Tartozik az D(omi)-
n(us) Actor az levelet p(ro)ducalni ... ha ne(m) p(ro)ducal-
nattja juralljon hogi studio el nem vesztette, tevesztette, 
faggatta [Kv; TJk VIII/4. 169]. 1668: Musnai Márto(n) 
Deák ura(m) ... admonitionkra az originál levelett azo(n) 
földrül ne(m) producálá; hane(m) ollya(n) válászt tőn: én 
Jobb igasságot ne(m) producalhatok a' megh nevezet föld-
ei1 az exhibeált párnál egjebet [Kóródsztmárton KK; Ks 
ţ3- XVII. 6]. 1681: Excipialtatnak ezen Contributio alol à 
Szabadosok, puskasok, Portatorok, Az Ácsok, keö vágok 
ö'rakis hasonlo exemptiot praetendalnanak, mind azo(n) 
^a l ... arról most ... semmi rendelést, annuentiat, Colla-
CţOot nem producalhattak [VhU 64]. 1771: a' kaszállo ... a' 
Tfauzner nevü dombig, vagyis tsupig, két egyenlő részekre 
oszollyék, s mind két Félnek adattassék által maga Compe-
tentiája, ezen közben ha miről a' Lugosianusok ezutánis 
Pmducálhatnának valami Contractust, vagy Compositioná-
, , s t . . . ne légyen késő a' magájéhoz hozzá nyúlni, contro-
J^sia nélkül [Fejér m.; DobLev. 11/428. 9a]. — L. még 
RSzF 161, 254. 

(iratokkal) bizonyíthat; a putea dovedi (cu acte); (mit 
Urkunden) beweisen können. 1724: Deliberatum ... ha vi-
'ágosabbat nem p(ro)ducalhatnak az Ak eo kgl(me)k, nem 

arcealhattyák az oly Szkompiaval, készült Bőröknek bé ho-
zattatását, és áruitatását [Kv; TJk XV/4 ítélet a tímár céh és 
Joh. Fogarasi kereskedő perében]. 1778: Lévén controver-
siájok sósmocsári szénafű iránt csíktaplocai Lajos István-
nak Lajos Miklóssal, primipilusokkal, mely aránt való con-
tinentiáját elébeszélvén mü előttünk a két felek ... bennün-
ket kézbeadásával arbitrálának, minthogy literale instrumen-
tumokkal nem produkálhattak [Taploca Cs; RSzF 254]. 

3. (nemességet/kiváltságot) bizonyíthat; a putea dovedi 
(titlul de nobil/privilegiile); (Adel/Privilegien) beweisen 
können. 1770: sokan producáltanak 1658-ban, annak előtte 
1631-ben s hogy inkább megfosztathassék jószágától a sze-
gény, fiscalitásban bíró nemesember. Felvitték 1588-ra, 
hogy annál nehezebben producálhasson [RettE 238]. 1782: 
elég bajom is volt Veress Mártonnal, mert mindunta járt 
réám, hogy azon Kákovai Jobbágyokat adnok által mig 
producalhat [Torda; KW Vall. 16]. 

produkált be/felmutatott (irat); (act) prezentat; vor-
gelegt (Urkunde). 1681: ezen hunyadi Taxasok kózót van-
nak ollyanokis, kik Taxajok mellett szolgálni tartoznanak 
... az producalt supplicatiora töt válaszokbol az mennyire 
lehetett excerpaltatván, kinek kinek neve utan is iratot3 

[VhU 70. — aTi. hogy mennyi szolgálattal tartozik]. 1724: 
az Controversiaban valo buza mellyet kalongyául kellet 
volna el osztani eo kglmek(ne)k ... melyből potlasra cedal 
Tar Sigmond Ur(a)m(na)k az producalt levélnek continen-
tiája szerent gelinae nro 12 [Asz; Borb. I]. 1745: Mind az 
Actor által producalt Relatoriabol, mind pediglen az Inctus 
tulajdon Szavaiból világossan constal, hogy ... Kalács 
pénzt vett volna hat Forintot [H; Ks 62/10]. 1764: Hogy az 
igazság világosságra jöhessen, a producalt Inquisitoria 
olvastassek fel [Torda; TJkT V. 185]. 1801: Minthogy 
Geometra őri F. István őkegyelmét az előttem producalt 
Conventio mellett... fogadták meg ... a Geometra munkája 
jutalmát ki fizetni ne terheltessenek, adig is, míg az egész 
határ feli mérettetvén fel osztatik [M.nagyzsombor K; 
Somb. I]. 1808: aNovizaták által sub D producalt Esketés-
bőlis ugy jővén ki, hogy azok Fiat Leányt egyaránt illetők 
légyenek4, tehát ezen Divisionalisnál fogva az előbbeni 
Deliberatum szerént mostis osztály alá ítéltettnek [Asz; 
Borb. II. — aTi. a peres földek]. 

produkáltat 1. (igazoló iratot) be/felmutattat vkivel; a 
dispune să se prezinte (actele doveditoare); (Urkunde) vor-
legen lassen. 1653: igy lött az végezés, és így ment véghez, 
mellyet jo lelki ismeretem szerint irok, sőt mégh Ozdi 
Uramis jo lelki ismeret szerént más képperi nem referàl-
hattya. Melyről producaltassa kgltek Ozdi Urammal mind 
az Contractusrol s mind az evictiorol valo reversálist [Kv; 
CartTr II. 872 Casp. Veres Marti past. eccl. orth. vall.]. 
1673: Az adossagoknak meg fizetese utan az Testamen-
tumról értekezven es producaltatvan, műdön meg olvastuk 
volna, az bene meg írt jo es keresztyeni ratiokra nezve 
hellyesnek itilven lenni abban specificalt legatumokat az 
Relictanak eppen meg hagyank es ki szolgaltatank [Kv; 
RDL I. 154]. 1697: az Betlen Laszlo ur(am) Tiszti az Lu-
kácsfalvi határon három darab Szántó főidet bir ... Teleki 
Mihalj uram ... ara tanita migh tavalj hogy producaltassak 
rulla en az szolgabironak ... el küldöttem ... de ez mái na-
pig sem hozák ez föld birásárul valo igassagokatt hanem 
erőszakoson szántyák vetik [Szilágycseh; BK. Kűmíves 
Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
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2. (irattal) bizonyíttat; a dispune dovedirea a ceva (cu 
acte); (mit Urkunden) beweisen lassen. 1775: küldők mégh 
más Relatoriatis, mellyel producaltattom volt B Szkereszti-
né Aszszony és Mikes Sára Kis Aszszony eo Ngok ellen 
[Kissáros K; JHb XIX/19]. 

3. osztályt ~ osztoztatást vitet végbe; a dispune efec-
tuarea partajului; Teilung ausführen lassen. 1791: ha tiltat-
ni akarnak Erdőt számokra, tessék elsőbben az Approbáta 
szerént Vármegye Tisztsége által juxta Sessiones osztájt 
producaltatni, és celebraltatni; nem hatalmason foglalni 
[Nagyrápolt H; JHb XXXI/30]. 

produkáltatik 1. (bizonyító irat) be/felmutattatik; a fi 
prezentat (actele doveditoare); (Urkunde) vorgelegt wer-
den. 1671: végeztük hogy affélea Donatiok-is producaltas-
sanak a' fellyebb specificalt alkalmatossággal6 [CC 88. — 
aTi. nem fiskális jószágok. bErre nézve 1. a produkció 2. 
alatt idézett részt]. 1673/1681: Albesy Zolyomi Miklós 
Ur(am) Batyam, Leleszi Vojk Mihalynak, es maradékinak 
Zöld puskassagrul, avagy Lovas Szabadosságrul ki adott 
levele elömben producaltatvan ... tőlemis helyben hagyatta-
tik, approbaltátik, es confirmaltatik [VhU 401]. 1674/1750 
k : a collegiumokbul ... Ecclesiakbeli Ministériumra Dea-
kok(na)k ki adattatni meg nem engedtetik az Szent Genera-
listul, haném ha avagy annak a környék(ne)k Senioratŭl, 
avagy Superintendensŭnktŭl, Consensusrul való testimo-
nium producaltatik a Professorok(na)k [RGyLt A. 12]. 
1759: Ez idén producaltatott ... a Meltgs Királlyi Táblán 
Rákóczi György2 Fejedelem Collationalisa ... az akkori 
Possessor Oláh Boldisár nevére [Retteg SzD; JHbK XL/8. 
— aAz I. Rákóczi György]. 1760/1794: Férjem Groff Beth-
len Miklós Umak tőtt... Kötésemet és Fassiomat... revoca-
lom ... tellyességgel erőtelenné tészem, és declarálom, ugy 
hogy ... akárki által-is valamely törvény-szék előtt... pro-
ducaltatnék, tellyességgel erőtelennek és haszontalannak 
tartassék [Km; JHb XLVII. 275]. 1796: napfénynélis vilá-
gosabb, hogy akkor ezen Privilegiális Levél nem producal-
tatott [Mv; TLev. 5/16 Transm. 78 tábl.]. 1802: Az E Sz 
Györgyi Visita(ti)oba producaltaték előttünk az E Sz 
Györgyi Mlgs Possessorok(na)k, és Szabad Székelyek(ne)k 
a' közönséges helyek Osztájárol költ levelek [MMatr. 146]. 

2. bizonyíttatik; a fi dovedit; bewiesen werden. 1761: 
Mivel pedig Attyok hólta után hajadononn maradt leányok 
successive parafernizaltatta(na)k, tehát ă mik ă közös jó-
szág hasznából p(ro)curáltattak azok p(ro)ducaltassa(na)k 
[Hsz; BLev.]. 1765: Cziganyok InspectoraT. Fejér Sámuel 
vram ... eokegyelmé(ne)k Ország Törvényé szerént sza-
badtság nem engedtetett az illyetén malefactorok(na)k 
megbŭntetesére, ergo Rézmives Peter ellen maga Törvényit 
sem lattatthatta el, mert nem producaltatik az az activi-
tassa, mely szerént cum Iure Gladii gaudealna [Torda; 
TJkT V. 279]. 

3. (nemesség/kiváltság) bizonyíttatik; a fi dovedit (ran-
gul de nobil/privilegiile); (Adel/Privilegien) bewiesen wer-
den. 1770: A Királyi Tábla megszűnt volt a productiótól, 
mivel őfelségéhez felküldött volt avégre, hogy állittasék az 
1658 esztendő pro epocha, mivel az approbatabeli articulus 
azt tartja, hogy akik akkor producáltak a fiscalitásban biró 
nemesek közül, többször ne producáltassanak [RettE 238]. 

4Š elővezettetik; a fi adus în faţa cuiva; vor jn gefllhrt 
werden. 1746: hogy á Kérdésben forgó Tinó Hadnagy 
Vr(am) eleiben producaltassék, és Notariussunk előtt réá 
esküdgyenek itiltetett [Torda; TJkT III. 88]. 
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produkció 1. (írásos bizonyíték) be/felmutatása; prezen-
tare (a dovezilor); Vorlegen (der Urkunde). 1659: Kerlés és 
Kentelke felől való leveleinknek productióját kívánják 
vala; mostan az lecsendesedék, halasztván az másik gyűlés-
re [TML I, 374 Bethlen Farkas Teleki Mihályhoz]. 1709: 
Az Rationak ventillalására Szükséges Lévén tŏb requisi-
tumok között az Instructionak s Urbariumnak productioja, 
azokban lévén fel téve ... az Dominus Provisor hivatallya 
viselésének determinatioja, meg kivánnya az Exactoratus 
hogy azokat Reversuma szerent producallya ö Kglme 
[Fog.; UtI]. 

2. bizonyítás; dovedire; Beweis. 1619: Komis Vram ... 
azon instált, hogi walami nagiub dologrul walo productio 
ne erteszek rayta [Ks 38. I. 33 Véglai Horvatth Gáspár 
lev.]. 1671: Ab Anno 1657: a' melly Fiscalis joszágok a' 
Fiscustol, másoknak conferaltattak, azokrol producallyák 
az Possessorok Donatiojokat, alkalmatos időben akkorra, 
mikor a' Nagyságod Kegyelmes tetczése accedal, a' Tanács 
Urak Fö Tisztek és Tábla fiai convocaltatván egy bizonyos 
helyre, és ott revidealtassanak, mellyek maradhatnak-meg, 
és mellyek nem, addig penig productiora senki ne kénsze-
rittessék, és meg ne károsittassék [CC 88]. 1683: A mi a 
productionak dolgát illeti My ... most hamarsaggal nem 
producalhettunk (!) mivel Donationk kezünk udgyeben 
ninczen ebben az bolygo üdöb(en) [Diód AF; Incz. V/19]. 
1727: a Mlgos Jósika Família részéről Baro Jósika István 
és Jósika Dániel Ur attyankfiai ... a Productio előtt egy 
héttel jelen légyenek Szebenben a levelek hányására [Déva; 
JHb XLII]. 1767: Az egész erdélyi fiscalitást bíró possessor 
urak evocáltattak gubemium eleibe productióra [RettE 
208]. 

3. (nemesség/kiváltság) bizonyítása; dovedire (a ran-
gului de nobi 1/privilegiilor); Beweisen (von Adel/Privile-
gien). 1637: Boyerok. Serban Popa. Komsa Bika. Radul 
Bika. Algye Bika. Komsa Bika Jun. Productioiok az Boye-
rokrul irt Consignatioba(n) vagion be írua [Nagyvajdafva 
F; UC 14/42. 128]. 1677: A' Fiscalis Joszágokban in ge-
nere mindenüt ez Országban, signanter penig Fejérvárat, és 
körülötte lakó Nemességnek mind személyekben való 
immunitások, mind penig exemptiojok ... meg-visgáltat-
ván, Bethlen Gábor Fejedelem idejében, valakiknek praero-
gativájok akkor helyben hagyattattanak, ez után-is Nemesi 
szabadságokban meg-tartassanak ... A' kik penig 163|* 
Esztendő után telepedtenek vagy eximáltattanak, azok-is 
Néhai idősb Rákóczi György Fejedelem idejében elégg* 
megvisgáltatván ... a* productiora ne kénszerittessenek [AC 
46]. 1769: Már a productiok keményen folynak minden 
héten Szeredán Szombaton [TSb 13 gr. Teleki Sámuel 
lev.]. 1772: Butyka Péter is ... az elmúlt héten a vármegye 
tábláján productióra járt [RettE 267]. 1782: Veress Samud 
... a' Productio dolgában nem hogj fáradazott volna, d® 
nemis tudta, mire való legjen | Veress Sámuel ... a 

Productiojok dolgában ha akart volna is ifjúi é r e t l e n s é g e 
miatt nem tudott volna járni [Torda; KW]. 1794: Azon 
Nemes Armálisták ... kik(ne)k Armalistai állapottyok két-
ségben hozatik ... akiket méltónak itél a* tisztség az uj 
Articulus szerént a' Mlgs Kir Tábla eleiben relegalja pr°* 
ductiora [Szu; Borb. II]. 1844: Bartók Áron produktiojároi 
költ Ítélete az Alsó F Megyei Continua Tablana* 
[Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

Szk: nemességről való 1777: A nemességről való pr0' 
ductiót is újra elkezdik, amint mondják, melytől a mágná' 
sok sem fognak megmenekedni [RettE 379]. 



969 

4. bizonyíték; dovadă, document; Beweis. 1640: Popa 
Juvan ... Popa Barbat ... Mind ketten papok it a faluban 
Boersagokatis praetendalliak de edgieb productiojok nin-
czen, hanem Thomori Pal neve alat vias peczet es sub-
scriptio nélkül exhibealtatot level ... meli semmire kellő 
[F.ucsa F; Uf 1,810]. 

5. tevékenység; activitate, preocupaţie; Aktivitát. 1823-
1830: (Gyarmathi Sámuel) hazajővén, lett Hunyad várme-
gyei fizikus, s Déván lakván, minden ottan volt produkci-
ója abból állott, hogy a templom héjáról a galambganéjt le-
hányatta [FogE 141-2]. 

6. kísérletezés; experiment; Experimentieren. 1823-
1830: Enneka egyéb jövedelme nem volt, hanem szomba-
ton estvénként a fizikai instrumentumokkal produkálván 
Jogára, arra nemcsak deákok, hanem városiak is mentenek 
fel, osztán fizettenek neki ... Mikor ő nem mehetett fel, a 
•elesége produkált... azután az asszony eltiltatott a produk-
ciótól [FogE 238. — aLichtemberg göttingai profeszornak]. 

produkcionális I. mn nemességet bizonyító/bizonyít-
tató; care dovedeşte rangul/titlul de nobil al unei persoane; 
Adel beweisend. Szk: ~ per. 1793: Marus Vásárhellyen a' 
Mlgs Királlyi Táblán a' rendes elöli ülés alatt fel vétetett 
Productionalis Perek Producensek(ne)k Háromszéken Za-
holán lakó ... Zabolai Hadnagy Tamásnak ... Sámuelnek ... 
Revekben és képekben szoszollojok Szent Gerlitzei Boros 
Josef [Mv; A Zabolai Hadnagy família prod. pere tábl. 
Wt)]. 1843: Hodor János ... Dobokárol az általvett utasit-
t ás szerint KolosvárTa ă Szoszollo Úrhoz bé menvén az ă Pro-
ouctionalis pérét nem válalta [Kézdisztlélek Hsz; BetLt 4 
Jpntzei Antal lev.] * - processzus. 1805: Homorod Almási 
Szondi Mihály exhibealya ... ezen Nemes Udvarhelyszek-
(ne)k volt Continua Tábláján ... az Almási Contribuens Co-
tnunitasnak Impetitiojara költ Productionalis Processusat, 
helyben Iudicialiter armalistanak tanáltatott [Szu; Borb. II]. 

H'fn nemességet/kiváltságot bizonyító okirat; act/docu-
jncnt care dovedeşte titlul de nobil/privilegiile; Adel/Privi-
£gien beweisende Urkunde. 1589: 21 february ... kellet 

Uchy Istua(n) vramnak teoruenyre, Ala Feyuervarra Me-
... Leŭelekre kyre koltot eo keglme Part veott az Dis-

Positionalisert productionalisert fyzettet f. 5 d. 75 [Kv; 
^ám. 4/VI. 17 Stenzely András sp kezével]. 1640: Retsey 
^°yer Zabadosok Boer Georgi... Boer Jstvan ... Boer Tha-
niasne ... Veczinniek edgieb ninczen az notalt 15 haz job-
b o k o n kivül mellieket az aszszoni csak maga edgiedül 

, r - productioiok allapattia az productionalisban vagion 
ßh Írva [Récse F; UF I, 764]. 

Jr°dukciós nemességet bizonyító/bizonyíttató; care do-
.e$te rangul/titlul de nobil al unei persoane; Adel be-

^dsend. Szk: - kauza. 1770: Köpeczi Urammal beszele-
az petseli Causa iránt aszt mondgya hogy karacson elöt 

e nem vehetik az productios Causak mijan [Somlyó Sz; 
° 0 r b II Szathmári János lev.]. 

^ Produktív kb. eredményre serkentő; productiv, care dă 
ç^aament/naştere la ceva; zu Leistung aneifemd. 1879: 
sy sor költeményt sem tudok írni, mert fájdalmam nem 

47 Sí [^m produktív, hanem zsibbasztó és — butító [PLev. 
Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

v Produktum 1. termék; produs, product; Produkt. 1786: 
^ i n t az egész országban minden féle productum bizo-

profanál 

nyos Mérték szerint, és Vajda Hunyadon-is a' Vas és Atzél 
bétsi font és Mása számra distráhaltatik; ugy mi nállunk-is 
Torotzkon a' Vas és atzél font és Mása számra árultassék 
bizonyos büntetés alat [Torockó; TLev. 9/24]. 1791: Ol-
vastatik a' Felséges Fő Igazgató Tanátsnak ... Rendelése ... 
hogy Ō Felsége meg-engette, hogy a' Belgiumi Respublica-
ban lévő Productumok iránt a* Harmintzadbeli szabadság 
a' mint volt 1788ban Viszon (!) megengettetett [Kv; TanJk 
IV/8. 54]. 1823-1830: Vagyon itf saxoniai produktumok-
ból egy kis kemence [FogE 185. — aA drezdai múzeum-
ban]. 

Szk: szépirodalmi 1881: Vajon te, Ödön, maradandó 
életre számított verskötetekben a szépirodalmi produkto-
mok szent hajlékában, a Fővárosi Lapokban nem látsz-e 
gyengébb szerzeményt a Széchy3 versénél? [PLev. 86 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — aSzéchy Károly] * ter-
mészeti 78/0: (Kolozsvárt és Szamosújvárt) a' Termé-
szeti Productumoknak árrak az Országban kőzőnségesenn 
meg szabott Természetiek árrak mekkoraságátol nem sokat 
differál [Doboka; Ks 76 Conscr. 196]. 

2. bizonyító irat/oklevél; act doveditor, document; be-
weisende Urkunde. 1688: Boerok. Berbát Comsa, az mint 
a* Kaptalanok előtt valo p(ro)ductumbol Constál, p(ro)-
ducalta volt Urunk eo Nga protectionalissát, mellyet az 
Fogarasi Tisztekre dirigált volt eö Nga [A.porumbák 
F; ÁLt Urb. 5]. 1699: az J. Elei 40. Esztendőtül fogva pa-
cifice birtaka, hogy valami Productumra kibocsassa, sem-
mikeppe(n) ne(m) cselekszi [Dés; Jk 289a. — aA peres 
földet]. 1745: Casu verő quo az A. ellen való p(rae)tensiom 
penes ingestionem nem adjudicaltathatnek, hanem com-
petens Processusra relegaltatnék, kivánom az I. pars pro-
ductumit benn marasztani, és kezemhez assignaltatni [Tor-
da; TJkT II. 64]. 1753: Deliberatum. Assumalván es 
ventilalván satis superq(ue) ruminalvan mint két par-
sok productumit az Nemes Szék ugy az Instanstol Lá-
zár Gergellytöl producalt Communis Inquisitoria Relato-
riat; Constal világoson hogi... facultássa szerént valo ada-
ja accrescalhatott volna Circiter 12 forintokra [Usz; 
Sf]. 1759: Mely Productumokbol ki jő ... hogy a most 
fogságban levő Suplicans es fen attingalt Testvérei Orbai 
Horoga Lupujnak Fiai [BSz; GyL hiv.]. 1781: Delibe-
rátum. Az actornak productuma ellen nem tudván világost 
mutatni, az inctus tartozik leválni az zálagot s a földet 
remittálni [Taploca Cs; RSzF 249]. — L. még RettE 402; 
RSzF 286. 

produktus bizonyított, kimutatott; dovedit cu documen-
te/acte; (mit Urkunde) bewiesen. Szk: - fegyveres nemes. 
1835: mi eredeti Törsökös Székellyek és valoságos produc-
tus fegyveres Nemesek vagyunk, kik is a Hazai Törvények 
szerént ado fizetéssel nem tartoznánk [AszLt 1134 Kövendi 
Kis Sámuel és Kováts István beadványa], 

proſanáció megszentségtelenítés; profanare, profanaţiu-
ne; Profanierung. 1677: Idnep napoknak solennis celebrá-
lási confirmáltatnak, azokon valo minden dolgok, propha-
natiok prohibeáltatnak [AC 260]. 

profanái megszentségtelenít; a profana; profanieren. 
1693: Az Oláhok sok hellyeken prophanallyak az Ur napját 
... sok fajtalanságok(na)k el követésével [SzJk 274]. 1772: 
a fejedelem megdicsérte, hogy nem profanálta a sacramen-
tumokat [RettE 274]. 



profanálás 

profanálás megszentségtelenítés; profanare; Profa-
nierung. 1847 k.: vérengző Virág László ... több betsületes 
embereket minden igaz ok nélkül megvert... Isten Krisztus, 
és Szentek borzaszto káromlásik kőzött, az köz csendesség, 
és Innepnapi tisztelet profanálásával s meg háboritásával 
rézfokossával halálra vert, mely miatt most ágyba fekvő 
beteg vagyok [Dés; DLt 5508/1847]. 

pro ſánus l . m n l . világi, profán; profán, lumesc; profán, 
irdisch. 1693 e.: Simon István ... hagyott... égy ládát kul-
tsostol, hogy az Ecclesia javait, pohárt, tányért, abroszt, 
kendőt benne tartsak az egyházfíak, azt penig semmi pro-
phanus ususra ne fordítsák [Somosd MT; MMatr. 85]. 

2. hitetlen; necredincios; ungläubig. 1710 k.: Az ember 
nevető állat. Ezért kárhoztatják vagy nevetik az emberek a 
medicusokat, hogy addig vizsgálják az ember testét, termé-
szetét, hogy sok lészen közülök atheussá, profánussá [Bön. 
469]. 

II. fn hitetlen ember; om necredincios, ateu; ungläubiger 
Mensch. 1710 k: Híjába s hamisan vetették némely bolond 
atheusok s profánusok azt is elé, hogy Mózes és más ha-
sonlók ... másokon való uralkodást, és az együgyű embe-
reknek hozzájok való engedelmességeket akarták szerzeni, 
és úgy költötték az Istent, a lelket, mennyországot, poklot 
[BÖn. 428]. 

prófécia jóslat; profeţie, prevestire; Prophezeiung. 
1662: 4. jegy a próféciának megszűnése [SKr 712]. 1664: 
Mert bizony, Uram, nem távozhatik el az én elmém az ő 
felsége egyszer derekason publicált sententiájától és pro-
phétiajától [TML III, 171-2 Szalárdi János Teleki Mihály-
hoz], 

Szk: be/kitelik vki ~ja. 1663: Félő, a magyarországi ör-
dögök profetiája nem telik be, mivel én soha szabadulását3 

nem várom [TML II, 645 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. 
— aHaller Gábornak]. 1668: Igazán Uram, az én pro-
phetiám telék ki [TML IV, 255 ua. ua-hoz]. 1705: Az 
asszony ... Azt is izente, hogy azt is szégyenli, hogy a 
profetiája bé nem tölt, mert azt prófétálta volt, hogy két 
hétre elérkezik a segítség, és bé nem tölt [WIN I, 515] * 
(bejtelik rajta vki ~ja. 1673: Bezzeg, lelkem Uram, rajtok 
telék nyavalyásokon az én sokszori prophetiám, kiben bár 
hazudtam volna [TML VI, 427 Bánfi Dienes Teleki Mi-
hályhoz]. 1710: Be is telék a pap próféciája Teleki Mihá-
lyon, mert azután négy esztendővel elvesze a törcsvári 
harcon | így fizete meg Isten neki is az erdélyi urakon való 
sok practicájáért ... így telék be rajta3 Magyari István 
prófétiája [CsH 191,228. — "Teleki Mihályon], 

próféciái prófétai; profetic; prophetisch. 1657: mint va-
lami próféciái lélekkel egy deák orator megjüvendölé Zó-
lyominak az Jonathas és Dávid barátságoknak példáját 
[Kemön. 156]. 1658: Noha a' Szent Dávid király és pró-
féta az Úristennek oly kiváltképpen való kedves embere 
vala, hogy maga tanúbizonyságot tenne mindenek előtt ... 
és fel is ruházta vala mind királyi méltósághoz szükséges 
jószágos cselekedetekkel, s mind prófétiai lélekkel: mind-
azáltal sem az emberi gyarlóságtól és indulatoktól üressé, 
sem pedig lelki s testi próbák és nyomorúságok szenvedé-
siben részetlenné nem tötte s hadta vala [Kemlr. 327]. 
1662: Irta... ezeket3 Jeremiás ... a próféciái könyvnek utol-
só részében, az ötödik részben [SKr 687. — "Jeruzsálem és 
a zsidó nép pusztulását]. 
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profektus előrehaladás; progres, avansare; Fortschritt. 
1710 k.: Mikor osztán a stylusokban sokáig exerceált, és 
látta3 annyira profectusunkat, és a prosodia reguláin is 
csakhamar általment, vitt ... íra maga egy distichont, és 
mondja, írjunk verset [Bön. 536-7. — 3Keresztúri Pál]. 

proferál hoz; a da/produce; geben. 1760: egy kalangya 
proferal harmad fél vékát [Báld K; BLt]. 

proferálhat hozhat, teremhet; a putea da/produce; ge-
ben können. 1742: Kaszáló vagyon a Kintsi Széna fű kőze-
piben ... mindenik részre való proferálhat 10. 10 Szekér 
Szénára valott [Kincsi KK; SLt 8. K. 15]. 

proferáltat nyilvánosságra hozat; a dispune/face să fie 
adus la cunoştinţe; veröffentlichen lassen. 1599: Myert-
hogy az foglioknak az eo vetkekreol gratiaiok c(on)perialtatik 
az bizonisagok vallasabol, kjt az A in lucem kewan proferal-
tattny, es c(on)tendalni akar ellene, Tetczyk azért az theor-
wennek hogy az Actomak kewansagara az Alperes fogliok-
nak ele kel Adniok gratiaiokat, es annak vthanna ha my Zawa 
lezen az A(ctomak) ellenne lassa [Kv; TJk VI/1.371]. 

professzió 1. tanári előadás; prelegere, curs; Vortrag des 
Lehrers. 1710 k.: Az öcsém Bethlen Pál is ott3 volt, pri-
vatus praeceptora volt, de én attól nem tanultam, sem hall-
gattam ... hanem a professiókra jártam [Bön. 546. — 3Gyf-
t]. 1823-1830: Minden doktoroknak, l i c e n t i a t u s o k n a k , 
magisztereknek és baccalareusoknak, ha nem professzorok 
is, szabad legyen tanítani, sőt a professzoroknak rendes 
professziójokon kívül szabad privátim tanítani3 [FogE 234. 
— 3A göttingai egyetemen]. 

2. vallás; religie; Religion. 1683: ezen oláh Rődi Vola-
chica Professionak Papja Pap Iankully [RLt]. 1710: A 
szegény jámbor csíki Szabó András is itt vesze, a baróti 
páter is professiója ellen vagdalkózni kívánván, ott vágák 
le, s Brassóban hozák be a köntösit [CsH 340]. 

3. foglalatosság; preocupare; Beschäftigung. 1854: A 
komoly tanítvány egész professiot csinált most tanítója re ' 
benczességeit újabb meg újabb jelenetekben nevetségessé 
tenni s az által lelki betegségéből kigyógyítani [ÚjfE 67]. 

professzor 1. (egyetemi) tanár; profesor (universitar)» 
Professor (Lehrer an der Universität). 1634: Páter Generá-
lis Vr(na)k eo Atyasaganak, maganak hagiok egy eoregjj 
Araniat... az Romay Domús professoraual eggywtt, hagiolc 

egy darab finum Aranyat [WassLt 73/1 Cegei Vass Jáfl°$ 

végr ], 1657: (Bethlen Gábor) Testamentumot is tőn halál0 

előtt többel fél esztendőnél, legálván ... az fejérvári col£ 
giumhoz az enyedi jószágot... tokaji hegyen az Hétszög 
ket és többeket is, kikből ... az professorok, mestert*' 
alumnusok tartatnának, deákok taníttatnának [KefflO11' 
95]. 1662: Bethlen Gábor igazgatásának kezdeti ... pro^] 
sorok hozatása, col légi um erigálása, ahhoz való beneflc,u] 
ma, bibliothécája ... nevezet szerint Fejérváratt való epftjc' 
tése [SKr 93 Tartalomjelző fejezetcímből]. 1677: C d J 
giumban tudós Professorok hozattassanak: hasznossá*1 

tanító jo Mesterek tartassanak | Collegiumnak igazgatását 
ahoz való bonumoknak administralására hasznos Inspec^ 
rok állattassanak [AC 253]. 1691: Deákul óráit3 Zabáni^ 
magyarul óráit Kolozsvári uram az enyedi professí0, 
[IIAMN 328. — 3I. Apafi Mihály temetésén]. 1793: » 
Papoknak es Professoroknak a külső közös Jószágok**0 
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régtől fogva járni szokott egy 's más apróság jövedelmecs-
kéjek [Kv; SRE 292]. 1845: Tudalmat (mathesist)... tanitó 
Professor [Aranyosgerend TA; DE 2]. 

Szk: kollégiumbeli 1677: Collegiumbéli Professorok, 
s ' Inspectorok assecuratioja, ahoz manutenealt jószágok-
ban valo meg-tartattatások felöl, s' azoknak fiscal itasit 
mint értsék, declaratio [AC 253] * második 1690: a' 
közelebb el mult Fejervári Gyŭlles alkalmatosságával, má-
sodik Professort sollicitalo Level ment volt a' Deákok neve 
alatt boldog emlekezetŭ Tiszteletes Püspök Ur(am)hoz 
[Kv; KvRLt X. A. 5]. 1710: mint hogj az Urak3 és az 
lffiuságb elmeje T. Zihi András Uramon nyugodot meg, 
hogj második Professornak, ugy mint Philosophia és Nyel-
e k tanítására ide hozattasséíc, és minekünk is közön-
ségesen ugy tetzik, adgyunk hivatalt ŏ kegyelmenek [Kv; 
ŞRE 113-4. — aTi. a fókurátorok. bA ref. kollégium tanu-
lóifjúsága] * német 1823-1830: Ezen udvarba volt a 
kisasszony mellett egy Bara Dávid háromszéki születésű 
nemesember ... aki Bécsbe felmenvén német tanulni, Ud-
varhelyre német professzornak tették volt [FogE 117] * 
ordinárius 1823-1830: Marburgban ordinárius pro-
fesszorok vannak huszonheten, akik mind németül taníta-
nak, s ezeken kívül még a sok extraordináriusok | Minden 
ordinárius professzorok együtt formálják az Academicus 
Senatust [i.h. 222, 232] * rendes 1823-1830: Ezen uni-
verzitásban3 a theologica facultasnak hat rendes professzo-
ra, két tanítója, a juridica facultasnak hat rendes professzo-
ra és két tanítója, a medica facultasnak tizenkét professzora 
s 3 tanítója, a philosophica facultasnak pedig tizenkét 
[endes professzora és egy tanítója vagyon [i.h. 176-7. — 
A Prágai egyetemen] * skólabeli 1590: Die 30 January, 

Az Q(ua)rta dolgát mindenkeppen eleyteol fogwa zorgal-
matoson es hywen el ighazytwan, az sok adossagokat, 
mellyeket keolteot az Waros az ideghen orzagokban tanit-
tatoth Alumnusokra, es a' Scholabely professorokra, kik 
most sokan tartatnak, mind megh fizettwen ennye pénzt ta-
rtanak, keszen f: 487/9 [Kv; Szám. 4/XXIII. ÍJ. 

2. vn v. vn + kn előtt v. után az 1. alatti jel-ben; înainte 
sau după nume sau nume + prenume cu sensul dat la 1.; 
vor oder nach Familiennamen oder Familien- + Vomamen 
mit der Bedeutung von 1. 1693: Tecczik a' Tiszt. Eccle-
sianak Tiszt. Sarpataki N. Mihály Esperest es Csepregi T. 
Mihály Professor Uramekat Gubernátor Urunkhoz ... az 
jiszt. Eccla credentionalisával expedialni [Kv; SRE 15]. 
'787: a' Typographia administratiojára kívántató Indivi-
duumnak ki keresése Tiszt. Professor Pataki Sámuel Uram-
ba bizattatott [Kv; SRE 253]. 1792: Borbeli fizetését 
Professor Méhes Györgynek ... ki ... potolja [Kv; SRE 
4*6]. 1794: Tiszt. Professor Bodoki Josef Uram jelenté 
J°gy a' Deákok a' temetésekre egy egy garasért ... nem 
tömést kívánnának menni [Kv; SRE 295]. 1796: Tisz-
teletes Őrőg Nemes, és Profesor Benkö Uraimék [Vajda-
sztiván MT; DE 4]. 1823-1830: professzor Dósa Ger-
gelynek vettem egy levelét | Igen nevezetes fizikai s kémiá-
r a tartozó instrumentumai voltanak Lichtemberg profes-
szornak [FogE 215, 237]. 

professzorális tanári; profesoral; Professoren-. Szk: -
hQz- 1801: N. Enyeden lévő Nemes Reformatum Colle-
8|um Udvarbiroi Házánál, Mellynek szomszédja edgyik fe-

... a Nemes Reformatum Collegium Professoralis Háza 
Telke mellyben mostan Professor Tiszteletes Benke 

málly lakik, más felöl pedig az Nemes Város Kis Papi 

próféta 

Háza és Telke, mellyben most Tiszteletes Pápai István Ur 
lakik [Ne; DobLev. IV/847]. 

professzorátus tanári testület; profesorime; Lehrkörper. 
1780: A' Városi nép most is idegen a' Collegiumtol: ha mi 
professorok kezdettünk volna ebb(en) valamit urgealni: 
minket szidnának, átkoznának átkozzák porunkat, és emlé-
kezetünket, ugy a' Collegiumot ... Hogy azért halgassunk 
az Eklésia gyŭléséb(en), jobbnak tartottuk mind a' Col-
legiumra, mind a' professoratusra, mind a' dologra nézve 
[Ne; Borb. II Kováts Josef rektor prof. lev.]. 

professzori tanári; de profesor; Professoren-. Szk: - hi-
vatal. 1710 k.: Bizony jól is jára3, mert a fejedelem 1000 
tallér fizetést, professzori hivatalt rendele néki [Bön. 546. 
— 3Basirius Izsák] * - név. 1710 k.: Apáczai nyitá meg 
Erdélyben a tudós embereknek mind a valóságos tudomá-
nyoknak, mind a becsületnek ajtaját, megmutatá magán, 
hogy a magyar is megérdemli a doktor és professzori nevet 
és elviselheti [Bön. 551]. 

professzorné a tanár felesége; soţie de profesor; Frau 
des Professors. 1823-1830: Magas, száraz, barna ember 
volt3, mint most a leánya, Dósa Gergelyné, a professzorné 
[FogE 139. —3Basa István]. 

professzorság tanári állás; profesorat, post/funcţie de 
profesor; Professur. 1721: A T. Collegiumbol B. ifjúság 
küldvén T. Udvarhellyi Mihálly ur(am) után Professorság-
nak hivatalara ... most refundála két aranyakat3 [Kv; SRE 
143. — 3A ref. egyháztanács]. 1767: Huszti György uram 
kolozsvári elsőbben antiquitatis, azután theologiai profes-
sornak halálát Szatmári uram nem várhatván, kitúrá a 
professorságbol [RettE 210]. 1823-1830: Csernátoni V. 
Sámuel ... udvarhelyi professzorságból hozattatott Maros-
vásárhelyre az híres Fogarasi József helyébe | Első éjjel 
háltunk Szoboszlóban a professzorságból ide pappá tétetett 
Csomosnál [FogE 140, 166]. 

próféta 1. Isten küldöttje az ó- és újszövetségben; pro-
fét, proroc; Prophet. 1571: a prófétáknak és évangyélis-
táknak tanittások és írások szerént az egyedül valo Atya-
Istenről és annak az ő fiáról igaz vallásban vala3 [ETA 1,34 
BS. — 3János Zsigmond]. 1636: Fen az levegő hig égben 
termő tüzes és vizes állatok, meteoromok-is, az benne 
repeső madarakkal egygyüt azont tselekszik, mint az vizzel 
spongya módjára meg rakodott, és meg terhelődött felyhők, 
és egyebek, mellyeket az Propheta az Istennek ditséretire 
imigyen nógat, Ditsérjed az Jehovát te tűz, jég... hó és pára 
[ÖGr Aj. 6]. 1658: a' Szent Dávid király és próféta az 
Úristennek ... kiváltképpen való kedves embere vala 
[Kemlr. 327]. 1662: Hogy Jeremiás próféta írta légyen e 
siralmokat, abban már semmi kétség nincsen | A próféták 
közöl mellyiket nem kergették a ti atyáitok? Megölték 
azokat, akik hirdették amaz igaznak eljövetelit, kinek ti 
most árulói és gyilkosai voltatok [SKr 686, 709]. 1710: 
Vala a fejedelemnek3 udvari papja Magyari Jósef, nagy 
tudományú, s buzgó lelkű ember, aki könnyen Ilyés próféta 
mellé beállhatott volna [CsH 190. — 3Apafi Mihálynak]. 
1710 k. : csudálatoson megparancsolád mind a keresztyén, 
mind a pogány királyoknak: Hogy a te követidet, prófétái-
dat ne bántsák, hanem adjanak szállást azoknak prédiká-
lása által az Evangéliumnak [BIm. 1040-1]. 
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Szk: Isten ~ja. 1811: Vólt a' magosságos Isten' Prófé-
tája, 'S A' Kristusnak utát készitö Postája8 [ÁrÉ 177. — 
aKereszteIő Szent János] * királyi 1636: Az egek 
beszéllik az Istennek dicsőségét, és az ö kezeinek munkáját 
hirdeti az meg erössittetett, és mindenkor egy nyomban 
járó, tsillagos ég ... mint az Királyi Propheta ékessen énekli 
[ÖGr Aj. 5-6] * szent 1811: Es Te Dávid! a' te koronás 
fejeddel, Óh Te Király és szent Próféta szenvedd-el, Hogy 
én itt' bé hozzam Te Szent 'Soltáridat [ÁrÉ 126-7]. 

2. Mohamed próféta; profetul Mahomed; der Prophet 
Mohammed. 1662: Esküszöm a mennynek, földnek te-
remtő Istenének, örökkévalóságára, a mi Mahomet prófé-
tánknak nagyságára ... hogy semmi gonosz tégedet... sem 
javaidat nem követi, sem találja [SKr 427]. 1710: a török 
császár a muffti, ki a török religiónak feje ... hogy inkább a 
nagy Istennek és Mahumet profétájoknak a török nemzet 
ellen felgerjedett nagy haragját megcsendesíthetné, hallat-
lan és példa nélkül való poenitentiát rendele az egek Impé-
riumban [CsH 199]. 

3. kb. prófétai képességű hitszónok; predicator religios 
cu aptitudini vizionare; religiöser Prediger mit prophe-
tischen Fähigkeiten. 1710 k.: Keservesen szemlélem s gon-
dolom, édes Istenem, ezen hatalmasság tömlöcében mint 
járának nemrégen amaz nagy talentumokkal bíró confessor, 
próféta, Otrokócsi, amaz nagy törvényeket igazgató politi-
kus, Szirmai, és amaz Bukari tömlöcből vallások elhagyá-
sával szabaduló tíz prédikátor atyámfia? [BIm 1014]. 

4. láţnok, jövendőmondó; proroc, vizionar; Wahrsager. 
1664: Én prophéta nem vagyok, de ámbár tartson számot 
reá minden ember... úgy tetszik, az mi szegény hazánknak 
igen vékony reménysége lehet az közönséges pacificatio-
ban való befoglaltatásához és az által nyomorúságiból való 
kiszabaduihatásához [TML III, 172 Szalárdi János Teleki 
Mihályhoz]. 1670: látom, Husztot is könnyen hagyjuk. 
Adja Isten, legyek hazug propheta ez iránt [TML V, 331 
Bánfi Dienes ua-hoz]. 1710 k.: Rabutin az asztagokat a 
Szamosok és Sajó mellett, mikor már az ország majd mind 
Luruc vala, felégetteté ... Akkor siratá el a gubernátor az 
asztagait és Rabutin csinála engem prófétának vagy prodi-
tomak a deák írás szerént [Bön. 942]. 1725: edgy ide valo 
Praedicator ... sirásra indította az községet ... azt hozván 
elé keservesen, hogy nem edgyébert leskődik, ez az fekete 
Szakállú fekete barát, hanem hogy azt várja, hogy az Far-
kas utczai Templomot el foglallyák ... Adná az Isten, hogy 
igaz Propheta lehessen [Kv; ApLt 2 gr. Haller János anyó-
sához]. 1806: ezért vagyon miért B. Henternének és más 
ollyan büdös valagu jukas Prófétáknak ellenem motskolod-
ni [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 1823-1830: Dósa 
... sok jövendöléseket tett, mint próféta, de egy sem teljese-
dett be [FogE 117]. 

Szk: - gyanánt hallgat vkit. 1675: Megvallom Kegyel-
mednek, hogy csaknem próféta gyanánt hallgattam2 mely-
ről szemben ... többet beszélek, mert elég gondolkodásra s 
munkára is adtak okot beszédi [TML VII, 36 Haller János 
Teleki Mihályhoz. — aBethlen Jánost] * hamis 1710: 
Egy hamis próféta támadott vala Erdélyben, Udvarhelyen a 
pápista papok factiójából [CsH 213]. 

prófétaasszony femeie prezicătoare; Wahrsagerin. 
1636: az Maria Propheta aszszony ... az ő meg szabadulá-
sokért, az ö elöttök két felé állott veres tenger fenekén való 
által szaladásokért, és az ő utánnok indult ellensęgiknek 
abba valo veszésekért, az Istent ének szóval ditsérvén, 

egygyik kezében dob vólt, és ... azt jol meg buffantotta 
[ŎGr Aj. 8]. 1662: (Az) elveszett törvénykönyv is az Isten-
nek házában a porban feltaláltatván, a próféta asszony által 
Istennek az felől való akaratját szorgalmatosan megtuda-
kozván, azt aszerént felállatta [SKr 632]. 

prófétafi kb. ifjú próféta; proroc tînăr; junger Prophet. 
1823-1830: magát ... az Úr papjának mondotta lennia, a 
rend szerint való papokat lévitáknak, a deákokat prófé-
tafiaknak hívta [FogE 117. — aEgy Dósa nevű nemesem-
ber], 

prófétai prófétára valló; profetic, de profét; prophetenar-
tig. 1823-1830: Felső köntöse3 volt egy ujja nélkül való 
hosszú kozsok, melynek belülről két zsebei lévén, a jobb 
felől valóban hordozta a Bibliát... bal felől valami horgas 
szípó töket, melyet gomemek nevezett és bort hordozott 
benne. Ahol kért s meg nem töltötték, zsidósan vagy pró-
fétai módon megátkozta [FogE 116-7. — aEgy Dósa nevű 
nemesembemek]. 

prófétál jövendöl; a profeţi/profetiza/proroci; prophe-
zeien. 1662: Ésaiás prófétát, amint sokan hiszik, ez király* 
fíírészeltette tetétül fogva talpig ketté ... mivel akkortájban 
prófétált [SKr 707. — aManasse]. 1705: A fejedelemasz-
szony ... azt prófétálta volt, hogy két hétre elérkezik a se-
gítség, és bé nem tölt [WIN 1,515]. 1741: Vagyon nyoma a 
Szent-írásban hogy mind az meg élemedettebb, mind pedig 
az ifjabb Próféták néha magok meg erőltetések nélkűlis jot 
és jollis prófétáltak [TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádám-
hoz Francofurti ad Oderámból]. 

prófétálás jövendölés; profeţie, prorocire; Prophe-
zeiung. 1662: Komis Zsigmond halála, temetése, Rákóczi 
György fejedelem temettetése, monumentuma, tanácsurak 
elhalása, új tanácsurak, Medgyesi Pál prófétálása [SKr 304 
Tartalomjelző fejezetcímből]. 1798: tsudálkozam most, 
hogy az mostani Próféták engemet prófétálásra kénszeritte-
nek, a' ki ahoz nem tudok [Komjátszeg TA; Pk 7]. 

prófétálhat jövendölhet; a putea profetiza/proroci; P r0 ' 
phezeien können. 1741: énis noha a Próféták seregében 
számláltattam, de bizony magam állapotom felől s e m m i t , a 
rosznál nem profétálhatok, mivel felettébb szűkös állapottal 
vagyok [TL. Onadi B. Josef gr. Teleki Ádámhoz Franco-
furti ad Oderámból]. 

prófétáló Istent dicsérő; care aduce laude lui Dunſin '̂ 
zeu; Gott Iobend. 1710 k.: Nem evangélikus ember száját 
való pedig ama bibliaolvasást tiltó vallásnak a szava: neflj 
gyermek, nem leány vagy asszony-ember kezébe való * 
biblia, mert mást mond Mózes sok helyeken ... Filep apo*' 
tolnak (evangélistának) négy prófétáló leányát olvassuk 
melyen nem jövendőmondót, hanem Istent tudósán dicsér0 

kell érteni [Bön. 556]. 

prófétáitat jövendöltet; a puné pe cineva să 
profeţii; prophezeien lassen. 1662: Kinek személyérül' IS' 
ten még az Izrael népe megszakadozásakor prófétálta^ 
vala: hogy ő lenne az a király, ki elrontaná a Jeroboám , 
béthelbéli oltárát [SKr 631-2. — aJósiás király]. 
az Isten hírek és eszek nélkül prófétáitat az emberekk 
[Bön. 958]. 
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profiánt 1. proviánt 

proficeál, proficiál 1. előrejut/megy; a înainta/avansa; 
Fortschritte machen. 1694: Indultam ki ez városból3, 8-dik 
jó szelünk volt... 12-dik keveset haladtunk; 13-dik semmit 
sem proficiáltunk [Kv; KvE 228 VBGy. — 3Hamburgból]. 

2. előrehalad, megy vmire; a progresa, a face progrese; 
vorangehen. 1619: Szülfikaris az tolmácsolásban majd in-
felix, hanemha lassan-lassan tanul. Úgy ismerem azért, 
hogy naponként proficiál [BTN2 327]. 1653: Ebben az esz-
tendőben úgy proficiáltam az épittésben, hogy 87 öl falt az 
bástyával együtt jól felvittem [ETA I, 148 NSz]. 1710 k: A 
stylust először maga vagy Jászberényi corrigálta, mikor 
osztán annyira proficiáltunk, úgy is próbált, hogy ... visz-
szaadta ... corrigáljuk [Bön. 536]. 1729: írja Szent Királji 
- kevés emberekkel kel dolgoztatniak, jol proficialtak 
'gyis [KJ. Rétyi Péter lev. Almakerékről (NK)]. 

3. ts (munkát) végbevisz; a îndeplini, a duce la bun 
sfîrşit; zu Ende bringen. 1718: Az idő jol Segítvén ă Mun-
kát3 jol proficealták, már az Alsó strásakon dolgozunk [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból. — aTi. hídépítést]. 

4. gyarapodik, haszonra tesz szert; a profita, a trage un 
folos; zunehmen. 1718: jol proficiáltunk I(ste)n(ne)k hálá ă 
korcsomáriásban [KJ ua.]. 

profíceálhat, proficiálhat előrehaladhat, mehet vmire; 
a putea progresa; vorangehen können. 1669: Az magyaror-
szági dolgokrúl is Kegyelmed ü nagyságát mentül hama-
rébb tudósítsa, mivel elig várná urunk, hogy érthetne vala-
kit, hogy mennyire proficeálhatott az dologban Kegyelmed 
velek [TML IV, 481 Székely László Teleki Mihályhoz]. 
1710: túl is az Impériumban a császárnak nagy baja érke-
zék, mely miatt a török ellen úgy nem proficiálhata, mint 
a»nak előtte [CsH 216]. 

profigál 1 .jog kitűz; a fixa, a stabili un tennen; festset-
zen. 1583: haggiwk hogi ez dolognak megh latasara, mind-
giarast e<z> lewel latua(n) profigalliatok egy bizonios 
r°uid napoth, kire egybe giuluen, mennietek el es iariatok 
megh mind az három falunak hatarath [WassLt fej.]. 1765: 
32 Continua Tábla pro tertia Juny ... comparitionkat profi-
galta vala, s akkorrá münk Compareáltunk is volt [Borbánd 
AF; Eszt-Mk Vall. 323]. 

2. (időpontot) megjelöl; a stabili/fixa (o zi); festlegen. 
1659: Az te elkezdett dolgod felől írhatom, hogy én küld-
tem Christoph deákné asszonyomat két ízromban is Kaszá-
Jjé asszonyomhoz, mintegy magátúl kérdje, s neki azt mon-
dotta, hogy napot profigáltatok volt neki, úgy mint vasár-
napot s vártak benneteket [TML I, 325 Teleki Jánosné 
ſeleki Mihályhoz]. 

Profitálódik megvalósul; a se realiza/îndeplini; verwirk-
,chen. 1717: dolgosunk mind szőlő munkára, s mind 

hatásra elég vagyon îgyêrve de igén kêvês profitálódik az 
'gyéreiben [Szentdemeter U; Ks 95 Fodor Márton lev.] 

Profiteái 1. kinyilvánít, mutat; a aräta/manifesta; zei-
gen. 1729: egj Katona... á faval ugj meg verte fòbe, hogy à 
^áján és fűi in bövön ki jütt à vér ... más fél hétig fekütt... 

°Hy erőtelenségét profiteállya, meljböl allandó meg 
ßyogjulását nem remélheti [SövényfVa KK; TSb 51]. 

2. hite után - esküvel vall/állit; a declara/afirma sub 
Juramînt; schwören. 1756: Opra Nyikula Contra familiam 

próſont 

Tyeulest exponalya ... Lévén ă Tyíu Familianak ... egy 
kertb(en) holmi répa vetemények; mentek oda, vagy nem? 
tetteke kárt vagy nem azt nem tudom ... az egyik jo serté-
semet ... meg ütötték ... két Kalákasim Dnalis Biro előtt 
hitek után profitealtak sertésemnek miattok való ell veszé-
sit [Bukuresd H; Ks 62/4]. 

3. -ja magát vminek tartja/vallja magát; a se considera 
(drept...); sich ftlr etw. haltén. 1588: Reghy Attiainktol ily 
bizonios okért Adattatot volt Az keomywesek Ceh lewele, 
hogy eók Reghenten elegedendeo es Tudós keomiwes Mes-
tereknek profiteallak magokat lenny [Kv; TanJk 1/1. 60]. 

profiteáló valló, kinyilvánító; care declară că ...; offen-
barend. 1737: azonn magát Debretzeni Istvánnak profitealo 
Legénynek más neve után inquirállyon [Dés; Jk 251a]. 

profiteált vallott, kinyilvánított; care a fost declarat; of-
fenbart. 1670: Diószegi Istua(n) ... régi előttünk profiteált 
Schismaticusságát Pünkösdi publicu(m) Scandalumjával 
nevelte [SzJk 110]. 

profitíroz hasznot húz; a profita; profitieren. 1774: Ma-
jorságot itten az Méltóságos Exponens Uraság Számára 
nem tartottak, a melly Majorságot pedig Gyümöltsért kap-
tak ... azal sémit sem profitéroztak, mert aszt magok a 
Tisztek ették meg, ugy a Tojástis [Mocs K; KS Conscr. 
60]. 1781 k.: tehetné ha igazságtalan akarna lenni hogy ã 
Báttyának gondatlanságából profitirozzon [Told. 27]. 
1829: Ferencz az idén nem sokot profitírozott az igaz, de 
ezt ... talám az én ... esmeretlenségemnekis lehet tulajdo-
nítani, de remélem hogy Sz Márton napkor ha élünk ... töb-
bet fogunk profitírozni [Mv; SLt 17 Barcsay János lev.]. 

profitíroztat hasznot húzattat; a face sä scoată profit din 
ceva; profitieren lassen. 1823: A' vett borokbol még sem-
mit se profitiroztattam [Szakatura SzD; Újf. 6 Újfalvi 
Sándor Kelemen Beniaminhoz]. 

profligái legyőz; a birui/învinge; besiegen. 1705: a mi-
napi harc után ... a magyaroknak hallatlan győzedelmek 
lött volna, úgyhogy a császár armadáját egészen profiigái-
ták | írják, hogy Székesfehérvárnál a kurucoknak Károlyi 
urammal levő corpusát profligálták volna [WIN I, 379-80, 
410]. 1710: Thökölynek penig az erdélyiek jovallják vala, 
hogy ... menjen Lándorfejérvár felé, ott... bádensis herceg 
táborát szorítsák sáncban és profi igát ván, azután szeren-
csésen installáltathatja magát az erdélyi fejedelemségben 
[CsH 230]. 

profligáihat legyőzhet; a putea birui/învinge; besiegen 
können. 1710: Hajszler maga tanácsát elegedendőnek ítíl-
vén, ott Törcsváránál vigyáztat vala, hogy ha Thököly bein-
dul, a szoros helyeken eleiben állván, könnyen profligáihat-
ná [CsH 224]. 

profligáitatás legyözetés; biruire, învingere; Sieg. 1662: 
Kemény János fejedelemnek táborostul készületlenül való 
találtatása ... Táborának profligáltatása ... megíratik [SKr 
666 Tartalomjelző fejezetcímből]. 

próſont 1. katonai élelmiszerellátmány; provizie de ali-
mente pentru armată; Lebensmittelversorgung beim Mili-
tär. 1604: Amy az Sattcz adónak restantiaiat illethy ... tett-



prófontház 

czet eo kgmeknek hogy biro vram az Jdes Vraimban minth 
egy húzigh valót gywtessen be es tractaliak eo kgmek az 
dolgot s legenyek azon hogy menteol iobban complanal-
hattjak eo Nagokal ez Summát hogy az profontnak Sum-
maya in suspenso ne maradgion [Kv; TanJk 1/1. 471]. 
1662: Minekutána azért Szerencsnél az ármáda megnyu-
godtatott, prófonttal jol megújíttatott s továbbra jól elké-
szíttetett volna ... az ármádát Kassa alá fordította vala [SKr 
227]. 1663: Az németeknek elég profontjok van, ők kéré-
semre kölcsön adnak, csak lehessen honnét mást adnom 
érette [TML II, 471 Teleki Mihály a fej-hez]. 1664: már is 
számtalan sok jó bor, sok búza, árpa, liszt és egyéb profont 
vagyon [TML III, 289 Stepán Ferenc Teleki Mihályhoz]. 
1688: Az Profontra le vagatot marhak(na)k husat à nemet 
perceptorok ... meg vetettek | Az szállóim kik tőllem immár 
el mentenek mind addig szenamot etettek ă mig profontot 
nem osztottak nékik [Kv; UtI]. 1738: Ugy tapasztallyuk ... 
nyomorult Beretzk Várossát el akarja pusztítani, a' midőn 
az Ojtozi Passuson excufjalo Militiának kívántató Servitz, 
Gyertya, Szalma, Só ... heti Szekerek praestálását, Profon-
tyok vecturáját s Macellum folytatását a' nyakába vetette 
[ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 1763: minden héten kenyér 
vagy Profont alá két-két szekeret ... kénszeritettek [Sepsi-
sztiván Hsz; HSzjP]. 

2. katona/komiszkenyér; profont; Kommißbrot. 1691: 
Vagyon az Tőmlőcz tartóval edgyut Darabont nro 10 Kik-
nek profontot süttettünk [Kővár Szt; UtI]. 1705: Az elmúlt 
éjszaka Verestoronyhoz a németeknek vivén vagy tíz sze-
kér élést, profontot és szalonnát, akit is mintegy ötszáz 
német kísértenek [WIN I, 415]. 1737: Erogatio Tritici ... 
Az Meltosagos úrfi eő nganak ketzeri vadaszatyara Eroga-
lodot Fejeres kőz cziponak praefontnak (!) es Lisztül kit el 
vitetet in toto mett. 112 [Szentbenedek SzD; Ks 70/51 
Szám.]. 

prófontház katonai élelmezési raktár; depozit de ali-
mente; Lebensmittellager beim Milităr. 1662: írja Kegyel-
med, hogy az itt való ő felsége profont házábúl az itt való 
magyar vitézeknek ... sustentatiojok ki nem telnék ... és 
suadeálja, hogy az várhoz való falukra parancsolnék ide 
szállítandó élés felől [TML I, 369 Teleki Mihály Cob gene-
rálishoz]. 1697: A mi Gyözedel(me)s Romai Császár Koro-
nás Király Kgls Urunk eö Fel(sé)ge az következendő Nyári 
Hadi operatioinak el múlhatatlan szükségére nezve keílet-
ven ujjabban az Orszagban levő eö Fel(sé)ge Profunt Ha-
zait Élessel meg töltenünk | Az ö Felsege ez Hazaban levő 
Profont hazainak meg töltésére kelletet az országra fel 
vetnünk Buzat Cub. 40/M [UszLt IX. 76. 26, 31 gub.]. 
1830: a miért a profontházhoz hajtottam kapát fogott [Me-
zőszopor K; KLev.]. 

prófontkenyér katona/komiszkenyér; profont, Kommiß-
brot. 1688: a' Czaszar eo Felseghe sűtőj itt Maioromba(n) 
a ' Vitezek szamara sütve(n) profont Kenyeret magok gond-
viseletlenseghe miatt tüzet tamasztva(n), a' kerte(m) el 
egett [Kv; UtI]. 1694: Vagyon egy Ket kőblősnyi öreg 
Dagasztó Tekenő ... Egy szakasztó Pad, Profont kenyerhez 
valo Serpenjő vas fontyaval edgyüt [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

prófontmester katonai élelmezési biztos; persoană 
însărcinată cu aprovizionarea cu alimente a armatei; Le-
bensmittelversorger beim Milităr. 7688: az borokatis czak 
Valogattyak czak huzak halaztyak az Profont Mesterek 
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[Kv; UtI] | Volt rettenetes bajom az németekkel, mivel az 
m(agazini) commissariusok az borok felé sem jöttek ... az 
prófont-mesterek, furierek, köznémetek kóstolták, itták 
szörnyen [SzZs 515]. 1705: ma kimentenek vala z sák-
mányra, és odaki Iármájok volt, mert a bokrokból egy pro-
fontmestert és több németet is lövöldöztenek meg és 
vagdaltanak is a kurucok [WIN I, 534]. 

prófontoficér élelmezési tiszt; ofiţer cu aprovizionarea; 
Offizier für Lebensmittelversorgung. 1721: ha az administ-
rans hellységek, a' Profont Officerektöl rend kivül vexaltat-
nának, vagy Szekerek tartoztattattnék, a' Bellicus Commis-
sariatus instanti requiraltassek [Ks 18. XCIII gub.]. 

prófontolás élelmezés, élelemmel valo ellátás; aprovi-
zionare cu alimente; Lebensmittelversorgung. 1657: (Beth-
len Gábortól) hallottam mondatni ... csak volna más, ti 
procurálná az hadak fizetését s derék hadaknak egyben-
szerzését, s újítását, profontolását | mi... Privigyéhez száll-
ván az puszta mezőben, ők Bajnócnál sáncban, az vár és 
város is lön erősségökre és prófontolásokra is [Kemön. 
100, 236]. 1662: ha ... Nagyságod tovább is ez helyre ke-
gyelmesen provideálni akar, cselekedje hamar... mert ha az 
ő felsége részérül kezdik itt az profontolást, egészen is oda 
valónak agnoscálják [TML I, 361 Teleki Mihály Lónyai 
Annához]. 1663: írtunk most a németek profontolása felöl 
újobban, immár megválik, mi válasz leszen [TML II, 433 
Lónyai Anna Teleki Mihályhoz]. 

prófontoz élelmez; a aproviziona cu alimente; mit Le-
bensmitteln versorgen. 1657: az ellenség ... az a s z t a g o k a t 
... csépelvén, abból prófontozzak vala az tábort [Kemön. 
220]. 1663: mi Cob uraimat megtaláltuk volt ezen dologról 
s megírtuk vala, hogy mi bizony az ott való németeket úgy 
mint ezelőtt nem profontozzuk [TML II, 415 Lónyai Anna 
Teleki Mihályhoz]. 

prófontozás élelmezés; aprovizionare cu alimente; Le-
bensmittelversorgung. 1671: Az kővári profontozást, hogy 
Kegyelmed kezdte, azt jol cselekszi [TML V, 440 Bánfi 
Dienes Teleki Mihályhoz]. 

prófontsütés katonakenyér-sütés; fabricare/preparare de 
profonturi; Kommißbrotbacken. 1717: Toroczkai János 
Cároly Vari Fortificátio Inspector Commissárius Atyánkfia 
informatiojábol látván, hogy Cároly Váratt a Tűzi fa szűk 
volta miatt, ä fel jövő Regimentek számára valo profonj 
Sütesben nagj fogjatkozás lenne. Rendeltünk a n n a k o k á é r t 

100 Rh. forintot hogj ã Vidék kőnnyebbitéssivel azon 
szükségre fát szerezzenek [Ks 83 gub.]. 

profosz (katonai) börtönfelügyelő; temnicer; Gefòngnis* 
wärter. 1704: ma estefelé kisérének három muskotéljosok a 
profuszhoz egy lovas tisztet | ma küldte Bethlen Sámuel 
uramhoz Acton uram egy furier siccet, kitől izené, hogy * 
profusznál lévő egy beteg rab ... Késmárki nevü, pap0 

kíván | a balázsfalvi udvarbírót Kucsukkal együtt béhoZ' 
ván, a minap erősen megpálczázták őket a p r o f u s z n á l , 
úgy vallatták [WIN I, 208, 305, 311]. 1705: Egy Balázsi' 
nevü nemesember jővén Havasalföldéből vissza ... i*1^' 
fogták, és most a profusznál vagyon | Azmely hat néme te 
jöttenek volt Brassóból, akik szöktenek a kurucoktól, 
megfogták ma őket és a profuszhoz vitték, hogy ne besze -
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hessenek az emberekkel [i.h. 433, 439]. 1726: Szebenben 
Profosz fogságába(n) volt lopásáért [Dés; Jk]. 

profoszház börtönfelügyelői ház; casa temnicerului; Ge-
jangniswärterhaus. 1704: Ugyan ma hozának hét kuruc ra-
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proſugiál elszökik; a fugi; fliehen. 1729: Profiigiáltanak 
adajakkal kik haza sem jöttenek 16 szemeljek ã Faluból, ă 
Kapitány Vr(am) keménysége miatt, meg jedvén a veréstől 
[Sövényfva KK; TSb 51]. 1731/1770: A Buzai Joszag töb-
bire a Gorbai és Almás Vidéki Joszágokbol telepittetet, és 
népesíttetett meg, azért valakik eleitől fogva a Buzaiban ... 
Inventaltattak, s laktak, és medio tempore ... az Almási és 
Gorboi Joszagokba költöztek proñigiáltak ... azok most... 
restitualtassanak [Buza SzD; EH A]. 1761: Dombi István, 
és Dombi Gergely az Néhai Generális Vr eo Natsága maga 
jnellé az vdvarban bé vévén, onnan profiigiáltanak [Orosz-
hegy U; JHbK LXVIII/1. 193]. 1781: ezen Springi Néhai 
-Jósika Josef Generális Vr ō Nga Jószágából feles számú 
Jobbágyok profiigiáltanak [Spring AF; i.h. 582]. 

profúgus 1. menekült; fugar; Flüchtling. 1691: Az úr ő 
ügyeimé® vetette nyakamban az profugusok az mi várme-
gyénknek az alsó-járásban lévö jovai registrálását [SzZs 
722. — aA főispán?]. 1705: Bethlen Elek ezüsti iránt azt 
jzente a generál ... csak ugyan el vészi mint olyan profugus 
Jószágát [WIN I, 568-9]. 1710: Nem tetszik a fejedelem-
nek a tanácsurak jó tanácsa, mivel már praeoccupáltatott 
vala Teleki Mihálytól és a magyar profúgusoktól | Begyül-
vén az ország ... a profugusok memóriáiét adnak be az 
országnak, hosszas declarátióval akarván elhitetni a státu-
sokkal, hogy az ő causájokat az ország kezire vegye és 
manuteneálja [CsH 107-8]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: menekült; fugar; geflohen. 1710: Midőn ... a 
Magyarországi profúgus főemberek bejőnének Erdélyben ... 
alattomban Teleki Mihállyal kezdének tractálni [CsH 104]. 
/777. midőn ... profugus Haderán Alexa Házához mentünk 
volna... tétettünk ... két párnahajban ... Három Bőr mellyre 
való rövid Bundát ... Két Tésaját Jármokkal, és vas siko-
^kkal együtt [A.detrehem TA; DobLev. III/503. 1-3]. 

Ha. 1758/1763: Profugusak [MkG]. 

Profúzió kiadás; cheltuială; Ausgabe. 1771: Mlgs Kái-
noki Thérésia Aszszony obligálá és ajánlá magát, hogy ... 
82 emiitett Forrai határ Divisioja continuatiojának annual, 
s Commissáriusoknak intertentiojokra, s egyéb ehez kíván-
tató szükségekre, valamit a' Somlyai részen levő Possessor 
Urak expendálnak, és költségbéli profusiot tésznek, magát 
illető részéről contentumot tenni kész lészen, magát semmi-
bö1 ki nem vonván [Fejér m.; DobLev. II/428. 18a]. 

Progenerálódik továbbadódik; a se transmite; weiterge-
geben werden. 1712: Szomorú szivei szemlélem gonosz 
végit, Gonosz akaroink(na)k eòrómère, prostitualtatik 
Atyafiságtalanságunk, Ország nyelvére; Ebból származott 
gyulólszég, versengés ad successoresis progenerálodik 
lJHb Jósika István Jósika Imréhez]. 

Progenitor előd, felmenő rokon; predecesori, strămoşi; 
vorfahre. 1583: Zep András, Nireo Simon, Grusz Peter... 

progrediálhat 

valliak hogy Noha eók Regy Emberek de soha eok Azt nem 
tuggiak sem ertettek hogy valamikor Szabó Simon es Az 
Gábriel deák vram Attia vag progenitory vagy penigh ezek-
nek fiay Maradeky, meg osztosztanak volna [Kv; TJk IV/1. 
123]. 

prognosztikái jósol, előre jelez; pronostica, prognostica; 
prophezeien. 1662: A következendő 1657-béli veszedelmes 
állapotokrul 1598-ban prognostikált volt akkori debreceni 
schólamester korában, közönséges kalendariumában nyom-
tattatván, néhai Újfalvi Imre [SKr 349]. 1705: írják novel-
lában, hogy Angliának egy részében számtalan sok holló 
támadván, másfelől megannyi sok varjú, öszvementenek és 
igen megvíttanak egymással ... annak utána egy mozsár-
ágyúforma látszatván alá felé a szájával, aki is kisülvén ... 
az egész Anglia megrémült. Amelyekről is semmi jó dol-
gokat nem prognosticalnak [WIN 1,382]. 

program műsor; program; Programm. 1887: A megtar-
tott felolvasó estélyek gazdag programja, annyi jelesünk-
nek közreműködése oly határtalan erkölcsi sikert eredmé-
nyezett, ami egyletünk fényét, zászlóját még szebbé, ra-
gyogóbbá tette [PLev. 133 az EMKE kv-i választmánya 
Petelei Istvánhoz]. 1896: A program3 egy évre ez: szep-
tember 2-ik vasárnapon székely felolvasás lesz [i.h. 184 
Petelei István Jakab Ödönhöz. — 3A Kemény Zsigmond 
Társaságé]. 

programma tervezet; programă, proiect; Plan, Projekt. 
1823-1830: A prorektor ilyenkor* és az három sátoros 
ünnepeken programmát ír a maga fakultása szerént való 
matériájáról, melyet kinyomtatnak [FogE 239. — 3A 
göttingai egyetemen a király születésnapján]. 

progrediál 1. előrehalad; a progresa; vorangehen. 1666: 
értem Ur(am) hogj az Brassai Urameknak való válasz adast 
akarna Kgd érteni ... tsak azt iráta ŏ Naga, hogj Fel 
Pöresnek törvent nem tehet, hanem várja elöb Kgd infor-
matiojat felölle; ez az dologh semmit sem progredialt az 
olta, tsak abban vagyon [Fog.; BLt 9 Inczedi Peter lev.]. 
1677: fö Inspectorok állattassanak, kik ... vigyázzanak a' 
Collegiumnak derekasb állapottyára, kiváltképpen arra, mi-
tsoda rendel és haszonnal progrediálnak a' tanításban [AC 
17-8]. 

2. iparkodik; a se strădui; versuchen. 1672: Abban3 való 
orvoslást nem is látok, hogy lehessen emberektűi, mert az 
kik ... ő felségével azokat cselekedtették eddig is, tovább is 
azon igyekezetek mellől el nem állanak, hanem az míg 
Isten elő bocsátja, progrediálnak [TML VI, 86 Teleki Mi-
hály Kapi Gáborhoz. — 3Az evangélikus státus helyzeté-
ben]. 

3. (perben) eljár; a proceda/acţiona (într-un proces); ver-
fahren. 1764: (Az) Apr. Const. ... generaliter in omni casu 
le írják, miképpen kellessék a károsnak az illyen színű 
Ca(us)ab(an) progredialni [Torda; TJkT V. 203]. 

4. előbbre jut; a avansa/înainta; vorangehen. 1772: Bo-
gáti igen nagy hasznot akarván magának hajtani, nem tudta 
meggondolni, hogy abban úgy progrediált volna szerencsé-
sen, ha senkit meg nem bosszantott volna [RettE 283]. 

progrediálhat vmiben előrehaladhat; a putea progresa 
în ceva; vorangehen können. 1677: Ha ... az illyen tör-
vénnyel prosequaltatot Jobbágy ... transfugialna Földes Ura 
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keze és birodalma alol; akarhol találtassék-is ... a' Hajdú 
Városbéli Tisztek azok ellen emanaltatot sententiát látván, 
tartozzanak ki-adni... Kiben hogy a' Nemesség job móddal 
progredialhasson, tartozzanak a1 Hajdú Városokbéli Tisz-
tek a' Transmissiot, és a1 Sententiát ki-adni Székekről, 
valakik a' Nemesség közzŭl ki akarják váltani [AC 173-4]. 
1764: az irt atyafiak ... kéntelenitettnek vérségeken kivül 
akárkihez is folyamodni, hogy ezen portiotska régi örökös 
el idegenités alol valo ki szabadításában jobban progrediál-
hassanak [Mv; DobLev. 11/357. la]. 

progresszus 1. előnyomulás, katonai siker; înaintare, 
succes milităr; Militărerfolg. 1664: Isten minemű progres-
susokat adjon naponként az ő felsége hadainak, nem két-
lem [TML III, 122 Kászoni Márton Teleki Mihályhoz]. 1710: 
Ebben az esztendőben a keresztény ármádának szerencsé-
sen progressusa lőn, mert a török császár táborát három íz-
ben is megveri, és Visegrádot, Vácot, Pest városát ostro-
mokkal megveszik | A császár fö hadi generálisát, Eugé-
niust küldi a testvérbátyja segítségire, aki nagy sietséggel 
Turin alá érkezik ... azután Belgium Hispánicumra fordítja 
minden erejit, ahol is minemű progressusa volt a császár és 
ánglus fegyverinek, ezután meghalljuk [CsH 183,398]. 

2. előrehaladás; progres, propăşire; Fortschritt. 1618: 
Azmi nézi, Kegyelmes uram, az Kamuti uramnak írott 
levélnek páriáját, abban ilyen progressusom volt [BTN2 

113]. 1678: Vékony alkalmatossággal kelletik az hadako-
zásra magamat adnom, az bizony dolog, ha Kegyelmetek is 
nemzetének szolgálni kívánván segítenék az dolgot, jobb és 
hamarébb való progressusát remélhetné akárki [TML VIII, 
142 Teleki Mihály Haller Jánoshoz] | Kgdet kglmesen 
intjük, ez után is minden occurrentiákról s dolgoknak 
progressusáról gyakorlatossággal tudósítson [TML VIII, 
201 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1765: Mely dologa nagy aka-
dályt okoza az unió progressusának, mert ... kezdenék az 
uniótól resiliálni és még unitus papok is a schismaticusok-
tól pástot enni [HalmágyiNIr. 167. — aTi. néhány gör. kat. 
pap elfogatása]. 

3. kimenetel; evoluţie, deznodämînt; Ausgang, Lösung. 
1657: azzal biztattak minket, hogy lengyel segítség is jüni 
fog, és az német ármáda mellett könnyű had is lészen, s 
úgy lehet az dolognak jó progressusa [Kemön. 211]. 

4. (katonai rangban való) előrelépés; avansare (în grad); 
Aufstieg (im Rang). 1769-1770: Rhédei János úr lehány-
ván az gyászt, elméjét is újra katonaságra adván visszame-
ne a regimenthez, s derekas progressusa lett, mert ezen 
Gyulai regimentiben föstrázsamesterséget ért volt [RettE 
216-7]. 

5. tanulmányi előmenetel; progrese la înväţätură; Fort-
schritt beim Lemen. 1662: Keresztury Pál ... educálása 
alatt... hogy illendő szép metódussal, jó renddel taníttatná-
nak nagy szép progressusok, épületek vala [SKr 145]. 

prohibeál 1. megakadályoz; a împiedica; verhindern. 
1604: Azt az fellel megh irt molnoth az J. hatalmasul el 
foglalta teòlle(m) ... mikor Vamiath molno(m)nak szol-
gaim) oztani akarta Volna, prohibealta és eó wette kezehez 
[UszT 18/91]. 1607: Az J. kjualkeppen az Actor ellen 
contendal azo(n) hogj az mikor a eoreoksegeót Megh 
veótte, latta az A. hogy epiteótte es vetementh veótet s nem 
prohibealta akkor s immár keseo [i.h. 10b]. 1668: iteratis 
vicibus prohibealta az A. hogy az Inctusok rea ne mennye-
nek, hane(m) à Nemes Vármegyét requirallya s Tiszteket 

viszen ki annak à Controversianak igazitasara [K; Ks 65. 
43. 10]. 1693: Micsoda jussal prohiballyák eo kglmek a' 
mi Ecclesiasticusinkat, hogy ha valamellyik(ne)k halála 
történik, azoknak árváji, vagy más successori kőzött atyafi-
ságos igazítást ne tehessenek [Kv; SRE 9]. 

2. eltilt vkit vmitől; a interzice/opri/prohibi; verbieten. 
1665: ki mentem Fogaras földen Alsó Veniczere, es az 
falus birot az boerok hadnagyaval convocaltatvan ... az 
praefectus uram eő Klme elömben adot szóbeli jnstructioja 
szerent... prohibeálám, az Felső Veniczei mak termő erdÖ-
rül, minden fele faknak hordasarui [UF II, 304 Csepcsen) 
János Fogarasi hites szolga biro keze írása]. 1756: Néhai 
Csizmár György ... ezen Tö szomszéd kaszállonkat Propria 
autoritate meg kaszállotta ... mellyet észre vévén az Atyám 
más esztendőb(en) meg kaszállásátol Prohibéalta [Pecsét-
szeg SzD; SzentkGy Kirse Nyikora (58) jb vall.]. 

3. visszatart vmit; a reţine ceva; zurückhalten. 1661: Az 
mi Vr(am) az Tottöri joszagh, es Tothöri familiarol valo le-
velek allapattyát illeti ... az Tottörröl Valókat prohibeala 
Gavay Vr(am) [Kv; Ks 41. C. 1 Val. Benkö lev.]. 1675: 
Végben menvén az causa az sententiát intra quindenam 
szokták prohibeálni, egyébiránt post quindenam szoktak ki 
adni [Fog.; UF II, 664]. 

prohibeálhat visszatarthat; a putea reţine ceva; zurück-
halten können. 1675: Valamely végben ment perről valo 
sententiát intra quindenam akár mikoris prohibealhatni -
az sententiát penigh az nótáriusnál denar. 12 prohibeal-
hatni. Az sententiát tizenötöd nap múlva szoktak ki adni 
[Fog.; UF II, 663]. 

prohibeáltat 1. megtiltat; a dispune să fie interzis/oprit/ 
prohibit; verbieten lassen. /586:Vrunk eo Nga ... Int hogy 
Ne elegiedgywnk eozwe az deogeós helyreól Ieoweo embe-
rekkel ... Biro vram Mind ma egy Nehany helien, s mind 
egieb kwlseo helieke(n) kialtatassal, es egyeb zerent valo 
Certificalassalis megh hirdettesse prohibealtassa, hogy 
Senky ide Ne kezwlylyón se Venny se Adny [Kv; TanJk 
1/1. 33]. 1660: Hiszem Ur(am), lam prohibealtatta, hogy 
jovait ki ne adgiak [Ks 41. H Petki István lev.]. 

2. visszatartat; a dispune sä fie reţinut ceva; zurückha -
ten lassen. 1712: Az Actrix ... ollyan ember altal prohibeal-
tatta volna az sententiát kinek ezen Thorda vármegyében 
residentiaja nincsen [Torda; JHb LIV]. 

prohibeáltatás akadályoztatás; împiedicare; Verhinde-
rung. 1712: az Jncta eö Nga Prohibeáltatasanak adgya 

helyes es illendő okat [Torda; JHb LIV]. 

prohibeáltatik 1. megtiltatik; a fi interzis; verboten ^J' 
den. 1677: Idnep napoknak solennis celebrálási conformaj-
tatnak, azokon valo minden dolgok, prophanatiok p1"0"11' 
beáltatnak | Parasztnak, béresnek poszto ruhát, nadrágot* 
csizmát, dupla s* forintos süveget, gyolts inget viseli1 

prohibealtatik | Vasnak az Országból valo ki-vitele, 4U 

modalitate prohibeáltatik [AC 260, 266, 273]. 
2. eltiltatik, tilalmaztatik; a fi oprit/interzis; v e r b o t e n 

werden. 1732: Mint hogy az Nehaj Varadj S i g m o n d n f 

Csonka Borbára Aszony(na)k bizonyos adóssági p a t e a l n a * 

... melyre nézve ha ... A successor Vér Atyafiak arubl^ 
bocsátanák ... Csonka Borbára ... Aszszonynak ... ' 
bile bonumit, Tehát... legitime p(ro)hibealtassa(na)k a 
venni akarok [Dés; Jk 428a]. 
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prohibens tilalmazó fél; persoană care aplicä/susţine in-
terdicţia; verbietende Person. 1673: mind azok a' dolgok 
Mellyeket az prohibens prohibitiojá(na)k ratioi(na)k assig-
nal, ugy verseghe, vicinitassagok, conditionalis contractus-
sa, ennek előtte ... in forri forgottanak [Kv; TJk XI/1. 288]. 

prohibíció tilalom, (el)tiltás; interdicţie, prohibiţie; Vér-
bőt. 1657: Hogy pedig mi az török prohibitióját és attól 
való tartásunkat praetendáljuk vala, azt csak fogásunknak 
a,ítják vala [Kemön. 278]. 1671: Az mint elsőbenis fel té-
szik az masunnan ide telepedett bocsületes rendek alazatos 
Instantiajokb(an), hogy némely Déésre telepedendő 
bőcsuletes emberek midőn tudakoznának Uratla(n) Fundu-
sokat es haz helyekett, unadalmas vólna tudakozzasokis 
nemellyek pénzen vévén fundusokatt, Contradictióival (!), 
j mhibitioval, s egyeb sinistra praetensiokal obvialnának 
lDés; Jk 13b]. 1715: midőn volnék ... az Balásházi határ-
ban az Almás Vizén levő felső Malomnál ... azon Nemes 
pelsŏ Processus(na)k Érdemes Vice lspánnya ... Groff Ke-
resztszegi Csáki István Uram ō Naga részire ... el akarván 
foglalni, de ... Czegei Vas Dániel Ur(am) ō kglme jobbagy 
P““ája ... földes Ura ... kepiben ... az Executiot félig három 
•zben ki vont Szablaval, és meg annyiszor tőt prohibicioval 
• ob viálta [WassLt]. 1831 u.: Sombori Sigmond által a 

Prohibitio ellen el idegenitett Jok viszszá szerzésére inditott 
Perben kőit végső ... sententia mellett ... az Executiot el 
P'obaltattam [K; Somb. II]. 

Szk: -val élhet. 1677: In longis Causarum processibus, 
minden peres, két prohibitioval élhessen [AC 184] * per-
szonális - személyes eltiltás. 1734: a' mi illeti az A eo 
kg'(me)tŏl allegalt 20 Titt. az ide impertinens, mivel az ... 
szollot régenten az ország Tablaja előtt való Personalis Pro-
h,bitiorol az holott harmad napon mingyárt a' Prohibitio 
Mellett personaliter, és nem per Procurator(em) tartoztanak 
L°mparealni [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

prohibita pertilalom; interdicţia de a intenta/purta pro-
Cese juridice; Prozeßverbot. 1574: Mi Zalanci Lazlo espan 
?s Zekoli mihaly Vice espan, Jstuanhazi János ęs Galtçoi 
Marto(n) zolga birak fçjęrvarmegebę(n) aggiúk Emleko-
?Çtre hogi mikor mi boett kozęp octauaia(n) Eniędo(n) 

°kott Teoruin(n)ek Napai(n) es hçlyçn Tęob Eskutt As-
^essor vrainkal Teoruinęk zolgaltatasara, Eggiutt Le 
*'tu(n)k volna, Jęlontç mi Nęko(n)k az Nehay Kemçni 

Janosne sarmasagi procuratora altal bertalan orba(n) hogi 
M' Eo nçki ez el mult Eztęndokbęn vitezlęo Gęręndi mihali 
ellen, Teoruint pronúncialtu(n)k volna, męl tęorui(n)t, 
gÇrçndi mihali p(ro)hibitaual mindeddig vęztęgsegbęn 
a,,atot volna [Fejér m.; KemLev.]. 1677: a' prohibita nem 
excludállya a' Novumot de a' Nóvum mellet oly készen kel 
enni minden apparatussal, bizonyságival, hogy arról a' 
izékről csak az egy appellatio marad fenn, egyéb semmi 
seni | minden remediumok, prohibiták, par vételek, pro-
euratoria revocatiok, kickel azon Székről a' causanak 
Mscussioja ki-menne, abscindaltatnak [AC 181-2]. 1761: 
Minden remediumok prohibiták Par vételek etc. abscindal-
tattnak [Kv; PolgK 53]. 

Prohibitáltatik megtiltatik; a fi interzis; verboten 
ferdén. 1723: Az Avar égetés ... absolute interdicaltatik, 

hogj a ' hol afféle tüz támad, és az falu idején megh 
em óltya, vagj az ollyan gyútogatótt ki nem adgja, f. 40 

Dűntettessék, az Szalma tüz is, ki vált szoros hellyeken, 

projektált 

melly vulgö bobotá(na)k mondatik sub poena f 12 pro-
hibitaltatik [K; Told. 2]. 

prohibitáztatott betiltott, forgalomból kivont; care este 
scos/retras din circulaţie; außer Umlauf gesetzt. 1755: Le 
tétetett, és prohibitaztatott Dutkát három sustákost, Oláh 
Zlotát két izben adott meg mérvén az Érdéllyi igaz fontai és 
lottal őtt - 5 egész fontot [Petek U; TGsz 51]. 

prohod gyászszertartás; prohod; Trauerzeremonie. 
1768: Ádás Péter ... nékem adott volt midőn a' Papságra 
fel szenteltettem magamot költsön 15 // forintokat 12 // 
forintért egy szerindárt szolgáltam, 3. forintal adóssá ma-
radtam volt ... de halálakor hagyta hogy az Evangeliumat 
olvassam, méllyért negy forintot defálcalt, és aztis hagyván 
hogy Provodotis (!) szolgállyak rítusunk szerént, mellynek 
árra 10 // Márjás, mely szerént semmivel magamat adósnak 
nem tartom [Vályebrád H; Ks 81. 57/17 Popa György gör. 
kel. pap vall.]. 

prohodál eltemet; a prohodi/înmormînta; beerdigen. 
1722: Tudom ... bizonyossan, Hogj Pap Peter Esperest 
ur(am)... az Templom ajtaját Zárva Tartotta, Communica-
tura nélkül is tudok egj néhányat hogj meg hólt... meg egj 
... emberis halalos agjb(an) fekűvén ... Pap Péter uram ... el 
ne(m) mént, hogy nem fizethetett, hane(m) az szegeny 
ember meg hólt, utána se(m) p(ro)hodálta [Kecsed SzD; 
TL. Prov. Fodor György (50) vall.] j Hallottam, hogj Com-
municatura nélkül hólt meg egj leány ... Pap Peter vr(am) 
... Temetésére Sem ment, s nemis p(ro)hodálta [uo.; TL]. 

prohodálás temetés; prohodire, înmormîntare; Beerdi-
gung. 1722: Egj leánykám meghalván; a p(ro)hodálására 
hitta(m) az Berlai (!) Papot [Kecsed SzD; TL. Podár Juvon 
(42) prov. vall.]. 

prohodálatlan temetési szertartás nélkül; fåră prohod/ 
slujbä religioasă la înmormîntare; ohne Trauerzeremonie. 
1722: Húsvéttól fogva I(ste)ni szolgálatnélkül vagyunk; egj 
Gyermekemet p(ro)hodalatlan Temettem el oda ne(m) hi-
hattam" [Kecsed SzD; TL. Hrubán Gavrila (38) prov. vall. 
— aA papot]. 

projektál 1. tervez; a proiecta/plănui; planen. 1765: 
mind efféléket® proiectálnak még akiknek hazánk törvényit 
oltalmazni kéne is, hogy nemesi szabadságunk s törvé-
nyünk füstbe menjen [RettE 185. — aA jobbágyterhek 
könnyítését]. 

2. felvázol; a schiţa; skizzieren. 1736: ha ... gondolja 
Ngtok azon Contractusb(a) inseralt punctumokot, a mint a 
Contractus(na)k inealasakor csak Projectalta inkább mint 
verificalta, ugj most is nem verificalhattja [Nsz; JHb 
XXXV/30]. 

projektált tervezett; proiectat, plănuit; geplant. 1768: 
azon Törők buza földek, kivált a' mostani időben, és olly 
kiváltképpen való jó helíyen, sokkal becsesebbek, és nehe-
zebben acquiralhatók, mint az Buza földek, tehát ez okokra 
nézve, a' régen projectált Cambiumot halogatták | ezen 
Jószág és Sessionak... által adásával, a' regen Proiectalt, és 
el intézett Cambium consummáltathatnék [Ne; DobLev. 
11/392. 1]. 1791: A' mi ... a projectált tserét illeti, abban 
való meg egyezését is károsnak találja [Kv; SRE 272]. 
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1825: A Fedél mostani Szarvazatjának a projectalt Széles-
ségéhez a boltnak mérve (?) le szállítására, az igy szármo-
zando kis fedél meg létzezésére, a koszorú és folyo geren-
dáknak, ajtó és ablak feleknek, a' magok hellyekre lejendő 
viszszá állításokra 3 áts napszám 4 Rf [Dés; DLt 3]. 1826: 
Ha a* Tekintetes Tisztség a' pataknak projectalt árka kiása-
tását méltóztatik parancsolni ... a' meg kívántató mélység-
re, a' mely közép mértékkel egy ölnél törpébb nem lehet, 
kiássák [Msz; GyL]. 

projektátor tervező; proiectant; Projektant. 1765: publi-
kálák a gubernium commissióját a só iránt, hogy tudniillik 
ezután minden mázsa sót ötven krajcárral fizessen minden 
renden lévő ember. Valami szamár projectátor adinveniál-
ta, de alig hiszem nyereség legyen benne | semmiféle em-
berben nem gyönyörködik a királyné inkább, mint a pro-
jectátorokban [RettE 185]. 

projektizál 1. tervez; a proiecta; planen. 1704: odafel 
sem tilalmazzák, hogy egyik provinciából való a másikból 
valóval az őfelségek jovára ne projectizáljon ilyen hasznos 
dolgokról [WIN I, 163]. 1710 k.: Ekkor projektizálta volt, 
nem tudom kicsoda, az Odera és March (magyarul Morva) 
vize conjunctióját... hogy a Dunáról az Oderára által vízen 
szállíthassanak terhet [Bön. 921]. 

2ĕ ügyködik; a activa plin de rîvnă; sich regen/betätigen. 
1710: De nem sokáig tarta fogadása*, mert addig projec-
tizála az udvarban, nagy ministerek lévén patrónusi, olyan 
decrétumot obtineála, hogy a malmot adják vissza Bethlen 
Miklósnak, s a malmosok penig extra domínium keressék 
törvénnyel jussokot | Szász János ... szokott mesterségivei 
... addig projectizála, addig írogata az udvarban, a három-
száz kaput is defalcáltatá, és csak ezer kapub marada raj-
tok, mint a vármegyéken [CsH 300, 319. — aBethlen Mik-
lósnak. bÉrtsd: adófizető egység]. 

projektizálás tervezés; proiectare; Planen. 1732: Az 
Projectizálásra Papirossat Den 24 [Szentbenedek SzD; Ks 
70/51 Szám.]. 

projektizáló tervezgető; care face proiecte/planuri; pla-
nend. 1711: Az erdélyi föcommissáriusság sok ideig vacál-
ván, arra való személynek választásában a deputátió meg-
hasonlik, egy része gróf Bethlen Lászlót, más része Bíró 
Sámuelt, practicus és hazája romlására szüntelen practicáló 
s projectizáló személyt, candidálják [CsH 465]. 

projektor tervező; proiectant; Projektant. 1704: mint-
hogy én a projectumot is hibásnak, így a projectort is lel-
kem sérelme nélkül vétkesnek mondhatom [WIN I, 184]. 

projektum 1. tervezet; proiect; Projekt. 1692: Az ide 
küldőt Projectumra valo vékony Censuram [Szőkefva KK; 
Törzs. Sarosj János keze írása]. 1704: Acton uram ... mon-
da, hogy őexcellentiája nem értette ... az statusok opinióját 
az Bethlen Miklós uram projectuma iránt, azért indignáló-
dott [WIN I, 145]. 1708: Az Projectumokat... el köldetem 
Klmed kezihez in originallib(us) [Fog.; KJ Fogarasi János 
lev.]. 1736 u.: engemet is azért a publicum bonumot egye-
nesen concernalo projectumomért el akarnak vala veszteni 
a sok privatisták [MetTrCs 468]. 1770: Különben elég 
rossz az, hogy az Enzenberg projectuma szerént, hogy a sót 
a Szamoson vihessék Magyarországra, a malmok gátjait 

elvagdaltatták [RettE 241]. 1792: Hazánk boldogittása, és 
Törvényes Szabadsága ellen valo akármely Projectumok-
b(an) hogy meg égyezzenek ezennel el tiltatnak [EMLt]. 
1794: A' Venerabile Consistoriumtol ki rendelt exactoria 
Commissiotol a1 Dézmálásnak jobb móddal lehető véghez 
vitettetésére tzélozo Proiectum adattatván bé, ez felolvas-
tatott és helyben hagyatván Subscribaltatott [Kv; SRE 
317]. 1814: Tkts Kis László, és Posoni Áronn Urak ki 
neveztetnek edgyikünk Koronka Laszlo által intézett patak 
Árka iránt tett projectumnak hellyes vagy Helytelenn vol-
tának s állapattyának meg visgálására s delineatiojanak ki 
nyomozására [Asz; Borb. II]. 

2. utód; urmaş; Nachfolger. XVIII. sz. eleje: Az hazasuIÖ 
legénynek is nem árt bar csak ha térdig valö experientiara 
mehet is. Nagy kar vólna Szép termetű Famíliába kajszos 
allapotot collocálni ă kitül ipszilonyos labú Projectumok 
Származnának [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

prókátor, prokurátor 1. szószóló; procator, susţinătoſ 
al cuiva; Fürsprecher | ügyvéd; avocat; Advokat, Anwalţ-
A. 1560: De miért hogy az my prokatorunk Rea nem vi-
gyázót volt az dologra az ew felsege tablaya hogy jelen 
nem voltunk nekwnk terhes teoruent tewt volt [Kv; SLt ST. 
6]. 1569/1571: Ez ellen Erdély lenartne azzoniom prókátor 
altal ezt felelea [Dés/Székelyvásárhely; SLt XY. 24. — 
aKöv. a nyil.]. 1570: Kalmar János, hithy zerent vallya -
Bochatta az eo procatorat Kolb Myklossal az haznak 
Beochwlessire | Kolb Myklos, hithy zerent vallya, hogy 
Bornemyzza Byrosagaban eo volt procatora Syweges Ger-
gelynek [Kv; TJk III/2. 150]. 1585: Atta Biro vram AZ 
varos eleibe minemeo Nehez perey volnanak az varosnak, 
feókeppen az hatarok feleól Es procuratorok kellenenek 
azoknak gondvisselessere ... Az it valo procatorok feleolhŞ 
Biro vra(m) tanachaüal egie(te)mbe vegezzenek [Kv» 
TanJk 1/1. 5]. 1590: Kabos Pali feleleti procator altal, Fe-
rencz Benedek altal Jobbagia kepeben, Jango Gaspar kepe-
ben [Gyerŏmonostor K; KP]. 1599: Kerezturj Crestop" 
vram felperes liujn, p(ro)catora More János altal feleletet 'n 

seriptis ada be [Szinye SzD; Ks]. 1606: Actor fanchialba 
lakó Weres Marthon prokáthora Chikj Simon [Üszl 
20/79]. 1656: Szeken lakó Batzi Mihály prokatara altal 
Sigmond Mihály altal jelenti" [SzJk 79. — aKöv. az ügy 
előadása]. 1671: Az Fejedelem ... senki periben magát n6 

elegyítse, se irása sem Prokatoroknak avagy más rendbe-
lieknek valo parancsolatok által | Ennek utánna Vármegy^ 
ken és Székelységen, a' törvényes Székek celebraltassanaK. 
a Fö Tiszteknek egymással való correspondentiajokbo 
rend-szerént, hogy mindenikre el-érkezhessenek a' 
torok-is, az Causansok perinek oltalmazására [CC 21, y r 
60]. 1672: az Njolcz Arannyát Peter Deákon megh nyeru^ 
abból adgio(n) kgd az Prokatomak egiet [CsÁLt F. 27. I/->ō 

Georgiffy Mihalj nyitrai pléb. lev. haza Csíksztgyörg^ 
1733: költöttem procatorra tisztaságban 30. pénzeket 
dimartonfva Hsz; HSzjP]. 1798: a' mely régi osztályok' 
egyezések Ngod Prókátoránál vágynák, a' ki Írásra vele 
valo közlés iránt méltóztassék Ngod parantsolni [T 0 I V 
Borb. I Jánosi Péter lev.]. — L. még Bön. 881; RettE 
VKp 159; WIN I, 123, 127, 153. 

B. 1570: Hwl penigh az procurator zowa Myath valaiW 
Tereh keowethkeznek az peresre, Eo k. Nem az pere* 
hane(m) az procuratoron vegye megh [Kv; TanJk V/3. 8 J-
1584: Mikor ezenkeppen az teorweni pronuncialtatot vo 
na, mind az ket feel p(ro)curatora meg elegedet volna ue 
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es nem apellalta volna [Mv; BálLt 80]. 1592: Sigmond 
derek lewele, illien dolgokrol, hogy az publicus Nótárius, 
procurator Ne lehessen [Kv; Diósylnd. 33]. 1598: Itt terhet 
keöuet az A procuratora ahogj méltatlan tettek volna az I 
kezebe [UszT II/2. D. 67]. 1667: köte Arrals magat, Mi-
halcz Mihály vr(am) Eö kgme hogy Elteigh procuratora 
leszen, Akar ki Ellenjs, minden dolgayban, Farkas Istuan 
vram(na)k [Ikafva Hsz; Borb. I]. 1677: A' Mely Jobbágyok 
- Földes Uroknak földökről, és nevek alol elmentenek ... 
a' praetendens Vármegyéken Szolga-Biro által kéresse-fel 
a' jobbágyot ... és hogy ha a' Possessor meg nem adgya, 
kinek földén lakot a' meg-kérésnek idejéig ... citaltassék a* 
Vármegye Székire ... és ott mind két fél magok, vagy Pro-
curatorok által compareállyanak, minden bizonysagockal 
edgyŭt [AC 191]. 1678: Az propositioba(n) Gyarmathi 
F(erenc) Ur(am) procuratora altal fel tévé felesége elle(n) 
temerdek gyanojat, sót nyilván való parasznaságát [SzJk 
134]. 1699: Differtur* ad futuram Sedria(m) ex gratia 
Sedriae Nrae minthogy Procuratoraba(n) megfogyatkozott 
[Dés; Jk 287a. — aTi. a causa]. 1735: jelen leven az A Pro-
curatora Horváth Peter ur seriest nem urgealt az Ik ellen 
[Torda; TJkT I. 61]. 1768: En Havadi Máthé Isák ... ta-
nultam M Vásárhellyi Nemes Reformatum Collegyíumban 
•• A 1748 lettem procurator, ugjan abban az Esztendőben 

adjúráltattam Nemes Marus szék Assessorának [Havad 
MT; Kp III. 149]. 1797: publicaltassek lmo Hogy ezután 
a' Causansok ügye a' Partialisba fel nem vetetödik hanem-
ha Procuratora leszen, leszen ket Prokurátor a' kik is olly 
summáson nem taxállyak a Causansokat [M.bikal K; RAk 
23]. 1809: ha mingyart igaz volna az, hogy az én Procura-
torom az ellenkező peresimnek egy perben ellenem docu-
Mentumokot vett kezéhez, vagyis hite ellen tselekedett, de 
ezen maga ellen ki koholt gondolatlan Íratásának hitelt 
adni nem lehet [Szu; UszLt ComGub. 1655höz]. 1818: Pe-
feljŭnk hát ă helyet... hogy ... Atyafiságos edgyezésben él-
jünk, gazdagittsuk ä Procuratorokat [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1013]. 1848: azt álitván az öreg Tiszteletes Ŭr-
niösi Joseff Ur, hogy a Procurator Fia minden Leveleit ki 
vitte Kolosvárra [TarcsafVa U; Pf Pálfi Lajos lev.]. — L. 
még AC 178, 265; FogE 85, 89, 90, 117, 139, 149, 214; 
RettE 178, 229, 367; RSzF 161, 226, 299; WIN I, 127, 
145, 156, 158. 

Szk: -ának konstituál. 1607: Zok Petert es Fekete 
Jánost Constitualak p(ro)catoroknak [Mv; MvLt 290. 14a]. 
1663: Torda varmegieben lakó kalugier olah János consti-
tuallia az B: Birak elŏt Procuratoranak Bori Mihalit [Kv; 
TJk X/4. 90]. 1683: Banyai Borka constituallya ... Szász 
Thamas ellen Somkereki Szabó Mihalt Prokatoranak [Sajó-
szţandrás SzD; SzJk 191]. 1699: Nagy Banyai Szűcs 
Mihály Almasj István U(rama)t constituállya Procuratora-
nak [Dés; Jk 291a]. 1746: Lőcsei Samuöl vr(am) Finta 
János V(rama)t constituallya Procuratora(na)k Szigeti Ist-
ván Vr(am) ellen való ca(usai)ab(an) [Torda; TJkT III. 65] 
* -ának vall. 1573: Igh Zolt Zeoch Pal Zeoch peternenek 
- Nem varhatom mygh az Byrak Be gywlnek az kerdeore 
- Zeoch petemeis azt Monta hogi eo sem varhatia Mert 
Ninch keolcege, hane(m) vegre kerte Eotet ez vallót hogy 
gongiat viselne az kerdén, mykor Igerte volna Magat Rea 
3 2 byro eleybe Mentenek es Eotet vallotta p(ro)curatoranak 
az azzony [Kv; TJk III/3. 182]. 1641: Ombozon lakot Bone 
András vallia Procuratoranak Sos Marthont [SzJk 54]. 
1660: Bachy Katha asz(ony) ugy mint Tutrix IfTiabik 
Baczy István kis Fiaczkajanak Petinek Sos Martont vallia 

Procuratoranak Buday Mihály ellen [Kv; TJk X/3. 309] * 
-iát meghívhatja. 1571: tettzęk nękwnk hogy wdvar byro 
wram Petúram, Meg hyhatthya p(ro)curatorat, ha tyztan 
wtolso dologba volna és eddegh kegyęg chak walamy 
exceptiokkal proponálták p(ro)cedaltak [Dés; BesztLt 3491 
Gábriel Kabos Belsőszolnok megyei „comes" jel.] * -át 
meghívja. 1593: Meg hittam az elöth walo prokathoromath 
Damokos Peteoth mindenesteöl fogua, mas prókátort wal-
lottam, zent Kiralj gieörgyöth [Szu; UszT 9/46]. 1600: 
Ethedi Gagy Isthwan megh hitta prokatorath Zenth Király 
Gyeörgyet ... Vi prokatorth walloth Sofalui Leörinczi 
Peterth [i.h. 16/239]. 1605: Rugonfalwi Tegzes Janosne 
sofiazonj meg hitta procatorat Kereszturfalwi georfi Jánost, 
wjolag wallotta procatora Zöuedi (!) Jánost Kerezturfalwit 
[i.h. 19/75] * -át revokálja. 1612/1723: Törvénnyel 
hívtuk vólt a1 Bodoniakat kglmetek eleiben; De mivel hogy 
Prókátorunk miá fogyatkozás esett vólt dolgunkban, az 
okáért... revocaltuk Prókátorunkat [HbEk] * -rá konsti-
tuál. 1604: Kandó Tamas az A. p(ro)curatorra constituallia 
ez Causaba Jlkey Zaz Gergelt [UszT 20/225] * -rá vall. 
1604: Gaspar András kinosy wallotta p(ro)catorra, Z mar-
tonj Boldi benedeköt [i.h. 18/152]. 1607: Benedek mihalj-
ne Ersebet azonj, Lengielfalwi és Zetelaki János gergeljne 
martazonj walottak p(ro)catorra, swkej Kouaczy Andrást, 
benedek mihaltis az wrat, es az kik Ertek zolnak | Zent 
Abranj gazdak, matias peter, demeter Ferencz, lörincz ba-
las wallak p(ro)catora bolgár görgiet Zent Ábranit [i.h. 
20/251, 20/254] * -t fogad. 1573: Módiin (!) tymar Bar-
tosne Azt vallia hogi tégnap az Magar vchan Ieo volt fely 
Az Herbert Gérgine al volt az haz Eleot hogi Eotet latya Be 
zollitia es Mond az Annioknak Io Azzoniom En Azt ke-
wanna(m) hogi Bekesegel lennenk es az zegeny vram 
Marhaiat oztanwk meg, Mond az Anniok Enis azt kewa-
nom hogi Bekessegel legywnk ... Nem en Akaratomból 
fogattak az p(ro)catortis, Mert en Nem hatta(m) senkinek 
hogi perellien | Herceg Antal Azt vallia hitnelkwl hogi ... 
kywldeot volt eoneky Nyreo Matthias ... egi lewelet, es 
kerte hogi az zerent mynt meg Irta gongiat viselne es 
p(ro)catort fogadna hozza [Kv; TJk III/3. 284, 287] * -t 
hív. 1591: valami dolgok eó nekiek nagj menjhartnak es 
Casparnak volth my velúnk mindenekből p(ro)catorth 
hittak [UszT] * -t hívhat. 1571: Az teorweny vgy talala 
hogy mogyanel kwl nem hyhat p(ro)katorth mertt az zek el 
haladoth [BálLt 79] * -t konstituál. 1655: nehez beteges 
niavaljas allapottja miat... nemzetes Borsos Anna Aszszo-
ni ... kenszerittetek ... Maros szek(ne)k ket hüteos Vice 
király biray elöt procuratorokot Constitualni az Nagod 
meltosagos szemelje elejben, es Tablajara [Mezőkölpény 
MT; TSb 21]. 1671: Darabant Istv(an) Procatort constitual 
... felesege Boros Margit ellen [SzJk 114]. 1818: Ha a' 
kedves sogor Ur procurátort constituálni ide bé nem jöhet 
... ki potolhatya az(z)al, hogy két assessor előtt declárálván 
azt, hogy a* Constitu(ti)ora személy(ly)esen meg nem je-
lenhetik, hanem kívánná ez vagy amaz procurátort consti-
tuálni [Kv; RLt O. 1 Gyárfás József lev.] * -t rendel. 
1677: Az hol pedig a' Birák a ' peresnek egyigyŭségére és 
fogyatkozására nézve Prókátort rendelnének a' perlő ember 
mellé, tartozzanak ugyan fel-venni, és sinceré ágálni [AC 
208] * -t szegődik. 1830: A két Esketést be vivén a Feli-
peres Ur Enyedre ... Procurátort szegődött, és ekkor prae-
numeralt 5 Rfot, jövő, menő, helybéli költség 3 napokot 
vévén feli 6. Rft edgyŭtt Rft 11 [Ne; DobLev. V/l 155. lb] 
* -t vall. 1570: Az egez Mezaros Czehnek kepebe(n) ky 
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procuratorokat wallunk Tomam L(ite)ratum de Bwdeskwt 
Gregoriu(m) L(ite)ratum de Zen Egyed Blasium Chyaka(n) 
Lucám Pystaky Matia(m) Aczel de Wasarhely Barhely 
Jánost Vince deákot Koppány Leorinczet Zakany Jmrehet 
János deákot [Kv; TJk III/2. 136a]. 1579: hogy penig Az 
vriste(n) eo felsege az eo Rettenetes es Izonio ostorát 
Reánk ne bochyassa eggywt affele emberekkel Ne Bwntes-
se(n) Egez warassul procatorokat vallanak ... kik Igiarto 
Georgiet eló zollichyak teorwenre [Kv; TanJk V/3. 184a]. 
1591: Thudom mert ott valek az nótárius hazaba(n) mikor 
prokatort vallanak a felseo bodogazzonj fali lo feiek 
[UszT]. 1655: Borsos Anna Aszszony ... ielente mi nekünk 
... hogy az Nagod Meltosagos Tablajara ugian az Nagod 
Erdelj Itileo Mestere, vagy Kaptalannia eleot procurátort 
kellet volna vallani, de ... Egessegtelenseghe megh nem 
engedte [TSb 21 ] * ~M/ vall. 1600: Zeöch Isthwan Ethedi, 
Zabad Zekely, es Mihalyffi Martba, valnak p(ro)katoml 
Koronkai Imreheth, Antalfly Thamast, Berze Mihalt ... 
egyebekethis walakik erettek es mellettek zolnak [UszT 
15/202] * asszesszor 1797: Mellyeket3 kegyelmed e 
szerint mindeneknek tudtára-adni tartsa kötelessegének, 
olly végett hogy minden Uraság, és Assessor Procuratorok 
ehez tartsák magokat [Mv; MbK XII. 113. — aAz előíráso-
kat] * fiskális 1704: a másik fiscalis procurator odama-
radván ... nincs oly, kire ily nehéz causáját bízhatná [WIN 
I, 123]. 1782/1792: magam jelen voltam mikor az Instantia 
írattatott, én formaltam Conceptusban, a' többeknek 
opinioját, hogy bé adatott az előtt majd egy héttel... melyet 
be vittenek Tordára Fiscalis Procurátor Hegedűs Uramhoz 
[Torockó; TLev. 5/16 Transm. 338]. 1793: A' Királlyi 
Fiscus, Fiscalis Procuratora Somodi Molnár András által, 
magát ezen Perben avatván ezen ellenvetéseket tészi [Mv; 
A Zabolai Hadnagy família prod. pere tábl. (Mt)] * foga-
datlan 1677: az kérdetlen tanács adónak s fogadatlan 
prókátornak egy szokott a fizetése lenni [TML VII, 438 
Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 1682: Causa B Va-
rallyaiensis ... J replicat. Fogadatlan Procatorral agai elle-
nem ne(m) tartozom mégis felelni [SzJk 167-8] * fogadott 

1586: Pechy Istua(n) ... azt vallia hogy fogadot proca-
tora volt eo neky Igyarto Georgy, es zinte legh zwksegesb 
Ideie kora(n) hatta el, es el Allot melleolle | Nyrelt János 
iuratus Senator Vallia, 1584 eztendeoben ... egy Nehany 
bozorkaniokat egethenek megh, kiket Igyarto Georgy Va-
ros fogadot procatora lewen fogtatot megh [Kv; TJk IV/1. 
585, 586]. 1827: még nintsen Fogadatt Procurátorunk [Bö-
göz U; IB. Káli Nagy Boldisár gondviselő Bágya Sigmond 
inspektorhoz] * idegen 1581: az varos el vegezte azt 
hogy idegen procatort be ne erezzenek sok okokért [Kv; 
TanJk V/3. 238b]. 1585: Vegesztek Varosul ... hogy Nem 
illendeo volna mostan az Jdegen p(ro)catorokat be hozny, 
Amegh az teorwenyreol irot Articulusok valaminemeo 
ereót, es labot, vsust, nem vehetnenek [Kv; i.h. 1/1. 9]. 
1590: Az p(ro)curatorokath penigh ebben" vgy ózza eo 
kgmek hogy egyk feli se kenzerittessek Jdegen procatorth 
az Varas vegezese ellen be hoznj [Kv; i.h. 131. — aTi. 
perben] * írott 1591: Minekeleotte p(ro)ponalnanak az 
Actorok azt akarom megh tudnj az kegtek szekin ha 
vagione mindeniknek az en peresimnek Irot prókátorok 
[UszT] * köteles 1665/1675: azok keoze kik contradic-
tiob(an) volnának enis ugya(n) akkor ezen dologrol contra-
dicalta(m), Kamuthi Miklosne Aszszonyomnak köteles 
procuratora léuen [JHbK XXIV/4 Mart. Sárpataki (51) 
vall.] * külső 1722: Külső Prókátort Törvényes dol-
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gok(na)k el igazítására az Ecclesiákban senki bé ne vigyen, 
hanem magok közül légyen kinek kinek Prókátora s Szo-
szóllója [HbEk Konz. hat.] * legitimus 1634: Kakoni 
Ersebet Azzoni ... exiliomba(n) leven, es az z. zek eleött 
Legitimus Procuratorokatis nem Comparealhatua(n) ... az 
z. zek... varia az I(ncta)nak personalis Comparicioiat [SzJk 
43]. 1644: Barla Mihály Proponaltattia legitimus Procura-
tora altal, hogi nem tudatik mi okbol az ő felesege tői le el 
ment Nagi Ersebet es az eö igaz religiojat el hagiva(n) 
Papista vallasra tért [i.h. 61] * páter ~ a megyei zsina-
tokon a papság képviselője. 1789: Páter Procurator Félix 
Pretendál bor árrát Rf 10 xr 12 [Mv; ConscrAp. 94] * 
szegődött 1608: En kegteknek az Vrunk eö Nga 
tabláiara Egez eztendeöre való keöteles es zegeódeótt pró-
kátora voltam [Kv; Told. 4] * város -a. 1573: vegeztek 
volt azt hogi Biro vra(m) az varos p(ro)curatorat pistaky 
Lwkachiot hywatna Ide es Az mynemw perek az varost 
Nézik azokrwl zolna vele [Kv; TanJk V/3. 88a]. 1578: Az 
varos procatorawal eo kegmek zerzeoggienek megh az eo 
gondwisselesseról es zolgalattiarol [Kv; i.h. 164a]. 1585: 
Az Capitanok walaki feleól paraznasagot, orsagot es effele 
Zarwas Wetket megh ertnek ... Azokat a' zemellieket tar-
tozzanak hwteok alatt az Ortalj Mondoknak, wagy a' 
Waros Procatoranak be mondany [Kv; PolgK 18]. 1591: 
Kadar Janosnak Az varos Prokattoranak Eztendeig való 
fyzettesere Attam f 20 [Kv; Szám. 5/1. 105]. 1595: Az Wa-
ros procuratoranak, Horwat Imrenek ... attam költségére, az 
varos külömb külömb Apro pereynek follyasara 2 Tallért tt 
f 2 d 20 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 122 ifj. Heltai Gáspár sp ke-
zével]. 1825: A Város Procuratorának juxta Quetantia(m) 5 
Rf [Szkr; Borb. I]. 

Sz. 1710 k.:Az akasztott ember prókátori a varjak [BÖn. 
371]. 

2. vn v. vn + kn előtt v. után az 1. alatti jel-ben; înainte 
sau după nume sau nume + pronume cu sensul dat la 1-i 
vor oder nach Familiennamen oder Familien- + Vornamen 
mit der Bedeutung von 1. A. 1588: Kalmar Janosnak Pro-
catomak f. 3 [Kv; Szám. 4/III. 8]. 1606: Prócator Peter 
Dániel [UszT 20/178]. 1795: Szabolai Procàtornak 27/30 
[WLt Cserei Heléna jk 77a]. 1799: Prókátor Gecse Benia-
min Bátyám Szüléimről marodat Javatskáimat magáhaz 
vette [Déva; Ks 75. VlIIb. 130]. 1823-1830: a külső ház-
ban ... ebédeltenek gróf Bethlen Elek feleségestől, a két 
Borosnyai papok, doktor Mátyus Máté, prókátor Borosnyai 
György [FogE 303]. 

B. 1764: Procurator Medve uramat is odahivták volt 
[RettE 171]. 1764/1771: Procurátor Doboly Josef Vram • • 
a Királlyi Táblán azon Causánkat győzedelmesen ki foty' 
tatta [Nagylak AF; DobLev. II/349]. 1775: El is ment 
novemberben ... Orbók György procurátorral [RettE 345]. 
1782: Procurátor Papai István Uram jovaslotta azon dolgot 
[Torda; KW Vall. 11]. 1786: Procurator Gál Sigmond eo 
Kglmeis az instáns Birájával ... a szŏllő alyában meg álla-
podtak [Berekeresztúr MT; BetLt 6]. 1823-1830: egy 
Veres Mózes nevű praefectus ... Dániel Mihály procurátor 
... erőltettek, hogy álljak reá a kondícióra [FogE 143]. 

3. gondviselő, meghatalmazott; mandatar, procurator, 
Verwalter. Szk: konvenciós - szegődtetett gondviselő/meg" 
hatalmazott. 1818: Sz. Udvarhelyi Tit. Hajdú János U r -
eő Excellentiájának3 mig a Vár Földi és ahoz tartózó több 
Joszágokott ... birta Conventios Procuratora lévén hogy 
azon biradalom Mlgos Grof Komyis János Ur eö Nagy*®' 
gára Szállót azzal meg Szűnvén az Exponens Urnák a Var 
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Földihez valo Procuratori Szolgálattya egy esztendei Con-
ventioja vagy még több időreis ben maradott [Újszékely U; 
Borb. II. — aTi. gr. Gyulai Albertnek]. 

4. közbenjáró, közvetítö; mijlocitor, intermediar; Bote. 
1573: Katalin azony Keomyves gergelne ... valya ... balog 
Janosne mongia volt Keomyves gergelynenek hogy mond 
meg borbély Janosnak hogy En az hazbol Eönekie harma-
dot nem adok, felel erre Keömyves gergelne Azt mongia 
hogy En Senkinek prokatora nem lezek hane(m) ha mi 
dolgod vagion vele Te magad mond meg nekie [Kv; TJk 
M/3. 159]. 1675: Kegyelmed se légyen bár jobb procato-
fom, mint én valék nem régen Kegyelmed mellett [TML 
VII, 32 Teleki Mihály Béldi Pálhoz]. 

prókátor-fogadás ügyvédi megbízás; angajarea unui 
avocat/procator; Anwaltsauftrag. 1625: ezek az megh irt 
attiafiaj zembe nem uoltak az leuel irasakor de Demeter 
Tamás menedekseget fogada mi eleottunk azok ellen, az mi 
az battia resze uolna abból alkgjek (!) Beldi vram uele ugj 
mint Demeter Benedekkel az egj battian kuul egjebek 
ellenis menedekseget fogada mindenek ellen, Beldj Vramis 
arra igire magat hogj ha kj haborgattja Demeter Tamast 
minden segetseggel lezen fizeteseuel es prokator fogadassal 
[BLt 3]. 

prókátor-hívás káros ügyvédi felelet visszavonása a pe-
res fél által; retractarea răspunsului prejudicios/păgubitor 
dat de avocat de către clientul său; Rücknahme den scha-
denden Anwaltsantwort durch den Klienten. 1571: Ebben 
kerdeoth kezdenek wenny, az fel peresek, az alperes azt 
monda hogy nem vehetnek kerdeoth, mert prokator hywast 
jelentettek, es prokatorokath megh nem hywak | Az teor-
wény vgy talala hogy mogya nelkwl nem hyhat p(ro)ka-
torth, mertt az zek el haladoth, es az mas zek napigh ew el 
maradoth nynch helye terehnel kwl valo prokator hy-
Wasnak [BálLt 79]. 1585: Mikor Palffalwat Mihal deák 
iktatni akara es iktata, oda menek, Mondek Mihal deaknak, 
Palffalwawal Kechetffalwa teorvenbe wolt, procator-hiwas-
sal hiwtt minket Palffalwa [UszT Kisffaludi Kecheti Cas-
par ffew ember vall.]. 1595: P(ro)kator hiúast izentettem az 
en peresemnek Simon Marto(n)nak Zentkiralynak [i.h. 
10/55]. 1600: Sententia Sedis. Mierthogy az prokator hi-
dast az teörweny helie(n) hatta wolt, mėėghis itelte hogy 
?ollio(n) mellette, mierthogy Jmreh János p(ro)katora az 
,lelt teörweny elle(n) azon dolgot forgattia [i.h. 15/203]. 
1620: Actor ... Szentgyörgi Molnár Jstuan ... p(ro)clamalta-
ta Kozmasi Kwsseb Mihály Petert az breuisre, intentaluan 
azt hogy ötöt artatlanul le vagdalta volna ... Az J. sem ma-
ga sem p(ro)cur(atora) nem Compareala, miért hogy p(ro)-
kator hiuastis izentetet uolt az Inak [Zsögöd Cs; BLt 3]. 

prókátor-hivatal káros ügyvédi felelet visszavonása a 
Peres fél által; retractarea răspunsului prejudicios/păgubitor 
dat de avocat de către clientul său; Rücknahme der scha-
denden Anwaltsantwort durch den Klienten. 1591: Vgj 
uagio(n) hogj biszonsagra bochatott volth enge(m) asz 
ţeórúenj hogj bizonichuk te az kiteól p(ro)cator hiuatalt 
Izentel, mj nekónk Igj mo(n)dotta megh hogj valami dol-
gok có nekiek nagj menjhartnak es Casparnak volth my 
velúnk mindenekből p(ro)catorth hittak aszerth comp(ro)-
oalliák hogj igj uagio(n) [UszT]. 1592: az prokattor hiwa-
tal melletth wilagosban Job modo(n) akarok zolnj ... P(ro)-
testalok hogy ha az ketek terwenye azt mwtattna hogy en 

prókátor-levél 

Neke(m) teobet kellene zolno(m) az p(ro)cattor hivatal 
mellet ne legyen kesseo teobbetth zolno(m) [i.h.]. 1593: 
meg Erteöttem az en peresemnek ellenem walo ok adasath, 
minémw walazt tezen az prokator hiúatal melleth | Az 
teörúeny Jgy talala hogy az prokator hiúatalnak ninchien 
helye [i.h. 9/47, 9/48]. 1670/1740: Végezék asztis hogy ha 
valaki perit absentálná, peressivel Szembe nem mehetne 
három rémidiúmmal álithassa fel perit ugy mint üdő véts-
tséggel, ujjabb felelettel és Prokator hivatallal [Homoród-
sztpál U; WLt]. 

prókátoria-levél ügyvédi megbízólevél; procură avoca-
ţială/de avocat; Auftragsbrief des Anwalts. 1749: Menven 
Szolnok (!) var Megyebe(n) Almasi Andrassal az Procator-
ral ... fogattam ... Deesigh ket louat, fizettem f 2. Vgian 
akkor attam az Procatoria leuelert, Palffi Istua(n) Uram-
(na)k f 1 [Kv; Szám. 26/VI. 484]. 

prókátorkodhatik ügyvédként működhetik; a putea 
practica avocatura; sich als Anwalt betätigen können. 
1632: Kenosi Ferencz Uram Uduarhely szeknek nótáriussá 
ott nem prokatorkothatik, mert ott megh nem engettetik 
[Mv; Berz. LXIV/40]. 

prókátorkodik, prokurátorkodik 1. ügyvédként műkö-
dik; a practica avocatura, a procatori; sich als Anwalt betä-
tigen. A. 1571: Thowaba eo kegnek Ezis Bozzwsagnak 
Theccyk hogy Az varossy procuratorok Idegen ember Mel-
let eo kegelmek ellen p(ro)catorcodnak [Kv; TanJk V/3. 
30a]. 1586: Fassio Sophiae Teremy Gregor(ii) Vrbeger ... 
Igiarto Gieorgi ... bitire tiztessegere fogatta az en szegen 
megh holt vramnak vrbeogór Gergelinek hogi soha semmi-
nemw dolgaban ellene Nem prokatorkodik [Kv; TJk IV/1. 
617]. 1594: Imreh Deaknak az p(ro)catomak, hogi Zabo 
András melleth p(ro)catorkodoth lonan* Biro vram es az 
Éghez Thanacz Akarattiabol attam f 1. [Kv; Szám. 6/VI. 
15. — aÉrtsd: Lónán (K)]. 1614: Molnár Mihalj Ennek 
prokatorkodott4 [Gálfva MT; BethU 80. — aOzdi György]. 
1683: edgyik(ne)k is eo kglmek közzûl Prokatorkodni 
szabad ne legyen [Dés; Jk]. 1696: az Lakatosok dolgab(an) 
mikor kgdel edgyűt Prokatorkodtam protestáltam vala en 
szóval [Dés; Jk]. 

B. 1570: Borbély János hithy zerent vallya, hogy Mykor 
Zakan Imre Kanna Iarto János perybe procuratorcodyk volt 
kyral eleot Dienes deák ellen, es zokat zol uolt zakan, 
Megh zolitotak az zeken hogy kewesbet zolnak (!) [Kv; 
TJk III/2. 181]. 

2. szót emel vki/vmi mellett; a-şi ridica glasul în 
favoarea cuiva/a ceva; fllr jn/etw. ein gutes Wort einlegen. 
1636: De ugyan be ügyehiti, es édessiti, az embereket a 
szép musica zengés a' templomba(n), még-is az orgonák 
mellett ekképpen prokátorkodnak [öór Aj.] 1666: ha az 
ördög Soljom Mártont oda nem hozta volna, vgy bánta (!) 
volna velle, hogy soha nem prokatorkodott volna [Buda K; 
Ks 65. 43. 10]. 1691: (A státióbéli fö commissarius) külgje 
... az szegény Panaszló Embert az Nemet Tiszthez és 
satisfactiot kéljen. Ha nagj az dologh maga eo Kglis el 
menynje(n), az szegény Embern(e)k Istenért, és egész 
hazaja jováert Prokátorkodgjék [Kv; Törzs. Instr.]. 

prókátor-levél ügyvédi megbízólevél; procură avocaţia-
lă/de avocat; Auftragsbrief des Anwalts. 1569: Zabo ferenc 
es Anos Azzony az menemw leweleket ele ada Almady 
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András uramnak Az hywatalt Relatoryaiauol egyete(m)ben 
es az p(ro)kator lewelet es az Inhibitiot Relatoryaiauol 
egjetemben [Néma SzD; JHbK XXXVIII/6]. 1571: Jeowe-
nek my eleonkbe egy feleol Salamo(n) Peter, Salamo(n) Ist-
wa(n) es Poos Imreh newewel prokathor Level altal Mas fe-
leol penigh Kalnoky Balinth Lazar János chychay p(ro)ka-
tor [Kőrispatak U; BálLt 79]. 1596: Egy feleol... Versendi 
Sara azzony ... es mas feleol az vitezleo feyerdi ferencz 
deák feleseghe Dengheleghi Barbara azzony kepebe proca-
tor leuel mellet Jeowenek mi eleonkbe MihalyfaJwana... Az 
meg holt Zabo Gergel... az mi Jozagot es eoreokseget birt 
Vezzeodeon es Iwanfolwan, es azon kwúwlis ... mindenek-
beol az meg Neúezett Versendi Sara azzony kezett ki veue 
[EMLt. — ®NK]. 

prókátorné, prokurátorné ügyvédné; soţie de avocat; 
Frau des Anwalts. A. 1718: az Procatornénak fizettem 
Ngos Ur(am) tiz forintig, meg kiván 14 farintot Ngodtol 
[Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre lev.] 1721: az Procatome 
sokat jár ide [Nsz; Ks 96 ua.]. 1806: Meg holt Simon 
Procatorné [Dés; KMN 314]. 

B. 1823-1830: Görög Györgyné fehérvári születésű volt, 
a férje senator s város főbírája is volt; a maradékjai Nagy 
Pálné és Imreh Dávidné procuratornék, Bedő Jozsefné 
procuratorné volt, és Görög Györggyel testvér [FogE 78]. 

prókátoros kb. bőbeszédű; vorbăreţ, sfåtos; gesprächig. 
1662: Váradnak vármegyéstül veszendő állapotját sajdít-
ván, úgy jött vala be Kolosvárra, s hogy dali, tekintetes, 
termetes procátoros ember volna, elő is kezdte vala magát 
vennia [SKr 663-4. — aDobozi Veres Mihály]. 1718: az Ur 
Jósika Sigmond Ura(m) ... szidni kezde s aszt mongya 
hogy te igen prókátoros vagy de az fejedet szellel vere(m) 
evei az nad palczaval [Branyicska H; JHb Fülei Csak 
Ferencz gondv. vall.]. 

prókátorpénz a birtok gondviselőjének javadalmazására 
fizetett jobbágyszolgáltatásnem; un fel de dare (prestaţie în 
bani) pentru vechil/vătaf; Art Leibeigenprästation für den 
Lohn des Besitzverwalters. 1625/1839: Drabant, Procator, 
Virrazto pénz per Annum den. 90 [Klicz SzD; CsákyO. 28/ 
50] | Drabant, Procator, és Virrazto pénz fl. 3 [Ködmönös 
SzD; i.h.] | Drabant, Virraztó, procator pénzt adnak fl. 1/40 
[Tótszállás SzD; i.h.]. 1785: Procator pénztis ez előtt egy 
néhány Esztendőkkel Jobbágyokul egy egy Személly fizet-
tünk Esztendőnként négy Esztendő alatt egy egy Márjast 
[Torockó; TLev. 6/1 Transm. 6a]. 

prókátorság, prokurátorság szószólói/ügyvédi teendők 
ellátása; procatorie, avocatură; Prokuratur. A. 7585: Zolga-
lattyara fÿzette(m) Jgyarto Györgynek Eztendöre prokator-
sagaert mellyet az Tanachy Jgert neki f. 25 [Kv; Szám. 
3/XXII. 80]. 1586: Sywegh Bertane (!) Vallia hogy sem-
miül Nem thŭd, hogy Igyarto Georgy eó Neky kedvezet 
volna seót mindenkor Ighen ellene volt a1 procatorsagban 
[Kv; TJk IV/1. 588]. 1613: azon kúvúl p(ro)catorsagabanis 
ada jure perennali Kover Istva(n) Ur(am) Rethi Ur(amna)k 
3 hold földet hogi mind Tablan s minddenút curallia cau-
sait [Altorja Hsz; Borb. I Czinpa István Deák (50) ns vall.]. 
1621/1747: (A szucsági részt) Suttsáki Péter adá Gergely 
Déak(na)k, de nem tudom azt, ha Prokátorságaért adtaé, 
avagy örökösön adta [Szucság K; JHbK XXV/3]. 1632: 
Hallottam azt az szőtt Rethi Istva(n) Deák vramtol hogi 
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mo(n)dotta, hogi az Pado(n) valo feóldet prokatorsagaba(n) 
adta volna eő keglmenek Keöuer Istua(n) vram [Karatna 
Hsz; Borb. I. Thomas Marth(on) (50) prov. vall.]. 1657: 
Nem csudálható benne3 ez sordities, mert születése hozta, 
lévén egy kassai erszénycsináló embernek gyermeke, csak 
az deákság és prokátorság után promoveáltatott volt 
[Kemön. 255. — aTi. Kassai Istvánban]. 1667: aszt az ház 
örökséget Gáspár Mihály adta volt Kénosj Ferencz(ne)k ... 
prokátorságába(n) [Balavásár KK; Ks 19/111. 5]. — L. még 
RettE 178. 

B. 1585: Elseobe eo kgmek lathwan az teorwennek 
megh indulását vegeztek, hogy Mennel hamareb lehet, es 
Iobba(n) Biro vram tanachaual egye(te)mbe vegezzen Lu-
kach Vrammal az procuratorsagh feleol [Kv; TanJk I/L 
11]. 1586: Az procuratorsagra Igyarto Georgjeot keriek ez 
esztendeobennis mert lattiak zorgalmatosb voltat inkab a* 
theobinel, olj Instructiowal penigh, hogy semmit biro vram 
hire nelkwl Ne chelekegygyek az procürator, se fogtasson, 
se Agaihasson [Kv; i.h. 28]. 1593: Kadar Janosnak fizetem 
eztendeig walo Procuratorsagaert f 20 [Kv; Szám. 5/XXI. 
65]. 1613: Aztis tudom Rethi Ur(amna)k procuratorsaga-
ba(n) haro(m) hold földet ada Kőver István jure perennali 
[Altorja Hsz; Borb. I]. 1733: (Megfogadtuk) Bálványos 
Varallyai Simon István Atyánkfiát eö kglmet ... egj egesz 
esztendeig Procuratorságara igirtŭnk eö kglmenek 30 
magjar forintokat, 30 véka búzát és 20 veder bort [Dés; Jk 
441a]. 

Szk: -ba/-tól szuszpendáltatik. 1809: Az Panaszoltatott 
Procürator Vrrol amaz ideibe meg fogom bizonyittani aztis, 
hogy az Fellgs Fejedelmünk ellen hitetlenül miket Cseleke-
dett a Ns Hazánk(na)k alattomban miként volt lázasztoja 
egy Szóval Nótát Sopiálván az ügy, meg kivánom azér t 
addigis mig arról a rendelés meg érkeznék Procuratorsagba 
suspendaltassék felette terhes lévén a vád | méltán kértem 
hogy az Instáns Vr az illyen modon folytató Procuratorság-
tol Suspendáltassék [Szu; UszLt ComGub. 1655höz] * 
-gal keresi kenyerét. 1662: (Dobozi Veres Mihály) azt az 
életet... nagyon megszokta volna, procurátorsággal kenye-
rét keresné [SKr 663] * -ot folytat. 1799: Prokator Gecse 
Beniamin Bátyám ... engemetis Enyedrŏl Dévára maga 
mellé hozat, az holat én az Gazdaszszanyságat, a Bátyám a 
Prokatorsagat folytattuk feles Esztendőkig [Déva; Ks 75. 
VlIIb. 130] * -ot visel. 1771: Bányai András ... noha ke-
vés literaturája volt, de procuratorságot viselt, melyből .. 
tisztességesen élt [RettE 257] * -ra adja magát. 1683: 
advan nemellyek eo kglmek kőzzül magokat Prokatorsagra 
[Dés; Jk]. 1770: Azután ismét procuratorságra adta magát*, 
melyből becsületi és emolumentuma lett szemlátomást 
[RettE 229. — aNémai Márton] * -ra kér vkit. 1587: 
Praxit (!) Wadosz palne, üallia, Mikor Procatorsagra ker-
tem Igyarto Georgyeot, zolgalt vgia(n) fizetesemnelkwlis 
semmy ket zint Nem esmertem benne [Kv; TJk IV/1. 593] 
* belékap a -ba. 1771: Bányai András ... addig perleke-
dett, míg a prókátorságba belékapott [RettE 257] * felve-
szi a -ot. 1584: Eotweos Orbán vallia... Baki pal... monda 
eszt hogy lennek procatora Mert Noha Ne(m) mehetne 
vegere de sokat lopot volna rayta Balasy Gergelj, De hog) 
en eszembe veóm hogy chak kathona dologh es mindent el 
zoll, Ne(m) veóm fel a' p(ro)katorsagot [Kv; TJk IV/1 
197] * lehagyja a -ot. 1782/1799: (Az instanciát) meg 
mutattuk ... Pápai Umak, mint Procuratornak, de őkegyel-
me nem vállalta, azt mondván, le akarja hagyni a* Procura-
torságot [Torockó; TLev. 4/16 Transm. 358] * fiskális ~ 
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1770: (Medve Mihály) nagyobb uraságra vágyott. Most 
fiscalis procuratorságot adtak nékie [RettE 223]. 1823-
1830: Körmendi Gábor prokurátorságot folytatott, mikor 
én nála laktam, akkor a fiscalis procuratorságbol a Jose-
Phianum Systhema szerint syndicus volt a neue hivataljá-
nak [FogE 89]. 

prókátor-vallás, prokurátor-vallás ügyvédvallás, ügy-
védi megbízatás adása/bejegyeztetése; înregistrarea manda-
tului dat unui avocat; Eintragung des Anwaltsauftrages. A. 
1581: Az procatorok felól eó kegmek vegeztek hogy az 
procator vallas legien megh, az ortály mondoktwl [Kv; 
TanJk V/3. 237a]. 1592: Hartian vagion egy priuilegium a' 
Procator vallasrol [Kv; Diosylnd. 39]. 1625: Nótárius 
Vramnak procator vallasert es teoruenj irasert f — d. 4 
[Kv; Szám. 16/XXXI1I. 21]. 

B. 1575: Varosnak Teorwen zerent való dolgaiban Meg 
Engetek eo. k. p(ro)curator vallast, Kalmar Ferencz es Hess 
Andros (!) valliak eo k. kepeben [Kv; TanJk V/3. 109b]. 

prókátorvalló ügyvédi megbízatást adó; persoană care 
dä mandat/împutemicire unui avocat; Anwaltsauftrag ge-
bende Person. 1570: Erthyk aztis hogy eo K. Byro vra(m) 
az prokator wallokthwl pénzt vezen, Eo keget keryk, Az 
fele wysagnelkwl legien wres, Mert mégis az Tablan Sem 
Mywelyk ezt az Iteleo Mesterek [Kv; TanJk V/3. 6a]. 

proklamáció 1. nyilvános törvénybe idézés, per kikiál-
tása; chemare în judecată printr-o proclamaţie; öffentliche 
Zitation vor Gericht. 1642: Hallottam Nótárius Vramtol 
aztis hogy Apafify Georgyne Aszzonio(m) proclamaltatta 
volt Gereoffi János Vramat az Het szaz forint Adósságért 
3 2 mostani el mult szek eleöt való szeken; Leuatatis Iratot 
volt, de veue(n) eszebe az eo kegme prokatora hogy Cita-
tionel kwl leöt az proclamatio, ki vonatta az Leúatat [Kis-
sáros KK; Ks 39. XVI. 3]. 1704: az urak ... voxolának, és a 
ţöbb vox az volt, hogy minthogy semmi haszna nincs az 
'nstantiának a generál előtt ... Azért csak legyen meg a 
Proclamátio, s azután lássa, mit allegál az úr iránta [WIN I, 
121]. 

2. (gyűlésbe hívó) kiáltvány; proclamaţie; Proklamation. 
1849 u.: Midőn ... Berzenczei székely nagy gyűlést hirde-
tett, mind nekem, mind többi társaimnak vélekedése az 
volt, hogy ... Bethlen János igyekezzék reá venni, hogy 
vegye vissza proclamatioját [EM XLIX, 648 Zeyk Károly 
kezével]. 

Proklamál törvénybe idéz, keresetet/pert kikiált; a che-
Ma/cita în judecată printr-o declaraţie; vor Gericht zitieren. 
1684: Proclamálták Tökölyi grófot ő nagyságát, minden 
Erdélyben lévő jószágát az fiscusnak ítílték | Proclamálták 
Barcsai* uramat, nótán marasztotta az director, mivel rever-
fálissa ellen Tökölyi gróffal correspondeált [SzZs 262. — 
Mihály]. 1690: Nemzetes Imecs Thamas Uram sen. mint 

A proclamalta Mihály Benedeket Paratosit mint It, egy 
EPÜletemet fogadta volt fel hogy megh supozza hivattam s 
nem cselekütte [Gelence Hsz; HSzjP] | Héja Mihályné 
Dorottya mint A. proclamalta Kovacz Petemét Relictat 
Katát mint Inctat, diffamalt ... hogj én töttém volna az 
nanak olljant, hogj â mia let volna nyavaljaja [Kovászna 
tfcz; i.h.]. 1704: Ugyan ma proclamálták az ország előtt 
^ebesi Jóbot, a királybírót, hogy sponte sua a kurucok közé 
ment volt, kiért is fejéhez és jószágához felelének [WIN I, 
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106], 1710 k: Lön gyűlés Fejérvárott, Nagyszegit procla-
málták egyszer, és én semmikép végbe nem vihettem, hogy 
tovább is prosequálják [Bön. 881]. 1781: Árkoson lakó 
nobilis Györké József... mint actor proclamálya ... Dániel 
Györgyné Horváth Borbára asszony jobbágylegényit, Bu-
kur Illyést mint inctust [Árkos Hsz; RSzF 270]. 

proklamálhat törvénybe idézhet; a putea chema/cita în 
judecată (printr-o proclamaţie); vor Gericht zitieren kön-
nen. 1590: Azt mondom hogy ighenis p(ro)clamalhattalak, 
az Sententiatis rité et legitimé resuscitaltathatta(m) [Méhes 
TA; WassLt]. 

proklamált beidézett; citat/chemat (în judecată); zitiert. 
1737: Illyen okon kelletik a proclamalt detentust in jus 
attrahalnom, hogy ... magam szállásomon merâ et absolutã 
potentiä mediante meg támadott kegyetlenül meg vért 
kezeben levő nagy bottjával [Torda; TJkT I. 134]. 

proklamáltat 1. törvénybe idéztet; a dispune sä fie citat/ 
chemat în judecată; vor Gericht zitieren lassen. 1591: Be-
nedekfi Tamas Vra(m) Es Benedekfi János uram zallittiak 
az Nehay Chakan Janosrúl aruaira, Chakan Janosra es 
Chakan Geórgjre az Caúsa fóliását es proclamaltatni 
keuanniak mind Chakan Balas vra(m)mal egetemben 
[UszT]. 1605: P(ro)clamaltata az J: wadaz Lazlo czíeke-
falwj, Kws Jstuant cziekefalwit wgj mint fel perest 29 die 
nouembris [i.h. 20/297]. 1620: Actor ab una Szentgyörgyi 
Molnár Istuan Beldi Kelemen Vram Jobbagya, p(ro)cla-
maltata Kozmasi Kwsseb Mihály Petert az breuisre inten-
taluan azt hogy ötöt artatlanul le vagdalta volna mellynek 
fajdalmáért ad f. 25 kerese [Zsögöd Cs; BLt 3]. 1651: 
Amadeffalui Uitezleó Cserey Mihály Uram ut Actor p(ro)c-
lamaltata az It Ueres Thamast, mint It Toluaynak diffa-
malta uolt [Rákos Cs; Eszt-Mk]. 1669: Második Szék el 
jöve(n), ésmet az Actor az Inctust proclamaltassa [Dés; Jk]. 
1687: Temérdek Istvánné Anna mint A(ctrix) proclamal-
tata Gaspar Lukacznet Annát, mint Inctat diffamalta Bo-
szorkányosnak, az üneje tejit Salvum sit en guruszoltam (!) 
el [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1691: Balo Lászlone Ilona mint 
A. proclamaltata Balo Imrenet Margitot mint Inctat ... dif-
famalt salvum sit boszorkányosnak, az Urat en öltem volna 
meg [Páké Hsz; i.h.]. 1737: Illyen okon kellett énnekem az 
A. Aszszonyt ... proclamáltatnom, hogy engemet ... az A. 
Asz(sz)ony, énnékem nagy káromra és költségemre, éppen 
tsak hurtzolni kiván [Dés; Jk 238a]. 

2. pert (tárgyalásra) kitüzet; a dispune sä fie stabilit/fixat 
data procesului; (Prozeß) festsetzen lassen. 1610: Instál 
Marothj Vram es proclamaltatnj keua(n)nia ez Causat 
[UszT 26]. 

3. kihirdettet; a dispune proclamarea unei hotărîri; veröf-
fentlichen lassen. 1636/1777: midőn ... Széket ültünk vol-
na, és minden Jobbágyoknak dolgokat Személyekről el 
végeztük volna; Mi magunk ... solemniter proclamaltattuk 
hogy a' kinek Urával dolga volna, és szabadulni akarna, 
állana elé, és ágálná dolgát [Msz; DobLev. III/505. 2a]. 

proklamáltathatik (kereset/per) kikiáltathatik; a putea 
fi anunţat printr-o proclamaţie (acţiunea/procesul); (Klage/ 
Prozeß) proklamiert werden können. 1762: elmentünk Ma-
gyarosra s opiniót a collegiatum judicium felállásáról, 
melynek sedesit figáltuk Szék városára s ad normám tabu-
lae regiae periódusonként folyván, föbírák, viceispánok, 
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regius perceptorokon kívül légyenek nyolc assessorok ... 
Item egy ianitor is legyen, aki által mint egy szolgabíróval, 
a causák proclamáltathassanak [RettE 142]. 

proklamáltatik (kereset/per) kikiáltatik; a fi anunţat 
printr-o proclamaţie (acţiunea/procesul); (Klage/Prozeß) 
proklamiert werden. 1704: Ma reggel felgyűlvén az urak, 
az rab urat* is felhozaták, és mikoron a törvény eleibe állott 
volna és proclamáltatott volna, hátra lévén még egy excep-
tiója, melyre facultáltatott volt, választá magának amaz 
articulust: nobilis non nisi legitime citatus etc. [WIN I, 
158.—aBethIen Miklóst]. 

proklivitás hajlam; predispozitie, receptivitate; Nei-
gung. 1718: az ne(m) tudá meg mondani melljik Gyermeke 
holt volna meg ö kg(ne)k, de én mingjárt Supponalta(m) 
hogy az nagjob Léánya lehetett, nagj proclivitassat az 
Himlözésre tudván [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

prokrasztináció halogatás; amînare, tărägănare; Auf-
schiebung. 1671: Maros-Vásárhellyi Atyánkfiai közzé per 
abusum bé-jŏtt szokások szerént, sokaknak törvenyes 
úttyokat s' dolgokat, hoszszú procrastinatiokkal, és egyéb 
imez amaz akadályokkal meg-gátollyák [CC 42]. 

prokrasztinál halogat; a amîna/tärăgăna; aufschieben. 
1619: Csak írásomba is az hasam fáj, hogy látom, hogy 
más ember országot, nemcsak várat ígír, mi penig csak azt 
is difificultáljuk, avagy pedig procrastináljuk, hogy egykor 
csak beléül más ember [BTN* 375]. 1657: Pécsi Simon ... 
azzal vádoltatott, hogy studio procrastinálta volna, és nem 
érkezett volna az harcra [Kemön. 15]. 1671: Az Cáptala-
nok requiraltatván mandatummal, az leveleknek fel-keresé-
sét és ki-irását sub poena Articulari ne procrastinállyák 
[CC 75]. 

prokrasztináltatik halogattatik; a fi amînat/tărăgănat; 
aufgeschoben werden. 1740: ezen Causát és Adósság dói-
gát, Mltgs Gróff Fö Ispán Urunk ö Ngais meg-értvén, és 
nékünk Gratiose parancsolván ö Nga, hogy tovább ne pro-
crastináltassék ezen dolog, hanem, in rem adjudicatam 
vétettessék [Dés; JK 349b]. 

prokreáció 1. termény; produs (agricol); Emte. 1791: 
Titt. Perceptor Pataki Mihály Ur ... az idei procreatio Lis-
táját is adja bé [Kv; SRE 278]. 1804: Néhai Rutkai Ur a 
Néhai Aszszonynak Veje ... azon procreatiobol élt, melly 
maradott Apossárol Anyossara [Marossztimre AF; DobLev. 
IV/875. 3a Oltyán Torna (60) jb vall.] | Mit érnének ezen 
rétek procreatioji, specifice meg nem Ítélhetem [uo.; i.h. 3b 
Kurta Vaszilia (71) jb vall.]. 1815: Dézmája Esztendőn-
ként ... Közép termő Esztendőt véve minden procréatiojá-
bol 10 tízből egyet [Virágosberek SzD; Ks 77. 19. 439]. 

2. terméshozam; recoltă; Emte. 1775/1781: Az Alakor-
nak, Árpának procreatioja 's árra a Zabhoz hasonló szokott 
lenni [Algyógy H; JHb LXXI/3.443]. 

3. kitermelés; extracţie; Produktion. 1787: A Torotzkai 
Verŏs Kovatsi Communitas ... szoross visgálasra vévén 
maga el nyomorodott sorsa(na)k okait, ugy nem külömben 
a több Városi és körül lakó Falusiaknak kik a vas procrea-
tioja körül valo munkajokbol... eleimeket kereső es mind a 
Királyi Contributiot, 's egyéb adózásokat tsak ebből pótol-
tak (így!), el szegényedéseket... gondolkozott mind maga, 
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mind a több Contribuensek fel segettetesekre egy közönsé-
ges Vas valto házat fel allitani [Torockó; TLev. 9/25]. 
1790/1799: a' Vas Dézmát... ha szer felett valónak találja 
ugy mérsékelje a' Tőrvényhez, allitsa meg, hogy ki ki csak 
a' valoságos procreatiobol adgyon, és azon fellyül ne eről-
tessék a' mint abusive volt ennek előtte [uo.; i.h. 409]. 

prokreál terem; a produce; (Frucht) tragen. 1761: 
Oroszhegynek ... Fordulo határai oly soványok hogj ha 
gjakor izben nem Trágyáztatnának, a gabonát meg nem ter-
menék, de igj alkalmasint procreálnak [Oroszhegy H; 
JHbK LXVIII/1. 194]. 1776: a Bujturi egy kőből buza ve-
tes tiz kalangyát se procreal a Dévai föld pedig egy kőből 
vetesre husz kalangyatís meg terem [Bujtor H; Szer.]. 

prokreálhat 1. kitermelhet; a putea extrage; ausbeuten 
können. 1809: A* Sovágoknak száma mind eddig ... csak 
40 főből állott, mivel közönségesen esztendőnként 20, 30, 
de 40 volontărok is az aknába bé szoktak volt járni, és ezért 
nem volt Szűkség a* sovágok számának szaporítására, de 
az idén már két leg munkásabb holnapok el telvén, mégis 
magokat volonterek tsak négyen jelentették, és ily formán 
lehetetlenség hogy a' szokott quantumot a' téli holnapok-
ban procreálhassuk [Parajd U; UszLt ComGub. 1743]. 

2. szerezhet; a putea procură; schaffen können. 1681: 
Vizi Malom ... Mint hogi eze(n) malom mëllett, mindgiart 
a malom ház felső végénél ighen szép halas tóczka lehetne; 
melyben ä vizet csatornan vehetnék; kár hogi eddegis megh 
nem epetették; ebb(en) mindenkor friss halat tarthat-
na(na)k, melyből a Tiszt pinztis procrealhatna [Brettye H; 
VhU 593-4]. 

prokreálódik termelődik, terem; a se produce/face; 
(Frucht) tragen. 1735: egy véka el vetett Búzáról nem pro-
crealodik tőbb, más fél, vagy leg fellyeb két Kalongja [Me-
zősztjakab TA; JHb X/8. 24-5]. 

proku ráció I . gondviselés, gondozás; Ingrijire; 
Wartung, Pflege. 1634: Valamely hazunkhoz penigh vagy 
mayorkodó helyeinkhez, mayorsagh szölökis vadnak, azo-
katis ugy procurallya minden Wduarbiro az ky alatt my 
leszen, az mint legh iobban kéuantatik procuratioya [UF \ 
330 I. Rákóczi György gazd. ut.]. 1726: Tiszt Baczom 
Mathe Vram ... maga kezére vévén ... a Kolosvari Farkas 
Uttzai Reform Templomnak restauratiojanak procuratiojat-
Mint hogy Isten segitsegebül tőkeiletesegre is vitte s vitette 
[Kv; SRE 152]. 1737: animállya és disponállya a' kösséget 
... termésének szorgalmatos procuratiojára [ApLt 4 gr 

Haller János aláírásával]. 1749: eddig el fojt dolgait az I ••• 
malitiosĕ fojtatta, s, ezen lovak(na)k is custodiajat és p(ro)' 
curatioját magara vállalta [Torda; TJkT III. 263]. 1786: M 
Város Erdejének ... szorgalmatos procuratiojakrol aszt bij 
zonyosan tudam mondani, hogy ha magak nem őrizték 
volna... mai napan nem volna erdejek olly allapatban, m^t 
vagyon [Torockó; TLev. 4/13. 10]. 

2. karbantartás; întreţinere, Ingrijire; Instandhaltung 
1756: Minthogy pedig ezen kertésznek fizetése, és az in ' 
strumentumok procuratioji sokat absorbealnak, a* kertnek 
proventusa nem exponaltatik [Déva; Ks 101]. 1772: Adá-
mosi Malma eő Excellentiájának ... más külőmb provisi°" 
val, s procuratioval curaltatott [Sövényfva KK; JHb LXVW 
2. 358] | nem a Királyfalvai Határra építtetett Malma okoz-
ná az eö Exllja Malma két utolsó kerekeinek Lassúságát* 
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hanem az eö Exllja Malmának régiségé, meg rokkanása, és 
gyenge procuratioja [Kük.; i.h. 387]. 

3. előállítás; procurare, obţinere; Herstellung. 1770: 
minthogy ennek előtte is azon Hajokra Szkábakat magam 
vasat administráltattvan procuráltattam, most is Szkábák 
procuratioját... parantsolom [Déva; Ks 78. 20/8]. 1786: A' 
Ferriculturához főbbképpen kívántatván a* szén, mi annak 
procuratiojára készítésire harmadik, negyedik határra ... 
kelletik mennünk [Torockó; TLev. 9/24]. 

4. ápolás; îngrijire; Pflege. 1747: Egy alkalmatossággal 
meg betegedvén Josziv ... p(ro)cura(ti)ojára míg betegeske-
det az Német Molnárné látogatta és p(ro)curalta [Déva; Ks 
U2 Vegyes ir.]. 

5. ügy/per ellátása/képviselete; acordarea asistenţei juri-
dice într-un proces; Rechtsvertretung in einem Prozeß. 
1660: vadnak az hazaban Procuratorok, megh eddegh azért 
haza idegen Procurator (!) nem admittal Fiscus dolgán 
kivül, az haza terhetis az itt való Procuratorok viselik 
hittelis nem leven keoteles az itt való Causa procuratiojara 
[Kv; TJk X/3. 272]. 1754: Groff Komis Antal Atyánkfiá-
nak azon Causának procuratioját Concredáltuk ... hogj az 
magánál lévő Levelekkel procedállyon [Nsz; Bom. I. 21]. 
1770: a volt politicája, hogy ... akárki requirálta valami 
causájában, soha sem mondotta, hogy nem vállalhatja ... 
úgy annyira, hogy nem bírt a causáknak procuratiójával, 
hanem sok periculumban forgott amiatt [RettE 223]. 

prokurál 1. gondoz, gondját viseli; a îngrijii, a avea 
grijă de ceva; pflegen, warten. 1693: Hogy az Arvak dolga 
? tartasa in suspenso ne maradgjon ... ă Dna Relicta ... 
igyekezzek jovokotis procuralni [Ne; DobLev. 1/38. 2]. 
1700; Intetik ... az özvegy Gyerōfîi Borbára, hogy a kezé-
nél lévö Jószágát, és fel kélhető Jovait az Árváknak ugy 
Procurállya és administrállya, hogy el szenvedhetetlen kárt 
az Arvák(na)k ne tégyen [Gyf; Ks 90 gub.]. 1700/1716: az 
Makfalvi benn való örökségeket es anna<k min>den 
appertinentiáit ... hagyák, vallák, es adák ... az sz. I(ste)n 
ditsösségére az makfalvi mater Ecclesiá(na)k, ugy hogy 
( kit I(ste)n távoztasson:) ha csak három Ref. ember ma-
radna is az Ecclesiában, azok procurallyák ezen Legatiot s 
administrallyák I(ste)n dicsössegere az hova illik [Kibéd 
MT; MMatr. 192]. 1701: eö Kegme Curator lévén, boldog 
emlékezetű Fejedelem, Idösbik Apafi Mihály ... Kegmes 
c°llatiojavaI való Donatio ... eö Kegme kezénél volt es 
ţempestivg ne(m) p(ro)curalta, a hol illet volna [Bom. 
ſp<XlX. 6]. 1711: az Dotalistanak az Ország Tőrvénye 
s*erént, mint hogy az Ura neve viselésiig a jószágban kell 
Maradni, igy Mihálcz Miklósné Aszszonyom is, abban ma-
radván, és ö kglme mellett neveletlen Árvák lévén, mint 
Naturális Tutrix, azokot mind Személlyekb(en), és részek 
szerént való jókban procurállya [Altorja Hsz; Borb. I]. 
*p2: légyen egy bizonyos, értelmes, és a' Megyében 
elsőbb residentiaju ember, a' ki a megye pénzét procurálya 
ţ? számot adjon róla [HbEk Konz. hat.]. 1748: Búzás 
hſsok ... az Néhai férjéről Bōndi Mártonról maradott 
Mpbiliákat ... el nem tikozolya illendőképpen procuralya 
l 8h; Told. 25]. 1751: három kőből ősz buzatt jol meg 
Mivelt Főidben jo alkalmas időben el szántson Vessen, és 
?*1 meg<tak>aritassa, be hordassa és procurája [Mezőbánd 
M T ; MbK VII. 12]. 

karbantart; a întreţine/îngriji; in Stand haltén. 1706: 
Vagyon edgy fűrész Malom az mellyet ha rendesen procu-
ra,nak szép hasznot vehet(ne)k belőlle [Hsz; Törzs. Rákó-
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czi inv.]. 1711/1792: az kútnak az fele legyen Etzken 
András Uramé együtt procurályák [Dálnok Hsz; BLev. 
Transs. 28]. 1737: a melly Vámos Hid vágjon és a mellyet 
Nms Varásunk propriis Sumtibus procurál és manuteneal, 
mostis épp állapottyában vágjon [Dés; Jk 473a]. 1770: egy 
György nevü Malom Mester ... a maimat procuralta addig 
jol is forgott, annak utánna kezdett a sok Molnárok változ-
tatása mián roszszobbul forogni [Sövényfva KK; JHb 
LXVII/115] | az Alpareti határon ... egy jokora hidat tsi-
náltunk, és asztatt procurállyuk [Bujdos SzD; JHbK XL/8]. 
1817: A veteményes Kertnek ... az Uttza felöl való 
kertelése 41 öl, némelly helyeken Repara(ti)ot kiván a ső-
vénnyes, egyébb aránt jol procurálva még jo darab ideig 
megtart [Ördöngösfűzes SzD; örmMúz. 5]. 

3. megmunkál/művel; a cultiva/lucra; bearbeiten, kulti-
vieren. 1634: Valamely hazunkhoz ... mayorsagh szölökis 
vadnak, azokatis ... procurallya minden Wduarbiro [UF I, 
330 I. Rákóczi György gazd. ut.]. 1698: Az Komjatszegi 
Portiotis ö kglmek procurallyak [Ne; DobLev. 1/38. 4]. 
1726: lévén nyolcz ől vetéskert azon belső fundushoz, azt 
is tartozzék procuralni Sándor István uram mindaddig, mig 
ő kegyelme manutenealja azon belső fundust [Szentmihály 
Cs; SándorO 273]. 1766: holmi káposztás kertetskéket 
procurálnak az uton alol többire minden emberek [Szent-
egyed SzD; WassLt Barbosz Prekup (54) zs vall.]. 

Szki felében 1700/1716: Az gyümölcsöket is ha ma-
gok birhattyák szabadságokban lésze(n), de ha másokkal 
akarják birtatni, az megye lévén közelebb, mint neki legált 
örökséghez, felében procurallya [Kibéd MT; MMatr. 192]. 

4. (be/meg)szerez; a procura; schaffen. 1670: Kegyel-
med élése felöl némely nap mind az vármegyének, mind 
penig Újhelyi uramnak Írattunk vala, hogy Kegyelmednek 
fogyatkozása ne légyen, elhittük, eddig procurálják is 
[TML V, 55 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1757: bajoson és ne-
hezen és nagj Bajjal, s kőlcséggel lehet ... Pénzel is fát 
Procuralni [Budatelke K; LLt Fasc. 129]. 1784: Azon ... 
Executionak alkalmatosságával enis jelen voltam ... Földes 
Uram küldőt, hogy a' Déákok(na)k a' mi kévántotnék, azt 
procurálnám [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 48]. 1789: ugy 
lattya, hogy eö nagysága inkább meg építhette, s conservál-
hatta volna az malmot, mint ezen mostani egyedül való 
szegény árendátor; mint hogy ennek semmi Erdő mind a 
malom építtésére, mind pedig a Gát kötésére nem engedte-
tett, hanem mind azokat pénze által kelletik procurálni 
[AbosfVa KK; GyL. Tóth Ferentz (45) árendátor vall.]. 
1822: A' Malmakhaz meg kívántató Fagyat, es Vasat Ugy 
egyéb aprolékos költségeket is Maga az árendátor fog 
supportalni és procurálni [M.köblös SzD; RLt]. 

5. intéz; a aranja; erledigen. 1753: Fogattam meg Bács-
nak ... Groff Komis Ferencz Ur eő Nga Sz. Margitai Jószá-
gába) ... Kimpán Vasziliát hogj ... az eő Nga Johaira gon-
dott visel... njár(na)k idején azok(na)k gjüjteményit, Turó-
vul, vagj sajtul az mint kevánom procurálja, rendes compe-
tentiajat administralja [Ks 18. CII Szőkefalvi Kosa Sig-
mond gondv. keze írása]. 

6. (állatot) gondoz; a îngriji (animale); sich um die Tiere 
kümmern. 1744 k.: a Menyem ... hozot volt házomhoz 
edgy kis borjucskát, de már három Esztendőktől fogva, én 
leg inkáb bajoskodtom vélle, mint teleléssel azt procurál-
ván s mind pediglen az Portiot meg adván erette [Kersec H; 
Ks LXII/13]. 

7. ápol, gondoz; a îngriji; pflegen. 1700: ha az vénség 
ugy meg erötelenitené, hogy maga táplálására alkalmatlan 
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lenne, az meg irt sz. Eccla, mint az édes Atya szokta jo 
gyermeket procuralni, ugy procurallya, táplál lya, és ... 
holtáig jo gondgyát visellye" [Kibéd MT; MMatr. 191. — 
aLökös Pálnak és feleségének]. 1734: Tudom bizonyosan 
hogy sokszori betegeskedések alkalmatosságaval, olly fide-
liter és olly Sumpmose procuraltak az Urfiakat, de kivált 
Barcsai János Uramat, hogj ha az Urak(na)k edes Gyer-
mekek lettenek volna is többet nem lehetett volna csele-
kedni [Kv; TKI Steph. Enyedi (41) ns vall.]. 1737: (A bá-
bák) tartoznak, azonn betegeket, kikhez hivattatn(a)k gyer-
mekeikkel egjgjütt jol procurálni [Dés; Jk 474a]. 1747: egy 
alkalmatossággal meg betegedvén Josziv ... mig beteges-
kedet az Német Molnámé látogatta és p(ro)curalta [Déva; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 

8. ellát/intéz/rendez; a rezolva/aranja; erledigen, schaf-
fen. 1678: Úgy hallom, az én ittvaló mutatásomat is igen 
tekerik ő kglmek udvarnál... bizony jobb volna, ha ők is itt 
ülnének, s folytatnák mások indulatok nélkül az dolgokat 
és procurálnák, ne annyira a magok dolgát, mint az hazáét 
[TML VIII, 49 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1683 u.: 
ha edgy nap lészen hordása ă Praedikator és Mester bérinek 
... tartozzék Feleis ă Mester buzaja el rakását procuralni 
[Fele MT; MMatr. 405]. 1702: porontsollyak ... hogj a meg 
irt mindenféle Contributiokat kegyeltek idején procurallya, 
fel szedgje [UszLt IX. 77/55 gub.]. 1738: Ezen dolgokat" 
... Procurállyák 's Promoveállyák a Tkts Nms V(a)r(me)gje 
előtt Hadnagj Nztes Löcsej Jóseff Assessor Dobolyi Már-
ton, Pap Ferencz, és Nótárius Atyánkfiai ö kglmek [Dés; Jk 
1507b. — aTi. a kvártélybeli szolgáltatásokra von. meg-
egyezést]. 1748: (A lótól vájok) Captivaltatta(na)k. Az 
edgyiknek Felesége az elfolyt egész nyáron itt az Városon 
commoralván, semmi reportumot valami szavatyosság iránt 
nem p(ro)curaltak az Ik. illy hoszszas raboskodások(na)k 
ideje alattis [Torda; TJkT III. 219]. 1777: Nyikula Győrgy-
net Jank Petru meg paraznitván azután a' Gyermeknek el 
vestéssét is procuràlván ... Petru tagadgya [H; Ks 111 
Vegyes ir.]. 

9. (hivatalos ügyet/pert) ellát/képvisel; a acţiona (într-o 
cauză/într-un proces); (Rechtsangelegenheit/Prozeß) vertre-
ten. 1650/1667: immár magha ... el kezdetté Kéndi János 
vrammal az pert, ki költségében tőit csak eddighis ő kegy-
mének ... Kendi János vramis igéré arra magát, hogy szive-
se(n) procurállya maga kőlcségén pereit ... Csákány 
Györgynek [Kelementelke MT; Ks NN. 25]. 1677: a' Birák 
... limitállyák-el micsoda fizetést érdemeilyen ... a* Proká-
tor, és ackor... a' Prókátor ... tartozzék azon fizetésért igas-
ságossan procuralni [AC 209]. 1700: Mü ... Komis Sig-
mond, es Komis István alkuttunk meg Gidofalvi István 
Urammal; hogy eö kglme Erdéllyben mindenüt lévő keves 
Jószágunk iránt orialt, és orialando törvényes dolgokban 
Procatorságaval succural, ugy p(ro)curálya a mi absen-
tiánkban mint legitimus Procuratorunk igazán és hűségesen 
mint magunk [Gyeke K; Ks 90]. 

10. ügyvédként/szószólóként tevékenykedik; a acţiona 
ca avocat; sich als Anwalt/Fürsprecher betätigen. 1570: Az 
procuratorok feleol eo k. varoswl azon keryk biro vramat 
hogy Neh engedye Idegen Ember Mellet eoket procuralny, 
hanem chyak az Ithwalo ember Mellet [Kv; TanJk V/3. 
8b]. 1586: Melchior Nemet... fassus est... Jgarto Georgy 
... Azért Sem En maga(m) elle(n) Sem felesegem elle(n) 
hwtyt meg ne(m) alla hane(m) Ellenwnk procuralt es agait 
vga(n) Jtt Coloswarat az Tanach haznal [Kv; TJk IV/1. 
615]. 1700: a' N.orszag Articulariter meg szorította hogy 
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egy Causans ket Procuratomal többet maga melle nem 
attrahalhat; a* mi székünkön penig a' ki procuralna nin-
cse(n) töb kettőnél... Minthogy penig Almasi ur(am) resol-
valta magat hogy Nika Peter ur(am) mellett ne(m) procural: 
ergo ... Ujvari Miklós Ura(m) eő kglme procurallyon [Dés; 
Jk 217a]. 

prokurálás 1. gondozás, gondviselés; îngrijire; Pflege, 
Wartung. 1736: Lévén egy Nagy Gyalmos Tó ... azonn Tó-
nak Gáttyát ... a' Mlgs Pársok közönségesen tartoznak 
Conservalni, és procuralni s újítani a* Zugot... negyed ré-
sziben az Ur Bánffi Sigmond Uris igéri Contribuálását pro-
curálására [Záh TA; Mk V. VII/10]. 

2. karbantartás; întreţinere; Instandhaltung. 1738: Ha az 
éppitendö Hid a mi incuriánk miatt romladozik, vagj ollyas 
particularis romlása Jég miá, vagj viz miá esik meg eppit-
tetni magunkat obligállyuk 's úgj annak procurálására 
[Dés; Jk 503a]. 1752: kérék ... Hogy a' mostani Uj Csáni 
határon épített két kövü Malom(na)k felső kövét adgya 
által nékiek mindenkori szabados őrlés végett, ígérvén ma-
gokat azon tó gáttyának fele procurálására, melyre Szt 
Iváni Sigmond Vr(am) is accedálván által adá [Born. X. 
16]. 1768: az Malomnak erigálása és a' Rétnek két Árokra 
valo vétetése előtt az alsó Rét ... igen Seppedékes Nadas 
helly volt, azután az Árkok tettek rajta igazítást, viszont á 
Keresztül menő Gátlás és ă Vendég Fogadon alol az Árok-
nak nem procurálása, a' Felső Retett ... el Nádositotta és 
vesztegette [Cege SzD; WassLt]. 

3. beszerzés; procurare; Anschaffung. 1684: Én Endes 
Miklós ezen túl csak az eőr és uám gonduiselésére s ahoz 
tartozó szükséges alkalmatosságok procuralasara rendeltet-
uén, ezek iránt keötelezem magamot [Szentmihály Cs; 
CsVh 88]. 

4. (állat) gondozása; îngrijire (de animale); Kümmern 
(um die Tiere). 1740: e mostani terhes időb(en), az Mili-
tián(a)k terhes Forspontozásit ... nem lehet Supportálni ... 
Azon Lovak(na)k procurálására pediglen, facultáltatik 
Hadnagj atyánkfia ō kglme ... egjgj arra alkalmas embert 
fel venni [Dés; Jk 532b]. 

5. (el)intézés; aranjare, rezolvare; Erledigung. 1681: a 
Connumera(ti)io és Inventálás alkalmatosságaval, a' sok 
féle egiben jőhetö dolgok ebben a' formába(n) nem Com-
portaltattak ... most ... a' Connumerator cselekette azért, 
hogi a' Dnus Terrestrisnek unadalmat el távoztathassa; és 
ezzelis könynyebb s serenyebb munkaja lehessen, minjj 
ezeknek procuralásab(an) [ALt Urb. 2]. 1695: A Mészne* 
Vistábul valo haza szállitásanak procurálását, jo szivei & 
vallalá Ujfalusi Sámuel Vr(am) [Kv; SRE]. 1722: hogy 
az Kolosváriak valamit tangálnának kivált Excellad i r ^ . 
nem vélem; de hogj azon Városnak holmi p u n k t u m o k b a 1 

allo dolgai lévén az Cancellarian, az egész Gyűlés alatt ^ 
oda valo Biro edgjszer sem jőve hozzám nem becsület tetc* 
lért, hanem maga kötelessége szerént az Varas dolgain^ 
procurálásáért, nem volt sem emberség, sem kötelesség®' 
nek végben vitele [Buza SzD; Ks 8 Bornemisza János leV-J-
1731: A Fö Strasamester ur(am) eö Nga szállása körül 
vántato Munka Procuralasara Commissariusok(na)k Haj' 
nagy Atyánkfia eő kglme Assistentiajara az dolgosok ntfl,e 

... rendeltettenek* [Dés; Jk 420b. — aKöv. a nevek felsJ 
1737: abaliénáltatott Reteink, hogj Nms Várasunk(na)kre* 
habeáltathassanak, annak a dolognak Procurálására, ffljjl0 

Procurátorok előtt, mind egjebütt az hol illik munkálkodá-
sára ... deputáltattaka [Dés; Jk 471a. — aKöv. hét név]. 
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. 6. (per) ellátása/képviselete; acordare de asistenţă 
Juridică (într-un proces); Rechtsvertretung (in einem 
Prozeß). 1643: Kouasznan lakó Thamasi Mihály Deák es 
feleseghe Balogh Sara alazatos könyörgesek altal adgyak 
éltesünkre jelentuen hogy uolna eö nekiek ugyan Kouasz-
na(n) lakó Balogh Mihalyal ualami eöreöksegh dolgabol az 
Orbaj Szeken teorueny szerent ualo agitalando causaiok 
Melynek procuralasara fizetesekelis Procuratorokot nem 
talalnanak [Gyf; BLt 9 fej.] 1649: myis keg(elme)sen te-
kintuen Veres Istuannak hwseges szolgálattyára, mellyet 
ekkedigh mind fiscusunk causáinak procurálásában, es 
egyéb eo reaia bízatott dolgokbannis igaz hüseggel uiselt... 
^securallyuk, es certificallyuk arról, hogy az fen specifi-
kált Malombéli Jussokért es igasságokért Ezer Magyar 
forintot deponálunk menteöl hamaréb kész pénzül [JHb 
JU/4 fej.] 1677: a* Procuratorok-is Principálisoktól rájok 
bizatot Causaknak ... a' causanak decisiojáig, tehetsége 
Şzerint, igaz sinceritassal való procuralására hittel legyenek 
kötelesek [AC 209]. 

7. ügyvédi/szószólói tevékenység; activitate avocäţească; 
Anwaltsbeschäftigung. 1577: keryk byro vramat Tanachya-
Ĵ al, hogy mégis lobban Munkalkoggyek eo kegmek ezen, 
Ja e' ket czykell meg alhat: vagy nem, eggyk az appellatio 
J°lga ... az Másik az Idegenen való p(ro)curalas az varos-
oelj ember ellen [Kv; TanJk V/3. 147a]. 1592: Traussner 
Lukacz vramnak az procuralasert Attanak f. 100 [Kv; 
szám. 5/XI. 7]. 

prokurálhat 1. gondozhat, gondot viselhet vmire; a 
Putea îngriji ceva; pflegen/warten können. 1781: Csetri 
Sámuel Vram, Hadi Szolgálatytyára adván magát ö Felsé-
gének a' Nemes Káinokianum Huszár Regementben, kevés 
Hereditássát Militaris Státussá miatt eddig sem procural-
hatta [Mezőbánd MT; MbK XI. 61]. 

2. megművelhet; a putea cultiva/Iucra; bearbeiten 
können. 1740: ö kegyelmenek arra tehetcsege nincsen, 

°gy az j o s z a g o t kertben tegye es procuralhassa kaszaihas-
sa, es gyümölcsetis meg tarthassa [Albis Hsz; BLev.]. 

elintézhet; a putea rezolva; erledigen können. 1776: 
L.aczk Sandru a' Kanczáját végye kezéhez, és ha meg gya-
vithatya, maradgyon Kanczájával, s Igna Ursz akkor ne tar-
l°zzék Semmivel, eö altalla fizetni itiltetett fele rész áráért 
Procuralhatván gyavittását [Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 

.4; -ja magát elláthatja/gondozhatja magát; a se putea în-
gr,ji; Sich versorgen können. 1732: Hogj Grabanicsné As-
szonjom Rádics Borbara Aszszonjt meg fogtatta, és én 
Kezem alá küldötte ... égj házban vélem tartottam, és abban 
's hálottam az holot magát ugj procuralhatta mint tetczet 
lKv; MvRKLev.]. 

Prokuráltat 1. karbantartat; a dispune sä fie întreţinut; 
M Stand haltén lassen. 1789: Ha eö nsga, ugy, mint illik a 
^almot curálni, procuráltatta volna, a Gáttyát előre ujit-
gattàk, erősítgették volna, az árviz annyira meg nem ron-
l°tta volna [DésiVa KK; GyL. Lőrintz János (49) ns vall.]. 
, 2* üzemeltet, működtet; a face sä funcţioneze; in Gang 
naiten lassen. 1755: azon Malomot Nsgod erőszakkal ĕs 
P°tentiose minden substantiajaval együtt occupalta, vio-
enter el foglalta, maga szamãra procuraltatya, usualya [H; 

XXX V/74]. 
3. vmivel elláttat; a dispune sä fie preväzut; versorgen 

^sen. 1761: Ezen gabonás ... alkalmas jo Epületis volna, 
n a alatta lévö megrothadozott Tzüvekljei heljett ujjakott 

tennének, es fedéllel mindenkor jol procuráltatnák [Pago-
csaK; JHbK LXVIII/1. 17]. 

4. elkészíttet, előállíttat; a dispune sä fie fäcut; herstellen 
lassen. 1770: minthogy ennek előtte is azon Hajokra Szká-
bakat magam vasat administráltattvan procuráltattam, most 
is Szkábák procuratioját ... parantsolom [Déva; Ks 78. 
20/8]. 

5. véghezvitet; a dispune sä fie efectuat; zu Ende brin-
gen lassen. 1738: Ezeket4 pedig olly szakadatlan árullyák ő 
kigjelmek, hogy a Nms Város abban fogjatkozást ne szen-
vedjen; secus a Nms Város az idegenekkel procuráltattya, 
mind a szalonnának s mind az Hájjn(a)k fontai lejendő 
áruitatását [Dés; Jk 491. — aA szalonnát]. 

prokuráltathat működtethet; a putea face sä funcţio-
neze; in Gang haltén können. 1690: meg engettük, hogj ... 
uj malmot epittethessen és ... az említet Petelyeia határon, 
egj darab, víz hatta haszontalan földnek által ásatásával és 
azon Marus szakadékja martjainak szükséges helyeken 
valö meg erőssittetésével kívántató módon procuraltathassa 
[BálLt 52. —aPetele MT]. 

prokuráltatik 1. karbantartatik; a fi întreţinut; in Stand 
gehalten werden. 1754: vagyon égy darab Magyaros erdő 
a' Falun felyűl a Bádoki Tőrvényfa alatt... amely magyaros 
erdőből a Parochia körül való kert procuráltatik [Doboka; 
DHn 12]. 1757: Ha jobban Procuráltatnék Gáttyaa, és ... az 
üdő is faveálna többet is lehetne remélleni [Budatelke K; 
LLt Fasc. 129. — aA malomnak]. 1768: Igaz é az is, hogy 
azonn Malom árka jol nem procuráltatik, nem tisztíttatik 
...? [Abafája MT; Told. Huszár lev. 17a vk]. 

2. vmivel elláttatik; a fi preväzut cu ceva; versorgt 
werden. 1759: Alparéth nevü faluban 's ennek határán az 
ország uttyáb(an)... ollyan rosz és veszedelmes forrásos és 
Seppedékes hellyek vágynák gyakor hellyeken hogyha 
hidakkal és töltésekkel nem procuráltatnának éppen az út 
impracticabilis volna [Alparét SzD; JHbK XL/8]. 

3. kb. irányíttatik; a fi îndrumat/dirijat; geführt werden. 
1761: minthogy paraszt Vdvari Bírák által procuraltattok 
ezen eö Ngok udvarai, azok után járó Szántó és kaszalo 
földeket... ŏszve zavarták cserélték [Mezőcsán TA; Ks 15. 
LXXIX. 3]. 

4. gondoztatik, (élelemmel) elláttatik; a fi îngrijit/aprovi-
zionat (cu alimente); gepflegt, (mit Lebensmitteln) versorgt 
werden. 1734: Hol procuraltattanak a Tutela alatt lévő Úr-
fiak, kún Falun é vagy penig városán Collegiumban és ott 
... hányad magokkal voltanak az intertentiob(an) ...? [Kv; 
TK1 vk] | Tudom hógj itt benn az Collegiumban procu-
raltattanak az említett Úrfiak ... igen tisztességes interten-
tiojak volt [Kv; TK1 Jos. Déáki (54) pastor eccl. ref. rel. 
vall.]. 

5. kb. teljesíttetik; a fi realizat/înfăptuit; realisiert wer-
den. 1761: Mivel pedig Attyok hólta után hajadononn ma-
radt leányok successive parafernizaltatta(na)k, tehát ä mik 
ä közös joszag hasznából p(ro)curáltattak azok p(ro)ducal-
tassa(na)k, ugy hasonló képpen ha ă fiak ă közős jószágból 
magokot ruházták fegyverezték [Hsz, BLev.]. 

prokurátor 1. prókátor 

prokurátori 1. ügyvédi; de avocat; Anwalts-. Szk: hi-
vatal ügyvédi tevékenykedés. 1753: Keresztessi István 
Uram(na)k ... Procuratori hivatallya utan flór. Hung. 12 Dr. 



prokuratória 

34 | Adodott élö Harmadik Testimonialis is, ă mellyben 
Recognoscallya Bánffi György Ur(am), hogy eö klmetŭlis 
vett fel Rátoni Sámuel Ur(am) ... 6. Vonás forintokat ... 
ezen pénzt egyenessen vitték ketten Titt. Kolumb(an) János 
Uram(na)k, ugyan Procuratori hivatallya végett [Kraszna 
Sz; Borb. II]. 1809: Dersi Procürator... mikor igy publice 
denuntialtatik hogy nótát érdemlő cselekedetekben, Ha-
zánk állapattyának Lázzasztásaba magát elegyítette volna 
el nem halgatathatván procuratori Hivatalatol fel fŭggeszte-
tik [Szu; UszLt ComGub. 1655höz] *~spårta 'ua\ 1737: 
Nms Városunk Nagj Rétiből... abalienáltatott Réteink(ne)k 
Törvényes úton(n) való rehabeálhatására, tettzett a T. N. 
Tanátsn(a)k ... hogj Nztes Hunyadi Ferentz és Bálványos 
Várallyai Simon István Urainkat requirállyuk ... és Ő 
kglmek ezenn Procuratori Spartat amplectálták vólna [Dés; 
Jk 475a] * - szolgálat. 1737: Procuratori szolgálattyával 
nékünk succurálna ő kegjelme [Dés; Jk 475]. 1758: ö 
Nsgok Mlgs Gyermekeinek elö fordulható Törvényes dol-
gaiban ... hivséges Procuratori szolgálatot tészek [Mv; Ks 
8. XXII Dálnoki Medve Mihály keze írása]. 

2. gondviselői, meghatalmazotti; de procurator/manda-
tar; Verwalter-. 1818: Sz. Udvarhelyi Tit. Hajdú János Ur 
... eö Excellentiájának8 mig a Vár Földit és ahoz tartózó 
több Joszágokott ... birta Conventios Procuratora lévén 
hogy azon biradalom Mlgos Gróf Kornyis János Ur eö 
Nagyságára Szállót azzal meg Szűnvén az Exponens Urnák 
a Vár Földihez valo Procuratori Szolgálattya, egy esztendei 
Conventioja vagy még tőbb időreis ben maradott 
[Újszékely U; Borb. II. — aTi gr. Gyulai Albertnek]. 

3. - ember ügyvéd; avocat; Anwalt. 1763: Borbereki Ist-
ván ... ezen perinek folytotására tehetetlen lévén edgjezé-
nek meg egy mással, hogj az melly puszta Joszágot ketten 
bírnak ... inscribálnák ollj érdemes procatori embernek, a 
ki által... causáit foljtathatnák [Ne; DobLev. 11/344] | Meg-
hala a szegény Újhelyi András Némában, ki is jó literatu-
rájú, jó procurátori ember vala [RettE 156]. 

prokuratória ügyvédi megbízatás; împuternicire/man-
dat/procură de avocat; Anwaltsauftrag. 1667: Szabó Ger-
gely ... Kegyelmednek bizony igaz szolgája s örömest Ke-
gyelmed dolgaiban is fáradozott volna, ha az procuratoria 
mellett szólhatott volna [TML IV, 184 Vér Mihály Teleki 
Mihályhoz]. 1677: Procuratoriák ad rescriptum mindenün-
nen ki-adassanak [AC 265]. 1830: A Procuratoriát bé vi-
vén Enyedre ápertázás és Levatázás végett 2 nap Rft 4 [Ne; 
DobLev. V/1165, lb]. 

prokurátor-meghívás káros ügyvédi felelet visszavoná-
sa a peres fél által; retractarea răspunsului prejudicios/pă-
gubitor dat de avocat de către clientul său; Rücknahme der 
schadenden Anwaltsantwort durch den Klienten. 1571: az 
Procürator meg hiwasnak nynchen helye, Mert in prima 
instancia kellet volna tenny My kor az Noúú(m) (!) Be atta, 
de mostan ne(m) lehet mert tarde [Dés; BesztLt 23 Lucas 
L(ite)ratus Pestakhy nyil.]. 

prokurátorocska jelentéktelen kis ügyvédecske; 
avocă(el; unwichtiges Anwaltchen. 1773: Gr. Bánffi Dénes 
tudna az igaz1, de az is nagyon fractus; mely szerént tudom 
aféle nótáriusocskákkal, procurátorocskákkal fogják kipó-
tolni a fogyatkozást, az aféle pedig maga ellen nem ír 
[RettE 304. — aTi. felelni a II. József kérdőívében szereplő 
pontokra]. 
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prokurátoroskodik ügyvédként tevékenykedik; a prac-
tica avocatura; sich als Anwalt betätigen. XVIII. sz. m. /.: 
Ország Protestatiója, hogy Bihar vármegyéből proscribalt 
Pathai Máthét, Erdélyb(en) Procuratoroskodni8 [WassLt 
1630-ban kelt oklevél hátán XVIII. sz. második feléből 
való regeszta. — 8Ti. engedik]. 

proletár nincstelen, leszegényedett; care a säräcit, ne-
voiaş; arm, besitzlos. 1855: Mások erősíték, hogy az értel-
miség proletár részének ki nem elégített nagyravágyása 
okozta volna a forradalmat8 [ÚjfE 331. — 8Az 1848-as for-
radalmat]. 

prolixitás teljes terjedelem; prolixitate; ganzer Umfang. 
1619: Szkender pasa ... valóban mérges haraggal is be-
szélle, kinek akármi summáját, vagy prolixitását írjam 
Nagyságodnak, de csak az ígíretet forgatja, és valóban ado-
mány kell neki [BTN2 193]. 

prológus előjáték; prolog; Prolog, Vorspiel. 1710 k.: Az 
én veszedelmes tragoediámnak alkalmatossága, prológusa 
és rész szerént oka a Telekiek ezüsti, melyről ... sokat itt 
írnom nem kell [Bön. 978]. 

prolongál 1. meghosszabbít; a prelungi; verlängern. 
1763: Kolosvarott lakó Civist Kis Istvánt és Feleségét Pap 
Evat, kiket a felyeb el múlt Esztendőben Sz. Mihály Napig 
külön vetet(t)űnk volt, minthogy akkor nem Comparealta-
nak, most ezen külön vettetéseket prorongaltuk ezen Esz-
tendőben lejendő Gergely Pápa Napig [Kv; SRE 208]. 

2. elhalaszt; a amîna; verschieben. 1612: Berekzazj 
dolgát ad multa tempóra akaryak prolongalnj [Kv; PLPr 21 
fej.]. 1657: annyéra munkálódtanak az fejedelem pártjai, 
hogy mégis az electiót prolongálták [Kemön. 296-7]. 
1704: ha vagy egy találkoznék, aki ... afféle kigondolt 
frivolákkal akarná és kívánná azt8 prolongálni, az ilyen 
bene sibi attendat ne corruat [WIN I, 165. — 8BethIen 
Miklós ügyét]. 1763: méltóztassék addig valo időt engedni 
mig a Levelekhez nyúlhatok, mivel addig nem tudhatom 
mit kellessék oda engednem és mit magam részére retineal-
nom, hogy pedig prolongálni kívánnám azt éppen ne vélje 
Mlgs Bátyám Uram [Kapjon SzD; Ks 96 Haller János lev.]. 

3. (gyűlést) elnyújt; a prelungi, a face sä dureze mai mult 
(o şedinţä); eine Versammlung) in die Länge ziehen. 1671: 
Gyűlések alatt mikor a' Fejedelmek elsőben ki-küldik az 
Propositiot, más új Propositiok annak utánna ne annectal-
tassanak, mellyek a' Gyűlést prolongálnák [CC 24-5]. 

prolongálhat elhalaszthat; a putea amîna; verschieben 
können. 1588: Az factum eset ... Az perechyeny Reten ... 
mellyet si juris esset, Azt mondanok, hogy Semmynemó 
Juris Remediummal nem prolongalhattna myvel hogy Az 
eó Naga zazloia alat eset [Somlyó Sz; WLt]. 

prolongálódik meghosszabbodik; a fi prelungit; verlän-
gert werden. 1704: Ma hallottuk, hogy Magyarországban 
az armistitium prolongálódott volna usque ad ultimum 
Decembris, és azalatt a békesség tractája continuálódnék 
[WIN 1,285]. 

prolongálta tik 1. halasztódik; a fl amînat; verschoben 
werden. 1682: az Dna Actrix aszony eö kge embereieys (!) 
.. keszen volnanak documentumokkal, s — keszekis 



989 

instanté exhibealni, hogy azért az dologh ... tovab mégis ne 
p(ro)longaltassek Tisztünk szerint keteleníttettűnk az do-
loghoz niulni s abban p(ro)cedalni [Kv; RDL I. 161]. 

2. elnyújtatik; a fi prelungit; verlängert werden. 1657: 
Ez tracta azért addig prolongáltaték, hogy azalatt az danust 
római császár felindítá az svecus ellen háta megé, és Mor-
vából visszavonatá Dániára [Kemön. 193]. 

promemoriális emlékeztető; notă; Erinnerungsaufzeich-
nung. 1828: Gr. Vass Miklós Ur Procuratora Nagy István 
által pro Memorialissa mellett reaccludállya sub D ... azon 
Conscriptiot [Cege SzD; WassLt]. 

promisszió tanitói járandóság; retributia/remuneraţia 
înväţätorului; Lehrerbezüge. 1823-1830: a fiamért minden 
Sokadalomra adtam ... Rhf. 3. Minthogy pedig az exame-
neken declamator is volt, nyárba 20, télbe 15 Rhf 
promissiót [FogE 121]. 1870 k./1914: Promissio: régebb 
időben a kialkudott tanitói sallarium, később a tanulók 
szülői által a priváttandijon felül s leginkább az osztály- és 
szaktanítóknak adott pénzbeli jutalom [MvÉrt. 36]. 

promisszió-adás tanítói járandóság megadása; achitarea 
retribuţiei pentru învăţător; Übergabe der Lehrerbezüge. 
1823-1830: volt egy más jövedelmem Nundiale vagy So-
kadalmi ajándék név alatt, mely szerént minden tanuló a 
classisbeli praeceptornak adott legalább három krt egy-egy 
Sokadalmon ... Már most a kétszeri promissio-adás is 
megvagyon de a Nundiale is megmaradt [FogE 120-1]. 

promisszum ígéret; promisiune; Versprechen. 1619: 
Felséged az nova confederatióra készített követ urakat az 
promissummal együtt expediálná, hogy tavaszig még itt 
benn lennének; az promissumját valóban megvárják [BTN2 

370]. 

promittál 1. előterjeszt; a prezenta/înainta; unterbreiten. 
1593; Ötödzör, mondgia hogi engedetlen woltam az Capi-
tani vram tötte törvinnek, en nem zegtem meg az Capitaní 
Vram Torujniet, ha abból exponallya az hul p(ro)mittalta 
bog' mas Eskottoket zerzettonk wolna [UszT]. 1736: Ugy 
esett értésünkre hogy a Tktes Nms V(á)r(me)gjének egj hét 
a'att Generális Girás Széki fog Celebráltatni, hovais sze-
gény nyomorult Várasunk igyes bajos dolgainak a quartély-
tartás és Servitz iránt való Instantiat promittállyanak Had-
nagy Nztes Lőtsej Jóseff és Zilahi István kedves Atyánkfiai 
ö kglmek [Dés; Jk 462b]. 
. ígér; a promite; versprechen. 1599: Pegreczy Balinth 

citaltatwan megh eskeott, es vallassat Irwa promitalta be 
Adny [Kv; TJk VI/1. 303]. 1639: Vegezte ezt az Eccl(es)ia 
az Schola Mesterek feleöl hogi ... tartozzanak ... az obe-
dientiara ... kezetis be adni: mind Seniomak es Pastomak, 
"? Peniglen erre obedientiaiat nem promittallia ne reci-
P'altassek [SzJk 46]. 1668: Korod nevü Faluja lévén az 
Varosnak ... kérnők, s admonealnokis eo kgeket, hogy 
remittalnak eo kglk azon Zálogos Falut à városnak ... ă 
jj?egh ighért conditio szerént remittalni azt promittalak eo 
Kgek [Kv; KvLt 1/181]. 

3- -ja magát vmire ígéri/kötelezi magát; a-şi lua obliga-
ţia/angajamentul de a face ceva; sich zu einer Sache ver-
Pnichten. 1631/1716: Pokai György Protestál, hogy citál-
tatta volt Esperest Vr(am) eleiben ã mai napon K. Sz. Mik-
,0SI pokai Pétert és Pokai Miklóst ez okon: hogy ă mint ã 

protestáció 

megye dolgábul ... arra promittálták volt magokat, hogy 
Pokai Győrgyei égy terhet viselnek, de azok ä Sz. Coroná-
tol adott privilégium szerint consentialnának vélle, de fize-
tésben) nem [Káposztássztmiklós MT; MMatr. 58]. 1645: 
az d. A Diosi Mihály arról p(ro)mittallya magát, hogy 
mostis el veszen annyi degradált garast boráért à mint ak-
kor mikor atta az Inek [Kv; TJk VIII/4. 31]. 1651: az J. ar-
ra p(ro)mittalta volt Eó magatt, hogy vgy le szallittja az ga-
tot es Uiszet hogy az A. molnanak karara nem leszen 
[Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 1682: Szabó Jstvan Ur(am) ... 
kevana ... hogy ne lattassanak az Atiafiak igassagokb(an) 
igy megh szoríttatni, hanem had go(n)dolkodgianak mit 
kellessek czielekedniek, azonb(an) penigh eő kge szam-
adasra magat semmikeppen nem p(ro)mittala [Kv; RDL I. 
161]. 

promóció 1. társadalmi helyzetben/rangban való előre-
haladás; promoţie, urcare pe trepte mai înalte; Aufstieg im 
gesellschaftlichen Stand | előléptetés; promoţie, înaintare în 
grad; Beförderung. 1619: most volna ideje, mind az őnagy-
sága Bethlen famíliájának promotióját követni, s mind 
penig az ország közönséges békességét megtartani s őrizni 
[BTN2 275]. 1657: frék azért mindjárt néki ilyenképpen: P. 
P. Édes kedves atyámfia és komám ! ... Emlékezzél meg 
arról, midőn sokszor békételenkednél véled nem szolgálta-
tás és promotiódnak nem létele felöl [Kemön. 200]. 1710: 
gróf Csáky László ... neheztelvén azt, hogy őneki nemigen 
adatik promótiója, noha Bánffy Dénesnél magát... érdeme-
sebb személynek tartaná, hogy bosszúságot tegyen Bánffy 
Dénesnek, feles puskásokkal és ebekkel éppen a boncidai 
erdőre mene vadászni [CsH 111]. 1762: Gr. Bánffi Dénes 
... Kővár vidéki kapitány lesz. Ugyan nagy promotió ! 
[RettE 143]. 1772: sok szép virtusokkal bíró derék ember 
volt3, nekem is igen jó uram, de soha promotio után nem 
járt [i.h. 269-70. — "Székely László]. 1788: Az Ötse(m) 
Andris írja levelib(en) hogy udvari hivatalra akarja magát 
adni; de én azt jovasolnám, hogy még egy vagy két eszten-
deig tanulgatna... idővel várhatná promotioját [DLev. 1. II. 
23]. 1823-1830: gróf Teleki Sámuel ... azt irta", hogy a 
protestáns ifjaknak nagyon eminenseknek kell lenni, ha 
promotiót akarnak [FogE 107. — "Bécsből]. — L. még 
BÖn. 950; CsH 123, 158, 362, 426; RettE 247, 377; SKr 
481. 

Szk: ~t ér. 1758: szegény ördög István bátyám addig in-
cselkedék utánam, míg ott maradék három esztendeig ... ha 
Isten éltette volna, bizonyosan tudom, hogy eddig promo-
tiót ért volna s nékem is szolgált volna [RettE 64]. 1775: 
Mósa László ... Sokszor candidáltatott gubernialis secreta-
riusságra, ítélömesterségre, s ha pápistává lett volna nagy 
promotiokat ért volna [i.h. 359] * ~t érhet. 1775: hallám, 
hogy br. Kemény Miklós úr is megholt hirtelen ... Derék, 
értelmes és generosus úriember vala, de promotiót nem 
érhete [i.h. 349] * ~-t szerez magának. 1710: (Jósika Imre) 
felmene Bécsben, s ott promótiót szerze magának | (Károlyi 
Sándor) igen ravasz és practicus ember lévén, hogy magá-
nak promótiót és jövendőbeli securitást szerezzen, alattom-
ban tractálni kezde a német generálokkal s kivált Pálfîy 
Jánossal [CsH 322,455] * derekas 1657: az fejedelem-
nek ... és az magyar nemzetnek nagy jóakarója vala", mint 
kinek atyja az magyar nemzetbéli István királytól vött is 
volt derekasabb promotiót [Kemön. 82. — "Stanjslaus Lu-
bemierszki] * e világi 1772: (Ifj. Bethlen Ádám) fia 
volt amaz örök emlékezetre méltó Bethlen Ádám úrnak ... 



promóciócska 

testvére pedig Gábornak és Miklósnak, kik mind az ketten 
pápistává lettek volt e világi promotióért [RettE 266]. 

2. (fejedelemségre való) emeltetés; ridicare (la domnie); 
Erhebung (zum Fürstentum). 1630: inkab io commenda-
tionk altal syncere promouealni igiekezzwk az Rákóczi 
Georgj Ur(am) eö keglme Feiedelemsegere ualo promo-
tioiat [Törzs. I. Bethlen István nyíl.]. 

3. előmozdítás; promovare, susţinere; Begünstigung. 
1619: Az Felséged nagy hűsége és hatalmas császárhoz 
való engedelmessége felöl szavokból ... az az summa, de 
sok gradussal feljülhaladja az Felségedhez való jóakarat ez 
mostani dolgunknak promotiójában [BTN2 361]. 1657: 
hogyha miben kévánja az fejedelem, kész lészen ő is 
cooperálni dolgának promotiójában mind lengyelországi 
nagy ember jóakarói által, s mind egyéb utakon [Kemön. 
297-8]. 1677: az mi dispositiónk rendes és helyes lévén, 
tartják magokat akaratunkhoz, vigyázván nemcsak magok 
dolgának promotiójára, hanem az mi securitásunkra is 
[TML VII, 412 a fej. Teleki Mihályhoz]. 1700: Mint hogy 
a' kőzőnseges Jora mind születtettünk mind annak promo-
tiojara kötelessek vagyunk az hidis ollyan kőzőnseges jo 
lévén melynek periclitatiojat szivünk fajdalmaval lattyuk, 
Végeztük azért ... hogy minden marhás ember hozasson 
egy egy szál jo fát [Dés; Jk 303]. 1717: Én az miolta itt 
vagjok mindenekben igjekezte(m) az Biroval edgjütt az 
Méltóságos Vr dolgai(na)k promotiojaban [Búzásbocsárd 
AF; BfR Lőrinczi László lev.]. 1731: Bellicus Secretarius 
Rüesch vram ... ex catharo et disenteria e' Világból ki 
mult, adgyon Isten hellyébe a' ki az Catholica Religio pro-
motioját Zelallya [Kv; Ks 99 Blási Máté lev.]. 1738: Bő-
lőni László ... Excellentiád kglmes Patrociniumát implo-
rallya, e szegény Vár(me)gyének igyes bajos dolgainak pro 
Bono Publico Lejendő promotiójára [Kr; Ks 99]. 

4. előmenetel; promovare, avansare; Vorankommen. 
1695: Meg emlekezzék ... arról Quartas Ur(am) hogy a' 
minemű jok kezében deveniálnak, azok az Ecclesia promo-
tioyara tartoznak [Kv; SRE 33]. 1696: eo Felsege Szol-
ſ,alattya es az keresztenysegh fegyverenek promotioja ugy 
kevannya az kózeleb el mult Marus Vasar helyi, Gyúles 
alkalmatossaggal (!) kelletet az eó Felsegé Erdélyi magazi-
numi Szükségére M. Ezer kóból Búzát fel vetnünk [MbK 
85 gub.]. 

5. vmilyen fokozatra emeltetés; promoţie, ridicare la o 
demnitate mai maré; Befòrderung in einen Rang. 1823-
1830: Adott az öreg báróné, Kemény Miklósné egy formá-
lis szimplás aranyat, és e volt, amit academica promotióba 
kaphattam, senki csak egy fillért sem adott [FogE 161]. 

promóciócska szerény előmenetel/előléptetés; înaintare 
în grad; kleine Befòrderung. 1758: azon gondolkoztam, 
hogy s mint lehetnék katonává valami kevés promotiócs-
kával [RettE 66]. 

promontórium szőlőhegy; podgorie; Weinberg. 1710: 
az Nagy falvi Promontoriumon az Szoár hegyen [Nagyfalu 
Sz; EHA]. 1749: a meg irt Promontoriumb(an) ... sohult 
homlitás nem observaltatott [Marossztkirály AF; Told. 3]. 
1750: a' Tsonkás és Óh-hegy nevezetű Promontoriuniók-
ban két darab Szőlleje [Koronka MT; EHA]. 1759: az 
Déési határnak Felső Nagy Mezei nevezetű Promontoriu-
mán [Dés; EHA]. 1794: a Koszta n. Promontoriumbéli 
szőllője [KarácsoníVa AF; EHA]. 1829: ugy nevezett Nagy 
hegy Promontoriumban [Mv; MvHn]. 
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Hn. 1727: Somlyai Promontorium [Somlyó Sz; EHA]. 
1740: A Kolczbéli Promontorium (sző) [Hosszútelke AF; 
EHA]. 

promotor támogató; promotor; Unterstützer. 1657: trac-
tájok ezekről lön ... 2. Hogy az fejedelemasszony is, Cathe-
rina, lenne promotora Rákóczinak | az fejedelem is ... kére, 
lennék már akár csak az kész dolognak promotora | Ez 
Gyulai Ferencnek nagy promotora, fautora voltam 
[Kemön. 128, 141, 222]. 1662: (Pákai Benedek) az elmúlt 
gyűlésben az ő promótorinak tetszésök és akaratukhoz úgy 
szabta magát ... hogy néha ... tisztének egyenes útából ki-
tántorodott [SKr 115]. 1669: Bizony az Isten megáldja ő 
nagyságát is, csak legyen mint eddig, úgy ezután olyan 
szíves promotora az mi vallásunknak [TML IV, 597 Teleki 
Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1675: hidgyje el Kegyelmed, a 
mi kegyelmes urunk ő nagysága a közjónak igaz javát 
kivánó promotora [TML VII, 12 ua. Szepesi Pálhoz.]. 

promótus védenc; protejat; Schützling. 1662: efféle elő-
mozdíttatott személyeknek minden szempillantásokban kü-
lömb-külömb színeket kell venniök ... valamit akar a pro-
mótor, akarni kell a promótusnak is; valami tetszik a pro-
mótomak, tetszeni kell a promótusnak is [SKr 115]. 

promoveál, promovál 1. előmozdít, támogat (vmit); a 
promova/susţine (ceva); befòrdern. 1619: Nem lehet az 
concordia köztök3, ha mind egyéb dolgokat complana lnak 
is: qui erit superior, mindjárt azt akarja, hogy promoveálja 
az ő religióját [BTN2 223. — "Spanyolország és Franciaor-
szág, Anglia, Belgium, Velence közt]. 1670: az két várme-
gyének az mi dolga van, mind én promoveálom urunk ö 
nagysága előtt [TML V, 58 Naláczi István Teleki Mihá ly-
hoz]. 1677: En T. és T. esküszöm az élö Istenre, ki Atya, 
Fiu, Szent Lélek, tellyes Szent Háromság egy igaz Isten, 
hogy a' négy recepta Religioknak ez Hazában valo meg-
-tartására igyekezem tellyes tehetségemmel, és soha annak 
oppressiojával a* magam Religióját promovealni nem 
akarom [AC 65]. 1678: Legyenek már valaha egyértel-
műek, egy szívűek, az közjót — megegyezett szívvel, lé-
lekkel, erővel igyekezzék promoveálni [TML VIII, 217 a 
fej. Teleki Mihályhoz]. 1689: talam eö kglmekis kitsin 
igassagok(na)k szine alat akarjak promovalni méltatlan 
praetensiojokat [Szőkefva KK; Szád. Sárosi János lev.]. 
1714: Ezen supplicans falu" Tusnáddal határos lévén, ugy 
látom az onusban is ugyanazonnal egyiránt participál, azért 
kgd v. tiszt uram ennek dolgát Tusnáddal egyiránt promo-
veálja [SzO VII, 200. — "Kozmás Cs]. 1738: Kibédi Már-
tonné ö kglme Dolgát a Nms Várossal, Pap Ferencz 
Atyánkfia ő kglme a T. N. V(á)r(me)gje Girás székin Ba-
czáb(an) promoveállya [Dés; Jk 503b]. 1742: (A) Vár-
(me)gye Deputatussai ezen Instantiab(an) inseralt quaere-
lákott Szebenben az Feo posta Mester vr(am) előtt dete-
gallyak az holottis ha effectumat nem elaboralhattják in 
Locis debitis promovealni tartsák kötelességek(ne)k [K; 
Somb. I]. 

2. vkit társadalmi előrehaladásában segít; a proteja/spn-
jini pe cineva; jm beim Rangaufstieg helfen | vmilye*1 

tisztségbe helyez/előléptet; a promova pe cineva într-° 
funcţie; jn in ein Amt befördern. 1619: Offerálá magát 
erősen, hogy ... ő ott az végbe magát mind az szomszéd-
sághoz s mind az szegénséghez jól viselte, s ezután is annál 
jobban igyekeznék viselni, ha Nagyságod commendatiójára 



991 

ismét azon szolnoki békségre promoveálnák [BTN2 253]. 
1657: egy Morgondai Gáspár nevű öreg legény szolgáját 
rendelte ugyan az atyám mellém, ki ... azután is sok esz-
tendeig szolgálván, fogarasi föporkolábságra promoveál-
tam | Valának pedig több idegen fiak is, kiket szegény 
fejedelem megtelepített vala az országban, és promoveált 
vala [Kemön. 38, 108]. 1662: Zólyomi Dávidnak pedig ... 
feleségül ugyan Bethlen István nagyobb leányát, Bethlen 
Katát adván, az háromszéki sepsi, kézdi, orbai fő-
kapitányságra, és az egész székelységnek fögenerálisságára 
promoveálta [SKr 128]. 1710: (Teleki Mihály) Székely 
Lászlót maga mellé vévén, a fejedelem udvarában com-
mendálá, és postamesterségre, azután tanácsuraságra is 
promoveálá | hogy a maga házát jobban stabiliálja, a maga 
váradi szamoncáit kezdé a fejedelemasszony promoveálni, 
mint Inczédi Pált, Mihályt, Pétert s többeket, akiket is nagy 
jövedelmes tisztekkel és szép jószágokkal megajándékoza 
[CsH 114, 158]. 1737: proponálá ő Ngaa, hogy ... Tiszt. 
Tsepregi Ferentz Uramat... promoveálják ad Professionem 
Theologicam [Kv; SRE 167. — aBr. Bánfi Farkas egyház-
községi fögondnok]. 1764: Horvát Eleket Kemény László 
úr Bécsben csak úgy fogta fel ... s mint valami Cammer 
Diener úgy volt mellette egy darabig, azután exactoriae 
praeses korában cancellistának promoveálá [RettE 170]. 

3. -ja magát kb. saját előrehaladásán munkálkodik; a fi 
preocupat de propria înaintare; sich mit dem eigenen 
Aufstieg beschäftigen. 1612: (Geczy Andrást) expedialtúk 
vala az hatalmas Török Császár portaiara ... kj ne(m) te-
kintue(n) sem Jstent, sem az nekünk való kötelesseget ... 
Országúnk dolgait, hátra hagyuan magat promoúealta az 
portan, szép vegh hazainkat Töröknek igirte, és haddal in-
dúlt reánk [PLPr 73 fej.]. 

4. (tanulót) felsőbb osztályba léptet; a promova (un 
elev); (einen Schüler) in eine höhere Klasse aufsteigen 
lassen. 1758: Irta ... Köröspataki uram ... hogy vigyenek 
be, mert engemet syntaxisra, bátyámat poesisra, ha jelen 
nem voltunk is, promoveált, mert ugyanis a censurán által-
estünk volt már [RettE 62]. 

5. előterjeszt; a prezenta/înainta; unterbreiten. 1705: vá-
lasszanak magok közül két követeket a generálhoz, akik 
által magok instantiájokat promoveálják8 [WIN I, 420. — 
aA kurucgyanús kérelmezők]. 1736: ha Mtsgs Generális 
Kohári Ur(am) ö Excellentiája el-jö ... Ha mi eppittetés 
necessarió fog kívántatni szóllani kell hogj várakozzék a 
Girás Székig; mivel ott Instantiát p(ro)moveálunk [Dés; Jk 
463]. 1749: eö Nga ... az Mlgos Exactoratus által, az 
Mlgos Regium Gubernium eleib(e) promoveallya, hogj mi-
csoda Dulatások vadnak [IllyefVa Hsz; ApLt 1 Bialis Fe-
renc kezével]. 1782: Régi usus volt kőztünk, hogj a Hely-
ségünk Bírája Urat nem szolgált, sem Taxát, sem Dézmát 
- nem adott... minekutánna az ujj Rendelés bé jött.. . ka-
láka adásra kénszerittettünk vala, mellyet a' Tekintetes 
Tábla eleib(e) promoveálván, oly Resolutiot vettünk, hogj 
Kalákát adni nem tartozunk [Thor. XX/5]. 1782/1799: 
(Peres ügyünket) mint Jobbágyok appellatioban sem a' 
Montanisticum officium eleiben, sem a' Tekintetes Táblárá 
promoveálni nem szoktuk, hanem a' Méltoságos Földes 
Uraink eleibe [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 36]. 

elindít; a porni (la drum); abfertigen. 1697: Commis-
sionkat vévén, éjjel nappal az Szekereket p(ro)movállják 
Szászvároshoz [UszLt IX. 76/32 gub.]. 

7. eljuttat vhová; a trimite undeva; schicken. 1722: En 
accludaltam ō H(e)r(ce)g(ségéne)k szollo levelemet, kérem 

promoveálódik 

alázatoso(n) Ur(am) kegdet promoveálni ö H(e)r(cegsé)ge 
keziben ne terheltessék [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

promoveálás 1. előmozdítás, támogatás; promovare, 
susţinere; Unterstützung, Begünstigung. 1620: ki-ki azon 
lészen, mint békélhessék meg Ferdinandussal, és így félbe 
szakad minden jó igyekezetek az religió promoveálásában 
mind cseheknek s mind magyaroknak [BTN2 398]. 1677: 
En T. és T eszküszöm az élö Istenre... hogy a' négy recepta 
Religioknak ez Hazában való meg-tartására igyekezem 
tellyes tehetségemmel... és hazámnak közönséges és csen-
des békességének meg-maradását, szabadságának promo-
vealását egyenlő értelemmel és tehetségemmel igyekezem 
óltalmazni [AC 65-6]. 

2. segítés; sprijinire, susţinere; Hilfe. 1631: Hagiom 
esztis penigh Istennek rettenetes atka alat hogi mind felese-
ghem ualameddigh az en ioszagomot eppen biria, s mind 
penigh annak utanna az Atiafiak ... annuatim tartozzanak 
... szaz szaz magiar forintot az Colosuari Vnitaria religion 
való deakoknak promovealasara ... administralni [Nagyte-
reim KK; JHb XXI/1. 6-7 Sükösd György végr.]. 1695: 
Mint hogy Divini Pál Atyánkfiának promoveálásában már 
jo idotül fogva szorgalmaskodik, az Eccla, tecczik a' Tiszt. 
E(cc)l(ana)k mostani Német Országban való menetelire 
conferalni 50 - ötven h(ungarical)is aranyakat [Kv; SRE 
30]. 

3. előléptetés; promovare, înaintare; Beförderung. 1676: 
Csak megvallom, afféle tisztre való promoveálását senki-
nek, de kiváltképpen vallásom ellenségének bizony nem 
kevánom [TML VII, 288 Teleki Mihály Nemes Jánoshoz]. 

promoveálhat előmozdíthat; a putea susţine; befördern 
können. 1663: nagy bizodalommal kérem Kegyelmeteket 
és Kegyelmed által Cob uramat is, hogy az magam 
privatumát is jobban promoveálhassam, írjon Kegyelmed is 
... commendatoriát az fejedelemnek ő nagyságának [TML 
II, 658 Teleki Mihály Kászoni Mártonhoz]. 1678: Már 
most azon fáradoznék, édes Komám uram, a magyarok 
dolgát miképen promoveálhatnám [TML VIII, 378 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz Drinápolyból]. 1700: annyira el 
fogyatkoztunk sok rend beli portiozásunk mia, hogy semmi 
Marhánk egyeb egy egy rósz lovunknál ninczen, mégis 
marhasok(na)k irtanak az registromb(a) fel azzalis pedig 
egyeb dolgunkat nem promovialhattyuk hanem csak tűzi 
fánkot hordhatnok rajta [UszLt XIII. 94]. 1710: Mikor ... 
látná Teleki Mihály, hogy a magyar dolgokot nem 
promoveálhatja úgy, amint ő akarná, s amire a fejedelmet 
rávenné is, Bánffy s Béldi kirontják a kéziből: elvégezé, 
hogy mind a kettőt leejtse lábokról [CsH 109]. 1781: Antal 
Márton ... ennek előtte circiter 8, 9 esztendőkkel is 
praetendálta maga jussát ... de szegénysége mián nem 
promoválhatta [Taploca Cs; RSzF 231]. 

promoveálódik 1. előmozdítódik; a fi susţinut; beför-
dert werden. 1705: Ettől azt irta Orosz Pál a generálnak, 
hogy értette, hogy itt a császár szolgálatja igen promoveá-
lódik a cigányok szolgálatjokkal [WIN I, 572]. 1710: Ra-
butin pedig tartván attól, hogy az ö competentiája miatt 
generál Starenberggel, mind Erdélyt a kurucok újobban 
elfoglalták, mind Magyarországban Rákóczi Ferenc dolgai 
promoveálódtanak ... a császárnak compromittálá magát, 
hogy újobban Erdélyt visszafoglalja, és a kurucokat onnan 
kihajtja [CsH 392]. 
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2. társadalmi rangban előrehalad; a urca pe trepte mai 
înalte; im gesellschaftlichen Rang aufsteigen | előléptető-
dik; a fi înaintat; begünstigt werden. 1657: az fögenerál 
Gécz testében is húsos, természetiben is késedelmes nehéz 
ember vala, és nemzetére csak paraszt nemzet, szegényle-
génységből promoveálódott [Kemön. 214-5]. 1710: Ebben 
a bécsi útban promoveálódik Apor Lázár ... Teleki a feje-
delemtől a csíki főkapitányságot neki szerzé | Az erdélyi 
commendáns meghalván ... sok competitora vala a császár 
udvarában az erdélyi commendánsságnak, végre ... gróf 
Steinville candidáltatik ... mind a császár udvarában nevel-
kedett, s onnan promoveálódott [CsH 171, 445]. 1793: a 
Groffnénak uj Praefectussa van ... Vizsai Pista, a ki az olá 
Pűspők hintojárol ... az arany rojtakot le vágta volt s a 
kalapján Máslit tsinált belőlle, osztán a néhai meg holt 
Groff Ur meg nădoszta érette, láttya ked millyen hamar 
promoveálódik az ember ? [Drassó AF; GyL gr. Lázár 
János lev.]. 

3. haladást mutat fel; a progresa/avansa; Fortschritt 
zeigen. 1823-1830: A leckemondás classisbeli bizonysá-
gok előtt ment végbe ... ki mint promoveálódott a rhetori-
cában, úgy maradt minden, classisokban a subscriptióig 
[FogE 123]. 

4. felsőbb osztályba léptetődik; a fi promovat; in eine 
höhere Klasse gelassen werden. 1758: Ákkor grammatista 
voltam s szintén készülünk examenre és ... másnap synta-
xisra promoveálódtam volna [RettE 62]. 1823-1830: a 
syntactikából ... a német classisba promoveálódtam | A 
kollégiumnak akkori rendtartása szerint a pünköst utáni 
examenkor már a poeticából promoveálódtam volt | eltel-
vén karácsonyig az idő, midőn a cenzúrák megestenek vol-
na, én is ezen classisból promoveálódtam [FogE 80, 87, 
88]. 

promoveáltatás előléptettetés; înaintare (într-o funcţie/ 
demnitate); Begünstigung. 1657: Gyulai Ferencnek nagy 
promotora, fautora voltam ... magammal hordozván, com-
mendálván, tanítván, azután dévai, azután jenei kapitány-
ságban való promoveáltatásban sokat segítettem [Kemön. 
222]. 

promoveáltatik 1. előmozdíttatik; a fi sprijinit/susţinut; 
befòrdert werden. 1815: Jobb halkal és Csendesen 
igazittani, és ha másodszori Requisitioja utánis a' Dolog 
sietöleg nem promoveáltatik, akkor osztán Uraságodnak 
méltóbb igassága lehet a' Felsőbbség előtt panaszollni [Ko-
lozs; SLt évr. Koronka Lajos Margitai Jánoshoz]. 

2. előléptettetik; a fi înaintat/avansat; begünstigt werden 
| kineveztetik; a fi numit; emannt werden. 1657: Ez utaim 
után fö béjáróságra promoveáltattam sok úrfiak között | 
(Ibrányi Mihály) váradi vicekapitánságra promoveáltatott 
vala, de ott is szégyent valla az szalontai harckor [Kemön. 
85, 257]. 1662: (Pákai Benedek) Pázmány Pétertől mint 
promoveáltatott, a vak is megítélheti [SKr 115]. 1671/ 
1681: Felette szükséges lévén tudni, ki mikor, myert 
promovaltatik, avagi é Contra degradaltatik kőzzülők, elég 
hitván szokás volt eddigis az azzal való kereskedés [Vh; 
VhU 677]. 1731 k: Néhai Keresztesi Sámuel Ur(am)... de-
rekas Tistczégekre, Ugi mint Consiliáriatüsságra, az után 
Praesidensi officiumra ... promovéáltatott [JHb XLII]. 
1749: promoveáltatván Tek. Újhelyi Sámuel Uram ... a' 
Senatori Hivatalra és Characterre ... le kelletvén tenni ... a 
Harangoztato Gazdaságot, választaték helyebe ... Nemz. 
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Boros György Uram [Kv; SRE 182]. 1765: Tóth váradgyai 
Komis Gábor Uram ... tavaily Fö Bíróságra promoveáltaték 
[Sárd AF; Eszt-Mk Vall. 47]. 1766: kevés ideig viselt 
obersterséget azon regementben, de csakhamar generális-
ságra promoveáltatott3 [RettE 202. — 3Teleki Ádám]. 

fejedelemségre ~ fejedelemségre emeltetik; a fi ridicaţ 
la domnie; zum Fürstentum erhoben werden. 1710: Béldi 
Pálnak nem tetszik a tanács, azt vetvén okul, hogy a fejede-
lem Isten csodálatos gondviselésiből promoveáltatván a fe-
jedelemségre, kinek is hittel kötelesek, perjurium nélkül 
nem lehetne ellene insurgálni [CsH 135]. 

4. előterjesztetik; a fi prezentat/înaintat; unterbreitet 
werden. 1782/1799: Az Instantiat, a' melly promovealtatott 
a Táblára én Ekárd György, 's Vernes András, Csupor Mi-
hálly és Bartók András vittük bé [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 372]. 

5. (el)küldetik, útnak indíttatik; a fi trimis; abgefertigt 
werden. 1752: Az eleinn parantsalt vala az M. Ur hogy 
ordinariumas italu bort az M. Ur számára küldenék alá én 
egyet meg góstolva (!) Signalok ... ha az M. Ur ugyan tsak 
kiványa, promovialtassék [Szentdemeter U; Ks 83 Bor-
bándi Szabó György lev.]. 

promptus 1. készséges; prompt, expeditiv; bereitwillig 
1671: Gyurkó most nem írhatott az öcscsének, mert nem 
oly promptus, mint Jankó [TML V, 471 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1759: Ugyancsak hogy felindult Bécs-
be3... magával vitte volt Köblös Pétert, ki is igen hatalmas, 
promptus ember volt [RettE 94. — 3Bánfi Dienes]. 

2. - a mondhatásban jó előadókészségü/beszédű; un 
bun/mare orator; mit Vortragstalent. 1772: Ma, vagyis 10-
ma Maii, temettetik a szegény esperestünk, Beregszászi 
Mózes uram, Désen. Ez szép tudományú és igen igen 
promptus a mondhatásban [RettE 275]. 

promulgáció 1. kihirdetés; strigare de cäsătorie; Hoch-
zeitsaufgebot. 1826: Eskettettek ... Szabó János, ă Rátz 
Mária hajadonnal háromszori promulgatio után [Gyalu K; 
RAk 15]. 

2. híresztelés; zvon; Gerücht. 1619: emlékezem Kegyel-
mes uram, hogy ez előtt való írásomban írtam volt Nagysá-
godnak, hogy nem tudom, ha ugyan vagy csak követeknek 
ijesztésére lött vala valami perzsiai hadra való promulgatió 
igen régen, szinte az Halill pasa uram megjövetelikor 
[BTN2 240-1]. 

promulgál 1. kihirdet, közzétesz; a publica, a da publi-
cităţii; veröffentlichen, bekanntmachen. 1604: Bizonnial 
ertem hogy 12 Jan: p(rae)sentis Meggiesre kell gwlnj de ott 
Basta Vra(m) nem lezen azt mongiak hane(m) chiak az 
Commissarius Vr nem tudom mellik, es az ö felsege leuelet 
p(ro)mulgallia [Gerend TA; Ks 38. I. 10 Sarmasagy Zsig-
mond Pettky Jánoshoz]. 1619: (Katercsi Ogli) ugyancsak 
titkolatlan promulgálta az Felséged megindulását [BTN 
328]. 1704: (Száva Mihálynak) olyan instructiót adtanak 
odaki ... hogy a szászoknak közönségesen promulgálja, 
hogy csak ők is keljenek fel a német ellen ővélek együtt, 
Isten boldogítván, hasonló szabadságok lészen a magya-
rokkal | azt bizonyosan hozták, hogy Magyarországon >n 

Septembri kezdődvén az armistitium, in Novembri termi" 
nálódik, kit háromszor promulgáltanak [WIN I, 108,272]. 

2. ország(os)gyűlést ~ országgyűlést meghirdet /össze-
hív; a convoca adunarea naţională; Landtag einberufë11. 
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1657: Ez követek megjüveteli után jó idővel, egykorban, 
midőn már az gubernátor mind az fejedelemség dolgában, s 
mind az magyarországi váraknak Csáki kezéhez ejtésében 
való practicájokat érezné, akarván megelőzni, országos 
gyűlést promulgála [Kemön. 122]. 1704: a tracta után ha 
jó armistitium lesz, országgyűlést promulgáljanak, kire 
maga is őfelsége bejűjön [WIN I, 183]. 

3. tudtul ad, közöl; a anunţa, a face cunoscut; bekannt-
machen. 1704: vannak olyanok a statusok között, akik már 
promulgálták votumokat Bethlen Miklósné asszonyomnak, 
és régen supplicál is már felőle [WIN I, 188]. 

promulgálás 1. kihirdetés, közzététel; publicare; Be-
kanntmachung. 1676: Én már péntekre convocáltattam az 
egész széket annak az commissiónak promulgálására, mely 
felett is elhiszem nem kevés zajgás lészen [TML VII, 287 
Nemes János Teleki Mihályhoz]. 

2. meghirdetés, összehívás; convocare; Einberufung. 
1677: Fejér Vármegyében a Törvényes Székek-is, Várme-
gye Gyűlési peniglen annál inkáb celebraltassanak, ha 
szintén a' Fö Ispánok magok személyekben Ország és 
Fejdelmek dolgai miat el-vonattatván, vagy egyéb kivált-
képpen valo okoktol impedialtatván, jelen nem lehetnének-
"js; Vice Ispán, Fö Birák, Nótárius, és Vármegye Assesso-
r'nak jelen létekben, de a' Fö Ispánok promulgálásokbol 
[AC 140]. 

Szk: had-a. 1677: A' Mely Szolgáknak, hadakozásnak, 
Vagy az had meg-hirdetésének ideje alat telnék-el eszten-
jjejek, Urokat akarattyok ellen el ne hagyhassák, mind az 
had le-szállásáig ... az had promulgálása elöt el-ment szol-
gának állapottya ide nem értetvén [AC 196]. 

promulgáltat 1. kihirdettet; a ordona să facă cunoscut, a 
dispune sä fie dat publicităţii; veröffentlichen lassen. 1654: 
Mely ezbéli rendelésűnkhöz hogy Fogarasi, és ide tartozó 
udvarházainknál levő udvarbiráink, es egyéb minden tiszt-
V|selöink magokot alkolmasztassák, annak ideiben promul-
gáltassák ... serio parancsoljuk [UF II, 92 Lórántffi Zsu-
pánná ut.]. 

2. meghirdettet, összehívat; a ordona/dispune sä fie con-
v°cat; einberufen lassen. 1662: Ezen esztendőben ... bizo-
nVos békesség tractáltatott a fejedelem és Lupul s Máté 
vajdák között, mellynek október elején vége lévén ... a feje-
delem a besztercei terminusra, melyet ad 22. diem Octobris 
Pmmulgáltatott volna indult és ment vala [SKr 194]. 

Szk: generális gyűlést ~ országgyűlést összehívat. 1628: 
^szagunknak Regi szokassatt keóuetue(n)... mellettewnk 
al 'o Tanachinknak teczessekbeolis, kelletett Országul hew-
?egteknek ... kilenczedik napiara, ez keóuetkezendeó 
•^entt Georgy hauanak Feieruary varassunkban Generális 
j e l e s t Promulgaltatnunk [UszLt VIII. 69 fej.]. 1630: á 
ato praesentiu(m) hat hetigh legien Inducia, illien condi-
!° alatt, hogy ez alatt mi egesz orszaghnak Generális 

giwiest promulgaltatua(n), akkor mindenek(ne)k hiteket es 
"°zzank ualo keötelessegeket fel szabadittiuk [Törzs. Egy-

hitelesítetlen más. I. Bethlen István nyil.J. 1684: az 
°stani fen forgó allapotok is úgy kivánván mind illyén 

*0ros takaródó üdőbenis szűgségesnek itiltűk hogy az ne-
r ţ^s országnak Géneralis Gyűlést p(ro)mulgaltatnank 
^szLt IX. 76/19 fej.] * generális országgyűlést 1684: 
j - ^ ŭ k ... Fogarasi városúnkb(an) Kgltek(ne)k G(ene)ra-
apt i S z á g gyűlését promulgáltatni, holott Diaeták alatt 
Utaltatni szokot Causakis elō vetetōd(ne)k [UszLt IX. 
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75/16 fej.]. 1687: tetczet Kglmetek(ne)k ... ide Fogarasban, 
Generális Ország Gyűlését promulgáltatnunk holott az 
Dietak alatt folyni szokott törvények is agitaltatnak [Thor. 
XIV/9 fej.] * gyűlést ~ országgyűlést összehívat. 1657: 
Végre Topa nevű falunál hitre egymással szemben löttenek, 
és sok tracta után végezték azt, de igen titkoson hogy már, 
hogy Rákóczi legyen veszteg Váradban, Bethlen István 
pedig az országnak gyűlést promulgáltasson Segesvárra, és 
ott az fejedelemséget resignálja [Kemön. 127-8]. 1660: 
Ittem ugyanazon esztendőben gyűlés<t> promulgáltatván 
Segesvárra Barcsai fejedelem, oda expediáltattam [Kv; 
KvE 184 U]. 

promulgáltatik 1. kihirdettetik; a fi publicat/anunţat/ 
adus la cunoştinţă; bekanntgemacht werden. 1672: Ha ne 
híják Kegyelmedet, lenne ott künn és lenne parancsolat Ke-
gyelmedhez urunktól, maradna künn vigyázni, az mely is 
promulgáltatnék udvarnál, hogy urunk parancsolatjából 
nem ment be [TML VI, 350 Sáipataki Márton Teleki Mi-
hályhoz]. 1677: E' Mostani Gyűlés alatt nem lehetvén 
ujjab igazításban vétele, a' Limitatiok állapottyának, dife-
raltatot más alkalmatosb időre, addiglan pedig hagyattattak 
helyben ez előtti Limitatiok ... melyről Fejedelem parancso-
lati menvén-ki, mindenŭt promulgáltassanak [AC 229]. 

2. összehívatik; a fi convocat; einberufen werden. 1662: 
Ezen 1641. esztendőben ad 9. diem Junii Kolosvárra papok 
zsinatjok promulgáltatván, az fejedelem és fejedelem-
asszony is mindvégig jelentőnek [SKr 197]. 

promulgáltatott összehívott; (care a fost) convocat; ein-
berufen. 1662: Melly pacificátió alatt való végzések aztán 
1622. esztendőben Sopronban ad diem 3. Április promul-
gáltatott ország közönséges gyűlésében mint effectuálódtak 
volt, azon articulusokból megláthatni [SKr 119]. 1667: in 
hoc A(nn)o 1667 die 28 Men(sis) Januar(ii) Maros Vásár-
helyre promulgaltatot Országh gywleseben jêouenek 
elêonkben ... Uramék [Mv; UtI]. 

promuniálja magát megóvja/védi magát; a se feri/apära 
de ceva; sich schützen. 1735: illő hogy Excellentiatok az 
estvéli aCrben künn járván illendő kŏntessel a megfázodás-
tol promuniallya magát [Ks Borosnyai N. Marton lev. Nsz-
-ből]. 

pronunciáció 1. kinyilvánítás; exprimare, manifestare; 
Bekanntmachung. 1677: En Rakoci Sigmond Erdélynek 
választott Fejedelme ... Esküszöm az élŏ Istenre ... hogy az 
én meg-mondott birodalmomban lévőket... Religiojokban, 
Fejedelemségre valo libera electiojokban, Suffragiumok és 
voxoknak pronunciatiojokban ... meg-tartok [AC 18-9]. 

2. kihirdetés; anunţare, publicare; Veröffentlichung. 
1731: a pronuntiatiot halasztani ketelenittenek [Dés; Jk]. 

pronunciál 1. ítéletet/döntést hoz; a decide/hotärî/stabi-
li; Urteil făllen. 1578: az felpóres dolgaba is ... biro vram 
procedál lio(n), hogy post terciam citatione(m) ha nem 
c(om)pareal es contumaciter absentallya magat thehagh 
pronunciálI ion eo keg' es exequaltassa az teorwent [Kv; 
TanJk V/3. 173b]. 1591: Es el viúe tóllem az Jegzest, az 
melliet az Consistoriúm pronuncialt volt Chatalin Azzony 
liberatioia felól, azt monda hog pyspók vramhoz vizi; De 
vitteie vag' nem en azt nem túdom [Kv; KvLt 1/60 Math. 
Albaregiensis vall. Petrus Talliany Enyedie(n)sis minister 
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Colosuariensis keze írása]. 1664/1750 k.: Az Eccla ... ha 
nem talál elégséges okot az el válásra, pronunciallyon hogy 
redeallyon a Deserens Pars [Kv; RGyLt A. 12]. 1714/ 
XVIII. sz. v.: münkőt fenn Specificalt Szemelyeket kéz bé 
adassal Arbitralanak, és meg Birálának ö kglmek, hogy ha 
mi ollyan dolog interveniálná a miben ő kglmek meg nem 
edgyezhetnének arról Deliberativé pronunczialjunk [Albis 
Hsz; BLev.]. 1723: A Kolosi és Kalotha szegi sz. Frater-
nitas, nagy fájdalommal panaszolkodik, hogy a' Kolosvári 
Refţo)r(matum) Ministeriu(m) maga authoritasabul contra 
Canonem 89. holmi Matrimonialis Causakhoz hozzá nyúl, 
és azokba(n) decisivĕ pronunciál [Kv; KvRLt]. 1752: mü 
Triduale Forumot Constitualó Birák azt Pronunciálok: 
hogy ha méri valaki Hüte után magáénak mondani azon 
őkrőköt defendálhattya [Vice SzD; MvRKLev.]. 1758: 
kerem ... Mltgos Fő Ispány Urat ezeket a Punctumokat fel 
venni méltóztassék ad trutinium es maga szokott igassá-
gával ebben pronuntialni [Szentbenedek MT; Ks 18. XC. 1 
gr. Toldalaghi János lev.]. — L. még WIN I, 142, 182. 

Szk: halált ~ halálbüntetést hoz. 1704: ma hallottuk, 
hogy nagyobb része a statusoknak, noha egészben vétek 
nélkül valónak sem mondhatják a Bethlen Miklós dolgát, 
de érette halálra sem condemnálhatják, mely is, úgy hiszem 
Istent, a törvény halált neki nem pronuntiál [WIN I, 124] * 
vmennyi penalitást - vmennyi pénzbüntetést ítél. 1804: a' 
Torotzkoi Bírák ... Város Titulussá alatt nékünk kik a' 
Komporit, és a* Falom oldal nevü Hellyeken Bányaszko-
dunk 7 i. e. Hét Bányának edgyen-edgyen 12 i.e. Tizen Két 
M.Forint Penalitást Pronunciált, a' Bányán való Ejtzakai 
Hálásért [Torockó; TLev. 7/11]. 

2. (törvényes ítéletet) kihirdet; a pronunţa (sentinţa); 
Urteil verkünden. 1704: Jósika uram dolgában is az volt, 
hogy megvolt ugyan az judiciumnak opiniója, de nem volt 
szabad pronunciálni [WIN I, 117]. 1727: Az egyenes Lelki 
isméret és az Tőrvénynekis egyenessége kinek kinek azt 
mutattya hogy az melly dologrol egyszer maturo Consilio 
Judicium (?) lett, azon Törvényt nem lehet el rontani, azon 
Birok az ki azt pronuntialta sōt manutenealni tartozik (így!) 
[Ne; DobLev. 1/129]. 1810: hogy az el károsodott kantza 
árrát... tellyesen fizették légyen meg ... előbb hozott ítéle-
tem szerint pronuntzialom [F.rákos U; Falujk 55 Szepesi 
Sándor szb nyil.]. 

Szk: deliberátumot 1791: Mi vagyunk azon meg 
veretetett emberek a' kiket tavaly húsvét után Popa Jákob 
Román ... minden igaz ok nélkül Fejszével le agyalt, feje-
jinket bé törte, kik is szolga Biro Zilahi Uram előtt meg 
perelvén, az egész Deliberatumat eö klme még máig sem 
Pronunciálta [Sebeshely AF; JHb] * (ſmális) szentenciát 

1570: Az Thanach megh Erthwen hogi Torozkay ely 
halgatta az appelatiot, p(er) non venit Sententiat p(ro)nun-
tialt Rea [Kv; TJk III/2. 145]. 1603: Minek eleötte finalis 
sententiat p(ro)nuncialnak, tehát tettczyk hogy elseoben 
megh kenoztassek hogy euidentusban meg tettzek minden 
chelekedethy [Kv; TJk VI/1. 657]. 1628: azt kiuano(m) az 
z. zéktol, quod iuxta vetera(m) et approbata(m) ritú con-
suetudine(m) Eccl(es)iae ... ellene Finalis Sententiat pro-
nunciallion [SzJk 29] * törvényt 1573: Zeoch Georgy 
azt Mongia Biro vram Eleot hogi hon Nem leot volna 
Byzonsaga Azért esmet ky fog, hatta Biro vra(m) ez Jeowe 
kedre, ha Nem Byzonit es Towab való halaztas nelkwl eo 
K. Ele vezyk az pert es tčrvent p(ro)nuncialnak [Kv; TJk 
III/3. 200a]. 1593: Mikor ezen leanzora teorwent p(ro)nun-
cialnak vala Attúnk az biraknak f — d 12 | Teoruent 
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pronuncialtak az Birok Vraim Attam az Jrastol d 4 [Kv; 
Szám. 5/XX. 168-9, 172/1]. 1610: Az peresek be hozuan 
az bizonjsagoknak uallasit ... illen teoruentt pronunczj-
altunk [UszT 40d]. 1612: Hagiúk es Serio parancziolliúkis 
Kgteknek ha hol ... Buzas Jánost... Cum súis Complicibús 
... feltalalhattyak mindgyarast megh fogyatok, es ... mint 
gonoz teueokre, teoruent pronuncialliatok [Kv; PLPr 47 
fej.]. 

3. (a törvény) vminek/vmilyennek ítél/nyilvánít; a 
declara despre cineva că este ...; (das Gesetz) jn zu etw. 
erklären. Szk: hamisnak 1680: hogy penigh mi az el 
hozot, es azon beczülletes diuisorok által edgyszer teörvenj 
szerént adjudicaltatott jókat viszszá itellyűk, s az iránt azon 
B: Divisorokat kik az akkori jele(n) leveő alkolmatosságh 
szerént itelte(ne)k hamissak(na)k p(ro)nunciallyuk, mod-
gyát ne(m) láttuk, akkor volt ideje arra s vigyázót volna, s 
ha ne(m) volt Jussa azokhoz Bernhard Deák vr(amna)k, ne 
patialta volna el hozni az jókat [Kv; RDL I. 158] * hitet-
lennek 1650: Az Anyadis sem hytit, sem ez en megh 
holt jámbor vr(ama)t megh nem betsülte hanem hytőtlenül 
el hadta, el szeokőt mellőlle, annak utanna az Tőrvenys 
hytetlennek p(ro)nuntialta [UszT 8/64. 78b] * nyilvánvaló 
paráznának 1700: a' Sz: Szék lát és talál ... elégséges 
okokat arra, hogy Szodorai Clárát nyilvá(n) való 
paraznának pronunciallya [SzJk 329] * rebellisnek ~ 
1704: Ma condamnálá az ország a szentpáli nemességet a 
magok levelére meg és rebelliseknek pronuntiálá | Ma 
reggel pronunciálták Száva Mihály uramat ... rebellisnek 
[WIN I, 103, 108] * tisztátalan személynek 1707: két 
holnappal annak előtte ... volt már tereb(e) esésé, a* me-
lyekre nézve parázna tisztátala(n) szemelynek meltá(n) 
pronunciallyuk [SzJk 352]. 

4. vkit vminek/vmilyennek nevez/szidalmaz; a zice/spu-
ne cuiva/despre cineva că este ...; jn irgendwie nennen/ 
schimpfen. 1760: Kerseczi Nagy András Felesége Tyirána 
Exponalya hogy Máda Janostol Zalagositván edgy darabatska 
heljet... mellyben Mada János igyekezik filz faknak körülette 
plántálásával turbalni: aval meg nem elegedvén meg Szőlőjét 
meg lopojánakis pronuntialta [Kersec H; Ks LX1I/13]. 

Szk: boszorkánynak 1729: Pro J: Procurator... hogy 
az J ... vagy egjgjütt vagj másutt az At Boszorkánynak 
pronuncialta volna tagadgya [Dés; Jk 52]. 1746: Praeten-
dallya Kováts Martonné Kerekes An(n)a Aszony Szekely 
Marton ur(am) ellen, hogy égy veka tőrök buza adósság 
iránt öszve veszvén kurvának boszorkánnak, az patak mel-
lett köpenyegben hordozottnak szidta pronuncialta [Torda. 
TJkT III. 67] * ſ o s o s n a k 1746: az J.a ő Kglme engemet 
minden igaz ok nélkült I(ste)n Haza Tőrvénye ellen 
motskolt Kárpásznak, fososnak, S.v. kurvának pronuntia't 
[uo.; i.h. 72. — aVáradi Mihályné Sáska Sára. bRácz J ţ 
nosné Fogarasi Annát] * hamisan esküvőnek H*'' 
Miért kellett énnékem az Jket Juris Ordine p ( r o ) s e q u á l n o n j 
Citatoria Relatoriámbol világosonn Constál, hogy engemÇt 
... minemű Diffamatiókkal illettenek, és mellettem vaj? 
Conjurator-társamat, Hamis-hitüek(ne)k, Hamissann eskü-
vők(ne)k pronunciáltanak [Dés; Jk 253a] * hamisnak ~> 
1729: az At Lelkével szidta, és hamisnak pronuncialta 
[Dés; Jk] * jobbágynak 1736: Világosonn Constál & 
Anak ő kglmének Literale Documentumiból az, hogj az l-
Jobbágjnak pronunciálván az At, sokak előtt azza 
betstelenitette [Dés; Jk 214a] * kárhozott léleknek 
1742: kárhozott léleknek pronunciált, szememben is pö*" 
vén [KézdimartoníVa Hsz; HSzjP] * köpenyegben hordo-
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zottnak ~ boszorkánynak ~ * kurvának 1733: Mária 
Malom Méstémé ... Brendus Mária hajadon léánt kurvának 
pronuncialta s kiáltotta [Szentbenedek SzD; Ks 27/XVI]. 
1735: Citatoria Relatoriambol satis superq(ue) eluceskal, 
hogj az Incta ... Isten és a Nemes Haza s Városnak szoros 
Tőrvénye ellen, rut mocskos szókkal a Felesegemet... illet-
te nem Csak hanem Kurvának is pronuncialta lenni [Dés; 
Jk 158b]. 1747: az emlekezetben forgo kotlós Tyúk Len-
gjél Jánosnéje volt, mellyet midőn el szedett volna pisle-
nestöl edgyŭtt, az A. eo kglme potentiose meg támadott, a' 
Pislenem(ne)k fejeket el szaggatvan, Juonnénak az orczája-
hoz verte, kűlōmbenis, meg pofozta haját szaggatta, kurvá-
nak pronuntialta [Torda; TJkT III. 137]. 1761: azt tudam 
hógy Molnár Jánosnéhoz rosz végre járt Ferentz Lörintz, 
mert ... magától hallattam hógy õ paráznáikadott Molnár 
Jánosnéval, és előttem száma kivül kurvának pronuncialta 
Molnár Jánosnét [Szászsztiván KK; BK. Michael Demeter 
(37) jb vall.] * lustának ~ -> tortyosnak ~ * pusztítónak 

1753: Pedurán Jion ... Krajnik Uram ellen magát... op-
ponálta, pusztítónak pronuntialván [F.lapugy H; Ks 62/11] 
* tortyosnak 1746: az edgyik Jncta Sáska Sára az 
Actrix Aszszont terhesen diffamalta expressis verbis bo-
szorkánysággal élőnek s nem tiszta személynek, lustának, 
tortyosnak pronuncialta [Torda; TJkT III. 99]. 

5. kinevez vminek; a numi într-o anumită funcţie; jn zu 
etw. ernennen. 1660: Engemet pronuntiálván az város por-
kolábnak — királybíró lévén ... ismég Váradra expediálá-
nak [Kv; KvE 184 LJ]. 

6. királynak - királynak elismer; a recunoaşte (pe 
cineva) ca rege; als König anerkennen. 1710: a magyaror-
szági palatínus is, Esterházy Pál a több, császár mellett 
való magyarokkal egybengyülvén ... a császárt... legitimus 
királyoknak pronunciálják s agnoscálják [CsH 390-1]. 

7. közöl, tudtára ad; a comunica/anunţa; vermitteilen. 
1823-1830: Délután azután minket is a tékába behívtak, és 
a görög s deák literatúrából valami három vagy négy óra 
alatt censeáltak, utoljára kiküldöttek, deliberáltak, behív-
tak, pronunciáltak, mindent bevettek, s a logica classisbeli 
gradusban meghagytak [FogE 96]. 

8. elmond; a spune/relata; erzăhlen. 1618: mondám ma-
gának az pasának, hogy én az levelet kezemből ki nem 
adom másnak, hanem én magam akarom pronunciálni és 
í ſja úgy törökül Szölfikár [BTN2 114]. 

Szk: magyarul 1618: Mindjárt ugyanott azon pasa 
házánál hozzája ülvén Szölfikárral, én magyarul pronun-
ciáltam és ő törökül fordította [i.h.]. 

pronunciálás (törvény) kihirdetése; publicare, anunţare; 
Verkündigung (des Gesetzes). 1618: Be hiuatuan pedig 
mind az ket fel peres ... ki pronunczialok az teoruint, (me)li 
teóruini pronuncialasan mind az ket fel megh allanak [Vaj-
dasztiván MT; RDL I. 12]. 1625: Teorueni pronuncjalasert 
birak Vrajmnak f — d 12 [Kv; Szám. 16/XXXIII. 21], 

pronunciálhat 1. ítéletet hozhat; a putea decide/hotărî; 
Urteil miien können. 1697: Az A' ő klme Citatoria 
Relatoriajaban felteszi hogy egy Medgyessy Borka nevü 
Aszszony Ember szolgalojaval paráználkodott volna az J. 
annak Annussat, diesset, locussat hogy hol történt a' dolog 
- nem declarallya, hogy az J is annak idejeben jó modgya-
val mentegethetne magat es hogy a' törvenytevőkis rende-
sebben es helyesebben pronuncialhatnának [Dés; Jk 252a]. 
1733: minthogy azért omittalta az örök árt ambiguitas le-

pronunciált 

ven benne mitsoda áriával kinaltat nem pronuncialhat a bi-
ro batran, szükségesképpen azért ezen Causanak assaltatni 
kell [Torda; TJkT I. 19]. 1764: az mostani I. eőkegjelme 
maga p(rae)tensiojat ... Documentumokkal semmiképpen 
meg nem mutathatta, melyek szerént a Biro egesz batorsag-
gal salva Consciencia pronuncialhatna [uo.; i.h. V. 197]. 

2. (ítéletet) (ki)hirdethet; a putea pronunţa (sentinţa); 
Urteil verkündigen können. 1825: el határozva Határozá-
sunkat (így !), a parsoknak nem pronuntialhattuk, Dobolyi 
'Sigmond Ur részéről Senki is jelen nem levén [Ne; 
DobLev. V/l 127. 2a]. 

Szk: szentenciát 1704: A director contendála, hogy az 
nem lehet, mert a decretum olyanokról szól az articulusban, 
amely causában a bíró, ha úgy megakadna, hogy sententiát 
semmiképpen nem pronunciálhatna, hanem (csak) ha ide-
gen országból jünnének testisek [WIN I, 160] * törvényt 

1752: Volté mind az Actorca (!), mind az Incta Parsnak 
Inquisitoria Relatoriája a* mellyekből Torvent Pronunciál-
hattanak volna; de az Birák csak magok ductusokbol itiltek 
Communis Inqvisitiot ? [Dob.; MvRKLev. vk]. 

3. vminek nevezhet; a putea spune despre cineva că este 
...; als etw. nennen können. 1724: (Naláczi Lászlót) Sem 
Potentiar(ius), vagj annál is inkább vérengezö embernek 
nem pronuncialhatom [MihályfVa NK; BK sub nro 984 
Lad. Tordaj (35) ns vall.]. 

pronunciált I. kimondott/hirdetett; pronunţat; verkün-
digt. 1607: Megh emendaltak eö kegmek az Tanacz Vraim 
az Biro Vram Polgár Vraimmal egjetemben p(ro)nŭncialt 
terueniet* [Mv; MvLt 290. 7a. — aKöv. az indoklás]. 1617: 
Az Biro vram Polgár vraimmal egyete(m)be(n) pronunciált 
Teoruenit eo kegmek ... reuidealak [Mv; i.h. 21a]. 1729: 
Atyafiságos bizodalommal kelletett ismét az Mlgs Guber-
niumot az Sz: Benedeki malmom dolga végett farasztanom, 
azt magam látom, hogy az Mlgs Gubemium azon dologban 
munkás faradozast tett, mind az által mivel nekem azon do-
logban pronunciált Deliberatumban pregnáns difficultasim 
occuralnak, azoknak explanatioját et dilucidatioját bizoda-
lommal recomendálom az Mlgs Guberniumnak [Ks 25. IV. 
17. M Komis Zsigmond aláírásával]. 1752: A fellyeb leirt 
és p(ro)nuncialt Deliberatumunk jóllehet in instanti appel-
laltatott ugyan Nms Komornyik László Vr(am) eő klme 
részéről... de ugyan tsak eő klme consideralvan azt: hogy a 
Törvénnyek ki menetele kéttséges légyen, leggottan appel-
latiojat remittalta [M.kecel Sz; Borb. II]. 1760: Az Falusi 
Rénd Tartásróll, és Tőrvenkedésröll. Ezen Falubán ... a* 
Törvénykedésben illy mód observáltatot hogy tudni illik, 
elsöbb(en) inchoálodat a' Falus birák előtt, az holott pro-
nunciált Deliberátum ha nem tettzét más faluban appel-
I ál tatot, és onnét az Udvárbann [Hesdát TA; BLt]. 1771: 
minémü terhes actiót adott vala bé énellenem ... apósom 
őkegyelme ut actor... az hermányi falus hites bíró és több 
becsületes hitesek és törvénytévők eleibe, az akkori proto-
cullumból ellenem pronunciált terhes deliberátummal 
együtt világosan kitetszik [M.hermány U; RSzF 268]. 

2. - nemesség kihirdetett nemesség; rangul/titlul de 
nobil publicat; verkündigter Adel. 1762/1792: Az Méltósá-
gos Groff Erdéllyi Gubernátor Úrhoz ... alázatos Instantiája 
... Albisi Barthos Andrásnak Fiaival Joseffel, Istvánnal, és 
Mihállyal ... hogy a1 Királyi Táblán pronunciált Nemessé-
gek irán (!) Deliberatumok kiadassék, és a' V. Tiszteknek, 
committáltassék, hogy ŏköt manuteneályak a' Nemesség-
ben [BLev. Transs. 22]. 



pronunciáltat 

pronunciáltat kimondat/hirdettet; a dispune să fie pro-
nunţat; bekanntmachen lassen. 1738: Az A. úgy látom, 
engemet Contra Leges Patriae in Jus attrahált, absq(ue) ulla 
legitima Citatione, és ellenem Levatát Íratott, és terhes Sen-
tentiát kiván ellenem p(ro)nunciáltatni [Dés; Jk 280b]. 

pronunciáltatás megállapíttatás; stabilire; Bestimmung. 
1765: Borbereki Drusiána Aszszóny ... bizonyos nagy 
Summáig convincáltatott ... mely(ne)k pronuntiáltatása 
vtán kéntelenittetvén complana(ti)ora menni az adversa-
riussal complanált is in fh. 1100 [Ne; DobLev. 11/361. la]. 

pronunciáltatik 1. kimondatik/hirdettetik; a fi 
pronunţat; ausgesagt/verkündigt werden. 1591: Erról mi-
koron tóbbetis szolot volna Berekzazi Mathe, ada valami 
Jegzest kezemben, melinek tenora ez vala hog' eó kózótte 
es feleseghe kózót diuortiois p(ro)núntialtatot pyspók vram 
szekin [KvLt 1/60 Mathias Albaregiensis vall. Petrus 
Talliany Enyedie(n)sis minister Colosuariensis keze írása]. 
1669/1726 k.: mindenik félnek finalis deliberatioja pro-
nunciáltassek [Dés; Jk 3b]. 1671: Nekem ollyan delibera-
tumom ne(m) p(ro)nuncialtatot mellyel el rekesztettem 
volna az exceptiotol, azért meltan excipialhatok, penes no-
vu(m) [Kv; TJk XI/1. 148]. 1733: Nóvum mellett meg 
kivánom a jure hogy az én ellenem ez előtt emanalt Delibe-
ratuma a Nms Tanáts(na)k reformaltassék, énnékem uj 
itilet p(ro)nuncialtatvan [Torda; TJkT I. 3]. 1739: Mint-
hogj pedig a' vérengzéseis satis superqu(e) Constál az I-
nek, hogj a* vérbirságot fizesse meg deliberative p(ro)-
nunciáltatik [Dés; Jk]. 1750: Mlgs Vr Malomvizi Kendefi 
Miklós Ur Juha ellopásáért illyen Deliberatum pronunciál-
tatott [H; WH Prot. dom. 6b]. 1761: ö kegyelmek hirŭnk 
nelkŭl s nálunk nelkŭl akarnak osztozodni ... hárman ... a 
mely ellenkeznek a Tktes Nms Szék Oroszfalvi determiná-
tiojaval, holot a Deliberatum edgyŭt pronuncialtatot a 
Causa edgyŭt folyt mint Atyafiak közöt [Hsz; BLev.]. 
1770: tartozik az Á Comprobálni intra 8tavum, hogyha tul 
menté az I a maga határán avagy nem, Az I. sem rekeszte-
tik el pretensioja szerint az Exmissiotol, és akkor ahoz 
illendő Deliberatum fog pronuntiáltatni [Torockó; Bosla]. 
— L. még FogE 84; RSzF 207,255. 

Szk: szentencia 1675: Mondré Pál... akkor meg szol-
1 irtatván sententiajais pronuntialtatott [Kv; Szám. 34/LVI. 
10]. 1765: Documentumb(an) meg fogyatkozván, pronun-
ciáltatott vala ellenem igen terhes Sententia [Torda; TJkT 
V. 264] * törvény 1584: Mikor ezenkeppen az teorweni 
pronuncialtatot volna, mind az ket feel p(ro)curatora meg 
elegedet volna uelle es nem appellalta volna [Mv; BálLt 
80]. 1604: Ertiuk hogy az J. lofejek hitelni akarnanak, de 
tiltiuk az hitteól Kiralybiro Vram pechetiuel, es Ratioiát 
adgyúk, merth az halhatatlan dologh minemy teórueny 
p(ro)nu(n)tialtatott volth, hogy leuelre fogott s az leúelet 
azt mo(n)dottak hogy elveztettek [UszT 17/12]. 1677: a' 
Vármegyéken és Székeken-is a' processus, a* Táblai pro-
cessusokhoz accomodaltassék, ott-is ha kívánnák a' Cau-
sansok egyszer, ad literas, vagy ad humana testimonia ki-
bocsáttassanak, második Székig, és ackor Törvény pronun-
cialtassék [AC 180]. 

2. vminek ítéltetik/nyilváníttatik; a fi deciarat drept ...; 
als etw. verkündigt werden. 1762: az kik ... hűtősök volta-
nak ... az miket el p(rae)daltanak uagi mint hűtős emberek 
léuen ... keuano(m) ä Jure fidefragusok(na)k p(ro)nuntial-
tassanak [Marossztgyörgy MT; Ks 67.48. 31]. 
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Szk: nyilvánvaló kurvának 1739: Fogarasi Mária ... 
Rettegenis nyilván valo kurvának pronunciáltatott [Dés; Jk 
299] * nyilvánvaló paráznának 1694: ugy tetczett a' sz: 
Szeknek hogy ... nyilván valo paráznanak pronuncialtas-
sek, ligab(an) vettessék8 [SzJk 282-3. — aPaládi Kata] * 
rebellisnek 1710: Ö magában sokat tanácskozván, nem 
tudá magát determinálni, mert a vitézlő rendek tanácsát 
sem jovallja vala, gondolván, hogy az egész székelység a 
fejedelem és ország hűségiben lévén, azok ellen a fizetett 
haddal magát meg nem oltalmazhatja, és ha fegyvert fog az 
ország ellen s succumbál, ugyan valóban rebellisnek pro-
nunciáltatik és condemnáltatik [CsH 118-9]. 

3. vminek neveztetik; a fi numit într-un anumit fel; ir-
gendwie genannt werden. 1764: az mely erdő ... Keresztes 
nevű erdőnek pronuntialtatot... mind ez mái napig ... be-
kessegesen birtak [Csombord AF; JHb XXVIII/64]. 

4. kiejtetik; a fi pronunţat; ausgesprochen werden. 1751: 
(Toma és Timofi) két Proprium Név, egjmástol annyira 
meg kŭlömböztetö, hogy nállunk a' Kalugereknél Torna 
ugj Pronuncialtatik, mint Szoma oláhul Toma, deákul To-
mas vagj Tomus (!) [Nsz; TL 42 Johannes Marcus (50) 
vall.]. 

pronunciáltatott kimondatott/hirdettetett; care a fost 
pronunţat; verkündigt. 1745: Constal az Ns Vár(me)gye ... 
in Possessione A. Jára indicalt s celebraltatott sedriajan 
pronuncialtatott... Deliberatumábol, hogy az J. Incze Klára 
sok rendbéli embereknek meg tsalásáért, pénz találásnak 
szine alatt, denuncaltatott (!) [Torda; TJkT II. 87]. 1765: 
mind két feleknek allegatioji as examen revocaltatvan, 
világosán ki jönek a Novizáns Anak mind szinte az elsöb 
Documentumok szerént pronuntialtatott Deliberatumban, 
ki irt tselekedetei, melyekért a lett Sententianak alteralta-
tása éppen törvéntelenséget okazna [uo.; i.h. V. 265]. 

pronusz vmire hajlamos; care are înclinaţie/dispoziţie 
spre ceva; zu etw. neigend. 1722: ez a Grobinus Paraszt 
ember az gonoszságra pronus, amit az adversariusok kŏz-
zŭl valaki eleiben ád, könnyen imprimalodik, affélére doci-
lis [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

propagálódik tovább él; a se propaga/transmite; weiter-
gegeben werden. 1723: minthogj a magzatokban propaga-
lodik az Isten Háza, mint a kŭlsö veszendő jókban a mik (!) 
marad hadgjak édes magzatoknak [Kv; KvRLt VII. 19]. 

propendiál előrehajlik/függ; a se înclina formînd 0 

ieşiturä/proeminenţă; hängen, sich nach vome beugen. 
1727/1751: ha az Actomak semmi külső Documentumok 
nem volnais, vágynák mindazáltal ollyan belső bizonyságj 
mellyek ... elegendők volnának, ugy mint Primo Ipsa Loci 
Controversi situatio az Mihálly Havassának maga termé-
szeti állása, mert az Primo ipso naturali Situ suo propen-
diál, hajol, és füg mediaté quidem Kápolnás oláhfalura 
[CartTr II/XXX. 5 határmegállapító ítéletlev. — aU]. 

propenzió hajlandóság; propensiune, înclinaţie cätre 
cineva/ceva; Geneigtheit. 1678: egy levelet kellene Kegyel-
mednek íratni urunk neve alatt az lengyel királynak Jô 

formában meg kellene köszönni a király jó affectióját s 
propensióját, hogy az magyarok segítségére országában 
hadat engedett fogadni [TML VIII, 167 Teleki Mihály N * 
láczi Istvánhoz]. 1760: Keczeli Sándornak sokrendbén 
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atyafiságát s hozzám való propensióját gyakran tapasztal-
tam [RettE 101]. 

proponál 1. előad/elmond; a spune/relata; vortragen. 
1589; Lattiak varosul az sok per patwart ... a' successio 
dolgaban ... zollottak igy varosul, hogy ez Ieowendeo gyw-
lesygh gondolkoggyanaic rolla, Akkor penigh Biro vram eo 
kgme p(ro)ponallia eo kgmek eleybe [Kv; TanJk 1/1. 115]. 
1615: Minek előtte azért mi az Díuisiōhoz kezdettünk 
Verner Georgy Uramot erős hűttel megh esküttettük, hogy 
minden nemw iokot az Oszlasra eleo hoz, ad es neuez ... 
tudakoztunk az Adossagok felól kikkel masok(na)k tarto-
zót ekkeppen proponala mi előttünk [Kv; RDL I. 96b]. 
1653: Mivel hogy Fejérvari István be akarván kővedzeni az 
Czehban, hivatvan azért; megh akarván erteni akarattyát 
proponalá, hogy őis az tarsasagban akar kövedzeni, de az 
rend tartas szerint dilátálak ő kgmek [Kv; MészCLev.]. 
1657: midőn császárnál audientián lévén az egyéb dolgo-
kat proponáltam volna ... császártól magam kértem audien-
tiát néki [Kemön. 117]. 1677: ha mikor, és miben valakik 
az Ecclesiáknak épületire nézendő ... tetszéseket communi-
ealni akarják ... a' közönséges Egyházi gyülekezetben tar-
tozzanak proponálni, és ... opiniojakat a' közönséges 
gyülekezetnek censuraja alá submittalni [AC 2]. 1733: mi 
el menenk az ő kegyelme szavajit Proponálok [Albis Hsz; 
BLev.]. 1748: az Mlgs Báró Urtol az vásár iránt mü 
előnkb(e) adott punctumokot és Conditiokot eó kglminek 
Proponálok [Mezőmadaras MT; IB]. 

Szk: bőségesen/bõ szóval 1619: Istennek szent áldá-
sából az Felséged írásához elég üdőm lévén, articulatim 
^nagyságának bőségesen proponáltam | Ezek után bő szó-
val proponálám azt is, mondám, hogy: Az lovaknak, szab-
nának, botnak, kañánnak elküldését Nagyságod az 
Mehmet pasa uram izenetire s írására hadta vala [BTN2 

322, 325] * szóval 1664: ne neheztelje az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága előtt ez dolgot szóval is proponálni 
[TML III, 143 Zólyomi Miklós Teleki Mihályhoz]. 1745: 
Baro Haller György ur proponálá szóval, hogy ... arra Sze-
mélyek által az ... édes Attyokrol maradott Almási, és Gor-
bai Jószágokot midőn fel-osztották, nagy mértékben meg-
tsalódott volna [Kv; JHbK XXVI/4]. 

2. (törvény előtt ügyet) előterjeszt; a prezenta (o cauză în 
raţa instanţei); vor Gericht vorlegen. 1571: tettzęk nękwnk 
nogy wdwar byro wram ... Megh hyhatthya p(ro)curatorat, 
na tyztan wtolso dologba volna is eddegh kegyęg chak 
Valamy exceptiokkal proponálták p(ro)cedaltak [Dés; 
ŞesztLt 3491 Gábriel Kabos Belsőszolnok megyei „comes" 
Jel.]. 1592: Az mint ... az elseozeŏry propositiomban pro-
Ponaltam mostis azon fellywl meg Jrt terheket keúanom 
meg az teöruentöl felőlied mert en ezekben artatlan vagyok 
[UszT]. 1593: Meg Erteöttem az Actrix minth proponál en 
nozzam en Jm ... Jlljen walazt tezeka [Szu; i.h. 9/45. — 
Köv. a részi.]. 1634: Barczaj Sigmond uram, felesege 

ellen ugi mint Kakoni Ersebet ellen, Propositioiat az z. zek 
eleőt proponálván es abban niluan való paraznanak, órdón-
gósnek, varaslonak, elete utan mereggel való olalkodonak, 
Jelentven lenni, kivania az zent zektól hogi biszonios Utro-
mokkal exmittaltassek, hogi az propositioiaban allegaltatot 
dolgokat villagosson docealhassa [SzJk 43]. 1640: az Al 
Peresek az Uyab Itiletet Producaltak volna, az Vyab Itilett 
mellet azt proponalak, hogi az A praedecessoranak akkori 
Juramentuma ... annihilaltatott volna [Mv; DLev. 5]. 1644: 
Az A Bojer Ztanczull Causaiat ez keppen Proponala [Fog.; 

proponál 

Berz. 17. XII/36]. 1648: Kapusi Szabó András citaltatua(n) 
obligatoriaia melle Velczer Mártont, es actiot movealúa(n) 
ellenne proponallia hogy az fl 87 forintról eppen nem 
contentalta [Kv; TJk VIII/4. 265]. 1669: mely dolgot ugyan 
az Tórviny szeken proponalais Nagy Mihály Ura(m), mivel 
Veres Matene Aszszonyom illyen szókkal diffamalla Nagy 
Mihály Uramat [RLt lj. 1734: Litigalodvan az I. az Actor 
ö kglmével ennek előtteis ezen Repulsiojaért assignalt ra-
tioit ezen sedrian proponalta [Torda; TJkT I. 39]. 1751: 
Albisi özvegy Bartók Gábomé õ kgle Instantiaja által pro-
ponállya, hogj... ō klmeka ... a* Dálnoki Réten Sajgó nevű 
... egj Darab széna füvét erőszakos képpen el vették 
[Altorja Hsz; BLev. — aElőtte a nevek fels.]. 

3. jelent; a raporta; melden. 1583: mikoron Biro vram 
zembe leót volna az papanak es eó felsegenek keowetewel, az 
keowetis vgian ezent p(ro)ponalta, hogy eó felsegenek el ve-
gezet tanacha ez Seminariumnak3 meg lethe [Kv; TanJk V/3. 
271b. — 'Ti. a jezsuitákénak]. 1602: Megh ertettek eo 
kgmek egesz varosul biro vramtol be gyeotesnek okat propo-
nálván eo kgme az plebania haznak plébános nekewl való 
vacalasat [Kv; i.h. 1/1. 404]. 1693: Bethlen Sámuel Vr(am) 
az Petki Árvák iránt Kgldel való Controversiáját az Nemes 
V(á)r(me)gyének proponálván, az Nemes v(á)r(megye elöis 
vette vala, de ... magát Gubernátor vrunk interponalván, 
Bethlen Sámuel vr(am) halasztotta ă közelebb esendő Nemes 
V(á)r(me)gye törvényes Gyűlésére [Fejér m.; Ks 67. 46. 21]. 
1738: Nemes Várasunk Malma gáttyán(a)k imminealó ruiná-
ját, magok kötelességek szerint proponálván Malombirák 
atyánkfiai ő kglmek... Concludáltuk ... hogj minden őkrős és 
lovas atyánkfiai... vecturázzanak azon gát éppitésére egj egj 
szekér veszszőt 's egj egj szeker tŏvisset [Dés; Jk 308b]. 

Szk: publice 1705: az úr publice proponálá, hogy ... a 
mi jó és örök emlékezetre méltó kegyelmes urunk megholt 
légyen 5 Maii, kinek ... helyébe succedált mostani kegyel-
mes urunk, József király és császár [WIN 1,450]. 

4. javasol; a propune; vorschlagen. 1583: myerthogy 
zantalan fogiatkozasokot lathnak varosul... Azért vegeztek 
... hogy Nem chak azokrol Akiket Biro Vra(m) p(ro)ponal, 
hane(m) egieb fogiatkozasokrol is végezhessenek [Kv; 
TanJk V/3. 275b]. 1603: Az czepetlen búza be hozassa 
felöl ö kk uarossul voxot kerdŭen az mikeppen Biro Wram 
proponalta volt [Kv; i.h. 1/1. 448]. 1639: Proponalak hogj 
miuel Gyulaj Ferencz Deák, es Lakatos Peteme Annyokkal 
Barta Mihalneual atyafiú gyermek uolt... az edes Annyok-
rol Giulaj Bartha Mihalnerolis az meli jok az vnokaiara 
Geczire voltanak volna, azokat elseoben Excidalnok, es eo 
kigyelmenek kezebe adnok [Kv; RDL I. 116]. 1731: Had-
nagj Nztes Dálnoki Dániel ura(m)... proponalta az Gatnak 
meg epitteteset, melyei ha az Nemes Város nem gondol ... 
eö kgme oka ne légjena [Dés; Jk 415. — aTi. a bekövetkező 
kárnak]. 1738: A Tktes Nms V(á)r(me)gje, az Hidhoz Con-
feralandó 200. Rh forintok ki adattatásának bizonyos Con-
ditiokat proponálván, Nms Városunk(na)k, Nms Vára-
sunkis Compromittállya magát ez alább specificálandó 
Conditiókra [Dés; Jk 503a]. 1793: proponálá T. Esperest 
Intze Mihály Uram, hogy ... a' melly Gravamenjei volná-
nak az Eklesiának azok adassanak bé a Mlgös Fö Consisto-
rium eleibe [Kv; SRE 290]. 

5. imát mond; a spune rugäciuni; beten, ein Gebet spre-
chen. 1677: October 11. Az Melt. Erdélyi Fejedelem Apafi 
Mihály kglmes Ur(un)k leánkajat Annor(um) 4. szolitotta 
ki I(ste)n ... Hóra 9. lőtt koporsoba(n) tétettese, maga(m) 
p(ro)ponalva(n) ez alkalmatossagal [PatN 13b]. 



proponálandó 

proponálandó előterjesztendő; care urmează sä fie 
înaintat/prezentat; vorzulegend. 1698: adattak eö Fe(lse)-
getól elönkb(e) Kgyltek(ne)k országhul proponálando bizo-
nyos dolgok [UszLt IX. 76/38 gub.]. 

proponálás imamondás; rugăciune, rugă; Beten. Szk: 
halotti 1675: Radnothi Papságombeli jővedelmem(ne)k 
... seriesse ... Keresztelesértt egy öreg kenyerrel es egy 
tyúkkal... halotti proponalasért flo. 1 [PatN 44a]. 

proponálhat 1. előadhat, elmondhat; a putea prezen-
ta/relata; vortragen können. 1677: A' Fiscale bonumok ... 
a' Fejedelmek által a' Privatus Possessoroktol... recuperal-
tassanak ... ugy hogy kináltassák-meg summájokkal ... és 
ha valakik ... nem akarnák leválni ... igasságokat a' Feje-
delmek s' Tanács elŏt proponálhassák [AC 44]. 

2. jelenthet; a putea raporta; melden können. 1664: Ke-
gyelmed azért, tetszett az tanács uraknak, csak continuálja 
útját és instructiója szerint proponálhatja ott kinn, hogy 
már az kételenség és erőszak cselekedteti ő nagyságával, ha 
el kell menni [TML III, 145 Bánfi Dienes Teleki Mihály-
hoz]. 1690: Henter Mihály hivűnk általis ennek az szegeny 
hazának sok féle terheltetesét proponálhattuk az Meltosa-
gos G(e)n(e)ralnak ō kglmenek [Törzs. Bethlen Sámuel fej. 
ut.]. 

proponált 1. javasolt; propus; vorgeschlagen. 1710 k.: 
Acton mindjárt méne Bécsbe, a tőlem ő felségének propo-
nált Penetralia és commissio és személyem ellen [Bön. 
925]. 

2. előirányzott; preväzut; vorgesehen. 1717: Méltóságos 
Com(m)endans G(ene)ralis Excellentiája parancsolattjábol 
proponált Summából igirtŭnk 350 000 Rh f. melyekben 
Computáltatik à Militia alimentátiójára négj téli holnapok-
ra valo buza, Zab, és Széna [KvLt 1/220 gub.]. 

proponáltat 1. előadat, vki tudomására hozat; a face să 
fie prezentat; vermitteln lassen. 1671: Ez mostani Gyűlé-
sünkben proponaltatván Năgd, hogy a' Váradgyai és Foga-
rasi hidak el-pusztultanak, mellyeknek meg-éppitések felöl 
prospicialnánk ugy, hogy éppittethetnének-meg, mellyet 
consideratioban vévén concludaltunk ugy felölle, hogy mi-
vel magunk-is, szegénységinkel edgyŭtt el-pusztultunk és 
el-romlottunk, a* kik eddig építtették ... ez utánn-is azok 
épitsék [CC 35]. 1677: Udvarhely Várának állapottyát ö 
Nagaa az Országnak proponaltatván, a1 mit egy akaratból 
a ' magok javára és meg-maradására valót, a1 közönséges 
igasságnak modgya szerént, abból az Ország végez, azt 
követi [AC 26. — aI. Rákóczi György]. 1704: Kimegyünk 
hozzájok3 tractára, a papok is kijünek velünk, proponáltat-
ják velem a dolgot, de semmi haszna kérésünknek nem lé-
vén, visszamegyünk [Kv; KvE 243 VBGy. — aA kurucok-
hoz]. 

2. (törvény előtt ügyet) előterjesztet; a face sä fie prezen-
tat (o cauzä în faţa instanţei); vor Gericht vorlegen lassen. 
1644: Barla Mihály Proponaltattia legitimus Procuratora 
altal, Beleőni Nagi János altal, hogi nem tudatik mi okbol 
az ő felesege tőlle el ment... tőlle absolutiot kiua(n) [SzJk 
61]. 1674: Nimett György proponáltát felesege Salamo(n) 
Borbara ellen ... Mert ... Gyermeket el egette [i.h. 138]. 
1776: kegyelmed ellen akár Compareállyon ... s akár ne ... 
Actioját az Exponens bővebbenis ... proponáltatni, és min-
deneket a* mit a1 Törvény s igasság, és ... emánált Felséges 
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Királlyi és Gubernalis ordinatiok magokkal fognak hozni 
... kegyelmed ellen el követni s követtetni el nem mulattya 
[Ne; DobLev. 11/484. 2a]. 

3. javasoltat; a face să fie propus; vorschlagen lassen. 
1668: Én alkalmatosabbat Kegyelmednél elmémmel fel 
nem találok. Pelei Ferenczet bár beküldené Hedri Bene-
dekkel együtt Kegyelmed, proponáltatnám, ki tudja, vak a 
szerencse [TML IV, 396 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 
1671: Hogy az Országnak Libera Electioját, semmi úton 
nem impediállya tellyes életében,8 hanem azt az Országnak 
meg-szerzeni igyekezik, és senkire az Fejedelemséget nem 
trasferállya, nem-is tractál arról senkivel-is, sem az Ország-
nak soha nem proponáltattya [CC 14. — aKemény János 
fej.]. 1709: Az ország között proponáltatta urunk, hogy az 
sok gonoszság zabolázására az státusok valami rövid 
törvént csináljanak [SzZs 269]. 

proponálta tik 1. előadatik/terjesztetik, tudtul adatik; a 
fi prezentat/relatat; vorgelegt/unterbreitet werden. 1657: 
mihelyt az portán az dolog proponáltaték, mindjárt tractá-
ban s alkuvásban elegyedének az fejedelemmel [Kemön. 
193]. 1662: Az palatínus Kassához tartozó felföldi 17 vár-
megyéknek gyűlést tétetvén, a segítség felől való kívánság 
Boldvai Márton által proponáltatott vala [SKr 626-7]. 
1710: Bánfíy Dénes már rab lévén, a fejedelem országgyű-
lésit hirdete Fejérvárra, és a státusok előtt proponáltatik 
Bánffy Dénes dolga [CsH 120]. 1761: Szénási Josephné 
Aszony(na)k Circumsp(ectus) Dési István ö Klme ellen bi-
zonyos arany munka béli kára proponaltatvan ... léptenek 
illyen compositiora [Kv; PolgK 43]. 1771: proponáltatott 
Nzts Farkas Jánosné Aszszonyom ingyen offeralt Ajándéka 
a* külső Templomba való égy orgona iránt [Kv; SRE 229]. 
1826: Proponáltatott az, hogy erdeinkbe nyáron által lakni 
szokott farkasok és medvék csak egy nyáron is többet mint 
10-12 darab marháinknál elpusztítanak [Árkos Hsz; RSzF 
221]. 

2. javasoltatik; a fi propus; vorgeschlagen werden. 1677: 
Vegeztetett volt... hogy soha a' mint eleink ... ugy magunk 
és posteritásink-is immaturus gyermek Fejedelmeket ne 
válaszszanak, söt ha proponáltatnék-is, ahoz hozza ne 
szollyanak [AC 29]. 1760: Werestói György Uram ő Ke-
gyelme ... a* maga Parochialis Házához hivatván, a' 
Kolosvári ... Reformatum Consistoriumot... proponáltatott 
ő Kegyelme által. Hogy mindeneknek előtte az Ecclesiai Fo 
Curatort kellenék denominálni [Kv; SRE 191]. 1794: pro-
ponaltatànak ... Tek. Senator Rathnotfái 'Sigmond Uram, 
és Nótárius Etsedi Jósef Uram ő kigylmek, kik közzű' 
egyik választatnék Fő quártasn(a)k [Kv; SRE 230]. 

proponáltatott javasolt; care a fost propus de ...; vor-
geschlagen. 1657: az fejedelmek offerálták vala, hogy 
lenne generális exercituum christianorum contra Turcam* 
melyre igen inclinatus is vala ... ha ... több, olyan hatalmas 
dologhoz szükséges, az fejedelemtől proponáltatott médiu-
mok suppeditáltatnak vala [Kemön. 84-5]. 

proporció 1. arány, arányosság; proporţie; Proportion-
1580: ekedigh sok keppe(n) esset ez ado zedesbe fogiatko-
zas, hogy egyenleo proportiot es aequalitast az bezedesbe 
nem tartottak [Kv; TanJk V/3. 205b]. 1662: Ettül az 
ceigházbástyátul ismét észak felé ismét egy nagy erő5 

temérdek kőfalt vitetvén elő, az Aranyos-bástya ellenében 
való illendő proportióval való bástyát is épen felrakatta 
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valaa [SKr 299. — aI. Rákóczi György]. 1721: a' közönsé-
ges Contributiok, égjenes, és kinek kinek tehecsége szerint 
való proportioval, vettesse(ne)k fel | A Repartitiokbannis 
olly proportiot keres, mellyel a Hellysegeknek, nem csak 
tehettsege, hanem eddég Viselt Terheis aequilibráltassék 
[Ks 18. XCIII gub.]. 1771: Ha a' Possessorok, és Lakosok 
a' pascuumra hagyatott hellyeket akarnak változtatni ... 
azon pascuumra hagyatott hellyek cultura alá vétetödvén, 
abbanis mind a' Somlyài, és Lugosi részek között a1 

proportio observáltassék, kinek kinek a' magáé ki 
adattassék [Fejér m.; DobLev. 11/428. 29a]. 1817: A' Ne-
mesi és Civilis részről benn lakó Birtokosokbol választas-
sanak ugyan a' benn lakó Birtokosok által tizenkét Ma-
gistratualis Senatorok, ugy hogy Hat nemes, hat Civis Sze-
méllyekből állyon, ittis a' Religionis Proportio observál-
tatyán [Szu; UszLt VIII. 68]. 1822: Az edgyezes szerént az 
eţső pontban kitett 60-vasat minden ember akadálly nélkül 
ki vehesse ... a' két napus és egy napus a' szerént a' pro-
portio szerént [Gyéressztkirály TA/Torockó; TLev. 9/28]. 

Szk: igaz ~ szerint. 1744: ã Mlgs Reg Gubemium ... 
committalt volt Háromszék(ne)k, hogy ă Szegénység ereje 
felett ne terheltessek, hanem igaz proportio szerent impo-
naltassek nekiek az adozas [Hsz; INyR] * igazságos -val. 
1714: az Szomszéd Orszagokbol ide költözött s eddig itt 
Commoralo Sellerek eszre vévén, hogy eddig here modon 
mások Szárnya alatt Continualt létek es elődések, igazsá-
gos proportioval Circumscribaltatott, es rendes Szolgalat 
P(rae)scribáltatott, nem akarják Szokott termeszeteket 
változtatni [WassLt a gub. Nsz-ből]. 

2. (vmiből) arányos rész; parte proportională (din ceva); 
Proportioneller Teil von etw. 1726: Vadnak templom 
selléri is olyanok, kik az magok proportiojokat is bírják, a 
jemplom jószágát is, mégis csak felire contribuálnak [Som-
]yà Cs; SzO VII, 320]. 1742: A mezőn lett Aporiana pro-
portio nem correspondeál a Falub(an) a Possessor Uraktól 
observáltato mostani proportioval, mivel a mezei proportio 
szerent a Faluban is tizennyolczadosnak kellene lenni ezen 
Mi resznek [Aranykút K; Ks 4. VII. 1]. 1793/1794: Bene-
dek Ferentzne Mogyorosi Susánna p(rae)tendálja, hogy 
m'vel a régi osztályba, a Condividens Attyafiaival egyenlő 
Capacitasu Nyil adatott Bagóban, és Aszszony népén, most 
Pedig a' Kőz földek fel osztásával Bagóban a condividens 
Attyafiainak Nyilja nevekedik, tehát ezen nevekedésből 
P(ro)portioja meg Ítéltessék | a Commissio ... a fennebb 
specifice le irt három principális Nyilakot... a* három ré-
szen lévő Compossessorok(na)k birodalmában botsátotta a' 
Nyilak szerent. Ezen principális Nyilaknak ... apróbb ré-
szekre lejendő fel osztások aránt ... a Bágyoni részen állo 
j~°mpossessorok ... ugy jelentik ki magukot, hogy magok 
között Atyafiságoson kivánnyák a* proportiot ki tsinálni, és 
el osztani a' Commissionak további elegyedése nélkül 
[M-bagó AF; DobLev. IV/739. 8b, 22]. 1801: fel vészszük 

F. István Ö kegyelmét, mint ahoz értő Geometrat; az 
k'nek-is kötelessége lészen ... különösön arra vigyázni, 
ţ?gy se a mi inspectorunk(na)k parantsolatját, se pedig a 
lekintetes Generalis-szek(ne)k ... hozott ítéletét, ugy a mé-
I sben valamint a proportiok ki-tsinálásában által ne hagja 
1 ̂ eometra ö kegyelmének szorossan imponáltassék, hogy 
Se a mérésben se a proportiok ki tsinálásában a sokszor 
r á t e t t Deliberatumok értelmén tul tellyességgel ne lépjék 
^zsombor K; Somb. II]. 
^ Szk: ~~ba vesz vki részébe belevesz/számit. 1822: a' Tks 

^ o k Adám Ur szőllöjében égy olyan nevezetes nagy 

proporcionális 

Alma Fa vagyon, hogy párját nem igen lehet tanálni; tehát 
az proportioban vették ... tehát őka azon Alma Fával a' két 
szőllőt adaequalva lenni gondolják [Szentbenedek AF; 
DobLev. V/1256. — aTi. a becsüsök]. 

proporciójú (vmilyen) arányú; de o anumită proporţie; 
von irgendeiner Proportion. 1729: Vagyon egy szép pro-
portioju rakó fabol épült házocska mellette lévö oldal ka-
marácskájával edgyűtt [Buza SzD; JHbK V/2]. 1775: Azt 
is meg kell vala gondolni, hogy incestus, mert Wesselényi 
Farkas úrnak a nagyanyja, Boros Borbára egytestvér volt a 
Bánffi György úr nagyanyjával, Boros Katával. Más az, 
hogy felesége is szebb Wesselényi Farkasnénál, mivel kis-
ded ugyan termetében, de szép proportiójú és ábrázatú, 
Wesselényiné pedig hosszú, vékony, halovány, sovány, 
szőke asszony [RettE 358]. 1787: Sajnár András ... kövér 
szép Ember... Ábrázatjának minden állása szép közép pro-
portioju, világos kék szemű [KLev.]. 

proporcionál arányosít; a proporţiona, a stabili anumite 
proporţii (în raport cu ceva); proportionieren. 1731: sem-
minemű proventussa az Malom(na)k egjebre ne fordittas-
sek, amig ezen determinationk szerint kinek, kinek per 
seriem Proportionalva(n) Contentumot nem Tesznek [Dés; 
Jk 416-7]. 1739 k.: midőn a' négy Curiat három Nyilba 
tsinálták Nyil vólt a' három Atyafiakra nézve, Nyil vólt 's 
még pedig accuraté elaboralva épületire nézve midőn a' két 
Curiat Oltszemin, az egy Bodokit p(ro)porcionaltak; ha 
épületire nézve nem volt aequalis, miért hogy tempore 
Divisionis nem Contradicaltak [Hsz; Ks 22. XXIb]. 1781: 
a' mennyi vas és atzél kívántatik esztendőre a' Verő részi-
hez képest proportionalva(n) annyit a' verőbe ki szakaszt-
ván ... bé adni kötöleztetvén ... és abból ... a' tized ki ne 
vétessék [Torockó; TLev. 9/20]. 1793: a birtok alatt lévő 
Kőz földek, az már defigált antiqua Sessiokhoz képest 
p(ro)portionalva fel osztassanak [M.bagó AF; DobLev. 
IV/739. 8a]. 1827: (A) meg edgyezett Felek magok kőzött 
az Irtásokat e szerént proportionálták azután hogy mostan 
is azon meg állottanak, hogy az antiqua Sessiok Száma ugy 
és azon Számmal vétetődjék fel, mint amint az általunk el-
sőbbi Itt létünkkor figáltatott vala [Erdősztgyörgy MT/Mv; 
TSb 51]. 

proporcionálás arányosítás; proporţionare; Proportio-
nieren. 1768: Az hat Gyermek között, hat Caput Bonorum-
nak ki szakasztasa, melly szerint légyen a Nyilak(na)k 
proportionàlàsa [Mv; Ks 19/1. 6-hoz]. 

proporcionális arányos; proporţional; proportional. 
1710 k. : Kívánék a fejedelemmel való szembenléteit gráci-
ája megköszönésére supplicatio által, de a rettenetes nagy 
méltatlanságnak proportionalis szégyenlése, és meghábo-
rodása miatt azt a választ írá: Más házunknál jó szívvel 
látjuk ő kegyelmét [Bön. 690-1]. 1805: (A) Patzolai osz-
tozo Successorok 1791dik Esztendőben Április 20kán vég-
hez vitetett meg intés szerént meg kináltatván az Alperese-
ket ... azon(n) Forrói Tóó-Hellynek proportionalis Zállog 
Summájával ... a Jobbágyságon lévő Alperesek ellen vég-
hez vitetett Törvenyben hívások mellett indított ... Perek-
ben ... kívánták a' kereset alá hozott zállognak ... egy 
nyoltzad részén kívül levő több részét... meg ítéltetni [Ne; 
DobLev. IV/887. la]. 1821: Borbereki Joseff ur ... két rét 
beli proportionalis részét ... által adá Tekintetes Dobolyi 



proporcionált 

'Sigmond Urnák [Nagylak AF; i.h. V/1045]. 1830: erdő 
pásztor Orga Onuly fájdalmát, és szenvedését is a s(ze)rint, 
a' mennyibe, az Executor Tiszt Urak által legitimáltatni 
fog, meg fizessék, hogy ennek proportionalis magokra há-
romlo részét Complánállyák [Szentbenedek AF; i.h. 
V/1162. 2a]. 

proporcionált 1. arányosított; proporţionat; proportio-
niert. 1798: A' Felső nyil ... hoszsza 520. ől proportionalt 
szélessege 178 1/6 [IlyefvaHsz; BLt 2]. 

2. arányos; proporţional; proportional. Szk: ~ orrú. 
1832: Ádám Lőrintz ... proportionált orrú [DLt 28 nyomt. 
kl]. 

proporcionáltatik 1. arányosíttatik; a fi proporţionat; 
proportioniert werden. 1723: ă penzek(ne)k Currens árra 
belső valorokhoz proportionaltassek, és ne defendaltassa-
nak se a' vévök, se az adok [Ks 18. XCIII gub.]. 1756: 
Alányi Thoagyer még eddig csak egy forint taxát praestál-
ván, azon kell lenni, hogy taxája à több Sessiokhoz propor-
tionáltassék [Déva; Ks 94. 24. 3]. 1781: a' vasnak árra ... 
a' vajda Hunyadi vas árrához képest proportionaltatvan az 
üdő és Emporium állapatyahoz szabattassék [Torockó; 
TLev. 9/20]. 

2. arányosan elosztatik; a fi împărţit proporţional; pro-
portional aufgeteilt werden. 1726: Az actu Meg kívántatott 
költségeknek exolutiojara ... Vettetett ... flór hung 600 
Melybül Minden Lineara proportionaltatik flor hg 200 [Kv; 
JHb XLII/123]. 1793/1794: Mely három rendbéli Nyilak, 
minek utánna az lehetőségig é szerent proportionaltattanak, 
és a' Compossessorok által helyben is hagyattattan(a)k vol-
na Nyil vonás szerént jut4 [M.bagó AF; DobLev. V/739. 
21a. — aKöv. a három nyíl örököseinek fels.]. 

proporcionáltatott arányosíttatott; proporţionat; pro-
portioniert. 1804: nem lehet hogy az Erdőktől egészszen el 
fogattassunk, annyival is inkább Nem lehet hogy azon Tse-
lekedetŭnkért... büntettessünk, meg pediglen nem a' Tsele-
kedethez proportionáltatott Büntetéssel, hanem tsak-nem 
illy' el viselhetetlenŭl [Torockó; TLev. 7/11]. 

propozíció 1. előadás/terjesztés; prezentare, relatare, ex-
punere; Vortrag. 1582: Megh ertettek eó kegmek az Be Ira-
tas dolgát biro vra(m) p(ro)positioiabol... vegeztek eo keg-
mek varossul ... hogy Ennek vtanna az varos konywebe 
senkit be Ne írjanak az varos hyre nelkwl [Kv; TanJk V/3. 
250b]. 1594: Eo kegmek varosul megh ertettek Biro vram-
nak propositioiat az Keozep Kapubeli Toroni eppűleti 
feleol | Értik varosul eo kgmek Biro vramnak p(ro)posi-
tioiat, Minemew Nagy es sok fele keoltseg talalta volna ... 
ez zegheny varost [Kv; i.h. 1/1. 232, 238]. 1618: Mikor 
mind elvégeztem volna propositiómat, és kedvesen s csen-
desen meghallgatta volna, első objektuma is ez lőn erre 
[BTN2 113]. 1620: Megh ertek eő kglmek varosul, hagiot 
Biro vram propositiojabol, az kwleomb kwleomb fele sok 
zwksegeket, postalkodasokat, es Zekerezeseket [Kv; TanJk 
II/l. 296]. 1678: Mikor minden propositiomat elvégeztem 
volna, ekképen felele, jól jüttél, jól beszélsz, de nem régen 
egy tökéletlen hazug ember jütt bea [TML VIII, 136 Besse-
nyei Mihály Teleki Mihályhoz Konstantinápolyból. — aTi. 
Paskó Kristóf]. 1730: (A) propositiomnak meritumát, az 
mint hogj bizom az Tisz. Exactoria kégjes assumtiojára, 
ugj consolaltatásomat is alázatoson várom, a Tisz Exacto-
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riátol jo Uraimtol [Kv; Szám. 56/XIX. 27] | Nemes Váro-
sunk Hidgjainak szer felett valo Viznek áradasa miatt lőtt 
el romlási és el vitelei, úgy annak renovaltatásanak 
Tehetetlensegűnk iránt valo propositiojara, és az Mgos 
Regium Guberniumnak alázatos Instantiank által lehető 
Consolatiok remenlése végett Expedialtuk Kolosvárra 
Nztes Irsai Istva(n) Atyánkfiát eo kglmet [Dés; Jk 401]. 

2 perbeli előterjesztés; prezentarea cauzei într-un proces; 
Vorlegen im Prozeß. 1592: Az mit az Euictor Allegallia 
p(ro)positioiaba(n) hogj eo Menty Theoreok Gergelt, de 
akarna hogy szembe lennenek azok kikkel Componalt 
tudni illik Gegeo Balintal es Veres Janossal | Az mint penig 
az elseozeöry propositiomban proponaltam mostis azon 
fellywl meg Jrt terheket keúanom meg az teöruentól 
felőlied mert en ezekben artatlan vagyok [UszT]. 1606: 
vicinússit* p(ro)testatio mellett mys ugian azokot neúeszwk 
mellyeket az Actorok neúeztek p(ro)positioiokban [i.h. 
18/12. — aTi. a földnek]. 1617: mostannis czak azt mon-
dom, mint propositiombannis megh mondottam, hogi az Ik 
engemet... diffamaltanak [Kv; RDL I. 11]. 1625: (A felpe-
res) p(ro)positioiaban azt asserallia hogj feóldere mente(m) 
| docealok hogj igj uagion az mint p(ro)positiomba(n) meg 
irta(m) [UszT 80a, 103a]. 1629: mind az ket felnek 
propositiojabul illien deliberatiot tünk [M.gyerőmonostor 
K; Told. la. I]. 1646: mi erre azt mongiuk mint az első 
p(ro)positioban megh monduk, hogi az beczülletes Tanaczj 
megh hatta hogi mindeneket megh adgiak [Kv; TJk VIII/4-
113]. 1677: in prima Sede párt vévén az In Causam attrac-
tus az Actomak propositiojában, de proxima subsequenti 
Sede, a' pár vétel mellet semmi exceptiok de condescensio-
ne ne lehessenek [AC 205]. 1683: Ertem Kgd ellenem valo 
sullyos propositiojat es Áctioiat, a' mellyekb(en) semmi 
vetkem nincsen ... azért mind azokat mindenekben 
simpliciter tagadok [Dés; Jk]. 1689: Látvá(n) az Aszszony-
nak propositio szerint igasságát, Urá(na)k két úttal valo 
mellöle csalárd el menését ... divortiàltatik [SzJk 235]-
1702: Mint hogy világoson Constal Horváth sigmond 
Vram Propositioja szerent hol eset az patratum ... pro-
positioian meg áll [Dés; Jk 332a]. 

Szk: írt ~ írásban benyújtott előterjesztés. 1616: ezen 
Incatta az fel peressek be adott irtt propositiora ugyan 
irasban felelúen allegalya azt, hogy az mikor az Colossi So 
Aknát meg arendalta Bathorj feiedelem üdőieben, az 
miczoda igassaggal önekj inscribalta volt, akkeppen birtta 
volt [Kv; RDL I. 100] * szóval való 1597: Sententia 
Sedis. Miúel hogy zoúal valo p(ro)positioiaban az Actor az 
rah tamadasert vt allasnak terhen zollott, es zablia vona-
serth halai akaraso(n)nis ... Az bizonsagok pedig megh 
vallyak az vt allast, es zablja vonást, Az vt állásért 24 
ghira(n), Az zablia vonaserth halai akarasnak terhe(n) 
vagio(n)azJ [UszT 12/19]. 

3. indítvány, javaslat; propunere; Vorschlag. 1659: I g e n 

méltónak ítéljük, az Nagyságod propositioja szerént, hogy 
az portuson való kereskedés és jövedelem, az porta conten-
tatiojára fordíttassék egészlen [EOE XII, 224 ogy-i art ] 
1671: Gyűlések alatt mikor a' Fejedelmek elsőben 
kŭldik az Propositiot, más új Propositiok annak utánna ne 
annectaltassanak, mellyek a' Gyűlést prolongálnák [C^ 
24-5]. 1705: Ma ... felgyüjték a statusokat propositióra 
[WIN I, 490]. 1740: Bornemisza soguram ... két napot... 
vart, gondolván hogy az harmadik napon fordul ele & 
Inspectorsăgrol valo propositio [Ks 99 Komis Antal lev J-
1747: Az ... más két Atyafi... ezen Propo(siti)ot... mindé-
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nekben hellyben hagjván ... kinek kinek rata Portioja 
excindaltassék [Torda; TJkT III. 113]. 1764: Hozzá adat-
ván az föcéhmester és öregek propositiójokra ez is, hogy 
roegigazíttassék, hogy tudni illik eddig az inasok szegődsé-
géből esni szokott jövedelmecskéknek felosztása az nemes 
°éhben közönségessé tétetett vola (!), mely ennek utánna 
abrogáltassék [Dés; DFaz. 23]. 

Szk: tesz. 1704: Ma reggel várjuk vala a generál ke-
mény izenetit, aminthogy Acton uram fel is jővén és az Gu-
bernium is kijővén Acton urammal, ilyen propositiót tőn 
[WIN I, 165]. 1710 k: Gróf Seau bizony sokat intette, sőt a 
státusok közé bé is jött és erős propositiót, protestatiót tett, 
hogy a dohányért és a verébfejekért vont pénzt adják vissza 
J.szegénységnek, mert az felmegyen 80.000 forintra, de 
bizony semmit sem használt [Bön. 902]. 

. propozitum 1. előterjesztés; relatare, afirmaţie, propozi-
Vorlage. 1806: Gyergyószárhegyi nobilis Páll Ferenc 

gyalog katona őkegyelme, ugyan szárhegyi providus Illyés 
^zsef, ut actores, törvényben idézvén valami szénabéli ká-
r°k aránt... mely ... Erdő Szád nevezetű helységben a ma-
gok tulajdon helyekről ... veszett volt el, amint az actorok 
?ttgok propositumaiból ki tetszik [Szárhegy Cs; RSzF 
263]. 

2. indítvány; propunere, moţiune; Vorschlag. 1718: 
Amely propositumokat elhallgatván, tiszteletes Kolozsvári 
£ál uram a mü communitásunknak vagy eklézsiánk képé-
i n ... submissive mondja nagy alázatosan ... ha ugyan oda 
kelletik cedálnunk* [Kv; KvE 298 SzF. — aAz iskolát a 
katolikusoknak]. 1733: Mlgos Fő Ispán ... Torma Miklós 
Uſunk proposituma az Hogj az T. Ne(me)s Universitast 
Pſaeviae requiraltatta volt... hogj Ferenczi Istvá(n) Atyánk-
a t Assessorságra Candidallya [Dés; Jk 433b]. 1738: cse-
^kedné azt a Tktes Nms Tanács és Universitas, hogy mind 
két részről valo sellérek egjenlő képpen éltetnén(e)k. Melly 
V“opositumot helyesnek Ítélvén a T. N. Tanács és Univer-
s,tás, resolvált hogj... a Tiszt. Ref. Eccla s Parochialis Há-
j h o z tartozó ... emberis, a Contributio alóli immunitál-
^sék [Dés; Jk 495b]. 

3. szándék, terv; intenţie, plan; Absicht, Plan. 1674: Pa-
l«di pedig Konstanczinápolyban ment bizonyos vásárlás 
Praetextusa alatt, de más az propositum [TML VI, 587 
ö*ló László Teleki Mihályhoz]. 

. Proprietárius 1. tulajdonos; proprietar; Besitzer. 1759: 
mjungáltatik az I Páké Falunak, hogy e féle erőszakos fog-
yásokat többször ne probályanak kit ha cselekednének 
östént manuteneálya localis V. Királybíró Atyánkfija a' 
Proprietáriusokat és ... animadvertalyon is, az erőszakosok 
? 'Cn [Hsz; SzentkGy]. 1760: (A) kegjelmes királlyi paran-
^°latnak hogj kegyelmetek eleget tégjen és annak tartása 
^erint a' szökött katonák fautorit, a' Lopokat ha a proprié-
^lusokat és károsokot indemnizállyák; ugj az mutilatiora, 
IaÖ páltzazásra Ítéltetett személlyeket a* rendelt időben 

ctobernek első napján szabadon botsassa [DLt 321 gub.]. 
ă mit ezen Bonumokból ă Vidua eletib(en) ă p(ro)-

^etariusok meg váltaná(na)k azonn pénzb(en) szabados 
'sPo(siti)oja leszen ă Vidua(na)k oda fordittani az hova 

j j t ia [Hsz; BLev.]. 1766: Nagjtságod azért ha az Inscrip-
'°na>is Summát levállya, és ă nevezett Szőlőt ă Fiscusnak 

J n t Proprietariusnak remittállya bene quid(em) alioquin 
Q?ytságodat ... Certificáltattya az Exponens ad 
^u,ndenam Nemes Erdélly Országi Méltóságos Regium 

proprietás 

Gubemiumának közelebb Celebrálandó Mlgs Generális 
Confluxussára [Dob.; WassLt]. 1771: (A) házat ... annak 
proprietariussi, Nms NEnyedi Vásárhellyi Mihály és Fele-
sége ... abalienaltak volt leg elsőbben is Mlgs L. B. Bánffi 
Ferentz Ur eö Nágának [Ne; DobLev. 11/431. la]. 1793: A 
zálogos Possessorokat... a fen irt zálog summával meg ki-
náltattuk hogy bocsáttanák ki nékünk mint Proprietariu-
soknak [T; i.h. IV/730. la]. 1797: Mezöbándon ... egy ben 
valo Curialis hellyet és két Sellér Joszágokat... Vásárlották 
volt meg Zálog Jusson ... M Járai Rosnyai János UrtoI ... 
ezeknek ... Proprietariussok volt... Rosnyai Joseff Ur [Me-
zőbánd MT; MbK 108]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: tulajdonos; proprietar; Besitzer-. 1764: azon 
Causa, már hoszszas folyása után most éppen abban lévén, 
hogy a' proprietarius praetendensek résziről az ingessiok 
bé Írattassanak [Mv; DobLev. 11/357. la]. 1820: Ami repa-
ratiók a' kert Ház 's égy szóval a Telek körül kelletik 
(így!), azt a' proprietarius ur meg téteti [Kv; Somb. II]. 

proprietás 1. tulajdon; proprietate; Besitztum. 1627: Az 
Háznak penegh proprietassa Gyrkot illeti az Constitutionak 
tartása szerent [Kv; RDL I. 133]. 1738: az I ... földeimet 
máigis manuteneállya s nem remittállya, melly zálogos 
földek(ne)k is proprietássa, hogy engemet illessen, arról in 
instanti doceálni kész vagjok [Dés; Jk 289b]. 1742/1760: 
Szilvási Boldisár ... mondgya vala, hogy Proprietássárul 
nallom Documentum extál [M.palatka K; WassLt Sig. 
Palatkai (48) ns vall.]. 1749: a' Jószág proprietássa ... divi-
sionis via ment az Úrfi kezében s birodalma alá, de effélét 
nem docealt [Királyhalma NK; ApLt 1 br. Henter Dávid 
aláírásával]. 1761: Eleinktől reánk Szállott ... rend tartá-
sunk, és szokásunk az volt, az is vagyon mostanis, hogj 
minden, Leányát ki házasito, Vagyis férjhez adó ember 
tartozik ... Leányával... leg alább egj darab szölött adni ... 
melly Szŏlönekis proprietasa in perpetuum azon házhoz 
tartozik az hová mégjen az ollyan Leány Férjhez [Gergely-
fája AF; JHbK LXVIII/1. 715]. 1796: a' Torotzkoi Lako-
sok az elő számlált beneficiumoknak proprietassát magok-
nak, az exhibealt Felséges Udvari Végzésnek tartása, 's a 
Törvénynek nyilvánságos értelme ellen temerarie vendical-
ják [Mv; TLev. 5/16 Transm. 89 tábl.]. 1844: M: Boros 
Batsardi Tott Jakabb Márton prorietassarol szollo inquisi-
toria relatoria [Ne/Nagylak AF; DobLev. V/1249]. 

2. tulajdonjog; drept de proprietate; Besitzrecht. 1604: 
Az Tutorsagnak allapattia, miért az Gherendj Paine Aszonj 
eòcze aniaúal egi az Aszonnial, kire nem nez az Galfy 
Mihalj iozaganak p(ro)prietassa, hanem az Benedekfÿ 
János uram felesegewel egi Attiawal kire az proprietás 
bonor(um) nezett, Benedekfy János Vramot illeti [UszT 
20/127]. 1635: More Lazlo Ur engemetis ala hit vala 
Keórpeniesbe, mikor az Marcestjekkel perel vala az Keór-
peniesi hataron valo buza Eòrleó Molna feleòll; nem egyeb 
okbol hane(m) hogy az minemw Leweleket producal 
mindenik fçl az megh nevezett Malomhoz valo p(ro)prie-
tassa feleòll, azokat ... eleótteók megh Magyaraznok [Ab-
rudbánya; Törzs]. 1638: Az haznak proprietassat itillek az 
fiamnak palkonak de igy hogi eletemigh bírhassam [Kv; 
RDL I. 113]. 1677: Az Ország Házai, Fiscalis Várai, és Jo-
szági, noha a' Fejedelmeknek kezekben engedtettek, de 
proprietassokat azoknak az Országnak meg-tartsák [AC 
39]. 1738: Minthogy a Controversiaban lévő buza főidnek 
proprietássa világoson constál hogy Szekhalminé Asz(o-
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nyo)mé légyen, Németh András Vr(am) penig ugarlás és 
keverés béli culturáját per errorem vicinitatis magáje 
hellyet adhibéálta [Torda; TJkT I. 152]. 1760: Edoceálja 
Exponens ö kgylme ... igaz jussát és proprietassat [Kv; 
PolgK 135]. 1761: (A) Jószágnak proprietassa consequen-
ter műnket ... illetvén ... azon Jószágra leváltam volt flór. 
hung 40 [SiménfVa U; Sf Lázár Gergellj nyil.]. 1775/1802: 
A mi penig ... a Bezdedi Mlgs Possessor Urak ... három 
Irotványakhoz praetendalt proprietassakot, és Possessoriu-
makot illeti... azok iránt való Relatiojakbol ugy jö ki, hogy 
az ... Irotványak Bezdedhez tartazo Irotványak légyenek 
[BSz; JHb LXVH/3. 114]. 

Szk: - / tart vmiben tulajdonjogot gyakorol vmiben. 
1716/1793: Az Ecclesia Joszági körül az Viz Parton akik 
Fűzet fel vertek és vernek proprietást benne ne tartsanak 
[A.csernáton Hsz; SzékFt 28]. 

3. javak; bunuri; Güter. 1640: Vagion egi ház ... az 
hwteös Capitanokis ielen leue(n) Aestimaltunk f. 125.ra. 
melj hazat minde(n) proprietassaual edgiwt attunk felliwl 
megh neuezet Vigh Lazlonak [Kv; RDL I. 123]. 

proprietásság 1. tulajdon; proprietate; Besitztum. 1592: 
Azzert mynt hogy Ennekeo(m) Annak az Erdeonek pro-
prietassagahoz Es vsusahoz keozeo(m) volt Jmmar az 
Eleottis es mostis vagio(n) [UszT]. 1613 k: Tudván és 
értvén azt annak az haznak proprietassaga per devolutio-
nem honnét és miczoda fondamentombol derivaltatot volna 
Zok Peter kezehez [Kv; PolgK 138 ifj. Heltai Gáspár not. 
kezével]. 1614: Amj nezj penigh az haasznak p(ro)prietas-
sagat... tehát az vtolzorj felesegeteöl való kwsseöbik gyer-
meknek Banchikanak itiltwk [Kv; RDL I. 96a Andreas 
Junck kezével]. 1635: ha Szegedi Gergelyne Bontziday 
Katha Aszony deficialna az Hasznak proprietassagat nem 
engedik idegen keszre hogy teőlleők abaiienaltassek [Kv; 
i.h. 23]. 1648: (A) Testimoniumokbol nylua(n) ki tetczik 
hogy az peres fel hold szeŏlleönek proprietassága az Nehay 
Nierges Istua(n) fiaié mind penigh azis hogy Nyerges Ger-
gelj nem tulaidonsagha uta(n) birta hanem cziak engede-
lembeol [Kv; TJk VIII/4. 295]. 1658: (A) haznak proprie-
tassaga az aruat ferkeőtt illety ... Wagion mas hazis Hid 
Vczaba(n) ... mely haz(na)k proprietassága az D(omi)na 
Relictat Kannagiarto Ferenczne aszonjomatt Szekely So-
phiaszont illetj [Kv; KJ]. 

2. tulajdonjog; drept de proprietate; Besitzrecht. 1637: 
Az Haznak Proprietassaga penigh Petert Concemallya, de 
ugy hogj az Edes annyanak tellyes Eleteigh ... szabados 
lakasa lehessen [Kv; RDL I. 24]. 1643: az haznak vérsegek 
utan való p(ro)prietassagokrol, az Geots Pál Uram Mara-
dék i nem tőttek egyeb mentiot, hanem p(ro)ponaltak hogj 
Diuisor Uraim az Diuisioban ne cessallyanak, hanem 
pergallianak [Kv; SLt FG. 7]. 1663: Az mi az ki váltást 
nézi ngos vr(am) azt en jol tudom az p(ro)prietasságh 
nagtoke, nem enjm en czak penzemig birom [Petek U; Ks 
101 Pribék Ferenc lev.]. 1683: Aszt az haz hellyet ... 
biztam Vitézlő Lukacz Ferencz Vra(m) gondviselese ala ... 
illyen Conditioval hogy ö kgme az proprietassagat az en 
magamszamomra megh tartva(n) ... oltalmazza mindenek-
től [SófVa BN/Sv; Ks 14. XXXIII. 3]. 1689: Dosa Thamás 
... azon házat egeszszen azon infans Eccla számára resti-
tuallya, restitualva(n) ã szőlőkötis azok(na)k ă kiket kon-
cernal, propriétásága fenn maradván azon szőlők irántis 
azon Ecca(na)k Dézmabéli jussa [MMatr. 441 P. Alvinczi 
protonotárius kezével]. 
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proprium 1. tulajdon, birtok; proprietate, posesiune; 
Eigentum. 1598: azt az zalagos riz iozagot engede cum ple-
na autoritate Teke Ferencz vrunknak es az eo kegme hazas 
tarsanak meg valtani mint propriumokat eoreokbe [Törzs]. 
1633: Kopaz falu nevü hely ... Gavay Uramnak propriumja 
volt [BSz; Ks 41. D. 28]. 1671: az verus és legitimus Pos-
sessor meg-bántodás nélkül bírhassa maga propriumát [CC 
92]. 1726: Az ecclesia földin lakó jobbágyok és sel lérek de 
capitibus solum adózni tartozzanak, hogyha egyéb propriu-
mok a faluban nem találtatnék [SzO VII, 324 Cssz, Gysz és 
Ksz végzése]. 1737: Minthogj pedig azon Határunk része 
bizonyos Atyánkfiain(a)k propriumok(na)k tartatik, admo-
neáltassanak, hogj azonn dologra lejendŏ Expensát depo-
nállyák [Dés; Jk 485-6. — "Amelyet a kozárváriak elfog-
laltak]. 1769: Az első Sessiot birja Nemes Nagy János 
uram, mellyért Szomos ujjvár Németiben adott a' maga 
propriumabol más Teleket Mlgs Dániel Todorás Urnák 
[Szépkenyerüsztmárton SzD; Ks 39. XXIII. 14]. 

2. saját/tulajdon költség; cheltuială proprie; eigene Aus-
gabe. 1664: mivel az B: Cehnek jeovedelmé nem lévén, az 
maga propriumábol kellet az szeoleot műveltetni [Kv; SzC-
Lev.]. 

3. sajátosság; particularitate; Eigenart. 1596: Vöttwk az 
kegd leuelét, ertiwk irasat; az vy hirek felöli... az Erdeinek 
vgian propriuma volt mindenkor hogy affele híreket oly na-
gion es bizonnial hordoztanak, azért nem chiuda ha mostes 
azt chielekezik [Törzs. Báthori Zsigmond fej. Keresztúry 
Kristófhoz]. 

prorektor prorector; Prorektor. 1823-1830: Minden or-
dinarius professzorok együtt formálják az Academicus 
Senatust. Mikor az egész senatus nem érkezék, akkor a 
prorektorból és négy decanusból való deputatio igazítja I 
Akik éjjel vagy nappal zenebonát csinálnak, azokat a város 
tanácsa vagy a kommendáns árestáltathatja, hogy nagyobb 
szerencsétlenség ne történjék, vagy el ne szökjenek, & 
büntetés végett a prorektornak adják által minden illetlen 
bánás nélkül [FogE 232]. 

prorogáta perszünet; prorogaţie, prorogare; Prozeßpau' 
se/ruhe. 1677: Dilátiokrol való parancsolatok, és Proroga-
torium Mandatumok a' Causansoknak injuriajokra, 
igasságoknak periclitatiojára ne adattassanak, excipialvá11 

azokat, a' kik Fejedelmek vagy Ország szolgálattyábafl 
foglalatosok ... özvegyeknek való prorogata pedig a' 
retum és végezések szerint helyben maradgjon | Törvények" 
ben való dilatiok ha adatnának-is, a' Törvény ventilálly3 

admittalandók legyeneké, nemé: Prorogaták az Özvegyi 
nek meg-adassanak [AC 188, 271]. . 

Szk: vidvális ~ özvegyi/gyászévi perszünet. 
Foszto Rákhel Aszony Néhai Kőkösi Dobolyi István W 
Özvegye ... Dobolyi Sigmond Urat... inteti ily okon ... r 
Exponens Aszony ... Férje, az Umak pedig Testvér Öttse # 
halálozván, tsak hamar Viduális Prorogátyának meg tap£ 
dásával Horvát János Ur... Özvegyi Udvarából ... erőszak' 
kai ... ki rekesztette ... továbra Prorogátájának bé tel# 
után ... olyan admonitiot tétetvén, a melynek pontjai 
kevésbé sebhették meg az Exponens Aszonynak özvegy 
szivét... nyílván azt láttya ... hogy özvegységét terhelni 
szándékoznak [Ne; DobLev. V/1088. 1]. 

prorogatoria halasztó, elnapoló; prorogativ; verschíj*' 
bend. Szk: - szentencia. 1677: Ha ... az In causam attrac 
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tas semmit nem contendál, nem excipiál-is, hanem simpli-
citer csak Evictorra fog; arról néki Prorogatoria Sententiát 

a' Szék [AC 182]. 

prorumpál 1. átv kitör/fakad; a izbucni/prorupe; 
jusbrechen. 1761: Solide Constal ... az Inctusnak terhes 
káromkodása teremtettézése még pedig oly okból hogy el 
akarván Valamj patkokot bizonyos utazó emberektől az 
'Ilyen dolgokb(an) Szokásos volta szerént lopni, hogy eszre 
yévėn impedialtak ez okon prorumpalt azon karomkodasra 
[Torda; TJkT V. 39-40]. 

2. átterjed; a se extinde; übergreifen. 1740: ha abban a 
ősziben ennek a Vár(me)gye(ne)k belé esik az infektio, az 
egész Vár(me)gyére prorumpál [Kéménd H; Ks 101 Zejk 
István lev.]. 

prospektál 1. nézelődik; a se uita în jur; umschauen. 
'662: egy cajbert is, a váradi bíróra szóló parancsolattal, 
hogy valahány álgyú alá való kerekeket szerezne, a kihájá-
tól életével parancsoltatik vala, s az is annak színével, míg 
a kerekek meglennének, mind ott benna prospectált és 
tekergett vala [SKr 570. — aA váradi várban]. 

2. ts néz, figyel; a scruta, a privi pätrunzător/cu atenţie; 
aufmerksam schauen. 1662.š Ali passa a többi vezérekkel... 
a vár előtt való színből ... prospectálja, nézi és várja vala a 
kevés népek költözését [SKr 623]. 

prospektus látvány; privelişte, prospect; Sicht. 1705: 
J^ost ... mind csak a két tornácnak a competitiója forog 
îenn. A miénknek szebb a prospectusa, a fejedelemasszo-
nynak pedig szebb az apparatusa [WIN I, 430]. 1811: 
Rettentő Prospectust e' Falu mutatott, Semmi Ember, 
Semfm állat nem láttatott [ÁrÉ 23]. 

Szk: -t ad. 1783: mingyárt ország uttyán kívül vólt edgy 
p,atzotskát mutató puszta helly, melly ... az Fogadonakis 
Prospectust és diszt adott [Bergenye MT; LLt 58/13]. 

prospektusú vmilyen látványt nyújtó; de o anumită pri-
velişte; irgendeine Sicht gebend. Szk: eminens 1736: 
^elly Telek fekszik, szép eminens prospectusu, ma-
ßps, rolla minden felé messze lálo (!) egyenes, nem Göd-
r°s. Vápa hepás hellyen [Várhegy MT; CU XIII/1. 87] * 
s,ZeP ̂  1662: észak felé szép prospektusú nézelésü kies 
? Jó egü házak volnának ISKr 2181. 1716: Vaevan ez< 
fen 

egü házak volnának [SKr 218]. 1716: Vagyan ezen 
specificalt Grid nevü falunák dél felől valo oldalá-

ban egy Szép prospectusu Dómban epitetett Nobilitaris 
oUr ,a [Grid F; BfN 92/4] * világos 1732: Magyar 
omboron a puszta Nms Curia vagyon, az alsó falu végin, 

jj2 Almás Vize felett valo Dombon, szép kies, s világos 
^Pectussu hellyen [M.zsombor K/Szászsztjakab SzD; 

prosperál 1. vmiből vmit/vmennyit nyer; a obţine/rea-
I ,a ' etw. von etw. gewinnen. 1761: egy veka Buza után 
3 [ 2 kalangyat prosperálni, kalangyája pedig meg ereszt 
£ vékát és 1/2 némelykor harmot [Marosillye H; JHb 
dert » 114~51- 1 7 6 5 : Ehettem volt kapával magnak ken-
han 3 huzák kőzzi, de annak oda lett a' szála, 
rai?em ^ t vékányi kender magot nem igen jot prospe-
ffi* b c l ö , l e [Nagybarcsa H; Ks 71/52 Szám.]. 1774: 

aiâszok voltaké eximálva a Jószágba kivált az Oláh 
^sesztvei Jószágban, fogtaké Tok-Halakot, és ketsegéket, 
abból mit prosperáltak ? Téglát vetetteké ã Jószágban; Szá-

zát, Ezerit hogy ... adták el, s mennyit prosperáltak ? [KS 
gub-i vk]. 

Szk: pénzt 1774: volt... itten Tavaj két Fejős Tehény 
mellyeknek Gyűjteményeket az Udvarb(an) költötték el 
pénszt nem prosperálták [Mocs K; KS Conscr. 55 Varró 
János (26) udv. kulcsár és Soos Ferentz (30) jb vall.]. 

2. anyagiakban gyarapodik; a se îmbogăţi; Bereicherung 
erfahren. 1745: a' mit Házassága után ö Kglme prosperált, 
azokat meg tartani ő Kgltől nem kivánom [Torda; TJkT II. 
13]. 

prosperálhat 1. vmiből vmit/vmennyit nyerhet; a putea 
obţine/realiza; etw. von etw. gewinnen können. 1756: 
Mind ezek pedig közép szerű Proventusról szólnak, de az 
idő folyásával ... többet is prosperálhatni | Laszoi vendég 
fogadóban distrahalhato borból Palinkából, Zabból, széná-
ból egész esztendőben prosperálhatni Rf 150 [Déva; Ks 94. 
24. 3, 101]. 1757: szokot Uraságnak leg alább bé jóni Rf 
200 Sőt ha Tiszt Vraim ă Vám szedőkre, s Dnalis Bírákra 
accurate vigyázhatnak kŏnyen többet is prosperálhatni 
[uo.; Ks 101] | Vallyon igaz uton modon prosperálhatotté 
magának annyit, hogy annyi pénzt congerállyon, és annyi 
Joszágot szerezzen mint a mivel ma bir [Fráta K; i.h.]. 
1763: hogj nem prosperálhattam a Jószágból, nem tsuda, 
mivel semmit nem distráhálhattam [Kóród KK; Ks CII. 18 
Szarka József tt lev.]. 1774: Ha voltak Puskások a' Jószág-
ban Rako-Börböl (!) Farkas-Bőrből s egyeb aféle vad Bő-
rökből mit prosperálhattak, hány kalapot Csináltattak nyul 
Bőrökből ? [KS gub-i vk]. 

Szk: nyereséget 1756: Roskány ... Az Urbarialis bor-
ból nyereséget prosperálhatni Rf 15 xf 20 [Déva; Ks 94. 
24. 3]. 

2. nyereséget hozhat; a putea aduce beneficii; Profit 
bringen können. 1753: feles esztendők voltanak, és az alatt 
azon Jószág sokat prosperálhatott volna az árváknak, mivel 
a Tutor ur jó gazda volt és az Oeconomiat mind untalan 
folytatta, nem hajtván reá a háborúságra [Balsa H; JHb 
LXXI/3. 212-3]. 

prosperálódhatik előteremtődhetik; a putea fi realizat/ 
obţinut; beschafft werden können. 1717: csak Salaristák 
fizetéséreis proventus nem prosperalodhatott [Sárd AF; 
UtI]. 

prostituál 1. nyilvánosan megaláz/szégyenít; a umili/în-
josi în public; in der öffentlichkeit beschämen. 1681: 
Kotsis Kata ... tehetetlenséggel vadollya ferjet, es hogy ... 
szabadsagotis adot neki hogy szeretöt tartso(n)... Delibera-
tum). Mivel Bencze György prostituálta feleségét hogy 
tartso(n) szeretőt maganak magais fateallyia hogy eő tehet-
segtelen ne(m) aszonyi allat melle valo ... Absolvaltatnak 
egymástól ugy mindazonaltal hogy az férfi ligaba(n) 
maradgyo(n) [SzJk 154]. 1683: Hogy Nagy Istua(n) 
feleseget Fazakas Katat mind prostituálta s mind penig az 
napsagtol fogua el hagyta legyen az ellene valo Relatoria 
[i.h. 194]. 1704: Behiván és megmondván a conclusumòt, 
azon megszomorodék és mondáa: Hej szegény vén fejem, 
hatvankét esztendős öregembert így kell prostituálni [WIN 
I, 121. — aBethlen Miklós]. 1728: aval Prostituálta hogy 
szalonát lopott volna ... s Tolvajozta, hamislelküzte [Dés; 
Jk]. 1736 u.: gróf Apor István ... felmenvén a Gubemium-
ba, ott publice azt mondotta: Nagyságod, Gubernátor uram, 
Bethlen Gergely, Bethlen Elek uram, mindenkor azzal 
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prostituált engemet, micsoda alávaló famíliából való va-
gyok [MetTrCs 446-7]. 1762: Morosan alias Maiinka 
Vonya ... Méltoságos Gróff Komis Ferencz Ur ö Ngát azért 
hogy rabságot szenvedett ... illetlen szókkal Suhuntis nem 
prostituállya [Kóród KK; Ks 16. LXXX. 7]. 

Szk: vki becsületét -ja. 1816: (Gál Sigmond) az Instruc-
tiot... végig meg olvasá melyre Írásban ada ilyen feleletet: 
Látom hogj az Exponensek Szoszolloja ezen Instructio-
bannis... nem átolja prostituálni Betsűlletemet; meljbe még 
eddig piszok nem esett [Asz; Borb. II]. 

2. -ja magát magát szégyeníti meg; a se înjosi/dezonora; 
sich beschämen. 1710 k.: mondám: hogy bizony magának 
használt legtöbbet véle, hogy el nem küldte8, mert magokat 
prostituálták volna véle csak, és az országnak tettek volna 
kárt [Bön. 918. — aA tanács, a Bethlen Miklós ellen a csá-
szárhoz irt levelet]. 

3. vminek szidalmaz/gyaláz; a spune cuiva/despre 
cineva că este ...; beschimpfen. Szk: boszorkányosnak -. 
1729: diffamalt az I(ncta) és Boszorkányosnak prostituált 
[Dés; Jk] * nyilvánvaló kurvának -. 1728: Citatoriambul 
világoson Constál, hogy az J: Citatoriamb(an) deciarait ... 
szemelyt nyilván való kurvának prostituálta [EÍés; Jk 40a]. 

prostituáltatik nyilvánosan megszégyenittetik; a fi umi-
lit/înjosit în public; in der öffentlichkeit beschämt werden. 
1712: Szomorú szivei szemlélem gonosz végit, Gonosz 
akaroink(na)k eórómére, prostitualtatik Atyafiságtalansá-
gunk, Ország nyelvére [JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 
1722: job maradgyan ott az extractus, mint sem az Diaetan 
prostituáltassam [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1748: irtom 
vóltis ö Flgének egy aI(á)z(a)tos Instantiát ... Minthogy ö 
Flge szolgálatijára nem valami magam privatumimra költöt-
tem, illy hűségemért hogy ne ruináltassom és prostituáltas-
son!, az Urnák Director Uramnak is recomendálom [TK1 
gr. Teleki Ádám lev.]. 

prostitúció megszégyenítés; umilire, dezonorare; Be-
?chämung. 1712: Ha penig kgmd prostitutioját kivánnya, a 
jóért, Czekély szeméilyemn(e)k, Azt akarja, hogi a 
kenyeretis számból ki vegyék, ártatlanul, kgmedért, En oka 
ne légiek, se Isten, se ember elótt, valami a Nagy szűkség 
kénszerit, kételen lészek, arra lépnem [JHb Jósika István 
Jósika Imréhez] | Ugy reménlettem hogi idegeny Országban 
való hoszas szenyvedésimmel, kòltczégemmel, káraimmal, 
ne vásárlottam volna magamnak, továbra való prostitutiot, 
és gyúlólséget, hanem Atyafiságos jutalmat [JHb XLVIII 
Jósika István kezével]. 1732: kérem az M: Urat hogy ... 
jovajon egy jo dolgát, ő Ngok(na)k hogy mihez leg job 
legyen tartani magokat ő Ngok(na)k és tudam aszt meg 
fogadgják ő Ngok a mit fog jovalnj az M: Ur, és igy mind 
gyülülség, harag távul lesz tőlünk, és közüliünk, mert csak 
eszt szégyellem egyedül a nagy prostitutiokat [Kóród KK; 
Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 1737: Nem külőmb(en) perju-
riájra ebből is elucescál az Anak hogj ... a Communitás 
képéb(en) azt mondotta hogj Zilahi István Uramat nem 
azért Candidállya az Universitás, hogj Hadnagjnak Confir-
máltassék, mivel az Universitásnak soha nem kellett; nem 
is kell; mellyért a Mltgs Fő-Ispan Ur... Zilahi István Uram-
nak nagj prostitutiojára a Nms Communitásnak rescribált 
is [Dés; Jk 248]. 

proszápia nemzetség; neam, seminţie; Geschlecht, 
Stamm. 1643: En arról eő kgiet assecuralo(m) hogy ha mas 
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ver raitunk kiuul talalkoznek, az ki Dobokai Farkas prosa-
pialabol ualonak p(rae)tendalua(n) magat az ioszagert eô 
kgiet ... haborgatnak, mind azok ellen megh oltalmaszuk 
[Kv; Törzs]. 1774: gr. Hadik András, aki ugyan alávaló 
prosapiából való, de maga virtusai által sokra, nevezetesen 
generálisságra és ezelőtt erdélyi gubernii praesességre jött 
volt bé [RettE 323]. 

proszcindál szidalmaz; a înjura/ocări/sudui; be-
schimpfen. 1784: Az Árkosfalva hütössei törvényt ülvén a 
törvényháznál, providus Daragits Jánost a falu kezesse 
megszólíttatta vala az usus szerént a maga hibájáért; mely-
ről midőn menteni kellett volna magát, nagy lármával és 
indulatból in facie judicii agyarkodni kezde, és rútul pros-
cindálá és mortificálá Tegzö Benedeket [Árkos Hsz; RSZF 
97]. 

proszekúció 1. folyamatba tétel; punere sub urmărirc 
penală; Ingangsetzung. 1731: Az Dadai Joseph Gyilkosko* 
dasa miatt való Prosecutiojert Procator Diószegi Dániel 
Nemai Marton és Simon István Vraimék(na)k Hadnagl 
Atyánkfia eo kglme adgjon hung. fl. 20 [Dés; Jk 218a}-
1737: Aa dicit Az officium authoritassa laesiojanak prose-
cutioja legitime Competal ennékem, azért az actoratussagß 
engemet illet [Torda; TJkT I. 241. — aA felperes]. 

2. eljárás; procedură; Verfahren. 1658: De az én tetszé-
sem az az aránt, hogy Isten békességet adván, az fiscusnak 
prosecutiojának várnám végét az articulus szerént [TML I» 
143 Thuri Mihály Teleki Mihályhoz]. 1677: (A salétromot) 
Ha ki penig ez Országból ki-vinné, vagy akarmi praetex-
tussal-is ki-iktatná, in poena florenorum 200. convincaltaş-
sék ... Táblára vagy Székes helyre citaltatván a* Fiscaji* 
Directorok prosecutiojára [AC 134-5]. 1765: Harai Fejeſ 
Sámuel Vram, mint a Fiscalis Cziganyok(na)k Inspectora. 
ab offo insinuallya ... hogy ... Peter Czigány ellen vaj0 

prosecutioban nŏs paráznasága iránt, sub offo defungafc 
ötét raboskodtatta, meg palczaztotta, vélle Ecclatis követ-
tetett [Torda; TJkT V. 278]. 

Szk: fiskális -. 1809: az edgyik panaszoltatott Főző Asz-
szony ellen a Ns Szek Fiscalis Prosecutiot határozván -tě 

utánna Inquiráltasson [UszLt ComGub. 1655-höz] * W 
lis -. 1746: à Contractus ... az Expeditor Végh István elfej 
Hadnagyunk ő Kgltől institualando legális prosecutio 
gett benn hagyatik [Torda; TJkT III. 24] * magisztratuâŢ 
-. 1763: az I. ... minthogj még eddig Mag(ist)ra(tuaP 
prosecutio alat nem volt, lopogatásiért nem prosequaltato11 

[uo.;i.h. V. 176]. 
3. perbe vonás; împrocesuare, dare în judecată; Einbf 

ziehung in einen Prozeß. 1704: a szegény rab ur* ... resp£ 
riumot kére ... maga jelentvén, hogy az utolsó ratio kérd#' 
ben questio is nincsen, minthogy a diétát már legitimálj 
egyszer. Az elsőhöz is nem sokat bízhatik ... mert manda' 
tum jött őfelségétől prosecutiója iránt [WIN I, 156-7. 
"Bethlen Miklós]. 

Szk: méltatlan -. 1740: az hunnan ... az Anak méltatl**1 

pro Secutioja [Dés; Jk]. 
4. peres úton/perrel követelés; pornirea procesului pefltj? 

satisfacerea unei pretenţii; Fordern mittels Prozeß. \1'!\ 
Inkább inclinálván pedig az Exponens Uram a 600. foſ,.£ 
tok(na)k fel vételire mint sem a Jószágnak prosecutioj*' 
ra, Tessék Kigyelmetek(ne)k azon 600. m. forintokat ^ 
Exponens Uram(na)k ... ad 15tum diem meg fizetni [D^5' 
Borb. I]. 
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5. (per)folytatás; purtare de proces; ProzeßfÜhrung. 
1647: Nyerges Istua(n) ennek előtte az peres szöleö dolgá-
é i juridice prosequalta Kolosi Annát plenipotentiariussa 
volt Kolosi Gyeörgy az Aszszony decedalua(n) az gyer-
m e k e k Tutelaja szállót Kolosi Gyeörgyre, ez szerent 
ezen ca(us)a(na)k prosecutiojais hasonlo keppen [Kv; TJk 
VIII/4. 167]. 1748: Az Inhibitioval Suspendaltatott ezen 
eausanak prosecutioja, melly Inhibitiojért az I. certificalta-
t0« is, azért tartozik Inhibitiojanak ratioját assignalni, ante 
ūmnia [Torda; TJkT III. 229]. 

proszekvál 1. üldöz; a persecuta; verfolgen. 1590: 
Myerthogy Biro vram parancholattiaban Járt Sardj János, 
e z fogolj penigh p(ro)sequalta Sardit, es kerte Sardi hogy 

haborogyon velle Jarhasson el Biro vra(m) parancho-
jattiaban [Kv; TJk V/l. 11]. 1591: Mikor ezen keozbe az 
pottues legint ki zalaztottak volna, az Aiton, az megh holt 
'egini nem elegedven elebbeli verekedeseuel, fegiueres kéz-
zel vtanna jndult es p(ro)sequalta [Kv; TJk V/l. 175]. 
'657ĕ- Engem azért Pataknál hagya az fejedelem® hátra, 
bonban Isten confundálá az ellenségnek tanácsát, hogy ne 
prosequálná az fejedelmet, hanem Szerencs alól Kassára 
menne [Kemön. 215. — aI. Rákóczi György]. 1660: 
"áradot muniáljátok, mert oly hír is foly, az pogányság 
^sszatérne urunkat prosequálni [TML I, 523 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1672: Az hírek ide így folynak ... az 
német az Tiszán általment volna ... itt azt beszélik, a ma-
gyarokra fordult volna és prosequálni akarná őket [TML 
VI> 412 Teleki Mihály a fej-hez]. 
. 2. (be)perel, perbe fog/hív; a acţiona/da în judecată, a 
•mprocesua; anklagen. 1606: mjert penig azon dologért en-
gemet® Commissarius eleibe hittál most penig az vice 
^ekre Zolitottal sj Juris azt mondom Calumnjan vagy 
Eretthe mert azon egj dolgot ket biro előtt ket vton nem 
^ a d prosequálni [UszT 20/162. — aTi. az alperest]. 
'641: ereos compositioiok ellen ... Pap Janosne Aszó-
i m ) egy darab Eoreokseget ... az eleobbi compositio 
utan dissipaluan, Via Iuris azért az dissipatioert Pap Janos-
!Je Aszoniomot prosequaluan Kispal Balint Vram ... Em-
berséges embereknek Intercessioiokra abbali juris proces-
jUst ... ez maj napra differaltak volt Vzonba [Uzon Hsz; Kp 
li 53L 1671: Gyilkosságot, és Depositumokat concemaló 
easusokon kivŭl egyéb casusokban ha ki pert akar inditani 
0 kegyelmek3 ellen, az alsó forumon ... prosequallya Peres-
e t [CC 50. — aA szászok]. 1679/1681: sokan hatták ide 
Kezes leveleket, de à kezeseket eddégh senki nem prose-
qualta [Vh; VhU 678]. 1719: Veniczei Sándor Relictajat 
fjţa szamadasaert proseqvalni kell A Kolosvari Fórumán 
tutIJ. 1728: imponaltatik Hadnagy Atyánkfiának eő 
^'(ne)k hogj ... azokat az Embereket3 in jus adrahálván 
prosequáUya [Dés; Jk 379-80. — aA tiszti szállások tolva-
Jai tl 1758: ha az Actor ur(am) eő kgylme penes repulsio-

kivánt engemet prosequálni: tehát nem kell vala az 
J^ratorok Fórumán külŏmb(en) ellenem p(ro)cedalni es az 
2?" a ' seculare Forumrá transponalni [Torda; TJkT III. 
höt a Paráznaságért halálos aquisitiot én ellenem 
. es férjem nem institualt, prosequálni sem kiván [uo.; 
, h V. 179] 
nn

Szk- ab offo 1764: Kelletett az It ab Offo prosequal-
on]> hogy ... szőlő hegjböl, oltoványokat ki ásván, titkon 

äci DVltte [ u o - ; i h- 2 0 8 1 * J u r e ~ 1 7 3 9 : 3 2 0 , 1 Személlyt, 
Jf* Kettegen meg kurvázta ... ha el nem szökött vólna a 

V(á)r(me)gyéből Jure prosequálta vólna [Dés; Jk]. 

proszekvál 

1741: Nagodal... Törvenyben szallanak magok bestelenité-
sét diffamatioját mint Ak meg keresik es erette Nagodat 
jure proseqvallyak [Somlyó Sz; TKI] * juridice 1741: 
obtrectatoria Instantiákat 's Leveleket attanak ... bizonyos 
Nagy Helyekre bé, a Tktes Nms Tanács ellen ... azért hogy 
azon mocskok alatt ne láttassék heverni a' Tktes Nms 
Tanács ... injungáltatik Hadnagy atyánkfiának, hogj ezen 
megirt Detrecator személlyeket, a' Tktes Nemes Vármegye 
székin Juridice prosequállya [Dés; Jk 1553] * lite 1648: 
Jósika Gábor Vram ... Magyar Letka, es Hesdat neuw falu-
kért ... mellyek Thorda Varmegyeben Vadnak, lite prose-
qualuan, es az ... Beszterczej terminuson megh szollit-
tatúan, mind ket fel exmittaltatott volt az eo Naga Tablaia-
tol jeouendeo Terminusigh ad producenda júra ipsor(um) 
[O.fenes K; JHbK XLIX/32] * törvénnyel 1597: Teczik 
az theorwennek hogi ... az varosról ki ewzettessek3 ... Az 
kire penigh vallast tezen arra az Directoroknak gongia le-
we(n) citaltassak es prosequalliak theorwennyel erette [Kv; 
TJk V/l. 134. — 3A paráznasággal és gyermekgyilkosság-
gal vádolt asszony]. 1651: teorueniel prosequalua(n) az 
felliel megh irt falubelj embereket, az megh irt heljnek 
megh latasara, es annak teorueny szerent ualo el igazitta-
sara [Csicsó Cs; BálLt 41]. 1677: A' Mely Oláhok, az 
előtti rosz szokások szerint, tolvaj modon ragadnak-el fele-
ségeket magoknak ... halállal büntettessenek ... Ha mely 
Nemes ember afféle dolgokban patrocinálna az Oláh Pa-
poknak, a' Tisztek törvénnyel prosequallyák [AC 234]. 
1737: Illyen okon prosequalom törvennyel az It hogy ō 
sokszori már meg rŏgzött vérengező szokása szerént... egy 
... szegény idegen napszámos legényt meg támadván, kezé-
ben levő vas villával rutul meg verte, sebhette ... az hajánál 
fogva hurczolta [Torda; TJkT I. 135]. 

3. vádat emel/eljárást indít/foganatosít vki ellen; a inten-
ta un proces (împotriva cuiva), a da pe cineva în judecată; 
gegen jn Prozeß einleiten/in Gang setzen. 1672: admonitus 
volt tempestive az Inctanak Vra arról, hogj törvénytelen 
dolgok hallatván Feleséghe felől p(ro)sequallia, de nem 
czelekedte, hane(m) succumbalt s patialta [Kv; TJk XI/1. 
190]. 1677: Ha penig kötelességek ellen vétkeznek3, a Fis-
calis Director prosequallya a Fö Komornyik Székin | Ha ... 
az ecképpen Urát el-hagyot szolga Nemes ember volna, 
magát hivassa a' szolgaság mellé, és ha szabad akarattya 
szerint nem redeál, a' Vármegye Zászlója alat a' fellyeb 
meg-irt mód szerint prosequallya [AC 53, 196. — aA har-
mincadosok]. 1711: Racz Péter Bécsbe akar menni 
admonialtattam el ne mennyen, mert mind a potentiaert, 
mind a Vér árulásért prosequálni fogjuk [Marossztkirály 
AF; JHb XXIX. 18]. 1712: Szarvas vétkei az Pasztornak 
Kelepeci (!) Pálnak, ugy mint Isten elle(n) valo karo(m)ko-
dasi, szitkozodasi, szőlőnek titkon valo haza vitele ... resze-
geskedese a szék szinén eléggé meg vilagosodot az miért 
igen nagj būntetesre méltó volna ... de most masok(na)k 
peldájara, maga viseletlensegejért reszegeskedesejert és 
szőlő lopasajert ... meg veretik Isten ellen valo szitkaiért 
directorok prosequalljak [Kv; TJk XV/1. 91]. 1734: az J 
nyilván tudta hallotta hogy Nagy Bányai Iffju Csizmadia 
Órás András mindenütt azzal diffamalta hogj Complexe 
volt a Deési Mészárszekek(ne)k fel verettetesekb(en) ... 
mégis ... nem prosequalta, hanem vélle otta s ivutt 
társalkodott [Dés; Jk II. 134b. — aÉrtsd: ött, azaz evett]. 
1816: Sziát3 és a' Báró Kemeny Károly Ur eö nsaga kuptá-
ját a' Benignum Examennel edgyüt kŭlgye bé a* Ttes Urb 

Tordára; 's írja meg, hogy a' Kir. Gubemiumnak az ilyen 



proszekválhat 

Szökevények iránt jött Rendelése szerént bánnyanak Velek 
és prosequalyák őket a' szerént [Gyéressztkirály TA; TLt 
1215 Mezei János lev. — aA szolgálót. 'Ti. Pénteki László 
szb]. 

Szk: törvénnyel 1580: Az Bornemisza haza felöl ve-
geztek eo kegmek hogy egy Inhibitiot vegienek es az haz-
nak minde(n) epwletyrol es elesseteol fel tilchyak. Es An-
nak vtanna az dolgot teorwennyel prosequallyak [Kv; 
TanJk V/3. 210a]. 1692: az idők alatt az Ura ha rea jü és itt 
akarja tőrvényei prosequalni [Dés; Jk] * törvényre 
1737: Illyen okon prosequalom törvényre az Inctakat, hogy 
ōk ... égy idegen Pataki Boricza nevű terehben esett paráz-
na Leányt tudva tartvan maga házánál (így!)... mind addig 
lappangtatta mig a szülésnek ideje el jővén azon meg neve-
zett gonosz léányzo félre menvén ... szült és gyermekit meg 
ölte [Torda; TJkT I. 133] * törvény szerint 1677: A' kik 
... Fejedelmek Salvus Conductusának impetralásával, és 
annak virtusával tartoznak járni, és a' Salvus Conductus 
denegaltatván nékik, még-is elmennének, az ollyanokat a' 
Director törvény szerint prosequallya [AC 88]. 1710: a 
fejedelem rá is hajlaa, de tartván attól Teleki s a több vá-
dolók, ha simpliciter elbocsátják őket, ha különben bosszút 
nem állanak is rajtok, de törvény szerint prosequálják [CsH 
131. — aBéldi Pál szabadon bocsátására]. 

4. (eljárást) folytat; a purta (o procedură); (Verfahren) 
ñlhren. 1677: Ezeket azért a' specificalt Casusokat, in ar-
bitrio Causantium légyen, ha a' Táblán vagy a' Széken 
akarják prosequalni [AC 178]. 1699: Kolosvari Pap Laszlo 
Szigyarto Mihallyal való adossagbeli dolgát s praetensioját 
a' Nemes Var(me)gyen kezdven ott prosequallya ha hol pe-
nig Szekünkre remittaltatott itt revidealtatik [Dés; Jk 
297b]. 1726: A causansok in praejudicium fori ecclesiasti-
ci, ha inchoalt causajokat... külső forumon prosequalni kez-
denék, az ilyen két úton járok ellen juxta jure patriae proce-
dál tatni [Somlyó Cs; SzO VII, 323 Cssz, Gysz és Ksz vége-
zése]. 1817 k.: A Procurator elvette a' Testimoniumat, és le-
vitte a1 Groffné szállására, 's egy darab idő múlva fel hozta, 
aztat allegalva hogy Nagyságod fizessen indebitat, mivel 
hogy a' Recursust nem proséqualta [Héderfája KK; IB]. 

Szk: törvényes úton 1816: Hogj a Tkts Tisztség Re-
solutioja az Exponenseket utasittja a Tőrvény rendes 
uttyára, azért nem kellene alattamas kárasittatásokkal aka-
d áj aztat ni a hasznat venni akarókat hanem Tőrvínyes utan 
prosequalni [Kövend TA; Borb. II Gál Sigmond ns nyil.]. 

5. peres úton/perrel (büntetést/kártérítést) követel; a pre-
tinde (pedeapsä/despăgubire) într-un proces penal; mittels 
Prozeß fordern (Strafe/Entschädigung). 1600: az en ha-
zamra való menesekert es Jnuadalasaert, s ott walo hatal-
maskodasokert a maior potentianak terhit p(ro)sequalom 
raitok | si iuris az Inuasioert es hazamo(n) walo hatalmas-
kodasaert az maior potentianak terhit mondom hozzaia es 
prosequalom raita | si iuris az en feöldemre walo mene-
seiert es buzanak megh aratassaert s el witeliert, à maior 
potencianak terhet p(ro)sequalom raita [UszT 15/31, 
15/79, 15/88]. 1701: D(omin)us Dániel Vas de Czege Pro-
testat(ur) Super eo. Mivel hogj... GrofT Apor István ur(am) 
ō Nga, eze(n) ben meg irt Malom dolgáb(an) Dilatiot 
obtineált mostan, ha mikor Törvény szerént decidálodik 
ezen dolog, és ... ŏ Nga Malma el hányattatik, ne légjen 
késő és Secum azutanis, addig interveniált kárát a meg irt 
malom miat, prosequálni és meg keresni [Dob.; WassLt]. 

Szk: longusz processzussal - hosszú perrel követel. 
1733: igenis nem akarom hogj igaz Jussomat longus 
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Processussal prosequallyam s nemis illik [Torda; TJkT 1. 
19] * törvénnyel 1598: Bachy Thamas vram ... amely 
kertet harsongartban Paul Magnustol teorwenniel prose-
qualt es adepiscalt, azon kertet egez varoswl, az varos 
zenas kerthy mellet való alo vizet ollian hatarawal attak, 
hogy az minth az víznek allasa es horgassaga vagion igenes 
seowent... fonatathasson [Kv; TanJk 1/1. 325]. 1642: Va-
radj Jstuanne az melj adossagot keres ... az Beczulletes Ta-
nacz eleott is forgott, es teorueniel is proseqalta, ennek 
vtanna is eo kgme Varadine Azzoniom teorueniel prose-
qualia [Kv; RDL I. 128]. 

6. åtv is követ; a urmări; verfolgen. 1659/1681: az Jöve-
vényekhez való jo czelekedetek(ne)k gyakorlasaban, Bol-
dagh emlekezetü Meltosagos EIeink(ne)k diczeretes pelda-
jokat igyekezven követne(m): ... méltó s helye5 

Collatiojokat, annuentiajokat minden bőcsülettel es ahoz 
illendő Tisztesseggel prosequalnom s megh tartanom [Vh; 
VhU 314 Zolyomi Miklós ad. lev.]. 1724: Takats Pál 
Szász Jánost már Szállására menő uttyában p(ro)sequalvan, 
es élis érvén a' Lotsadékba le nyomta [Kv; TJk XV/4. 
105]. 1801: Ki az aki ... Sándor Jantsit üldözi, és prose-
quállya hogy el fogattassa, és mi okon ? [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 

proszekválhat 1. üldözhet; a putea persecuta; verfolgen 
können. 1670: ha akar mi utonnis eő kglmet defraudalm 
ügyekezne(m), és az eő kglme adósságát az megh mondot 
mod szerént megh ne(m) adnám, vagy az előt el szőkne(ro), 
és magam oltalmára, vagy seregben, vagy Fejedelmek, 
Urak udvariban és hatok méghe magamat el vonna(m), te" 
hat mint hamis hütűt eo kglme minden helyeke(n)... szaba-
doson prosequalhasson [Kv; TanJk II/l. 762]. 1736: min-
denkor a Magistratusnak facultassa vágjon, hogj minden 
Gonosztévőket, ratione sui Officii p(ro)sequálhasson [Dés; 
Jk 218a]. 

2. perbe foghat, beperelhet; a putea da (pe cineva) >n 

judecată; anklagen können. 1665: Esküszóm ... Hogy 
eletem fogytaigh eö kimet ... Jobagyi Szolgalotomal szol-
galom, mint eö klmneka eörökös Jobbagya, melyet ha nem 
cselekedne(m) ... megh foghass(on) hamis hitemert prose-
qualhasso(n) büntethessen ezen levelem erejevel [Récse r> 
Szád. — aBojer Sigmondnak]. 1695: En Tekei Tivadar ... 
ha ez magam fejem kötését valamelly részeb(en) fel bonta-
nám ... mind szabad és szabadságtalan hellyéken ... ^ 
fogattathassa(m), és akkoronnis mint illyen Tolvajt és H®' 
mis hütüt prosequalhassanak eö kgl(me)k [Marossztk irá ' y 
AF; WassLt Sz: Györgyi Mihally schola mester kezévé 
1736: a Magistratusnak mindenkor kötelességéb(en) a^ 
hogy az ollyan Erköltstelen Fiakat és Leányokat, kik ^ 
Annyokat meg-nem betsűllik, ratione Officii sui prosequa' 
hattya [Dés; Jk 185a]. 

3. vádat emelhet, eljárást indíthat/foganatosíthat; a p w 
intenta un proces; gegen jn Prozeß in Gang setzen kŏnne : 
1730: De mivel Huszti Mihály Ur(am) már hoszszas üdõţo 
fogvást, nehéz betegségben sindik, a* mely nyavalya! 
hogy ne mondassék ez általis öregbíteni, nem prosequ 
hattya [Kv; TJk XV/7. 92]. 1737: Continuátájáb(an) a z * 
... tolvajsággal vádollya az J-ket; a melly privata person 
nem illet, s nemis p(ro)sequálhattya [Dés; Jk 259b]. 

Szk: törvénnyel 1765: a Dnus Terrestrisnek Tiszty^ 
kezek alat lévó embereket Törvénnyel prosequalhatnaK ^ 
condemnaltathatnakis hivatallyokra nézve [Torda; TJK1 

280] * törvény szerint 1710: A rab urak ... azon suPF 
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licálának a fejedelemnek ... hogy kiszabadulván, azokot, 
kik őket hamisan elvádolták, törvény szerint hadd prose-
quálhassák [CsH 131]. 

4. (eljárást) folytathat; a putea purta (o procedură); (Ver-
fahren) führen können. 1672: az alat az Anakis súlyos be-
tegséghe erkezet, ki miat dolgát nem prosequalhattia [Kv; 
Tik VIH/11. 205]. 1677: Mikor Terminusok celebraltatnak, 
a* mely Causak in rationem Fisci agitaltattak, azokban-is 
ha ki causaját ujitani akarja, az ollyanoknak adassék egy 
Nóvum cum gratia, és suis módis prosequalhassa causaját 
[AC 186]. 

5. kereshet; a putea căuta; suchen können. 1613: Eo 
fclge® minden Feiedelmeknek ... emanaltatott leveleket in 
vigore stalni engedie es hadgia, hogy minden rend igassa-
gat beleolle prosequalhassa [KJ. — aBáthori Gábor]. 

6. útját proszekválhassa útját folytathassa/követhesse; a 
putea continua drumul; seinen Weg verfolgen können. 
1628: Hites felesegem ... kest fogva(n) hozzam ugi veőttem 
kj kezebői, mellyet ha hertelen eszemben nem vőttem volna 
eletemett fogiatta volna el; Melj hitetlen czielekedetit ackor 
sem szenvedtem el, hanem protestáltam az ackori Eór-
deógh Kerezturj predicator vramnak; hogi ha tóbszór illien 
vagi ehez hasonlo kisseb dolgokatt czielekednek prosequal-
hassam utamat [SzJk 32]. 

proszekváltat 1. perbe fogat/hívat; a face/dispune să fie 
dat în judecată; gegen jn Prozeß in Gang setzen lassen. 
Szk:jure 1739: aki Rettegen meg-kurvázta az egjgjik It 
Ersébetet, ha el nem szökött volna a Nms V(á)r(me)gjéből, 
Jure prosequaltatta volna ... de ... elábált [Dés; Jk 300b] * 
törvénnyel 1657: Felesége elálla mellőle, hozzám confu-
g'álván, mint magistratushoz, az urát törvénnyel prosequál-
tattam, inquiráltatván is latorságiból [Kemön. 131]. 

2. vádat emeltet, eljárást indíttat; a dispune intentarea 
unui proces; anklagen lassen. 1715: Györgj Deák Ersok, és 
°oér Kata incaptivaltatva(n) paraznasagért, az Directorok 
ki hozatva(n) prosequaltattyák [Kv; TJk XV/1. 139]. 

proszekváltatás 1. perbe fogatás; dare în judecată; An-
k'age. 1671: A' Székelységen a* Latrok prosequaltatásában 
bé-vŏtt ususok úgymint, károsoktol, vagy egyéb aránt meg-
bántódott felektűi valo kezes kérés, és több törvényes uta-
kat s' modokat meg-gátlo akadályok-is à modo deinceps 
tollaltassanak [CC 40]. 

2. eljárás indíttatása; intentarea unui proces; Ingang-
Setzen eines Verfahrens. 1832: A' Tekeia Magistratus Ko-
váts Jánost Feleségével folyt válás pere következésében ki 
ylágosodott Nős paráznaságért Főbeli Keresetben meg-
Jtélte ... 1828ban az ítélet Cassáltatott azon okbol hogy a' 
Tekéi M(a)g(istra)tusnak nem volna hatalma criminalis 
keresetekben ítélni, és Kováts Jánosnak Kolos V(ár)megye 
ţorvény Széke előtt lejendő prosequáltatása porontsoltatott 
d

A
8 Aug. 1828 [Borb. II. — aK]. 1841/1847: Megyei Al Is-

Pány Pataki Dániel idei Aug 19ről tett hivatalos át Írásában 
°arvas Jánosnak hamis levél készittéséert fiscaliter valo 
Proseqaltatását kéri [Dés; DLt 530d]. 

. proszekváltatik 1. perbe fogatik, bepereltetik; a fi dat în 
Judecată; angeklagt werden. 1735: Komornyik László 
• r a m • Nms Kraszna V(árme)gy(éne)k leg közleb Som-
ion celebrált Generális törvényszékin ... p(ro)sequáltatván 
Juridice Convincaltatott [Szécs Sz; Borb. II]. 1763: az I. ... 
minthogj még eddig Mag(ist)ra(tua)Iis prosecutio alat nem 

proszekváltatott 

volt, lopogatásiért nem prosequaltatott [Torda; TJkT V. 
176]. 

2. eljárás indíttatik/foganatosíttatik, vád emeltetik vki el-
len; a fi intentat un proces împotriva cuiva; Verfahren in 
Gang gesetzt werden. 1677: A' Számadó Szolgák ha a' ke-
zességnek meritumát fel-érhetŏ joszágu és residentiaju 
emberek nem lévén, másoknak nevek és kötelességek alat, 
azon fellyeb meg-irt módok szerént prosequaltassanak [AC 
196]. 1765: egy Benedeki Ember ki egy kóldusnak valami 
pénzit el orozolta vólt, és a koldus lova döglésénekis oka 
vólt, adott vala kezembe egy arannyat, hogy ne prosequál-
tassék tovább [Gyf; Eszt-Mk Vall. 338]. 1807: ezen Testa-
mentumnak leg kisebb ereje sem lévén meg kivánnya, hogy 
az cassaltassék cassaltatván pedig aztis meg kivánnya, 
hogy azon Testamentum irok ob infidelitatem Fiscaliter 
prosequaltassanak [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1809: 
nyilván és déli napp fénynél világosabb az panaszolta-
tak(na)k cselekedettyek ... Törvénytelenségek meg kévá-
nom hogy Instantiam Szerént költségem fáradtságom s fáj-
dalmam meg fizetése mellett prosequaltassanak [Szu; 
UszLt ComGub. 1655höz]. 

Szk: törvényesen 1752: En fatens a Deutralt Várczán 
Páskujnak Semmiféle nyilván valo Malitiáját ... nem tu-
dom nem Lattam soha is. Hallottam ugjan másoktul az 
előtt hogj vólt Szó hozzája; de én nem tudom ugj volté vagj 
nem ... miolta Csehben a Dominál is sedrían Törvénjesen 
prosequaltatot valamelj vétkéért ez olta [Bikáca Sz; BfR 
Szász Gábor (56) jb vall.]. 1809: méltán kértem hogy az 
Instáns Vr az illyen modon folytato Procuratorságtol Sus-
pendáltassék és ... Törvényesen Fiscaliter Prosequaltassék 
és agraváltassék [Szu; UszLt ComGub. 1655höz] * tör-
vénnyel 1677: A' Mely Nemes embernek semmi jószága 
nincsen, és valamely czégéres vétkeket ... patral és csele-
keszik ... a' Tisztek szabadossan meg-foghassák ... ha a' 
dolognak meritumjához képest annyira valo zálogja lenni 
comperialtatik, vagy penig elegedendö kezest állat, el-
-bocsáttassék, és szabados állapottyában törvénnyel prose-
qualtassék | A' mely Szolgák pedig Zászlók alat találtatnak, 
ha elégséges residentiajuvak, hasonlóképpen magok szemé-
lyekben prosequaltassanak Törvénnyel [AC 130, 195-6]. 

3. per lefolytattatik; a fi judecat/dezbătut procesul; (Pro-
zeß) durchgefllhrt werden. 1677: Az erkölcstelen fiakat kik 
Attyokat, s' Annyokat nem bŏcsűllik ... a Tisztek ... meg-
büntessék ... ha Attyát, Annyát, szidalmazza ... poenitentiaz-
tassék ... Attyoknak s' Annyoknak meg-veréseért, edgyik 
kezek vágáttassék-el; meg-sebhetésekért, vagy ölésekért ... 
a* Decretumban irot azon poenan convincaltassanak. E' két 
első Casusban két Széken decidaltassék a1 Causa, az utolso 
Casus penig Diaetan prosequaltassék [AC 132]. 

4. végrehajtatik; a fi executat ca datornic/restanţier; voll-
streckt/exekutiert werden. 1787: Végeztetett... hogy mind-
azok az Adosok közzül a' kiknél felesebb Restantiak vágy-
nák requiráltassanak a' Domest. Consistorium neve alatt 
hogy ha a' restantiakat haladék nélkül bé nem fizetik, tör-
venyes uton fognak prosequáltatni [Kv; SRE 254]. 

5. követtetik; a fi urmărit; verfolgt werden. 1657: ha az 
fejedelem el nem áll előlök3, csalhatatlanul ruináltatik, s az 
győzedelem hazánkig prosequáltatik, és nagy persequutió-
jával az religiónak pótoltatik [Kemön. 211. — aTi. az 
ellenség hada elől]. 

proszekváltatott perrel/peres úton követeltetett; care a 
fost pretins într-un proces penal; mittels Prozeß gefordert. 



proszenior 

Szk: törvénnyel 1677: Ha ... illyen törvénnyel prose-
qualtatot Jobbágy, a' törvénnyel való prosecutio, és appre-
hensio után ... transfugialna Földes Ura keze és birodalma 
alol; akárhol találtathassék-is annak utánna a' hajdú Váro-
sokon ... a' Hajdú Városbéli Tisztek ... tartozzanak ki-adni 
az ollyan Jobbágyokat [AC 173—4]. 

proszenior alesperes; protopop adjunct; Vizedekan. 
1823-1830: Ez a Kónya Ferenc ... lett előbb héderfái pap 
és Tractualis nótárius, azután jött ide Gálfalvára papnak, itt 
lett prosenior, azután esperes és generális director [FogE 
214]. 

proszkribál 1. száműz és vagyonától megfoszt; a 
proscrie/surghiuni; verbannen und des Vermögens berau-
ben. 1704: Ugyan ma hallottam, hogy az mi proscriptiónk 
után, melyben Rákóczi uramat3 proscribáltuk, más ellenke-
ző pátenst bocsátott <ki> Rákóczi uram [WIN I, 273. — 
•II. Rákóczi Ferencet]. 1710: A több rab papokot, kiket 
gályákra nem küldöttek vala, proscribálák az országból | A 
császár... Rákóczit s Béresén it in perpetuum proscribálván 
a magyar birodalomból, azoknak jószágait el is igíré má-
soknak [CsH 99,410]. 

2. - a királyságból száműz a királyságból, megfoszt a 
tróntól; a detrona, a înlătura de la tron; verbannen aus dem 
Königreich jn des Thrones entsetzen. 1710: a gyűlésben 
proponáltatá Rákóczi3, hogy végképpen szakadjanak el az 
austriai háztól, és örök átok alatt proscribálák a császárt a 
magyarországi királyságból, s interregnumot állítának fel 
[CsH 386. — aII. Rákóczi Ferenc 1707. jún. 6-án Onódon]. 

3. eltöröl; a anula/desfiinţa; auflösen, annulieren. 1705: 
Acton uram beszélette ... hogy Mikes uram irt volna neki 
levelet, melyben irja, hogy őket ne nevezze rebelliseknek, 
mert nem azok a magyarok, conjuncta causa lévén az ő 
dolgok a magyarországi magyarok dolgával. Melyre úgy 
replicált Acton uram, hogy nem olyan az ő dolgok, mint az 
magyarországiaknak, mert azok más királyt magoknak még 
nem választottanak, de ezek mindjárt fejedelmet választot-
tanak magoknak ... és minden igazgatásnak rendit, amely a 
császár idejében volt, generalatust és mindent proseri-
báltanak [WIN I, 501]. 

4. forgalomból kivon; a scoate din circulaţie; aus dem 
Verkehr nehmen. 1710: a fejedelem maga képire ... tizen-
kétpénzes sustákokot kezdvén veretni ... némely gonosz 
emberek azon formára hamis ligájú pénzt kezdének oly 
nagy bőségben veretni, hogy a jó a rossz pénzzel egyben-
elegyedvén, egyéb remédiumát nem találhaták, hanem 
egészlen proscribálák a fejedelem képire vert mindenféle 
pénzt [CsH 201]. 

proszkribált kitiltott, száműzött; proseris; verbannt. 
XVIII. sz. m. f : Ország Protestatiója, hogy Bihar wárme-
gyéböl proscribalt Pathai Máthét, Erdélyb(en) Procurato-
roskodnia [WassLt 1630-ban kelt oklevél hátán XVIII. sz. 
második feléből való regeszta. — aTi. engedik]. 

proszkribáltatik 1. száműzetik és vagyonától megfosz-
tatik; a fi proseris/surghiunit; verbannt und des Vermögens 
beraubt werden. 1665: Annakutánna kérdé ő nagysága: Az 
respublica, ha az király meghalna vagy proscribáltatnék, el-
méje, a négy közül egyiket, elsőben az brandenburgi 
electort, ha nem azt, az svetiai király fiát, ha azt sem, az 
bavariai herczeget, ha azt sem, az római császárt2 [TML III, 
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486-7 Naláczi István Teleki Mihályhoz. — aTi. emlegetik 
lehetséges lengyel királyként]. 1710: nagy tisztekre promo-
veáltatnaka, ha penig nem, az országból proscribáltatnak és 
a sicíliai tengerre gályavonni küldettetnek [CsH 96. — aA 
protestáns prédikátorok, ha áttérnek a katolikus vallásra]. 
1736: ámbár vétettek volna az jesuviták, ámbár méltán 
proscribáltattak volna, mégis micsoda igazsággal lehetett 
elvenni az Báthori István jószágát, az mely örököse volt, és 
tulajdon csak iskolára s az ifjak tanítására adta [MetTr 
424]. 1739: Néhai Kibédi Márton özvegje Fogarasi Mária 
Asz(szo)ny ... minthogj nem csak Nemes Városunk; sőt az 
egészsz Nms V(á)r(me)gje Csudájára s álmélkodására, és 
ansát (!) adott a Gonoszra Leányinakis; magais gyanús tan-
czolásokat, szánkázásokat, és Férfiakkal való Conversatiot 
exerceált s.t.i. Ítéltetett hogj ... Nemes Dés Várossáról és 
határáról proscribáltatik [Dés; Jk 302a]. 1753: Ha a Rá-
kotzi revolutio után ekkor Mikes Pál proscribaltatotte vagj 
a Fiu Mikes Kelemen a Rakotzihoz való adhaesioert [Hsz; 
Szentk. vk]. 

2. kiűzetik/csapatik; a fi alungat/izgonit; vertrieben wer-
den. 1703: tetzett az eo Felsége szekinek, hogy az Inctus ... 
mivel világoson Constál, hogy ... hamis koldulo Levéllel élt 
és kóldult ... az hóhérral meg verettessék ... az varosból 
proscribaltassek [Dés; Jk 342b]. 

3. (katonaságtól) elbocsáttatik; a fi îndepărtat (din 
armată); (aus der Armee) entlassen werden. 1791: a kato-
naságtol Huntzfut Levéllel proscribáltatott volna [Dés; 
DLt]. 

proszkribáltatja magát számüzetteti és vagyonától 
megfosztatja magát; a face să fie proseris/surghiunit; sich 
verbannen und des Vermögens berauben lassen. 1672: Kö-
vetem az én kegyelmes uramot, de ha porta ellen, hazám 
végezése ellen való dolgot parancsol, hazámnak megegye-
zése kívül bizony én nem fogadom, ha lehet; ám én Er-
délylyel többször nem proscribáltatom magamat [TML VI, 
16 Teleki Mihály Bánfi Dieneshez]. 

proszkribáltatott száműzetett; proseris, surghiunit; ver-
bannt. 1662: ha a fejedelemnek elméje a tisztességkívánás 
miatt meg nem vakíttatott volna, fejedelemi méltóságát, ha-
zájokbul proscribáltatott, számkivetésre tudatott ollyan 
pártütő ariánusokra bízni nem kellett volna [SKr 361]. 

proszkripció száműzetés és vagyonától való megfoszta-
tás; proscripţie, surghiun; Verbannung. 1671: ha penig a 
Tanácsok közzül Országunk törvénye, szabadsága, Decre-
tumi ellen valamellyik ... veszedelmes és ártalmas tanácsra 
indítaná ŏ Nagát, comperta rei veritate kedvezés nélkül 
affele tanácsadót proscriptioval és Notoriussággal büntet-
tessenek meg [CC 9]. 1704: Ma reggel felgyűlvén az or-
szág, a Rákóczi uram proseriptióját... az arra rendeltetett 
emberek hárman három felé concipiálák | a Rákóczi uram 
proseriptióját a generál háza előtt és a kispiacon elolvasván 
publikálák és kidobolák [WIN I, 168, 190]. 1710: egyné-
hány vármegyék ... supplicátiót adának be Rákóczinak 
nagy protestátióval, hogy ők semmiképpen a jesui táK 
proseriptiójának nem annuálhatnak [CsH 386]. 

proszkriptus száműzött; proseris, surghiunit; Verbann-
te(r). 1600: A kalugerek penig az országból minden he-
lyekről teljességgel proseriptusok legyenek [EOE IV, 550 
ogy-i hat.]. 1677: Ország törvénye szerint convincaltatott 
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és arestaltatot foglyoknak, vagy Proscriptusoknak fel-
-szabadulasokban a* Keresztyén Országokon; és Fejedel-
meken kivŭl valo Nemzeteket ha kik solicitalnak ... 
hasonlo poenaban incurrállyanak melyben a' convictusok 
voltanak [AC 82] | némely kedves atyámfia ... vacantiába 
levő tisztembe belépett ... noha élő embernek és nem 
proscriptusnak sőt ez hazában jelen levőnek tiszte mikép-
pen lehet vacantiába, új philosophiából kell kisülni [TML 
341 Bethlen János Teleki Mihályhoz]. 

proszperáció termékenység; productivitate, prosperi-
tate; Ertrag. 1772: az Bánfalvi Málé és Borso prosperatioja 
mellett sokat fáradoztanak dolgasok után jártanak és 
Pallérkodtanak míg fel vehették és bé takaríthatták, azért 
leg alább fáratságokra magok(na)k meg tarthattyák [Sáros-
magyarberkesz Szt; LLt]. 

proszpiciál 1. gondoskodik vmiről; a avea grijä/a se pre-
ocupa de ceva; sich um etw. kümmern. 1621: az minden-
napi zwksegh felette sok wolna, meljhez kepest kewantat-
nek hogj eő kglmek Az ado fel wetesreöl prospicialnanak 
[Kv; TanJk II/l. 316-7]. 1671: Ez mostani Gyűlésünkben 
proponaltatván Nagd, hogy a* Váradgyai és Fogarasi hidak 
el-pusztultanak, mellyeknek meg-éppitések felöl prospi-
cialnánk ugy, hogy éppittethetnének-meg [CC 35]. 1677: 
Ha kik a' más párton lakók közzŭl, az Erdélyi Ditioban 
Jószágot birnak, és abból Potentiat patralnak, a' Vármegye 
Tisztei elöt tartozzanak Törvényt állani, és azon Tisztek 
Törvényt és Executiot-is azon Jószágból ... szolgáltatni; 
kinek a' convicta pars ha ... resistalni akarna, a' Fejedel-
mek ... az Executionak véghez vitelében, de brachio Regali 
Prospiciallyanak [AC 176]. 1710: Végezetre prospciállya-
nak arrolis az Tisztek, és az szegénység között fel vis-
gállyák az 7temberi vagy 8beri ... erogatiokatt [KvLt 1/198 
a gub. Nsz-ből]. 1719: hogy ezen nagy húzásnak, vonásnak 
? m. gubernium eleit vegye és az eddig valónak is refusio-
Járúl atyai gondviselése szerént prospicialjon, instálunk 
alázatosan [Cssz; SzO VII, 263]. 1722: Méltoságos 
Generális Commendans eò Excellentiája holnap estvére ide 
érkezvén ... illendő Kglmetek(ne)k is prospiciálni, és a' 
mennyib(en) az ŭdönek róvid volta engedi menél tisztessé-
gesebben) lehet excipiálni [Ks 18. XCIII a gub. Kv-ról]. 

2. gondot visel vmire; a avea grijä de ceva; ftir etw. 
s°rgen. 1591 k.: Az zegin megh romlót atiankfiay el fotta-
Jak akar my kichin Contributiot(is) Nagy Zaccoltatassal es 
Jjgsagal exigalnak Job Rizit az vr Kendi Sándor Tarthya 
"itel feybe valo buzawal ... eo Naga kegjelmesen prospi-
eiallion megh maradasunkra [Dés; DLt 233]. 1594 k.: 
Keonieorgwnk Nagysagodnak ezennis ... hogy Nagod 
ezekbeolis prospicialna oly kegyelmesen az Nagod zegeny 
Nyomorult varosanak meg maradasara [Dés; DLt 247]. 

vigyáz; a păzi/veghea; aufpassen. 1765: Deserdin Jó-
^ef . . . beír a guberniumba, hogy prospiciáljon a méltósá-
gos királyi gubernium, mert a gyulatelki határon 25 szám-
o l álló tolvajok lappanganak [RettE 187]. 

4. felügyel; a supraveghea, a urmări cu atenţie; wachen. 
',?70: mint ... Felesegemnek és tüle való minden Gyerme-

kimnek ... Plenipotentiariussa ... vigyázó szemmel, és fel 
?Vilt fülekkel akarvan in tempore prospiciálni, javokra, 
Jószágokra ... contradicaloka [JHbB 1/5. — aKudu (SzD) 
foglalása ellen]. 1710: Ebből tanuljon minden apa, s úgy 
Prospiciáljon gyermekire, kivált amíg éretlenek, hogy a 
Pápista conversátiótól eltiltsa jó idejin [CsH 140-1]. 1721: 

protegál 

az ide bé jövö Regimentekreis szükséges prospiciálni, hogy 
tsak magokra ne masírozzanak; légyen Commissariusok, a' 
ki a' Szegénségre vigyázhasson [Ks 18. XCIII a gub. Nsz-
-böl]. 1727: Az Inquisitor Cancellista Deákok mellé ... ren-
deltetik Commissarius(na)k Benczenczi Rácz András 
Uram, ki is ... prospiciál, hogy az exhibealt utrumak Sze-
rint ... producallya(na)k, Végezvén egész Cursusakat [Dé-
va; JHb XLII]. 1750 k.: Bányász cigányok ... ledőlt fákból 
dolgozhatnak ugyan, de úgy, hogy krajnik uram ex incum-
benti sibi officio prospiciálván ... csak árnyéka is a praeva-
ricatiónak ehhez ne ragadjon [Déva; ErdO II, 118-9]. 

protegál 1. védelmez, oltalmaz; a proteja/ocroti; 
schützen. 1631: Affidalliük es assecüralliük megh neüezett 
Kemeni Jánost Eö Hwségétt, kgelmessen arról; Hogi megh 
maradwán kötelességéigh azon Hwsegben; mind Eéletének 
Bóczwlletinek Otalmazásában, kegielmessen mys prote-
galni akariúk totis Viribus nostris [KCs IV/17 Branden-
burgi Katalin oltalomlevele Kemény Jánosnak]. 1655: 
Magatol hallottam Kalmar Balintol mondotta enneke(m) 
hogy eö Lazar Istuan U(ram) Jobbagia, S Magamis láttam 
Nehay Lazar Istuan V ideiebe(n) hogy ha mi buszu érte 
ottan mindgiarast oda futott panaszlani s úgyis protegalta 
eő kgme mint Iobbagiat az migh el ne(m) Szeökek [LLt 
Ambrus Ferencz Szent Miklósi (35) ns vall.]. 1677: Rátoti 
Gyulai László Ur(am) ő kglme ... ki ment az Magyar hadak 
közzé ... assecurallyuk, hogy ... ha Szerencsétlenül járná-
nak is, és akar mikor uiszsza kelletnek is jőni Birodal-
munkba^), mindenkoron kgl(me)sségünk alá fogadgyuk, 
azért semminemű Joszágib(an), Javaiban meg nem káro-
sittattyuk ... sőt efféle Ellen kgsen protegállyuk [Törzs, 
fej.]. 1705: az eletet, s az elet körül az kerteket mind Fe-
rencz vram protegalta [PálfVa U; Pf|. 1717: ez osztazotlon 
joszágot is Conservalni és protegalni ugy a többibenis Con-
tribualni magam segedelmével kész lészek [Nagyrápolt H; 
JHb XLVII/18]. 1765: (Az) irotvány ... kimćgyen az alsó 
utig fecske farkulag a holott őt jó lépés szélességű lehetet 
az Erdő ... mellyet nem felette régen irtattanak ki az Erdő-
ből, mert egy Sirunkutzát magunkis értünk ... melly szege-
letet az Lunkutza mellett maga Fejérvári Kristina Asszony 
protegált [Hosszútelke AF; JHb XXVII/5]. 1806: Groff 
Haller Gábor úrral beszéltem ... igérte és mondotta, hogy 
Ngodat Házát velem edgyettértöleg protégálni suténirozni 
kész [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

Szk: igazságában 1702: obligálá magát ... Poroszka 
Thodor... örökkös jobbágyságra ... Nmzs Mihálcz Miklós 
Uram igiré jo akarattyát hogy igasságáb(an) igyekezi ö kgl-
me protégálni, és jóakarattal lenni szűksegiben [Altorja 
Hsz; Borb. I. Nicolaus Márton ludi-magister gymnasy Al 
Torjensis keze írása]. 

2. támogat, pártfogol; a sprijini/proteja; unterstützen. 
1593 k.: az mi kippen az Nad bodog emlekezethw elei ke-
gyelmesen protegált [Dés; DLt 241]. 1677: minden továb 
valo processus nélkül, őt szaz forint poenát exequallyanak 
a' latornak pártyát fogo embernek tulajdon javaiból ... De 
ha a' poena után-is ugyan maga körül tartaná vagy prote-
galná a" latrot ... ezen meg-irt mód szerint valo poenaval 
büntetōdgyék [AC 126]. 1690: Az Szász Natiobol állo 
híveink iránt tett ŏ kglme Resolutiojat becsül lettel es Ked-
vesen veszszűk ... Mi is az Erdélyi Unió es Tőrvenyek 
szerint őket protegalni es terheket könnyebbíteni igyekez-
zűk [Ebesfva KK; Törzs. Bethlen Sámuel fej. ut.]. 1713: 
méltóztassék Ngod ... igaz szolgáját protegalni, s, patroci-
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nalni [Gyf; Ks 95 Kászoni János lev.]. 1724: űdösb Dosa 
András Uram ... mostoha Annyát Nemes Gōcsi Kata Asz-
szont mindenekben protegálta, segítette [Szováta MT; 
DLev. XVIIIb]. 1745: az I.... midőn kérettem vólna kézben 
édes Léánját Ersókot, Székelj János desertáját ... Kgld 
kézben nem adta, hanem pártját fogván és felőlle felelvén, 
à gonoszt à gonoszsággal edgjűtt manutenealta, és prote-
galta [Torda; TJkT II. 31]. 1782: A' Jobbágyot és Sellért 
felettébb való szolgálattal ne terhellyea... ōkŏt az eddig birt 
vagyonotskájoktol ne privállya, söt a menyiben lehet ököt 
protegalni s gondjokot viselni ŭgyekezzék [Ne; DobLev. 
III/569. 2b. — aAz árendátor]. 1796: Esedezünk azért 
Exádn(a)k alázatoson, méltóztasson Exád a' M Fö Con-
sistorium előtt Ügyünket oly kegyelmesen protegálni, hogy 
... valami büntetés ne kövessen [Krasznarécse Sz; KemLev. 
1265]. 

protegálhat 1. védhet, védelmezhet; a putea proteja/oc-
roti; schützen können. 1710: (Teleki Mihály) alattomban a 
magyarországiakot kezdi hitegetni, hogy Thökölyi Imre 
mellől állanának el, s ragaszkodnának a fejedelem protec-
tiójához, ki egy országnak fejedelme lévén, s annyi fegyver 
keziben, a portán is nagy respectusban, jobban s haszno-
sabban protegálhatná őket, mint Thököly [CsH 162]. 1752: 
azon Martiaknak Gazdája protegalhassa maga Causáját 
[Vice SzD; MvRKLev.]. 

2. támogathat; a putea sprijini/proteja; unterstützen kön-
nen. 1740: Johannes Perle ... Armen Szamósújvárensis, 
Nemes Várasunkba lakásra béjőnia ... Hogj ... a' Militia 
tereh viselése alóli quartely szupportálástól, és közönséges 
szolgálatoktól immunitáltathassék ... az Impracticabile; 
mellyet, még Nms Várasunkba bé biró Méltóságos Urak 
sem efectuálhattan(a)k, nem hogy más rend béli embereket 
protegálhatnánk, minthogy Nms Várasunk felette sok 
terhek alá vettettetett [Dés; Jk 533-4. — aTollban marad-
hatott: akarván]. 

protegens 1. oltalmazó, gyámolító; protector; Be-
schützer. 1839: Tekteş Doboi Klára Aszszony N. Tektes 
M. Bartók Adám Ur Özvegye ... Szindi Szolgálo emberé-
nek protegense [Ne; DobLev. V/1226. 1]. 

2Ş jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: oltalmazó; protector; beschützend. 1830: A Pro-
tectusnak szenvedett fájdalmát, és az ezutánis tejéndŏ költ-
ségeket ... kéri alázatoson a Protegens Feli peres Ur 
legitimaltattni [Ne; i.h. V/1165, lb]. 

protekció 1. védelem, oltalom; protecţie, ocrotire; 
Schutz. 1631: Szücz Peter penigh, az meli mostan adta ma-
gat Jobbagyul ... ha ñitamodast tenne ... az ü kegielme 
protectioia alol tehát, Czeffey Laszlo Urunk eŏtet mindenüt 
megh foghassa ... az maga keótise szerint [Tötör SzD; Ks 
42. F]. 1661: Csalhatatlan jele, hogy én megnyugodott 
elmével legyek az ő felsége kegyelmességében ... midőn ... 
feleségemet, javaimat, gyermekemet, váraimat, egyszóval 
fejedelemséget és minden szerencsémet devoveáltam az ő 
felsége protectiójában [TML II, 153 Kemény János Teleki 
Mihályhoz]. 1662: Nekem vagyon ott1 vagy három falum, 
ha latrok nem lesznek, Kegyelmed protectioja alá bízom 
őket [i.h. 254 Ebeni István ua-hoz. — aLápos és Kővár 
vidékén]. 1679/1681: Ngos Kglmes Ur(am) szerzettem egy 
hitvan hazaczkat ... méltóztassék Ngd ez arant való Uri 
vele születet kegyelmességét hozzam megh mutatni, s 
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annuatim négy forint Taxara relaxalnia, hogy igy enis Ngd 
kglmes Protectioja alat had maradhassak megh [Vh; VhU 
450]. 1742: jővének mi előnkben ... négy Molduvay Cziz-
madia Czigányok ... tőnek illyen Contractust, hogy adák 
magokot jobbágyul ... Mihálcz Miklós Uramnak, és ő 
kglme Posteritassinak ... ő kglme is ha ő kglmének kedvit 
keresik igasságokb(an) igére protectioját, és jó akarattyát 
[Altorja Hsz; Borb. I Márton Miklós deák keze írása]. 

Szk: -ja alá vesz. 1649/1681: Albesti Zolyomi Dávid 
Ur(am) ő kglme szerelmes hazas tarsa, Iktari Bethlen Kata 
Aszony, Adom emlekezetűl mindeneknek ... hogy... Urvől-
gyi Kővágó Matyas ... Varosomban meg akarvan telepedni 
... protectiom ala Vővén minden ... paraszti szolgaiattul ... 
exigalom [Vh; VhU 268-9]. 1671: gyanóra-is megfogat-
tassanak ō kegyelmek közōt-isa a' latrok, és ... meg-is bűn-
tettessenek ... EfTéle latrokat penig senki protectioja alá ne 
vegye, se penig ... jobbágyává ne tegye [CC 40. — aTi. a 
székelységen]. 1707: Mivel Gyerőffy György Ur(am) megh 
hagyatott Eözvedgye Tekintetes Kemény Kata Aszony Ko-
losvary Házat Kegyelmes és Speciális Protectionk alá 
vettük: Annak okaert... Lovas Hady Tiszteink(ne)k s direc-
tiojok alatt lévö Hadaink(na)k ... parancsollyuk hogy ă 
megh irt Aszony Hazára erőszakosson reá menni Seott ha-
talmassagokot exercealni ... semmiképpen ne mérészellyek 
[Ks 11. XLVI. 17 Rákóczi Ferenc rend.] * -jába ajánl. 
1777: Mely hozzánk mutatandó kegyességét Ngodnak 
bizodalmason várván, es Ngodot Groffi szép Házával a' 
mennyei Umak protectiójában ajjánlván, vagyunk a' Mlgs 
Groff Camerarius Umak alázatos Szolgái Jobbágyi a* 
Thorotzkoi Mészárosok [Torockó; TLev. 13/2] * -jába 
vesz. 1678: ennyi sok gonosz akaróim közt maradó édes 
anyám, szerelmes feleségem, gyermekim és szegény atyám-
fiait méltóztassék fejedelmi kegyelmességgel való pro-
tectiójában venni [TML VIII, 103 Teleki Mihály a fej-hez] 
* fejedelmi -ja alá vesz. 1617: Boer Janostis ... kivali-
keppen Boyer Peter ellen ez mi kgmes feiedelmi protec-
tionk ala veüén: Hadgiuk es parancziolliukis ... Saiat Joüai-
nak Dominu(m)aba(n) megh haborgatni ... Ne engedgie 
[Fog.; Szád. fej.]. 

2. oltalom/menlevél; salvconduct; Schutzbrief. 1704: ma 
menvén ki egyszer zsákmányra mind németek, magyarok 
és szászok, a lovas németekben és rácokban elszakadván, 
két falut felvertenek és felprédálták, mégpedig akik itt 
közel a mi pártunkon voltanak és a generál protectiója is 
nálok volt [WIN I, 209]. 1705: Már ma jöttenek bé egyné-
hány felől emberek gratia kérni a generálhoz és hogy 
protectiót adjon nekik [i.h. 604]. 1708: a' mult héten 
Tentaltak a' Commenda(n)st mind Puskások s Bethleni 
halaszok, de ne(m) akart Protectiot nékiek adni | a' Bethle-
ni halaszok ... oda mente(ne)k bé Szebenb(e) hogj ma-
gok(na)k Protectiot extrahallya(na)k [Fog.; KJ Fogarasi 
János lev.]. 1710 k.: (Rabutin) előnkbe rakatá a Hadnagy 
János protectióiát, armálisát, keservesi supplicatióját etc.; 
azt végzőka [BÓn. 946. — aKöv. a részi.]. 

Szk: generális -. 1693: az urakkal végeztük, hogy fej" 
küldjünk Radnoth iránt és minden jószágaimra generális 
protectiot hozassak az római császártól [IIAMN 332]. 

3. kedvezés; protecţie, favoare; Begünstigung. 1880: 
Nem tudják megfogni, micsoda emberfeletti protekció foty' 
tán közöltetett — micsoda mesés összeggel kellett lekenye-
reznem Beöthy Zsolt uramat, hogy kinyomtattassa" [PL^J; 
78 Petelei István Jakab Ödönhöz. — aSebestyén Eszti című 
elbeszélését]. 
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protekcionális oltalomlevél; salvconduct; Schutzbrief. 
1659: Kaszáné nénémasszonynak is mondja meg Kegyel-
med, hogy csak ő kegyelme írja meg, micsoda falukra szól 
az protectionalis, én megíratom [TML I, 441 Veér Sig-
mond Teleki Mihályhoz]. 1680: Boerones. Berbat Komsa 
az mint az Kaptalanok előtt valo productiojokbol elucescal 
producalta volt Kgls Urunk ŏ naga az Fogarasi Tisztekre 
dirigált protectionalissat, mellyb(en) parancsollja ö Naga 
hogy szabadsagab(an) megtartassek, Barcsai MihalIly akko-
ri Porumbaki Donatarius ellen [A.porumbák F; ÁLt Urb. 
48]. 

protekcionális levél oltalomlevél; salvconduct; Schutz-
brief. 1641: mondák az papok, hogy Eŏk azzal az p(ro)tec-
tionalis leuelel3 ne(m) Akarnak elni [Nyújtód Hsz; BfR Gr. 
Kelemen (36) rector sch. vall. — aTi. fej-i]. 

protektor 1. védelmező, oltalmazó; protector, ocrotitor; 
Beschützer. 1607: Keönieöreög ... eö keme ... Az Erdelj 
Fejedelemnek, hogy eö naga ... Az eő keme giermeksege-
teől foguant valo sok saniaru zolgalattiat meg tekintuen ... 
légien gond viselöie es p(ro)tectora Az eő keme zerelmes 
Attiafianak czeffej margit Azzonnak [Ks NN. 30]. 1612: 
mivelhogy mi fejedelmi tiztwnk es hivatalúnk szerent 
kiŭalt keppen az Arúak(na)k es Eozuegieknek, minde(n) 
méltatlan haborgatok ellen kegielmes otalmi es protectorj 
akarunk lennj ... Hadgiuk ... hogy ... ez exponensnek min-
déin) el bechwlleott marhajat es penzet... kezebe(n) adgya 
es bocziassa [Kv; PLPr 69]. 1670: Isten sok jókkal áldja 
Kegyelmedet, hogy távullétemben is rólam, jóakaró szol-
gájáról nem volt feledékeny, hanem gonosz akaróim ellen 
protectorom volt [TML V, 390 Bethlen Farkas Teleki 
Mihályhoz]. 

2. támogató, előmozdító; sprijinitor; Unterstützer. 1710: 
a néhai magyar palatínus3 ennek a mótusnak feje és 
protectora vala [CsH 108. — aWesselényi Ferenc]. 1710 k.: 
(Szász János) A Szentpáli Ferenc Körtvélyesi által való 
meglövésének vagy authora, vagy ... protectora volt [Bön. 
948]. 

protektus oltalmazott/gyámolított személy; protejat; be-
schützte Person. 1830: A Protectusnak szenvedett fájdal-
mát, és az ezutanis tejéndö költségeket... kéri alázatason a 
Protegens Feli peres Ur legitimaltattni [Ne; DobLev. 
V/1165, lb]. 

proteláció halasztás; amînare; Aufschiebung. 1812: 
Méltóztatik altal lat(ni) a Tekintetes Iudicium, hogy ez 
tsupa meritalis, és merőbe hellytelen kifogás is kövötközés-
képpen tsak ezen keresett protelatiojara kereszteltetett acto-
ratus Exceptionok [M.bölkény MT; Born. G. XIII. 16]. 

protelál halaszt; a amîna; aufschieben. 1765: E felett 
lévén nékem is ottan Ngod Mlgs Praesidiuma alatt hol-
mi Causajim assummálva és assumálandok is, azok(na)k 
lehető elö mozdításában Ngod Gratiosum Patrociniu-
mát exorálom; mivel én nem is mehetek tudom All-Per-
esim protclálni igyekeznek [Torda; Borb. II Alsó Lajos 
lev.]. 

protendálódik kinyúlik; a se întinde; sich aus/er-
strecken. 1742: Ezen Házból ... az Udvar fele egj kis Stu-
katurás és padimentomos Erkétske protendálodik [Gyeke 

protestáció 

K; Ks 4. VII. 1]. 1748: Groff Komis Antal Ur Ö Nga Oláh 
Kotsárdi Nemes Curiája a' falu végín az Oldalban ... Nap 
Keletről napnyugotra protendálodik [Ks 8. XXVI. 5]. 

protentál megkísérel; a încerca; versuchen. 1695: Gel-
lért Mihály Uramat Szekely Cata Csiki Laszlone a szek 
szinén meg kövesse feleséget pediglen ottho(n) emberséges 
emberek előtt, es soha többe se(m) magat se(m) feleseget 
ne mocskollya. mellyet ha protentalna Csiki Laszlone ab-
ban a poenaba incurrallyo(n) a mellyet mostan el került sőt 
Ecla fundusannis lakni ne(m) engedtetik [SzJk 293]. 

protestáció 1. (jövőbeli eljárást/igényt illető) jogfenn-
tartó nyilatkozat; rezervă de drept; (sich auf zukünftiges 
Verfahren/zukünftigen Anspruch beziehender) Rechtsvor-
behalt. 1579: Mely protestatiorol eo kgmek vegienek Arról 
valo lewelet ky kit ennek vtanna ozto(n) eltesse(n) eo keg-
mek Ieowendeore is [Kv; TanJk V/3. 200b]. 1599: Noha az 
mi az eó kegme akkori Actioia az mi volt es az en 
obiectumom contra proposita le zallot, de az protestationak 
vgian stalnj kel, si Iuris, Es azzal az protestatioual meltan 
ilhetek most in Judicio [Dés; Eszt-Mkj. 1600: Az teörweny 
vgi talalta, hogy az Zentlelekiek es Bogardfaluiak p(ro)tes-
tatioiok zerent, minthogy az peöres helbe igasagok es byro-
dalmok wagyo(n), ne(m) tartoznak magokra megh felelni 
[UszT 15/118]. 1606: (A föld) vicinússit p(ro)testatio 
mellett mys ugyan azokot neúeszwk mellyeket az Actorok 
neúeztek p(ro)positioiokban [i.h. 18/12]. 1613: Az fellyül 
valo protestatio iratassat az Actornak azzal az Claúsulaúal, 
keúanya meg Íratni, az melyei mondotta [Kv; PLPr 1/3. 
1612-15]. 1666: Mely protestatiorul Adom ez testimoniáli-
somat pro futura cautella fide mea mediante [O.budak BN; 
Ks 41. C. 7]. 1677: Protestatiok mellyek az Ország Articu-
lusi ellen lésznek invigorosák [AC 266]. 1735: solemniter 
p(ro)testalok s kivánom hogy p(ro)testatiom Proto-
colaltassék és authentice ki adassék [Torda; TJkT I. 88]. 

Szk: ~í bead. 1779: Hallottam ... hogy ... Magyar Gyerő 
Monostori Liber Báró Kemény Gergely Ur eö Nga a maga 
tulajdon Gyermekei ellen protestatiot adott volna bé, de 
Captalanbané, vagy valamelyik ítélő Mester Ur előtt, azt eő 
Ngã meg nem nevezte [Szászzsombor SzD; KS. Gabr. Ka-
rutsi (58) past. ref. vall.]. 1834: az alább következendő ... 
Protestatiojakat adtabé [Fintaháza MT; MRLt] * ~t fenn-
tart. 1650: Mindsent naptayat minden Igaz es Jo oknélkúlt 
Ártalmas kipen Diffamalt Azzal hogi Az eó Diznayat megh 
Ctôk Ertem mit p(ro)ponallianak az Actorok, hogi aszt 
mondtam volna hogi az en disznómat megh üttek, es megh 
öttek volna, Arról protestatiot tartok fen [UszT 41] * 
instituál. 1770/1771: Tit. Dévai György Vr(am) Házas 
Társa, Nikolási Thérésia Aszszony Háportoni Udvari 
Birája ... által instituála egy protestátiot [Fejér m.; DobLev. 
II/425. 16b] * instituáltat. 1771: Mlgs Dániel Theresia 
Aszszony Forrai Udvari Birája ... által protestatiot instituál-
tata [uo.; i.h. 11/428. 20b] * -~t inszinuál. 1771: Mohai 
János Uram insinuál maga részéről ollyan protestátiot, 
hogy a' Forrai Lakosokkal in pendente lévén a' Krisájba 
oldalában egy darab fel fogott, és a' Falusiak által devàstált 
hely iránt valami processussa, a* melly helly, ezen Divisio 
alkalmatosságával már fel osztatott, hogy ezen mostani 
Divisio, azon pendens processussának semmiben ne prae-
judicállyon [uo.; i.h. 29a] * ~val él. 1613š. Az második el 
menetelbennis protestatioval elt mi okon ment ela [Dés; KJ. 
— aUra házától a válófélben lévő asszony] * -val élhet. 



protestáció-levél 1012 

1599: azzal a protestatioual meltan ilhetek most in Judicio 
[Dés; Eszt-Mk * írásban tett 1830: Mlgs Gróf Idösbb 
B. Bethlen Josefif Ur eö Ngă bé ád égy Írásban tett 
Protestatiot [Nagyikland TA; TLt Közig. ír. 174] * írás-
beli 1817: a Felperes és Ingerene aszszonyéknak Pleni-
potentiariussak által meg tétetett írásbeli protestatiojak ut 
mutatása szerént a szurduki és n. Oklosi portiok Conscrip-
tioja az osztállynak láttatvánn, e végre fel vétetnek a ... 
anevezetű Commetaneusok [Torda; DobLev. IV/913. — 
aKöv. a nevek fels.]. 

2. tiltakozás, óvás; protest; Protest. 1587: talaltattak vol-
na olyak az Záz Vraim keozzwl ... kik az tanach eleybe 
Mentenek volna es ot p(ro)testaltanak volna, kiket megh 
kerdwen eö kgmek varosul, hogy mireól protestaltanak 
volna, Iliién keppen referalak az eo be Menéseknek okat, es 
protestatioiokat [Kv; TanJk 1/1.51]. 1718: Kapitánj ur(am) 
adhibealta ä Segittseget, miheljt az én sok Protestatioim 
penetralták elméit [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1770: 
tavaly az Commissio itt való meg fordulásakor a' protes-
tatio ... a Commissarius Urak előtt meg volt [Berekeresztúr 
MT; BetLt 7]. 1786: protestatiom hogy ezen Executionak 
végben viteléről Íratandó Levelek Seríessébe inferáltassék 
meg kivánom [Nagylak AF; DobLev. III/607. 12]. 

Szk: ~ra fakad\ 1774: a hitet letett Reambulatorokis 
kentelenitettnek protestatiora fokadni [Ilencfva MT; DLev. 
1. IB. 3] * ~t bead. 1704: feljött pedig a rab úi* valami 
protestatiót ada be [WIN I, 147. — aBethlen Miklós] * ~t 
erigál. 1730: a Hidegvizi Lakosok ... uj Malmot erigalta-
nak ... melynek epittesenek Contradicaltunk ... Protestatiot 
erigaltunk es annak epittesét Legitime Inhibealtuk [Fejér 
m.; JHb XXIII/46]. 1746: Láttatik ugyan az A. fatenseink 
ellen excipialni és protestatiot erigalni de helyes ratioját 
nem assignallya [Torda; TJkT III. 31] * —/ tesz. 1574: 
Kalmar Ianos vallas tetele ... mykor ez protestacyot tewe ez 
Brassoy Ember ... Beke gergelys ott velem vala [Kv; TJk 
III/3. 392b]. 1579: eo kegmek wegeztek, hogy ... ket vraink 
altal Az tablat talaltassa megh eo kegme Biro vram es erròl 
Az Nemes vraimat keozónsegeskeppe(n) megh keowet-
we(n) tegie(n)nek tudomány teteit es protest(ati)ot erról 
hogy Effele dolgát Az Nemessegnek ... semmykeppe(n) el 
nem twrhetyk [Kv; TanJk V/3. 200b]. 1583: Kozaruarij 
annázzon ... feóldwaratt, mely vagyon Doboka warmege-
ben ... Mynden kenzerettes kywel, Jllen vallasth es protes-
tatyott teón [SLt V. 13 Imreh deák Papay, a gyf-i káptalan 
hites not-ának keze írása]. 1677: Estenek néha illyen casu-
sok-is, hogy némellyek az Országnak publica Constitutioi 
és Articulusi ellen protestatiot tettenek, testimonialist-is ki-
vévén rola [AC 188] * -val kontradikál. 1710: De ama-
zok általértvén, hogy csalárdság, mert különben is a király-
né öreg vala, s természet szerint lehetetlen vala, hogy szül-
jön, nagy protestátióval contradicálának, hogy semmikép-
pen nem agnoscálják király fiának, mert nem az ő praesen-
tiájokban született [CsH 218] * verbális ~ szóbeli tiltako-
zás. 1827: (A földet) Nemes Rátzkövi Ur... pretendállya ... 
Nánási részre ki jámi — Melyre az ellenkező fél ... Szo 
Szolloja ... teve illyen verbális protestatiot4 [Mezőbánd 
MT; DobLev. V/l 118. lb. — aKöv. a részi.]. 

3. (el)tiltás; interdicţie; Verbot. 1807: ezen ... hellyet mi 
előttünk magok birtokokban foglalák, és onnan bennûnkőt 
mind az Falunak egész Hitességit 's általunk az egész falut 
Solemnis protestatio mellett el tiltának [LLt B. 28]. 1832: 
Miből honnan tudja a' Tanú, hogy Felső Sinfalva a meg 
Nevezett Hellynek mívelés alá lett felfogását Protestatio 

vagy Törvenyés Inhibitio mellett ellenzette volna 's ki áltál 
[Asz; Borb. II vk]. 

Szk: ~t exhibeál. 1651: Szeöreós András vra(m)... Dio-
szegy Kis Anna kepebe(n) minemo protestatiot, es haza(m) 
eppittese elle(n) ualo contradictiot exhibealt kisseb učr ke-
peben ... Melyre nezue haza(m) elle(n) ualo p(ro)testatiojat 
es contradictiojat annihilaltatni kevano(m) [Kv; PolgK 142 
Czepregy Mihály nyil.] * ~t tesz. 1821: megkérdeztetvén 
mü, a ditrai és szárhegyi commonitások bírái, hűtősei és 
öreg elöljárói az aránt: hogy szárhegyi méltóságos gróf 
Lázár József úr Borszékba házat és egyéb épületeket szán-
dékozván építeni, a két birtokos commonitások bírái és 
esküttei az aránt tettenek-e protestátiót, és ha igen, micsoda 
törvényes igazságból [Ditró/Szárhegy Cs; RSzF 140]. 

4. kinyilvánítás, kinyilatkoztatás; declaraţie, protest; 
Manifestation. 1784: (A felkelők) mihelyt Városunkra ro-
hantak és a' pusztítást el kezdették ... a' közönséges Város 
neve alatt a* Protestatiot a* köz nép közt meg tétettük, hogy 
senki... sem egy sem más szin es praetextus alatt hozzájok 
magát ne elegyítse [Torockó; TLev. 2/14. 2b]. 

5. eltiltó/ellentmondó levél; act de protest, protestaţie; 
Protest. 1635: ha Szegedi Gergelyne Bontziday Katha 
Aszony deficialna az Hasznak proprietassagat nem engedik 
idegen keszre hogy teőlleők abalienáltassek ... az Attyafiak 
egy protestatiot kevanak azt az Attyafiak hogy exhibitat 
Írassunk rea mellyet meghis Jrattunk [Kv; RDL I. 23]-
1802: a' többszőr tisztelt Alperes Méltoságos vrnak a' Ka-
punál jelen volt Praefectussa az Executiot admittálá, 
Azomban a' következendő Protestátiot adá által az Execu-
tor Vice Ispány vrnak [T; BLt 12 Véglai Horváth Gáspár 
szb kezével]. 

protestáció-levél jogfenntartó levél; act scris prin care 
se exprimă rezerva de drept; Rechtsvorbehaltsbrief. -1583: 
Mely dolognak byzonsagara es emlekezetyre attwk my eZ 

Jelen való vallas es protestatyo leweletth ... Kozarwary An-
nazzonnak hyttwnk zeryntth Sayatth az my zokotth 
pechettwnk allatth [SLt V. 13 Imreh deák Papay gyf-i káp-
talan hites not-ának keze írása]. 

protestáció-tétel jogfenntartó bejelentés; c o m u n i c a r e a 
rezervei de drept; Rechtsvorbehaltsäußerung. 1779: Tud-
gyaé a Tanú ... hogy ... Ezen Protestatio tételre ... kik indí-
tották fel Néhai Kemény Gergely Ur eő Ngát ... és kik 
voltanak munkások, hogy édes Gyermekeit eő Nagyságával 
meg tagadtassák, és a Kemény Jószágból exhaeredaltassák-
[Dob.; KS vk]. 

protestál 1. (jövőbeli eljárást/igényt illetően) jogfenn-
tartó nyilatkozatot tesz; a prezenta o declaraţie cu privire la 
rezervarea dreptului de a face/întreprinde ceva; RecW 
vorbehalten. 1578: az in Ca(usa)m a(ttra)cta ... azt fele'Ç 
hogy eó kwleon masut es mas dologrul akar Comunißaim 
... Ezt haluan az Actrix mynekwnk Myndgyarast ezen do-
logrwl protestala, hogy eo kez volna eggywtt Comunizalny» 
ha az in Cau(sam) (atra)cta akarnya, de ha nem akarya eö 
neky nyncz mitt tenny, eò az hagyot Napot el nem Mu-
lathattya [KemLev.]. 1588: protestalonk ad vlteriora zabád 
legyen zolnonk [Somlyó Sz; WLt]. 1590: meg keuanniuK 
hogy meg mongiad hogy ... mith hoztúnk magunknak fd e ' 
delmwnkteöl vagy egyebwnnetth, mikor ezreöl my nekwnK 
walazt tez es docealz minketth Annak vtanna protestalán* 
hogy ne legien my nekwnk keseó okatth Adnúnk mindc 
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nekreől te ellenned [Szu; UszT]. 1592: Protestálok hogy az 
mit ezekben az en feleletim zerent bizonythatok byzonittok 
[i.h.]. 1600: P(ro)testal az J hogy wadnak teöb hiwoth bi-
zonysaghies, ha azis eleegh ne(m) wolna teőrwenth ker 
maganak [i.h. 15/2]. 1629: Ez mellet protestálának eő 
kegimek mi Eleottwnk, hogy Azt az megh neuezet Summa 
pénzt ne(m) az vegre veszik fel hogy abból az megh 
neuezet házból kezeket ki vennek Hanem Jeouendeoben 
teöruininiel akariak megh keresnj [Kv; RDL I. 132]. 1632: 
Protestál a ezennis Elekesy Lazlo vram, hogj ... igassagatis 
az teórueny eleót kez uolna megh mutogatni [Ó-Torda; Kp 
III. 65]. 1637: Mosa Gergeli ... protestál azon hogi eö az 
teörueni talalasa szerent el varta Demòkeŏt Juramentomat 
de ponallia (!), de miuel nem compareal ... ez uta(n) 
gondgia leszen rea, es az suspiciotis rajta tartia [Mv; MvLt 
291. 106b]. 1673: In foro Orbán Catka felöl hallatva(n) oly 
dologh, hogy tudnyllik Vra büjős bajos boszorkan(na)k 
kialtotta volna azért az Directorok p(ro)testal(na)k arról, 
hogy suo tempore gongiok lesze(n) rolla [Kv; TJk XI/1. 
305]. 1695: Mezei Ur(am) penigh maga és Felesege képé-
hen protestala, hogy ha Kalnai Ur(am) ó kglmét s feleségét 
megh nem hamissithatja, talion maradgyon viâ juris mind a 
két személly ellen [SzJk 291]. 1781: azon Divisíonalis pár-
jára az Exponens Ászszonynak igen nagy szüksége vagyon, 
tehát tessék az Urnák ... intra 8vum ... az originális Divi-
sionalisnak valoságos párja vetelire az originálist ki adni... 
külömben az Exponens Aszszony kölcsége, Fáradságáról... 
Protestál [Ne; DobLev. III/555]. 

2. tiltakozik, óvást emel; a protesta, a ridica protest; pro-
testieren. 1568: Mykor az harmadyk zanto feoldre vyttek 
volna beneonket hogy zemewnkkel megh lassúk Jtt Jmre 
deák protestala Azt monda Énnekem semmy keozeom 
Nynchyen hozza meghys keres eretthe [Gáldtő AF/Gyf; 
JHb XXIX/28]. 1570: Pal mester vram protestál, hogy 
semmy helt nem ad a byzonsagoknak [Gyalakuta MT; 
BálLt 1]. 1573: Gereofy Balas p(ro)testal, mert az chigan 
lanos felesege az zek zynen azt Mongia hogi Eomaga az 
gereofy zolgaia Éreztette az vra kezebe az zabliat [Kv; TJk 
W/3. 418], 1645: En Czereny Ersebeth ... Kamuthj Miklós 
Uram megh maradott Eozuegye ... contradicalok es protes-
tálok azon hogy Mezeosziluast® en tüllem az Fiscus elfog-
ulta [JHbK XII. 26. — aK]. 1693: Dobaj János Uram Pro-
testál, Azon marhakban semmit el ne adgyanak, ŏ kglme 
hire — s — akarattya nelkŭl [Ne; DobLev. 1/38. 3]. 1699: 
en a' magam főldeime(n) karaimat szemlelvén az A. elle-
ne(m) kegyetlenül furialt, hamis hitünek szidalmazott ... 
kiről protestálok [Dés; Jk 294b-5a]. 1744: Gecse Istvánt ă 
Száraz Ajtait mondották az Emberek, hogy eo volt által 
Három Szék Gyűlésibe s Jól viselte magát, mert 
P(ro)testalt, hogy altal ne Jöjjenek ä Connumeratíora, mert 
elŏ nem állanak, s bé Sem bocsattyak ã Connumeratorokot 
[Bárót Hsz; INyR 48 Gál András (50) ns vall.]. 1749: gát 
vágni nem mentünk sőt protestaltúnk hogy mi hatalmas-
kodni nem menyünk [Kissajó BN; BLt 6 Dumbravan Silip 
(28) jb vall.]. 1767: Midőn ... az emiitett kerek erdőbe bé 
indultunk volna viszontag ... Pataky János nevü Udvar Bi-
rája protestálván Solemniter, az erdőben bé nem akara 
ereszteni [Vajdasztiván MT; JHb IX/49]. 1774: V. Ispány 
Ur, Szolga Biro Urammal édgyüt executiora B. Toroczkai 
Istvánné Asz(szony) ŏ Nga ellen ki jővén a' Limitatio meg 
rontásáért ... mely executio alkalmatosságával maga is 
f^Pa Ilia eleget p(ro)testála, repellála, de csak héjában 
[A.jára TA; BLt 12]. 1792: a Főidre le hajla egy Veszszőts-

két... a kapu mellé a kertben fel szurá, mondván, én ezt ide 
szuram és protestálak hogy az Urak be ne jöjjenek [Mező-
bánd MT; MbK XII. 25]. — L. még AC 188; CsVh 84; 
RSzF 110, 165, 183, 185; VKp 108. 

Szk: hallható szóval 1844: Pál István eö kegyelme elé 
álván, halható szóval protestált, és kezében lévő páltzáját 
fel emelvén repellalt [Szárazpatak Hsz; Berz. 17] * hat-
hatósan 1847: Varga Katalin ... hathatósan protestált, 
hogy az érintett helyet mint az emberek marháinak legelő-
helyét bé ne ültessék famagokkal [VKp 271] * Isten s 
ember előtt 1710 k.: Báron Tige Isten s ember előtt 
protestált ellene, nem is akarta és ugyan sokat el is mu-
lasztott kegyetlen orderiben, de a rác egészen a Rabutin 
geniusához alkalmaztatott nemzetség [BOn. 966] * Isten s 
a világ előtt 1672: Én Isten s az világ előtt protestálok, 
oka ne legyek, ha elvesznek [TML VI, 320 Baló László 
Teleki Mihályhoz] * mind Isten, mind emberek előtt 
1745: Csimponjer Dávid meg allot, és puskáját fel tekerve 
pofájához fogván, Protestált mind Isten, mind emberek 
előt, hogy réá ne mennyenek [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.] 
* mind Isten, mind a világ előtt 1672: Ha Isten éltet, 
meg is bizonyítom, hogy nem haszontalan helyre adták3 ö 
nagyságok s ő kegyelmek; külömben én mind Isten s mind 
ez világ előtt protestálok, oka ne legyek, mert én bizony 
kenyeret keresek, heában időmet nem töltöm [TML VI, 
183 Rosnay Dávid Teleki Mihályhoz Drinápolyból. — aA 
pénzt]. 

3. bizonyságot/tanúságot tesz, kinyilatkoztat; a deciara 
(în mod public), a protesta; offenbaren, manifestieren. 
1589: wzette Be ... Az En fiatfalwy Jobagimnak zaz har-
mincz Eot diznayt ... az zabad Nyomasbol, holot Annak 
Eleotte az Eo magok marhaioknak ... zabad Nyomasok es 
Eleseok volt, kikreol Jámbor Nemeos Embereoknek 
p(ro)testalta(m) [UszT]. 1590: az varos Jllyen keppe(n) 
protestala az Conuentek elótt hogy Eö kmek kezek kezbe 
adni, mutassa meg ... mellyk az Jobbagy [Kv; KvLt 1/59]. 
1604: az törwinnek az tetzek hogi ha az Zek Estire Ele 
Jöttek wolna p(ro)testaltak wolna hogi ön magok auagi 
bizonjsagok hadban wadnak, hat az törwin meg Engette 
wolna az haladékot [UszT 20/320]. 1610: protestált az A. 
arrúl hogj nem hatar allapattiat keresi eó most [i.h. 360]. 
1640: az Kerezturj hataro(n)... az Gavaj Ura(m) emberj az 
megh holt embernek virit mutatak, es protestaltanak hogi 
az az vir az kit latanak Kouaczi Miklós vire [Sajókeresztúr 
SzD; BfR]. 1647: Az Uy Thordai Cismazia Mesterek 
protesta!(na)k azon hogy eo nekik va(gyo)n priuilegiumok, 
melliet exhibealnakis ugya(n) az Colosuari Cismasiak 
jele(n) letekb(en), eőkis jónak mondanak, és approbalnak 
lenni [Kv; TJk VIII/4. 237]. 1651: Diosi Miklós ... elöm-
b(e) iòue Nagj viresen es Erősen protestala hogy Beczki 
Sigmond az Eo puszta Haza heljere iöt es ott vagdalta 
megh vöstül [M.köblös SzD; RLt 1 Racz Peter (28) ns 
vall.]. 1670: Nlis Stephanus Perpeti ... fateallya hogy néki 
... valami ételt, káposztás hust valami porral megh hintvén 
adtak enni feleségbe, és Annya ... kihez kepest solemniter 
p(ro)testal azon, nem egyéb nyavalya, hane(m) azon étetés 
miatt kelletik megh halni [Kv; TanJk II/l. 768]. 1698: 
engemet hogy meg mondottam hogj ök, nem más örlött ott 
vermes Búzát, már halálra fenyegetnek ... én p(ro)testalék, 
sok emberséges emberek előtt, hallyák mint fenyegetnek 
[Vízszilvás SzD; Ks]. 1762: Tisztarto Farkas Máté Vr 
p(ro)testalt hogj az berket az vrak Számára reservalya 
[UdvarfVa MT; Ks 67. 48.31]. 
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Szk: bő beszéddel 1638: Mivel az felvl megh irt Su-
manak megh adasara senki Egez Estegh Nem Compariala 
... Jósika Farkas vram Kamuthy Miklós Vram kepeben Beo 
bezedel protestala Mi Eleottvnk hogi azt az fen megh irt 
Arani sumat kez Leoţt volna fel veni [K; JHbK XII. 24] * 
Isten előtt 1677: Én az tanácsadásnál egyebet nem cse-
lekedhetem, de Isten előtt protestálok én, sokszor meg-
mondottam, ne hagyják ő nagyságok had nélkül magokat 
[TML VII, 438 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 

protestálás 1. tiltakozás; protest, protestare; Protest. 
1568: Michael eçtwes... fassus e(st)... az Ceh kçzikbe alla 
es meg bekeltete Qket... mikor az birsagot ky mondák, vg 
monda Qtues orban hogy mas biraia vagion neky hallót-
ta(m) a protestalast otues orbantul, de ne(m) tudo(m) 
bizonial miért [Kv; TJk III/l. 179]. 1662: egy levelet nagy 
postán küldvén az havason által, azokat rettenetes obtes-
tátiókkal, kényszeríttetésekkel, protestál ásókkal tanácsolja 
s fenyegeti vala is, hogy levelet a török táborra, se Barcsai 
Ákosnak, se senkinek szólót az ő meglátása nélkül ne 
vinnének [SKr 559-60]. 1796: nem hajtottak Protestálásá-
ra hanem űzték [Mocs K; Eszt-Mk]. 

2. - módra tiltakozásképpen; în semn de protest; als 
Protest. 1759: a' közelebb mult Holnapba ... ezen Utrizált 
Hellynek ittenn előttünk lévő Borozdája mellé ... Providus 
Hatházi Czilika hozta volt a' Mérő Rudat, hogy ezen földet 
is felmérje ... Hatházi Czilika ezenn szándekának ellene 
állott ... Providus Marusán Gávrila illy tselekedeteivel, és 
szavaival: ezenn Hellyre az hol állunk, el érkezvén ... Ma-
rosán Gavrila, a' Kapájának nyelét fel emelte, és a* vását a' 
Czombjára tévé 's ugy tartá p(ro)tastálás módra [Árpástó 
SzD; BK. St. Albert (45) jb, Jos. Horváth de Szász Czegő 
(19) ns és Gabr. Vajda de Arpasto (14) ns vall.]. 

proteştálódás tiltakozás; protest; Protest. 1662: Adná 
bár az Úristen, ne kezdenének megemlékezni akkori pro-
testálódással való írásokról, szomorú jövendőlésekről! [SKr 
619]. 

protestálódik bizonykodik; a se jura; beteuem. 1664: az 
árulókat megfogdosók; törvén is lett reájok; de azért nem 
ölettük meg, hogy Cob uram íra egy levelet, az kiben fe-
nyegetőzik, esküszik, protestálódik Isten előtt, hogy ha 
megöletjük azt a német borbélyt, kik ez várat meg akarták 
adni, minket ölni, az Isten ütet úgy segilje, hogy Székely-
híd környül minden falut, várast eligettet [TML III, 134 
Boldvai Márton Teleki Mihályhoz] | Én eleget protestáló-
dám előttök, hogy ha az késedelem miatt az országnak 
valami kára és veszedelme következik, ők lesznek okai 
mindennek [i.h. 288 Stepan Ferenc ua-hoz]. 

protestáltat l . jogfenntartó nyilatkozatot tétet/jelentet 
be; a puné pe cineva să prezinte o declaraţie cu privire la 
rezervarea dreptului de a face/întreprinde ceva; Recht 
vorbehalten lassen. 1657: Fogarassi feő udvarbíró N. Beri-
voi Nemzetes Bóér Jstván uram tiszti szerint protestaltot a1 

Fogarasi fiscalis procurator Jllyes Deák uram altal... mivel 
az eö Nga felseö széki egeszben nem consentialt az imme-
diate praemittalt deliberatummal [Fog.; UF II, 190]. 1741: 
Teleki Ádám Vr ő Nga ... Teleki Sámuel Vramot... admo-
neáltattya ... Ngod ha tettzik folytatni azon p(rae)tensiojåt 
... ō Ngok arra rendelendő emberei készek lésznek Ngod-
(na)k meg felelni s exhibéálni, hogy semmi Atyafiság-

talansággal... ŏ Nga ne vádoltassék melyről serio p(ro)tes-
taltatis ő Nga [TK1 Ladislaus Fábián és Georgius Lisznyai 
tab. scribae ac jur. notarii kezével]. 1793: protestaltat ... 
fenn hagyvan maganak azt hogy ha a dolog ugy hozná 
magával ezen dolgot a' Szék-szinén bővebben is declaral-
hassa [K; Somb. I]. 1794: altalla(m) solemniter p(rp)-
testaltottnak minden Gabonajokban eshető károkról, Ösi 
földjőknek Csonkittásokról es ez okok miánn következhető 
költségekről [Ádámos KK; JHb XIX/41]. 1798: protestal-
tatnak ... a magak részek(ne)k haszan vételiről [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 1801: Tessék azért kegyelmeteknek 
egyen égyen a közelebb Szereda sz. Annán tartandó V. 
széken meg jelenni s az Exponenseket Törvényesen Evin-
cálni, mellyet ha kegyelmetek el fogadnak jo Lészen 
kŭlŏmben az Exponensek protestáltattnak a Contractusban 
irt vinculom meg vétetésetöl költségekről és fáradtságokról 
[Msz; BalLev.]. 1802: mivel ... az Exponensek ... a Sárdi 
Famíliát illető magoknál lehető Leveleket ... készek ki 
adni, s ez okon tessék az Umak most vagy 8czad Napok 
alatt az Exponensekhez bejönni és a Leveleket... kezéhez 
venni ... meljet ha tselekeszik az ur jo, külömbül pedig 
protestáltatnak az Exponensek, hogy az Ur ellenek 
költséget ne okozzon [Ne; DobLev. IV/838, lb]. 

2. tiltakoztat; a face pe cineva să protesteze faţă de o mä-
sură; protestieren lassen. 1807: ős Apai földek jutottak a tőb 
osztozot atyafiainak; mely szerént azokbolis a Leányok nem 
participálodhatnak ... sőt míg a praetendenseket sokak nem 
illették volna melyekből reszesedtek eddig elé melyről pro hic 
et nunc protestaltat a Fiu [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

protestáns I. mn 1. tiltakozó, ellentmondó; protestatar, 
care protestează; protestierend. 1671: Az p(ro)testans 
személy ez hazába(n) residentiatlan lévén ... mint hogy 
maleficiumb(an) találtatott ... bé vitetet, az szokás szerent 
[Kv; TJk XI/1. 143]. 1737: a meg-irt teleket... Désen lakó 
Nms Fazekas Koppán Ferencz Ur(am) quô jure, a Protes-
táns Contradictornak Máramarosb(an) való lakása alatt el-
foglalta [Dés; Jk 233a]. 1743: eset értésére, az Protestáns 
Asz(szony)nak eö Nsg(na)k, hogj... mind az Mltgs Mikola 
Familiarol, mind ... Mltgs Kamuthi Jusrol, deveniált Joszá-
gok, mind állok, mind ingok felesen distraháltatak, ki égj* 
ki más uton [JHb XLVII/24 Km-i konv. fog.]. 1793/1794: 
a' Commissio e gremio botsátott ki investigatorokot, a' kőz 
földek(ne)k meg tudakolására ... ezen Terminust minnya-
juknak hirre adatta hogy az osztály végeződjék, és most is 
annyi idö el telése után a' Protestáns Urak minden nélkül 
tsak puszta beszédei láttatn(a)k akadályt tsinálni [M.bagó 
AF; DobLev. IV/739. 16a]. 

2. protestáns felekezetű; protestant; protestantisch. 
1653: Mely ujitást Belgiumban és Angliában indítottak 
meg ez előtt majd hatvan esztendő tájatt, mihelyt az angliai 
Jakab király, az annya halála után, a régi római igaz vallás-
ból ki térítette az országot. És így az elébbeni calvinistákon 
a puritanus név marada, az újakon pedig a protestáns név 
vagyon [ETA I, 27 NSz]. 1710 k: Titkos követségeket is 
jártatott vélea Velencébe és a német protestáns potentato-
rokhoz [Bön. 489. — aBethlen Gábor Váradi Miklóssal] 
1767: Lengyelországban a muszka rútul gazol, a templo-
mokat, melyek régen a protestáns és görög valláson valóké 
voltanak, szedi s adja azoknak vissza, két nagy püspököt 
intercipiált, kiket Szibériába küldött [RettE 212-3]. I823r 
1830: a protestáns ifjaknak nagyon eminenseknek kell 
lenni, ha promotiót akarnak [FogE 107]. 
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Szk: ~ teológiai intézet. 1834: A Bétsi Protestáns Theo-
logiai intézet gyarapittása [Vaja MT; HbEk]. 

II. fn 1. tiltakozó fél; protestatar; Protestierende(r). 
1693: A Defunctusnak Testamentuma azt tartya, hogy hol-
ta utan adassanak ell az Marhak ... Az Protestáns2 is kezi-
hez nem akarja venni keze ala testalt Árvakot [Ne; 
DobLev. 1/38. 3. — "Dobaj János]. 1743: mind az Mltgs 
Mikola Familiarol, mind ... Mltgs Kamuthi Jusrol, deve-
niált Joszagok ... felesen distraháltatak, ki egj, ki más uton 
••• mellyis az Protestans(na)k eó Nsg(na)k Legális succes-
sioját igen meg bántotta [JHb XLVII/24 Km-i konv. fog.]. 
1763: in An(n)o 1759 Cambealtanak volt az Protestánsok 
Tiszt. Tordai Székely Mihály Uramtol... egj ház örökséget 
[Torda; TJkT V. 148]. 

2. protestáns vallású ember; protestant, adept al protes-
tantismului; Protestant. 1710 k.: Keserves dolog ... a pro-
testánsok két vagy három scholai agyarkodó subtilitásért 
mit követnek egymáson | Nem is látom más atyját a pro-
testánsok egyességének, syncretismusának, hanem azt, 
hogy a keresztyén vallás szeretetnek vallása [Bön. 432, 
480-1]. 1762: (Bogáti Pál) ment volt Bécsbe ... úgy infor-
málta a királynét, hogy neki exactori mind protestánsok 
voltak s ex odio religionis szántszándékkal liquidálták 
annyival [RettE 132]. 

protokolláció jegyzőkönyvbe bevezetett döntés/határo-
zat; hotărîre trecută în proces-verbal; Urteil im Protokoll. 
1729: Aki ... bort, mehsert szalad sert az meg irt idő alatt 
árulna Tehát az eddig arrul lőtt Protocholatiok szerint pae-
naztassanak az ollyan szemellyek, akik Comperialtatnak 
akármi féle italt árulni | A Deesi és Csatani Erdőkre, az régi 
és ujjabb Protocolatiok szerint Déésrül légjen hat Erdő 
kerülő, Csatanbulis hat [Dés; Jk 386-7]. 1738: Concludál-
tatott... hogj mivel Csatannak túlsó fordúló Határa már fel-
osztatott, hogj az innekső forduló Határais ... azon Határ 
fel-osztásáról való Protocollatio szerint ... osztattassék fel 
[Dés; Jk 497a]. 1756: ezen 1756 Die 7ma January emánált 
prothocolationak azon punctuma mellyb(en) vagyon hogy 
Szilágy Gyórgy a catholica részen officiumot p(rae)ten-
dállyon cassaltatik [Kv; KCJk 37a]. 1770 k.: mind a három 
Specificált darab Remekjeit Jo Diénes eŏ-Kglmének meg 
visgálván talált a' Czéh illy hibákat ... 3tio nem a Czeh 
Mester házánál csinálta a Czéh determinatioja s protocula-
tioja Szerint [Kv; öCJk]. 1775: Harangoztato Gazda Darko 
Marton Ur(am) ő kigyelme, a' Protocolatioba(n) Consti-
tualt terminusnál, úgymint két Esztendőknél tovább visel-
vén Hivatalát, tudnillik négy Esztendőkig, már most Can-
didaltatànak a' Harangoztato Gazdaságra hárman2 [Kv; 
SRE 231. — 2Köv. a nevek fels.]. 1816: A' Falu' dereka 
iránt, egy Napnyugotra magossan emelkedett szép fekvésű 
Halomnak a' Falun kivŭl való óldalában vagyon az a' Fun-
dus mellyen a' Templom fekszik mely a' régi Protocollatio 
szerént kápolnának neveztetik [Iszló MT; EH A]. 

protokollációbeli jegyzőkönyvi határozatbeii; din hotă-
rîrea trecută în proces-verbal; aus dem Urteil im Protokoll. 
1734: Mészáros mester Embereink ... igen igen rósz bocs-
korokatis draga arron adtanak, de sok rendben bocskorok 
sem talaltattanak nállok Azért azon akkori Prothocola-
tionkbeli szabadsagokat tollallyuk [Dés; Jk 448a]. 

protokollál 1. jegyzőkönyvbe vesz; a trece în proces-
verbal, a protocola/protocoli; ins Protokoll aufnehmen. 

protokolláltatik 

1745: Ezt2 a Ns Tanáts előtt kell protocollálni [Torda; 
TJkT II. 89. — aTi. a tiltakozást]. 1752: Város determina-
tioja protocolálván Van, hogy pénzt ne adgyanak kezére 
[Ks 69. XXVII. 10]. 1771: ezen Divisionak múlását, és 
más terminusra való transferálását sollicitállya ... mellyet 
protocoláltatni kívánván, mi is a' szerént protocoláltuk 
[Fejér m.; DobLev. 11/428. 20]. 1800: Az Ifjakat közönsé-
ges hivatalokra miképpen kellessék készitni arol az felse-
ges K. rendelest Protocolalni kel [M.bikal K; RAk 33]. 
1818: Fel kell tenni ... A Matriculanak paginajat hogy 
hányadik lapon van protoculalva [Méra K; RAk 21]. 

2. iktat; înregistra/protocoli; eintragen. 1716/1793: A 
Falu Constitutiojárol irott régi articulussait melyeket akkor 
praedecessorink Írásban hagytanak és protocoláltanak a 
Falu könyveiben mindenekben helyben hagyunk és appro-
bálunk [A.csernáton Hsz; SzékFt 30]. 1789: (A protocol-
lumban) protocolaris Numerust sohult sem vittek a' Nor-
mális ordínatíokat ugyan protocollálták, s egy tsomóban 
conserváltákis, de Hónaponként s esztendőnként való sza-
kaszokra nem segregálták [Kobátfva U; UszLt XIII. 97]. 
1823-1830: a székely peresek mindennap sokan jelentek 
meg, ezeknek dolgaikat, azokra tett határozást, még csak 
pecsétadást is protokollálni kellett [FogE 91]. 

protokollált jegyzőkönyvbe vett; trecut în proces-ver-
bal/protocol; ins Protokoll aufgenommen. 1731: Inobedien-
tiajokert ... mind az mostani fa vágásokéit, mind penig 
prothocolationk utá(n) ez előtt való fa vágásokért is ... 
Prothocolalt poenával büntettessenek meg [Dés; Jk 412a]. 
1738: Ezen Dolog mostannis fojtattassék tegnap Proto-
collált Atyánkfiai ő-kglmek által [Dés; Jk 495a]. 1792: 
Mindezen most leírt vasmunkáknak és azon prothocolált 
munkáknak, melyeket in anno 1778 21 July meghatározott 
vala a communitás, kiszabott ároknak vételére azon ková-
csok, akik akárminemü szín alatt mesterségeket folytatni 
akarják, köteleztetnek [Árkos Hsz; RSzF 292]. 

protokolláltat 1. jegyzőkönyvbe vétet; a dispune sä fie 
trecut în proces-verbal/protocol; ins Protokoll aufnehmen 
lassen. 1723: kérvén Atyafiságoson Kgld(e)t hogy ezen 
accludalt Memorialisomot az N. Varmegye előtt el olvas-
tatni ne térheltessek, és az Dilationak Considerabilis okat 
protocolaltatni [O.fenes K; JHb Mikola László Jósika 
Imréhez]. 1763: mind ket felek, hogj az pénz Popa 
Iuon(na)k meg fizetődet légjen kévántak Protocolaltatni 
[Torda; TJkT V. 174]. 

2. iktattat; a dispune să fie înregistrat; eintragen lassen. 
1739: (Az eladás) ellen solemniter contradicálok ... melly 
Protestatoria contradictiomat az T: Ns Tanáts előtt el olvas-
tatni p(ro)thocoláltatni ... ki adatni kívánok [uo.; i.h. I. 
158]. 1748: mindeneket Inhibeallok, az Tts Ne(me)s Ta-
nats előtt ezen Protestatoria Inhibitiommal, mellyet proto-
colaltatni, és énnékem autentice ki adatni alázatoson kévá-
nok [uo.; i.h. III. 220]. 

protokolláltatik 1. jegyzőkönyvbe vétetik; a fi trecut în 
proces-verbal/protocol; ins Protokoll aufgenommen wer-
den. 1730: A mint az előttis Protocholaltatott ugy mostan-
nis Concludaltuk hogy az kiknek az Ne(m)es Város földé-
bűi ház hely adattatott azon Atyankfiai akik aestimaltak 
volt s ki hataroztak u[jabban exmittaltatnak azon atyánk 
fiai azon helyek(ne)k oculálására [Dés; Jk 397b]. 1732: 
Néhai Nztes Korodj László Atyankfia Solicitalta volt az 
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Tktes Nemes Tanacsot Executorok exmissioja iránt Mus-
nyai Joseph és több más adoss Atyankfiaira akkor Protho-
colaltatott voltis hogj kik exmittaltatnak kedves Atyánkfiai 
kőzzűl [Dés; Jk 427b]. 1749: Doctor Pataki Sámuel Uram 
incorporáltatott vala Consistoriumunk(na)k Tagjai közzé ... 
mostan kiváná a' Vener. Consistorium, hogy azon Deter-
minatio protocollaltatnék [Kv; SRE 182]. 1765: Mind ezek 
a' conditiok ... protocolaltassanak, pro majori certitudine 
ex solemnitate [Kv; SRE 218a]. 1821: az Alpere(s) ... a 
Falu protocollumába külön nrus alatt mint Ménes pásztor 
protocoláltatott [F.rákos U; Falujk 115 Biró Mihály not. 
kezével]. 

2. iktattatik; a fi înregistrat; eingetragen werden. 1735: 
solemniter p(ro)testalok s kívánom hogy p(ro)testatiom 
Protocolaltassék és authentice ki adassék [Torda; TJkT I. 
88]. 1782: mivel pedig Mlgs Földes Uraink azt kívánták, s 
a mint láttyuk meg is nyerték, hogy a mi Instantiánk a 
magok felelettyekkel edgyütt protocolláltassék, miis alá-
zatoson Installyuk ezért is a Tkts Nemes Táblát hogy ezen 
mi mostani Instántiánkot is jövendőbéli mentségünkre 
nézve méltóztassék protocolláltatni [Torockó; TLev.]. 

protokolláltatott jegyzőkönyvbe vett; care a fost trecut 
în proces-verbal/protocol; in Protokoll aufgenommen. 
1770: nemes Udvarhely széknek oly protocoláltatott törvé-
nye volt, hogy 60 nap fekszik egy nóvumban [M.hermány 
U; RSzF 209]. 

protokolláris szk-ban; în constructii; in Wortkonstruk-
tion: - numerus iktatószám; numărul de înregistrare; Ein-
tragungsnummer. 1789: (A protocollumban) protocolaris 
Numerust sohult sem vittek a' Normális ordínatíokot 
ugyan protocollálták ... de Hónaponként s esztendőnként 
valo szakaszokra nem segregálták [Kobátfva U; UszLt XIII. 
97]. 

protokolli jegyzőkönyvi; de proces-verbal/protocol; aus 
dem Protokoll. 1832: más Nemes Emberek menyit fizette-
neka, erre acludálni fogom a Bontzídárol mostan érkező 
félben lévő Prothocolli Extractust [M.köblös SzD; RLt 
Pataki Mihály nyil. — aA katonáskodás megváltására]. 

protokollista iktató/iktatást végző tisztviselő; protoco-
list; eintragende(r) Beamte(r). 1817: Légyen egy Árchiva-
rius ki egyszersmind Protocollista is ... egy iro Deák, e' 
mellett lehessenek Practicansokis [Szu; UszLt VIII. 68]. 
1831: Dadai Sándor mp Nemes Belső Szolnok Varmegye 
hűtés assessora és Nemes Déés Várossá Protocolistaja 
[Dés; DLt 332. 18]. 1868: hivatalokra nézve az exemptiora 
érdemesek ... A Polgári rendből A* Biro 6 Senator 1 Nótá-
rius ... Protocolista [Szu; UszLt 8/68]. 

Szk: itélõmesteri1823-1830: ítélő Mesteri protoko-
lista [FogEK 33]. 

protokollistaság iktatói tisztség; funcţia de protocolist; 
Funktion des eintragenden Beamten. 1782: Ujjittom aláza-
toson kérésemet Naga előtt az etsém iránt a prothoco-
listaság iránt a Szolgálatra magát el szánta [Patakfva U; Ks 
94 Vegyes lev.]. 

protokollizálás jegyzőkönyvbe vétetés; trecere în 
proces-verbal/protocol; Aufhahme ins Protokoll. 1795: A' 
Visitatio alkalmatosságával e' következendő Synodusi 

Rendelesek(ne)k Protocolizalasa parantsoltátik [M.bikal K; 
RAk 8]. 

protokollum jegyzőkönyv; proces-verbal, protocol; Pro-
tokoll. 1574: Kiúanúan penig az meg irt azzony procatora, 
hogi mi az mi Előbbi deliberacionkatt, sente(n)cia Leuel-
bęn Nekyę ky Iratnok ... az protocolúmbol ... ky írattuk 
[Fejér m.; KCs]. 1595: Eo kegimek zolottanak az ejelj tor-
bezlok, kiáltozok feleolis, miért hogi ennek eleotte derek 
vegezesek voltanak effele chintalansag es deoseolesek, zit-
kozodasok feleol, eo kegme Biro vram mind az ket proto-
culomot kerestesse megh es p(ro)cedallion eo kegme az 
zerent [Kv; TanJk 1/1. 268]. 1602: A Juhok feleol valo 
vegezeseket, kiket taúaly eztendeobennis helyen hattanak 
volt varosul, mostannis ereositik eo kgmek biro Vram ke-
restesse fel az protocholomban, es az Zerenth chelekedgye-
nek eo kgmek [Kv; i.h. 410]. 1635: in anno 1594. Marty 
17 die azminth azkori protocolombul ky teczyk, el rendelte 
voltt az Nemes varmegie, hogy az mikehazi hidaknak 
megh czinalasaban, es megh vytasaban, az kozaruariak sze-
gittseggel lennenek [BSz; SLt V. 18]. 1746: Attyafisagos 
poroncsolattya sz(er)i(n)t Mlgŏs Báttyám Ur(amna)k fel 
kerestettem azon Boer Gábor ur(ra)l follyt Causajat Korda 
Sigmond Ur(amna)k az Prothocolumbol, mellyet Nótárius 
Uram ki is irt [Nsz; ApLt 1 gr. Mikes István lev.]. 
1793/1794: Protestatiomot az Inclyta Divisionaria Com-
missionak Protocol 1 urnában ... inseraltatni ... kérem 
NEnyedi Szántó Sándor mp [M.bagó AF; DobLev. 
IV/13a]. 1821: Panaszok Törvényes el látásáról vitt Proto-
colum az 182lik Esztendőben [H; JF 36 Prot.]. 

Szk: ~ba beír. 1592 k.: be írtak az protocolumba(n) 
[UszT]. 1814: (A deliberatumot) a* kis Czéh mestertől elé 
kértem hogy a' Protocollumba bé irjam [Dés; DLt 56. 5] * 
~ba vétetik. 1856: Ujjbol Tisztelettel kívántam folyamodni 
a* Méltoságos Cs: Kir: Fö Biztos úrhoz hogy igazságos 
ügyem vétessék orvosoltatásba vagyis Protoculumba [Kop-
pánd AF; DobLev. V/1403] * -ot visz. 1789: meg magya-
ráztatott, és forma is adattatott mi képpen vigyék a Proto-
collumokot, az aktákat hogy segregállyák, hogy conser-
vállyák [Csehédíva U; UszLt XIII. 97] * céh -a. 1758: 
Szilágyi György eö kigyelme Hajdú Joseff eö kigyelmétől a 
vénségbeli hellyt meg vásárolván prothocolaltatott a betstí-
letes Kádár Czéh Prothocolumáb(an) [Kv; KCJk 37b]. 
1848: (Míg) Horváth János ... Polgárnak felnem Esküdt... 
és az B: N: Czéh előtt az Polgári Levelét fel nem mutatya, 
mind adíg ... Czéh Gyűlésekben meg-nem jelenhet, sem az 
Czéh Protocolumjában B: Neve bé-nem irattatík [Kv; 
ACProt. 28] * eklézsia ~a. 1633/1687 k.: Nagy Péter ... 
adott égy hold földet ä Templomhoz ... mellyet hagyott 
mindgyárt az Eccla Protocolumában bé irni [Berekeresztúr 
MT; MMatr. 229]. 1746: Jővének bé hozzám Varsólczrol 
az Ecclésia képéb(en) Dácz István és Dácz Péter uramék, 
adván elö a Ecclésia meg edgjezéséböl lett akarattyát a 
Prédikátornak tartozó Tűzi Fa iránt... mellyet kivánának .•• 
hogj az Ecclésia Protocolumába(n) irnék bé [Varsolc Sz; 
SzVJk 72]. 1772: a pap béadta az ecclesia protocolluniát 
[RettE 265] * falu -a. 1785: Azon orotás hely improto-
colláltatnék az falu protocollumában, hogy tudva légyen 
jövendőben is, hogy falu engedelméből fogták fel [Taploca 
Cs; RSzF 137]. 1821: az Alpere(s) ... a Falu protocollu-
mába külön nrus alatt mint Ménes pásztor p r o t o c o l a l t a t o t t 

[F.rákos U; Falujk 115 Bíró Mihály not. kezével] * határ-
osztály -a. 1808: (A föld) az itten közlött Határ Osztály 
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Protocolluma 220 lapján 35 szám alatt szomszédolva ta-
láltatik [Fejér m.; DobLev. IV/916] * ispánság -a. 1843: 
Hogy a régibb időkbe mennyi taxát fizettek és mennyi 
szolgálatot tettek, azt nem tudjuk, hanem ez megtetszik az 
ispányság régi protocollumaiból [VKp 134] * marchális -
megyei közgyűlés jegyzőkönyve. 1809: Instálunk alázata-
son Méltoságos Groff Fö Király Biro Ur Nattságadnak, és 
Tekéntetes Márchális Széknek Méltóztassanak fel adat 
Ügyünket, s állapatunkat a Marchalés Protocolumban infe-
raltatni [Asz; Borb. II] * szék 1763: Falu Törvények 
még a Nms Szék Prothocolumában is bé van írva ab erec-
tione autem ... a Limitrofeus katonákkal observaltatni nem 
tudgyuk [Uzon Hsz; HSzjP]. 1779: a Nemes Szek Archí-
vuma ... az holis vagyon ... 12 Almárium az kikben maga 
Andiben az Nemes szek Protocollumai hellyeztettek [Szu; 
UszLt XII. 87] * traktus ~a egyházmegye jegyzőkönyve. 
1823-1830.ĕ annyit látok a trańus protokollumából, hogy 
mintegy 1780 s azon innen Mátyás András rendkívül való 
[észegeskedéséért vagy kétszer is ítélet szerint büntettetik 
[FogE 150] * város -a. 1604: Mikoron az Templumban 
temettenek az Egyhazfiaknak attól fizettenek f 10/— ... De 
e z Templumban való temetes bizonios okokbol az Varos 
*ltal tollaltatot aminth az Varos Prothocolomabol megh 
lattczjk [Kv; RDL I. 77]. 1618: Eo Kegmik az varos Proto-
culumabol az Tanacz Deliberatioiat fel kerestetue(n) 
jelegaltatta [Mv; MvLt 290. 17b]. 1672: Valamelly Kovacz 
Mester legeny ... ha az Varos kőzze be nem esküszik, es a' 
yaros könyveb(en), es Prothocolumab(an) neuet be nem 
jrattya, a' beczülletes Czehben be nem vetetődik [Kv; 
KovCLev.]. 1737: Nms Várasunk Protocollumib(an) fel-
"ţaláltatik ... hogj Hentes Atyánkfiai, a melly Hentességi 
Characterekb(en) ma vagjnak ... in Statu quő ... meg-ma-
ſadnak [Dés; Jk 255a] * vásári 1837: akkor kezdettem 
* Makfalvi Vásári protocollumot irogatni... 's azután min-
d k o r ezt irogattamis [CsokfVa MT; TSb 15]. 

Protokollumi szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
0n: szám iktatószám; numărul de înregistrare; Eintra-

8ungsnummer. 1847: Visszatérvén Bécsből, a protocollumi 
magammal hozván, igen örvendettek, és azt mon-

dották, hogy az őfelsége szent színe előtt való járásomat 
Mindjárt megérzették [VKp 154 Varga Katalin sk]. 

Protokollum-könyv jegyzőkönyv; proces-verbal; Proto-
koll. /5p/ ; § monda Berekzazi Mathe nekem, Jo Mathias 
ram en azerth ióttem mostan Këdhóz hog azt Izene pys-

Pók vram neked, hog lasd meg az protocolón kónyben hog' 
p u ^ ?ghazi szęk adotté libertást az ferhóz való menesre 

Katalinnak, ki az elót en felesegem volt az vag' nem [Kv; 
K vU 1/60]. 

Protomedikus főorvos; medic şef, protomedic; Ober-
is?" Minthogy pedig azon Rosnok, Gajdovány vagy 

ūolondíto buza... az idei tavaszi gabona kőzött... felesen 
^nnett... már is sokan kaptanak betegséget, annak okáért 

adatván a' K Guberniumba azon bolondito búzáról irott 
?Unkája Gallér nevű híres és tudós Protomedicusnak [Dés; 

^ 1014], 

Protonotárius 1. ítélőmester; preşedinte al Curţii prin-
J*e; Vorsitzender der Fürstentafel. 1642: mikor Ficz Ist-
vol I e v ô J° s z agot Nagy Mereghion ... meg osztottak 

n a az vajvodalisok ... az utan azon osztozásrol hitek alat 

való peczétes Relatoriatis kezek irasza alat Jncludalva 
adtak, mellyet... Felszéges Bathori Jstvan, akkori Fejedel-
münknek Jntitulaltak, es Nehaj Nemzetes Dapszai István 
keze es irasza (:akkor egyk Országunk Prothonotariussa:) 
által apertaltatot [Nagymeregyó K; JHbK XVIII/20]. 1710 
k : A sessio így lön: asztalfőn legelöl jobb kézről Seau, bal 
kézről mellette a gubernátor; fordulóban, Seaun alól jobb 
kézről én, cancellarius ... az asztal végén ... Simonfi proto-
notarius [Bön. 907]. 

2ŝ a pápai kollégium magas rangú tisztviselője; protono-
tar apostolic, prelat de la curtea papală; hoher Beamter am 
Papsthof. 1807: Fridrich Vilhelm Frantz ... Catholicus Pap 
... Arany Sarkantyús Vitéz, és a' Romai Szent Szék Proto-
notariussa [DLt 66/808 gub-i nyomt. kl]. 

protopap, protopop, protopopa (gkel. és gkat.) espe-
res; protopop; Dekán, Senior (bei den Griechisch-Ortho-
doxen und Katholischen). A. 1568: kegyelmed kwlgie ide 
az protopapot ys [Hurm. XV/1, 628 Georg pap az olahok 
pwspeoke Beszterce városához]. 1657: Adgyuk tuttára 
mindeneknek valakiknek illik ez levelünknek rendiben ... 
ezen meg irt Fagaras földi minden rendbeli tiszteinknek, 
boeroknak, proto-papoknak és ola papoknak ... hogy ... 
bizonyos visitatorokat rendeltünk, kik közikben ki járjanak 
| Adgyuk tudtokra mindeneknek valakiknek illik ... Ke-
mény János Vramnak, Fagarasi fö kapitányunknak ... és 
ezen meg irt Fagaras földi minden rendbéli tiszteinknek, 
bojeroknak, protopapoknak és papoknak ... Hogy mi... leg 
több és elsőbb gondunknak, az Jsten tiszteletinek óltalma-
zását és terjesztését ... tartyúk [UF II, 182, 185 Lórántffi 
Zsuzsanna ut.]. 1675: az papok penigh egy más kőzött 
alkalmatlankodván, az protopapok ... szoktanak eleitől fog-
va rajok vigyázni, es őket tőrvényessen megh büntétni 
[Fog.; i.h. 667]. 

B. 1696: Protopop Vaszilie Grik jüve hozam illyen pa-
naszai [Gyf; Hurm. XV/II, 1461 Teofil román püspök 
Beszt-hez]. 1811: A' Protho-Pop el-jött, 's tartott szent Be-
szédet4 [ÁrÉ 5. — "Egy új román templom alapkő-letétele-
kor]. 

C. 1759/1845: Pünkösd csónka hetében ... Balásfalván 
gyűlést tartván az Oláh Esperestek, a' Tűri Proto Popa 
Fegyvereseket külde Karácsonfalvára [Hermányi, EDem. 
760]. 1791: Olvastatik a* Felséges Fő-lgazgato Tanátsnak 
... Rendelése, melyben parantsoltatik hogy a' Regius Per-
ceptorok a magok Kerületeken kivül lévö Protopopaktol a' 
Sydoxialis (!) Taxarol készült Laistromot el-kérni, szorgal-
matoson bé-szedni (így!), és a* Királyi Cassába admi-
nistralni el-ne mulassák [Kv; TanJk IV/8. 23]. 

protrahál elhalaszt; a amîna; verschieben. 1657: az 
mint hátrább is említettem, sokáig protrahálták az factorok 
az electiónak idejét [Kemön. 307]. 

proveniál (jövedelem) bejön; a proveni; einkommen. 
1681: az öt Bányából ... proveniál vas Cent. 1531 et libr. 
25 Ittem Lapos vas nro. 125 [VhU 62]. 1714: az egész jó-
szagb(an) sohonan Csak egy dezma Kosár méh sem pro-
venialt [Balázsfva AF; UtI]. 1731: Casei ... Az Esztenabol 
Provenialt nro 52 [Szentbenedek SzD; Ks 70/54 Szám.]. 
1735/1826: azon Erdőnek ... edgj darabját Kiirtásra, és 
Cultivatiora a' Lodormányiaknak engedvén, abból prove-
niálni szokott Dézma de facto-is ezen Hoszszuaszoi* Lu-
therana Ecclesia számára exigáltatik [SzentkZs Lodormá-
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nyi dézma 57. — aKK]. 1736: Vám Deszkát a' Gát annua-
tim Importál negy száz ótvenet Létzet Tsötőr fát kadarozni 
valót feles számút Amint hogy Tavally provenialt vám 
Deszka nro 425. Létz 100 Tsőtőrfa nro 50 [A.idecs MT; 
CU XIIl/1. 54]. 1752: Iricza Tavasz buza maradót volt G: 
45 el csipelvén szeme provenialt met 49 [Esztény SzD; 
Told. 25]. 1761: az egész Makbéli Provent mind egészen 
az vraság számára Cedalt, s provenealt [Sztanisa H; JHb 
LXVIII/2. 17]. 

proveniálandó bejövendő; care urmează să fie obfinut/ 
realizat; einkommend. 1681: Ezen malombol provenialan-
do minden féle proventus az Ur számara administraltatik 
[Plop H; VhU 607]. 1733: az Malombeli proventust az hol-
napnak utolso napján, vagj az holnapnak első napján mer-
jek ki Malombirák Atyankfiai eö kglmek es minden hol-
napban provenialando Proventusrol Extractust Csinállya-
(na)k [Dés; Jk 433b]. 1735/1826: minden féle abból prove-
niálandó Dézma az Hoszszuaszoi3 Lutherána Ecclésia szá-
mára cedállyon [SzentkZs Lodormányi dézma 59. — aKK]. 

proveniálhat (jövedelem) bejöhet; a se putea obţine/rea-
liza; einkommen können. 1708: a* mi provenialhat a Bí-
rákhoz gyűjtik mig bé szállithattyák [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev.]. 1731: Simon István Tavalyi Csatani Ispán 
Atyánkfia, amelly Nemes Város búzáját ki osztott volt ... 
intra 8vum fel szedgje, s adgja által mostani Csatáni Ispán 
Atyankfianak ... melyet ha nem Cselekszik s a Város ve-
tetlen talál maradni eö kglmen p(rae)tendaltatik s mégis 
Vetetik rajta anyi kára az N. Városnak Valami abbul pro-
venialhatna [Dés; Jk 422a]. 1733: jöjjön Világosságra 
naponként mi proventussa provenialhat a Ne(m)es Város-
nak [Dés; Jk 433b]. 

proveniálható 1. bejöhető; care se poate obţine/realiza; 
zufällig einkommend. 1671: Vegeztŭk azt-is a' melly 
utakról, hidakról a' Rikában, Barczaságon, és egyébŭt-is 
mindenütt ez hazában, valaholott vámot szoktanak exigalni 
a' Possessorok, azokra illendő gondviselés légyen, egyéb 
aránt ha továb-is panasz lészen az utaknak, hidaknak rosz 
voltárol, a' mint eddig, vám adással senki ne tartozzék, söt 
amittállyák abból proveniálható proventusokat [CC 34]. 

2. eshető; care se poate produce; zufällig entstehend. 
1736: az Pojani ... Possessorok az ö kglmek kezek alatt 
levő szőlőket pusztulásra jutni, az város dezmajanak dimi-
nutiojára s kárára ne engedgyék, sőt omni modo az posses-
sorokat a culturara cogalják, kūlōmb(en) az miveletlenseg 
miã az dezmab(an) provenialhato defectust az N város exi-
galtattya [Torda; TJkT I. 115]. 

proveniálhatott bejöhetett; care s-a putut realiza; zufäl-
lig eingekommen. 1734: az Szőlő proventussanak harmada 
és az Szántó földekről provenialhatott dezma ... az Anak 
adjudicaltatnak [Torda; TJkT I. 32]. 

proveniáló 1. bejövö; care provine; einkommend. 1676/ 
1681: Az havasokrol provenialo Proventust, ugi az ot Tör-
vénj szerint valo birságokatis, egyéb onnan jaro Jövedel-
mekkel eggyüt, az azokhoz lato fö Gornyiktol kerje bea 

[Vh; VhU 658. — aAz ub]. 
2. származó; care este de provenienţă, care provine; 

stammend. 1677: a1 colalo Mester emberek, hittel legyenek 
kötelesek arra, hogy igazán valo tizedét a Bányákból pro-

venialo Metallumoknak a' Fiscus Tárházában bészolgál-
tattyák [AC 47]. 

provent jövedelem; beneficiu, venit, provent; Einkom-
men. 1760: Nagy Márton Uram Czéh mester ő kigyelme ... 
maga hellyeb(en) es kepeb(en)... allítta ... Szilágyi György 
Urammát, a' kiis ö kigyelme héllyett sátisfaciajan, illy 
Conditione hogy ami provent bé jő a' Czéh mestereknek 
felit praetendája [Kv; KCJk 123b]. 1761: ha... Baro Jósika 
Antal Úrfi Testvér Huga ... Libera Baronissa Jósika Mária 
Kis Aszszony a Fiu Jószág Proventjiből rész találna kivánni 
... Baro Jósika Antal Úrfi és Legitimus Successori eztis 
különösön tartozza(na)k meg fizetni [Branyicska H; JHb 
XLV]. 1771: Fejér V(á)r(me)gyei Jószág Tisztye Cseh Mi-
hálly Ur(am) a* mint reportérozta ... költött a Temetésre 
Ioszág proventyéből e' szerénr1 [Kendilóna SzD; TL. Tele-
ki Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall. — aKöv. a 
részi.]. 

Szk: makkbeli 1761: ezen Makbéli Provent ... két 
egyenlő részre oszol [Barest H; JHb LXX/3. 252] | az egész 
Makbéli Provent mind egészen az vraság számára Cedalt, s 
proveniált [Sztanisa H; JHb LXVIII/2. 17] * szaporodást 

1840: Keselynek két őkőr bomya... falus birák által meg 
betsültetett 225. Rfra ebből szaporodási proventbe égy har-
mad Rf 75 [Nagykapus K; KszRLt]. 

proventus 1. jövedelem, bevétel; venit, beneficiu, pro-
vent; Einkommen. 1585: Legh elseoben az eo Zam Ado 
Regestumaban3 Prouentuson kezgien mindent ele Zamlalnj 
... Iria megh Meny Buzaia leót az feoldbeli Wetemenybeol, 
Meny leot az Molnokbol ... az Meray dezmabol ... ezeket 
egy Summaba exprimallia ... Ez legien prouentussa írásá-
nak elseo Capituluma [Kv; KvLt Vegyes 111/49. — 
Szent Erzsébet ispotályéban]. 1593: Minden prouentusok 
ez eztendeoben teot f 395/60 Minden expensaioknak (is)' 
225/33 Ebbeol ky tudwan az eo honorariumokot f 
Marad Nallok Varos penze f 144/27 [Kv; Szám. 5/XX-
133]. 1597: Az id ben walo haznak prouentusarol nem 
zamot meg kel tudnj az okath [Kv; i.h. 7/X. 3]. 1641: & 
Joszagoczkanak gonduiseleset biztak uolna Karansebesen 
lakó Jósika Farkasra, ugy hogj prouentussat annuatim min* 
den esztendőben kezönkben szolgáltassa es administraH|d 

[JHb XXXVIII/40 fej.]. 1667: Tudódé az Komanai rev Ĵ 
jaro haionak allapattia mi formaban volt: ki számára 
proventussa, kik tartottak riveszeket ez elöt valo üdökbej 
... ? [Fejér m.; Ks 67. 46. 24a vk]. 1677: mellyek legyen^ 
a' Fiscale bonumok ... spécificaltassanak, és ArticulusbfJ1 

Írattassanak. A' Fiscale bonumok azért ezek: Huszt, Kövajj 
Szamos Újvár, Várad, Gyalu ... Vámok, H a r m i n c z a d o k A 
Aknák, mindenféle Bányáknak legitimus Proventusa 
43]. 1679/1681: Minden nével nevezhetendő ProventuSj 
kat valamellyek ab antiquo voltak és vannak à hunj® 
Joszagban, eö kglme az Urbárium szerint igazan exigá'tj* 
sa ... Percipialván mind azokat à Szamtarto ratiocinaH1^ 
so(n)... mindenekről [Vh; VhU 673]. 1695: Mint hogy £ 
Ecclesiának derekasabb proventussa, áll a' kolosvári , 
ron termet búzának Gabonának és bornak dezmaj»D i 
azokra azért igen szorgalmatos gondgya legyen8, anj' 
idejében mikor a' dezmálások vadnak [Kv; SRE 33. —' 
a gondviselőnek]. 1718: Tudom azt bizonyoson, hogy ^ 
Miko Judit Asz(onyna)k az melly Joszagj voltan(a)* 
vadnak minden proventussit az Sz Mihályj nemes Cur 
ban takarítottak [Szentmihály Cs; Borb. II Fel Csík 



1019 proventusocska 

Sz. Mihályj Búzás András major (64) pp vall.]. 1817: 
minden obvenialando Proventus egy aránt illeti mind a' 
Civis mind a' nemessi rendet [Szu; UszLt VIII. 68]. — L. 
még AC 16, 52; BGU 122; DFaz. 30; TML II, 496, III, 
611, IV, 109; UF 11,91; WIN 1,464 

Szk: búzabeli 1676: Az kerei joszágh buzabelj pro-
ventussábol jutót az Leány(na)k Saranak fl: 10//35 [Gyf; 
JHb XXXI/4] * céh -a. 1748: az öregek ... a' Mester em-
berek(ne)k is a' perre való expensajokat meg nem 
fordították mind, söt a' mit forditotta(na)k is, nem a' Mes-
ter asztal Taxajábol hanem a' Czéh Proventussábol for-
dítottak [Torda; TJkT III. 222] * dézmabeli 1587: 
Itiltek varosul hogy mosta(n) pwspeok Vramnak Nem 
lattiak semmy olj zwksegeth, es dezmabely prouentusanak 
Boranak buzaianak oltsosagat, hane(m) mindeniknek Mér-
tékletes Arra vagyon [Kv; TanJk 1/1. 50]. 1777/1780: A 
Dézmabéli Proventus az Esztendőnek bōvsége vagy szŭk-
ségihez képest, holl nevekedik, holl száll [Somkút SzD; 
JHbK LII/3. 204] * eklézsiai ~ã 1671: senki az Ecclésiai 
Proventust, maga usussára ne Convertállya, hanem minden 
rendek az Országnak erről irt Constitutioji szerint minden 
szokott jövedelmeket tartozzanak meg-adni [CC 2]. 1677: 
Ecclésiai proventusok, Parochialis régi örökségek, 
minémŭvek maradnak helyben, s' minémŭvek admit-
taltatnak [AC 266] * fiskális 1677: ha kinél inscrip-
tioban volna valami jószág, vagy Fiscalis Proventus ... 
afféle Bona Fiscalia vagy Proventus Fiscalis ... szabadon a' 
Piscus által minden időben ki-váltathassék [AC 43-4] * 
ßscus ~~a. 1701: Hogy a Fiscus proventussábol járandó 
fizetés Eclesianktol abrogalodot, ennek oka eö kegme, ugy 
hisszük, mert eö Kegme Curator lévén, boldog emlékezetű 
Fejedelem, Idösbik Apafi Mihály Kegmes Umak eö Naga, 
Kegmes Collatiojaval való Donatio ugy tudgyuk eö Kegme 
kezénél volt, es tempestivé ne(m) p(ro)curalta, a hol illett 
volna [Bom. XXXIX. 6] * hidas vám ~a. 1682: Hidas 
vam proventusa f 37 [Vh; VhU 689] * malom -a. 1679: 
Ezen malom proventusaba(n) az molnár negyed részes; 
egyéb bér, neki nem adatik [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi 
János inv. 142]. 1681: Ezen Malom Proventusaban az 
Molnár negyed részes [Vh; VhU 577]. 1731: a Malom 
Proventussának tertial itassa a Molnáré, a malom porral 
szokott venni a Molnár gyertyát és fadgyat [Kászonjakab-
fvaCs; BCs]. 1741: a* Malom proventusából... az Eklésiai 
szeméilyek excontentáltassanak [Dés; Jk 548b] * malom-
beli 1681: (A molnár) aszt meri mondani ez Tiszt szó-
méban), hogi ... soha eö az malom beli proventusért, es à 
heti kenjerert rendeltetett buzaert ott nem lakik [Hátszeg; 
VhU 603]. 1695: A miket... a' Malombeli proventusokbul 
kezéből ki ád a' Malom-Biro, a' dolognak mivoltához 
képest, vagy testimonialissa vagy penig quietantiaja legyen 
számadásra [Kv; SRE 42] * ország ~a. 1677: Fejedelem 
Aszszonyuk ō Felsége az Országnak Gubematiojat kezében 
vévén, egy Thesaurariust ... válaszszon, kinek az Ország 
Proventusi kezében szolgáltatván az Ország szükségére 
való erogatiokban ... deliberallyon [AC 24] * parochiális 

1677: Ecclésiai Parochialis proventusokat kik el-
tartanak, processus, poena [AC 255] * pénzbeli 1605: 
Zamot adúan az Egyhazfiak ... az el mult 1604 Eszten-
dőről, az nallok Jnúe(n)tariom szerent való pénzről, és az 
Templomnak minden penzbeli prouentussarol, Marad ké-
jeknél Jöuendö zamadasra kez pénz in paratis Zaz nyoltz-
"a(n) nyoltz forint és Negyúenhat pénz, f. 188 d. 46 [Kv; 
RDLI. 77]. 1684: A Die 1 Apr(ilis) kezdődvén ă korcsmál-

lás, Pénzbeli proventus jelen nincsen [Gyf; UtI]. 1756: 
nagy vas Láda ... holott az Uraság pénzbéli Proventussa 
conserváltátik [Déva; Ks 92.1. 32] * sokadalmi 1764: a 
sokadalmi proventust osztották magamis jelen lévén [Mak-
fva MT; DLev. 5] * sónak ~~a. 1670: Az huszti dolgokról 
mit írjon Katona Mihály uram s mind penig az sónak 
proventusa felől az inspector, én urunknak megmutattam 
[TML V, 125 Székely László Teleki Mihályhoz] * sörbeli 

1725: Szakái Ferencz, Sz: Peteri István és Szabó János 
Serbirák Ur(a)imék a' Serbeli proventusból administraltak 
kezemben két száz husz M: forintokat [Kv; Szám. 54/11. 
13] * szénafű ~a. 1734: az mostan talalhato Marhak úgy-
mint Szarvas marhák és Lovak az viduanak marhairol 
szaporodtak, mindazáltal Constalván világoson az feles fa-
tensek importantiajokbol hogy azon marhák egész 
egyŭttletében az relictaval N. Fekete Mihály Vr(amna)k az 
Actrixot jure avitico illető széna fűnek proventussábol 
intertentaltattak [Torda; TJkT I. 34] * uraság 1756: ha 
valami akadály, ă ki hajtandó bé jövő marhák Számát nem 
gátolya kŏnyen Uraság Proventussat augealya [Déva; Ks 
94. 24. 3] * vámbeli 1681: az eő nagyságok uas, fű-
részdeszka és uámbeli proventusokat is szaporítani minden 
igyenes utakon, módokon io lelkem ismereti szerént igirke-
zem [CsVh 87] * vámnak -a. 1571: Kyzdy zekbe a 
Bereczky vamnak Prouentusat hyt zerent a Rawok meg 
ercheyek (!), es az wrnak ew Nagysaganak Regestrom 
zerent be hozzak [SzO III, 336] * város -a. 1567: wala-
mikor Jöue Jaro az folnagynal zal, az Waros prouen-
tussabol kölczen az zalora az mint az züksegh mutattiais 
annyra [Vízakna AF; TT 1881. 191]. 

2. járandóság; retribuţie, remuneraţie; Beztlge. 1571: 
Noha Intézték volt eo k. Ennekeleote való gywlesekben Ne-
my c(on)diciokat plébános vramnak Az p(ro)ventus feleol, 
De ... eo k. plébános vram Megh Nem Nyughatyk azokban 
[Kv; TanJk V/3. 48a]. 1573: Meg Értettek eo k. varosswl 
plébános vramnak Dauid ferencznek, írassa altal való ke-
wansagat, az plebanossagnak p(ro)ventussa feleol [Kv; i.h. 
73b]. 1651/1682: Az Füzesi Schola Mester Pauai Janoss 
adgia értésünkre ... hogi az szük időben ... az kössegis az el 
mult esztendöbeli szokot Proventúsatt be nem szolgáltat-
hatta nekie [SzJk 180]. 1652: Az p(rae)specificat(us) bő-
csűlletes Nemes személlyek penigh es kőz renden íeveő 
Borzasi bőcsülletes emberek igerenek esztendőnke(n)t az 
Praedikatomak illyen Proventust [Borzás Sz; SzVJk 47]. 
1683: az Lakosok meg kevesedtenek és az minister proven-
tussais igen meg ősztővéredett [Szilágycseh; i.h. 124]. 
1683 k.: Proventusa az Pastomak es az Schola-Mestemek 
illyen: Minden Lovas Katona ho pénz osztáskor ád az 
Pastomak ... d 12 [uo.; i.h. 128]. 7722 k: Proventus 
Pastoris ... Az paraszt emberek vetésebői quarta mindenből 
[Radnótfája MT; GörgJk 113]. 1805: mennyi proventus 
ingrediái emberek számakra [Ozd AF; MúzRadák]. 

proventusocska jövedelmecske; venit mic; kleines Ein-
kommen. 1741: a Malombol is a' mi proventusocska jő, 
azt, az egész Város közönséges hasznára egjenlō képpen 
sine respectu Religionis fordíttattuk [Dés; Jk 547b]. 1742: 
Pénzes kenyerrel 's eledellel kelletvén magunkat Szolgain-
kot, és házunk nepeit tartanunk, ami proventusotska ingre-
dial, tsak arra sem elég [Torockó; TLev. 9/2. 2a]. 1756: 
Mivel a' Torotzkoi vas csinálás mások előtt szokatlan 
munka, ahoz képest proventusotskánkrol nétalám lehet oly 
velekedés is; hogy a' Vas csinálás mellett egyéb vas porté-
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ka keszittesböl is volna valami proventusunk, holott mi 
csak szintén vasat veretünk száljában, és azon tul abból egy 
szeget sem tudunk csinálni [uo.; TLev.]. 

Szk: vásári 1782/1799: (Városunk) Szombati Vásári 
proventusotskáit eleitől fogva ... hellységűnk birái Szedték 
be, 's a' Városnak ottan ottan következett szűkségire köl-
tötték [uo.; i.h. 5/16 Transm. 348]. 

proventus-pénz pénzbeli jövedelemftevétel; venit în 
bani; Geldeinkommen. 1667: Atam törczvari Poroventus 
pénzt saraszi (!) keziben Ebesfaluan fl. 100 [UtI]. 1679: 
Brassóban valo vásárlását oda valo proventus penzen ez 
szerent administralt8 [UF II, 392. — aKöv. a részi.]. 

Szk: gostinai 1687: administrált fogarasi udvarbíránk 
ezidei gostinai proventuspénzt, fl. 100 [Fog.; AUt 523]. 

proverbium 1. közmondás; proverb; Sprichwort. 1653: 
Itt az egy proverbiumként vehetd eszedbe: „hogy mig a 
szerencse fénylik, sok barátod vagyon, de ha a szerencse 
elfordul, egyedül maradsz"4 [ETA I, 115 NSz. — M ó d -
beli eseménnyel kapcsolatos feljegyzés]. 1678: Bizonnyal 
írom, fösvénységök* maholnap proverbiumban megyen 
mindenek előtt [TML VIII, 150 Teleki Mihály Absolon Dá-
nielhez. — aA lengyeleké]. 1705: a generál mindjárt által-
értette, hogy német proverbium [WIN I, 543]. 1818: a volt 
a szegény Keménytelki égyik templáriusunk proverbiuma 
az Isten nyugosa meg [Kv; GyL. Székely István lev.]. 

2. közmondásszerü példa; exemplu proverbial; sprich-
wortartiges Beispiel. 1674: Hiszen már ugyan proverbiuma 
vagyunk más keresztény nemzeteknek, magunk tapasztal-
juk bizony [TML VI, 560 Béldi Pál Teleki Mihályhoz]. 

provertáltatik megtéríttetik; a fi plătit cuiva echivalen-
tul unei pagube suferite; ersetzt werden. 1720: Panaszol-
kodván sok hellyeken, hogj a' meg holtakért valo Pomá-
naért ... az oláh Papság ... a' meg holtak(na)k marháját 
magok(na)k vendicállya ... Hogy azért... több abususokra 
es potentiakra szabadságot ne adgjon, a1 Possessorok(na)k 
is következő kára p(ro)vertaltassék, pro hoc Officio magok 
Jobbágjokért alkudgjanak meg és fizessenek az Oláh Pa-
pok(na)k quod justum est, magok a1 Possessorok [INyR 
Komis Zsigmond kormányzó aláírásával]. 

proviant 1. (katonai) élelem/ellátmány; proviant, ali-
mente necesare pentru aprovizionarea armatei; Nahrungs-
versorgung (in der Armee) 1704: Az segítségnek az híre 
igen közönségessé kezde lenni, hogy maholnap elérkeznék 
ide Erdélybe, kinek provianţjáról már disponálni is kez-
dettek [WIN 1,211]. 1806: Az Tekentetes Magistratus ... az 
Katanak Számakra Kolosvárol proflantnak valo ki hozatalara 
ezen modot tanalta fel, hogy ezen meg kivantato profiant 
rendre, ugy mind egy rendben ezen K: So Tisztség, más 
rendben a Varos hozassa ki [Torda; TVLt Közig. ir. 583]. 

2. katonai élelmezési biztos/tiszt; proviant-maistru; Ver-
sorgungsoffizier. 1760: A Várban á Profiánt Umál égy 
Szent Annái Jobágyomnak Tehene Borjustól [Marosszt-
györgy MT; Ks 92]. 

proviant-hely (katonai) élelmezési hely; loc de aprovi-
zionare cu alimente (a armatei); Versorgungsplatz. 1704: 
Dunaveczet is, aki nagy proviant helye volt az bavarusnak, 
megvötték®, és a sok élést apraehendálták [WIN I, 183. — 
aAz osztrákok]. 
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proviant-mester élelmezési biztos; proviant-maistru; 
Versorgungsmeister. 1688: Mivel én az eo Nsagōk paran-
csollattjabol az Buza Lisztnek erogatiojaban Commissarius 
voltam, akkor lattam hogj mind ă három Régimentböl valo 
Proviant Mesterek, de kivalkeppen ã Montekukuli Regi-
mentjéből valo sok tékozlást cselekedte(ne)k ă Lisztben a' 
Sakokat hasogattak es ä szászokon erővel Sak Liszteket 
vontak, es loptanak | Mi gjakrobban a marhak mellet forgo-
lódván Mészárosok lattam hogj ä Vago marhat a Proviant 
Mesterek alattomban ajandek adassal vettek be [Kv; UtI]. 
1737: pap istvanni eg profiant mesternek attunk kenyeret 
de. 45 | Profiant mester Bereczki Uramnit vollt attunk ke-
nyeret pecsenyet de. 15 [Kvh; Bogáts 8, 13]. 1739: Pro-
viant Mester Uramn(a)k ígértünk Discretiot e szerint8 [Dés; 
Jk 524b. — aKöv. a fels.]. 1740: Proviánt Mester Uram 6 
kglme ... valamelly szolgájától, bizonyos számú pénz 
lopattatott vólna el [Dés; Jk 530]. 1749: Károlyvári Pro-
viánt Mester Vr az Estve későn érkezék ki ide Gabonák 
látogatására, kívánván a* mi Gabona itt vagyon meg venni 
[O.csesztve AF; Ks 83 Szabó István lev.]. 

proviant-oſfícér élelmezési tiszt; ofiţer cu aproviziona-
rea; Versorgungsoffizier. 1779: A Méltoságos Ur Paran-
csolattya szerént a* Profiánt officerrel conferaltam a* buza 
iránt [Kv; SLt XL Ágoston Márton Suki Jánoshoz]. 1823-
1830: egy Proviánt Officimek Gyermekeit tanitván, az 
adott neki Selyem Kaputot, lájblit, Nadrágat, melyekben 
öltözvén, el kevélyedett, engemet contemnált [FogEK 167]. 

proviantol élelmez, élelemmel ellát; a aproviziona cu 
proviant, a provianta; mit Lebensmitteln versorgen. 1657: 
Noha azért másodnapján az hír mindjárt érkezék az ellen-
ségnek hátraszállása felől; mindazáltal az megfáradott s 
éhezett Manszfeld hadát meg kel le valahány napokig 
nyugodtni s proviantolni, és azután indulánk [Kemön. 74]. 
1710 k.: minden úr, fö és nemes embert rendeljünk el véle 
együtt, ki melyik praesideált helyre vigye bé mindjárt min-
den javait, feleségét, gyermekét, proviántolja legalább egy 
esztendőre [Bön. 940]. 

proviant-tiszt élelmezési tiszt; ofiţer cu aprovizionarea; 
Versorgungsoffizier. 1789: Udvarhellynek 4 Mása Széná-
ról valo Transennalis (!) Quietantiaját ki fizetés végett a 
Proviánt Tisztnek bé adtam | Végső Computust inealtunk 
a* Proviant Tiszt úrral az holnapi Administratiorol | Con-
ductor Commissarius Rantz Josef Urnák a* Nemesség 
szenájá árrát a* Proviant Tiszt Ur ki fizetvén az arról valo 
Documentumokot Coramizaltam és fizettetett e' szerit 
[Csíkszereda; UszLt XIII. 97]. 

provideál 1. (előre) gondoskodik (vkiről/vmiről); a av*J 
grijă (de cineva/ceva); für jn/etw. sorgen. 1599: MVpr 
hogy értik ... az Vrunk eo fel(se)ge ide valo Jeowetelit, JJ 
reol zeoksegh idejen prouidealnunk ... keryk eo kgmek 
vramat... hogy eo kgme Vrwnkat eo felseget vttjaban tal*j 
tassa megh keonieorgesse altal [Kv; TanJk 1/1. 344]. 16*"' 
Swteo Istua(n) Faragó Andrasne Aszonyom Jobbagya * 
hozatua(n) magát, panaszképpen jelentue(n) hogy eötc® 
minde(n) igaz oknelkwl megh foghtatva(n) K vrunkna* 
Szilagy Ja(n)os new szolgaia, es mind eddighis egy hol^aP 
alat ki nem hozatta; sem penigh nem p(ro)videaít feleöli 
[Kv; TJk VIII/4. 371]. 1661: Ha édes sógor uram én arr£ 
gondolkodni tudtam volna, hogy csak afféle hitvány 
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dáb dög-marhán is annyira kapjon kegyelmed, én is más-
képpen tudtam volna providiálni [Mv; SzO VI, 230 Petki 
István Gávai Péterhez]. 1680: Iuon Iuj Vlad Murár ... 
nőtelen semmi örökségé nincs providiálni kell rolla el ne 
'digenedgjek [A.porumbák F; ALt Urb. 46]. 1682: Had-
ügy vram az Korcsomara való Borok(na)k szalitasarul az 
Csatani® Ispán al(ta)l provideállyon [Dés; Jk 18a. — ^ s a -
lány, a városnak tőszomszédos jb-faluja]. 1727: Az Inqui-
sitor Cancellista Deákok mellé ... rendeltetik Commissa-
rius(na)k Benczenczi Rácz András Uram ... mindenütt azan 
Deakokkal fog járni ... illendő subsistentiajokrol provi-
deallyan [Déva; JHb XLII]. 1746: Admonealtatta volt az A. 
o kglme ... az Jt azért, hogy à feleségit el tsapván ... mig 
Papok előtt decidalodik dolgok intertentiojárol provi-
deállyon [Torda; TJkT III. 94]. 1817: A' ... Hivatalokban 
lévőknek jővendőbéli illendő fizetésekről a Város annak 
bejében provideállyon [Szu; UszLt VIII. 68]. 

2. gondot visel/felügyel vmire; a se îngriji/preocupa de 
°eva; sich um etw. kümmem. 1600: az zamtalan sok futott-
sagnak es kuldusoknak nagy zeomyeosegek, es ochyman 
deogletes voltokat latuan, kinek Akamanak eo kgmek 
diligenter prouidealni, hogy keozeonseges nyavalya es 
romlas ne keowetkeznek beleolle, megh hattak eo kgmek 
32 Egyház fiaknak, es Ispotálymester vrameknak instructiot 
Adwa(n) eo kgmeknek minth inuestigalyak megh az 
kuldusokat [Kv; TanJk 1/1. 362]. 1601: nem akariak ... 
hogy valamellik Safar miat biro vramnak fogyatkozasa le-
gyen, eo kgmek azért tanachiul az elebby mood zerenth 
Prouidealianak [Kv; i.h. 388]. 1671: (A híreket) Sibo es 
Zilay kŏrúl való hodoltsaghíak, tartozzanak be hozni ... Az 
hirek be vetele igen szűkseghes; Az my teczeseönk szerent 
prouideallyanak az feó Ispánok erre [Borb. I ogy-i bizottság 
jel.]. 1677: Székelység az Oláh Országi utakban lévö 
erŏsségecskékre jol provideállyon [AC 268]. 

3. intézkedik; a lua măsuri, a dispune; anordnen. 1623: 
Az mázsáknak megkisebbítése is nem kicsin kárunkra va-
gyon ... ő felsége kegyelmesen provideáljon, az elébbi mód 
szerént az mázsákban való fontok, az mennyi azelőtt volt, 
tartassanak meg [Hsz; SzO VI, 74 követut.]. 1670: bizo-
nyos okokra nezve, Sárosi Györgj hivŭnket kegjelmetek 
között az Fö király Bíróságnak tisztiben nem patialhattjuk 
továb akarunk ezirantis kegjelmetekről providealni 
[WassLt a fej. Msz-hez]. 1671: Hogy Nagyságod a' haza 
szolgál attyára bizonyos számú jo Puskásokrol provideal, 
ebbéli cselekedetit-is Nagyságodnak ... alázatossan meg-
"Szólgállyuk [CC 85-6]. 1677: Igen szükséges dolog a' 
békességnek idején providealni a' hadi állapotokrol [AC 
97]. 1724: Faragó Ferenczné, Imecs Mojsessel litigalodván 
Néhai Imecs Mátyásnak jószágának és Arvainak Curátelá-
J°k iránt... provideállyon kglmetek edgy ollyan Curatorrol 
• a' ki ... az Árvakat Isteni félelemben, jo erkölcsben edu-
cáHya [ApLt 1 gub.]. 

4. döntést hoz; a decide/hotărî; Urteil fällen. 1672: Az 
Anak Fodor Janosnak dolga p(ro)curatoriban való megh fo-
giatkozasa miatt, hogj ... ne periclitalodgyék differaltatik, 
miglen fogadot procu(rato)ra haza jeôvend ... ackor az szék 
Provideal dolgárol [Kv; TJk XI/1. 176]. 

5. tesz vmit; a face ceva; etw. tun. 1663: Talám valami 
0,yat provideált Nagyságod, kiben való következhető kárát 
távoztatni igyekezi ő kegyelmének [TML II, 435 Teleki 
Mihály Lónyai Annához]. 

6. beszerez, szert tesz vmire; a procura, a face rost de 
ceva; versorgen. 1782: kűlgje bé az Ur az 20, Forintokat... 

provideáló 

máshunnét sem providealtam, eszerént, egy pénz nélkült 
voltam [SLt XL Fekete Ferenc Suki Jánoshoz]. 

provideálandó kb. vmivel ellátandó; care trebuie pre-
dat/furnizat/livrat; mit etw. zu versorgend. 1681: A 
hetenkent providealando vasatis eōka tartoznak a várb(an) 
bé szállitani [VhU 200. — aA jb-ok]. 

provideálás gondoskodás; (purtare de) grijă, preocupa-
re/interes pentru cineva; Kümmem. 1662: már húsz napja, 
Nagyságtoknak csak egy szóval való tudósítását sem 
vöttem, melyből általértem én is, ha nem egészen, rész 
szerint az dolgot, öszve vetvén az mostani nemcsak nem 
provideálást, de még csak nem tudósítást is az előtt is sok 
szép Nagyságod íratta kegyelmes leveleivel [TML II, 358 
Teleki Mihály Lónyai Annához]. 

provideálhat 1. gondoskodhatik (vmiről); a se putea în-
griji (de ceva); fűr etw. sorgen können. 1670: hiszem az 
várrúl provideálhatunk, bár csak az kevánt német praesi-
dium érkezzék is [TML V, 47 Teleki Mihály Naláczi Ist-
vánhoz]. 1671: nem is távúi lévén lakások, hetenként 
sustentatiojokról is mind magoknak, lovoknak kevés aka-
dályokkal provideálhatnak [TML V, 434 a fej. Teleki Mi-
hályhoz]. 1674: Ura(m) Kegd paranjczolljon felölle mit 
czelekegiem ... mert maid el erkezik az dolog ideie akor 
inkab nem mehetek biston igen meghromlom mert ha nem 
providialhatok mindentül el szakádok [Bethlen SzD; BLt 7 
Fileki Mihalj Béldi Pálhoz]. 1720: egyéb irántis az mint 
providialhatunk tehetsegünk szerent el-nem mulattyuk [Ks 
96 Bornemisza Imre lev. Nsz-ből]. 1731: Ngod Levelét 
szállása iránt vöttűk al(ázato)ssan ... deputáltunk Közép 
utczáb(an) két házat, édgjik az hol szállásozott ez előbb M. 
B. Haller János Ur(am)... nem kétlyűk Ngd is mostani ke-
vés patientiajat addig, mig jobbal p(ro)videalhatunk nem 
fogja szegény hellységünk(ne)k szorultságára nézve diffi-
cultalni [Kv; ApLt 1 A városi tanács Apor Péterhez]. 1770: 
(Az árenda megszűntét) meg jelenteni el nem mulattya, 
hogy tempestive Révészről az Udvar providéálhasson [Dé-
va; Ks 78. 20/8]. 

2. gondot viselhet vkire/vmire; a putea avea grijă de 
cineva/ceva; sich um jn/etw. kümmem können. 1681: 
Mostani adoiok felöl való alkalmok3... mind addig vigora-
ban allyon valamig I(ste)n annyera nyuitvan a gyermek-
(ne)kb eletet ember kort erhet, es maga dolgaira provideal-
hat [IB. Thuroczi András fogott közbíró Désfalván (KK) 
lakó kezével. — aA betlenősieknek. bBethlen Istvánnak]. 
1705: Az ítílőmester Simonfi uram és mások is, akiknek 
feleségek odaki vagyon, kéredzeni akarnak, hogy cselédek-
re provideálhassanak [WIN I, 581]. 

3. beszerezhet; a putea procura; versorgen können. 1629/ 
1676: ugy tudom hogj ha mit én providéálhatta(m), ne(m) 
az máséból hane(m) az magaméból [Somkerék SzD/Sv; 
WassLt St. Erdelly lev.]. 1771: Bor némely helyeken bö-
vön termett, a Szilágyban pedig vékony szüret volt. Magam 
is igen keveset provideálhattam, mivel drágán tartják, két 
máriásra s feljebb is vedrit [RettE 261]. 

provideáló felügyelő; supraveghetor; aufpassend. 1702: 
az specificált Munkásokat ... rendellyék ugj el, hogj ... az 
épités körül és munkásokra providealo Fő Commissariu-
soktol is illendőnek itiltetvén acceptáltathassanak [UszLt 
IX. 77/47 gub.]. 



provideáltat 

provideáltat gondoskodtat; a dispune ca cineva să aibă 
grijă de ceva; sich um etw. kümmern lassen. 1644: Kérem 
azért Nagyságodat, ezeknek2 quartirok felöl idején provi-
deáltasson [TT 1904. 213 Csáky István Eszterházy Miklós 
nádorhoz. — aAz I. Rákóczi György ellen gyűjtött hadak-
nak]. 1663: Referálják az számtartóval együtt, hogy három 
hétre való élés volt uolna akkor, de mivel még is kell egy 
kevés késedelmeknek itt lenni, azonban provideáltatunk 
többnek is szállítása felöl [TML II, 496 Lónyai Anna Tele-
ki Mihályhoz]. 1703: Meg láttya kglmetek, az Investigáto-
roknak adott Instructiot, annak azért rendesen valo végben 
vitelére kglmetek ... igazán és szívesen assistállyon ... Ma-
goknak, Szolgajoknak s lovoknak tisztességes tartatásarolis 
... providealtasson [UszLt IX. 77/61 gub.]. 1815: (A város 
főhadnagya) ide Tordára rendeltetett két Lovas ordinán-
tzok(na)k, mind szállásakrol, mind pedig számakra szüksé-
ges, s quietantzia mellett naponként kiszolgáltatandó két 
két kenyér, és Lo portiòikrol provideáltassan [TVLt rtlen] 

provideáltathatik gondoskodtathatik; a putea dispune 
ca cineva sä aibă grijă de ceva; sich um etw. kümmern 
können. 1731: Hogy idő meg nyerésével az eo Felsége 
Militiája Téli szükségéről illendőképpen providealtathas-
sék, pro 7ma futura Septembris edgyben gyűlni, és a Fő 
Tiszteket s hellységek Deputatussit is convocalni szüksé-
gesnek itiltük [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 

providencia gondviselés; providenţă; Sorge. 1633: 11 
Augusti. Üte az mennykő be az Templomon való nagyob-
bik toronyba Torda utca felől, az hun meg is gyúlt vala, de 
Istennek nagy providentiájából hamar mególták [Kv; KvE 
165 SB]. 1657: Istennek kiváltképpen való providentiájá-
ból nem mehete elő dolgában3 [Kemön. 154. — aSzékely 
Mózes a fejedelemség megszerzésében]. 1663: Isten jó 
volta és kegyelmes providentiája tartotta csak meg 
Székelyhídot is [TML II, 600 Teleki Mihály a fej-hez]. 

Szk: isteni 1773: az Isteni providentia valamint eddig, 
Mgy ezentúl el nem hàgy, tőkélletesen hiszem [Nsz; Borb. II 
Motok András lev.]. 

providusz I. mn nemtelen, nem nemes; care nu face 
parte din nobilime; nichtadlig. 1790: Árkosi Veres Pál 
providus szegény árva szolgalegény... exponálya az hitesek 
előtt, hogy ... hiven és igazán szolgálta árkosi gyalog kato-
na Solymosi Mihály őkegyelmét [Árkos Hsz; RSzF 166]. 

Szk: - jobbágy. 1759: Gyertyánosban lakó Providus 
Jobbágyok ... adanak Egy Darab Erdőt az Exp(onen)snek 
[Torockó/Gyertyános TA; Bosla] * - ember. 1764: Midőn 
volnánk Nemes Fejérvármegye alsó járásáb(an) Karkoban 
... Jövének mi előnkben ... Czelnán lakó Providus emberek, 
akik is a Gabonának szüksége miatt, vőnek feles buzat, 
várás fejiben Interesre ... Teleki Adam Ur eö Nga Udvara-
bol [TKI] * - személy. 1740: Mi ... Torotzkó Várossában 
lakó Providus személljeka ... adgyuk tudtokra mindeneknek 
a' kiknek illik [Torockó; Bosla. — aKöv. a fels.]. 

H.fn vn + kn előtt v. után; înainte sau dupä nume + pre-
nume; vor oder nach Familien- und Vornamen: nemtelen/ 
nem nemes személy; persoană care nu face parte din nobi-
lime; nichtadlige Person. 1600: providus Michael Thybor-
czy ... fassus est [Kv; TJk VI/1. 404a]. 1756: Én Pap Gás-
pár hallottam hogy Provid(us) Vlád Muntyán Cimborált 
volt Tit. N. Bátsi Istvánnal [Bácsi H; BK. Çasp. Pap (60) 
ns vall.]. 1759: az Ex(pon)ens Ur ő Nga Árpástoi Bírája 
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Providus Bálás István [Árpástó SzD; BK]. 1761: Nemes 
Küküllő Vármegyében, Szász Szent Iványon lakó ... 
Providus Iffiabb Ferentz Lőrintz [Szászsztiván KK; BK 
vk]. 1774: requirálván münkőt... Providus Szabó János ... 
hogy el mennénk Kászon ujfaluban azon jószágra ... hogy 
azon Joszágot fel memők [Kászonújfalu Cs; BCs]. 1777: 
Esperestünk ... parantsolta az Falusiak(na)k, hogy ... Provi-
dus Molduván Szavulyt ki hánnyák [Mezőpagocsa MT; 
BK. Bujág Vaszilly (60) jb vall.]. 1783: Árkosi Veres And-
rás ... Göntz Mihály gyalog katonák, Szőts János providus 
... provoçálák árkosi Todor Istvánt... a hűtősök eleiben tör-
vényre [Árkos Hsz; RSzF 160]. 1784: Bétában Commoralo 
Providus Jakab Pálné Széjes Ilona Tit. Maroti(l) Miháj Ur 
Jobbágya [Béta U; IB]. 1796: Providus Pap Gavrilla -
ennek vagyon jotska Háza [Mezöveikér TA; WassLt]-
1815: (A telek) vitzinusa ... délről Fazakas Ferenc providus 
[Szárhegy Cs; RSzF 110]. — L. még i.h. 202. 

provincia 1. tartomány; provincie, regiune, ţinut; Pr°" 
vinz. 1620: most az egész keresztyénségben lévő fejedel-
mek, kik nem pápisták, melléje állottak az cseheknek és 
magyaroknak Ferdinandus ellen, úgymint ángliai, dániai 
királyok, brandenburgi, würtenbergai s több hercegek, az 
egész flandriai provinciák [BTN2 399]. 1705: őfelsége ezt 
a szegény hazát úgy szerette ... hogy készebb volt őfelsége 
több provinciáit militia nélkül hagyni és ... az a r m a d á t 
egyenesen ide dirigálni, hogy legelsőbben is az erőszako-
soktól megmentse ezt a provinciát és magának conservál-
hassa [WIN I, 605]. 1710: Méltóztassék Felséged kegyel; 
mesen megtekinteni, hogy mi magyarok az impériumbeli 
és más provinciák törvényihez kötelesek nem vagyunk 
[CsH 87]. 1740: Mind eö Hertzegségéhez, mind pedig 
Mlgos guberniumhoz ... alázatos Instántiánk altal ... 3 

szomszéd Provinciákból ezen V(á)r(me)gyében az gaboná-
nak bé hozathatása véget recurráltunk vala [Kéménd H; 
83 Zejk István lev.]. 1763: Hosszas discursus volt osztán, 
ha vájjon mindenütt által vegyék-e a plájok őrizetit a pro-
vincia nyakába [HalmágyiNIr. 83]. 1779: A Teleki Imre úr 
részére való inquisitoriában a volt, hogy egy Knöbel (fog-
hagyma) nevü ... obrister, aki nem tudom melyik provinci-
ában lutheránus papnak fia ... legyeskedett az asszony 
körül [RettE 403. — aTeleki Imréné Nemes Zsuzsanna]. 

Szk: hereditária ~ örökös tartomány. 1663: keresztény" 
indulatja ... azt nem engedi, hogy Erdélyt... kegyelmes ig>" 
reti ellen maga haereditaria provinciáinak és legközelebb 
Magyarországnak mindjárt következhető veszedelmével 
opprimálni hagyja [TML II, 488-9 Teleki Mihály Lónya' 
Annához]. 1710: Ferdinándus ugyan odaköthette per de-
fectum seminis a maga haereditária provinciáit a sógorá-
nak, Ludovicusnaka, mert szabad volt vele mint m a g á é v a l , 
de Lajosnak a szabad választáson kívül nem lévén semm1 

jussa Magyarországhoz, a másét nem adhatta [CsH 65. ^ 
"II. Lajos magyar királynak]. 

2. rendtartomány; provincie (de mănăstiri); Ordenspr0' 
vinz. 1634: A Bosznay Prouinciaban leueo F r a n c i s c a n u s 
Baratok Conuentyenekis, hagiok ô dutkat, fl. 100 Orent 
pro me [WassLt Cegei Vass János végr.]. 

provinciabeli tartománybeii; din provincie; aus der Pr0" 
vinz. Szk: hereditária ~ örökös tartománybeii. 1663: HoV 
lettek, édes Páterem, amaz sok imperiumbeli és hereditafl* 
provincziabeli, brandenburgi ... egyéb fejedelmek és 
felsége sok erős, kész hadai, hogy azt az kereszténység 
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"agy bástyáját meg nem segíték? [TML II, 623 Teleki 
Mihály Kászoni Mártonhoz]. 

provinciális I. mn 1. tartományi (erdélyi); provinciai, de 
Pfovincie; Frovinz-. Szk: ~ fõkomisszárius tartományi fő-
biztos. / 733: Az mostani Szebeni Mgos Excelsum Regium 
Gubernium Gyűlésére Varosunk igjes, bajos dolgai fojtatá-
Sa vegett expedialvá(n) Nótárius Dobolyi Márton 
Atyánkfiat eo kglmét; s eö kglmére biztuk hogy Mgos 
Groff Komis István Erdélyi Provinciális Fő Commissarius 
árunknak eö Nganak igirjen egj pár malom követ [Dés; Jk 
441a]. 1740: Melgos Provinciális Fő Commissarius 
U(runkna)k eo Excellentiaja(na)k, és Nagod(na)kis holmi-
vei nem obsequialhattunk [Kéménd H; Ks 83 Zejk István 
Jev.] - fõkomisszáriusság tartományi főbiztosság. 1777: 
Hasonlóképpen Nemes János urat is consiliariusságból és 
Provinciális föcommissariusságból kimustrálá® 2000 forint 
Pensióval a gubemiumból [RettE 379. — aBrukenthal 
gubernátor] * ~ kancellárius tartományi kancellár. 1710 

én csak provinciális cancellarius vagyok, őa pedig 
aulicus cancellarius [Bön. 912. — aKálnoki Sámuel]. 
1760: Br. Henter Dávid úr gubemialis consiliarius és 
provinciális cancellarius urat őfelsége felhívatván Bécsbe, 
exuáltatott minden tisztségeitől [RettE 114]. 1763: Gene-
rális Bukkownak fel kellett menni az udvarhoz, úgyszintén 
Brukenthalnak a provinciális cancellariusnak is, hogy adja-
nak számot az itt végbevitt sok elegy-belegy haszontalan 
dolgokról [i.h. 151]. 1784: Méltóságos Gubemialis Consi-
liarius, és Provinciális Cancellarius Killyeni Szekelly Dá-
vid Ur [Kilyén Hsz; LLt Fasc. B/33] * - kassza. 1769: 
Akik ... el fognak ... Jobbágyot vagy más hazabéli katona-
ság kivŭl való szemelyt az ollyantol az Provinciális 
Cassábol vészi az égy arannyat [UszLt XIII. 97] * -
Komisszárius tartományi biztos. 1704: Ugyan ma délest, 
Prédikáció után, engem felküldött vala az úr a generálhoz 
'fogattatván és izenvén, hogy már holnap Török Zsigmond 
uramat elküldenék provinciális commissariusnak [WIN I, 
294-5] * ~ major kancellária. 1724: Cziko László mpr. és 
Czekelivs András Felséges Vrunk Erdellyi Pro(vincia)lis 
Major Cancellariajának hŭtōs iro Deaki [Ks 32. XXXII] * 

' t a tartományi tisztségviselő. 1763: a Citált Törvények 
Diplomák beneficiuma mellett se Militaris, Se Provin-

C|alis Tisztek idegen advenákboll valók nem voltanak, 
nemis lehetnek mais, hanem a magunk Nemzetünkbőll 
[Hsz; UszLt 16]. 

2. jobbágy rendű; din iobăgime; aus der Leibeigenschaft. 
1817: A túlsó lapon irt havasok a folyó 1817-ik esztendő-
i n április 27-kén licitáltattak vala, anélkül, hogy a pro-
vinciális részről is licitátor commissárius lett volna kine-
vezve [Szárhegy Cs; RSzF 130]. 1834: vannak a mü fa-
lunkba sok idegény jövevények, kik ... a közönséges falu-
nak terheit sem a millitáris részről3, sem pedig a provintziá-
hs részre segedelemmel nincsenek [Jenőfva Cs; i.h. 155-6. 
*"-aNem viselik]. 

Szk: - bíró jobbágy/paraszt falusbíró. 1810: Ezen deli-
nerátom helyesnek és igazságosnak találtatván, a provinci-
ális bíró admoniálya Gábor Pált, hogy ha harmad nap alatt 
®'eget nem tészen, executio küldetik réá [Szárhegy Cs; i.h. 
1?0]. 1814: az provinciális Biro pedig tartozik az provin-
ciális részen zálogott vetni [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

(Tanúsítjuk) hogy a provintsiális (!) bíró feladása 
szerént az említett Magdás János elő nem állott [Szárhegy 
Cs; RSzF 96]. 

provízió 

11. fii 1. szerzetesrend tartományi felügyelője; superiorul 
mănăstirilor unei provincii; Ordensprovinzaufseher. 1584: 
eo kgmek varosul ... vegeztek hogy az király3 Akarattia 
thowab való faradsagh kiweol elö Mennyen, es ith az 
Claustro(m) mellet aminemeo helyt kewa(n) a' provinciális 
az király Akarattiabol, az meg legie(n) engedve [Kv; TanJk 
V/3. 278b. — aBáthori István]. 1586: Kwldeót Biro Vram 
az prouincialisnak Aiandekot ket eoreg cziwkat /70. Eoreg 
szép keortvelieket almakat zeoleoket ket tallal ki teót /35. 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 8]. 

2. jobbágy, jobbágy rendű személy; iobag; Leibeige-
ne(r). 1816: az kárért3 lett kezes Magdás János, a gróf úrb 

tiszttartója, és az mai napon ... az provintsiális (!) Illyés 
Ferenc utána menvén, hogy előálljon a bíró székire, és tett 
ilyen feleletet: én a királybíró parancsolatja nélkül egyszer 
sem megyek a bíró székire [Szárhegy Cs; RSzF 96. — aAz 
ellopott fákért. bLázár Lajos]. 

provincialista I. mn jobbágy rendű; din iobăgime; aus 
der Leibeigenschaft. Szk: - bíró jobbágy/paraszt falusbíró. 
1788: Az árkosi provincialista részen levő provincialista 
hütösök requirálván az ezen esztendőbeii bírájoknak, 
Lemhényi Tamásnak földes urát, nobilis Kontz Gábor urat 
avégre, hogy a mostani ordinátiók szerént a falusi provin-
cialista bírák a földes uraknak tartozó rabottyokat (!) a 
mostani felséges parancsolatoknak sokasága miatt teljesit-
he<te>tlen, amely szolgálatját a falusi provincialisták 
tartoznak a dominus terrestrisnek rebonificálni [Árkos Hsz; 
RSzF 95] * ~ hites - bíró * - polgár. 1784: az bíró, 
Lajos Miklós, és az egész esküttség előtt, sőt a provincia-
lista polgár Incze Mátyás negyedmagával... mind a két fél 
közönséges falunak kezire engedék3 [Taploca Cs; RSzF 
161. — aA káposztásföldet]. 

II. fn jobbágy rendű személy; persoană care face parte 
din iobăgime; Person aus der Leibeigenschaft. 1788: (A 
szolgálatot) a falusi provincialisták tartoznak a dominus 
terrestrisnek rebonifikálni [Árkos Hsz; RSzF 95]. 1800: 
Molnár Istványné György Mária 46. esztendős Kézdi 
Vásárhellyi Provincialista ... igy vall | Rener János kalapos 
Legény Provincialista ... így vall [Kvh; HSzjP]. 1802: 
Orbán Mihályné Provincialista3 [Sepsisztkirály Hsz; i.h. — 
aValIja]. 1804: Litigálnak egymás között gyergyóremetei 
László József gyalog katona ut actor és szárhegyi Tenkely 
Ádám gyalog katona és P ... Miklós provincialista ellen ut 
inctusok ellen [Szárhegy Cs; RSzF 129] | Ezen folyó 1804-k 
esztendőben, decembernek 12-k napján a kisbaconi 
communitás tagjai meddücsorda-pásztoroknak a követke-
zendő 1805-k esztendőre megfogadák rendes áldomás ital 
és kézbéadás mellett provinczialista Oláh, alias Kitsi Györ-
gyöt és ugyan provinczialista Máté Lászlót [Kisbacon Hsz; 
i.h. 194]. 1823: a Bretyelini katonák és provintziálisták 
kőzött a' Sequestrált erdők felett támadott differentia in-
ves t igái tat ván, azon Investigátio tartása szerint... inkább a 
provincialisták, mint a katonák találtatnának hibásoknak 
[Déva; Ks91.C. 12]. 

provízió 1. ellátás; provizie; Versorgung. 1614/1616: 
vadnak az aknas hellyeken oly Condjtiok az melyekben ne-
münemü adomanyban nem kell missilis", mert az többj 
közöt az Akna Biraknakis Decanyoknak és az Szeker 
Dacańoknakis (!) jar bizonyos sovok proúisioiok [Kv; RDL 
I. 100. — aTi. a fej-tői]. 1671: Ez Országban idegen 
követeket hordozó és késérō Commissariusok hogy azon 



provîzionális ház 

követeket Várakban és Városokban béne szállitcsanak 
(:ugy mindazonáltál, hogy az követekre illendő provisio 
legyen:) végeztük [CC 86]. 1677: az ollyan dilapidatrix 
Dotalistáknak annuatim annak mivolta szerint valo 
provisiot rendellyenek, minden szükséges accidentiakbol, 
és oeconomiakbol | Assesorok a' Táblán hány számmal, és 
micsoda provisioval tartassanak [AC 101, 252]. 1704: 
Ugyan ezen alkalmatossággal írtam Szilágyinak a lovak 
teleltetése iránt, ahhoz kívántató provisióval együtt [WIN I, 
246]. 1710: ugy resolvaltak az Urak, hogj tavaszig patien-
tallyak magukat akkorra Provisioval lésznek a Professor 
iránt [Kv; SRE 113]. 1711: hadának intertentiójára ... sem-
mi provísiója nem volt [CsH 468] | Tudode, láttádé, hal-
lottadé, hogy in Annis 1703, 1704 lett volna ... Vesselenyi 
István ur(na)k eö Ngának Gjergjoban valami menesse, vagj 
egjeb Lábos marhája, mellyeket az előtt valo Esztendőkbe 
adott volt Lázár Ferencz Ur(am) gondviselésé s provisioja 
alá [Gysz; WLt vk]. 1734: Tudom azt is hógj az Úrfiak 
szállását a Kolcsár és a Gazda Aszszony procuralták; s Uri 
modon tisztességesen volt az provisio [Kv; TKI Mich. 
Borbély de Csatár (20) lib. vall.]. 

Szk: borbeli 1828: Midőn Czéh gyűlése hirdettetik, 
már előre az borbeli provisio meg tétetvén, a magokat elő 
adandó dolgok el igazittása nem mindenkor, az igasság és 
Articulusok szerént határoztatik el [Dés; DLt 581] * gabo-
nabeli 1767: Az is kijött prancsolatban, hogy minden úri 
és nemesi rend oly gabonabeli provisióval legyen, hogy ha 
az jobbágyi megszorulnának succurrálhassanak [RettE 
213] * puskaporbeli 1809: Ha továbbá az illyeten pus-
ka por árulónak az el adás végett puska por béli provisiora 
szüksége volna azt-is tsak az illető Tisztségtől vagy Tiszti 
előli járótól nyert... szabadság levél mellett kaphattya meg 
az illető fortificatoriumbéli Hivataltol [UszLt ComGub. 
1697 gub.]. 

2. gondoskodás; îngrijire, purtare de grijă; Sorge. 1603: 
Meg ertettek ó Kk eztis Biro W(ram) szoabol, az minden-
napi szükségét, ö kk illye(n) proúisioúal voltak felőle, hogy 
... szorgalmatosson zedgyek mind az Satz adot, mind penig 
az fel vetet adot [Kv; TanJk 1/1. 450]. 1614/1616: Hogy 
eleitől az Colossj praedicatoroknak salariumokban az Feie-
delmek proúísioiabol esztendőnket (!) rendeltetet nyoltz 
nyoltz szaz Só, fel soúaval egyetemben meg Jart, és meg 
adatot, mind az elöbj Feiedelmek, Kamora Jspanok és 
arendatorok altal [Kv; RDL I. 100]. 1657: Ez dolog azért 
nékem mind gyalázatos, mind félelmes vala, hol az vitézlő 
rend engem apjok gyanánt tartanak vala, és tőlem s általam 
várnak vala valami felölök való jó provisiót [Kemön. 287]. 
1681: Mint hogi azok a' külőmb külömb féle jok ... 
mellyek Hunyadon az Aszszony házaban megh Írattattak; 
nem Ratiora, sem Udvar biro provisioja alá valók, azért 
Extractusbanis nem inseraltattak [Vh; VhU 608], 1689 k.: 
In A 1687 et 1688 Dévai Várban provisiom alatt lévő eö 
Ngok jovakban lőtt kár e szerint4 [Törzs. — aKöv. a részi.]. 
1710 k.: Én a fejedelem palotáján és osztán Maros-Vásár-
helyt a gyűlésen ... szabadon jártam, ételem, italom, ágyam 
Bethlen Farkas provisiója által, és az ő szállásán volt [Bön. 
560-1]. 1772: Adámosi Malma eö Excel lentiájának ... más 
külőmb provisioval, s procuratioval curaltatott [SövényfVa 
KK; JHb LXVII/2. 358]. 

3. intézkedés; măsură, prevedere, hotărîre; Anordnung. 
1663: Elhiszem, édes Apám uram, az én kegyelmes uram ő 
nagysága az kűvári fogyatkozásnak mediumiról fog consul-
tálódni, melyrűl ő nagyságának büvön írtam, és bizony az 
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arrúl való igen titkos provisio könnyen meglehetne, én 
nevem alatt szállíthatnának ide búzát, kit én innét bevitet-
nék [TML II, 476-7 Teleki Mihály Gillány Gergelyhez]. 

Szk: - tétetik. 1741: azon Szekerekkel az Istrigji hidra, 
és az egjébütt kivantato utak reparatiojára provisio tétett-
nék [H; Ks 101] * -t tesz. 1662: kérem Nagyságodat, 
tegyen oly dispositiot és provisiot felőlünk, szolgái felöl, 
hogy mi is szolgálhassuk meg, mások is lássák meg Nagy' 
Ságodnak reánk való kegyelmes gondviselését [TML I, 362 
Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1740: elegedendo provi-
siot töttem volt mind vecturákrol, mind pedig egyébb 
necessariumokrol [Kéménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 

4. felügyelet; supraveghere; Aufsicht. 1718: állj erős 
időben ă Malomra éjjeli nappali józan Provisio kel [KJ-
Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

provizionális ház élelmiszerraktár; depozit de alimente; 
Provianthaus. 1763: a Provisionalis Házba ... a két falai 
mellet a földbe bé vert czüvekekre pad helyet két fenyő 
deszka vagyon be szegezve [HortobágyfVa Szb; Born 
XXIXa/19 néhai Hortobágyi Gergély György conscr. 12-
3]. 

provizor 1. tiszttartó, udvarbíró; provizor, administrator 
de moşie; Verwalter. 1664: Az falu ez esztendőben sum-
mára volt rendelve, tudni illik ad fl. 270, mellynek fetét 
ugy mint az Szent Győrhgy (!) napi summát Fogharasban 
adtak megh, mar az D. provizor az Sz. Mihály napi sum-
mát fl. 135 vegye megh rajtok, az adóval ez esztendőben ne 
bancsa [Szkorei F; UF II, 297]. 1688: Iuon Szilka ... Gyak; 
rabb(an) az Dnus Provisor mellet szolgál [F.porumbák r; 
ÁLt Urb. 1]. 1731: Durko István lakik a Malom mellett, 
melly hellyet a malomhoz tartózó földből excindált a 
Provisor [KászonjakabfVa Cs; BCs]. 1750: d e n o m i n á l -
ván mi subscribáltuk ă Seqvestrált Mikoianum Bonufl) 
avagj Jószág Inventatiojára, és ujj Provisor (:Tit.:) Bajna> 
Győrgyj Vra(m) bé allitására ... az udvarházhoz tartozandó 
accidentiak(na)k Inventálására, es által adására, melly,s 

következik ez szerént [Szamosfva K; JHbK VIII/4. 5J. 
1774: ezen Jószágban vadnaké ollyas Proventusok, melye' 
ket ... maga az Praefectus Kezéhez vet, és az Tisztarto* 
Szamodásiban nem ingrediáltanak ... ugy az Praefectus 
Provisorok Hirek nélkül az Joszagokban valamit percipiá'" 
té, hogy a Tisztáitok Ratioiban nem ingrediáit [K; KS vkj-

2. helyettes gyógyszerész, gyógyszerészsegéd; farmacis 
stagiar; Apothekerhelfer. 1823-1830: a debreceni páti*0' 
riustól, ördögtől, kivel még marosvásárhelyi provisū 
korában vetettem volt esmeretséget, vettem kölcsön 1 

Rhf-ot [FogE 267]. 

provizorális tiszttartói; de provizor; Verwalter-. Szk: ~ 
ház. 1763: a Provisoralis Házba ... paraszt kályhából va^ 
egy nyomorú kemenczetske benne, három paraszt Fofr 
sotskák, és egy kisded Táltartotska fenyő deszkából valo^_ 
falakra vadnak fel szégezvé [Hortobágyivá Szb; Boni 
XXIXa/19 néhai Hortobágyi Gergély György conscr. W 
3]. 

provizorátus tiszttartóság, tiszttartói hivatal; p rov iz^ ' 
Verwaltungsamt. 1715: Az Várbeli Commenda(n)so 
kivált Fíner (?) Commendans miatt ... sok s zenyvedésbe 
volt az ö Her(czegse)ge Provisoratussa [Fog.; UtI]. 17&^ “ 
Nem szabad penig ... superioroknak hire nélkül... csak eg/ 
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szál fát is valakinek adni; azért krajnik uramnak kötelessé-
gében jár hetenkint az erdőpásztoroktól és puskásoktól 
számot kérni, kik ha praevaricatióban tanáltatnak, Tartozik 
a provizorátusnak ... denunciálni | A districtusban négy 
Puskás resolváltatott volt az inspectorátustól ... ezeket 
változtatni vagy többeket constituálni krajnik uramnak a 
provisorátus hire nélkül nem szabad | Observálta a proviso-
rátus azt is, hogy fürészmester némely faluktól az urbariális 
tőkékért pénzt vett, és aztot interdicálta [Déva; ErdO II, 
118]. 1784: A Provizoratus ... hellyesen cselekedet, hogy 
az illyen hellytelen versengésbe belé nem elegyedett [Mv; 
Ks 74. VII. 28 hiv.]. 1792: vállalánk kezességet Báboni 
Bodis Mártonért... hogy valamikor a' Mltsgs Vdvar Provi-
sòratussa parantsolni Méltóztatik Törvényre Sistaljuk 
[Nagyalmás K; Somb. I]. 

Szk: fiskális ~ kincstári tiszttartóság. 1842: Tekintetes 
Alispán Úr ! ... a bucsumi, abrudfalvi és körpenyesi falusi 
közönségeknek ... könyörgő leveleket — melyet... őfelsége 
szentséges színe eleiben Varga Katalin név alatt eljuttattak 
- előrebocsátván azt, hogy a fennforgó tárgyban — mely 
•• közelebbről az abrudfalvi királyi ispányság, az erdőszeti 
hivatal és a fiscalis provisorátus előtt legismeretesebb ... 
tisztelettel idefoglaljuk [VKp 64]. 

provizori helyettes gyógyszerészi; de farmacist stagiar; 
Apothekerhelfer-. 1789: Doctor Kováts Ur Levelére meg 
érkezvén Bestertzéről Eger Dániel Provisori jo reménség 
alatt vett fel Rf. 10 [Mv; ConscrAp. 94]. 

provizorság tiszttartóság; funcţia de provizor; Verwal-
jersamt. 1708: írtam vala Kd(ne)k ur(am) György Deák fe-
löli hogy a' Provisorságb(an) allitanám, de az sem akarja 
már fel valalni [Fog.; KJ Fogarasi János lev.]. 

provokáció 1. kihívás; provocare, provocaţie; Provozie-
rung. 1678: Izente azt is Kgd, az gyűléssel nem kellett 
Volna sietni. Bizony jó volt volna, de ö nga nem akarta, 
sem az belső emberek, noha az provocatiókat ugyan el-
hagyjuk, mely immár mint leszen, nem tudom ezután 
lTML VIII, 254 Rhédei Ferenc Teleki Mihályhoz]. 

2. támadás; atac; Angriff. 1846: Darvas János ... mikor 
• fel emelte kezébe lévö bottyát, 's ugy vágott artzul, hogy 

jjrtzám ketté repedt — tagadhatatlan, az ily provocatiora 
bottyát kezéből kivéve ... néhány ütleket adtam [Dés; DLt 

provokál 1. ingerel; a provoca/incita/aţîţa; reizen. 1599: 
vadalma Jakab ... vallya ... ez ket azzony alat egymassal 
jjozze haborottanak vala, Taligas Jstwanne az Rongy hor-
jjone hazahoz menwen ott en nem tudom minth esset 
jjezelgetesek az Rongy hordonewal, de onnét ... mene az 
arkas Jstwanne haza elejben, ott az Ablak eleott ereossen 

Kezdwen zidalmaznj kurwazni Farkas Jstwannet es prowo-
calni [Kv; TJk VI/1. 296]. 1659/XVIL sz.: Az hát az oka, 
J^m mi, ezeknek az veszedelmes állapotoknak, azki ke-
esztyén szomszédink ellen való felfegyverkezésével az 

"atalmas török nemzetet provocálta [EOE XII, 217]. 1672: 
A(ctor)is ... illetle(n) magha viselesevel, garázdálkodá-

s a i p(ro)vocalta az It [Kv; TJk XI/1. 194]. 1745: az J ... 
p élő és Mindenható I(ste)nt, ki ez egész roppant világnak 
eſemtője, mindnyájunknak így az Jnek is gondviselője 
ş ója és táplálója, irtóztató Teremtettőzéssel káromolt, 
zentséges nevit Szidalmazta, és boszszu állásra maga és 

provokál 

az egész nép ellen provocalta [Torda; TJkT III. 99]. 1746: 
Ezen napokban érkezvén pusztás házamhoz, értettem, hogj 
kedves Eocsém Ur(am) Kantai Malmomban belé ment ... 
melyből magának majd semmi haszna, nékem pedig nagj 
kissebségem következett ... reménlem azért, meg elégszik 
Kgld eddig való kissebségemmel, továbrá engemet nem fog 
provocalni [ApLt 1 Apor Lázár Apor Péterhez]. 1760: 
Luka meg verte Kotsis Pétert ... annak utanna énis az 
ötsémmel Demeterrel meg ütegettük Barabás Pávelt mivel 
igen sokat szidott káromlott s provocált [Kóród KK; Ks 17. 
XXXI Keczán Todor (42) vall.]. 1761: Ekkoris maga pro-
vocált rut szemtelen szókkal, nagy szitkozodásokkal hogy 
meg tanitona az uttzán ha ki mennék [Torda; TJkT V. 70]. 

Szk: egyik a másikat -ja. 1843: mellyik volt a kettő 
közzül a verekedést kezdő fél ? melyik provocalta egygyik 
a másikat ? [Dés; DLt 17 vk] * haragra 1762: minek 
utanna ... az I. Incze Istvánnét ... maga illetlen szavaival 
provocalta volna haragra, Feleségestől és Leányostol meg 
támadták az földre le vervén ot öklezték, tépték és vérbe-
keverték [Torda; TJkT V. 72] * harcra1657: követek is 
jüvének az ellenségtől, provocálván harcra bennünket 
[Kemön. 206] * verekedésre 1765: az Ingerens a ka-
mara Háznál a Kortsomán, mind(en) méltó ok nélkült az 
Inctusokban belé veszett, szitta, eökegjelmeket, és az vere-
kedesre provocalta [Torda; TJkT V. 276]. 

2. törvénybe idéz; a chema/cita în judecată; jn vor 
Gericht rufen. 1728: T Bodoki Gábor Zalányi Papsaga-
b(an) vesztet el maga hazatol egj kendött mellyert provo-
calni akarvan az Eccl(esi)a ... meg igirte Megje biro ur(am) 
vegje fel [Zalán Hsz; SVJk]. 1765: Hogy p(e)d(ig) a 
Causab(an) Tiszt: Gŏrgényi Senior Atyánkfia a refractarius 
Mestert ámbár a Tiszt. Sz. Simoni Atyánkfia unszolására 
provocalta és mint engedetlent törvényesen gravalta: ez 
ugyon de vigore légii (!) jol esett [GörgJk 201-2]. 1766: 
Provocalvan Farkas Mihály ökegjelmét Divortialt Felesége 
Fejér Ilona Aszsz(on)y mint hogy ellene Íratott actajat nem 
comprobalta, vagy comprobalni nem akarta, maga aquisi-
tiojat múlóban hagyvan, mostan ... Farkas Mihály eòke-
gyelme A(ctri)xanak Impetitioja alol simpliciter absolvalta-
tik [Torda; TJkT V. 335]. 1775: az akkori Megye bírót 
tertio se provocalvan a1 Dálnoki generális Szent Visitatiora 
[Lécfva Hsz; HSzjP Franciscus Keresztes (49) ns vall.]. 
1786: Provocálá Nagy István providus Költze Istvánt és 
Gellei Pált, gyalog katonákat az hűtősök eleiben azért, 
hogy egy erdőlőfejszéje az őkegyelmek gondviseletlensége 
miatt elkárosodott [Árkos Hsz; RSzF 288]. 

Szk: hitesek törvényére 1784: Árkosi gyalog katona 
Göntz Jakab provocálá a hűtősök törvényire huszár Bara-
bás Mihályt ily okona [Árkos Hsz; RSzF 237. — aKöv. az 
ügy részi ] * szedriába ~ esküdtszék elé idéz. 1823-1830: 
Mi új praeceptorokul iparkodtunk, igyekeztünk ... az 
emeritus praeceptorok ... irigyelvén jó magaviseletünket... 
sedriába provocáltak [FogE 127] * törvényre 1782: 
Sepsiszéki árkosi Ágoston György ... provocálván a hűtő-
sök eleiben Nagj Sámuelné Bekes Ilonát törvényre ilyen 
okon, hogy Nagj Sámuelné asszonyom a kisebbik fiával, 
Samuval egy sertésit úgy megverte, hogy a verés miá meg-
döglött [Árkos Hsz; RSzF 277]. 1783: Árkosi Veres And-
rás, Barabás András káplár, Göntz Mihály gyalog katonák, 
Szőts János providus ... provocálák árkosi Todor Istvánt... 
a hűtősök eleiben törvényre; ilyen okon, hogy őkegyelmek-
nek bizonyos számú spárga tubákjok ... elveszett, melyet az 
inctus lopott el [uo.; i.h. 160]. 
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3. törvény elé visz; a aduce în faţa instanţei; etw. vor 
Gericht bringen. 1744: Minden féle Causajokot, a' mely 
oriálodik a' Puskások kőzőt, assummáltassa, es három fo-
rintig decidaltathassa, az három forinton féllyűl való dolgo-
kot pedig az Dominalis udvari Tiszt Uraimék eő Kegyel-
mek elejében provocalni, appellalni és assumaltatni obi iga-
tus Lészen [Déva; Ks 78. IX. 1]. 

4. (törvény előtt) hivatkozik vkire; a invoca mărturia 
cuiva (în faţa instanţei); (vor dem Gericht) sich auf jn 
beziehen. 1808 k.: Az Álperes provocal a 4k Tanura ... a* 
melly Tanú nem hozott egyéb íteletet Áts Janosnérol s 
Arkosinérol az Alperesről, hanem tsak ezt: látják kentek 
melly hamar bal vélekedessel vagyunk az ember felöl [Dés; 
DLt 250/1808]. 1841: mind az ők egyűtti vallamások 
confrontatiojábol, mind az al őri tsordásnak, akire provo-
cál, hogy látta a casussát a tsíkomnak, szemtől szembe, 
amazok(na)k le hazuttolásábol, nem egyéb fortéllyoknál 
jön nyilvánosságra [Dés; DLt 1541]. 

5. biztat, ösztönöz; a îndemna/stimula; aneifern. 1677: 
Ország törvénye szerint convincaltatot és arestaltatot fog-
lyoknak ... fel-szabadulásokban a' Keresztyén Országokon; 
és Fejedelmeken kivül valo Nemzeteket ha kik solicitalnak 
... ha incitalnák, s' oltalmokra provocalnák, és miattok kö-
zönséges fel-háborodás, félelem, vagy Fejedelmek pericli-
tatioja következnek; hasonlo poenaban incurrállyanak [AC 
82]. 

6. okoz, előidéz; a cauza/pricinui; verursachen. Szk: 
heccet 1888: Veled igazán bársonyos kézzel bántunk, de 
a heccet te provokáltad úgy, hogy nem lehetett kitérni 
[PLev. 137 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

7. kihív; a provoca; hervorrufen. 1823-1830: aki reggel 
hol ült, nem tudta, hogy este hol tanálja helyét, s annál 
fogva e nagy vetélkedésre szolgáltatott alkalmatosságot, 
csak aki rossz volt s leghátul ült, az volt bátorságban, mert 
azt senki sem provocálta8 [FogE 123. — aTanulmányi ver-
sengésre, amelynek az eredménye meghatározta az ülőhely-
beli sorrendet]. 

8. -ja magát ? ingerli magát; a se întărîta; sich reizen. 
1761: lévén a Köntösökben ... nagj modificatio, vagyis 
mint egj oly változás, a melyre nézve ... második, s harma-
dik Czikkellyeiben Conditioinak ... Báró Jósika Imre ur 
magát provocállya, ugy nem lehetvén elő adni az Köntö-
sökhöz tartózó ... Nadrágotis [Nsz; JHb XLV]. 

provokálás ingerlés; provocare, incitare; Anreiz. 1600: 
Mondro Jakabne Cathalin azzonny ... vallja Az zydalmott 
hallotta, es prouocalasat Zylagy Jstvannak, az rugdosas fe-
leolis vgy vall minth az elseo valló [Kv; TJk VI/1.423]. 

provokálhat ingerelhet; a putea provoca/incita; reizen 
können. 1662: Magok is provocálhatták az katonák az 
ellenséget magokra, mert azelőtt való vasárnapra virradólag 
éjszaka Garbonáczra ütvén, ott rettenetes hallatlan dolgokat 
míveltek [TML II, 279 Csehi János Teleki Mihályhoz]. 

provokáltat 1. megidéztet; a cere să fie citat/chemat în 
judecată; vor Gericht rufen lassen. Szk: falu törvényére 
1786: Árkosi Bihari Sigmond huszár őkegyelme provocal-
tatván ugyan árkosi Bedőházi Mihály gyalog katona léá-
nyát, Bedőházi Sárát ily okon a falutörvényére, hogy egy 
süldeit úgy megütötte, hogy annak miatta meg is döglött 
[Árkos Hsz; RSzF 278]. 

2. felszólíttat, kihívat; a provoca/chema; aufrufen lassen. 
1823-1830: declaráltam magamat, hogy mint logicabeli 
praeceptor nem vagyok parancsolatja alatt, melyért megha-
ragudott8, provocáltatott, egész nap is hol egy, hol más ok 
nélkül való okokért támadott meg [FogE 294. — "Zilai 
Sámuel prof.]. 

provokáltatik felszólíttatik; a fi provocat/chemat; auf-
gefordcrt werden. 1678: Játja Isten az én szivemnek állását, 
ki eleiben mind én s mind mások a számadásra provocál-
tatunk [TML VIII, 228 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

provokátus I. mn perbe hívott/idézett, alperes; învinuit, 
acuzat; vor Gericht gerufen, angeklagt. 1804: Széki István 
Urtol hallotam beszélleni hogy az Instans Gál Péteme Ŏ 
kglmét plenipotentiariussanak vallotta, hogy a provocatus 
Moses fiaktol ha az Joszagot ki keresi felit ö kglmenek 
adgya [Szenterzsébet U; Borb. II Udösb Szakács Josef (68) 
armalis vall.]. 

W.fn alperes, perbe hívott/idézett személy; acuzat, învi-
nuit, pirít; Angeklagte(r). 1804: Bizonyítsák meg a provo-
catusok Szentersébeti Moses György és Dániel ö kglmek az 
Instáns Szentersebeti Mojses Mária Gál Péterné, és Lázár 
Julis ellen, ellenek mozdított Divisionalis perekben ... 
Hogy ... ha az Instansok a' Mojses Jószágból részt kapná-
nak, Kádár Pál ö kglmeis részt kívánhatna [Usz; Borb. II] I 
Mástol hallottam hogy Széki István Uram az egyik 
Instánsnak hogy részit ki keresse a Provocatusoktol abba 
plenipotentiat vállalt, a minthogy keresi is [Szenterzsébet 
U; i.h. Agilis Török János üdösbik (73) vall.]. 1805: Ke-
nyeres János be adgya a Flges Kir. Gubemiumnak ... ke-
gyelmes rendeletét, melyben a Kenyeres Familia armalis 
statusban hagyatni s tartani ... parantsolya. Ugyan ezek 
szerent ezen Nemes Szek(ne)k Generális Széke 1795be 28a 
Április a provocatusokot aképpen manutenealtatni az Al-
mási közönségnek szorossan meg hadta és meg parantsolta 
[Szu; i.h.]. 

provulgáltat kihirdettet, köztudomásra hozat; a dispune 
să fie dat publicităţii; mitteilen lassen. 1670: Feleltetheti 
Nagyságod az eperjesi traktának haszontalanságát... ő fel-
sége azokat az maga plenipotentiariussa végezése szerént 
sem nem confirmálta, sem úgy, az mint kívántatott volna, 
nem provulgáltatta [TML V, 132-3 Teleki Mihály a fej-
hez]. 

Vö. a promulgáhat címszóval. 

próza prózai irásmü; proză; Prosa. 1894: A verseid s a 
prózáid nem lelkesítettek fel [PLev. 170 Petelei István 
Jakab Ödönhöz]. 

prózai prózában írt; prozaic, scris în proză; in Prosa ge ' 
schrieben. 1896: Azzal búsítom hát Bátyámat: vegyen va-
lami szépliteratúrai dolgozatot ki a fiókjából, s küldjön 
nekünk akkorra. Leginkább azon örvendenék, ha egy olya11 

kedves prózai, elbeszélés-, visszaemlékezésféle dolgot 

adna, amilyeneket küldött régebben a Kolozsvárba8 nekem 
[PLev. 189 Petelei István Réthy Lajoshoz. — "Kolozsvárt 
megjelenő lap, melyet Petelei 1887-1890-ig szerkesztett]-

prózaíró prozator; Schriftsteller. 1880: én nem is érteid 
hogyan lehet prózaírót utánozni ? Vagy azt írom, amit Ö írt» 
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s ekkor loptam; vagy újat írok, s ekkor az enyém [PLev. 79 
Jakab Ödön Petelei Istvánhoz]. 

prozódia (időmértékes) verselés; prozodie; Prosodie. 
17/0 k.: Mikor osztán a stylusokban sokáig exerceált, és 
látta annyira való profectusunkat... a prosodia reguláin is 
csakhamar általment, vitt [Bön. 536]. 

prozsmitál prezsmitál, fecseg; a trăncăni/pălăvrăgi; 
schwătzen. 1799: ezen panaszt meg halván a* Tisztarto igy 
szollá Ne prosmitaljon ked, menyen hamar, mert mindjárt 
Nékem is ád [NáznánfVa MT; Berz. 4. 31. N. 27]. 

prucflek díszes rész (paplanon); ornament/element de-
corativ (pe o plapumă); verzierter Teil (der Wolldecke). 
17/4: Agjra valo Nyári Paplany Dolmanj, és seljem Prucz 
flek, Tengeri egér béléssel fl. Hung. 8 ... Tenger szin Se-
lyem Materiabul való Pruczflek tengeri egér Bélessel fl. 
Hung. 5 [AH 9]. 

prudencia okosság, értelem; înţelepciune, chibzuinţã; 
Vernunft, Klugheit. 1619: Ez dolognak az baksisát bizony 
nem én vöttem volt fel, hogy ez nagy labor énreám szálljon, 
de nincs mit tennem, azmíg magam bírom addig s azmed-
dig vékony prudentiámmal felérem, csak addig el kell 
viselnem ezt a nagy terhet is [BTN2 220]. 1665: Az kap-
nyikbányai gondviselő meghalván, kedvesen vennők Ke-
gyelmedtül, ha N.-Bányáról egyet kicsalatna, ki aranyat is 
tudna választani ... bízzuk azért ezt, mint egyebet is, Ke-
gyelmed prudentiájára [TML III, 538 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1752: (A tiszttartónak) se prudentiaja, 
se activitassa nincs arra valo, hanem az nagy szelesseggel 
bogaroz minden fele [Mocs K; Ks 83]. 1758: De a szegény 
jdvezült feleségem, kinek elméje s prudentiája sok férfia-
kénál elébbvaló volt, szándékomat végbevinnem nem 
engedte [RettE 69]. 

Szk: ~valél. 1619: Mikor ezeket til-túl hallgattam volna 
- más prudentiával nem tudtam élni, hanem magamban 

találtam fel, ki jó-é vagy nem, én nem tudom [BTN2 

^68] * portai 1619: nékem úgy tetszik ... hogy az szent 
Istennek szent segítsége vélem lévén, azt az traktatust 
talám úgy viselhetem, hogy valami conclusiónak ha kell 
lenni, de az Nagyságod adóval béjövő követére relegálom, 

lehet. Ha az is olyan nem talál lenni, mint ipse, bizony 
még az másikra is elmarad, csak viselje magát portai 
Prudentiában, annyit rakjon az zsebbe, kit elhordozhasson 
[i-h. 186]. 

prudens okos; înţelept, chibzuit; klug, weise. 1773: Ez a 
császár3 pedig szörnyű prudens ember, úgyhogy talán a 
folgabiró hivatalát is tudja miből álljon [RettE 300. — aII. 
József]. 

Pruszlik női mellény; pieptăraş femeiesc; Weste für 
rrauen. 1823-1830: nem volt mit tennem, hanem fizettem 
egy 'Sidonénak ital árrát 2. Rf 4. xr. — egy el vesztett 
Pruszlik (:fejér Nép lájbli:) Matérjájáért 30. xr [FogEK 

prussziai 1. poroszországi; prusac, prusian; aus 
Pfeußen. Szk: - király. 1711: a dánussal ... és a prussiai 
királlyal újabb confoederátiót teszen a svéciai corona ellen 
ICsH 471]. 1759: Ezt is láttam írásban a minap Szebenben, 

prusszus, prussz 

hogy írták a prussiai királyról | a prussiai király tizennyolc-
ezer embert küldvén Csehországba generál Finck comman-
dója alatt, mind elvesztette [RettE 83, 97] * - királyné. 
1705: Acton uram által izené az úrnak a generál, hogy a 
prusiai királyné, mely a Brandenburgusé volt, meghalván, 
magának a svéd király húgát desponsálta volna, a svéd 
király viszontag az prusiai király leányát jegyzette volna el 
magának [WIN 1,382]. 

2. Poroszországban gyártott; prusac, din Prusia; in 
Preußen hergestellt. 1596: Egy veres skarlat kúrtha dol-
mány zeold prusszay (!) Bagaziawal bellet - - - f 11 [Kv; 
RDL I. 65]. 

prusszus, prussz I. mn 1. porosz; prusac, prusian; 
preußisch. Szk: - háború. 1772: ölvesi István fia János bé 
lévén az udvarba véve, a' Mlgs G. Ur eö Nga az el mult 
Prussus Háborúba feli vitte magával és oda fel el szökött eö 
Ngtol [Bálványosváralja SzD; Ks 101 Conscr. 79]. 1789: 
A' hét esztendős Prussus háborúban el-vive egy Muszka 
katona Dantzka tájékán egy gyermek pakulárnak nyájából 
egy örüt [Andrád,An. I, 140]. 1823-1830: egy Losovitz 
nevü városkán általmentünk ... Innen elindulván találtunk 
Welhota nevű falura, ahol a hétesztendős prusszus háború 
alkalmatosságával igen nagy ütközet volt [FogE 179] * ~ 
király. 1766: Ez az úr4 jól tanult s jó deák is volt, az édes-
atyja akadémiákra is felküldötte volt, a francia, prussus ki-
rályoknál is forgott [RettE 200. — "Gr. ifj. Teleki Ádám]. 
1823-1830: Az akkor uralkodott Landgrafnak1, IX. Wil-
helmnek fia 1796-ban feleségül vette az akkori prussus 
királynak, Wilhelmnek leányát [FogE 248. — aA németor-
szági Hessen tartomány uralkodójának] * - posta. 1823-
1830: Duderstadt a mainzi elektorsághoz tartozik ... Volt 
benne akkor császári és prussus posta [i.h. 209]. 

2. poroszországi gyártmányú; prusäcesc, de fabricaţie 
prusiană; preußischer Produktion. Szk: ~ mundér kara-
bély. 1754: Egy Prussus mundér Karabélly [Nsz; Told. 19] 
* ~ mundur pisztoly. 1754: Egy pár Prussus mundur 
Pistolly [Nsz; i.h ] * ~ szõrprém. 1754: Egy Prussus szőr 
premmel premezett Cimerman Süveg [Nsz; i.h.]. 

3. porosz fajta; specie din Prusia; preußische Rasse. 
Szk: - ló. 1778: én fogadok véllek, a miben akarnak, hogy 
az ök apro székelly Lovaik által, s által ugorgyák a nagy 
Szuszék Prussus Lovakat, és le döjtik, le verik őket 
[Dédács H; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.]. 

4. - csuka Poroszországból való csuka; ştiucă din 
Prusia; preußische Kutte. 1582: Kadas Ménhartt wizen 
vrunknak heringett prúz Chúkatt Neg' louon Tordara fi-
zettem f. 1 [Kv; Szám. 3/VIII. 9]. 1586: Sibrik Giorgi kwld 
Vrunknak prwsz Cziwkakat, es heringeket tonnakban 
albert János viszi hat louon Tordaig atta(m) az .6. lóra f. 
1/50 [Kv; i.h. 3/XXIV. 47]. 

I I . fn 1. a porosz nép; prusaci, prusieni; das preußische 
Volk. 1761: Azt is beszélék, hogy a prusszus minden bi-
zonnyal confederált a törökkel | A rézpénz aligha bejöhet, 
mivel bizonyosan beszélik, hogy a prussus és török kész 
ezüstpénzben beváltották s magok országokban feljebb 
jártatják [RettE 122, 127]. 1763: Ebben az esztendőben 
lön meg a békesség a prussussal [i.h. 156]. 1823-1830: Az 
ezüstpénze is olyan hitvány a prussusnak, hogy kevés időre 
megveresedik, mint az ezelőtti esztendőkben voltak a mi 
császárunk 7 és 12 krajcárosai | Eisleben és Hettstädt réz-
bányáival együtt a saxoniai ChurfÜrsté voltak akkor, az 
utolszor említett Dampf-Maschine pedig a prussusé [FogE 



prücskös 1028 

191,208]. 1846: A Prussussal vagy Burkussal volt háborús 
időkben belli subsidiumot vett és adott [Ilyefva Hsz; 
HSzjP]. 

2. porosz hadsereg; armata prusacä; preußische Armee. 
1759: Ezekből ezek jöttek ki annak utána: 1-mo, hogy a 
muszka segítség most nem régiben elérkezett, de a prussus 
észrevévén, eleibe ment [RettE 82]. 1764: Lengyelországba 
a prussus bement, a muszka benn van, a török közelit, a 
fòidnépe takarodik mindenfelé amerre lehet [i.h. 161]. 
1778: Szörnyű erősnek mondják a lovas népit a prussnak 
[i.h. 390] | A második szerencsétlenség abból esett, hogy 
Gyulai Sámuel ... Sámuel napját celebrálta nagy vendég-
séggel, a prussus reájuk ütvén, készületlen találta őket [i.h. 
391]. 1806: A Prussus egészszen semmivé tétetvén a Fran-
tziával az elmúlt hónapban fegyver nyugvást tsináltak 
[Dés; KMN 212]. 

3. porosz katona; sóidat prusac; preußischer Sóidat. 
1741: Az Vrat Groff Kalnaki Ántal Vramot az Prussusok el 
fogak [Nsz; ApLt 4 Székely Elek Apor Péterhez]. 1779: 
Nem is tudom miféle hadakozás volt, mert jobb része a mi 
ármádánknak prussust nem látott [RettE 398]. 

prUcskös tücskös; loc cu greieri; Ort mit Grillen. Hn. 
1758: A Prütskősbe (sz) [Ketesd K; EH A]. 

prücsök tücsök; greier; Grille. 1625: A* Fülibe* Ptrütsök 
butt [Galac BN; CU 7/13. 147. — aTi. Tyivoran Lyikának]. 
1831: a' férje Jantsó Péter őtet álmából fel döfölte ezt 
mondván: kelj fel te czigány kurva, nem tudok nyugodni a' 
ptrütsköktől — kergesd el — melyre ö fel kelvén gyertyá-
val kereste a' ptrütsköket a' gerendába [Kvh; HSzjP]. 

Hn. 1740: A Ptrűcsõk szerben (sz) [Sztána K; EH A]. 
1753: A Pthrütsek Szerben (sz) [uo.; EH A]. 1754: a' Ptrü-
tsök Szerbenn (sz) [uo.; KHn 307]. 1813: A' Prütsõk szeri 
Főid (sz) [uo.; KHn 307]. 1840: Prücsök szer (k) [uo.; 
KHn 307]. 1891: Prücsökszer [uo.; KHn 308]. 

prUszköl tüszköl; a strănuta; niesen. 1819: Kretsun Jo-
sziv ptrüszszenteni, és tsuklani kezde ... testvérei... szánra 
tették ... ismét ptrűszkőlt ... othon is vagy ketszer ptrűsz-
kőlve, tsukolván egy két ora múlva megholt [Déva; Ks 116 
Vegyes ir.]. 1847: náthások vagyunk ... égymástol kaptuk 
el, mert elébb Trézsi kapta el, utánna Bírí, Roza, s végül 
most magam* méltóztatok prüszkölni, szortyogni, és kireg-
ni, igen változatos szép hangokan [Kv; Pk 7. — aPákei 
Lajos]. 

prüsszent tüsszent; a strănuta; niesen. 1819: Kretsun Jo-
sziv ptrüszszenteni, és tsuklani kezde ... testvérei... szánra 
tették ... othon is vagy ketszer ptrűszkölvén, tsukolván egy 
két ora múlva megholt [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

prüsszentő hely illemhely; toaletă, closet; Toilette. 
1743: Ezen Leányok házáb(an) edgj Ptrüszszöntö hely 
czifra ajtóval, vas sarkokkal és Pántokkal belöll penig vass 
horoggal való [Pocstelke KK; BfN]. 

prüsszög (a ló) prüszköl; (despre cai) a forăi/sforãi; 
(Pferd) schnauben. 1582: Sophia Gergel kowachne ... 
vallia, Égkor zaiabol haliam ennek az Ersebet Azzonnak 
hog*... vg Ieowe eg fekete lowon oda Balas kowach ... még 
az lo Igen ptruzeok (!) vala, illen modon viwek el onnét A* 
pénzt [Kv; TJk IV/1.48]. 

pszalmusz zsoltár; psalm; Psalter. 1636: kegyes éneklő, 
erről akarlak meg inteni, hogy az levél szálaknak számlái-
tatások az Psalmusokon meg szakadt | az a, bötü az 
Graduál eleitől fogva a Psalmusokig való részt, az b, penig 
az Psalmusoktol fogva mind az végéig valót, jegyzi [öGr 
Aj. la]. 1658: némely egyigyűvek elővévén valamely 
egyébiránt szép imádságokkal teljes könyvecskét és folytá-
ban olvasván, reggelre vagy délre rendelt könyörgéseket 
estve, estvél it reggel mondják ... így ez psalmusokkal va|ó 
élésben is, ha az rendesség meg nem tartatik, történhetik 
az, hogy némely nagy boldogságban élő ember nyomorúsá-
gairól való méltatlan panaszaival búsítsa Istent ... midőn 
inkább buzgó hálaadásokkal tartoznék [Kemlr. 329]. 

pszaltérium zsoltároskönyv; psaltire; Psalter. 1597: az 
psalterium az templu(m) bely az zaz renden mind el zaka-
dot volt [Kv; Szám. 7/III. 30]. 1598: Az magyar templúm-
ba való Psalteríúmnak zwksegere pergamenomert attunk ••• 
f 4 [Kv; i.h. 7/XVI. 41]. 1600: Az Psalteriumhoz veottwnk 
három p(er)gamentumot fl 1 d 50 [Kv; i.h. 9/IX. 27]. 1667: 
Ket psalteriumott kotast f. 3 [UtI]. 1734: Egy ezüstes 
szegeletü ezüst kapcsos Psalterium [Kv; Pk 6 néhai Pákei 
Jánosné Almási Judit javainak memorialisa]. 

Szk: magyar 1599: Az Magiar Psalteriümnak china-
lassara vettünk pergamenomat ... fl. 1. d. 70 [Kv; Szám. 
8/XVI. 27]. 

publicista közíró; publicist; Publizist. 1856: Kemény 
Zsigmond mint publicista s mint politikus íro egyszerre 
lépett fòl 840 körül [PfE II, 63]. 

publikáció 1. kihirdetés, közzététel; publicare, aducere 
la cunoştinţă; Mitteilung. 1744: Mlgs Oláh Püspök Ur(am) 
eo Nsga sollicituskodik az unialt Olah Papokrol emanualt 
Diplomanak confirmatiőjab(an) és publicatiojab(an) de 
hogy minden reszeib(en) ezen Diplomanak felicitalodhas-
sek nem igen remelhettyük [ApLt 4 Árkosi Benkö Ráphafl 
és Imreh József Apor Péterhez Nsz-ből]. 1765: A Szóiga 
Birák ő Kgyelmek ... nem értvén ... az Jobbágyok Szól' 
gálattya iránt kiadott Királlyi Determinatiot, olly formán 
vitték véghez az publicatiót, hogy a Parasztság az ő földes 
Ura ellen fel támodni, és azzal ellenkezni nagy Lábat vett 
légyen [Kóród KK; Ks 18. Cl. 7]. 1786: hogy azon Felsé-
ges Királlyi Decisionak Nomine Communitatis valaki elle-
ne szollatt volna én nem hallotta(m). Minek utána ezen 
Szentséges Decisió Publicaltatása meg eset, Fö Szolgabíró 
Ur előtt elő hozodván az haznak szükségeis, hasonlokép' 
pen publicaltatott, hogy szabadasan az Vidékből hoszhaS' 
sanak bōvséggel az piatzra Sertés hust, és marhátis vághaS' 
sanak hogy elegedendö hus legyen [Torockó; TLev. 4/13-
59-60]. 1789: A Circularisok publicátiőja a ki adott form* 
szerént nem ment [Lokod U; UszLt XIII. 97]. 1851: mind 
asztot feszengetik Deák Gergélyék hogy ha a* Puplicatio (•) 
után költ a* Contractus — nem adnak egy xt is [HéjasfVa 
NK; Pf Nagy Károly lev.]. 

2. kihalás következtében magvaszakadt birtok kihirdeté-
se; publicarea unei moşii/posesiuni fără moştenitor; Be-
kanntmachung eines Besitzums ohne rechtmäßigen Érben 
1632: Igyre Rethy István Deák vr(am) hatod fel szaz vr 
rintot az attiaſiak kepekben, mynekünk az Feyer var-
megjebelj réz Joszaghert illjen okon hogj az mint egj rezz 
megh fen volt az publicationak azertis megh szolittassuk a* 
Directorral [Zágon Hsz; Borb. I Balthasar Jankó de Szagon 
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(34) vall.]. 1667: Az publicatiot nem bánom, ha publi-
cáltatja ő nagysága, csakhogy kérem Kegyelmedet, legyen 
azon, ő kegyelme kezében ne bocsássa ő nagysága, míg mi 
is geneologiánkat fel nem keressük [TML IV, 18 Naláczi 
István Teleki Mihályhoz]. 1677: A' Pubicatiok a' Decre-
tum tartása szerint legyenek ... A* Publicatiok dolgábol 
conferaltatot privilégium, és az arról emanaltatot Articulus 
meg-tartassék ez után-is; mely ecképpen következik. Mivel 
eddig a' deficialt emberek Joszáginak publicatioiban sem-
mi bizonyos Terminus nem observaltatott; Végeztetet, 
hogy ennek utánna mindenkor csak szintén az ollyan defi-
cialt emberek Jószága publicaltassék, a' mostani pub-
licationak szokot processusa szerint, a1 kik a' publicatio-
nak napjanak előtte harmincz két esztendők alat deficialta-
nak; a' kik pedig a' harmincz két esztendők elōt deficial-
tak, azoknak igasságok soha ne publicaltassék az után Fis-
cus számára; hanem a' Fiscus, vagy ha a' Donatarius lé-
szen, az procedalylyon efféle Joszágoknak keresésében lon-
go juris processu. Hogy pedig a' Contradictorok, kik a' 
Publicationak contradicaltanak, igasságokat job módgyával 
Producálhassák ... abban ... illyen mód observáltassék ... 
Az Erdélyi publicatiok az Erdélyi Terminuson ... revideal-
tassanak [AC 188-9]. 1792: az Mlgs Bánffi Familia ... 
mégh néhai Gróff Székely Adam Ur ō nsga halálával az 
Jószágban bé ült vólt, az Publicátionak Contradicált [Kv; 
TSb 10]. 1805: A Feliperesnek Törvényes Szoszolloja 
Létzfalvi Várhegyi János ki által a' fenn hagyandók fenn 
hagyása mellett; bé adja a Transmissio egész Corpussát, 
mely a' Királyi Físcusnak a' Biro defectus publicatioja 
után a' contradicálo Biro successorok ellen valo Perében 
költ [Mv; DobLev. IV/893. la tábl.]. 

3. nemesség/bojérság, áll. nemességlevél/bojérságról szó-
levél kihirdetése; publicarea înnobilării/conferirii titlului 

de boier (unei persoane); Veröffentlichung der Adelsurkun-
de/Bojarenfreibrief. 1640: Barb Alde, Renie Vaszil, Ztoyka 
Vaszil ... Radul Vaszil. Urunk Eo Ngtul vagion levelek 
belliét publicaltak a szeken de nincsen statutioiok rolla 
Publicaltak de udo utan mert levelek A. 1635 emanaltatot 
Publicatioia penigh A 1637 lüt [Herszény F; UF I, 732]. 
'641: az mostani el mult felervarj Generális giülesen (:ne-
k i e kegiel(me)sen conferalt Armalis Leuelŭnket:) publi-
caltatni akarua(n), azonb(an) hŭseghtek contradicalt volna 
3 2 Publicationak, ki miatt czyak in suspenso kelletett volna 
fáradni, azon nekie conferalt kegielmesseghünknek [Thor. 
XV/6 fej-i rend. a Toroczkaiakhoz]. 1722: menyi levelet 
hozta(na)k az Felső Cancellariarol Boörosodni akarván né-
me,Ijek ... csak edgy Bástjás ... hozzám küldette Váradit 
U8V próbálgatott 200. forintot és 6 ökröt igirt ... csak hal-
a s a m el Armalissa(na)k Publicatiojat ... soha eng(em) 
Senki ne(m) Corrumpalhatot [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

4. köztudomásra hozatal, kikiáltás; strigare, vestire cu 
glas tare, anunţare; Ausrufung. 1744: Veczeli Kocsis And-
rás Panaszképpen mongya, hogy az el mult őszkor... keze 
alatt Concredált Sertések közül egyik az udvarból el 
szaladot volna, mely utan jóllehet eleget jártam, s kerestem, 
ue semmikeppen reaja nem akattam ... holott sok rendbéli 
Publicatio, és ki kiáltás után Successu temporis nagy nehe-
r6*1 Kalács pénztt, ugy mint két márjást meg adván reája 
R ó t t a m , s tanalom ötöt Kerzeczi ... Ignát alias Sandru 
^etru oklában [Kersec H; Ks LXII/13]. 1847: Az tekintetes 
*z°lgabíró úr hivatalából lett kitétetése Varga Katalin által, 
^ fa 'usi gyűlésben történt kihagyatása publicatiója [VKp 

publikál 

5. házasulandók kihirdetése; strigare de cäsătorie; Hoch-
zeitsaufgebot. 1750: végezte a' Venerabile Consistorium, 
hogy ezután a' kik Publicatio nélkül akarják magokot co-
puláltatni, a' Publicációt redimálják egy aranyjal [Kv; SRE 
183]. 1791: Az Hazasulandok ... publicaltassanak ... Tsak 
egyszer Vasarnap napon, vagy ha a kőrnyülállás kivánja 
mives napon 3szor de az öszve esketes a' Publicatio után 
harmad nappal elébb ne légyen minthogy ez a' Contra-
dictionak Tőrvenyes határa [M.bikal K; RAk 9]. 1803: A 
Mágnásokon kivül mindenek a' Nemesek is előre tétetni 
szokott publicatiok által copuláltassanak [HbEk]. 

publikál 1. kihirdet, közzétesz; a publica; bekanntgeben. 
1592: Zollottanak eo kegmek az Limitatio feleol igi... am-
meg vrunktol Biro vram eo kegme ertelmet ne(m) vezen. 
Addig ... se Nemesnek, se Nemtelennek hatalmaskodni ne 
engegien, hanem ammikor vrunk publicallia, akkoron 
varosul eo kegmek akarnak zolni feleolle [Kv; TanJk 1/1. 
177]. 1632: Mikoron mv ... a mv uelvnk leh vlt Aszeszor 
Boer Vrainkal egietemben it Fogaras Varaban ... törueniek-
nek discutialasa (!) szekvnkben leh vltűnk uolna Akkoron 
mv elöttvnk Comparealanak Alsó Toriay Miklós deák egi 
feleöl, Mas feleöl ismét Recziey Boeroka ... es ... szabad io 
akarattiok szerent... Kvs Beriuoio(n) leuö molnokban ualo 
portioiokot eörök arron adak Miklós deaknak Negiuen 
három Magiar forinton es Negyuen penzen ... kit az szek 
szenen mv elöttvnk három szek napian publicaltanakis 
hogy ha valaki az Attiafiak Közöl ellene mondo talakoz-
nek, de senki... nem talalkozek [Fog.; Szád. — aKöv. a ne-
vek fels.]. 1634: Mikor az Faluban Reczien megh uette s 
megh alkut Boer Peter Coman Rankaual az Reczy Boersag 
Portioj<a> felet en akkor ott nem voltam, de mikor az szek 
elejben hozta Leuelit hogi publicallia ott uoltam [Récse F; 
Szád. Sztoyka Motok de Sesczeőr Boer (70) vall.]. 1662: 
Melly leveleknek mása a váradi káptalanoknak is megkül-
detvén, hogy azon dolgot a hajdúvárosokon mindenütt 
éjjel-nappal publicálni, kiterjeszteni igyekezzék, nekiek 
nótának poenája alatt az országtól megparancsoltatott vala 
[SKr 405]. 1677: A' Rovás avagy számlálás szerint valo 
Regestrumit az Ado Szedők igazán és szép rendben le-
írván a' Vármegyéken, és egyéb Székes helyeken publi-
cállyák, el-ovastassák, és hiba nélkül lévén, Vármegye pe-
cséti alat, valamellyik Cáptalanban bé-adattassanak [AC 
71]. 1711: szükségesnek lenni ítéltük, Meltoságos Generá-
lis Commendans Uram tetzése is lévén; ez universalis go-
nosznak extirpálására; az Arany, Oroszlános Tallér és Oláh 
Zlotok válóra iránt e determinációt tenni; hogj tudni illik az 
Arany f. hung. 5 denar 25., a Törők Arannyon kivüll melly 
ennek előtte valo váloráb(an) meg hagyatik, az Oroszlános 
Tallér f:2; Oláh Zloth f: 1 : denr. 20 járjon, mellyet is e 
szerint publicalunk, ez országban mindenüt [KvLt 1/201 a 
gub. Nsz-ből]. 1751: Melly Diaetale Conclusumot, hogy 
kiki ez szerent observállyon Circulariter botsatani kíván-
tuk, Co(m)mittállyuk kegyelmetek(ne)k, hogy maga Circu-
lussaban Publicálni, meg tartani, másokkal is meg tartatni 
el ne mulassa [DLev. 11/1 gub.]. 

2. nemességet/bojérságot/privilégiumot kihirdet; a publi-
ca conferirea titlului de noblete/boier/unui privilegii; 
Adelsbrief/Bojarenfreibrief/Privileg veröffentlichen. 1640: 
Urunk Eo Ngtul vagion levelek melliet publicaltak a sze-
ken [Herszény F; UF I, 732. — A teljesebb szöveg publi-
káció 3. al.]. 1660: Kegyelmednek megszolgálom, édes 
öcsém uram, Írasson egy supplicatiót én nevemmel urunk-
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nak, hogy ne adjon nemességet nékiek, noha tudom, hogy 
azt még ország előtt kellene publicálni [TML I, 509 Bor-
nemisza Susanna Teleki Mihályhoz]. 1734: (A varga céh 
tagjai) a nyers marha bőröket, se lakosok(na)k, se idege-
neknek Venni nem engedik, sőt a Vévőktől elis vőtték, ho-
lott Privilégiumokat Vané, nincsené nem publicálták 
előttünk, se tudtunkra nem praetendalták eddig se nem 
éltenek vélle [Dés; Jk449a]. 

3. köztudomásra hoz, kikiált; a anunţa în public, a aduce 
la cunoştinţa tuturor; mitteilen, ausrufen. 1586: minket az 
Eotweos Mester vraim be zolitanak, Es igy zolanak, Ez 
Iffiw vgmond ez Imreh megh bwnheodeot Arról Aminemeó 
vetke volt... Minket penig ereossen megh Intenek bwntetes 
Alat, hogy myert a* bwntetest zenwedte soha zemere Ne 
vetneok soet ez tilalmot hagiak hogy a' teobbínknekis 
publicalnok [Kv; TJk IV/1. 543]. 1595: Hogy penigh en-
nek vtannais az io rendtartasnak esze Ne vezhessen, Biro 
vram, Minden Ceheket hiwattasson, publicalja eo kgme, 
hogy minden Ceh Ceh lewele rendtartasa veztese alat vgy 
vegie(n) be az keozteok való Iffiusagban, kik megh haza-
sottak vagy elseoben Az varos keozibe meg eskeggiek es 
magat be írassa8 [Kv; TanJk 1/1. 251. — aA város Polgár-
könyvébe]. 1602: az Templomban ... az valaztot plébános 
vramat Pal vramat az Aztalhoz allatwan esmet biro Vram 
Tanach es varos kepeben keozeonte megh Aida, es 
zerenchyeltete, publicaluan az valaztastis az papy rend, és 
az egez varos nepe eleott [Kv; i.h. 404]. 1740: midőn az 
Militia nyári Qvártélyb(a) Szállat, az nyári Quartélhoz 
competalo Regulamentalis dispositiokat mindenfelé ki 
adtam az Commissariusok(na)k, az Comissáriusok is pub-
licálták az Szegénység(ne)k, de az Militia aval keveset 
gondolván, tsak meg vészi a magáét [Kéménd H; Ks 101 
Zejk István lev.]. 1756 k.: Olcsó lévén az Marha fellyebb 
egy poltránál ne mérettessék az húsnak fontya, 's még ma 
a* Familia parantsolattyábol hogj az Bírák publicállyák, és 
mán tul observáltassak committáltatik [Torockósztgyörgy 
TA; TLev. 9/9. 2a]. /772: A mikor Tizedes voltam a Ne-
mes Város sokszori conclusumát a szemetet és Ganajt ne 
hordanák az Uczára Hadnagy Ur parantsolattyábol elégszer 
publicaltam, de mégis a mint látom a Marha Ganajt Bor-
bély Merki Gábor Uram még most is a maga kapuja 
eleiben az Uczára hordattya és az Uczát majd el szorittya 
vélle [Dés; DLt 321. 68a Jos. Vetsei (27) ns vall.]. 1791: 
Commissio is botsattassék ki belső és kűlsö Fertály Kapi-
tanyaira hogy Fertályokban publicályák, hogy senki-is a' 
maga Nyilyáin kivŭl más Nyillyába szabadoson az Ökreit 
ne ereszsze mert ha más Nyillyában tanáltatik legottan bé-
hajtatik [Kv; TanJk IV/8. 54]. 1826: Mely edgyezésünköt 
oly véggel kívánunk sepsiszentgyörgyi bíró Királly József 
urammal közölni, hogy ezen edgyezésünköt a szentgyörgyi 
teljes communitásnak tudtára adni, publicálni és szóról 
szóra felolvasni ne terheltessen [Árkos Hsz; RSzF 118]. 

4. meghirdet, hirdetést tesz közzé; a publica/anunţa, a 
aduce la cunoştinţă; anzeigen. 1761: A Dohányt el hozták 
minden felé Publicalom edig csak 6, Papusa költ el, benne 
toábrais a Ngod Parantsolattyát alázatosson el várom [Bu-
tyásza Szt; TL. Pap György gr. Teleki Ádámhoz]. 1780: 
talalván Vacantiába maradott Verőket, mellyeknek heveré-
sében a' Mlgs Famíliának, az Országnakis közönségesen 
nagy kára forog, tehát az illyen vacans Verőket a' Birák 
publicállyák [Torockó; TLev. 6-7]. 1808: A M országi 
nagy oskolakat Publicálni kell, es Collectazni [M.bikal K; 
RAk 40]. 
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5. (illetéktelenül) nyilvánosságra hoz, híresztelj a face 
cunoscut, a da publicităţii; veröffentlichen. 1657: Én nem 
remélem, hogy az mostani hírekre nézve urunk be jőjön, 
ezt azonba ne publicálja Kegyelmed [TML I, 57 Kövér Gá-
bor Teleki Mihályhoz]. 1823: Ma szerentsés ember voltam, 
mert Csernátoni Sámueltől egy fertály pálinkát kaptam 
Mind Nánássa azért hogy amit láttam senkinek ne publi-
cályam [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827 Csarvási 
Josef (73) ns idézi Bajkó János ns lovászmester szavait]. 

publikálandó kihirdetésre/közzétételre kerülő; care urme-
ază sä fie publicat; bekanntzumachend. 1787: ha... az publi-
cált, és publicálando parantsolatok nem improtocolláltattanak 
a Falú Nótáriussá által, annyival is inkább ezek Honaponként 
a Falu előtt nem revocáltattanak, indispensabiliter a Notariu-
sok fognak megbüntettetni [Torockó; TLev. 3/1]. 

publikálás kihirdetés, közzététel; publicare, aducere la 
cunoştinţă; Kundgebung. 1609: Bonczidai Gergely cs 
Kerekes Pal vramek hogi Desre menenek az Harminczad 
publicalasara adtam az louaknak 4 veka zabot [Kv; Szám. 
12b/IV. 298]. 1662: Kassára azért ad diem 28. Januarii 
mind vármegyék-, városok- és várbéli tisztviselők össze-
hívattatván, császár is az ország nevével Kassa várasának 
az hét vármegyékkel, azokban levő várasokkal a diploma 
tartása szerint a fejedelem birodalma s keze alá való en-
gedtetése s azoknak bírattatásoknak módjainak publicálása 
... nagy solennitással végbement vala [SKr 286]. 

publikálatlan ki nem hirdetett, közzé nem tett; ne-
publicat; unveröffentlicht. 1738: Kgmeteknekis per Prae-
sentes seriő committállyuk, hogj ez annectált Pátenst a' fen 
irt declárátioval indilate solemniter mindenik nyelven 
publicáltassa minden hellyeken, mely publicatiora olly 
Commissariusokot denominállyon, kik voltaképpen el jár-
janak az dologban, élőbbéni Pátensünkben parantsolt mod 
szerint, és tsak egj Clausulát vagy szot se hadgjnak magya-
rázatlan, s publicálatlan, hogj minden rend ertse meg s 

tudhassa magát ahoz tartani, és bolondságbol ne vétkezzék 
[Borb. II a gub. Nsz-ből]. 

publikált 1. kihirdetett, közzétett; care a fost publicat; 
bekanntgemacht. 1787: ha ... az publicált, és publ icá lando 
parantsolatok nem improtocolláltattanak a Falú Nótáriussá 
által, annyivalis inkább ezek Honaponként a Falu előtt nenj 
revocaltattanak, indispensabiliter a Notariusok fognak 
megbüntettetni [Torockó; TLev. 3/1]. 

2. - kauza kihalást/magvaszakadást kihirdetett ügy; caZ 

de rămînere fără moştenitor dat publicităţii; über AuS' 
sterben/Erbenlosigkeit bekanntgemachte Angelegenheit* 
1677: A' Publicatiok a' Decretum tartasa szerint legyenek 
... A* publicált causaknak elő-vétetését a' Directorok, Iţnō 

Mesterek, Praesidensek, ne halogassák ... és a' szegig 
Causansokat ne költessék [AC 188-9]. 

3. meghirdetett; care a fost anunţat; angekündigt. 182J-
Mi ... mái napra celebralando publicált Licitatiora megj^' 
lent Licitator Commissariusok: Adjuk tudtokra mindenek-
nek3 [Ne; DobLev. V/l 128. la. — aKöv. a hirdetés szöv.]. 

4. nyilvánosságra hozott/kimondott; care a fost dat pj ' 
blicităţii; veröffentlicht. 1664: Mert bizony Uram, nem 
vozhatik el az én elmém az ő felsége egyszer derekason 
publicált sententiájától és prophétiajától [TML III, l ? 1 ^ 
Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 
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publikáltat 1. kihirdettet; a dispune sä fie publicat/dat 
publicităţii; kundgeben lassen. 1595: Amj nezy Az Colos-
warat lakosoknak Drabantsagra ez varosból ky Meneset, 
halaztottak eo kgmek erreol való veghezeseket ez Jeoweo 
gywlesre, Mindazaltal az ideo alat vgian publicaltassa Biro 
vram az eleobbi veghezes zerent hogi senky el ne men-
nie(n) ez varosról [Kv; TanJk 1/1. 249]. 1666: némely he-
lyeken a tisztek legitime nem publicáltatván a szegénység 
közt, hogy csizmát s festett posztóból álló köntösöket ne 
viseljenek mégis szegénységinket nem kevés exactiókkal 
terhelték [EOE XIV, 183 ogy-i végzés]. 1718: ha Com-
(m)endans Ur(am) ã Székben vagy Kapitanj Uramék előtt 
Publicaltatná, hogy lenne tudtára mindennek [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-ból]. 1737: hogy nyilvánságasoban consta-
'yon és ne talántán némelyeknél feledékenységbe mennyen, 
Commissionaliter ac positivè injungallyuk Kglmdn(e)k in 
gremio sui Circuli Sedis Solemnitėr publicaltassa 
kglm(e)d, hogy az Ország Gyűlésé Continuatiojára Szent 
Marton napra ... ide a Fö Tisztek a Deputatusok, Királyi 
Tábla Fiai, Itélŏ Mester, minden Regalisták, és Taxás Va-
rosok Expressusi conflualni tartsák szoross kötŏlösé-
gek(ne)k, és el ne mulassák [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 
1757: Udvar Biró Vram publicáltatta vólt, hogy a' kinek 
adós jőjjen elé, és mi Birákul Betsü szerint javaiból az Cre-
ditorokat fizessük ki [GálfVa KK; Ks 66. 45. 17c]. 1765: 
Nagsagtak ... Commissioját az strasálás iránt publicaltatta 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1792: azon fenn Declaralt Ki-
rállyi parantsolatot ... maga Circulusába mindeneknek 
Publicaltassa, és hogy kiki következhető kárát el tavosz-
tathassa értésére adgya [JHb LXVI/30 gub.]. 1856: Simon-
fi Dániel4 az Contractusokot nem mutatom meg — s az 
földeket sem adom ki mig äz Cs: K: Hivatal nem fogja 
publicáltatni hogy ki kell adni [Egerbegy TA; Tolvaly lev. 
~~-aErtsd: ezt feleli a zálogos földek visszaadására nézve]. 

2. kihalást/magvaszakadást kihirdettet; a dispune să fie 
publicată rămînerea fåră moştenitor; Aussterben/Erben-
[osigkeit bekanntgeben lassen. 1667: Az publicatiot nem 
bánom, ha publicáitatja ö nagysága, csakhogy kérem Ke-
gyelmedet, legyen azon, ő kegyelme kezében ne bocsássa ő 
nagysága, míg mi is geneologiánkat fel nem keressük. 
Hiszem ha nem deducálhatjuk az geneologiát, ö nagysága 
kegyelmességében leszen, kinek conferálja [TML IV, 18 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1671: Ugi adatik erte-
sŭnkre Dés es Sibo közot való Szinnje nevú Faluhoz Radak 
Laszlo defectussan mas verek nem talalkozanak minek-
okaert poroncsolljuk kglsen azon Radak Laszlo defectussan 
Publicaltatni az orszagnak arról való constitutioja szerent el 
ne mulassa hova hamaréb hűséged Commissionkot veven 
® U 9 a fej. Szentiváni Sámuel fisc. dir.-hoz]. 1677: ha 
mely Umak vagy Nemes embernek magva szakadásán, an-
nak Jószága redeal ad Fiscum Regium; mely defîcialt jó-
szágnak appraehensiojában és collatiojában e' mód obser-
valtassék, hogy a' Fiscus per Directorem az Ország Tōrvé-
nye szerint, a' Joszágot legitimé publicaltassa: és a' Cont-
radictorokat evocaltatván, procedaltasson ellenek ... ha a' 
törvény a' Fiscusnak itili, per manus conferalhattya a' 
k|nek akarja [AC 203]. 1786: midőn 'a Mlgs Regius Fis-
c u s Per defect(um) Biroíanum 'a Biro Jószágát publicáltat-
ta, tsak 'a N. Lakit publicáltatta és ... Az Ingerensekis 
egyébbe nem ingerálhattanak hanem tsak 'a Nagy laki Biro 
rész Jószágban [Ne; DobLev. III/607. 36]. 

3. nemességet/nemeslevelet/privilégiumot kihirdettet; a 
Q|spune să fie publicată înnobilarea/scrisoarea de înobilare/ 

publikáltat 

acordare de privilegiu; Adel/Adelsurkunde/Privileg mittei-
len lassen. 1614: Mint hogi Enieden es teob mezzeo varo-
sokban, ennek eleötte ualo wdeőkben sokan Nobilitaltak es 
eximaltattak, melj nem cziak affele varosoknak hanem az 
egez orzagnakis karos. Vegeztwk azért hogi ennek utanna 
senki affele varosokon ne eximaltassek, seot ä kik uolna-
nakis affélék kik leueleket az Colosuari Articulus után 
publicaltattak uolna, ennek utanna à fele leuelek Inuali-
daltassanak [Ks 87 ogy-i végzés]. 1641: az mostani el mult 
feiervarj Generális giülesen (:nekie kegiel(me)sen conferalt 
Armalis Leuelŭnket:) publicaltatni akarua(n) ... hűseghtek 
contradicalt volna az Publicationak [Thor. XV/6. fej-i rend. 
a Toroczkaiakhoz]. 1646: Az bechjwlletes Vensegh fen 
leuen biszonios okokért, tudni illik, hogy az Orszagh 
giwlesere egy biszonios emberwnket kwldenwk ala ... Fe-
yeruarrol... levelet kwldeőttenek volt, hogy az Priuilegium 
leuelet kwldenwk ala publicaltatnj [Kv; SzCLev.]. 1677: 
Valaki Armalist extrahál, ne csak Ország Gyűlésén, (mely 
szabadságában ál) hanem ha az országbéli ember, a' mely 
Vármegyebéli vagy Székbéli volna, ott-is publicaltassa Ar-
malissát; ha penig nem ez Országi ember, mint hogy ha 
tisztességbéli személy, kell-is valami bizonyos rendinek 
lenni: annakokáért valamely helybe(n), vagy valakinek háta 
meget lakik, annak Székes helyén publicaltassa; ha penig 
Zászlók alat, vagy csak nötelenségben, és semmi bizonyos 
helyben nem lakos ember volna, bár Ország Gyűlésén 
publicaltatta légyen-is, de annak idejében, mihelt bizonyos 
helyet verhet magának, azon helynek Székes helyén akkor 
publ icáitassa, az Ország Gyűlésén löt publication kivűl-is 
... egyébaránt erōtelen lészen Armalissa [AC 78-9]. 1710: 
Bánffy Dénes ... naponként nagyobb-nagyobb splendorral 
kezdé a maga udvarát nevelni ... kivált minekutánna a ba-
ronátusi titulust publicáltatá [CsH 112]. XVIII. sz. v.: Ngto-
kot soha effectivë á Gubemium nem publicaltatta, hanem 
tsak akarta, azért a Republicatio nem szükséges [GyL. N. 
Solymosi Kontz József lev.]. 

4. köztudomásra hozat, kikiáltat; a dispune să fie dat 
publicităţii/sä fie strigat/vestit cu glas taré; ausrufen lassen. 
1597: Az zankazas, allorczaba walo Jaras ... tilalmas 
legien, mely wegezeseket ew kegme ... publicaltassa es 
kialtassa megh [Kv; TanJk 1/1. 306]. 1602: Az zeoleo my-
weseknek fizetesek es etel Adások feleol aminth ez el mult 
gyewlesben vegeztenek volt mostannis azon vegezest ere-
yeben hadgyak biro vram vyologh publicaltassa [Kv; i.h. 
409]. 1620: mind az Zeőleő karokat, mind penigh az Sin-
delieket sokkal reőuidgiebben czinalliak, hogj nem mint 
ennek eleötte ... Hogj azért ezis tollaltassek, es az regi Jo 
vsus introducaltasek, eo kglmek varosul vegeztek, hogy Bi-
ro vram publicaltassa, hogj ... hozzabban czinalliak, mind 
az karokat, mind penigh az Sindelieket [Kv; i.h. II/l. 295]. 

Szk: kiáltás által 1621: Melj dolgokat Biro Vram eő 
kglme kiáltás altal publicaltasso(n) [Kv; i.h. H/1. 328]. 

5. (ki)nyilváníttat; a dispune sä fie deciarat; ftlr etw. 
erklăren lassen. 1807: tessék 8d Napok alatt az M. Bagói 
Szálos erdőnek ... osztályára megjelenni, különben ha ki 
nem jön is az Exponens Ur adhibitus Regiusok által fel 
osztja és distingváltottya a magáét az Urétol, a1 mit pedig 
az M.Bagói Erdeiből mint osztatlanból vágatott az Urffi azt 
megbetsülteti és azon tőrvényesen meg is perli, az erdőnek 
pedig el adásától inhibéáltottya az Urat ugy esvén értésére 
az Exponensnek hogy aruba botsátotta, hogy ha pedig el 
adta vólna az Exponens részit abba ugyan Munkálódni fog 
hogy le ne vágódjék, de ha el talált késni és az egészsz 
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szálos erdőt el pazéllotta tudja meg és legyen hírével hogy 
vesztegetőnek fogja publicaltotni [Ne; DobLev. IV/909. 
lb]. 

publikáltatás 1. kihirdettetés, közzététetés; publicare; 
Bekanntmachung. 1786: Azon Regia Decisio Publicaltatá-
sá alkalmatosságával ... kik mit és ki felelt légyen nem 
tudom [Torockó; TLev. 4/13. 29]. 

2. nemeslevél kihirdettetése; publicarea scrisorii de înno-
bilare; Veröffentlichung des Adelsurkunde. 1677: Armalis-
ták mint procedallyanak Armalisok publicaltatásában [AC 
252]. 

publikáltatik 1. kihirdettetik, közzététetik; a fi publicat; 
bekanntgemacht werden. 1586: Az Capitanokat Biro vram 
minde(n) feleol be hiuattassa, es az tizedesek Altal minden 
haznal ez egez varosban publicaltassék Az vamnak zabad-
saga, hogy tudatlansagh miat vamot Ne Aggyon senky [Kv; 
TanJk 1/1. 24]. 1717: Kŭkŭllöváratt a hid végénél... egyéb 
boros helyeken a faluk végin erigaltass(an)ak Dézmás szí-
nek és publicaltassék, minden Dézma ado Ember, mustya-
(na)k el vesztése alatt oda vigye mustyát minde(n) napon, 
az mennyit az nap szűr hordoba, a Dezmásokhoz, és azt 
meg istápolván, azon napi szedésből adgya ki az Dézmát 
igazán, hasonlót követvén más, es 3mad napon is mind 
addig, mig szŭrettyé(ne)k vége lesz [Sárd AF; UtI]. 1759: 
(A király parancsolatja) falunként, és a macsukások által 
házanként publicáltatnék a' Szóigabirák Circulussiban 's 
Circulárisok által [Hermányi, EDem. 119-20]. 1766: In 
anno 1764 Bécsben a pénzverőházban elvétették a rézkraj-
cárnak való materiát, hanem ahelyett még a réztől meg nem 
tisztíttatott arany cruda materiát verték krajcároknak, me-
lyet most vévén észre, mindenütt publikáltatott, hogy vi-
gyék be a kamarára s egy-egy német forinttal beváltják 
[RettE 206]. 1783: A' midőn circulárisok publicaltatnak 
akkoris a Sz. Biro eleiben meg nem jelennek4, azt praeten-
dálván hogy ha a circulárisok nállok maradnak fel olvassák 
magok kőzt [Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb kezével. 
— aA torockóiak]. 1797: publicaltassék lmo Hogy ezután 
a' Causansok ügye a' Partialisba fel nem vetetödik hanem-
ha Procuratora leszen, leszen ket Prokurator a' kik is olly 
summáson nem taxallyak a Causansokat. 2do Hogy a' 
Causansok magokat egy nappal a Partialis előtt jelentsék 
[M.bikal K; RAk 23]. 1808/1809: Már most nem emleke-
zem régitske lévén a' dolog, a1 kérdett rendelés publicálta-
tott volté vagy nem [UszLt ComGub. 1753u]. 

2. nemesség/bojérság kihirdettetik; a fi publicat conferi-
rea/acordarea titlului de nobleţe/boier; Adel/Bojarenfrei-
brief veröffentlicht werden. 1650: producaluannis eő 
kgmek megh ez előtt egj nihany időuel priuilegiumoknak 
pariaiat ... mely az mint lato(m) publical tátott is kgtek 
Zekin Contradictio nelküi [Fiátfva U; UszT 8/64. 75a]. 
1664: A. 1617, in civitatee Albae Juliae, az level nem pub-
licáltatot ugian, de az őrőgh Fejedelem Aszszoni eö Nga 
idejeben is hellyben hagyatot in A. 1657. 7 Febr., az olta 
boéri szabadsággal eltek, s lovak hatan is szolgáltak Ra-
dully Pulczy popa kiuüll, ketten [F.szombatíva F; UF II, 
279]. 1744: Czifra Szabó János Néhai Mlgs Lonyai Anna 
Aszszony Jobbagya volt, de a mint értettem ugyan az Asz-
szonytol Manumittaltatott, es az Manumissioja publical-
tatott is, de Contradicalt é valaki avagj nem, nem tudom 
[Szécs Sz; TKI Joannes Farkas (62) vall.]. 1748: manu-
missiojok Vágjon néhai Mlgos Lónyai Anna Aszszonytól; 

az Armalisok pedig ... Leopoldus Császártól; publicáltatotţ 
is ezen n(eme)s Kraszna Vár(me)gje székin azon armalisi 
de hova való szolgálo jobbágjok vóltanak én azt nem tu-
dom [Somlyó Sz; TKI Franc. Tidorik (67) jurassor vallj. 
1822: Esedezem Nagyságodnak alázatoson, és a Tekéntetes 
Rendeknek nemességemről bé adott ok Leveleimhez képest 
mint nemes személy publicáitassam, arról nékem hiteles 
Testimonium adattasson, és 'a katona quartélyostól Zila-
hon menté tétessen, 'a Városi Hajdúság fiamról le vétessen, 
magam pedig a' Servitorok Sorába tétettessem [Zilah; 
Borb. II Décsey György lev.]. 

3. köztudomásra hozatik, kikiáltatik; a fi publicat/dat 
publicităţii; ausgerufen werden. 1782: Mi voltátol fogva 
publikáltatott az pipázás láttam pipázni sokakat az utzák-
ban [Szőrcse Hsz; HSzjP Josephus Szőrtsei (47) ns vallj-
1818: a' Kovats hordás a' Vármegyében publikáltassék 
[Dés; Dlt 319]. 

Szk: dobszóval 1794: (A) Házanak ... Arendában le-
jendö ki adattások ma és holnap dob szóval publicáltatván 
a' Licitácio a' közelebb jövö Hétfön dél utan mennyen vég-
hez [Kv; SRE 309]. 

4. házasulandók kihirdettetnek; a fi strigat numele per* 
soanelor care urmează sä se cäsătoreascä; Eheschließende 
aufgeboten werden. 1843: Miszti Dánielt... Budai Borbára 
Hajadonnal, minekutánna háromszor de Catedra publical-
tattak volna, és égyben kelhetésekre nézve semmi akadály 
magát nem adta elő ... egybe eskettem [Bádok K; RAk 60]-

5. vminek nyilváníttatik; a fi deciarat...; zu etw. erklärt 
werden. 1780: nem akarván a' kohokban, és Verőkben va-
laki a' rendelt fizetésért el-menni, az illyen, a* kohokba és 
Verőkbe ... ne hivattassék, hánem a* Birák(na)k deferáltas-
sék, és a* Mlgs Familia erejével, mint ennek végzéseit Meg 
rontó, azon munka tételektől el-tiltassék, ha osztán ugyan 
csak a1 Mlgs Famíliától Instantiája által fel szabadittatását 
Meg nyerné, a' Bíráknak p(rae)sentálván, a' 12. forintot te-
gye le, és szabados munkásnak az után publicaltassék [To-
rockó; TLev. 9a]. 

publikáltatott kihirdettetett; care a fost publicat/dat 
publicităţii; veröffentlicht. 1695: Romai Császár KglmcS 

Urunk ö Felsége Decretumihoz conformáltatott, és ez jelen 
valo esztendöb(en) Juniusban Fejérvár Várossában celeb-
ráltatott Ország Gyűlésében publicáltatott, ä Nemes Ország 
Statussinak Regestruma [Borb. I hiv.]. 

publikán 1. papagáj; papagai; Papagei | pelikán; pel(' 
can; Pelikán. 1595: 20 July János Deák vitt Vrunk zamara 
Virginat, Publikant es valami Eőreg ladat 3 louan zeke-
re(n), fizette(m) neky f — d 35 [Kv; Szám. 6/XVI. 136]. 

2. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributiven1 

Gebrauch: publikánszínü, sárgászöld; galben-verzui; gelb' 
grün. 1629: Egj puplican lancz modo(n) czynalt geman* 
gjvrv [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1743: Puplican Sellyemm^ 
czeruzával irás utan fejeressel varrott Agjra valo két Parn* 
hajjaival [Marossztkirály AF; Told. 19]. 

publikánmadár 1. papagáj; papagai; Papagei | pelikán* 
pelikán; Pelikán. 1592: 7 die Április ... wyda Mihály vyzefl 

vrűnk Zamara egy pûpliikàn Madarot 2 Loûon zekeren 
Tordara f — d 50 [Kv; Szám. 5/XIV. 306 Éppel Péter sp 
kezével]. 

2. pelikán-ábrázolás; (pictură care reprezintă un) pc]í' 
can; Pelikandarstellung. 1752: Gyōrfi alias Simon Marton 
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••• Templomot megvakoltatta meg meszeitette, es maga 
kőlcségével a Praedikállo szek felett szép supellatott csinál-
tatott egy Publicăn madár hét fiaival egyŭt lévén a super-
laton [Bő MT; MMatr. 265]. 

publikánszín sárgászöld; galben-verzui; gelbgrün. 
1657: Vagion mas egy Pappla(n), kinek az keőrűletj publi-
căn szin atlacz, az keözepe penigh Aranias tarka matéria 
[Mihályivá NK; JHb XXII/42]. 1674: Vöttem ismét Kató-
nak Publikan szin perpetat 1 singet es fel fertályt flo 1 de: 
!2 [Törzs]. 1683: vettünk ... 2 sing Publicán szin kőz per-
Petát singit 70. pen(z) Teszen f 1/40 [UtI]. 1688: Egy pub-
likan szin gomb száras Nyári mente veres kafftányal berlett 
[Beszt.; Ks S Mise. 27]. 1699: Ket keszkenyő egyik ... Az 
másikon puplikany szin sellyemből s arany fonalból kőtőt 
szegeletek vadnak [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1717: 
Pupükanj szin Ferfi(ne)k valo mente arany varas rajta [TSb 
26]. 1723: Vagyon ... két sing egy fertály — s — egy per-
czentés puplicán szin elegyes pántlika [Koronka MT; Told. 
29/2]. 1739: Egy bublikán (!) szin kamuka szoknya ezüst 
kőtes Galandol Vállal edjütt [Sajókeresztúr SzD; BLt 7]. 

1J43: egy pub likany szin ... tafota supellát [Vessződ NK; 
Somb.]. 1751: Egy Publikán szin Bársony Szóknya [BíN]. 
1768- Egy publikán szin ágy Superlát ezüst csipkés [Nsz; 
TGsz 51]. 1776: egy publikán szin Sellyem paplanyok 
[Hr]. 1811: egy Ujjas kurta Karakó Publikan szin ... egy 
fekete bársony Karakó Veres bársony [Mv; LLt]. 

publikánszínű sárgászöld; galben-verzui; gelbgrün. 
1589: Egy dupla tafſota® zeold puplican zineö [Kv; KvLt 
Inv. 1/2. 48. — "Értsd: szoknya]. 1595: Egy zekfeo zjneo 
zederjes verfelies kamuka dolmány puplica(n) zjneo taffò-
tawal [Zsombor K; Somb. Sombori László reg.]. 1615/ 
1628: Puplican szinw taffota keues — heyan egi singh f 1 
jj [Kv; RDL I. 96c]. 1681: Egy Puplican Szinjü Finies 
pustes Selliem Szoknia [Beszt.; LLt]. 1769: Paludgyai 
J°sef... kolosvári Fi cir(citer) 21 vagy 22 esztendős... Sár-
8a hoszszu hajú bajuszszu, publican szinü veres rókával 
Prémezet mentébe, hasonlo nadrágba ... elszökvén ... jo 
^•zet alat az Udvarhelyi Tŏmleczbe bé hozni el ne mulas-
sák [UszLt XIII. 97]. 1776: egy Publikán szinü nestel pré-
mezett egy arany varrással és kőtőt arany gombokkal úgy 
egy zöld bársony Nusztal prémezett [Hr]. 

publikánus vámszedő; vameş; Zöllner. 1710 k.: Go-
jj°szakaróim azzal is mocskoltak, hogy kiforr a kalmárvér 
j!e,őlem, hogy az anyám annak a leánya volt; kiknek azt 
e'eltem: inkább akarok kereskedni, mintsem húzni-vonni, 

ajándékot venni, mint ők, aminthogy nem is vettem, sem 
namiincadokat, arany, kéneső és egyéb affélét árendálni, 
Pfhlicanus lenni, uramot, hazámot akképpen megcsalni; 
ţ?na kezemen volt volna talán nékem is a kulcs sokszor, 

'ltom is a gyermekemtől, soha publicanus, soha számadó 
*olga ne legyen, amennyire lehet; ne is igyekezzék keres-

ÜHÄU' d e r e k a s a n n e i s üzze» kivévén a bort és búzát az 
főkhöz képest, kivált ha látja azt, hogy az egér a mezőn 
szaporodni kezd hirtelen s rendkívül, bízvást gyűjtsön 
ívf“döre mindenféle gabonát: nem veszt benne [Bön. 

"4-5] — L. mégBIm. 1037. 

/5j?"b|ikánzöld sárgászöld; galben-verzui; gelbgrün. 
tft

 Egj scharlat beo felseo ruha pupplican zeold tafo-
' bellet f. 55 [Zsombor K; Somb. Sombori László reg.]. 

publikum 1. közügy; probleme de interes public/ob-
ştesc; öffentliche Angelegenheit. 1672: mind azokról, mind 
az publicumokról bővön írok Kegyelmednek [TML VI, 64-
5 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 1676: Az az czél: 
Bánfi Dienes halálával semmi nemesi szabadság, semmi 
publicum helyre nem állott; idegen országokkal való egye-
zés, confoederatio sem lehet, nevezet szerént Kegyelmed 
miá [TML VII, 207 Matskási Boldizsár ua-hoz]. 1710: 
Haller István ... mihelt praeses lőn, üldözni kezdé a mi 
reformáta relígiónkat, afelett az ajándékon halálban kapott, 
valaki jobban fizethetett, az igazság ellen is annak szolgált, 
soha a publicumot nem cúrálta, hanem a privátumot [CsH 
440]. 1710 k.: Jaj az országnak, ahol a publicumra és a 
populusra olyan gond vagyon csak, mint az én éltemben 
volt Erdélyben ab anno 1656. mai napig [Bön. 694]. 1769: 
Ns Érdélly Országában a régi háború és táborozo üdökben 
sokféle hasznos és publicumot s Hazánk jovát néző Leve-
lek a Mlts K. Gubernium Arhivumábol el tevelyedvén, 
akadtanak meg némellyek Faluk és városok kózöt né-
mellyek pedig különös Possessorok és adozo renden lévő 
Emberek(ne)k is kezénél [UszLt XIIII. 197]. 1777: Miháltz 
Antal V. Nótárius, és Balla János Supernumerarius Ass(es-
s)or ŏ Kegyelmek ... az publicumoknak folytatása miatt az 
Tekintétes Tábla mellől nem mozdulhatván ... Mlgs Fő 
Ispány Káinoki Lajos Ur... másokot exmittálni méltóztatott 
[Asz; Ks 89]. 1779: A Periódusnak tegnap volt utolso 
napja már Szent István Király napig a' Tekintetes Tábla 
Törvényes dolgok fojtatására nem Conflual, hanem Pupli-
cumok s egyéb apróság Instantiak fognak agitaltatni min-
den két Hetben égy napon tudnilik HetfÖnn [Kv; SLt XL 
Mart. Ágoston Suki Jánoshoz]. 

2ĕ közösség; comunitate, colectivitate; Gemeinde. 1763 
u.: Lehetetlen hogy a' Publicumnak illyen szembe ōtlö 
nagy kárával tovább szakasztassék ez az Administratio 
[Kv; BK]. 1786: Minthogy mi nállunk Torotzkon a' Ferri-
culturát ... naponként hanyatlani keservesen tapasztallyuk 
... ha a Felséges Királlyi Gubernium azon Ferriculturát aka-
dállyaztato abususokat és impedimentumokat ... el-hárit-
tani nem méltóztatik, mind nékünk ... mind a' Publicum-
nak igen nagy kárával nállunk és közöttünk a Ferriculturát 
ne későre cessálni kelletik szemlélnünk [Torockó; TLev. 
9/24]. 1809: (A gub.) határozását... nem vellicalhatja ma-
gának hasznára a' publicumnak kárára, nem disputálhatja3 

[Szu; UszLt ComGub. 1753u. — aA városi tisztség]. /820: 
minden Czéh Tagja igyekezzék az ide való Publicum szá-
mára Erdéllyi Materialékbol, az időhöz, és a' népnek ahoz 
alkalmaztatott Sorsához, 's maga viseletéhez kivántato illő 
munkákat, még pedig elegendőket készitteni, és árulni [Kv; 
FésCJk 29]. 1825: gondoskodott városunk az aránt is ... a' 
Piatzi nagy Templomán aloll — eddig árulni szokott Áru-
sokat tsak ugyan a' Publicum Commoditássába lévő 
Uttzákra deriválhassa [Torda; TLt Közig. ir. 2521]. 1833: 
nékünk Tordai Sütőnékül azis a' fatumunk, hogy mü 
konnyü kenyeret szoktunk sütni, mü vizes nehéz kenyeret 
nemis tudunk, nemis kívánunk a' Publicum tsalására 's 
nehezségére sütni [uo.; TLt Praes. ir. 1534]. 1841: az érde-
kelt uttzát ne engednék annyira elgebbedni 's minthogy 
pedig azon uttza — azutanig rosz állapatba volt, az publi-
cum javára hordattattam az Telkemről azon hellyre földet 
[Dés; DLt 391]. 

Hn. 1801: a' Publicum Malmánál [Mv; MvHn]. 1803: 
a' Publicum Tseplesze mellet [Mv; i.h.]. 1812: a' Publicum 
Erdejéből. A Publicum Cserép Csináló helyén [Mv; i.h.]. 
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3. templomi közösség; comunitatea credincioşilor; Ge-
meinde in der Kirche. 1811: így lévén egy Kolósvári Pap-
nak, kivált a" melyiknek Papi fizetésén kívül sohunnan 
succursussa nem-is vólt, 's nintsen-is, az élet terhe által 
való el-nyomattatása; így lévén öltözet dolgáb(an)-is el-
mazurodása, hogy egy Fő Méltósághoz illendőképpen 
udvarolni nem mehet; tsuda, ha egy egésséges, eleven 
gondolat jöhet elméjére, mely a* Publicumnak tessék; nem 
tsuda, ha Hivatala méltóságán(a)k kevéssé felelhet-meg 
[REkLt 32.811 Krizbai Dezső ref. pap lev.]. 

4. csődület, összecsődült nézősereg; mulfime (de 
oameni); Volksauflauf. 1828: Az Alperes Özvegy ... férje 
halála utánn kevés napokkal Övegyi Curiájabol a lehető leg 
nagyobb erőszakkal Horvát János Ur által a publicum 
bámulására exturbáltatott, és özvegyi residentiája nélkül 
nyomorog [Ne; DobLev. V/1129, lb]. 1848: Vérző sziwel 
kell felfedeznem azt, hogy ... véres verejtekkel lett fárado-
zásomnak az a váratlan jutalma lett, hogy ... a tegnapi 
napon ily példáson, és a Publicum bámulására Házombol 
ki zárattam [Maroskoppánd AF; i.h. V/1274]. 

5. közönség; public; Publikum. 1829 k.: Ezen Director 
... nem fogja a nemzeti Játékszint bé piszkolni azzal, hogy 
serházba illő árnyék játékokat játszadtasson a kolósvári dí-
szes Publicum előtt [Kv; KvSzLt]. 1880: Te kacaghatsz en-
gem, Pista, de végtelenül fáj nekem, ha látom, hogy a buta, 
felületes, léha ízlésű publikum kötekedik benned, holott 
erős meggyőződésem, hogy csak idő kérdése, hogy első 
írója gyanánt emlegessenek nemzetünknek [PLev. 79 Jakab 
Ödön Petelei Istvánhoz]. 1894: A publikumnak tetszik, 
hogy a szomszéd faluból való fiú, aki a kollégiumban ta-
nult, lefőzte az Akadémiát [i.h. 169 Petelei István Jakab 
Ödönhöz]. 

6. hivatalos irat; act oficial; offizielle Urkunde. 1710 k.: 
Ott igen kurta lévén a fejedelemséghez képest a kancellária 
is, én voltam egyik kancellista; a szegény Haller Gábor és a 
szegény atyám rettenetes sokat írattak publicumokat vélem, 
úgy hogy ugyan elállottam belé, akkor jócskán és hamar 
tudtam írni [BÖn. 553]. 

7. nyilvánossá/közismertté vált dolog; lucru ieşit la 
iveală; öffentlich gewordene Sache. 1664: Úgy értjük, 
hogy az Kegyelmed oda való járása igen publicummá lött 
Szathmárt, mely ha úgy lészen, veszedelem következik 
belőle, meg mondhatja Kegyelmed [TML III, 145 a fej. 
Teleki Mihályhoz]. 1673: Tudtam, értettem ő nagysága, 
urunk, nehéz felőliem való szavait, bestye fattyú kurvafiá-
val felőliem való emlékezetit, de hogy dolgom ily publi-
cumra menjen, nem hittem [TML VI, 438 Teleki Mihály 
Bánfi Dieneshez]. 1668: lm micsoda hírek jüttek, Kegyel-
med megértheti. Istennek hála, ezek jók, de meglátja Ke-
gyelmed bizony, most udvarnál senki nem lévén, mind 
ezek publicumra mennek, és ezek avagy elébb állanak, 
avagy hogy idején praeveniálják ő nagyságát [TML IV, 
331 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

8. jelzői haszn-ban; cu funcţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch. Szk: - skandalum közbotrány; scandal public; 
öffentlicher Skandal. 1670: Diószegi Istua(n) ... regi 
előttünk profiteált Schismaticusságát Pünkösdi publicum 
Scandalumjával nevelte [SzJk 110]. 

publikumozás diákny kb. közös elverés/páholás; bătaie 
dată (în glumă) unui elev de către colegii säi; gemeinsames 
Verprügeln. 1870 k/1914: Publikumozás: esténként a gya-

nútlanul menőre 2-3 lesbeálló „hoplás" köpenyt dobott s 
azt jól elpufálva szétszaladott [MvÉrt. 36-7]. 

publikus nótárius közjegyző; notar public; Notar. 1592: 
Sigmond derek lewele, illien dolgokrol, hogy az publicus 
Nótárius, procurator Ne lehessen [Kv; Diósylnd. 33]. 

pucér szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruktion: ~ 
kezéhez saját/tulajdon kezéhez; în propria mlnă; zu seiner 
eigenen Hand. 1646: Az finum ezüst, lóra való szerszámot 
beküldőm Kolosvárra édes öcsém uram puczér kezéhez 
[RákCsLev. ifj. Rákóczi György öccséhez, Zsigmondhoz]. 

pucik kemence mögötti padka; laviţä din dósul vetrei, 
prelungirea vetrei în jurul cuptorului pe care se poate 
sta/dormi; Bank hinter dem Ofen. 1811: Az Oláh ... ritkán 
szakad-meg ... Árt néki mind meleg, mind hideg levegő, Ö 
Télbe szereti ülni a' putzikba És nyárba fekünni künn a' jó 
árnyékba | égy Századot altal élt emberről Hallottam, hogy 
meg-hólt ... Arokalyának nagy diszire szóigálhat ... Száz 
Falu-is alig tart a' putzik megett ... égy oly' idejű öreget 
[ÁrÉ 69, 96]. 

Vö. apucok címszóval. 

puciparipa ? kis termetű paripa; cal de talie mică; klei-
nes Pferd. 1852: Egy bama puczi paripa 30 Rf [Görgény-
sztimre MT; Bom. F. VIHb]. 

pucok pucik, kemence mögötti padka; laviţä din dósul 
vetrei, prelungirea vetrei pe care se poate sta/dormi; Bank 
hinter dem Ofen. 1589: latam egi Nagi zolgalo leant hogi 
az agy melleol allapadek fel az puczokba, Az feye boytos 
vala [Dés; DLt 226]. 1631: Mondotta ennekem azért az 
Aszony hogi volt eö neki f. 25: az puczokba(n) asta volt el 
[Mv; MvLt 290. 25a]. 1750: Gellér Mihály susogot Fodor 
Mihályékkal a Háznak edgyik szegeletibé, de mivel én a 
putzokba ültem ... nem emlekezem rá mit beszéltek [Vadad 
MT; VK]. 

Vö. a pucik címszóval. 

pucokpad kemence mögötti padka; laviţä din dósul 
vetrei; Bank hinter dem Ofen. 1781: Ottan a Putzok padon 
leülve ... találám [Vaja MT; VH]. 

púderes púder tartására való; în care se pästreazä púdra; 
ftlr Púder. 1816: Púderes iskotolya ... 32 xr ... Púderes 
Zatsko 1 Rf 14 xr [Kv; Bom. IV. 41]. 

pudermantel, pudermantli öltözőköpeny; mantil* 
îmbräcatä în timpul pieptänatului; Toilettenmantel. I8I& 
Vékony valiz alsó Fersingek 10 ... Púder mantli [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 19]. 1834: Púder mantel darab 2 
Toilette keszkenyö 6 Rozali ki házasitás Laistroma [Bom 
F. IXa]. 

pudli kutya; pudel, cîine; Pudel, Hund. 1760 k: az ket 

Eocsem Uram eszve veszven azt kialtya az nagyob ^ 
kisseb utan var te farka csovallo kis pudli meg tanyitla* 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 

pudlikutya pudel; Pudel. 1812: Maintzbol, Ehrfuhjj 
nevezetű helységből származott... Adjutánt Vogt Christoft 
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egy feketés barna nagy Pudli Kutyával szokott járni [DLt 
61 nyomt. kl]. 

pudor szemérmesség, szégyenérzet; pudoare; Schamhaf-
tigkeit. 1710 k: Ezekből származik vagy ugyan természet 
szerént születik az emberben kettő: az ambitio vagy gene-
rositas, gloriae cupido, mely annak az ő felőle való jó ítí-
letnek kívánása; és a szégyen, szemérem, pudor, mely attól 
a bal ítílettől való félelem, irtózás [BÖn. 413]. 

puſa diákny labdajáték; joc cu mingea; Ballspiel. 1870 
kJ 
1914: Pufa: a lapdázásnak egy szilajabb módja, melyben 
egy a fal mellé állott csoportot, mindaddig, mig a lapdákat 
Össze nem fogdosta, a kivül álló csoport, több lapdával, 
ahol érte ott dobta, sújtotta [MvÉrt. 37]. 

pufáló ütő, ütögető; care loveşte/aplică lovituri; schla-
gend. 1823-1830: Ezen kánikulai vakáción Tompán Botos 
Dánielnél nyaraltam, a fiát Eleket tanítván. Igen embersé-
ges ember volt, de a felesége Nyárádgálfalvi Ozdi Borbára 
unitárius, igen istentelen, szitkozódó szájú, és pufáló kezei 
csak akkor állottak meg, mikor aludt [FogE 102]. 

pufáz üt, ver; a lovi/bate; schlagen. 1870 k./1914: Köpe-
nyegezés ... két-három lesben álló az ott elmenőre, vagy 
épen a kiszemelt áldozatra köpenyt dobott s olvasatlanul 
Össze-vissza pufázta, búbozta, bordázta, bütyközte, duméz-
ta... szóval helybenhagyta [MvÉrt. 21-2]. 

puffadt pufók, dagadt; puhav, buhăit, umflat; dick, 
pausbäckig. 7809: 'Sombori Ferentz ... Retsenyédi ... fe-
kete sárga puffadt ábrázatú, fekete őszibe elegyedett hajú, 
bajuszu, és szemöldökű, fekete, kitsin, 's töbnyire alá néző 
vérmes szemű [UszLt ComGub. nyomt. kl 1677]. 

puffan (ütés nyomán) tompa, mély hangot ad; a bufni; 
puffén. 1631: hallotta(m) aztis hogj mondgjak vala, hogi 
bezegh megh ütek am az Uarasi embernek a seöteteöst (!) 
az hatan, de en azt nem latta(m) czak hogj hallotta(m) hogi 
Puffant [Mv; MvLt 290. 245a]. 

puffanás (ütés/esés nyomán keletkezett) mély/tompa 
hang; bufnitură, bufnet; Puff. 1632: az Ispotali Mester 
utanna ment az Nierges Thamas ura(m) szolgajanak es az 
Puffanast halla(m) chakannial meg vte [Mv; MvLt 290. 
104b]. 1644: Az nem lattam hogi feiszevel verte Üstgjarto 
Istua(n) az szász gjermeket, de a puffanasat hallottam az 
"likőr en lattam akkor a' kezevei csapdossa vala [Mv; i.h. 
291. 414b]. 1763: àz hátom megett puffonást hallék, és 
hátra tekintvén látám hogy Kristóf Andréj leütötte a Főidre 
Vultur Győrgyet [Nagyida K; Told. 9]. 1843: hallattam a' 
Puffanásbol, — hogy a' földre veretett Pekáris [Dés; DLt 
586.14]. 

P“fli ? pamacs; pămătuf; Pinsel. 1806/1818: 1 Haj poro-
zó pufii [Mv; Told.]. 

pufog egymás után több tompa hangot ad; a scoate buf-
nituri; puffén. 1600: Keowesdy Janosne Anna Azzony fa-
ktor ... Annak vthanna egj Palczawal vgy verte az az-
zonth Zentmiklossy hogy vgyan pufogott az Palcha vegy-
b c egy zegh vala en azt hiszem awal serte megh az az-

pugilláris 

zonnak az Állat [Kv; TJk VI/1. 503]. 1632: halla(m) hog 
erosse(n) pufog ualami azt tuda(m) hogi diznot vernek 
[Mv; MvLt 290. 103a]. 1767: En szomszédgya Lévén 
a korcsomárosnak Udvar Máténak ... haliám hogy ott Lár-
ma van s ki menvén az udvaramra hallottom hogy a mint 
verekednek pufag s biztatták egy mást az olá Legények 
de sötét lévén se személlyesen, se a szavakról nem es-
mérhettem [Betlensztmiklós KK; BK. Sütő Ádám (30) zs 
vall.]. 

pufogás ismétlődő puffanó hang; bufnituri repetate; 
wiederholter Puff. 1583: Kowach Ianos ... vallia ... Ezen 
keozbe hallek pufogast es Simy Iaigatny kezde a' Zilagi 
János felesege hog le taglanak [Kv; TJk IV/1. 194]. 1590: 
En hazamba ewltem hallottam az kiáltást es zitkozodast... 
hallottam a' pufogast, de nem tudom kj haygalt, kj zitko-
zodoth [Kv; TJk V/l. 1 Neb János vall.]. 1644: azt nem 
lattam hogy vertek volna Nagy Ianost de hallotta(m) a 
pufogását [Mv; MvLt 291. 495b]. 1652: en az verest 
pufogast ... hallottam [F.volál Hsz; HSzjP Molnár István 
Peter fia (20) jb vall.]. 1723: én a lovakat helyheztetém el 
azonb(an) hallok nagy pufogást vajdeminét, bé fórdulék a 
G. Mätyãs háza félében, hat egy faval veri Nemasagi 
ur(am) mint lehet Luka Hlyet [Maroshodák MT; VGy. 
Prekup Ojnicza (40) jb vall.]. 1789: mégis verte, hogy az 
uttzárais ki hallót pufogása [Dés; DLt]. 1793: hallok benn 
... Nagy Lármát, Tolvaj és Gyilkos kiáltást, Ütést, pufogást 
[Dés; DLt]. 

pufók telt arcú; bucălat, bucălai; pausbäckig. 1815: 
Stojka Szüli ... pofok ábrázatú [DLt 305 nyomt. kl]. 1846: 
Szántóán Tógyer... rendes óru, kerek pofók piros ábrázata 
[DLt 1005 ua.]. 1847: Dát Mári ... barna piros pofók ábrá-
zatú [DLt 561 ua.]. 

Vö. a pöfōk címszóval. 

pugillare írótábla; tablă/täbliţä cerată/ceruitä; Schreib-
tafel. 1732: egy tokban ezüstben foglalt pugilare, pugillus-
sával, és ezüst arannyos szélű occuláral | Egy éléfánt csont-
bol való pugilláre aranyos tokban [Kv; Ks Komis Zsig-
mond lelt. 11,22]. 

pugilláris író/jegyzőtábla; tablă/täbliţă ceratä/ceruită; 
Schreib/Notiztafel | bugyelláris, erszény; pungă de bani; 
Geldbeutel. 1711: 6 Fedeles Pugilláris ... 1//44 [ApLt 5 
Apor Péter inv.]. 1806: 20 Rforintok ... putyilárisával 
együtt ... elveszett volna [Szárhegy Cs; RSzF 262]. 
1807: Papa egy Pugilarist vett [Dés; KMN 360]. 1808:2 
záros Pugilarus [Mv; Told. 22]. 1809: a meg holtnál lévő 
pugyiláris [Dés; DLt]. 1816: Pugilláris ... 2 Rf 11 xr [Kv; 
Bom. IV/41]. 1820: Gán Silip ... egy versen a' Báronéval 
Enyedre Sokadalomba menvén a Bárónénak Pugillárissát 
pénzével edgyütt el lopta [Várfva TA; JHb 48 Bontz Mária 
Szakmári Sámuelné (37) vall.]. 1824: Egy kisded fenyő fa 
Tojókába talált két hitván pugilláris [Fogad AF; HG Mara 
lev.]. 1825: 1 Pugilláris mellynek belső rejtekibe vagyon 
300 Rf váltó czédulába [IlyefVa Hsz; HSzjP]. 1843: a kuf-
ferből egy Lepedőbe takarva talált portékákat ki vettük s 
talaltunk benne egy Nadrágat — Kaputat... egy pugillarist 
valami iro Plajbaszal, egy 5 forintos bánk notat [Bágyon 
TA; KLev. Tőrök István (26) vall.]. 1849: 1 ezüst gájzra 
Zsenilliennel varat 's aranyos Táblába kötött Pugillár(is) 
[Dés; DLt]. 



pugilláris könyvecske 

pugilláris könyvecske jegyzetkönyvecske; carneţel 
pentru însemnări curente; Notizbüchlein. 1714: Egy körö-
kös Kapszátskáb(an) foglaltaknak ... Csontbul valló Pugil-
láris Konyvetske tengeri kis Compassal és magnetica tövei 
[AH 35]. 

pugilla-számadás jegyzékes/(pénz)tárca elszámolás; în-
cheierea unei socoteli urmat de însemnări; Abrechnung mit 
Verzeichnis. 1839/1840: Pepi kedves Leányomnak ... külö-
nösön hagyom azon summa pénzt egészszen ... a' kinekis 
... hogy bonorum Curátora légyen Gróf Teleki János urat 
ezennel igen szivesen kérem méltóztassék minden pugilla 
számadás terhe nélkűlt, ezen keresztényi kötelességet urí 
személyire válalni [Kv; Ks 100 gr. Komis János végr.]. 

pugnál ellenkezik; a fi în contradictie cu ceva; wider-
sprechen. 1727: A Természet törvényével is, de az Haz 
Törvényével manifestã pugnál, hogy az ki a perben nem 
volt; hogy az a Causában magát intromittálhassa [Ne; 
DobLev. 1/129]. 

puha 1. moale; weich. 1656: Néminemű mátráczok felől 
ír Kegyelmed ... az magaméval Kegyelmednek kedveskedni 
kész vagyok s volnék, csak beküldő alkalmatosságom adat-
tassék, mivel magam már inkább párnára, annak is az 
puhájára vágyok inkább, mint mátráczra [TML I, 6 Bonis 
Ferencz Teleki Mihályhoz]. 1657: minden hálószerszámom 
egy fejér velence s egy köpönyeg volt, sok rétben fogtam 
azt öszve keskeny ágynak, hogy valamivel puhább lenne 
[Kemön. 40]. 1879: Bizony szerelmes vagyok ebbe a fél-
bolond asszonyba, puha vállába, fekete szemébe ! [PLev. 
43 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

2. laza, lágy; puţin compact, afînat, moale; weich, lose. 
1765/1770: a' meg irt Malom jo kemény főidőn áll, nem 
valami puha haszontalan föld ... a* melly Malmot itten ... 
az alsó Hátáron kezdettek indittani... azon helly ... és föld 
... erőtelenebb fövenyes lágy puha haszontalan, nem Ma-
lomnak valo föld [Széplak KK; SLt évr. Transm. 229]. 
1815: Ha a' fészek helyén lévő föld dorontsos lenne, és 
elég puha nem volna, kapával a' dorontsokat szélyel kell 
roncsolni [Kováts Sámuel, Utasítás a' Krumpi termesztésé-
re (nyomt.)]. 1832: Anno 1832 die 8a Novembris teljes 
communitás hivattatván, az egész gyűlésben az a sérelem 
és abusus proponáltatott, hogy a vetéseket szánszándékos 
kicsapásokkal, marhákkal és még sertésekkel is gazoltat-
ják, a puha földet tapodtatják, étetik, és azáltal oly károk 
okoztatnak, hogy annak megakadályozása elkerülhetetlen 
szükséges [Árkos Hsz; RSzF 154]. 1856: Egy jó állapotban 
lévő Törőkbuza kas kettős oszlopokon náddal fedve, mely 
mivel a puha földre van állítva elhajlott ugyan, de helyre 
lehet taszitni [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

3. kényelmes, renyhe; comod, care nu necesită eforturi; 
bequem. 1665: Az német bizony puha életet szereti, ha az 
török fel nem bontja [TML III, 465 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1831 k.: Terhesiti Dregán Vonutzat az: hogy 
... oly puha, dologtalan életet kívánt, mely mellett, igazán, 
a minden napi kenyeret se kereshette meg [Dés; DLt 332. 
2b]. 

4. gyenge akaratú, könnyen befolyásolható; moale, lipsit 
de energie/voinţă, cu fire slabă; schwach, leicht zu beein-
flussen. 1710: De így akará Isten megbüntetni a magyar 
nemzetet, amidőn magok közül is találnak vala királyt, a 
nagy competentia miatt készebbek lőnek a csehországi 
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Lengyel László királyt királyságra behozni, mintsem ma-
gok nemzetekből, vérekből álló királyt uralni. Ám szép 
hasznát is vevék, mert annál a föld hátán rosszabb, hitvá-
nabb, puhább ember nem vala | a fejedelem lágy, puha 
ember lévén, Teleki Mihály igazgatná mind a fejedelmet, 
mind az országot [CsH 63, 163]. 1804: az Udvar Biro igen 
puha ember lévén azon parontsolatnak el-mulatta eleget 
tenni [Csapó KK; Berz. 17b]. 

o Szn. 1599: Puha Peter al(ia)s Thimar. Thimar Peterne 
al(ia)s Puha Borbara azzony [Kv; TJk VI/1. 306]. 1601: 
Puha Simonne Margith azzony [Kv; i.h. 540]. 1741: 
Andreas Puhajb [Szilágycseh; IB III. 106/16]. 

o Hn. 1674: Ez hataron vadnak negy havasokis, Puha s 
Sztrine Majre nevű [A.porumbák F; UF II, 628]. 

puhán kényelmesen, energiátlanul; moale, comod, indo-
lent, fàră energie; bequem, ohne Energie. 1663: Úgy áldjon 
meg Isten, huszonötezer keresztény haddal reá mernék 
menni, Istent hiván segítségül, az fövezérre, de ha csak 
puhán kezdik, bizony nem jól leszen dolgok, mert ezek 
serények [TML II, 558 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

puhaság 1. kényelmesség; moliciune, lipsă de energie; 
Bequemheit. 1663: Bezzeg most ha rajta lenne az keresz-
tyénség, bizony elronthatnák, de Kegyelmed írása szerint 
félek az scissiotúl és németek puhaságátúl [TML II, 553 
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

2. ? ázalék; cîrnaţ, caltaboş şi sîngerete; Wurst, Leber-
wurst, Blutwurst. 7800: Flustuk puhaság negy krajtzár [To-
rockó; TLev. 5]. 

puhatol óvatosan/tapintatosan próbál megtudni vmit; a 
încerca sä afle ceva, a tatona terenul; erkunden, forschen. 
1726: honnan vette az Fundusi nevezetet3, eléggé puhatol-
tam, de másunnan nem gondolhatom, hanem hogy mellet-
tem két felől lévő örökségek mint hogy Fundusok az 
consequentia ez lehetne, hogy az én kertemis Fundus [Kv; 
Pk 6. — 3Ti. a hely]. 1742: énis akkor oda küldöttem em-
beremet hogy puhatollya ă dolgot, de ... azután sem tud-
hattam meg hogy hová tették [Kv; AggmLt C. 12]. 1812: 
azon ... ökrit... Sz. Imre felé kereste s puhatolta [Nyárád-
gálfVa MT; Sár.]. 

puhatolás óvatos kérdezősködés/tudakolás; tatonare* 
terenului, culegere de informaţii; Erkunden. 1738: Intimal' 
tátik azért per praesentes Kgd(ne)k igen prudenter es alat' 
tómban keressen módot a' describalt szemelynek puhatol' 
sában, nyomozásában [ApLt 1 a gub. Apor Péterhez]. 

puhatolódás puhatolódzás, óvatos tudakolás, kitapasz^' 
lás; tatonarea terenului, culegere de informaţii; Erkunden* 
1764: Sok gondolkodassom es puhatolodassom Utan rec^ 
mendáltanak egy bironak valo Embert [Esztény SzD; Told 
29]. 

puhatolódik puhatolódzik, óvatosan kérdezősködj 
igyekszik megtudni vmit; a încerca sä afle ceva, a tato^ 
terenul; erforschen, zu ermitteln versuchen. 1726: sok* 
puhatolod van ezen Györgj Gábor igen örög Attjatolis 
aszt értettem, hogy ök Moldvábol szármáztanak [Bong^ 
BN; Szentk. Lad. Bánfifi sen. (52) vall.]. 1756: Grohotj 
Petruz János Exponál lya, hogy ennek előtte esztendő^ 
Szent Péter Bőjte alkalmatosságával Grohoton lévő háza' 
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mot étszakának idején gonoszul felvervén ... bé Zárt Hajlé-
komból két tűredék vásznamot ... ellopták ... Grohot ut 
Falu: Reponállya: ... a' pretendens Káros ... minket Groho-
ton őszve gyűttőtt, de felettébb szárazság lévén, semmi 
nyomot jelt, noha in circa Kerestünk, puhatolódtunk, nem 
találtunk [Grohot H; Ks 62/6]. 1783: mégh ugyan egj keve-
set várakozom, puhatolodom mit akar allattomban [JHbCs 
Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 1798: semmi leg kisebb 
Interessem a* fenn forgo tárgyban nem lévén, nem puhato-
l t a m Annak mivólta felöli [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] | A' 
Boldvai részen lévő Curia ki terjedése dolgában eddig elé 
•s sokat fáradoztam, puhatolodván hogy ki tudna arról 
valami bizonyost mondani és vallani [Torda; Borb. II Ko-
losvári N. István lev.]. 1817: az Égésen Szemeimmel lát-
ván Két Szekér nyomat, akik után puhatolodván ugy értet-
tem, hogy a' Vág Láb nevü tilalmas Erdőből vittek volna 
Buza Karót [Dés; DLt 131/1823]. 

puhatolódzik puhatolódik; a încerca să afle ceva, a 
tatona terenul; erforschen, zu ermitteln versuchen. 1823-
1830: En csak nevettem, azonban puhatolódzott másoktól, 
hol tudhatnának nekem való leányt [FogE 297]. 

puhatolóskodik puhatolódzik; a încerca să afle ceva, a 
tatona terenul; nachforschen. 1836: Ügyelettel puhatolos-
kodni kell hogy vallyon Keserű nem rott napszámot pénzért 
[Csapó KK; Berz. 21]. 

puhatolózik puhatolódzik; a încerca să afle ceva, a 
tatona terenul; nachforschen. 1785: Minthogy az csíktaplo-
eai tisztelendő páter Botár Györgynek gonoszul elveszett 
egy szántó hosszúvasa és egy erdölőlánca, puhatolózván 
érettek, igazítták volna nyomában Csík Zsögötben [Taplo-
ca Cs; RSzF 260]. 1813: az utoljára meg kérdezett ide való 
F. Berekszoia Lakosok magok viseletéről, sorosságairol, jo 
vagy rósz hirek 's nevekről semmit se tudok vallani, mert 
én idegen ember lévén ezen Faluba senki után se puhato-
lóztam, hogy ki mit tsinál [BfR III. 12/9 Szüts Vonutz (40) 
col. vall. —aSz]. 

puhatozódik puhatolódik; a încerca să afle ceva, a 
tatona terenul; erkunden, forschen. 1748: sok faradcsagom 
és kőltesem után mind addig puhatozodtam mig nyomok-
ban igazodtam8 [Kilyén Hsz; LLt. — aA szökött jb-oknak]. 
1752: Hévíznél 10. Tolvajok ... Horváthné Aszszonyomot 
fel verték ... kiknek kergetésére ki indulván ... puhatozod-
ván, és visgalodván az érdökön irántok de actu hull legje-
nek nem tudatik [Bárót Hsz; ApLt 3 Szabó Josef lev.]. 

Púja 1. pulya 

pukkan durran; a detuna, a răsuna puternic; knallen. 
1763: Ugyanottan Kolozsvárott bizonyosan hallám, hogy 
gr. Teleki Sándornét ugy lőtték farba, hogy az ágyékán 
m e n t ki a síét. A casus úgy esett rajta, hogy Orbón valami 
rostáló asszonyok között állott s ott álltában lőtték meg, de 
honnét és kicsoda, nem tudják, mivel sem puskaszót, se 
embert, vagy füstöt nem láttak. Hihető olyan porral volt 
töltve a puskája, mely nem pukkant [RettE 155]. 

pulhák, polhák (nagyobb) puskaféle; un fel de puşcă 
(mai maré); WafTenart. 1630: Szalaj Gieörgj ... egj mezíte-
len pallossal s egj pulhakkal ereössen megien vala oda az 

puliszka 

eötueös Ferencz hazahoz, szitta rutul eökett [Mv; MvLt 
290. 204a]. 1631: Moka(n) Joszin (!) hazanal Abrugyfal-
ua(n) valanak kereszteleob(en) es mellette wleok uala Vá-
laszutj Istuannak, hogy altal leoue Zakaczy Petemét egy 
polhakkal, akarattyaual [Abrudbánya; Törzs. Georg. Egri 
(54) jur. civ. vall.]. 1644/1759: egy Pulhák vagyon tokos-
tol pro flór. öt [Ne; DobLev. III/651. 4b]. 1673: három 
puskák, kettei pistoly eggik pulhák ... Ket puska tok, eggik 
pulhakhoz másik pistolhoz való [WassLt Borsai István 
hagy.]. 1714: Egj régi Puska, máskép Pulhák, ki metzett 
Csivével, s kerékkel fl. Hung. 6 [AH 51]. 1736: Az vadhoz 
fkkor stuczból, tersényiből, pulyhákból egyes golyóbissal 
lőnek vala [MetTr 372]. 

Vö. a lengyel- és párpulhák címszóval. 

Szk: gyöngyházzal rakott 1710: A gróf általértvén a 
dolgot, elveszi a könyvet... a komornyikját szólítván, suga 
neki, ki is bemenvén más házban, egy szép gyöngyházzal 
rakott polhákot, amint akkor viselték, s egynéhány tallért 
kihozván, a katonának a gróf nevével odaadja [CsH 102] 
* kőszegi 1685 e.: az első ház ... Ebből az más boltban 
nyilik hasonlo jo Záros ajtó Melyben vadnak ... Stucz 
tokostol Nrō 1 ... Kŭ szegi pulhák Nrō 1 [Borberek AF; 
MvRKLev. Urb. 23]. 1736: Akkor leghíresebb puska vala 
az stucz, az után való volt az tersényi puska, az is vont 
lyukú volt, azután volt az kőszegi pulyhák, ennek nem volt 
vontja, s rendszerint az hajdúk viseltenek ilyent [MetTr 
371] * öreg 1665: Vágjon ez házban ... Eörögh pulhák 
no. 10 [Fog.; UF II, 313]. 1667: Eöregh pulhák nro 10 
[uo.; i.h. 338]. 

pulháki forma pulhákszerű; asemănător unui pulhák; 
wie ein pulhák. Szk: ~ puska. 1652: Vagyon ezen Palotá-
ban Pulhaki forma puska N. 35 [Görgény MT; Törzs]. 

pulhákpisztoly nagyobb fajta pisztoly; un fel de pistol 
mai mare; größere Pistole. 1693: Andrisnak. Egy kard 
szablya (!) tarsolyostol Lodingostol Ezüst karikastol, 
kolcsostoll. Egy par pulhák pistoly. Egy par pistalyis uy 
tokjaval. Egj par rósz puska tok [Ne; DobLev. 1/38. 10]. 

Szk: aranyos 1678: Uzonbol8 vitte(ne)k el ... egy pár 
cziffra aran(n)nyas polhak pisztolt 1. Más hoszab egy pár 
arannyas polhak pistolt nr. 1 [BLt 1. — 8Hsz]. 

pulhákpuska nagyobb fajta puska; un fel de puşcă mai 
mare; große WafTe. 1599: Kis János. Hozott. Bechy Mar-
hat ... Eleuen giembertt —U9 ... 32 pulhák puskák Rela-
xaltuk [Kv; Szám. 8/XIV. 18 Hj]. 1611: Egj Pulhák Puska 
tokostol es zerzamostol [Kv; RDL I. 88]. 1614: 2 Puhák (!) 
Puska tokostol [Kv; PLPr 1612-15. 115]. 1629: Egy 
pulhák puska aestimaltuk.. tt f. 2 [Kv; RDL I. 132]. 

puliszka mămãligă; Polenta. 1729: Egy puiszkának való 
üstöt az leanyok(na)k igen szepet [Kvh; ApLt 5 Apor Pé-
temé inv.]. 1764: bujálkodtak még csak az ételekben is, 
mivel parasztember módra puliszkát, sóstejet, korpacibrét 
fakalánokkal ettek [RettE 162]. 1806: Őröltetett puliszká-
nak 36 véka Tōrökbuza [Dédács H; Ks 109 Vegyes ir.] | 
ma pulitzkát ettem téjjel [Dés; KMN 315]. 1817 k: soknak 
még egy hétig sintsen egy Kalán Puliska, sem egy falás 
kenyér a' házánál [Héderfája KK; IB. Ütő Bálint tt lev.]. 
1823-1830: a' Pulyiszkát arany Fazékba főztek, és ezüst 
keverővel keverték [FogE 469-70]. 1840: jol ett puliszkát, 
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Rátottát és öntött salátát [Homoródsztmárton U; KLev. 
Szász István (30) szabad székely vall.]. 

Szk: száraz / 797: Azért hagyta biz ő ell, hogy száraz 
puliszkával tartotta a felesége [Sszgy; HSzjP Ujfalusi Ist-
ván (67) gy. kat. vall.]. 

o Hn. 1865: Puliczka mái, — régi szőllőhegy, homok-
hegy [Zilah; EHA]. 

puliszkafőző puliszkafőzéshez való edény; oală în care 
se prepară mămăliga; Topf fílr Polenta. 1787: két pujitzka 
főző égyiket* Dr. 6 [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 8. 
— aTi. elárverezték]. 1793: Öt Fazék ... Egy Puliszka főző 
[Mv; i.h.]. 1809: 2. Pujiszka fözō Dr. 8 [Mv; i.h. Nagy 
Lőrincz kádár hagy. 4]. 1810: Két pujiszka fözö [Mv; i.h. 
Trincseni Mihály hagy. 24]. 

Szk: cserép 1789: Egy Cserép Puliszka Fözö Rf — xr 
3 [Mv; ConscrAp. 20]. 

puliszka keverő puliszkakeveréshez használt bot/faka-
nál; fâcăteţ; Stock/Löffel zum Polentarühren. 1809: Laska 
nyujto és Pujiszka keverő Dr 2 [Mv; MvLev. Nagy Lőrincz 
kádár hagy. 4]. 1833: Laska nyujto egy — pulitzka keverő 
egy [Katona K; Ks 73/55 Komis János lelt.]. 

puliszka törő puliszkakeverő; föcäleţ; Polentarührer. 
1836: Egy Laska nyujto és 1 Pujiszka tőrö [Dés; DLt 905]. 

pullus diákny (tanuló) gyermek; copil (şcolarizat); Schil-
ler. 1870 k./1914: Pullus: fiu. Egyik tanitó a másiktól igy 
kérdezte: hány pullusod van amice ? [MvÉrt. 12]. 

pulpit szószék; amvon; Kanzel. 7595:14 Januar(y) hogi 
az kis templúmba az ket Embernek aúagi firfiaknak valo 
zeket az keolab melleol az predicalo zek melle tetetúk az 
pulpit vegibe, Az kik oda emeltek attunk f —/14 [Kv; 
Szám. 6/XIII. 35]. 

pulpitta állvány, polc; poliţă, raft; Gerüst, Regal. 1589: 
25 febr: Chinaltatúnk az frankennek (!) egy keonynek valo 
pulpittat, egy fogost, Attunk attól Aztalos Lúkachnak f. — 
d. 35 [Kv; Szám. 4/IX. 11]. 

pulpitum szószék; amvon; Kanzel. 1601: Az templom 
heazatthyat hogy megh foldoztak, es hogy az pulpitomat fel 
vitte az karban Achy Lukachynak f 1 [Kv; Szám. 9/XV. 11 
Jer. Nekel sp kezével]. 

pulpitus 1. szószék; amvon; Kanzel. 1600: Az nagj 
Templomba chinaltattunk egj pulpitust, fizettwnk Aztalos 
Georginek teole fl 2 d 40 [Kv; Szám. 9/IX. 29]. 1647/1687 
k.: Domokosné aszszonyom ă Pulpitusra adott egy szép 
reczés vékony gyolcs keszkenőt [Mezőmadaras MT; 
MMatr. 374]. 1722 k.: A Pŭlpituson edgy kender vászon 
igen regi, száz esztendő fele (mirandum) közelítő kendő 
[Beresztelke MT; GörgJk 86]. 1728: Egj kendő a pulpitu-
son [Egerpatak Hsz; SVJk]. 1751 k./1770 k.: Újvári 
Ferentzné Aszsz(ony)om Tőtőri Ersébet conferalt egy ele-
gyes selyemmel spanyol varrással varrott Kendőt a pulpi-
tusra [Ördöngösfuzes SzD; SzConscr. 191]. 1758: vagyon 
egy gyapotos kendő pulpitusra valo [Mezőménes MT; 
MMatr. 3]. 1789: Széles len gyólts kendő mind két vége 
Tót tsipkés Pulpitusra valo [Laborfva és Szentiván Hsz; 
Palotay 19]. 

2. fából készült állvány/írópolc; pupitru, pulpit; Holzge-
rüst, Schreibpult. 1634: Egy hitua(n) Koczi Lada egy pul-
pitus Ladawal eggyűt f. 1 [Kv; RDL I. 105]. 1819: 
tanáltatik ezen házban egy Zöld festékes Pulpitus két felé 
nyilo és vas Sorkokon fordulo ajtajaval, és egy vas 
sorkokon lejáró iro asztalával, két koltsaival edgyűtt és egy 
bé huzo alsó Fiókjával, ebben a Pulpitusban vagyon egy 
kitsi rakatt Cassa [Baca SzD; TSb 6]. 1832: egy üveges 
Cserfa Almárium — négy üveg táblával, le eresztő pulpi-
tussal, — három ki húzó nagy fiók ládaival, — öt zárjával, 
két kultsával [Sáromberke MT; TSb 26]. 

3. kottatartó állvány/polc; pulpit, pupitru; Notenpult. 
1609: Az Templombeli Pulpitusra ahol az Cantorok szok-
tak tartani az gradualokat chinaltatam egy kolchyott [Kv; 
Szám. 12b/IV: 127]. 1652: Egy Eneklo Mesternek valo 
Pulpitus [Görgény MT; Törzs]. 1676: Ezen templomban 
vadnak ... Azzony embereknek valo szekek nro .8. Ezen 
kivül az papok szekei. Egy pulpitus ... Egy praedikállo szék 
[Fog.; UF II, 718]. 1694: Az Templomba(n) va(gyo)n ... 
Zölden festet Kantor(na)k valo Éneklő vagy Gradualhoz 
valo Pulpitusis nro I [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1823-1830: 
lévén ott deszkakerítés, abban egy oltár vagy inkább pul-
pitus, melyen állott az éneklőkönyv, a kántor szembe a 
néppel, a városnak nyolc deákjai kétfelöl az oltár mellett; a 
pulpituson volt egy halcsontból való vessző, rajta öt ezüst-
gombok, a kottának öt lineái szerint [FogE 74]. 

Szk: éneklő 1745: Az Pap ülő székin Szőnyeg, az háta 
megett Székely Szőnyeg, Éneklő Pulpitus ibidem veressen 
és Sárgán meg festett cum Inscriptione 1744 [Újszékely U; 
UnVJk 116]. 1746: Az éneklő Pulpitust magok költségek-
kel tsinálták, és adomálták Koré Josef és Fodor Ferencz 
Uraimék [BikfVa Hsz; SVJk]. 1816: A' Templom Piatzán 
áll az éneklő Pulpitus [UnVJk]. 

pulpitusos állványos; cu pupitru/pulpit; mit Gerüst. 
1805: Egy kis pulpitusos magoss Asztal veress T i s z a f á b ó l 

[Mv; TGsz 52]. 

pultos polcos; cu poliţe; mit Regal. 1816: Pultos sváfos 
(!) aufsaz kasztén 15 fiokos ... 35 Rf 2 xr [Kv; Born. IV. 
41]. 

pulvervárda puskapor-raktár; pulberărie, depozit de 
pulbere/praf de puşcă; Schießpulverlager. 1842: Etzaka 9-
től 12. Órakorig jártam ki a' pulver várdáig és bé a' város-
ra, mely alkalommal holmi kártyászokot el idéztem [Kvh; 
HSzjP]. 

pulya 1. kis növésű (ember), törpe; (om) de staturá 
mică; zwergähnlicher (Mensch). 1620 k.: Ezmellett vadnak 
az antipodák, kiket mi pulya embereknek híünk, és az hí-
res-neves Kalekuti nagy völgy. Ezekbe az országokba men-
nek tőlünk télre az darvak és fecskék ... az pulya emberek 
csak alig lakhatnak az darvaktól [BTN2 416]. 

Szn. 1657: kissebb Pulya Gyeörgy [UtI]. 
2. alacsony, törpe; pitic; klein. 1814: A' Felső Virág 

Házba ... Púja Szilva fa Tser(épben) 2 [Szászvessződ NK; 
Told. 18 gr. Toldalagi Kata lelt.]. 

pulya borsó törpe borsó; mazăre piticä; kleine Erbse. 
1844: a Feleségem azon Instállya Anyosomot; hogy 
gyön egy kis púja borsott ültetni [Gagy U; Pf Pálfi Lajos 
Kovács Sándorhoz]. 
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pulyaló póniló; ponei; Pony. 1739: Groff Kalnaki Bar-
bara Aszony ó Nga ménesinek Szama ... Világos Pej kan-
cza nu. 12 ... Púja Lo nu. 2 [ApLt 2]. 

pulya rózsa törpe rózsa; trandafir pitic, roză pitică; 
kleine Rose. 1814: Púja Rosa cserépbe vagyon 4 [Szász-
vessződ NK; Told. 18 gr. Toldalagi Kata lelt.]. 

pulyka 1. curcan; Truthahn. 1633: Koczioláti ház ... 
Puika No. 75 [Komána F; UF I, 316]. 1642: Puika vagion 
nro. 6 [Porumbák F; i.h. 820]. 1676: Szarnyas majorság ... 
Pujka nö 6 [Gyf; UtI]. 1681: Udvar háznál lévő apró 
majors(ág): ... Pujka, kakassal Nro 17 [O.brettye H; VhU 
595]. 1706: 3. pujka [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1716: én 
nem tudom a' Menyéte vagy mi, a' szép Pulykákot igen öli 
[Méhes TA; ApLt 2 Makkai Mihály Apor Péterhez]. 1717: 
a pulyka is keczer ment volt ell, mivel sok hintók és lova-
sok járnak az uton [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 1721: mertek a Malombul 16 mertek török buzat a 
Pujkak szamara [Lezsnek H; Szer.]. 1735: Sütő Győrgj 
kutyái meg mardosták eo keme(ne)k egj Pujkáját [Gyeke 
K; Ks]. 1763: Manyika Iuon a' három szekér gabonát el 
hozta ... egyéb aproságot is hozott ... három vagy négy 
Pujkát [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 22-3]. 1774: Sarjutis 
valami három Szekérre valót a Szombat Telkieknek adot 
Eō kigyelme Majorságért ugy mint: két Ludért, és Két 
Pujkaért [Mocs K; KS Conscr. 65]. 1816: Hat nagy pujka 
Pujkafiu tizen nyoltz [Szamosfva K; Bom. III. 33]. 1836: 
I. Pujka 58. 2. Lud 16. 3. Rétze [Mezőszakái TA; TGsz 
59]. 1849: Láttam azt is hogy a molnárné maga viszen vala 
Három pujkát [Héjasfva NK; CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 
1867: küldöttem ... Január 8kán 1867, — 6. Pujkát, és 4. 
hbát rüdegen [Bányabükk TA; KCsI 3]. 

Vö. a kakas-, nőstény- és tojópulyka címszóval. 

Szk: hízó 1681: Hiző Pujka nrŏ 6 [Szúv; UtI]. 1683: 
Hizo Puika vadgyon nö 6 [UtI]. 1807: Az hizo Pujkák ... 
Az rideg Pujkák [Körtvélyfája MT; LLt] * kotló 1680: 
Majorhaz ... az hazban körös kōrnyŭl kotlo Tjukok Pujkak, 
es Ludak alá való fabol csinált szakaszocskak vad(na)k 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 28-9] * kövér 1683: Kövér 
Puyka nrö 2 [Alvinc AF; UtI]. 1685: Kövér Puika nrō 10 
[Radnót KK; UtI]. 1716: három holt meg mind ... kőver 
Puykák voltanak [Méhes TA; ApLt 2 Makkai Mihály Apor 
Péterhez] * öreg 1680: Szarnyas Majorsag ... Eöreg 
Pujkakot kakassokkal nö 68 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 30]. 
1744: Nagy őrőg Pujka 17 [Branyicska H; JHb 103/151]. 
1763: Öreg pujka 16 [Szakatura SzD; TGsz 70] * rideg 
l*85-š Rüdeg Pujka nö 24 [Fog.; UtI]. 1689: Rüdeg Pujka 
nrö 17 [Radnót KK; UtI]. 1744: Rüdeg pujka nro 13 [Buza 
SzD; LLt 181. B]. 1807: Az rideg Pujkak [Körtvélyfája 
MT; LLt] * száraz 1755: Szaraz pujka No 2 [Buza 
SzD; LLt]. 

2. levágott pulyka; curcan tăiat; geschlachteter Truthahn 
I Pulykahús; carne de curcan; Truthahnfleisch. 1650: Süt-
tettem ket púikat . . . f i d 40 [Kv; Szám. 26/VI. 428]. 1730: 
Mint hogi gjakorta az Militia obtingenseinek administra-
tioira való pénzb(en) meg fogjatkozván, a mikorra kíván-
ták, administralnom nem lehetett, hogj Várakozzanak sok-
szor borral, pujkával, vagj egjéb majorsággal, gjümőlcsel, 
Pereczczel discretizaltam, s ugj nyertem kevés időt [Kv; 
J-n- 56/XIX. 28]. 1735: a' Biro János Ur(am) Pujkáját 
Bogdánni ették meg [Nagygyeke K; Ks Krécz Vonul (25) 

pulyka fiú 

vall.]. 1744: egj vagj két Pujkáját meg ették Bogdán 
Győrgjnit [uo.; Ks]. 1754: Pujka, Tyúk volt, kit consum-
mált az Asszony ö Ngã [Buzd AF; Ks 22/XXIa]. 1780: 
Hallottam hogy az Exponens Aszszonynak feles Majorságit 
lopták el ... látta hogy Pujkát mejesztettek [Berekeresztúr 
MT; BetLt 6 Judit Varga Ladislai Marton cons. (22) vall.]. 

Szk: mellesztett 1823: A' két mejesztet Malatzot, há-
rom mejesztet ludat, két mejesztett pujkát, 's egy véka kö-
les kását elhozták [Mv; TGsz 17]. 

o Szn. 1720: Pujka Martin [Koronka MT; Told. 26]. 
1870: Pujka Kriska [Dés; RKAk II. 124]. 

o Án. 1676: Puyka (agár) [EM XLIX, 536]. XIX. sz.: 
Pujka (bivalytinó) [Szentk.]. 1834: Pujka (bivaly) [Mezö-
kapus TA; Berz. 20]. 

pulykaakol pulykaól; coteţ de/pentru curcani; Käſig ftlr 
Truthahne. 1679: Tyúkász Majos Ház ... Udvaranak ajtaja, 
Eggyik az meddő marha akol felől; Másik az Tó felől; Har-
madik az Pujka akol felől nyilo | Pujka. akol, Ez az major 
ház keretesen kivül Nap nyugot felöl vagyo(n) [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János inv. 111,113]. 

pulykafi kis pulyka; pui de curcă; Truthahnküken. 
1657: percipialtam Majorsagh szaporodast. Tiukfiat N. 70. 
Lud fiat, N. 30. Reczet N. 28. Puika fiat, N. 30 [Borberek 
AF; WassLt Perc. 18]. 1669: Szárnyas majorságh ... Pujka 
fi no. 90 [Fog.; UF II, 453]. 1685: Pujka fi nö 110 [Radnót 
KK; UtI]. 1692: Szárnyas Majorságh ... Puikafi p(ro-
mi)scue nö. 20 [Mezőbodon TA; BK Inv. 26]. 1714: Pujka 
fiak n. 9 [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 85]. 1728: Kakos 
Pujka vagyon numero 1 Pujkafi numero 16 [Ludvég K; 
Told. 29/19]. 1747: Pujka fi nro 80 [Aranykút K; Ks 
73/55]. 1752: Pujkafi nyoltz [Szászvessződ NK; JHb 
XXIII/27]. 1757: Tőrök Buza ... a Rideg Sertések tartására, 
Szárnyas majorságokra, pujka fiakra, és hizo Majorságokra 
... költ ... 5 kőből 3 1/2 véka [Kiskend KK; Ks 71/52 
Szám.]. 1776: Diversis vicibus Pujka Fijak és Tyúk fijak 
számára Kásának őröltettem Metr. 9 [Mezőméhes TA; 
WassLt]. 1781: gyakran elvesztegette a pujkafiakatis [Be-
rekeresztúr MT; BetLt 7 Mart. Csegzi (20) béres vall.]. 
1791: Az Pujka fiakhoz az idén rósz szerentse volt [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1804: Ennek előtte né-
hány Hetekkel el veszvén elsőben két pujka fijajim, annak 
utána edgyenként többek is [Torda; TLt Közig. ir.]. 1834: 
A Pujkafiak(na)k a lábok megmártására 1/4 k(upa) Seprő 
Palinka [Hosszúaszó KK; Born. F. Ia Bod Péter tt lev.]. 

Szk: ez idei 1672: Ez idei pujka fi nro. 50// [Alvinc 
AF; UtI]. 

pulykafiú kis pulyka; pui de curcă; Truthahnküken. 
1683: Szárnyas Majors(á)gh. Pujka es Pujka fiu nrö. 29 
[Szúv; UtI]. 1686: Tyukfiu nrö 24 Ludfiu nrö 55. Reczefiu 
nrö 6 Pujkafiu nrö 12 [Marosillye H; UtI]. 1717: Orczám 
pirulásával írhatom Ngodnak ... Pujka fiu 190 volt kettő 
maradót, annak is edgj ke hagymázban vágjon [O.csesztve 
AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1744: Nagy őrőg Pujka 17 
Pujka fiu 12 [Branyicska H; JHb 103/151]. 1753: Öreg 
Kakas Pujka N 1 Nostén Pujka N 3 Pujka fiu N 4 [Veres-
egyháza AF; Told. 18]. 1767: Pujka fiju 9 [Marossztkirály 
MT; Berz. 5. 38. P. 2]. 1787: Pujka fiu Nro 15 ... Rf. 2 xr 
30 [Nagynyulas MT; BLt 2]. 1796: A Koltsärnál vagyon 
Pujka Fiu 54 [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1802: 
Találtatott Tojo Pujka 3. Pujka Fiu Nrö 51 [Szászerked K; 
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LLt Fasc. 60]. 1815: Pujka Fiu nagyotska 12 [Majos MT; 
Told. 50]. 1829: Majorságok ... Aprón el dőglettek ... 35 
Pujka fiju [PókaíVa AF; Born. F. Ia Bod László tt szám.]. 
1838/1839: pujka fiu 15 [M.péterlaka MT; TGsz 18]. 

Szk: ez idei 1677: Eőreg Pujka vagyon jelen Nrō 57 
Ez idei pujka fiú vagyon jelen Nrö 100 [Radnót KK; UtI]. 

pulykakakas curcan; Truthahn. 1842: Pujka kakas egy 
— és pujka tyúk őt [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

pulyka-majorság pulykaféleség; curcani; Art Truthahn. 
1759: Lud Majorság ... Recze Majorság ... Pujka Majorság 
... Csűrke Majorság [SzőkefVa KK; Ks 72/53]. 

pulykaól pulykaketrec; coteţ de/pentru curcani; Käfig 
für Truthähne. 1679: Pujka ól naddal fedett nro 1 Szalma-
val fedet-is nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
113]. 1681: Pujka, Lud, Rucza olak [Hátszeg; VhU 685]. 

pulykapipe pulykafi; pui de curcă; Truthahnküken. 
1802: Pujka Pipéknek Kására Tőrök Buza 2 k(u)pa ... Az 
apró Majorságnak 2 k(u)pa [Lunka H; Ks 120. IV. 18]. 

pulykapislen kis pulyka; pui de curcă; Truthahnküken. 
1736: Pujka pisién nro 9 [CU XIII/1. 249]. 1770: Apró 
pujka pislenek 33 [Rücs MT; Ks 21. XV. 24]. 

pulykás '?* Szn. 1836: a tolvaj Pujkás János volt [Zsibó 
Sz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

pulykatojás ou de curcă; Truthennenei. 1656: Puika 
toias Nro. 47 [Doboka; Mk Inv. II]. 1740: küldöttem pe-
czet alat ugy mint Salátát es barabolyt, Tojást 12 tőt 
mellyekis Lud es Pujka Tojások [Kercsesor F; TKI Mohai 
Mózes Teleki Ádámhoz]. 1814: A' 40 pujka fiju helyett 
kotolnak a' pujkák 50 pujka tojáson és 30 tyúk tojáson 
[Cikmántor KK; KCsl 5]. 1866: Bányabükki udvarból ... 
küldöttek ... 57 darab Pujka tojást, 2 liba Tojást, 83 Rétze 
Tojást [Bányabükk TA; KCsl 3]. 

pulykatyúk nőstény pulyka; curcă; Truthenne. 1842: Puj-
ka kakas egy — és pujka tyúk őt [Csekelaka AF; KCsl 3]. 

pumi pulihoz hasonló kisebb termetű kutya; rasă de 
cîini de talie mai mică, asemänätoare rasei pudel; kleiner 
Hund, dem Schäferhund Puli ähnlich. 1795: a két Testvér 
egybe veszvén Szeredai Ferentzet Szeredai Gábor Szt 
Lászlón innen a Sántz hidgyánál a Szekérről le vetette mint 
egy kis pumit [MvLev. Szeredai lev. 9]. 

pump szivattyú, pumpa; pompă; Pumpe. 1852: Egy Szi-
várványos kúthoz valo — pump rézből [Dés; DLt 923]. 

pumpás szivattyús; cu pompă; mit Pumpe. 1833: Pum-
pás Kut Huzoja [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 

pumpenes szivattyús, pumpás; cu pompă; mit Pumpe. 
1849: Áz Udvaran van égy veress fedelű 'sendellyel fedett, 
faragatt kövekkel körűit (!) pumpenes kút [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 

pumpos pumpás; cu pompă; mit Pumpe. Szk: ~ kút. 
1838: az odavalo Ser háznál lévő Pálinka fòző Pumpos 

kútnak meg tsináltatásaira szükszéges költségek | városunk 
Ser házánál lévő Pálinka főző Pumpos kut [Kv; DLt 146, 
228]. 

puncíroz 1. poncíroz 

puncs kevert meleg ital; punci; Punsch. 1819: A Szilvó-
rium mindennapi Szerfelett valo iddogalásán kivül szokott 
vala é Reggelenként kávézni, Délbe, és estve Bor mellett 
enni, *s ezeken kivül gyakron puntsotis innya [Kv; Pk 2]. 
1820: 'A serfözönének Puntsnak 3. kupa dupla Pálinkát á 
64 xr [Déva; Ks 105]. 1829: a' Puntsat lehet szaporitni 
Szilvoriumal mert vastag [Kv; Pk 6]. 1838: egy félkupa 
bort kértek, és meg itták, — az után két pohár puncsot [Kv; 
Törzs]. 

Szk: - készíteni. 1807: Egy nagy Kávéfözni vagy Punts 
készitteni valo Maschina [DLt 378 nyomt. kl]. 

puncseszencia esenţă de punci; Punschessenz. 1807/ 
1818: 1 Butelia Punts essentia [Mv; Told.]. 1808: 1 B. 
Punts Eszencia [Mv; i.h. 22]. 1820: Egy egy kupás üvegbe 
punts essentia [Mv; i.h. 19]. 1830: küldünk 1 tortátát ... 
egy üveg punts essentziát [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 
1831: 1 más három kupás Üveg tele punsch essentiaval 11 
két Kupás Üveg tele punsch Essentiaval [Mv; MvLev.]. 
1850 k.: 4 üveg puncs essentia [Pk 2]. 

puncsfacsaró puncskészítő szerszám; instrument de pre-
parat punci; Gerät zum Punschmachen. 1816: Punts fatsaro 
... 30 xr [Kv; Bom. IV. 41]. 

puncsos puncs ivására szolgáló; de/pentru (băut) punci; 
zum Punschtrinken. 1831: Két réz pléhböl valo puntsos po-
hár Fenekek [Mv; MvLev.]. 

puncsoz puncsot iszik; a bea punci; Punsch trinken. 
1819: Sylvester Urammal az Urnák jelen létébe is elég üdöt 
töltettek, édgyütt ettek, idtak, és puntzaztak [Kv; Pk 2]. 

puncsozás puncsivás; consumare de punci; Punsch-
trinken. 1819: Rákosi Boldisár Ur halála előtt mintégy fà\ 
Esztendővel kezdett leg nagyobban inni, 's a puntsazásan 
kivül a' szilva pálinkát nagy mértékben itta | Rákosi Boldi-
sárné férjét puntsozással és más kemény italakkal éltette és 
tüzelte volna a' Szerelemre [Kv; Pk 2]. 

pundelin kelmefajta; un fel de stofå/ţesătură; Art Tuch. 
1852: Pundelín köntösnek valo [Torda; HGJ. 

pundelinkeszkenő pundelinböl való kendő; basma de 
pudelin; Art Kopftuch. 1852: 1 Pundelin keszkenyő az 
Boltbol [Torda; HG]. 

punga erszény; pungă; Beutel. 1811: Mint veteményes 
kert olyan a' Határa, A' szőlője pedig az arany bányája A 
melyből meg telik pénzel a' pungája* [ÁrÉ 69. — aA szász 
parasztnak]. 

pungál bánt, furdal; a avea remuşcări; G e w i s s e n s b i s s e 
habén. 1653: emberseg volt bennünk s bőcsültűk tiszteitök 
mint Nagyobbik Atyánkfiát s nem kellet volna abutalni az 
mi Atyafisagunkal es patientiankal ... mellyet bezzeg en az 
en reszemre nem violaltam s nemis pungal Constientiam, 
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söt mind eddig az töb Atyafiakatis tartoztattam, bizony sok 
karunkal s nagy patientiaval [SófVa BN; Ks 41. E. 31]. 

punkt pont, rész, szakasz; punct, paragraf; Punkt, Ab-
schnitt. 1581: Az varos wegezesset egy punctba sem Akar-
yak megh valtoztatny [Kv; TanJk V/3. 244a]. 1588: 
Vrünknak eo kgmekis varosul Suppli(ca)tiot attanak be 
vgya(n) ezen pont feleól... Addegh eo kgmek ... valazt sem 
tehetnek, amegh vrunk ezen pűnktot és kérdést... Nem re-
soluallia [Kv; i.h. 1/1. 92]. 1619: Ehhez képest az Nagysá-
god kegyelmes írásához képest én immár senkivel is nem 
akarok semmi punctról tractálni; hanem csak várom őke-
gyelmét, Mikó Ferenc uramat | Úgy tetszik, hogy semmi 
punct hátra nem maradott benne, azkit valóba meg nem 
rumináltunk [BTN2 245, 295] | Nem szinten minden 
punctayrol emlekezhetem, Hanem holnap ... eö kgmewel 
beszelgetwén ... nagy szeretéttel meg peczietlem az Lewelet 
Vagyon egy kiczin punct az lewelben, ki feleol itt is szola 
Komis uram eö kgme [Tasnád Sz; Ks 38. I. 32 Véglai 
Horvatth Gáspár lev.]. 1662: azonképpen mostani császár-
nak őfelségének koronázatja előtt és utána 1608. és 1609. 
esztendőkben íratott és végeztetett minden végezéseket 
minden cikkelyeiben, punktjaiban őfelsége szentül és erő-
sen maga is megtartja [SKr 119-20]. 1666: Ezeket ... a' 
mint fellyülis meg irtuk minden punctaiban jo lelki isme-
rettel vallyuk [Kv; KvRLt VII. 6-7 Tolnai István ref. préd. 
és rektor keze írása]. 

Szk: -ról -ra. 1619: Hagyák másnapra az tractatust, de 
addig hozzája sem fogának, hanem magok eljárák mind az 
fövezért s mind Görcsi Mehmet pasát. Addig ott vártam. 
Onnat megjővén újólag kellett vélek minden dolgot kezde-
nem punctról punctra [BTN2 202]. 

punktnyi 1. pontnyi; cît negru de sub unghie; wie ein 
Punkt. 1591: ebben az varos egy puncttnyrais megh ne(m) 
fogiatkozni, hanem teokelletesen veghez akaria vinnie [Kv; 
TanJk 1/1. 188]. 

2. egy -t egy kicsit/keveset; un pic/strop; ein bißchen. 
1618: Hogy egynéhány szóval, Kegyelmes uram, Nagysá-
godnak az én itt való conceptusim felől írnom kell, Nagy-
ságod kegyelmesen megbocsásson, arra méltó nem vagyok, 
hogy Nagyságodnak csak egy punctnyit is persvadeáljak, 
csak azmint látok s eszembe vehetek dolgokban és szándé-
kokban, írok arról Nagyságodnak [BTN2 124]. 

punktualitás pontosság; punctualitate; Pünktlichkeit. 
1823: A punctualitást, mint férfihoz illő dolgot szeretem 's 
Etsém Urambanis betsüllöm, melly szerént ideje korán 
njegküldötte a' 30. Rforintot [Szentbenedek AF; DobLev. 
V/1065 id. Mohai Lőrintz id. Dobai Sigmondhozj. 

punktum I . fn 1. szakasz, tagolt szöveg tartalmi/intézke-
dési egységet alkotó része; punct, pasaj; Abschnitt. 1595: 
mostan megh emlekezuen az 1580, es 1591. Eztendeobeli 
Vegezesekreol es akkori vegezeseket minden punctumiban 
ratificaluan, vegeztenek mostan vyologh [Kv; TanJk 1/1. 
257]. 1637: Ez Arbitrativa Revisio dolgaban kel kęt kiualy 
keppe(n) walo punctomokat observalni2 [Gyerőmonostor 
K; KCs 140. — aKöv. a részi.]. 1671: A' Melly Edictumo-
*at és Instructiokat a' Bánfi Dienes Colosvári Fö Kapitány 
Atyánkfiának a' közelebb el-múlt Fejérvári partialis gyűlé-
sünkben adtunk vólt, Articulusban bizonyos okokra nézve 
nem Írattuk vólt, hanem a' három Nationak három szokott 

pecsétek alatt ö kegyelmének ki-adtuk, melly akkori ŏ 
kegyelmének ki-adatott Instructiokat és Edictumokat egész 
Országul Nãgd Kegyelmes consensussából, minden Punc-
tumiban és czikkelyeiben helyben hagyunk, confirmalunk, 
ez Articulusunkban, és szintén ugy prorato et firmo tar-
tunk, mint ha szórul szóra vólnának ezen Articulusunkban, 
inseralva [CC 49-50]. 1683/1751: Én ezeket átok alatt 
hagyom, hogy az kinek mit hattam, meg adgyák, el ne 
vegye Senki, mind őrőkkőn őrőkké átkozott légyen a' kit 
tsak valami Punctumában változtatni akarnáis [Süketfva 
MT; DobLev. I/195a]. 1757: Ezen annectalt punctumok-
nak megállására mindnyájan magunkat s utánnunk való 
maradékunkat k<éz>beadással kötelezzük, mint szintén az 
régibb articulusinknak observálására [Dés; DFaz. 19]. 
1769: injungáljuk kegylt(ekne)k, az Jobbágyok szol-
gálattyárol ebben zárt punctumokot maga Circulussában 
Faluról Falura meg hordozza, s publícé fel olvassa [UszLt 
XIII. 97]. 1771: Mivel ennek előtte történnek a' B: Czéhba 
holmi haszontalanságok ember Szollások Csufondárossá-
gok, és egyébb illetlen dolgok, ezeknek el távaztatására, 
illyen punctumokbol állo Dispositiott végezenek [Kv; 
FésCJk 20]. 1790: A Vén Hegy nevezetű Szőllő Hegyb(en) 
lévő Szőllős Gazdák, kik a már meg irt punctumaknak fel 
olvastatásáb(an) jelen voltanak es azoknak meg tartásakra 
... magokat kötelezték nevek ezeka [KarácsonfVa MT; Told. 
76. — aKöv. a fels.]. 1832: Mostan éppen Kolosvárra akar-
ván indulni az üdö hibázik ezen Instructiomat tökéletesen 
be végezni reselválom (!) tehát magamat hogy ezen Instruc-
tiomat egy néhány punctumakkal augealni fogom [Csapó 
KK; Berz. 20]. 

Szk: ~ról ~~ra. 1789: asztot újra punctumrol punctumra 
effectumba venni parancsoltatik [T; Thor. XX/10]. 1790/ 
1799: a többször elö fordult 784béli Udvari decisio minden 
leg kisebb részeiben effectumba vétettessćk, és ennek 
tellyesittése modgyárol, punctumrol punctumra készittett 
tökéletes relatio küldettessék bé [Torockó; TLev. 5/18 
Transm. 408-9] * végzésnek -ai. 1742: Minden verös ko-
vátsok ... a' magok czimborájokat, ugy mástis akar kit, ha 
látnak, hallanak, eszekb(e) vésznek hogy az Fútatásban va-
ló végezesnek Punctumit valamiben által hágná, megh ron-
taná ... tartozzanak a' Bíráknak ki adni [uo.; i.h. 9/2. 2a]. 

2. számozással tagolt szöveg sorszám szerinti része; pa-
ragraf, pasaj/aliniat delimitat prin numerotare; Abschnitt 
eines mit Ordinalzahlen geteilten Textes, Paragraph. 1659: 
Az nyolczadik punctumban az mely szónak annectálását 
nehezteli ő nagysága azokban az országnak maga igaz 
mentsége foglaltatik benn másoknak vádlása nélkül: nem 
látjuk méltó okát miért kelletnék kihagyatni [EOE XII, 
211-2 Barcsay Ákos Lázár Györgyhöz]. 1692: in Anno 
1684 ... a' Quartassok eleibenn adattatott 21. Punctumok-
bul allo Instructio, in omnibus punctis helyben hagyattatik, 
es az utann választandó Qvartasok, annak minden Articu-
lusibann való meg tartására köteleztetnek [Kv; SRE 5]. 
1749: Ugy hallatik hogy 19 Punctumokbol allo Resolutiok 
jőttenek volna le az Diaetara ... olyan velekedesis van, 
hogy az Diaeta addig duralna, mig Deputatusok Becset 
megjárnák [Kilyén Hsz; ApLt 1 Székely Elek lev.]. 1780: 
De minthogy diumumot nem ígért őfelsége, nem volt mód, 
hogy úgy maradjon, hanem küldött őfelsége 60 punctum-
ból álló sistémát, melyben a vagyon, hogy ennek utána a 
tisztek senkinek <ne> complanáljanak, hanem ha crimi-
nalis a vétek, exequáltassék, ha pedig nem az, pálcáztassék 
a parasztember [RettE 409]. 1791: A Mlgos K. Guber-
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niumnak járván egy parantsolatja melynek fbveb meg 
tartandó ótodik punctuma ezt tartya [UszLt X. 80]. 1806: 
Ezért tetszett a nemes céhnak közönségesen, ha valame-
lyik adna azon kereskedőknek, tehát tartozzék minden 
mesterember ellen 33 pénzzel, a céhmester ellen 66 pénz-
zel, amint ártikulusunknak 8. punktuma tartja [Dés; DFaz. 
33]. 

Szk: protokolációnak ~ű. 1756: ezen 1756 Die 7ma Ja-
nuary emánált prothocolationak azon punctuma mellyb(en) 
vagyon hogy Szilágy (!) Gyórgy a catholica részen officiu-
mot p(rae)tendállyon cassaltatik [Kv; KCJk 37a]. 

3. (tárgyalási/szerződési/végrendeleti) feltétel/kikötés; 
clauză, condiţie, punct; Bedingung (in Verhandlung/Ver-
trag, Testament). 1664: Mind ket fel az felül mégh irt 
Punctumak(na)k, mégh allasara obligallák magokat het 
száz arány vinculu(m) alat [Mv; MbK]. 1670: (Készek 
vagyunk) az pénzt fel venni, ugy hogy az Contractusnak 
más punctumais effectuáltassek [JHb XLVII. 13]. 1677: Ez 
Contractust világossan meg-tapasztalván az Ország, hogy 
ez Hazának nem kárára, söt inkáb hasznára volna, annak 
minden punctumit approbalta [AC 168]. 1704: Ugyan ma 
hallók, hogy onnan felyül tegnapelőtt érkezett volna no-
vella, kiben írják, hogy a békesség tractája félbenszakadott, 
mert amely dolgokat a punctumokban a magyarok kívántá-
nak volna, azokra rea nem ment őfelsége [WIN I, 306]. 
1710: Csáky László ... Apor Lázárral, Damokos Tamással 
együtt még Havasalföldiben létekben külön kezdének 
suttogni, és öt punctumokot írának Béldi Pál eleiben ... 
melynek egyike az vala, hogy a jesuiták ... szabadoson be-
jöhessenek Erdélyben | És talám fordíthatnak is vala vala-
mit az udvarban, mert még a pápisták közül is némely igaz 
hazafiai sajnálják vala a Diploma eversióját azok a 
punctumok által, ha a három relígió megegyezzen [CsH 
141, 307]. 1720/1723: Ezen punctumoknak minden kori 
meg állására és tartására, mind két részről nékünk edgyen 
kezeket bé adván ... obi igaiák magokat [Berz. 14 
XVHI/30]. 1733/1813: Mely dolog, és Testamentaria dis-
positio hogy minden punctumában, és clausuláiban mi 
előttünk ez szerént ment légyen végben ... fide nostra 
mediante áttestálunk [Kv; SLt XLII. 6. 33]. 1736: az 
emiittett Contractus hellyesnek, és Haza Tőrvényén fun-
daltnak nem Ítéltethetik, valamíg annak Punctumi, Ngtok 
által nem legitimáltatnak [Nsz; JHb XXXV/30]. 1790: 
Ezen már meg írt Contractus és punctumak minden Tava-
szon, a Szőllős Gazdák(na)k jelen létekb(en) ... fel olvas-
tassanak [Karácsoníva MT; Told. 176]. 

Szk: akkordának 1707: Proponálva(n) ... hogy az 
Hadakat szállitatna megh magais szallana megh migh az 
accordanak Punctumit el keszítenók de Semmi üdöt ne(m) 
engedvén arra, hitet és reális parolat szóval instanté igíre 
[WassLt Irsaj István volt szúv-i ub vall.] * árenda ~a. 
1784: minekelőtte a Regiusokat fel hivattuk az Arenda 
punctumait maga Rosnyai János Ur Minutab(an) in pure 
megírván, midőn a Regiusok meg jelentenek és az Minutát 
előttek fel olvastatott volna ... az edgyik Regius észre 
vévén hogy a Contractusban semmi Evictio nints fel téve 
monda ezen Contractus ... olyan mint mikor a harangot 
megőntik és ütöt nem tésznek belé [Nsz; MbK XI. 71] * 
bécsi pacifikáció 1662: Melly boldog emlékezetű feje-
delemnek dicséretes forgolódása és hasznos szolgálatja 
által ment vala végbe, hogy a magyarországi evangélicus 
státus is szabadságában s keresztyén vallásának szabados 
gyakorlásában megtartatott mindaddig, míg azután nem 

1042 

sok idővel az ő fáradsága által sok munkával végbement 
bécsi pacificátiónak sok punctumi nem violálódtak [SKr 
85] * békesség(ne)k ~a. 1664: együgyű igaz ratioját ez 
véghely megmaradására küldtem írva az egész prae-
sidiommal oda, hogy Kegyelmed többet is ahhoz jó szo-
kása szerint addálván, adná elméjét arra és az méltóságos 
gróf Rőttel uram ü nagysága előtt promoveálná igaz igyit 
ez véghelynek megmaradásának, nem úgy penig, hogy 
császár ü felsége azt meg ne engedné, mi az békesség 
punktomában vagyon írva [TML III, 321 Boldvai Márton 
Teleki Mihályhoz Székelyhídról]. 1705: várták volna Bécs-
be a svéd király expressusát a békesség punctumával a 
lengyel királlyal, melynek ... meg kellene lenni | Az úrnak 
írják, hogy midőn Szirmai jött volna egyszer a császár pa-
rancsolatjából le a magyarokhoz a békesség punctumaival 
... generál Herbeville a nagy armadával reájok menvén hat 
órakor délután, egész nyolc óráig jól tartották magukat a 
kurucok [WIN I, 439, 536]. 1711: plenipotentiarius gene-
rális Pálfi János uram ő excellentiája parancsolta igen 
serio: az eddig tractált békesség punctumi szerint az hadak 
exauctoráltassanak [SzZs 293]. 1757: Virágos nevezetű 
Bányász Czimborak ... ha ... ezen Bekessegnek punctumit 
Observálni nem akarják banyajok nem egeszszen hanem 
tsak azan része a honnan azon viz Deriválodik ki szármá-
zik tilolom alatt hagjatik mind addig míg köztök levő 
Contraversia vagj törvényes utan vagy Külemben decida-
lodik [Torockó; Bosla]. 1779: A békesség a prusussal 
meglőn, de ... az békességnek punctumait sem tudja őfelsé-
geken s két-három nagyemberen kívül senki [RettE 398]. 
1789: én Jánosi Péter urammal Litis intermedio a* Thordai 
Tanáts előtt békességre léptem, önként remittálván mind 
azokat, valamellyeket ez Actioban eö kegyelmétől kértem 
... tsak az a' hijja már hogy az egyezés szerént... a' Nagy-
ságodat illető részeket mindenik Földről ki szakaszsza -
akkor osztán írásban is tétettem a' békesség Punctumait 
[Torda; Borb. II Kolozsvári N. István kezével] * kontrak-
tus 1746: Ezen Deliberatumot mind a' két fél tiszta-
ságola. Azután a* Dongosiak közüli ... Kovats Martzi, Ko-
ronkai Andor; és Rátz Istók ... ă mint... a' bekesség condi-
tioit elö adak, az Istallyosok bekessegbeli Contractusok-
(na)k edgyik punctuma egészszen kimarada, a' másik 
punctumot pedig külŏmb(en) mondák, mint az Istallyosok 
praetendalak [Torockó; Bosla] * unió -a. 1760: De mint-
hogy egy Balaméri nevü kalugyer, vagyis amint ők mond-
ják basilita, nem akarván az unió némely punctumit 
amplectálni, elszökött a muszkához, aki is az Ö tévely-
gésekben vagyon, s most, minthogy a muszka felette sok-
kal segítette őfelségét, kívánságára a muszka cárnénak 
megengedte őfelsége, az catholica a n y a s z e n t e g y h á z z a l 
együtt, hogy ... elébbeni schismájokra v i s sza tér jenek 
[RettE 106. — aA fennebb említett románok]. 

4. tanúvallatási/vizsgálati kérdőpont; puncte de interoga-
toriu; Fragepunkt im Zeugenverhör, Verhörfrage. 1677: 
Miképpen lött légyen Tököly uram dolga ... nem tudok 
benne eligazodni, egyábaránt is sok dolgok levén fen ez 
mostani dolgokban, melyeket papirosra le nem tehetek, 
hanem bizonyos punctumokban letévén8, Kegyelmednek 
elküldtem ez meghitt szolgám által [TML VII, 523 a fej-
Teleki Mihályhoz. — aKöv. lapalji jegyzetben a kérdőpon-
tok]. 1761: Erre a punctumrais meg feleltem az több punc-
tumakra tőtt fassiommal [Branyicska H; JHb XXXV/45-
12]. 1818: Ezen punktumakra Bizanysagak lehetnek az 
egész Falusi köz lakosak [M.fráta K; KLev.]. 
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Szk: utrum ~ai. 1764: a melly Vallókat... mi előnkben hi-
vatott azokat eröss Hittel meg esketvén, az előnkben adatott 
Utrum(na)k punctumaira szorossan meg kerdeztuk s Hitek 
utann tett Feleleteket ez ide alabb való mod szerint meg Irtuk 
[Bögöz U; IB]. 1784: (A) vallókat... az elötŭnk lévö Utrum-
nak Punctumira szorgalmatason meg kérdeztük [uo.; IB]. 

5. (perbeli) igény/vádpont; cap de acuză/acuzare; Ánkla-
gepunkt, Anspruch. 1690: Nemzetes Sarosi János uram eö 
kglme Olyan valasszal bocsátván Leszai István Ur(ama)t 
hozank hogy ha mi bantodasink az eö kglme jobbagi miat 
volnanak azokat bizanyas punctumaiban redigalvan ... A 
melyeket ... meg nem orvasalhatna Törvényre bocsatana, 
Mely meg bantodasink ez szerent következnek [Fog.; Szád. 
Boér Tamas és Peterek Postulatumi]. 1756: ad faciem Ci-
táltatott Némethi Uram, de mitsodás punctumokról Exami-
naltatott, nem tudom [Kv; Mk IX Vall. 30]. 1826 k: Ebből 
a fennebb meg irt punctumokbol a következik, hogy ha 
eröszakosonn tsak ugyan az annyiszor meg irt Csulakágy 
nevü patakjokat ... a Nagyságod Buza Lábjának közepére 
szorittanák a Küküllöbe ... bizonyoson azon meg lábol-
hatatlan károkat ... ö kegyelmek fizessék meg esztendőn-
ként [Gyalakuta MT; GyL], 

6. fejezet; capitol, punct; Kapitel. 1790: ha ki ezen 
Punctumnak meg írt akar melly Czikellye ellen hibázik az 
ez előt meg írt 20ik punctam szerént Bírságaltatik [Kará-
csonfva MT; Told. 76]. 

7. pont; punct; Punkt. 1771: Dél után hozzám jött más 
égy idegen Barát... a mint bé jöt kōszŏnnŏtlen az ajtón, az 
három Királyok nevét kérdi vala tollem hogy ki irta azt oda 
melyre felelék, hiszem ha Atyaságod Pap tudni kel ki 
szokta azt oda irni, melyre kapa égy darab Cretat és firkálni 
kezd az ajtómra, és három Punctamot tészen közibe én azt 
kérdém, hát mit irt oda atyasád (!)... és ki menvén az ajto-
mon az is ugy el vesze hogy sohult semmit sem láttam 
[Dés; DLt 321. 32 G. Hancz (56) vall.]. 1797: Copiaból 
Copiaztatván általunk Orriginalisokkal őszve olvastattak, 
és azokkal minden punctumaiban commaiban és Clausulai-
ban őszve hasonlittattak és corrigálván meg egyeztettek 
légyen [Szság; Borb. II]. 1799: Egy hoszszu Vass Fatsaros 
szárra készült P. H. K : Nagy hajtott Betűkkel, fejek felett 
lévő két Punctumokat Nyomo: koronás Ujj Bélyegző Vass 
[F.zsuk K; SLt Vegyes perir.]. 

Szk: acélos 1714: Mágnes kö két atzéljos Punctum-
mal baraczk szin Selyemmel bé takarva [AH 36]. 

8. Arkhimédész -a punctul lui Arhimede; der Punkt des 
Archimedes. 1811: (A cigánynak) A' muzsika ... oly' Élé-
mentuma, Mint Archimedesnek a' hires Punctuma3, Mely-
ben ha meg-veti lábát, más Nemzetet Felyül halad sokkal, 
's a' sarkából ki veti [ÁrÉ 37-8. — aLapalji jegyzetben: 
Archimedes azt mondotta, hogy néki valaki a' Földön kivül 
égy Punctumot ád, melybe ő a' lábát meg-vethesse, ö a' 
földet kirúgja sarkából]. 
. 9. átv végső pillanat/perc; sfîrşitul vieţii, momentul mor-

t>i; letzter Augenblick (vor dem Tod). 1737: tiszta igas-
^agh, es tudom hogj sokan engemet ki vakarnanak a Fóld-
búl midón Isten el hozza az en vilaghi eletemnek punctu-
mat [O.fenes K; Ks 99 Mikola László lev.]. 
. H. mondatszóként; cu valoare de interjecţie; mit Inter-
Jektionswert: (határozott, néha tréfás beszédben a kijelentés 
nyomatékosítására) nincs hozzáfűzni valóm; gata!, ajunge!, 
destul!; genug!, soviel! 1786: Hazug Vén Kopatz s.t.! ... jöj 
el, holnap, mert ha el nem jösz nem látz s punctum. ha 
holnap is el nem jösz Piritat Kárász, még pedig Vásárhellyi 

púpos 

az orod végire [Szászalmás NK; IB gr. Toldi Zsigmond 
tréfás lev. gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

punktumbeli vmely szakaszbeli; din paragraful/punctul 
respectiv; aus einem bestimmten Abschnitt. 1741: Ez az 
Officium nem Sokat importál; de, ha importálnais valamit 
palpabiliter, soha eddig nem jött in Censum, a' Religio, a' 
Notariusn(a)k Constitutiojában; hanem a' ki Capax Sub-
jectumn(a)k ítéltetett, ha acceptálta, az assumáltatott. Ha 
pedig, ezen Punctumbéli Consideratio helyesnek Ítéltethe-
tik; miis Jure meritoq(ue) p(rae)tendállyuk azt, hogj légjen 
kilencz Esztendők alatt Református Hadnagja Dés Város-
sának; Tizedikb(en) pedig légjen Catholicus; minthogj Dés 
Várossának tized része sincs Catholicus [Dés; Jk 548a]. 

punktumocska 1. kisebb feltétel; prevedere/con-
diţie/clauzã cuprinsă în paragraful/actul respectiv; kleinere 
Bedingung. 1668: Ez feljebb specifikált punctumoknak 
megállására igírje magát ilyen formán, hogyha csak az 
kisebb punctumocskát által hágná is, tehát énnekem se 
püspököt, se ecclesiát ne kellessék érette keresnem, hanem 
lehessen szabados elválásom tőle [TML IV, 402 Szalánczy 
Krisztina Teleki Mihályhoz]. 

2. kicsiny pontocska/részecske; punctuleţ, punctişor; 
kleiner Punkt, kleines Teilchen. 1710 k: a lineát helyesen 
... definiálják a mathematicusok, hogy sok punctumocs-
káknak öszvekötött lánca avagy kötele [Bön. 449]. 

3. átv jelentéktelen részecske; parte neînsemnată; un-
wichtiges Stückchen. 1782: Meltosagos Liber Báró, és 
Gyeneralis Branyicskai Jósika Joseff Ur ... meg emlekez-
vén ez boldog, és boldogtalan örökkévalóság közzé helhez-
tetett, kitsiny Punktumotskánok az az ennek az Életnek 
bizontalan voltarol... Testamentumot tett [Kv; JHb V/9]. 

punpenfa T 1840: (A jb-ok) Punpen fákot hoztak a pa-
piros malomhoz... Punpen fákot vágtak [Hodák MT; Bom. 
G. XXIVb]. 

puntfúró pontfúró; burghiu; Art Bohrer. 1845: 2 létz 
szeg eresztő fúró és egy punt fúró [Kv; ACLev.]. 

pupillus árva; pupil; Waise. 1724: Maradván ... az Pu-
pillusok Jobb Attyárol egy kő ház... assummaltunk flor. H. 
120 ... liquidum debitumăban [Ne; DobLev. VI/109]. 
1814: Mi ... midőn emiitett sogorunk Betze László Uram 
az irt jókért a' Nsagod tisztelt édes attyát ínactionaltatta 
Pupillusok lévén a' Nsgod édes attyát való perelhetésre 
általunk, sem szüléinktől (:mert azokat akkor elvesztettük 
vala:) nemis plenipotentialtatott Betze László Uram; azért 
az ŏ kötése meljet a' Nsgōd tisztelt édes Attjaval tett az irt 
Jok aránt minket nem is kötelezhet [Dés; Borb. I]. 

puplinköntös puplinból készült ruha; rochie de poplin; 
Rock aus Popeline. 1848 k.: Egy Puplin köntösnek meg ké-
szittése 4 f [Kv; Pk 6]. 

púpos 1. - hátú púpos; cocoşat, ghebos; buckelig. 
1823-1830: Lichtemberg egy nagyon púpos hátú ember 
volt, és mintha szégyenlette volna, hátat nemigen fordított 
másnak [FogE 237]. 1843: a púposhátú Kis réz míves 
[Dés; DLt 1055]. 1854: Édes öcsém! még se jó a kérőt 
fitymálni mert a párta mindég nehezebb, mint a púpos hátú 
nem szép férfi [UjfE 29]. 



púposság 

2. púpként kidomborodó/emelkedő; cu ridicătură în 
formă de cocoaşă; sich als Puckel erhebend. Hn. 1639: 
Púpos hegj njaknái (sz) [M.köblös SzD; DHn 47]. 1658: 
Púpos Vár hegy [Somlyó Sz; MNyTK 132. 118]. 1755: A' 
Szent, Púpós és Fejér hegyek (szö) [Somlyó Sz; EHA]. 
1773: A Púpos hegy álát (sz) [M.köblös SzD; EHA]. 1786: 
a Puposhegyi Erdő alatt [uo.; EHA]. 1804: A' púpos Hegy 
alatt (sz) [Somlyó Sz; EHA]. 1834: A Puposhegyi Tábla 
(sz) [M.köblös SzD; EHA]. 1863: A pupason (sz) 
[Mezőkölpény MT; EHA]. 

púposság kidomborodás; proeminenţă, partea proemi-
nentă a unui obiect; Auswölbung, Erhebung. 1770: a' Tás-
kának vagy Tarisnyának a' köntös alatt pupassága lattzott s 
esmerszetté szembe tűnhető képpen ... ? [H; BK sub nro 
1017 vk]. 

púpoz púpként kiemelkedik; a face cucui; sich als 
Buckel erheben. 1791: láttam is ōtet vertenn, a' fejét fel 
dagadva púpozva az ütés miatt [Méra K; RKA]. 

purdé 1. cigánygyermek; puradel, copil de ţigan; Zigeu-
nerkind. 1746: Czigányokkal, Czigánynékkal, Purdekkal 
puskákkal, rudakkal, Vonokkal botokkal menyen vala a 
Porgolát kapu felé [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1762: Az 
midőn az Dominus Terestris az Cziganynak portékái utan 
küldet volna ... látam hogy ... a tŏbi portékáit... a purdek 
hordottak [Földvár TA; Born. XL. 82 Húrban Kosztin (56) 
jb vall.]. 1763: egy kitsin czigány Sátorotska, melyben 
három púrdé bé férne [UdvarfVa MT; Told. 44/15]. 1814: 
az Ot lakos Czigánya Pantzi Josi... maga s purdei a kertétt 
... égették pusztították [Nyárádmagyarós MT; CsS]. 1843: 
A székely szekeren ült egy vén Czigány, egy szép Czigány 
Léány és egy Purdé [Bágyon TA; KLev. Csép Sámuel (28) 
vall.]. 

Vö. a cigánypurdċ címszóval. 

2. szerelemgyerek; copil din flori; Liebeskind. 1765: 
Horváthnak egy István nevü testvére születésétől fogva 
halálaig kinek fia purdé mostis Jobbágy képpel szolgál 
[Gyeke K; Ks 5. XI. 10 Oltyán Ursuly (55) jb vall.]. 

purdelin kelmefajta; un fel de stofä/ţesătură; Art Tuch. 
1849: 4. Sing Purdelin [Dés; DLt]. 

purga ? rosszul müveit; cultivat/lucrat fåră pricepere; 
schlecht bearbeitet. Hn. 1681: Purga Malyba(n) (sz) [Csa-
pó KK; EHA], 1839: Purga [Kémer Sz; MkG]. 

purgáció hashajtó, hánytatószer; purgativ; Purgations-
medikament | purgálás; purgare, purgaţie; Purgation. 1597: 
adtam Borbély Adamnak hogy zakacz istuanhoz latot 
kolyka wolt rayta Pürgatiotis Adot es ket krestelt ... f 1 
[Kv; Szám. 7/XIV. 45 Th. Masass sp kezével]. 1671: Ma-
gam ál lapotjárói írhatom, valóban megkinza tegnap az 
purgatio, most is csak bágyadva vagyok miatta [TML V, 
606 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 1688: Igen roszúl 
voltam ... (A) borbély ... adott purgaţiot este ... melyet elég 
alkalmatlan üdőben vöttem, de az Úr isten jóvoltábol ki-
eveztem belőle [SzZs 519]. 1705: A generált pedig, mint-
hogy purgatióval élt volt, s az asszony bé nem mehetett, 
hanem maga hívta az fejedelemasszony az asszony szavá-
val [WIN I, 408]. 1710 k.: A mostani feleségem üdejében 
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majalis cura, purgatio, érvágás, köpöly nem volt körülem, 
hanem csak egyszer forróhidegben vágattam eret s vettem 
purgatiót, osztán a sós káposzta volt kúra [Bön. 528]. 
1755: Kinos Tüzes, mérges Orbáncz nyavalyáb(an) essvén, 
két rendben orvosságért adt(am) purgatiókkal egyben Rf 1 
xr 07 [TL. Teleki Adám költségnaplója 28b]. 1763: Azt 
hagyom azért tanácsul, hogy az ilyen negyednapi hidegből 
senki magát ne siessen kivenni s ne is cselekedje magától, 
vagy ne minden inexpertus medicussal fogja dolgát, mint 
én Mérki Borbély Gáborral fogtam, s ő is gondolatlanul 
érvágással, purgatióval megfojtá bennem [RettE 158]. 

purgálás 1. hashajtás, hánytatás; purgaţie, purgare; Pur-
gation. 1710 k.: Élek én másnap véle (minthogy az első fe-
leségem üdejében a majalis purgatio és érvágással én is min-
den betegség nélkül bolondoskodtam); olyan szörnyű purgá-
lást követe rajtam, csaknem huszti módra járék, elmúlék 
ugyan harmadnap, de én bizony majd három holnapig férfi-
ságomat nem érzettem, és soha azután mai napig az ujjam be-
gyei, úgy mint azelőtt, meg nem tőitek [Bön. 528]. 

2. tisztítás; purificare; Reinigung. 1558 k.: Az purgalasa® 
penig lg lezen, Rp. veres rezet es ted eleven Zenre es ves az 
rezre kenkçueth es kçz soth, keueseth es Mikor az kénk<? 
es az so Meg emezteteth es ved az fogoth es ved ky az rezet 
es uerd vékonyon plehe es az rutsag le hul rolla es lezen te 
neked purgalt rezed annak vtanna ted az rezed az tegelben 
es Mikor meg oluadoth volna az rez ves 1 libra rezhez 1 
uncia por (!) [Nsz; MKsz 1896. 281. — aA rézé]. 

3. takarítás; curăţat, curăţire; Putzen. 1870 k./1914: Pur-
gálás: minden szombat délutánján ... 2-4 órakor a szolgák8 

felügyelője a kis csengettyűvel összehívta az ő seregét, kik 
.. kuriaseprést, takarítást végeztek. A felhívás az volt; ad 
purgationem! [MvÉrt. 37. — aÉrtsd: szolgadiákok]. 

purgálhatja magát tisztázhatja magát; a se putea dezvi-
novăţi; sich rechtfertigen können. 1670: Sok dolgai felöl 
vadoitatik Gjarmathi István ... suspcctussaganak gjanuja 
eltavoztatasara maga kivansaga szerint ki botsattjuk eő 
kegjelmet hogy magat rendesen purgalhassa ilyen utro-
mockal cum suis rationibus qud (!) sequnt(ur) [SzJk 112]. 
1699: Minthogy ... Gönczi Mihalynak ... Isten ellen valo 
karomkodása es paraznalkodasa ... elegedendőképpe(n) 
nem constal ... oppidanis puris dignis personis Nobilibus 
7mo se magat purgalhattya s absolvalodik, ha hol penig -
magát ne(m) purgalhattya a' piaczon palczaztassek meg;eS 

... conciliallyon Ecclesia(na)k [Dés; Jk 280a]. 

purgálja magát menti/tisztázza magát; a se dezvinovăţjj 
sich rechtfertigen. 1612/1613: Mikor azertt szerződseg" 
közben volnanak ... monda az azzoni, nem tudom Vram 
mit kell czielekednem, mert tudod az zeken mint vagion 

dolgod. Azért Czereny Gaspar vram fogada hogi purgalh* 
abból magatt [Feketelak/Buza SzD; KJ]. 1641: Fejervafl 
Pal Moczion lakó tőlle el futót feleseget Karolybol *je 

hozua(n), ki ket eztendeigh oda vandorlot, azt kivana töllp 
hogi septima se magat felesege purgatlia es hozza vezi-
Meli kiuansagat az Eccl(es)ia Feiervari Palnak aproball,a 

[SzJk 56]. 1660: Korponay Silfer Isak ... felesege embersé-
ges szava hihetó szemeliekkel purgallia magat ad quinde; 
na(m), ha penigh nem expurgalna magat kőtese szerent a 
paraznasagon raita maradgio(n) az Ura mint paraznat pro-
sequalhassa minden hellieken [i.h. 90]. 1679: Nimeti 
György proponáltát felesege Salamo(n) Borbara ellen • 
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Mert ... Gyermeket el egette ... Az magistratusok székire 
bocsáttatua(n) hogy mentse magát... az gyermek el egetese 
ellen nem purgalta magat, hane(m) el ment. ma is oda 
vagyo(n) [i.h. 138]. 1682: Henter Istvanne Szabó Judit 
Aszszony purgallyia magat az suspiciok alol, az utan 
teörvenyek lészen [i.h. 170]. 1711: iffiu Farkas Mihally 
tagadást teszen az ellene allegalt dologban, terminu(m) ad 
competente(m) vallatva(n) purgallja magat, hogj ne(m) volt 
kőzőskődese sem egjszer sem maszszor Boros Borkaval 
[Kv; TJk XV/1.47]. 

purgált tisztított; purificat; gereinigt. 1558 k.: Az purga-
lasa penig lg lezen3 ... ved ky az rezet es uerd vékonyon 
plehe es az rutsag le hul rolla es lezen te neked purgalt 
rezed [Nsz; MKsz 1896. 281. — "Folyt, a réz tisztításának 
leírása. A teljesebb szövegpurgálás 2. al.]. 

purgamal posztófajta; un fel de postav/stofä; Art Tuch | 
? bergamói posztó; postav fabricat în Bergamo; Bergamoer 
Tuch. 1530: Ittem szoknya rubea purgamal [Vh; MNy 
XXXI, 277]. 1531: tunica parva purgamal [Vh; DomH 
U2]. 1574: Katanak vagion egy ruhanak való zeöld purgo-
mallia, czinaltassak meg nekj vagion barsoni az alliara való 
az Ladaban ... vegienek Katanak egy zokniara való pürgo-
malt barsontis rea Es czinalliak meg neki mert Engemet 
regulta fogua zolgalt, vagion Egy ruhanak való veres pur-
gomal [Gyf; JHbK XXI/12. 4]. 1620: Egy Vegh Purga-
maltol f —/50. Egy Lo tereh Purgamaltol f 4/50 [KvLt 
11/69 VectTr 5]. 

Vö. a pargaman címszóval. 

purgarejt polgár; cetăţean; Bürger. 1667: Megkívánta-
tik, Kegyelmetek fenyítékben tartsa az katonaságot... Kér-
lek kiválképpen, lelkem Atyámfiai, ne kíméljétek az kolos-
vári purgarejteket [TML IV, 104 Bánfi Dienes Nagy Ta-
máshoz, Bethlen Gergelyhez, Teleki Mihályhoz]. 

purgatórium 1. tisztítótűz; purgatoriu; Purgatórium, Fe-
gefeuer. 1657: Az pápistaságban az purgatoriumot és cere-
móniákat javallotta, zsidóságból az szombatot, kiből egyet, 
kiből mást, és az millenárius időket hitte, s voltak szegény-
nek3 sok superstitiói [Kemön. 57. — aMikó Ferencnek]. 
17/0; Az oláh püspök ... publice pátenst bocsáta ki az 
egész erdélyi oláh papok nevivel, melyben hittel obligálják 
magokot, hogy a római pápát a clérus fejinek agnoscálják, 
nogy a purgatóriumot admittálják3 [CsH 303. — aFolyt. a 
fels.]. — L. még RettE 417. 

2. átv kín, gyötrelem; (loc de) suferinţă; Qual. 1619: En, 
Kegyelmes uram, valamire elégséges az én szegény fejem, 
de sem fáradságomat, semmi munkámat nem szánom, 
semmit nem nehezlek, Felségednek hüvséggel, igazsággal 
igyekezem szolgálni, de bizony, Kegyelmes uram, szívem 
szerént kévánkoznám már egyszer ebből az nagy purgató-
numból ki [BTN2 335]. 1662: Engem, édes Uram, bizony 
valóban nagy purgatoriumban hagya Kegyelmed [TML II, 
231-2 Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1832: Ezen 
Thordai Udvar valójában purgatórium — Ha én előre mind 
ezeket megsejdíthettem volna — készebb lettem volna 
akármit kiállani — hogy sem ezen gratiát megnyerni [Tor-
da; IB. Demény János tt lev.]. — L. még BTN 294. 

Purgatum letisztázott példány; exemplar transcris (pe 
curat); abgeschriebenes Exemplar. 1603: az sattcz AdoroI 

purizálás 

való regestrumokatis penigh Purgatumban chinaltatúan, az 
ket valaztot Vraimnak Adgyák ky, es azok az ket Vraimis 
zorgalmatossagal Zeggyek az Restantiakat [Kv; TanJk 1/1. 
439]. 1605: (A dézmaszedők) amely regestrumokkal az 
dezmakat percipialiak azokotis purgatumban be Adgyák 
[Kv; i.h. 523]. 1618: volt nálunk vendégségben Startzer 
Mihály uram ... Az minémü discursusunk volt, ugyan 
akkor consignatiónkat in specie idekötöttem, ezt purgatum-
ba írván elküldtem urunknak őnagyságának [BTN2148]. 

purifikáció tisztázás; purificaţie; Klärung, Purifikation. 
1557: az el mwlt purificatio Bodog ázzon Nap vthan való 
wasarnapon, az My nemw theorwenywnk lewt Jt Somlyon 
fogot Byrak elwt [Somlyó Sz; WLt]. 1849: Jósi már volt 
egyszer purification, akkor kikérdezték és azt mondották, 
hogy még égyszer meg fogják hívni [Kv; Pk 7]. 

purifikál felment, tisztáz; a purifica; klăren. 1850: Far-
kas oly jol néz ki, hogy soha se ugy, elhizott a* sok heve-
résben mint egy disznó, — de még nints purificalva, sorsa 
bizonytalan [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 

puritánus a puritanizmus híve; puritán, adept al purita-
nismului; Puritaner. 1653: Angliában ... az angliai Jakab 
király, az annya halála után, a régi római igaz vallásból 
kitérítette az országot. És így az elébbeni calvinistákon a 
puritánus név marada, az újakon3 pedig a protestáns név 
vagyon [ETA 1,27 NSz. — aÉrtsd: újítókon]. 

purizáció (át)másolás/tisztázás; transcriere pe curat; Ab-
schreiben. 1782: A Jószág Conscriptiojának még az én 
jelen létem alatt vége volt, tsak a purizatio héjjá [Szu; Ks J. 
Ferenczi György lev.]. 

purizál (át)másol, tisztáz; a transcrie pe curat; abschrei-
ben. 1717: az Inventalast Vegb(e) Vitűk ... huva hamaréb 
purizallya Jaztropcski Uram [Harangláb KK; Ks 96 Szarka 
Zsigmond lev.]. 1722: En már purizalom ... eö Ng(ana)k 
küldendő Memorialisomat [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
1755: cancellista Csato uram eo kglme midőn az Vidrácz 
szegi és ujj falvi inquisitoria rélatoriát purizálta az alatt 
költött el 1 veder 2 ejtel3 [Kiskend KK; Ks 71/52 Szám. — 
3Ti. bort]. 1774: ezt... omjat tudom, hogy az Provisomak 
Írásából láttam, mellyet én purizáltam [Mocs K; KS 
Çonscr. Jos. Osváth de Zetelaka (31) rk kántor vall.]. 1782: 
írták ... az Instantiát Bartók Ferenzznél, a' minutát ŏ maga 
csinálta, és a Fia purizálta [Torockó; Thor. XX/4 Andreas 
Vermes (55) jb vall.]. 1810: Junius Holnapja 28kán 
kezdettünk a' Munka3 Impurumához ... A purizálásra itten 
purizálván árkussáért (.mind a' boldog időbe véve:) jönne 
25 Rf és 40 xr [Szentbenedek AF; DobLev. IV/930. — aTi. 
a birtokösszeírás]. 1828: Jánosi Gergely 102 Paginát puri-
zalt [Dés; DLt 87/1829]. 

purizálás (át)másolás, tisztázás; transcriere pe curat; ab-
schreiben. 1722: a Conscriptor Vrak ... immár azt p(rae)-
tendallyak hogj egj hellyet denominallyok: az holot is 
lehessen egj holnapi Subsistentiajok a purizálásra [PókafVa 
AF; Ks 95 Borsay K. Pál lev.]. 1743: Nagy Ferencz és 
Mihálcz Elek Cancellista Uraimék Conscriptiora ide ér-
kezvén óta January 743 Continuáltak Conscriptiojokot us-
que ad 22 ejusdem napjára erogalodott ugy mint 16 napra 
Metr. 16 Innen Dedradra mentekben uttyokra Metr. 3 Is-
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még Viszszá jővén purizalasra 9na February tartott az mun-
kának végbe vitele usque ad 13 Marty 1743 [Szászerked K; 
LLt]. 1753: Tekintetes Jankó Ferentz Ur(am) Fassiojának 
purizálásában két rendbeli Literale Instrumentumról tétetett 
emlékezet [Zágon Hsz; Told. 37/49]. 1828: a ProtocoIIo-
moknak nem Purizálásáért a vice Notariusságbul amoveal-
tatott [Dés; DLt 87/1829]. 1830: Procürator Szilágy Joseff 
Urnák a Spoliumos perbe facti speciesek purizálásáért 4 
Rfr. 35 xr [Hosszúaszó KK; Born. F. Ia Bod László tt 
szám.]. 

purizálhat (át)másolhat, tisztázhat; a putea transcrie pe 
curat; abschreiben können. 1735: Az Excellentiad Status-
sának leírásához eddig nem foghattam gyakor impedimen-
tumim miatt, már mentől homorébb lehet leirom s kikül-
dőm Excellentiadnak hogy ha Excellentiad adjicialni fog 
azutan purizalhassam [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-
-bölj. 

purizáltat (át)másoltat, tisztáztat; a puné pe cineva să 
transcrie pe curat; abschreiben lassen. 1784: Rosnyai Ur... 
monda ... én az impurumat el viszem és a 100 Frt vinculu-
mat belé teszem es purizáltatván az Urak(na)k ad subscri-
bendum el küldőm, melyet soha nem tselekedett ... soha 
purumat nem subscribáltak nem is lattak [Msz; MbK XI. 
71]. 

purperica malomkőguzsaly; pîrpăriţă; Mühleisen, 
Kreuzeisen. 1818: Dán Olár panaszsza fel vétetik Petru 
Balog ellen, az Malmából el veszett purperitza kereseteben, 
és az malomkő el hasittásábol háromlott kárra meg fordit-
tása keresetéb(en), meljért egyszer Törvénye volt az Falu 
szekin ... elsőbben ki rendeltettek a' székből Falus Biro 
Juon Grétsa, Dán Dobra Stéfán Muntyán Dantsu Sztoján és 
Mitu Cserna, ákik elsőbben szemben állítván Petru Bolog-
gal az Kalátsos aszszont Anká Szutsonyát ... aki is le tett 
hite után szemében (így!), hogy Nováts nevü Faluban mi-
kor egy Maiét csinált akkor mondotta, hogy az panaszlo 
malmát el rontotta mikor a' purporitzát el lopta [Petrilla H; 
JHb 36 Prot. 17]. 

Vö. aperpence címszóval. 

purpián bíborszövet; purpură, porfiră; Purpurtuch. 
1519: Ittem Choha de panno purpian grisei coloris omatu 
cum camuca [Vh; MNy XXXI, 125]. 1531: iterum pur-
piant ulnas VIII pro tunica [Vh; DomH 112]. 1620: Egy 
Vegh Purpiantul f 1 ./50 [KvLt 11/69 VectTr 5]. 

purpuris ? bíborszínű; purpuriu; purpurfarbig. 1837: 
Egy őntőző pléh kártya Egy purpuris edény [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 

purum 1. (át)másolt/letisztázott példány; exemplar tran-
scris (pe curat); abgeschriebenes Exemplar. 1628: Ez 
Jnuentariumot, miuel hogy az Jstenben el nyugot Junck 
András vram, purumba(n) ki ne(m) adta volt, ha ne(m) sok 
leuelej keözeöt fel találuá(n) az Originalt, Abból de verbo, 
ad verbum megh irtuk, es peczietwnkkel s kezwnk 
Jrasaualis megh Ereossitue(n), in Anno et Die 1628. 18. 
Marty ki adtuk Werner Geőrgy vramnak pro futura Cautela 
[Kv; RDL I. 96c]. 1677: En Somliay Bornemisza Sámuel 
. . .ez Urbáriumot írtam meg... Kgld Uram írassa puromban 
[Kraszna; Ks 83]. 1789: Ezen Spiritusok után az Purumba 

kell iratodni az Acetumok(na)k, mellyeket a* 7dik Levél 
után lehet meg tanálni [Mv; ConscrAp. 52]. 1798: A' 
Conscriptionak Impurumáért és három exemplarokban ki 
Írattatott Purumáért 40 Arcusokban Hf 22 Dr 24 [M.igen 
AF; DobLev. IV/800]. 1806: A Papiros árra fel vévén a 
Purumat az Impurummal edgyütt 70. Árkus Ennek Arkus-
sát felvéve a xris 2 tészen Rfl. 20 xr. 20 [Mv; Ks 92]. 
1817: (A testimoniumot) hogy el nem küldöttem a volt az 
oka, hogy én azon dolgot a T. Authenticator Uraknak 
Szorol Szóra, valamint volt fel adtam és az ímpurumba 
előttem felís írták, talám a purumbol sem hágyták ki ugy 
vélem, ennél fogva azt gondoltam hogy az elégséges lészen 
[Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 

2. diákny próbairat; lucrare de probă; Probeschrift. 1870 
k./1914: Purum: a vizsgákra benyújtott, s a közönség köz-
szemléjére kitett u n. próbairatások [MvÉrt. 37]. 

purunkuj kisgyermek; prunc; kleines Kind. 1838-1845: 
Purkuj, purunkuj... 1. kis gyermek [MNyTK 107. 32]. 

puska 1. puşcă; Gewehr. 1443: quadraginta puscas 
etiam laborari ... faciatis [Ub V, 117 Hunyadi János fegy-
verrendelése a brassói tanácshoz]. 1571: Myert penig az 
haromzek az ket olah orzag zelien vagion es gyakron teo-
reokek ... miat rablas esset, vadnak keozzeottek magok 
oltalmara epitett ereos Casteliok es Cynteremek kyket nagy 
keolchegekkel puskakai zakalosokal porral goliobizsal 
valamennyire meg ereositettek volt [SzO II, 331 a székely-
ség panasza az ogy-hez]. 1602: Vgj uagio(n) hogy vitt volt 
egj púskat palastot oda az házhoz azt ne(m) tagado(m) 
[UszT 16/70]. 1626: lattam hogj az Beldj wra(m) molnara 
az Mezes Mihalj haza feleöl az uton al uala igen 
zidkozodik uala, az Tiztartot az Mezes Leorincz kapuianal 
talalam az puskát fel tekere, es az uizen altal mene 
[Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1652: Az belső regi oh kapu •• 
vagyon 2. vizhordokart. 1. furatos lapat. hat darda. Item ket 
agasra szegezet fogas, kire Drabantok Puskajokat ag-
gattyák [Görgény MT; Törzs]. 1677: A' kiknek pedig arra 
valo értekek nincsen hogy lovat tarthassanak, az ollyan 
emberek, szablyát, puskát, és jo gyalog embernek valo 
fegyvert tartsanak. A'kik pedig az ollyak közzül azt meg 
nem tartanák, elsőben két forintal, másodszor négygye'> 
harmadszor hat forintal büntetödnek-meg | Oláhság puská-
val, tegezzel, kardal, pallossal, csákánnyal, dárdával, & 
egyeb fegyvereckel járni ne mérészellyen [ÁC 226, 234] 
1728: En jóllehet akkoris makkos Pásztor voltam mikor ä 
Sertéseket tavaly meg lödŏzék, de nevezett Szerint kik 
lőtték meg én azt nem tudom ... hanem csak hallám hog) 
ropog ă puska [Hidvég Hsz; Mk I Nic. Mihály (71) jb 

vall.]. 1751: Az Egy hazi rendek(ne)k ha nem Possessio-
náta Nobilitásbol lesznek Puskajok el vetessék; hasonló' 
képpen Valamint Puska Kopokkal valo Persecutioja az Va-
doknak ezektől el tiltatik, ugy Háló Tör, és egyebb akármi' 
némŭ Instrumentumokkal is Vadat ejteni, fogni, szabad 
nem leszen, ki vévén itten annyiban a' Fiscale, és m^ 
Dnus Terrestris Dominiumához tartózó Privilegiátus PüS ' 
kásokat annyiban, hogy azok Puskát szabadoson tarthassa' 
nak, de az Dominiumok szűségére (!) a* Vadazottol mind' 
azonáltal tiltva légyenek [TLev. 11/1 ogy-i végzés]. 17'f ' 
Vasárnap reggel elégszer láttam ki mentenek puskával 8 

Mezőre ... Balog András Denes András a Fazakas Farkas 
István [Dés; DLt 321. 64a Mich. Szavai (48) ns vallj 
1782: rea mentek vala puskával, kardal... hogy teten veri* 
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[Szörcse Hsz; HSzjP Donát Gyömé Tompa Kata (60) ns 
vall.]. 1835: A Puskámat... melynek járása olyan is, hogy 
Száz két csőü fegyver közzül párját nem lehet találni ... 
által adom a Tekintetes Umak [F.tők SzD; BetLt 4 Szilágyi 
Sámuel lev.]. 

Vö. a flinta-, jancsár-, korompáki-, mordàly-, mundér-, muskotély-, pár-, 
pulhák-, tersényi- és tölcsérpuska címszóval. 

Szk: A. ~ból lõ. 1598: az I(na)k ... azon Juralnj kell, 
hogy eo zanzandekkal az Ara az puskából nem leott, kin ha 
Jural absolualtatik igy az A keresetiteol [Kv; TJk V/l. 234] 
* ~ra kap. 1797: Tudom hogy Imreh Dániel fegyveresen 
jött volt fel a' Málnási Rétre ... Költze Josef és Sigmond 
eleibe állának a* Marhájok(na)k meg forditták Haza felé 
Imreh Dániel Puskára kapa hozzik lövőidőze [Oltszem 
Hsz; Mk II. 8. 260 Zaláni Lászlóné Kóltze Maria (30) vall.] 
* ~ra kel. 1710: Sokszor puskára is költünk a német 
execútorokkal, mert én sem hadtam könnyen magamot, s 
oltalmaztam, amennyire lehetett, a szegénységet, az execú-
torok is vévén eszekben, hogy én benne laktam a várakban 
s nem voltam künn a kurucokkal, nem annyira bátorkodta-
nak ellenem [CsH 396] * fog vkihez/vkire. 1585: Afra 
Istwan Coloswary ... vallia ... az veresbely drabant oztan 
Puskát fogot hozzaiok de nem volt kanottia, sem por nem 
volt az serpenieoben [Kv; TJk IV/1. 486b]. 1630: Marton 
Deák puskát fogot vala Erszenies Peterhez s mondgja vala 
hogj meny be Peter Ura(m) mert ha mit nem gondolnék 
roszul jarnal s teöb effele szokat szóltak [Mv; MvLt 290. 
218b]. 1656: egyszer ki uerte eökeöt hazabol puskát 
fógua(n) hozzajok [Kv; CartTr II. 902-3 Georg. Vizi (40) 
vall.]. 1745: az A ... keziben lévő puskáját hozzája fogta 
[Torda; TJkT II. 63]. 1752: a' mikor... Tisztarto Boer Sá-
muel Vram Puskát fogott vala Antal Mihály Bátyámra itt 
az túlsó Mezőben azért hogy az Ugarra kieresztett vala s 
meg nem engedte hogy bé hajtya (!) az ökreit ... de miis 
Attyafiakul fel támadván Bátyám mellett semmire nem 
mehete ö Kglme [AbosfVa KK; Ks 8. XXIX. 29] * - / ölt. 
1784: tudom ... Toma Péter, Dobosi Györgj, Baksai Sig-
mond Vramék ... ezert mentek hogy az Solymosi Fiak 
mellet insurgállya(na)k és hogy fegjvert forgattak puskát 
öltöttek láttam szememmel [Mv; SLt 16. MV. 13 Zilahi 
Jánosné Bodo Borbára (60) vall.] * ragad vkire. 1818: 
Ifjabb Hegyesi Elek az ajtókat bézárta, pénzt kért, és hogy 
adni nem akart, Puskát, pistollyt ragadott réája, tejet, tejfel, 
etzetet valamit tsak elöl hátul kaphatott mind a Nagy 
Annyára öntŏzgette [Vajdasztiván MT; TLt Praes. ir. 321 
Budai István viceispán kezével] * ~t ránt vkihez/vkire. 
1645: Puskát ranta hozza, de nem süle el [Szentjakab SzD; 
Told. 27]. 1660: Puskát ránta hozza rea ránta az keövet 
hogy megh leője, mellyre mas ember egy kép nyel lel hozza 
We hogy láta hogy megh akarja leőni [Kv; TJk X/3. 317-

1731: ammi nagjubb puskatis rántott hozzájok [Dés; 
1749: Adamosi Mihály Uram ... azal nekem rugaszko-

, k> egjet jót vága réám egj korbátsal, en meg futamodám 
elöte s utánam rugaszkodék Puskát ranta reám, s monda ne 
toss [Kóród KK; Ks 15. LXXVIII. 17]. 1752: puskát 
[ántván eő kegyelmire meg akará lőni golyobissal [Sszgy; 
HSzjP Stephanus Küs (78) vall.] * ~t süt vkihez/vkire. 
1590: hogy reaiok swte az puskát feiek felibe(n) az mi 
hazunko(n) egy sendely be esett vala [Szu; UszT]. 1797: 
mire Dániel ... tizszer tizenketzer a' puskáját hozza sütte, 
jjn mindenkor a' Végit egy kosztal le üttem, mert ha le nem 
uttem v o ,na ezer Lelke lett volna még is meg kellett volna 
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halni [Málnás Hsz; Mk II. 8/260 Mihály István (29) vall.] 
* ~t tart vkire. 1590: Haliam hogy ala jeowenk vala az 
kereztely mo(n)da Pribék az tomaczjbwl bestie lelek 
kwruak, kwrwak vattok Nem kereztienek az pwskat reánk 
tartia vala, zazlos bestie lelek kwrwaknakis mo(n)d vala. az 
azzony nepek fektekbe(n) Idestowa riadozanak [Szu; UszT] 
* ~val (hozzá)lő. 1580: senky kertek es Mayorok keozt 
puskawal ne leoye(n) se ot ne Iaryon puskawal [Kv; TanJk 
V/3. 220b]. 1646: az iozagra ... kwldőt vala Apor Lazar, 
hogy el hannjoka Barrabas Georgy nem engette vala megh 
egy puskaval hozzok is leot vala etzer [Kvh; HSzjP Zaz 
Ianos de Kantafalva (30) lib. vall. — aA kertet]. 1779: 
Igaz, hogy az Exponenshez Midőn Legényét Ökreivel erő-
szakosan el fogták volna, meg tárnodván Keczeris Puskával 
hozzá lüttek ? [Dob.; WassLt vk] * felhúzott 1776: kik 
mentenek hatalmasul fegyverekkel Flintákkal, Pisztolyak-
kal az ö Nsga rendelt embereire ? kik húzták fel fegyvere-
ket, s azok(na)k Sárkányát az ö Nsga Udvari Tisztyeire, és 
embereire ? ... és kik akarták végre fel húzott Puskakkal 
meg lőni ? [Marossztgyörgy MT; Mk 36. 5/4 vk] * felpo-
rozott 1702: ki vont mezítelen Fegyverrel, és fel porozot 
puskaval reám rohanvan illetlenül hozzam Csapkodván 
mezítelen fegyverrel, hanyatta seggéltetven földre ejtet, 
hasamra ült, tépét, szagattot, harapdosot, körmölt veremet 
kiontotta, illetlen szitkok(na)k nemivel szidalmazot [Dés; 
Jk 324a] * feltekert 1635: Melj valaz teteit ertve(n) az 
Inhibitiora ne(m) ceszalank hane(m) vgjan Continualni 
akarjuk vala Executionkat de ... Geóreogh János Felfalui... 
Euagjnato gladio az kapu eleőt eleönkben alua(n) Repellala 
... latua(n) hogy fel tekert puskakkal lancziakkal fegjueres 
kezzel sokan drabantok kereztwl állották ... ez ahon illie(n) 
hatalmas repulsiora megh kelle allanunk [Szászrégen; VLt 
17/1603]. 1745: Csimponjer Dávid ... ki jöt az útzára fel 
tekert puskával... kérték hogy ne bolondoskodgjék tegye le 
a puskát [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.] * kilövi a ~t. 
1637: mikor Nancsi Jstua(n) ki leöue az puskát, latam 
hogy megh jajdul a Boros Istva(n) s monda hogj jol el 
ueztel gonoz ember [Mv; MvLt 291. 94a] * kisüti a ~t. 
1631: Latta(m) azt enis hogj erössen niargal vala az az 
Csiszár Miklós fia, megh az kalmarok keőzeött ki süte az 
puskatt [Mv; MvLt 290. 51] * töltött-. 1732: Nemes lakó 
Házára sötét éstve Cir(citer) 9 orakor potentia mediante 
töltött puskával reáment [Dés; Jk]. 

B. ~ acélja. 1629: hoza hagjtek s az puskaia Aczelyat ta-
lalam [Kv; TJk VII/3. 63] * -fogatékja. 1714: Egj Puska 
fogatekja lefuggü Csüje agjatlan fl. Hung. 25 [AH 26] * -
sutuja. 1759: a' Mehes Kértnél lévő hazunkhoz jőve 
Borgai Pipa György nevű ember és egy kevés Viaszszat 
kért azért, hogy ... a' Puskájanak sutuja vagy feneke ki 
szakadván abrazattyába nagyon meg rontotta, és a' viasz-
szal annak Vérit akarja meg állitani [F.(szász)újfalu BN; 
BK. Dán Virtoloma vall.] * - vége. 1717: Azonkívül az 
páter Franciscanusok atyám uraimék lovászát, vagyis ko-
csisát úgy meg döfölte az puska végivel, hogy egyiknek az 
oldala csontja be is romlott volt, hogy az várbeli borbély 
gyógyította meg [Taploca Cs; SándorO 242]. 1735: hogy 
vertik volna vagy Puska végível doffölték volna nem látam 
[Szentegyed SzD; WassLt Moldovan Juon (60) zs vall.]. 
1763: Kökösi Györbíro Páll ... társaival ... Puskával és 
puska végiben levő Pagnettal oknélkül agredialtak [BikfVa 
Hsz; HSzjP]. 1769: ezen szóval monda az ház közepin, vár 
meg làncz Teremtette mert ezért el nem kerülőd a puskám 
végit [Bogártelke K; FiscLt XXII. X/35] * acélos 1594: 
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Algju ala valo oregh vas derek zegh No. 1. Aczelos Puska 
chjontos agjw vágjon No 1 [Somlyó Sz; MNy LXI, 110]. 
1614: egj acélos puska [Kv; RDL I. 96a]. 1629: uagion 
tizen ket eoregh Aczelos puska [Szentdemeter U; LLt]. 
1647: Varadi Istvánnál az Hadnagjnal egj öreg Aczelos 
puska [Marosillye H; VLt 55/5415] * ágy nélkül való 
1594: Ratio Instrumentorum bellicorum. Restal az varban 
Mindenesteöl zakalos No. 96 ... Az kapw keözeót ualo haz-
ban vágjon Puska No. 3. Vagion agi nelkeöl ualo Puskais 
No. 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 15—6] * aranyos 1629: 
Egy nagy temerdek Aranias puska aestim: tt. f. 6 [Kv; RDL 
I. 132] * burkus 1785: Három nagy Burgus puska kettő 
panganeteival [Borosbenedek AF; SLev ] * csontos agyú 

1637/1639: Egj szép mereo csontos agju puska kocsiban 
ualo Aczelos es Gemes, aestimaltuk ... f. 8 [Kv; RDL I. 
111] * dupla csövű 1827: Dupla tsöü puska [DLt 1156 
kv-i nyomt. kl] * fekete 1653: A székelyeknek Báthori 
a császár puskáit — kit akkor fekete puskáknak hívnak 
vala mind oda közikbe osztá, és igen szép hadat épitte 
belöllek [ETA I, 44 Nsz] * gyalog - -> vízi ~ * hosszú 
1595: Senky hozzu puskayat s egieb fegyweretis el ne 
Aggia ... Akit penigh megh tapaztalhat Biro vram eo kgme 
hogy puskaiat el adta vagy Aky vehetne, s Nem akar 
venny, tehát eo kgme minden engedelemnelkwl tiz forintal 
bwntesse [Kv; TanJk 1/1. 250]. 1665: A hosszú puskáimat, 
kérem, válogattassa meg Kegyelmed ahoz értő emberrel; 
Gergely nem tudja válogatni [TML III, 444 Bánfi Dienes 
Teleki Mihályhoz]. 1674: Mikoron uolnank ... az Mate Pap 
ura(m) hazanal ... Edgy hoszu puskát ... kezehez uön kis-
sebik Kedei István akkor mingiart [M.zsákod U; Told. 21]. 
1710: Eképen elrendelvén a basa a hadakat és edictumot 
adván ki, hogy mindnyájan a lovok fejihez lehajoljanak s 
úgy menjenek sebesen az ellenségre, trombitát fútata és 
legelöl megyen vala; hátra tekintvén penig, hogy látná, 
hogy a török szaracsiák, akik hosszú puskákot szoktanak 
viselni, puskájokat készítenék, megriasztja Őket [CsH 53] 
* hosszú csövű 1785: Az Hoszszu csöjü Puska igazi-
tatlan [Nsz; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.] * kalap nél-
kül való sárkányú 1824: Egy vasas ágyú Panganét Csőjű 
alkalmas Szerszámú Kalap nélkül valo Sárkányú Puska 
[Fugád AF; HG Mara lev.] * kanótos 1605: Az Bastia-
kon szakalosok mindenestül vagion Numero 4 ... Az kapu-
ban, kanotos puska numero 6 [Gyalu K; Sennyei 11/47 fej. 
inv.]. 1637: Kanotos puskák Jelen n 39 [Ebesfva; UtI] * 
kapszlis 1843: a* kápszlis puskát ... az után egy aluvo 
ember nyakából vette-ki [Bágyon TA; KLev.]. 1846: Egy 
Kapszlis hoszu puska [Szászerked K; LLt] * kartácsos 
1822: Egy nangy (!) Kortatsos Puska [CsS] * kerekes 
1700: Régi hoszszu Kerekes Puska 9 [EbesfVa; UtI] * 
kétágú 1802: Két két águ régi modi puska [Ne; DobLev. 
IV/858. 71] * kétcsövű 1808: A' két tsőjű Puskának Uj 
veszsző Sas körömmel együtt két ágúval Rfr. 1 xr. 15 [Kv; 
TKhf puskamüv. számla]. 1849: A molnár fia Lovával 
nyargaltak utána a két Csöjü puskával hogy fogják vagy 
löjjék meg [Héjasfva NK; CsZ. Fodor Márton (57) vall.] | 
Egy két csöű puska [Dés; DLt] * kézi 1662: a kapitány 
lova hátán mindenfelé nyargalódván és a töréseken való 
népet is mind együtt, s mind másutt az több bástyákról 
ezennel érkező segítséggel biztatván, ezeket is a Bethlen-
és Csonkakapu felett való kevés nép maradékjával mind 
álgyúkból s mind kézi puskákból váltig meglövöldözteté 
[SKr 607] * lázárinó (csövű) 1835: Egy tőrök Flinta — 
Egy kápszlis lazarino CsóŬ hoszszu puska [F.zsuk K; SLt 
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Vegyes perir.]. 1837: Egy madarászó Lázárino Puska 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * német 1743: egy 
Viseltes Német Veres czafrag puska takarostol Sujtassal 
hánták meg [O.fenes K; JHbK XXIX/28] * pagnétos 
1796: meg döfé a pognetos puskával Kis Pál Uram Kosa 
Dánielt noha ö semmit nem vetett [Uzon Hsz; Kp IV. 288 
Radully Virág (29) col. vall.] * por nélkül sülő 1667: 
Pornélkül sülő puska... nro. 1 [Fog.; UF II, 338] * pulhák-
forma 1652: Vagyon ezen Palotában Pulhak forma 
puska N. 35 [Görgény MT; Törzs] * rövid 1626: az 
utan czak hamar oda iuta az Beldj vra(m) tiztartaia, az en 
kapu(m)hoz tarogattia uala egj reouid puskaual Boczkor 
Jánost, azt mongia uala hogj azt tuttam hogy ezes Ember 
voltai de ne(m) bolond Ember voltai [Szentgyörgy Cs; BLt 
3] * sárkány nélkül való 1815: Egy Sárkány nélkül valo 
Puska [LLt Csáky-per 20. L. 14] * serétes 1673: Egj 
sletes puska [Marossztkirály AF; IB. Bethlen Domokos 
hagy. Bethlen István inv.]. 1684: Egy sretes Puska 
[EbesfVa; UtI]. 1710 k.: majd harmincnégy vagy még több 
esztendős koromban kezdettem srétes puskával állani az 
erdőben, és egy stuc vagy tersényi puskám is volt mellette 
gyakrabban, nem is igen hibáztam hatvan esztendős koro-
mig, noha csak karról lövöldöztem [Bön. 502]. 1736: Az 
flintának abban az időben híre sem vala; vala ugyan az 
nagy uraknál, de nem olyanforma agyú, mint az mostani 
flinta, hanem másféle csúfos, azt serétes puskának hitták 
[MetTr 371] * szakállas 1679: Szakallas puskahoz valo 
vas goljobis nro 176 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 43] * székely 1647: Ket rosz Szekely puska No. 2 
[Drassó AF; BK 48/16] * tersényi forma 1652: Azon 
forma aranyos vasú csontal czifrázot agyú Tersényi forma 
Puska [Görgény MT; Törzs] * török 1823: Égy ezüst 
kápáu Török Puska [BK Inv ] * vízi 1852: egy gyalog 
vizi puska [Görgénysztimre MT; Born. F. VlIIb Br. 
Bornemisza cs. lelt.]. 

Sz. 1762: Udvaráról lyukat tartót ki a Határba a Malaczai-
nak és anyira tanultak a Malaczi a határba hogy ha valaki 
meg tanálná riasztani ugy szaladnak mint ha Puskából lőnék 
ki [Peselnek Hsz; HSzjP Stephanus Márton (65) jb vallj-
1828: állo 11. Óráig Szakadatlan mintha Puskából lőtték vol-
na ki o!y Sebessen ment3 [Geges MT; CsS. — aA sáskahad]. 

2. puskatus; patul puştii; Gewehrkolben. 1699: az J -
azt vetette a' szememre: tudode te hogy hamis hitünek 
mondottal te engemet ugy döfött meg a* puskajavai [Dés; 
Jk 295b]. 1711: eő kglmit Gegő Peter verte döfölte az 
puskaval [Born. XXXIX. 50 Borsovaja Thamas Mikloş 
(58) pp vall. — aCs]. 1714: engem meg foga(na)k puskaval 
is meg akar(ana)k vala döfölni [NáznánfVa MT; Berz. 13-
11/33]. 1735: hogy ütetek doffölték volna Puskával nem 
latam, hanem halatam hogy Pakulár Juon Menye mutata 
volna a dōfölés(ne)k helyit is hol meg ütete [Szentegy^ 
SzD; WassLt Ferencz János (93) jb vall.]. 1748: midőn a 
szölö(ne)k gazdája étzaká(na)k idején reájok akadott, és & 
It kezib(en) lévő puskájával elsőben meg döíVén meg 
gadta volna, akkoris az I. semmiképpen magát nem sub-
mittálta, hanem halálosképpen a' Gazda ellen tusakodott* 
kiáltván töb Társai(na)k hogy üssék föben fejsze fokkal a 
gazdát [BSz; JHb LXVII/3. 198]. 1765: a Commissarius 
engem Mártha Pétert nem tsak meg akart a puskájával 
döfödni, hanem fenyegetett is hogy által lö [Borbánd AF; 
Eszt-Mk Vall. 163]. 1767-š ugy meg döflök evei a puskával 
... ugy megdöflök hogy mindgyárt meg halsz [Majos ML 
Told. 26/5]. 
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3. puskás szolga/katona; puşcaş, sóidat înarmat cu 
puşcă; Sóidat mit Gewehr. 1660: Kegyelmed az fejedelem-
nek és több várbeli főrendeknek cathegorice mondja meg 
és protestáljon arról, hogy ezentúl több puska fog lenni 
körölettek, melyről ezentúl teszek is dispositiókat, csak 
Kegyelmed és az követek visszatérését várom [TML I, 584 
Kemény János Teleki Mihályhoz és Bethlen Gergelyhez]. 

4. diákny tiltott segédeszköz; fiţuică; Spickzettel. 1870 
kJ1914: Puska: minden tiltott, de titokban hasznait kise-
gitő eszköz neve, melyekkel... a kérdező tanárt ki játszani, 
becsapni igyekeztek [MvÉrt. 37]. 

puskaacél puskatus; patul puştii; Gewehrkolben. 1714: 
Bajomi Uram ... Nyisztor Miklóst... meg verette üszögök-
kel Buzdugányokkal puska aczelokkal dŏföltette, az Tűz-
ben Taszigáltatta, magam is lattam az lspánál nyers bőrben 
takargatva, ollyan nyomorék volt hogj senki nem itilte hogj 
meg ellyen [Berekszó H; Szer. Kanizsa Sztán (40) jb vall.]. 

puskaágy puskaágyazat (a puska azon része, mely az al-
katrészeket egybefoglalja s a rendeltetésnek megfelelő 
helyzetben tartja); patul unei arme; Gewehrteil, der die Be-
standteile zusammenhält. Szk: - fúró. 1741: Ket puska ágy 
furu [Kv; TL 90] * - vakaró kés. 1741: Egy Puska ăgy 
Vakaró kés [Kv; TL 90]. 

puskabütU puskatus; patul puştii; Gewehrkolben. 1849: 
Cseh Joseff Urat pedig a mint nékem beszellettek kivivén 
ide a Határra és ... ütni szúrni s ujbol gyilkolni kezdették 
mind puska bütüvel, Lántsával, mindennel [HéjasfVa NK; 
CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 

puskacsináló puskaműves; armurier; Gewehrmacher-
meister. 1795: Puska tsinálonak fegyver igazítás 10/48 
[WLt Cserei Heléna jk 71a]. 1811: Volt egy pár rezes pis-
taly melynek fele Régenbe a Puska tsinálonál igazittás vé-
get Lévén ... el Adatott 15 Rfr [Görgény MT; Bom. 
XXXIX. 43]. 1823: 'A Puska csinálonál a' Pintze torka bé 
fedésére 1000 Praestyila [Déva; Ks 106. 158. 1]. 1833: 
Egy szegény Puska tsínálo világtalannak [Kv; KovCLev.]. 

puskacső ţeava puştii; Gewehrlauf. 1741: Puska csö 
egyben vetéshez való foglaló [Kv; TL 90]. 1756: Meg égett 
Puska Tsö, atzélyával, és végire való Réz Táblájával egjŭtt 
[Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 22]. 1760: Testvéremtől... 
hallottam ... hogy tölle egy Puska tsöt vett volna ell [Arany-
- t K; Ks 92]. 1774: Aszalós Jónás az Puskatsöit vgj ki 
hajítja kŏzinkben hogj majd agjon hajittott vélle [Ikland 
MT; Berz. 12. 92/155]. 1802: Kilentz Flinták, mellyek 
közzül egynek nintsen szerszáma ... Egy puska tsö minden 
szerszám nélkül [Ne; DobLev. IV/858. 7b]. 

Szk: korompaki 1673: Korompaki puska csö ... nro. 
[Fog.; UF II, 538] * mundur 1760: Negj Mundur 

p"ska tsö [Mv; TGsz]. 

puskadöfés puskavéggel való szúrás; împungere cu 
teava puştii; Stoß mit Gewehrkolben. 1766: látam ... ifjú 
Székelly Jánost az Agyban, kinekis a' Fel Ortzaja és szeme 
?“yan vala mint a Fekete szén Nekülömben (!) a' S.V. 
£arán látzatt a puska Döfésis egy szóval azt elmondhatom 
hogy meg volt rontva úgy hogy nemis vala reménség felölle 
hogy meg ellyen [BfR 104/2 Gaspar Sido (43) ns vall.]. 

puskafa tésztakészítő eszköz; instrument folosit la 
preparatul/fåcutul prăjiturii; Gerät zum Teigbereiten. 1761: 
Tésztának való puskafa nyelével Nro 1 [Vessződ NK; JHb 
XXIII/31. 26]. 

puskaforma puskakészítő eszköz; unealtă folosită la 
fåcutul puştilor/armelor (de foc); Gerät zum Gewehrma-
chen. 1633: az el mult sombato(n) joúe hozza(m) az Varadi 
Miklós vra(m) szolgaja János Deák, azon kéozbe(n) joúe 
oda Szabó Jacabneis jsmet joúe oda az Szabó Jacab 
szolgajais es en teóllem az ura szouaual egi puska formát 
ker uala, akkor monda Szabó Jacabne hogi az az legeni 
most czak az en itt letemet kemli [Mv; MvLt 290. 128b]. 
1647: Az falba egy festett Almárium kolczos zááros. Az 
Almariumban vagion egy beor taskaban puska forma no. 7 
[KirályfVa KK; BK 48/16]. 1656: Egy zöld Festekes záros 
fias Asztal kolczostul, zauarostol, Az asztal fiaban egy da-
rab ruhaba(n) kötue, valami keues Crispan, Timsö, büdös 
keő, egy Puska forma, egy el tőrt rez Arany mertek [Dobo-
ka; Mk Inv. 5] | vagyon az lakatosnak egy mivelö asztala, 
melljen vagyon várhoz való miszerszám ... kett eöregh vas 
sutu kolczaival edgyüth ... Eöt nito vas. Puska formahoz 
való furu nro. 6 [Fog.; UF II, 96]. 

puskagolyóbis puskagolyó; glonţ; Gewehrkugel. 1598: 
Mondro Jacabne Cathalin Azzonj ... vallia ... hallotta(m) 
Zilagi Istwannak zaiabol hogy mongia vala talalok egi pus-
ka goliobist az bestie kurwafianak [Kv; TJk V/l. 218]. 

puskakerülő kb. fegyveres szolgálat alól magát kivonó; 
care se sustrage de la serviciul militar; dem Militärdienst 
ausweichend. 1834: kiáltotta, hogy Szőts Urunk apja-anyja 
Czigányok voltak, és az apja az akasztófán holt meg; maga 
pedig puskakerülő székely légyen [KLev.]. 

puskakisütés puskalövés; împuşcätură; Flintenschuß. 
1710 k.: Teleki, úr, főember, szász, minden futott a bás-
tyákra, de nem ágyúval, sem kimenő haddal semmit sem 
segítettek csak egy puskakisütéssel is [Bön. 765]. 

puska kova kvarc/tüzkő; cremene (folosită la flintă); 
Feuerstein. 1754: egj Satsko puska kovát négj vagj öt 
kupás on szájú tiszafa Csobolyot vétett (!) ki... azon Ládá-
ból [Vajdasztiván MT; TGsz 33]. 1785: Puska kovákért dr. 
6 [Kóród K; Ks 21. XV. 19]. 1795: Postara es Puska kova 
— 34 [WLt Cserei Heléna jk 73b]. 

puskakötő puskaszíj; curea de puşcă; Gewehrriemen. 
1829: Zöld Puska kötö ... Singit 48 xron adva, tészen 7 Rf 
36 xr Fekete Puska kötö ... Singé 30 xron adódván tészen 1 
Rf [BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.]. 

puskakulcs cheie de puşcă; Gewehrschlüssel. 1700: Ré-
gi hoszszu Kerekes Puska 9 ... Puska kolcs nö 1 [Ebesfva; 
UtI]. 1710: Egj par ezŭstb(en) foglalt vadkettske szarv 
puska por palatzk ezüst lántzan rajta fűgve egj puska költs 
[Told. 19]. 1736: Nem vala akkor annyi nyakban vető kard 
mint most, hanem ha annál nagyobb ember vala is, lódin-
got viselt ... Az lódingnak egyik felin rendszerént volt az 
puskakolcs aczélból megzománczozva, az az lóding alatt 
réz karikához vagy ezüst karikához volt sinórral vagy szíj-
jal varva [MetTr 370-1]. 
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Szk: kerekes 1759: szállittosson el ... Egy kerekes 
puska kotsot ... Egy kis puska por hordozo kerek 
palatzkotskát [Sárd AF; TSb 51]. 

puskái puskával lő; a puşca, a trage cu puşca; mit 
Gewehr schießen. 1705: Délután pedig érkezének a rácok, 
kikkel egy Pivoda nevű alias Stephan nevű kapitány volt, 
kik is voltanak Vízaknára, és Vizaknán túl találtanak va-
lami kurucokra. Amozok kérdvén ezektől, micsoda embe-
rek, a rácok magokat kurucoknak mondván, bévárták és 
egyszersmind csak puskálni kezdvén, a hadnagyokat el-
sőbben is meglüvén többekkel együtt, kettőt bennük eleve-
nen elhoztanak [WIN I, 510]. 

puskalövés 1. împuşcätură; Flintenschuß. 1573: Santha 
Menhartt, Zekely Jllyes Jobbagya Mas Newel Marthon ... 
Benedek deák, Almady Chaspar Jobagya,... Erdeo Balyntt, 
Almady Balyntthne Jobbagia Megy Eskwen Ezt wallak, 
hogy Almady András Eyel Mentt oda Symonthelkere4 es 
ugy Mentt az Philep Ghereb hazara, Mas Newel deák, ott 
zolgastwl lewen, Egy zolgaya Sebesítette Megy az Azzontt, 
az pwska Leowessys, Leon az Almady András, Zolgayatwl 
de feyerwary Ambrws ott nem wala sem zolgaya, eo neky 
Egy zowatt sem hallottak sem Jobbagya ot nem woltt [RLt 
O. 5. — aBN]. 1595: In Anno Do(mi)ni 1595 Gertia Zen-
teleó Bodogh Aszonj nap előtt való zerdan virradologh, 
ejel, az Alperesek Zanth zandekkal p(ro)pria potentia mé-
dián (te) Jeóttek egy hazamra... Az haznak ajtaiath mordaly 
púskaual altal leóttek, veghre fejzejekkel be úagtak vgy 
Anyra hogy az púska leóúesnek myatta az goliobis egy 
ladajaban az Jobbagio(m)nak altal menth [UszT 10/99]. 
1653: A lábán azért egy puskalövés esett, de nem halálo-
son, mert meggyógyult — urunk ő nagysága küldött volt 
egy borbélyt bé nékie [ETA I, 156 NSz]. 1681: puska lōvis 
esek az tolvajoktul vagj taípasoktul [Sziget Mm; KaLt 
Tatar Ferenc (38) ns vall.]. 1710: Kucsuk basa a maga 
rendelt seregeivel mikor annyira érkezett volna a Kemény 
János hada feléa, ahonnan a puskalövés könnyen elszolgál-
hatott, visszafordulván, egyet sem szóla, hanem ... nagy se-
besen megrugaszkodának és ... Kemény János sergeire ro-
hanának [CsH 53. — a1662. jan. 22-én a nagyszöllősi csa-
tában]. 

2. puskaropogás; detunătură (de armă), descărcătură; 
Gewehrkrach. 1573: Philep Ghereb zekely Jllyes Jobagy ... 
ezt walla, hogy Almady Andrást Senky nem Bantotta, 
Senky sem Mentt Reays ... Estwe kesen Jeott oda az fa-
lwra, es az Azzony Nepett verettette Sebesitettett bennek 
az harangotis Twggy hogy felen wertek az Tolway weol-
testys hallotta, az pwska Leowestys hallotta, az Nylakkal 
walo Leowesthys Twgya [Simontelke BN; RLt O. 5]. 
1595: Akkor az eyen kjaltast hallek kj mennęk, a1 pús-
ka leóúest haliam, latamis a' túzet [UszT 10/104], 1598: 
Kis Imreh ... vallia, hallottam az puska leówest [Kv; TJk 
V/l. 217]. 1634: Enis haliam az puska louest [Mv; MvLt 
291. 29a]. 1640: En az varból megiek uala ala hallek 
kiáltást iaygatast hamargatast ... latam hogy az Katónak 
ki niargalanak haliam hogy mondák leöd, leőd az esse 
lelek fiat, hallamis az ket puska leöuest [Szilágycseh; 
GyK. Anna Fazakas cons. prov. Steph. Fazakas (28) jb 
vall.]. 1651: Mikor ide köblös fele az falu vighire iutek 
hallek az faluba(n) puska loúest eleb ióuek az faluba ismét 
mas lóuest Hallok [Doboka; RLt 1 Racz Peter (28) ns 
vall.]. 

puskalövésnyi I. mn kb. akkora távolság, amennyire 
puskából el lehet lőni; de o bătaie de puşcă, cît bate puşca; 
wie eine Gewehrschußdistanz. 1826 k.: A Pataknak zápo-
ros ki áradása sokkal kimélletesebben halad a Balavásárig 
tartó hosszú follyamatjábann mintsem vagy három puska 
lövésnyi kurtán meg szorított új árkába [Gyalakuta MT; 
GyL]. 

Szk: - distancia. 1759: Lehet s van is mintegy két jo 
puska Lövésnyi distántia [M.nagyzsombor K; SL] * ~ 
hossz. 1694: Vágjon itt a' Sebes vizén, két bokor kövekre 
forgó, alól csapó malom; mellj ... elpusztulva(n)... Bpata-
kine Aszszon Eőzuegjsegeb(en), sok kőltsegevel, s maga 
jobbagjnak munkajok altal, ujjolag erigálta: annak silipjet 
viz és belkerekeit nro 2: köveit par nro 2: heljre állította 
Víz foljtato heljeit meg ásatta, silipje felett való Gátţját 
majd egj puska lovesni hosszára köttette [Sebesel AF; BfR 
néhai ifj. Bálpataki János urb.] * - messzeség. 1823-
1830: Míg még a pusztákon volnék, egy tüneményről 
kívánok emlékezetet tenni, mely is a délibába, és ez igen 
szép látás, mikor tiszta idő vagyon nyárban, kilenc órától 
fogva délután mintegy három óráig, azon teres pusztákon 
utazóknak úgy tetszik, mintha valami két puskalövésnyi 
messzeségre tenger volna, és ha vágynák az ember előtt 
helységek vagy akármiféle épületek, mintha azok egy em-
ber térdnyi magosságáig mind vízben volnának, s amint az 
ember megyen feléje, mind előbb menni látszik, míg 
utoljára lassan-lassan vékonyodik, áer formára változik, s 
eltűnik, úgyis előbb is csak csupa áer volt [FogE 266]. 

II. fn 1. puskalövésnyi távolság; distanţă de o bătaie de 
puşcă; Gewehrschußdistanz. 1769: az ország uttya ... ' a 

mostani hidon felyŭl mint égy két puska lövésnyivel ki tért, 
és 'a Hegy oldalának éppen töviben ment [Apahida K; 
JHbK XLII/24]. 

2. -ig puskalövésnyi távolságra; la o bătaie de puşcă; in 
einer Gewehrschußdistanz. 1782: tsak égy közönséges pus-
ka Lövésnég voltunk tollek [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

3. - leg puskalövésnyire; la o bătaie de puşcă, cît bate 
puşca; wie eine Gewehrschußdistanz. 1766: megesmerero 
Ifjú Székelly Jánost kivel volt Domokos Ferkö is, mondám 
néki ötsém mert vásáros idö van s meg lötök valakit, egy 
puska lövésnileg meg haladván a Fogadot utánnám löve ••• 
Domokos Ferkö [Szilágycseh; BfR 104/2 Gasp. Sido (43) 
vall.]. 

4. (hosszú) ~re (hosszú) puskalövésnyi távolságra; la 0 

bătaie de puşcă; in einer Gewehrschußdistanz. 1662: G ſót 

Dorstenson generál is a vele való fejedelmekkel, generálod 
kai, fö-fő tisztviselőkkel, mintegy háromezer néppel mini' 
egy fertály mérföldnyire eleibe jött vala a fejedelemnek, & 
midőn a kétfelől való seregek mintegy hosszú puskalövés' 
nyire egymáshoz közelítenének, mind a két felől való sc&' 
gek megállíttatának [SKr 267]. 1719: meg probálék ugjafl 

vagy két Port, de ă Szemem világais majd el veszett, & 
embert Annyira láttam ă ki közel állatis mintha edgy pu$ka 

Lövésnyire lett volna, abban hagjám, csak ă N.Sinki CM' 
rurgus Curalt [KJ. Rétyi Péter lev. Ebesfváról]. 1766: a 0* 
doki Határ szélen a Tetőn az Eccla Erdejének Napkelt 
felöl való részin fenn a Tetőn lévő nagy Halomtol fog*® 
fenn a Bértzen mindenütt ad orientem és végződött a B°ſ] 
sai Akasztófán innét lévő Halomtol még egy Puska lövés-
nyíre innét a hol egy Ujj Halmotska erigáltatott [Doboka. 
DHn 13]. 1810: Ezen ... Szántó Földek ... a' Falu szélit0' 
circiter 12, 13 puska lövésnyire vágynák [uo.; KS 
Conscr. 90]. 
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puskamívesné puskakészítő felesége; nevastă de armu-
rier; Frau des Gewehrmachermeisters. 1802: a Görög vá-
rosban lakó Puska mivesnével beszélgettem [Déva; Ks 115 
Vegyes ir.]. 

puskapalack puskaportartó; buteiie/corn de praf de 
puşcă; Pulverbüchse. 1589: Három puska palazk kettej 
horgas Bial chont ... Egy palazk gyutho pornak valo [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 68]. 1604: Az kd puskapalazkyat Rad-
notra Paczolay Vramhoz kwldtem volt [Gerend TA; Ks 38. 
I. 10 Sarmasagy Zsigmond lev.]. 1629: Egy hitua(n) puska 
palaszk tt f — d. 6 [Kv; RDL I. 132]. 1632: Beczybeöl az 
minemw marhakat ... Kantha Mihály hozott ... Pwska 
Palazkot f 12 [KvLt 11/69 VectTr]. 1694: Két Puska 
Palaczk [Kv; Berz. 2. 29/76]. 1708/1755: Egy Begyén 
szarvból valo puska palaczk [Altorja Hsz; HSzjP]. 1767: a 
Puska palatzk a Nyakáb(an) teli porrol és Seléttel [Majos 
MT; Told. 26/5]. 

Szk: csont 1723: Két tsont puska palatzk szijastól, 
edjik ón bogláros [Koronka MT; Told. 29/2] * kerek 
1627: 4. Kerek puska palaczk tt f. 1 d. 33 [Kv; RDL I. 
134]. 1737: egj nagj kerek puska palaczk [Brassó; ApLt 5 
Apor Péter inv.] vadászó 1668: Egy vadaszo puska 
palaczkomat el vőtte erővel [Szúv; Bom. XXXIX. 5 Mágus 
Márton (40) vall.]. 

puskapálca puskavessző; vargă (de puşcă), vergeaua 
Puştii; Ladestock. 1673: Egy puska palcza [Fog.; UtI]. 

puskapattanás puskadörrenés; detunătură (de armă), 
descărcătură; Gewehrkrach. 1599: Apahidy Borsos Gergelj 
••• vallja: Ez napokban mikor Apahydan az Caspar vram 
lovvat megh leottek, en akkoron se a puska pattanast nem 
hallottam, se az embert nem lattam kj leott, hanem latam 
azt hogy Vinche Caspar bezelle Sala Istwannal, de teol-
•eokis tawul voltam amikorra onnat vizza Jeowe engemetis 
°da hit vala az lo latny, es enis lattam az sebes lowat [Kv; 
IJk VI/1. 319]. 

puskapor lőpor; praf de puşcă; Schießpulver. 1585: Az 
Ohwarban Tanachy akarattyabol az Kalastromba(n) 
Çzhynaltatta(m) be dezkaual az bolt haytas Eleyt az ket keö 
•ab kŏzöt az puska pornak tarazkoknak fyzette(m) az 
?pzhynak Gergelnek d. 75 [Kv; Szám. 3/XXII. 74]. 1612: 
Egy puszka pornak valo palaszk ... Vette el ... Az Puska 
[O.mak valo Palaszkot [Kv; PLPr I. 13. 1612-15]. 1620: 
Mind Algiu, Zakallos, es Puska Por a' Czayth hazba 
Vag'on Tonna No. 20 [Kővár Szt; Borb. II]. 1637: Ott kwl 
fagyon az var arkaban az vizben labakra eppittett zende-
Jyes dezkas por haz ... puskapor benne harmincz egesz tele 
l°nnakkal uagyon [Fog.; UF I, 396]. 1647: Két Puskapor-
o k valo rosz Tonna [Marosillye H; VLt 55/5415]. 1735: 
®Ey Puska pornak való Tonnacska [Királyhalma NK; Ks 
Jp- XXlIb]. 1759: szállíttasson el ... Egy kis puska port 
£°rdozo kerek palatzkotskát [Sárd AF; TSb 51]. 1789: A 
£andároknak a Kájáni Szőllő oltalmazására 1/2 font Puska 
Horért 25 xr [Déva; Ks 95]. 1842: Hozattam Mvásárhelyrōl 
Puskaport serlettet (!) és Gojobisokot 21 Rf 15 xr [Görgény 
M T ; Bom. F. Vc]. 

Szk: - alá való becsm tűzre való. 1649: Az J nem tuda-
miteöl uiseltetue(n) rut esztele(n) szókkal, boszorkány 

tűzre valo, puska por ala valo ven kofa fonnyat, saluu(m) 
s , t Essez lelekkelis megh szitta, melliet ha tagadna docea-

puskapor-malom 

lo(m) [Kv; TJk VIII/4. 366] * - csinálni. 1679: Tudom 
hogj edgj Vosárnap érkezik Cserei uramhoz az Béldi pos-
tája, s az kapu előtt Lovait meg kötvén, Cserei uram 
mingjárt hivata, és meg parancsolá hogj mennjek Bodolára 
puska por csinálni [Fog.; Törzs. Sorbanus Szeszcsori (45) 
provisor Fogarasiensis vall.] * - mérő faserpenyõ. 1656: 
Puska por merő fa serpenyeö paria nro. 1 [Fog.; UF II, 103] 
* -ral felhányat/vettet. 1710: Hanem a minaásók közül, 
két német lévén a franciák között, beszöknek a német 
táborra, s megmondják, hogy harmadnap alatt mind felhá-
nyatja őket a francia puskaporral [CsH 326]. 1762: az A: 
... hallani is irtózás azt mondotta az Annya felöl... Nem kár 
volna puska porral fel vettettni [Torda; TJkT V. 77] * -
szárasztó 1656: Jnnet ki jeöven es fordulván az reghi 
puska por szarazto haz fele az reghi puska por szarazto 
haznak, tomaczanak vágjon, job kez felöl egy deszkaval 
bellett rekesz egi puszta ablaka egi kozi (?) ajtaja [Fog.; UF 
II, 170] * - szárasztó deszka. 1673: Puska por száraztó 
deszka ... nr. 6 [Fog.; i.h. 542] * bécsi 7805: 1/8 Font 
Bétsi Puska Por [Mv; Told. 74]. 1808: adattattanak . . . 11b 
Bétsi Puska Port J f. 48 xr [Déva; Ks 120. 4/117]. 

Sz. 1710 k.: Én részemről nem bánom, akár cassálják, 
akár ne, mert bizony fennyen megcsalja magát, vagy az 
ebet, aki azt gondolja, hogy az én atyám keresett jószági 
csak a Barcsai és Kemény János donatiójával állanak; 
szánom csak a sok szegény nemes embert, aki csak úgy járt 
csendesen bírt collatiójával, mint akinek puskaporral vet-
tetnék fel a házát s magát [Bön. 740]. 

puska poráruló puskaporral kereskedő; care se ocupă cu 
vînzarea prafului de puşcă; mit Schießpulver handelnd. 
1809: ezennel Kegyelmeteknek meghagyatik, hogy a' 
Boltosnál, és Kereskedőknél találtató gollyobist, Selétet 
vagy darabjában lévő onat szorgalmatoson fel kerestetvén 
azt... meg méretés és inventárium mellett a* ... ki nevezett 
puska por árulónak oly további rendeléssel adassák által, 
hogy ő sem puska port, sem golyobist, vagy selétet, sem 
pedig darabjában onat, akár uraságnak, akár nemesnek 
még annál kevésbé kőz embernek vagy Parasztnak de még 
ónnal munkálkodo Mester embereknek-is ... Confiscatiobé-
li büntetés terhe alatt adni ne mérészellyen [UszLt 
ComGub. 1697 gub.]. 

puskaporbeli puskaporra vonatkozó; de praf de puşcă; 
sich auf Schießpulver beziehend. 1809: Ha továbbá az 
iIlyetén puskapor árulónak az el adás végett puska por béli 
provisiora szüksége volna aszt-is tsak az illető Tisztségtől 
vagy Tiszti előli járótól nyert ... szabadság levél mellett 
kaphattya meg az illető fortificatoriumbéli Hivataltol 
[UszLt ComGub. 1697 gub.]. 

puskaporcsináló puskaporkészítő; persoană care fabrică 
praf de puşcă; Schießpulvermachermeister. 1585: 2. Oct. 
Biro vram Tanachawal Egietemben az Púska por Chinalo-
nak Búchút adanak Jött wala ide az warosra ... Az Remen-
seggel hogy Jtt port Chinalna de hogy az Sebeny por Chi-
nalo Igere Magat hogy Jde Jw Azért kúldek el [Kv; Szám. 
3/XVIII. 28b]. 

puskapor-malom pulberărie, loc unde se fabrică praful 
de puşcă; Pulvermühle. 1585: Koúetkezik az my az púska 
por Malomra koltt ... Krestel Janostol Szoliomtelkytol wot-
tem 2 Nagy Erög Tölgy fat f. 1 ... Egy Nagy Erög fat wot-
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tem az Ayto es Konioklo melliekenek ... d. 25 [Kv; Szám. 
3/XVIlI. 36 Gellien Imre sp kezével]. 1630: 2 Octobris. 
Szállá az tábor szintén az Hóstát végébe, az hun az vargák 
malma vagyon; az vargák malmát és puskapormaimokot 
mind elpusztiták, azonképpen itt az város körül való falu-
kon nagy kóborlást, dúlást mívelének, hogy semmi ellenség 
nagyobbat nem cselekedhetett volna rabláson kívül; az hun 
az vargák <malmok> és puskapormalmok pogány ellen-
ségtől megmaradott, az ország népe elpusztítá [Kv; KvE 
159-60 SB]. 1673: Puska por malomhoz való njilak, 
rezestől... nro. 5 [Fog.; UF 11, 541]. 

puskaporos 1. puskapor tartására való; pentru păstrat 
praful de puşcă; ftlr Schießpulver. Szk: - berbence. 1596: 
19 Nou ... Borbandi Ianosnak fizettem ... az puska poros 
berbenczeket hogj megh keöteötte f — d 25 [Kv; Szám. 
6/XXIX. 81 Bach Tamás sp kezével] * - csont. 1790: Egy 
Puska poros Csont Dr. 04 [Mv; MvLev. Ats Kis Ferentz 
hagy. 8]. 1817: Vadász Tarisnya, — edgyik puska poros 
Csont [Varsolc Sz; Bom. IV. 41] * - palack. 1811: 
vittenek el ... Egy puska poros palatzkat [DLt 629 nyomt. 
kl] * - szaru. 1851: Egy mostoni divatú puskaporos szaru 
[Dés; DLt] * ~ tonna. 1753: Fa edények ... Puska poros uj 
Tonna [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1784: Puska poros 
Tonna ... edjikbe lehet 2 font por [Mv; i.h. 9a] * - ton-
nácska. 1845: Egy üres ferslag és egy üres puskaporos 
tonnácska [Doboka; Mk] * -zacskó. 1740: Puskaporos és 
seretes Zácsko mindenik jócskán Teli [Novaly K; LLt 
47/1216]. 

2. puskaport szállító; care transportă praful de puşcă; 
Schießpulver liefernd. 1740: Puska poros Hajók fel vontat-
tása menyit nem importála [Kéménd H; Ks 83 Zejk István 
lev.]. 

3. ásványvizes; cu apă minerală; mit Mineralwasser. Hn. 
1898: Puskaporos forrás [Bálványosváralja SzD; SzDMon. 
II, 134]. 

o Szn. 1744: Joannes Puskaporos [Kv; RkSzAk 168]. 

puskaporpalack puskapor tároló/tartó palack; butelie/ 
corn de praf de puşcă; Buttel für Schießpulver. 1710: Egj 
par ezüstb(en) foglalt vadkettske szarv puska por palatzk 
ezüst lántzan rajta fűgve egj puska költs [Told. 19]. 

puskaporszita sitä pentru praf de puşcă; Schießpulver-
sieb. 1673: Puska por szita... nro. 1 [Fog.; UF II, 539]. 

puskaportartó I. mn puskapor tartására való; pentru 
păstrat praful de puşcă; Schießpulver lagernd. Szk: - bá-
dog. 1797: Egy puska por tartó bádog Dr 52 [DobLev. 
IV/775] * - csont. 1810: Egy puska por tartó tsont [Mv; 
MvLev. Trincseni Mihály hagy. 3] * ~ kalamáris. 1797: 
Egy puska por tartó kalamáris Dr 24 [DobLev. IV/775] * 
- palack. 1805: Egy kis ezüst Törők puska pór tartó 
Palaczk ezüstös Szijjával. a Novi Basáé volt [Mv; TGsz 
52] * ~ szaru/szarv. 1797: Egy puska por tartó szarv Dr. 
11 [DobLev. IV/775]. 1816: Egy nagyobb es egy kisebb 
puska por tartó Szaruk [Varsolc Sz; Bom. IV. 41 Bor-
nemisza Krisztina conscr.j. 

II. fn puskapor tartására való edény/bútordarab; reci-
pient pentru păstrat praful de puşcă; Topf/Schrank für 
Schießpulverlagerung. 1754: az ajtó Szemöldöke felett 
Deszkából almarium formán a' Falban tsinált ket Con-
tignatioju kis rékesz régen puskapor tartó vólt [Uzdisztpé-

1052 

ter K; CU]. 1797: Puska por tartok, egy Lapos és egy kerek 
bivalból (!) [M.igen AF; DobLev. IV/777. 9]. 

Szk: begyin szarv / 752: Vagyon egy Fejér küsdég lá-
dacska, a' mellyben tanáltatot Egy begyin szarv puskapor 
tartó [Brassó; ApLt 5 Apor Péter inv.] * diófagyökér met-
szett XIX. sz. eleje: Egy diófa gyükér mettzett Puskapor 
tartó [BK Inv.] * szaru 1805: Egy Sima egyenes szaru 
puska-pór-tartó [Mv; TGsz 52]. 

puskaportörés pisarea/zdrobirea prafului de puşcă; Bre-
chen des Schießpulvers. 1681: Nebojsza Bástya ... Puska 
por töreshez való fa kőlyü fészkével Nro 2 | Puska por 
töréshez való Stomp végéb(en) való réz fajával (!) együtt 
Nro 2 [Vh; VhU 557-8, 563]. 

puskaportöretés pisatul/pisarea prafului de puşcă; Bre-
chen des Schießpulvers. 1592: Puska por theoretes. 1592. 
Kerekes Mihalj Registroma Az Por törés felöl [Kv; Szám. 
5/XIV. 1 Éppel Péter sp kezével]. 

puskaportörő I. mn puskaportöréshez használt; care 
este folosit la pisatul/pisarea prafului de puşcă; zum Bre-
chen des Schießpulvers. Szk: - tekenõ. 1637: Puska por 
törö tekenö ... nro 4 [Fog.; UF II, 541]. 

II. fn puskaportöréssel foglalkozó személy; persoană 
care se ocupă cu pisarea/fäcutul prafului de puşcă; Person, 
die sich mit Brechen des Schießpulvers beschäftigt. 1662: 
Puskapor törőnek Az mikor dolghozik per diem adgyanak 
... liba 4. Sert... justNr.2. Turott... libr. 1/2 [Fog; i.h. 219]. 

Szn. 1741: Puska Portörő János [Kv; Dica II. 1b]. 

puskaportörő malom pulberărie, loc unde se fabricä 
praful de puşcă; Pulvermühle. 1630: November ... 18-
napján égett meg egy puska pórtörő malom itt Francofur-
tumba [HGN 5]. 1667: Tunyoghi uram is felérkezék teg-
nap; annak is vadnak holmi kivánsági, panaszolkodván, 
hogy gróf uram gyalogi az ablakokat öszverontván ittben 
létében ő nagyságának, az meszet mind elvitték, puskapor-
törő malmát elrontották [TML IV, 231 Naláczi István 
Teleki Mihályhoz Fog-ról]. 1676: Edes bátyám uram, az 
ott való udvarbírónak is parancsoltam praefectus uram 
által, hogy ott is mindjárt csináljanak puskapor törő mal-
mot; hanem Kegyelmedet kérem, az míg ott leszen Kegyel' 
med, mindjárt fogasson hozzá; felét az jószágnak vessék 
csinálására [TML VII, 193 Bornemisza Anna Teleki Mi-
hályhoz]. 1692: a Puska por törő malomra menő gat mellet 
vagyon egy kőből felrakot, kő kiminyes, kiminy allyas, be 
fütős kő kemencze, ennek szendelyezese jo [Görgénysztim-
re MT; JHb]. 

puskaportOrő malomház puskapormalom; pulberărie* 
loc unde se fabrică praful de puşcă; Pulvermühle. 163/-
Betthlenen kjuwl uagyon egy boronakbol rótt uy sindelye* 
puska por teöreö malom haz, melyben uagyon kett kerek 
vas csyapyaual karikayual [Fog.; UF I, 427]. 1656: Jnflj* 
az puskapor teörö malomhaz udvara fele menven, nil,K 

ugyan ezen udvara, egi fa sarkon pánton forgo, kapu, mel' 
lette egi kis felszer parazt retezes retezfejes deszkává 
bellett ajtó, körös kömyül való palankja sendeli hejazatt ala 
vágjon veue [Fog.; UF II, 157]. 

puskaporvétel lőporvásárlás; cumpărarea/procurarea 
prafului de puşcă; Schießpulverkauf. 1658: 5 Aprillis. A2 
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Vinczi Vár epŭletire minden Emberekre pénzt vetue(n), 
nekemis kellett adnom, az mennyt felvetettenek fl. 5 ... Az 
Vinczi Var szŭksegere minden Emberre vetue(n) puskapor 
vetelre, Enis adtam fl. — // 64 [Borberek AF; WassLt Perc. 
49-50]. 

puskár puskás; puşcar, puşcaş; Schütze. 1722: az Pus-
károk mig buza mezőn volt... mind aszt őrzőtték, az után 
Kölest... hogy ä Marha ă kalangyákat ne vesztegesse [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

Szn. 1573: Pwskar Balas. pwskar gaspar [Kv; TJk III/3. 
110, 124]. 

puskaráma puskatartó; rastel/suport pentru arme; Ge-
wehrhalter. 1649: megh csinaltam az Virginat f 1 d. 25 
ltem egy puska Ramat [Kv; ACJk 64a]. 

puska ropogás puskával való lövöldözés hangja; împuş-
cäturi/răpăituri de arme; Gewehrkrach. 1653: A fejedelem 
maga is egykorban bémene a városba a kék gyalogokkal, és 
egy házhoz letelepedék, és nem tudom ha vendégeskedett 
é, vagy mint lőn ? de hallám a puskaropogást [ETA I, 107 
NSz]. 1662: September 16. Voltak az égen rettenetes via-
dalok, álgyú puska ropogások [AMN 87]. 1664: az migh 
az Törökökéi az harczolasunk lün ez nagy kijatos puska 
Ropogasban Egy szoros Ut lévén ot egy nagy ku szikla 
szakadasson lattam hogy le hullottak valla azon feles mines 
lovakban es marhakban mint Egy harmincz három vagy 
harmincz őttigh valo lehette ugy gondalom [Szászfellak 
SzD; Bom. XXXIX. 4]. 1704: Aminthogy ember is jüvén 
tegnap Hárságról, mondotta, hogy tegnap reggeltől fogva 
egész délig nagy puskaropogást hallottanak volna Balázs-
falva felé, ágyúlövések is hallottanak [WIN I, 243]. 1710 

Én ekkor úgy aluttam Szebenben, hogy abban a puska-
ropogásban semmit sem hallottam [Bön. 765]. 1728: En 
jóllehet a Puska ropogást hallám, de ... ehezképest nemis 
tudom név Szerint kik lőtték meg azon Sertéseket, hanem 
azt tudom, hogj azon meg lődözött Sertéssek makk bérre 
gjŭjtŏtt Sertések voltak [Hidvég Hsz; Mk I Nic. Béres (60) 
Jb vall.]. 1766: sokan kiis szaladozánk s hallók a Puska 
mpogást, látánk Kardvillogást [Kökös Hsz; Kp I. 234 St. 
Falka (35) gy. kat. vall.]. 

puska roppanás puskaelsütés hangja; detunăturä/împuş-
cäturä de armă; Gewehrkrach. 1629: az puska ropanast 
haliam az uta(n) kiáltást [Kv; TJk VII/3. 64]. 1638: az 
Puska roppanastis halla(m), aztis haliam hogj mondgjak 
vala hogy ad megh magad [Mv; MvLt 291. 149a]. 1657: 
j^ajorházunknak ... ablakánál, kinél magam ültem, csak 
hallatik az puskaroppanás [Kemön. 164]. 1662: (Maurer 
M'hály) Morvábul alájövő útban ... maga szolgáival külön 
Járván egy faluban megszállott, ahol éjszakára kelve az 
házban magát csak egyedül hagyatni parancsolván, otthon 
éJszaka csak nagy puskaroppanás lészen, reátörvén szolgái 
** ajtót, ágyában holt-elevenen találtatik [SKr 276]. 1728: 
?21 nem tudom hogj kik lőtték meg név Szerint ă Sertése-
i t , hanem azt látám hogj a Nemes Ferencz Uram Peczére 
a topókkal kergetteti vala; s Puska roppanástis hallék, de 
??ellyik lőtt én azt nem tudom [Hidvég Hsz; Mk I Georg 
t ſdŏ (64) jb vall.]. 1745: puska roppanást hallattunk [Ker-
Sec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1752: a' házamb(an) dolgazom 
^ a , hallék puska ropponást [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 
â2l 1766: Kispál Bálint Ur(am) Pistollyal viszszá lőve ... 

puskapor-malom 

azomb(an) tőbb Puska roppanásokis esének hét vagy 
nyóltzis a mint egybekeveredének [Kökös Hsz; Kp I. 234 
Paullus Serester (46) lovas kat. vall.]. 

puskás I. mn puskával felfegyverzett; înarmat cu puşcă; 
mit Gewehr bewaffnet. 1621: Debreczeni János az Feier-
wari Captalan ... bizonios Su(m)ma Pénzt ki uiuen odaki 
Urunkhoz eo Flgehez ... Gubernátor Vra(m) paranchiol-
ua(n), hogi eo kglmek niolcz Embert puskást kwlduen el az 
szeker mellet Varadigh ... fîzette(m) f. 8 [Kv; Szám. 
15b/XI. 234]. 1657: Voltunk Isten kegyelméből mi szaba-
dosabb állapottal; de az ellenség, ha erdőre ment élést ke-
resni, az tótság ölte, hordotta őket, feles puskás tótság 
adván mellénk magokat, kiket vendéglettem s fizettem is 
nékiek; ha pedig mezőre jüttek, az katona fogdosta, hor-
dotta, vágta őket; csak sáncok mellett is lévén aratatlan s 
némely kalangyában lévő búza s egyéb gabona, szemek 
láttára hordotta az magyarság [Kemön. 238]. 1777: ezeken 
az helyeken sokat jártam Gyermek koromban Sertésekkel 
... s annak utána pedig mint Puskás Ember, Puskávalis 
itten sokszor jártam s vadasztam [Kisnyíres SzD; JHbK 
LVIII/28]. 

Szk: ~ darabont. 1657: Másik felől az puskás és lovas 
drabontokat bocsátám, kik két zászlóaljbéliek valának, s 
mellettek valami kevés székelyeket is [Kemön. 260]. 
1761: Hétbükőna lakó Gramma alias Serbenutz Simion a 
Gőrgényi Várhoz szolgáló puskás darabont [DobLev. 
11/327. la. — aMT] * ~ gyalog. 1596: Ez mellet értik aztis 
ew kegmek mit kewannion az ew fege Locúm-tenense 
Bochikay vra(m) hogy warossúl három zaz puskás gyalo-
got allassúnk [Kv; TanJk 1/1. 288] * ~ hadnagy. 1664: Az 
puskás hadnagya azt mondja, Buda János, hogy Kegyel-
metek azt parancsolta volna, míglen az Kegyelmed levelét 
nem látják, addig senki parancsolatjára a Tiszán által ne 
menjenek [TML III, 96 Katona Mihály Teleki Mihályhoz 
Kővárból (Szt) * - legény. 1623: Az Palank hozza ala az 
olt felę igen Jgienesse(n) 75. Eóll legyen es ott az Zegeten 
Egy zep Bastiaczyka ... az palank az estallo kózeőtt Egy 
Eoíny tagassaga legyen, azertt hogy Zwksegnek Ideyen 
Puskás Legenyek forgódhassanak ott [Törzs. Bethlen Gá-
bor gazd. ut ] * - lovas. 1667: Mivel a székelyhídi muni-
tiokat szükségesképpen kelletik már béhozatnunk, káros 
lévén eddig is az országon kivül való létek, mely felől már 
parancsoltunk is, becsületes tanács úr hívünk, tekintetes 
nemzetes Bánfi Dienes uram által: Kegyelmednek is azért 
serio parancsoljuk, requiráltatván ő kegyelmétől, arra az 
szükségre rendeljen elégséges jó puskás lovasokat válogat-
va, kik jó idején oly készséggel is legyenek, hogy mihelt 
kívántatik, indulhassanak [TML IV, 192-3 a fej. Teleki 
Mihályhoz] * - nép puskás katonaság. 1653: Az ebesfalvi 
harcz után pedig mely nagy szarvat emelt volt még a szász-
ság is, csuda dolog. Csak hamar jó puskás nép ugyan sok 
gyűlt volt egybe, azt tudták, hogy aval a bennmaradott 
haddal ők feljül fordulhatnak a magyaron [ETA I, 97 NSz]. 
1662: És így főképpen a Körös és Pece között való darabja 
a városnak a kőkapuig úgy megerősíttetett vala, hogy szük-
ség idején, ha puskás oltalmazó nép lehetne benne, a vá-
rosnak csak e részéhez is lövőszerszám nélkül az ellenség 
nem juthatna [SKr 483-4] * ~ szász. 1653: És mindjárt ké-
meket bocsáttánk egynéhány rendbélit. Egyszer egyik meg-
hozá, hogy megindultának és Pócstelkénél jőnek mind gyalog 
német és mind rácz, és azokkal számtalan puskás szászok, de 
nincsen még lövő-szerszám véllek [ETA I, 98 NSz]. 
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2ě ~ rend lófô kiváltságokkal élő lovas katona; ostaş de 
cavalerie cu privilegii de primipil; Kavallerist mit Privile-
gien eines Primipilus. 1663: az el kerűlhététlen szűkség ... 
okoztat bénnūnket Generális Insurrectiora kénszeriteni 
keglteket, parancsolvan igen serio minden Nemes, lofŭ, 
drabant, es puskás renden levő hadak ... ki ki szemelje 
szérint, jószágáról is az meny lovassal tartozik fel ülvén, 
mindgiárast jo hadi apparatussal és élégedendŏ eléssél ... 
jōtést joüōn méllénk laborunkban [UszLt IX. 75/58 fej.]. 

o Szn. 1591: Puzkas Peter [Kv; TJk V/l. 147]. 1592: 
Puskás Mihály jb [A.kosály SzD/Dés; DLt 235]. 1602: 
Puskás Márton szab. [Ditró Cs; SzO V, 243]. 1614: Puskás 
Jakab lib. Puskás Marto(n) lib. [uo.; BethU 490] | Puskás 
Jstva(n) pix [Remete Cs; i.h. 491]. 1652: Puskás Janczi 
(inas) [Kv; CsCJk III. 138b]. 1659: Puskás Istwa(n) (szőlő-
míves) [Kv; SzCJk I. 33a]. 1673: Puskás Annok [SzJk 
122]. 1730: Puskás Rebeka aszszōny [Kv; SzCJk]. 1732: 
Mosess Lakatos al(ia)s Puskás [Dés; Jk]. 1739: Puskás 
Istók [M.bece AF; Told. 24]. 1740: Puskás Vaszil [Pujon 
SzD; WassLt]. 1745: Puskás Miron [Szászerked K; LLt]. 
1753: Puskás Onya [Kiskristolc SzD; JHb XXX. 9]. 1754: 
Puskás Tamás [Ditró Cs; LLt]. 1767: Puskás Luka jb. 
Puskás Nutz jb [Galgó Sz; JHbK LIV/1. 14]. 1768: Puskás 
Szávuj [Backamadaras MT; Ks 74/55 Conscr. 86]. 1791: 
Puskás Juon [Almásgalgó Sz; JHb 1/23]. 1797: Puskás 
Vortuloméj [Ajtón K; EHA]. 1803: Puskás Nyisztor [Kö-
kényes K; KLev.]. 1810: Puskás József [Szárhegy Cs; 
RSzF 124]. 1843: Puskás András [Kv; CsCJk I. 80a]. 
1860: Puskás Lilla [Kv; Végr.]. 

o Hn. 1737: a Puskás kertb(en) [Sárvásár K; KHn 131]. 
1766: A Viz mellet a Puskások Fŭrészinél (sz,k) [Ditró Cs; 
GyHn 31]. 

11. fn 1. puskával szolgáló katona; puşcaş, ostaş/soldat 
înarmat cu puşcă; Schütze | puskával felfegyverzett sze-
mély; persoană înarmată cu puşcă; mit Gewehr bewaffnete 
Person. 1600: 8. Septemb(ris) Keúantatot hogy darabantot 
kericzünk. Voltanak 250 Igye(n) fizette(m) Nagy Andras-
rak az hadnagynak fl. 16 ... 22. Xdesnek ... fl. 88. 9. Zazlo 
tartó, dobos, sipos fl 36. Meg ket idege(n) falŭsy Sjposnak 
attunk fl. 3. 213. puskasnak fl 639 [Kv; Szám. 9/III. 39]. 
1634: Kegielmes Urunk ennek előtte az Zindiakon, Olah 
Drabantokon, Puskasokon es egieb effeleken dezmat nem 
vöttek [UF I, 373]. 1642: Bott Istua(n) Major ... Ennekis a 
fia puskás exemptusok a szolgalattol [Mákó K; GyU 76]. 
1650: Az fegyver hordozást, az nagyságod kegyelemessége 
is accedálván, az Szörény vármegyebéli s hódoltságon lakó 
oláhoknak extra limites regni admittáltuk; egyebütt lévő 
oláhságtól indifferender mindenféle fegyver hordozást 
megtiltottunk; kinek executori az vármegye tisztei légye-
nek; excipiálván szabadosokat, bírákat, pakulárokat, sós-
szekerekkel járókat, molnárokat, puskásokat, és az kik uro-
kat fegyverrel szolgálják [Gyf; EOE XI, 72]. 1662/1681: 
Erdőhatsagon Leleszen lakó Vojt Mihályt az őrőkős 
Jobbagysagbul ... eximaltuk, minden nemesi szabadsaggal 
(:valami képen az Dévai puskasok:) élni megh engedtük 
[Vh; VhU 333 Zólyomi Miklós ad. lev.]. 1664: Magyar 
Ig<enben> lakó Gergely János alazatoson talalvan megh 
bennünköt, instala hogy az puskasok közül k<ibocsa>ta-
nok [Incz. III. 4 fej.]. 1665: Kegyelmednek kegyelmesen 
parancsoljuk, küldjön egy kornyeta alja puskásokat ... 
udvarunkban [TML III, 435 a fej. Teleki Mihályhoz]. 
1671: Hogy Nagyságod a' haza szolgálattyára bizonyos 
számú jo Puskásokrol provideal, ebbéli cselekedetit-is Nã-

godnak több haza javára nézendő dolgokkal edgyüvé szám-
lálván alázatossan meg-szólgállyuk, approballyuk-is hogy 
Nagyságod két százat Nobil italhasson a' Fiscalis jószágok-
ból [CC 85-6]. 1681: Vadnak bizonyos számú boerok és 
lesznek puskások s gyalogosok, kiket io illendő fenyíték-
ben tartván, ha mire kívántatik fordítsák [EOE XVII, 204. 
— A fejedelemasszony utasítása a hadjáratra készülő tábori 
személyzet számára]. 1750 k.: A districtusban négy puskás 
resolváltatott volt az inspectorátustól ... ezeket változtatni 
vagy többeket constituálni krajnik uramnak a provisorátus 
hire nélkül nem szabad [Déva; ErdO II, 118]. 1752: Kül-
dőm in copiis vidimatis az Puskások Conventioját, origi-
nállyát magamnál tartván [Nsz; Ks 78. XIX. 24]. 

Vö. a gyalog- és lovas-puskás címszóval. 

Szk: -ok hadnagya. 1745: Horgja Szinu, Puskasok Had-
nagya ... kenszerité hogy puskáját tégye lea, de nem akar-
ván meg rugaszkodék, azonban kiálta ... az Hadnagy fog-
játok meg [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir. — aCsimponjer 
Dávid] * megnemesített 1672/1681: Tiszteimnek serio 
parancsolom, fellyeb megh nevezet szam szerint Tizenőt 
megh Nemessitet puskasokat, ezen tűlem adatot Nemessi 
praerogativakban s Immunitasokba(n) megh tarczak [Vh; 
VhU 395 Thököly Imre vál.] * nemes 1671: Belsöszól-
nok Vármegyében, vagyon kapu szám után, azzal edgyŭtt, 
kit Apafi Istvanné Aszszonyomnak sustentatiojára relaxalt 
a' mi Kegyelmes Urunk ö Nagysága, i.e. portae num. 3. 
col. 3. aval edgyŭtt tészen portás num. 82. Col. 5. Rovatlan 
Falu, 2. pers. num. 23. Egyházi Nemesség, pers. num. 126. 
Nemes Puskások, pers. num. 50. A Rovatlan Faluk às 
Városok, Puskások, minden Fiscalis Várakhoz való Dara-
bantok, kik kapu szám után nem contribualnak, és lakós 
Só-vágok-is, capitatim adgyanak, Tall. num. 1 [CC 96] * 
német 1672: Die 16. Kezdvén meg egy Pogacsa onat 
adtam az ket nemeth Puskás(na)k libr 4 [UtI] * nobilitál-
tátott - megnemesített puskás. 1671: Az F i s c a l i s jószágok-
ból Nobil itattatott Puskásokrol irt Maros Vásárhellyi 30. 
Articulust, minden részeiben confirmallyuk cum hac decla-
ratione, hogy ha hol találtatnak kŏzzŭllõk ollyanok a' kik 
mind Nobilitatiojokkor irt conditiojok ellen cselekedtenek, 
mind penig más színes mesterségekkel akarják a' Fiscust 
és az Oászágot3 defraudalni, azon hellyeknek Fŏ Tiszteitől 
(jol meg-visgálván mindazonáltal dolgokat:) viszszá vites-
senek az jobbágyságra [CC 86. — aSajtóhiba lehet Orszá-
got h.] * privilegiátus 1751: Az Egy hazi rendek(ne)k 
ha nem Possessionáta Nobilitásbol lesznek Puskajok el ve-
tessék; hasonlóképpen Valamint Puska Kopokkal valo 
Persecutioja az Vadoknak ezektől el tiltatik, ugy H á l ó Tör, 
és egyebb akárminémü Instrumentumokkal is Vadat ejteni, 
fogni, szabad nem leszen, ki vévén itten annyiban a 
Fiscale, és más Dnus Terrestris Dominiumához tartózó 
Privilegiátus Puskásokot annyiban, hogy azok Puskát 
szabadosan tarthassanak, de az Dominiumok szüségére (!) 
a' Vadazottol mindazonáltal tiltva légyenek [TLev. H/ ' 
ogy-i végzés] * szabados 1669: Ha, édesem, asszonyom 
elmegyen a Kollatovich uram lakodalmára, vannak gyer" 
mek lovak is, de talán jobb leszen mást befogatni, addig 
egyik szabados puskásnak az lovát befogathatják [TML IV, 
467 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1750: Szabados 
Puskasok leven ezek is hat ökörig inclusive Szoktak vono 
ökrőköt redimalni Rf 1 xr 40. akar mennyi őkrŏk legyen 
azonkívül semmit nem p(rae)stalnak [Kozolya H; Ks 94/ 
XXVI. 4] * székely 1662: Az hidas tó felé való részt hâ-
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tunk megé hagytuk, a seregeket úgy rendelém, hogy há-
romfelől való defensió lehetne, negyedfelől a víz secundál-
Ván bennünket, négy apró tarackot a négy szegeletben, a 
kevés gyalogságot, a székely puskást, lovast sánchelyen 
felül, ahová mint juthatott, állítván; azon belől a lovas 
hadakat, az híd és víz kedvéért pedig illyen igen nagy 
helyet kellett vala befoglalnom, kit sokszor bántam is [SKr 
377] * udvari -. 1749: ő Excellja Udvari puskássának 
nyilván való lopása előttem igy tetetődőt nyilvánsagossá, 
hogy Kerseczi Duda Todernek el lopván Csüriből a' 
Búzáját, azon gonosz cselekedetiért meg békellet Toderrel, 
melly Contrahalt békességet még mai napig is nem 
Suplealta ugy értettem [Kismuncsel H; Ks 112 Vegyes ír.] 
* zöld- 1668: Czeglédi uramat kedden elbocsátja uram ő 
kegyelme ... Kegyelmed ... adasson annyi puskásokat mel-
léje, kik úgy viseljenek gondot reája, hogy bizony mind 
életekkel játszanak s éppen addig kisérjék, meddig ő ke-
gyelme akarja, vagy annál tovább is. Az mely zöld puská-
sokat sógor uram megfogatott, mely Rákóczi Ferenc uram 
Puskásai voltak, immár szolgái is jöttek be érte [TML IV, 
365 Bornemisza Anna Teleki Mihályhoz]. 

2. vadász; puşcaş, vînător (cu armă); Jäger | jobbágyi 
sorból kiemelt kiváltságokkal felruházott fej-i vadász; 
vînător domnesc privilegiat provenit din rîndul iobagilor; 
vom Leibeigenen aufgestiegener, mit Privilegien Aus-
gestatteter fürstlicher Jäger. 1665: Az puskásokat Kegyel-
med siettesse, most volna ideje az vadászatnak, ne mulat-
nák úgy el, mint tavaly [TML III, 530 Bornemisza Anna 
Teleki Mihályhoz]. 1671: Hamikor a' Puskások Fejedel-
mek szükségére vadászni kénszerittetnek menni, bor so-
hult-is nékiek, se Postaló ne adattassék, kire-is az elöttök 
járóknak légyen szorgalmatos gondgya, hogy a' szegénysé-
get ezzel-is ne aggravallyák [CC 32]. 1684: Antal márton 
Piscus Puskássá [M.igen AF; Incz. V. 53b]. 1708: Comen-
dans ur(am) ma reggel kemeny(en) reám izent a' Puská-
sokká)!^ ne parancsollyak mert meg nem engedi, hadgyak 
beket nekiek mivel maga akar vadasztatni vellek [Fog.; KJ. 
Fogarasi János lev.]. 1750 k: Az erdőköt tartsa krajnik 
uram oly tilalomban, hogy se maga, se puskások, se do-
minalis bírák vagy falusiak conniventiája által az erdő ne 
Pusztíttassék [Déva; ErdO II, 118]. 1752: az jōvö héten az 
Puskásokat, és kopokott parantsold meg hogj indítsák be 
tsak Komiodra jöjjenek [WLt Vesselényi István feleségé-
hez]. 1775/1802: Gorboi és Galgoi Lakosak ... a Néhai 
Meltoságos Groff Csaky Urak üdejeben vadászi alkalma-
tossággal tsak mint Puskásak járván ezen északos oldalban 
situalt Bükkös Erdőben ... nem tudnak Relatiot tenni [BSz; 
JHb LXVII/3. 79]. 1807: a' Spotály Fŏlgyén égy olljan To 
lévén ä hová Puskások Rétzézni is ki jártak [Kv; AggmLt 
B. 21]. 

Szk\ fejedelem -a. 1652: Puskás István alias Eleő Beör 
- Fejedel(e)m Puskássá [Gyalu K; GyU 117] * urunk -a. 
1642: Bott János ... Edgik fia Urunk puskássá hazas ediut 
aknák [Mákó K; GyU 76]. 1652: Fejervari Mihály ... 
Ur(un)k Puskássá [Km; GyU 132]. 

3. puskával (jól) bánni tudó személy; persoană care ştie 
să mînuiască (bine) puşca; Person, die das Gewehr gut 
handhaben kann. 1630: arra viseljen gondot az vezér, hogy 
ha ismét fel kell ülniek, oda alá Rácországban, Bosznában 
és több helyeken szabad legényeket jó puskásokat fogadjon 
l^zret, azkinek fizetésekre őfelsége küld 50 ezer tallért 
IBTN2 427]. 1662: (Pocsaj várába) Az ott való udvarbíró, 
°ési János is, a jószágban ahol mi jó puskás találkozott, 

puskapor-malom 

belevitte vala. Azokon kívül holmi kóborló szabad legé-
nyeket is, többet kétszáznál, a várba bevitt vala [SKr 544-
5]. 1751: Opra Birist, vagy mesterségéről Csizmadiát jól 
ismértük, minthogy ötét Néhai Mlgs Gróff Boros Jenői 
Székely Adám Urunk Ö Nsga Csizmadia mesterségre ta-
níttatván Udvari Csizmadiája volt Ō Nsgának, mind el 
meneteléig, s a' felett jó puskás és lévén ide Vadászatra 
gyakrann jött... Mlgs Gróff Urunk Ŏ Nsgával [Karkó AF; 
BfN VII/3]. 

puskásán puskával felszerelve; (înarmat) cu puşcă; mit 
Gewehr bewaffnet. 1745: Csimponjer Dávid ... részegen 
puskáson kergette Feleséget [Kersec H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

puskásság 1. puskás katonákból álló csapat; trupă de 
puşcaşi; Schützentruppe. 1663: Azonban valljon abbúl mi 
haszon jőne ki, ha ez vidék mind meghódolt volna ? Úgy 
hinném pedig, ha az puskásság nem lett volna, nem sok 
falu volna most, a ki nem hódoltatott távuly [TML II, 576-
7 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1670: En ugyan most is 
vagyok közel két század magammal s Pelei uramnak is 
meg írtam, hogy mind nemességet, puskásságot mindjárt 
felültessen s készen tartsa őket, úgy hogy mihelyen paran-
csolom, mindjárt jühessenek [TML V, 295 ua. Naláczi 
Istvánhoz]. 1679: Kgld maga előtt viselvén az mi kegyel-
mes urunkhoz ő ngához s az nemes országhoz való köte-
lességit, mind ben az várban s mind kin az vidéken legyen 
szorgalmatos vigyázásban, az mennyiben lehet, azzal az én 
két zászlóalja katonámmal, nemességgel s puskássággal az 
vidéket oltalmazza s az mit ezekkel el követtethet, pusztí-
tani ne engedje [TML VIII, 399 ua. Katona Mihályhoz]. 

2. puskás katonai szolgálat; serviciul militar la o unitate 
de puşcaşi; Militärdienst bei den Schützen. 1671: Hogy 
Nagyságod a' haza szolgálattyára bizonyos számú jo 
Puskásokrol provideal, ebbéli cselekedetit-is Nãgodnak 
több haza javára nézendő dolgokkal edgyüvé számlálván 
alázatosson meg-szólgállyuk, approballyuk-is hogy Nagy-
ságod két százat Nobilitalhasson a' Fiscalis joszágokbol, 
ugy hogy maradékjok-is, a' Fejedelemnek és hazának azon 
állapatban szolgállyanak, tartozván azokat az Puskásságra 
meg-tanitani, kik-is az Országnak, Fejedelemmel edgyütt, 
hittel legyenek kötelesek [CC 85-6]. 1681: Puskás nével 
elő szabadosokis szoktak lenni ... ha mikor az földes vr 
valakit illyen szolgalatra rendel tartozik puskassagaval lova 
hatan Zöld köntösösön az szükség idejen, vagi à kivülis 
(:az mikor ă D. Terrestrisnek akarattya Tartya:) à várb(an) 
hoszzu puskaval gyalogh drabantoskodni [VhU 199]. 

Szk: zöld-. 1672/1681: Albesy Zolyomi Miklós Ur(am) 
Batyam, egynehány ben Specificalt Falunkbeli Emberink-
nek, es azoknak maradékinak Zöld puskassagokrul ki adot 
levele ... tőlemis helyben hagyattatik, approbaltatik s 
confirmaltatik [Vh; VhU 395 Thökölyi Imre vál.]. 

3. vadászat; vînătoare (cu armă); Jagd. 1704: Ma voltam 
ki gyalog sétálni a mezőre az úrfiakkal, azonban Haller 
György és Lázár György uramékkal, amikor is Dienes 
úrfinak legelső puskásságának gyümölcse volt egy kis 
kövérke, melyet legelsőbben lőtt flintával [WIN 1,256]. 

puskaszíj curea de puşcă; Gewehrriemen. 1849: Egy 
puska szíj fekete blank bőrből [Dés; DLt]. 

puskaszó 1. puskalövés; împuşcătură; Gewehrschuß. 
1739: szomorú és véletlen actusok volt az Nagy Táboron 
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lévőknek ugy mint Mascherozvan Orsova fele ala, Landor-
fejerváron jócskával alab, egy erdőn keresztül akarván 
menni ... az explorátorokat az fák melöl harmincz ezerig 
való jancsár puska szokal excipiáltak, az hulis ket Mar-
schali locumtenens, három G(ener)ales Vigilianum Prae-
fecti vesztenek el [Ks 99 Komis Antal lev.]. 1763: Ugyan-
ottan Kolozsvárott bizonyosan hallám, hogy gr. Teleki 
Sándornét úgy lőtték farba, hogy az ágyékán ment ki a síét. 
A casus úgy esett rajta, hogy Orbón valami rostáló asszo-
nyok között állott s ott álltában lőtték meg, de honnét és 
kicsoda, nem tudják, mivel sem puskaszót, se embert, vagy 
füstöt nem láttak. Hihető olyan porral volt töltve a puskája, 
mely nem pukkant [RettE 155]. 1811: Magát nem birhatta 
tereh volt élete, 'S égy vitéz puska szó annak veget vete 
[ÁrÉ 135]. 

2. puskaropogás; împuşcături/räpăituri de armă; Ge-
wehrkrach. 1765: mintegy Paraszt ebéd tállyban mikor a' 
Puskázás itten a Falu Uttzáján esett ... halván pedig a' 
Puska szot az Aszszony kérdé ö Nga tői lem hogy vallyon 
mitsoda Lövések azok, mellyre én mondám hogy talam 
valakinek valami Matzája vagyon ottan, mint hogy igen 
szokot lenni a táján, s annak kedvéért mulattya magát 
valaki [Gerend TA; KS. Mart. Szabados (47) jb vall.]. 

puskatakaró învelitoare pentru puşti; Gewehrdecke. 
1743: Egy Czafrag Zöld Posztobol Puska takarostol vi-
rágos Trébellett Ezüst Virágok rajta [O.fenes K; JHbK 
XXíX/28]. 

puskatárgy ?puskatok; husâ pentru puşcă; Bezúg fűr 
Gewehr. 1582: 16 Apr Biro V es az tanachy wegezesebeol 
weottem az puska targyra három sing karasiat attam erette f 
1/95 [Kv; Szám. 3/V. 14 Lederer Mihály sp kezével]. 
1591: 2 Juny Kadas Myklosnak attam B(yro) vram aka-
rattyabol az pwska Targyra 3 Sing karasiat, Singit d 65 f 1 
d 65 [Kv; i.h. 5/X. 21]. 1593: az Puska targihoz ... 3 singy 
karasiat... f 1 d 9 [Kv; i.h. 5/XXI. 73]. 1621: 10 April ... 
B. V. Tanaczj akarattjabol az puska targiot Ki adata melyre 
zokas zerint ... veottem ... haro(m) sing kek karasiat ... f 
2/85 [Kv; i.h. 15b/IX. 194]. 

puskatárgyas puskatok-készítő; care confecţionează 
huse pentru puşti; gewehrbezugmacherde(r). 1595: Dániel 
Weisz és Cleme(ns) Poszpescher, és Simo(n) Schún, az 
puska Tardgyos Setz Mesterek: meg keresúen az Birak 
Wrajmat... adatanak 1. Nagydragnak karasiat az Tardgyra 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 129 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

puska tartó puska tartására való; de care se reazemă ar-
mele, pe care se (in armele; für Gewehrlagerung. 1656: 
Ezen haz falan vágjon 4 darab puska tartó parazt fogas 
[Fog; UF II, 137]. 1681: Vajda Hunyad vára ... Vagyo(n) 
ezen Kapu között Katona fogas a falo(n) két darab ... Sza-
kallas puska tartó ráma Nro 1 [Vh; VhU 502, 508]. 

puskatekerő kulcs puskakulcs; cheie de puşcă; Gewehr-
schlüssel. 1733: Puska tekerő költs [Marossztkirály AF; 
Told. 2]. 

puskatisztító puska tisztítására való; de cură(at puşca; 
zum Gewehrputzen. Szk: - vasvessző. 1661: egi Puska 
tisztitto Uas ueszöert attunk az Lakatos(na)k f — //35 [Kv; 
SzCLev.]. 

puskatok puskatartó tok; husä pentru puşcă; Bezúg fór 
Gewehr. 1594: Az Thoroni alat ualo Thar hazban ... Kopot 
hituan zeőniegh vágjon No. 2. Vres puska thok uagjon No. 
1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 30]. 1628: egy szekel karpitban be 
kótue uadnak ... Negy fekete Mente ... Egy Puska tok 
[Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 11]. 1656: Ket musketa Eöreg, 
Egy snetth puska tok [Doboka; Mk Inv. 2]. 1673: Ket 
puska tok, eggik pulhakhoz másik pistolhoz való [WassLt 
Borsai István hagy.]. 1679: Viseltes puska tok nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 85]. 1700: Egj par 
Hintob(an) való hoszszu Puska Tok nő 1 [EbesfVa; UtI]. 
1714: Gyász Posztoval borított két Magjar Nyereg Vasas 
Kengjellel, s egjéb hozza való requisitumokkal, s egj Pár 
Puskatokkal fl. Hung 5 [AH 52-3]. 1735: Déés Várossá 
határarol egj egér szőrű lova el veszett volna minden hozza 
tartozóival együtt, ugj Puska tokjaival [Dés; Jk 149a]. 
1756: rósz Puska tok 4 [Nagyrápolt H; JHb XXXV/35. 
19]. 

Szk: - felkötő szíja. XVIII. sz. eleje: Puskatok fel kőtő 
szijjàért hermecz szijjakért 1. kőtő fékért [JHbB] * -
ráma. 1679: Puska Tok ráma nro 6 [Uzdiszpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 88J * - reparálás. 1858: Egy puskatok 
réparálás 12 xr [Kv; Ujf. 1]. 

puskavég puskacső vége; ţeava puştii; Ende des 
Gewehrlaufs. 1746: el jővén a kender nyövésnek ideje •• 
nyöni mentek a kenderb(e) ... Eltetö Ferentz Ur(am) . . .a 
kendert is a mit estig nyöttenek égybe tsinälván, az három 
Asz(onyna)k az hátára adta... Puska véggel ösztönözvén az 
Aszszonyokat ... maga házahoz vitette [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 

puskavessző az elültöltő puskák megtöltésére használt 
vessző; vargă (de puşcă), vergeaua puştii; Ladestock. 
1851: Égy szurony... Égy puska vessző [Dés; DLt]. 

puskáz ts puskával (meg)lő vkit; a trage cu puşca 
(asupra cuiva); jn schießen. 1710: Eugénius s Marleoburg 
megismerik, hogy nem az ő felekjek, a tábort mindjárt 
felültetik s utánok mennek. Mindenfelől a sok ezer ember 
puskázni kezdi őket, s lovokon való puskapor felgyúlad a 
rettenetes tűzben, s szörnyű veszedelemmel mind magokot, 
lovokot egybenszaggatja, a többi ott veszének, ötszáz 
beszalada a városban [CsH 422]. 

puskázás 1. puskával való lövés; tragere cu puşca; 
Schießen mit Gewehr. 1704: Ezt pedig oly alkalmatosság-
gal látták, hogy amint az asszony kiment oda a maga kert-
jébe, aki oda nem messze vagyon, Dienes úrfi odaküldött, 
hogy ha nincs-e ott Amadeus a citadellájánál, mert gyakran 
szokta ott magát mulatni és a puskázást gyakorolni [WIN l 
206]. 1710: Rabutin is kijőve a városból, noha tízannyi is 
vala a kurucság, mint a német, mégis rajtok mene, és a 
német puskázást nem állhatván, futni kezdenek, s egy sáros 
árokban számtalanon ott veszének, sokat közülök el is 
fogának s bevivék Szebenben [CsH 341]. 1807: DéH 
játékkal, puskázással tőit el az idő, T. P. Schwedaí Urat 
meg rúgta a puska ... keso estveig ... puskáztunk tzélra 
[Dés; KMN 263]. 

Szk: -t ejt. 1765: a Legények ... ott az Uttzában ejtven 
Puskázásokat azokrol is magam is intettem őket hogy mit 
lövöldöznek ... tudom bizonyoson hogy semmi fel tételek 
az iránt nem volt hogy valakit Pistolly lövésekkel meg 
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Sebesittsenek, hanem a' mi Lövöldözés volt is közzöttök 
magok mulattság kedvekért volt [Gerend TA; KS. J. 
Somlyai de Fogaras (40) ns vall.]. 

2. puskaropogás; împuşcături/răpăituri de armă; Ge-
wehrkrach. 1765: Gáncson két embert ölt meg a többi 
között. Estve későn nagy puskázást indított a házánál, 
másnap a falut oda gyűjtötte s kérdezte: „Hallottátok-e a 
puskázást ?" [RettE 189]. 

puskázat puskázás, vadászat; puşcare, vînatul cu armă 
de foc; Jagd. 1662: A vadász, jó madarász, ebeken kapó 
nyulász embereket nagyon kedvelli vala, jószágiban vala-
hol jó puskást érthet vala, azokat mind csak puskázatja 
által szolgáltatja vala [SKr 282]. 

puskázik 1. puskával lő/lövöldöz; a puşca, a trage cu 
puşca; mit Gewehr schießen. 1710: De a hadnagyok és a 
nemesség, tartván jövendőtől, készek lőnek Bethlen Ger-
gellyel elmenni, ő penig a somlyai katonákot küldvén a 
székely hadakra, mihelyt puskázni kezdének a székelyekre, 
mint olyan fő nélkül való had, confundálódik s az erdőn 
általmenének [CsH 196]. 1765: azonn Legények le fele 
jővén a Gerendi Utzán ugy Puskáztak ... kik hiresztették 
ugy kik fogták reá vagy ki eszetöl... sült hogy ezen játékos 
lŏvŏdŏzést arra magyarázták, mintha bizonyos Uri Asz-
szonyt kívántak volna által löni [Gerend TA; Ks vk]. 1771: 
Vasárnap reggeli Templom előt és egyéb Sátoros Inepeken 
elégszer láttam Kis Sándort Nagy Andrást, Nagy Danit 
Puskázni menni a Mezőre [Dés; DLt 321. 20a Sámuel 
Magyari (49) ns vall.]. 

Szk: - hozzá/vkihez. 1705: Mindegyik efféle nyelveske-
désekkel sokkal árulván be Rákóczi uramnak, őreá bizony 
katonákat küldenek, kik is kevesen menvén rea és szoros 
helyen lévén, hova egy forgó grádicson kellett felmenni, 
csak meg nem adta magát, hanem hozzájok puskázott 
[WIN I, 637]. 1710: én puskáztam elsőben hozzájok min-
gyárt fegyverhez nyula(na)k es puskazá(n)ak [Mezőbánd 
MT; Told. 2] * - vkire. 1705: Elég az, hogy a kastélyba 
fsak nem bocsátották bé őket. Ezek nem mulathattak so-
káig, mert az hajdúság gyülekezett és puskáztanak is a 
Nmetekre [WIN I, 524] * célra ~ célba lő. 1807: Délig 
Játékkal, puskázással tőit el az idö, T. P. Schwedaí Urat 
meg rúgta a puska ... kesö estveig ... puskáztunk tzélra 
[Dés; KMN 263]. 
. 2. más anyagát/ötletét felhasználja; a-şi însuşi/a copia 
•deile cuiva; die Ideen des anderen benutzen. 1784: az a* 
nagy nyomorúság nékem, hogy édes Atyánk Leveleit nem 
tudom, B. Uram pedig a' mi Defensámra 's hasznomra 
tartoznék-is el-titkolja, elé-nem adja, maga pedig ellenem 
abból puskázik, a' melyből tetszik és az Aviticum Termi-
kusnak a* Compo(siti)ob(an) való bé szurása-is abból esett 
[Told. 20]. 

pusmog tompított hangon/titkolózva suttog; a şuşoti/ 
?°Pti; flüstern. 1776: Csizi Hadnagy ... nem egyebben 
JŞyekezett, mesterkedett, hanem arra unszolta mind Mlgs 
^ofTné ö Ngăt mind M. Anikó Kis Aszszont, hogy B. 

e n t e r Antal Úrfit meg ne vessék, Groff Lázárhoz ne biz-
í?“ak, Sokat Suttogatt, pusmogott [Kóród KK; GyL Christ. 
*°váts conj. St. Miklós (55) vall.]. 

Pusmogás titkolózó suttogás; şuşoteală, şopteală; ge-
ne'mnisvolles Flüstern. 1792: méltóztassék Ngod ... réá 

emlékezvén ... az sok különös egy más kőzött volt pusmo-
gásokra Mányinak fráj márival valo akkori nagy barátko-
zására, méltóztassék az dolognak egyenes itélő Birája lenni 
[BLt II. 12]. 

pustog pusmog, suttog; a şuşoti/şopti; flüstern. 1823-
1830: Egy alkalmatossággal elmegyünk az úrfival hozzá. 
Estvefelé az úrfi különhívja, sokat pustogtak együtt [FogE 
172]. 

pustogás pusmogás, suttogás; şuşoteală, şopteală; 
Flüstern. 1786: meg álván ... azon Jószág avagy ház uttza 
kapuja és a' Biro Péter Uram ökglme uttza kapuja kŏzŏt 
lévő Hidatskán, hallám oda ismét az ház ropogását, de 
hallék bizonnyos emberek pustogását is, de kik voltak nem 
esmérhettem meg ... láttam osztán masnap reggel hogy az 
óldala ki van dőlve [Berekeresztúr MT; BetLt 6 Marosán 
Mihály (23) lib. vall.]. 

puszillanimitás kislelkűség; meschinărie; Kleinmütig-
keit. 1657: Igen austriacus ember is vala, és már ez hada-
kozásnak alkalmatosságában kezdett vala is declinálni 
állapotja, mivel mind favorát az austriai házhoz, s mind 
félelmes pusillanimitasát experiálta vala az fejedelem, de 
ily hitetlen fösvénységét is [Kemön. 254]. 

puszpáng 1. bukszus; cimişir; Buchsbaum. 1656: Ezen 
kertben ... puszpangbol csimer formara ültetettett tabla 4 
darabba [Fog.; UF II, 155]. 1692: Ezen vetemenyes kert 
ajtajan belől ket szek füves tabla, kűrűl szalyaval beültetve, 
vagyon negy tabla Puszpangal be ültetetet [Görgénysztimre 
MT; JHb]. 1747: a Szekfü virágzik, az Rosmarint Ujul, 
bezzeg kényesen Sétálhattal volna te is itt az szép virágos 
kertben, rosmarintot pedig az öcsémtől szamodra koldul-
tam ... Puszpangot is igért az öcsém hogy ad [Alamor AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1793: még a télen mikor 
a Groflné nállam vann (!), nékem valami ültetni valo Pusz-
pángott igért a mennyi kívántatik ... a Puszpángott küldgye 
el mennél tőbbett Iehett [Kraszna Sz; IB. Vay Ábrahám 
lev.]. 1806: a Rector Puszpánkot ültetett a Kis kertbe [Dés; 
KMN 173]. 1822: a' mely kertetskének égy negyed részit 
... a* négy tábla kőrűl magossan fel nőtt és szélesen el 
bokrozott puszpáng foglalja el [Nsz; Told. 7]. 

Szk: zöld 1797: bé menvén a Veteményes kertbe, 
melynek bal-felöl valo során vagyon négy Veteménynek 
valo tábla, mellyeknek oldalai rész szerint zöld pusztpán-
gokkal, rész szerint pedig bor termő szöllö fákkal vagnak 
(!) spallirba véve [Ajtón K; CU IX. 2/12b]. 

2. jelzői haszn-ban; cu ñincţie de atribut; in attributivem 
Gebrauch: puszpángból való; de/făcut din cimişir; aus 
Buchsbaum. 1840 k: egy puszpáng Nádmézvágó [BetLt 3]. 

puszpángfa puszpángfából készült; fäcut din cimişir; 
aus Buchsbaumholz gefertigt. 1805: Egy kis kerek pusz-
páng-fa puskapórnak való Palaczk [Mv; TGsz 52]. 

puszpángtábla bukszus ágyás; ñşie îngustă (de pămînt) 
cu cimişiri; Buchsbaumbett. 1692: A Filigoria mellet valo 
Puszpáng tabla kőrűl isop vagyon plantalva [Görgényszt-
imre MT; JHb Inv.]. 

puszta I. fn 1. kopár/lakatlan terület/telek; loc pustiu; 
ödes, nicht bewohntes Gebiet. 1586: Wayda Mathe Czi-
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chay Nemes Ember ... azt valla. Zent Egyházhoz megieónk 
vala Egyezer az zegin Bech Pallal, Monda hogy ĕz ez 
puztha It az en hazam eleot az Blasko Atyafiaké. Akkor 
nem vala kertben, hanem puztha vala [BK Mise. 1145-78]. 
1605: Forgot eo kgmek eleot az Seowenyeknek my voltok, 
panazolkodwan beosegesen arról hogy az keoz seowenyek-
nek fel eppiteseben Nemely zomzedok tellyessegesen megh 
Vonnak magokat; Annak vthanna magokat gondolúan 
kertelny akarja az eo puztaiat, es az fel font seowenihez 
ragaztia seoweniet [Kv; TanJk 1/1. 517]. 1614/1777: Hor-
váth Mihály mellett aloll vagyon egy darab Puszta; Jankó 
Péter Uram ... csénáltatott egy házat réá [Zágon Hsz/Mv; 
Szentk.]. 1638: Vagion Tuzokmálban Egy fertali szeoleo, 
az meliben szeoleo tw vagion, de az pusztáual az mely 
mellette vagio(n) leszen fel hold ha megh Eppitik, meli 
szeoleonek szomszidgia, Sárosi Georgy [Kv; RDL I. 114]. 
1650: sem haz sem fwst rajta ninczien es mind falu közzi s 
mind orzagi kozzi ualo szolgalat rolla deficialt es Jgi 
puztara nilat birni senkinek sem Engedwnk hanem meltan 
falunak keuanhattiuk [UszT 8/64. 72a]. 1667: ChyefTei 
Laszlo V ... a' Kádár Ferencz háza mellett való darab pusz-
tát bekerteltette, marha Akolnak [Noszaly SzD; Ks 41. 16]. 
1671: A* Partiumbéli exulalt és fellyeb deciarait Atyánk-
fiai® jelentvén, hogy midőn egymás között Tordán a' né-
kiek conferaltatott pusztákát és Uratlan Sessiokat fel-osz-
tották, akor némellyek közzŭlek bizonyos darab földeket 
el-foglalván, az orátúl fogva nem épétették, sŏt feléje sem 
mentek, csak pusztájában állanak ma-is a' szomszédságnak 
károkra [CC 48. — aA váradi menekültek]. 1696: Az falu 
derekab(an) ... vagion edgj puszta, mélljen edgj rósz sö-
vény haz vagion ... Ugian e mellét vagion mas puszta ház-
hely, edgj hitván sōvénj ház vagion rajta [Szépkenye-
rüsztmárton SzD; Ks 39. XXIII. 9]. 1728: Puszták vala-
holott talaltat(na)k az Atyafiak eo kglmek között intéztes-
se(ne)k egjenlö részekre [M.dellő TA; IB VI. 225/14]. 
1755: A pusztákra házakat kellenék epittettni ... az Felső 
kertet ... hejb(e) kellenek allittanunk [Szentmargita SzD; 
Ks 18. 11 Kosa Sigmond tt lev.]. 1767: Az Vég Hersa szöl-
lök rendib(en) lévő puszta ... az allya gyŭmöltses egyebŭt 
még tövises, imitt amott kaszálható, s a tetejiben sŭrŭ 
tserefás [Ne; DobLev. 11/380. 4a]. 1776: Czifra János 
Pusztája, ennek vicinussa égy felöli ... Bergenyei Koronka 
Gábor Desertája [Mezöbánd MT; WassLt]. 1807: az esz-
tenás Bátsok mindenkor Puszták el fogása nélkül is a Nyá-
jat a bikkos heljeken jártathatyák [A.csernáton Hsz; 
HSzjP]. 1829: a' lovak felette erősen síkomattak — el vol-
tak fáradva lassan mentek, ugy annyira hogy ott a' mezőbe 
a' hegyen alol egy fogadónál el szürkűlettŭnk ... de a' lo-
vak is ugy el állottak volt kéntelen voltam meg hálni abba 
a' pusztába [Kv; Pk 6]. — L. még FogE 71; Kemön. 179. 

Szk: ~ba/~ra száll. 1638 k: pomy Thamas az attiaual 
ieótt ide ez eleot 20 esztendeouel Keoreos Maros keozzwl 
az haz Darotzi Martâe es Orsiké uolna, pusztaban szállót 
zabadossagban szolgallia [Km; GyU 28], 1739: Joszágo-
mot, a kinek nem kelletis, mint neveletlen árvájét, húzták 
vonták, a midőn ember kort kezdettem érni, akkoris mind 
pusztára szállottam [Sajóudvarhely SzD; Ks 99 Fekete 
Sámuel lev.] * ~(já)ból felfog. 1641: az Ueres hegyen az 
minemű szőlőt bir... pusztából fogta fel Nagy Miklós [Inó 
Sz; GyK X. 30/8]. 1732: Kesely Sándor ... Ez minthogy 
nem regen szállót haza haz hellyit pusztából fogta fel s 
utanna való földeket nem bírja mind [Nagyida K; Told. 
11/70]. 1738: Abosfalvatis pusztájábul fogtam fel, s szer-

zettem is hozzája [Ks 14. XLIIIa Komis István végr. fog.] 
* ~ja féle. 1785: Domsa Gligor pusztája féle ... Petrik 
Filika ... mintegy negyedrész véka Maiéval minden eszten-
dőben bé veti [Kálna SzD; Bom. XXIXb. 20/790 Komis 
Krisztina conscr.] * gyümölcsös 1619 k/1687 k.: Kosa 
Imreh hagyott volt ã Sz. egyháznak az elő hégyen égy 
darab gyűmőltsős pusztát Nagy Mihály pusztája mellett 
[Nyárádsztmárton MT; MMatr. 94 Koncz Istvánné Erdős 
Dorottya (60) vall.] * kvártás 1724: az Kŏrtvély fa 
szőlő hegj máiban egy csŏtört Quartás puszta és régtől 
fogva gjepben álló szőlő [Ne; Incz.]. 

2. major, tanya; maier, măierişte, pustă, fermă/gospo-
dărie ţărănească (în afara satului); Meierhof. 1542: Ha ke-
gelmedeth megh nem banthanam wele, kegelmedeth kér-
ném mynth kegelmes wramoth, hog k. adathna Cristof 
wrammal neg zantho ewkrewth az en pwztamba, kynek 
jowendore ne keresne walaky az arath raytham, kyth en 
kegelmednek ewreoke meg akarok zolgalny mynth kegel-
mes wramnak otthan; zolgalatomba thwgyak wram, chak 
adasson k. [Fog.; LevT I, 17 Petrus Orozy Zalay Jánoshoz 
Poson m. ispánjához, Fog. vára urához]. 1569: Eleőzeor 
azky megh akarna val tani megh fizesse Áwagy ha pwztara 
Jdegen Jobbagyoth Zalytthath, az Jobbagioth Rola Clara 
Azzony El wihesse [Mányik SzD; IB VI. 225]. 1579/1581: 
Az melj puztakat bir, Twros Mihalj birija mostis [Tiburc 
K; GyU 3]. 1632: Bancz Szim egy puztatt bir mind kertes-
tül, Fraczillatul veötte volt, mely mostan Boholczion lakik. 
Voyna Juuon egy puztatt bir mind kertesteol, Dumittru 
Munthane volt... Komany Mikull egy pusztatt bir mellien 
az fia hazat chinaluan Kompsa mostan oda akar költeözni 
[Bráza F; UF I, 302]. 1724: Mely Major vagyo(n) vicinita-
tibus ab una ... Boltos János posteritassi pusztájok szom-
szedtságib(an) [Ne; DobLev. 1/107]. 1772: Mikor lejött 
Bécsből, hozott magával két német asszonyt s nem ment 
jóforma, ifjúasszony felesége mellé, hanem oda a pusztára 
ment a két német asszonyhoz [RettE 283]. 1786: A' Tataſ 
udvar pusztájáért adtam Hft 1500 ... A' Patzolai Curia ki 
váltásában adtam Gerendi Sigmondnak 625 ftokat [Nagy-
lak AF; DobLev. III/616. la Jos. Dobolyi kezével]. 1824: 
Húszan kettödik Colonus ... Húszan harmadik egy Puszta 
... Húszan ötödik egy más puszta [Szentbenedek SzD; Ks 
79]. 

Szk: bennvaló 1809: Egy kitsid ben való puszta egy 
ölni szeljessegű ... eztet hogy igen kitsin birja az Erdő 
Pasztora [Szövérd MT; Hr]. 

3. a magyar alföld; Pusta maghiară; ungarische Pußta. 
1753: Költs ár Vonul és Mihály szökvén el Mihály a pusz-
tákon ... Magyarországon gujáskodik; Vonul pedig Nagy* 
bánya körül lakik [BagolyfVa Sz; BfN]. 1757: à miolta 
Keszeg Pál azonn adósságba esett ... ă Pusztánn Magyar 
országann vagyonn [GálfVa KK; Ks 66. 44. 17c]. 1823-
1830: így nevezik azt a helyet, ahol a pusztán a debreceni 
gazdáknak földjeik vágynák. Vagyon ott egy mezei ház is-
De az házok egymástól igen messze vágynák [FogE 265]. 

Szk: debreceni ~k. 1823-1830: Elég az, hogy a paprikás 
vacsorára egy palack boromat megittuk közönségesen, 
mely palackot Vácon vettem volt 12 xral, tudván, hogy ţ 
debreceni pusztákon még vizet sem igen lehet tanálnj 
[FogE 266] * magyarországi (szeles) 1774: Néhai 
Magyar Atyim fia Togyer ennek előtte őtt Esztendővel az 
M.országi Pusztákra ment, s most is ottan vagyon az ökrök 
mellet, de ennek viszá jővetelit remenlyük [Mocs K; K5 

Conscr. 96]. 1783: még Fittzko koromban ... több beszél-
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getéseik között igy Szollá Todornak az édes Annya, Láddé 
fiam Thodor, mig életben lészek ha utána járnál könnyen 
Szert tehetnél az Jobbágyság alol lehető ki-menekedésre 
mert mikor én az Magyar Országi Pusztára ki-szöktem volt, 
ottan estem veled terében [M.fodorháza K; Eszt-Mk]. 
1823-1830: Adott még egy fáin posztóból való, tafotával 
bérlett köpenyeget is, és minthogy télre indultunk útra, 
adták a néhai grófnak egy molyette farkasbőr bundáját, 
melyből mikor kibúvtam, alig tudtam kaputomat a szőrtől 
megtakarítani. De csakugyan a magyarországi szeles pusz-
tákonjói fogott [FogE 161]. 

4. erdei tisztás; poianä, luminiş în pădure, pustă; 
Lichtung. 1774: ezen erdő(ne)k Falu felül valo Nyillya lé-
gyen az Erdő kőzött leuő Pojánán vagyis Pusztán tul erigált 
Métákig [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

5. sivatag; pustietate, deşert; Wüste. 1705: Az kegyel-
mes úr Isten ... az pusztában negyven esztendeig bujdosó 
Izrael népét ... az ígíretnek ... földére általvitte [WIN I, 
658]. 1847: Édes idvezítőnk, éppen ilyen tájba vevéd kü-
lön magad, s menél a pusztába böjtölni, tanítál gyönyörű 
példáddal, és szép utat nyitál az imádkozásra [VKp 159 
Varga Katalin sk]. 

6. nyomorúság ~ja átv a szenvedés állapota; suferinţe 
pämînteşti; Qualzustand. 1705: Az kegyelmes úr Isten, aki 
az pusztában negyven esztendeig bujdosó Izrael népét az ö 
sok vétkekért és Isten ellen való pártoskodásokért sok 
csapásokkal megvert és annak utána pedig az ígiretnek 
tejjel és mézzel folyó földére általvitte és megnyugotta, 
minket is ... sok bűneinknek méltó büntetése után az nyo-
morúságnak pusztájából vigyen által az örök való hazába 
[WIN I, 658-9]. 

7. ~(já)ban határozói haszn-ban; cu valoare de adverb; 
in adverbialem Gebrauch. A. üresen, parlagon, elhagyot-
tan; lăsat în paragină; öde, verlassen. 1591: Weres Thamas 
vram io zywebeol magatol indultatwan kewantha ezt a' 
varostol, hogy a* Besztercey Georgy towa Gatthian alol a 
mely tho hely puztaban vagion ... eo kgmenek engednek 
varosul elteigh birny [Kv; TanJk 1/1. 158]. 1611: Kemeny 
Ferencz vram ada mi elótúnk Rado Miklós Vramnak ... egy 
hazatt meli haz puztaba vala ... ha peniglen holta teörten-
nek s ualakj megy akarna haboritanny benne az felliül 
megy irt zemeliek tartozzanak le tenny az huzoneöt Magiar 
forentot [Harangláb KK; SLt AU. 25]. 1647: Ez hazak 
penig puztaba vadnak, czak az fala vagion se padlasa, se 
sendelye, az boltis le szakat [Megykerék AF; BK 48/16]. 
1670: Vagion Egy fel hold szőlőis Alsó Hoiab(an) ... ez 
most meczetlen, fedetlen maradót mivel az szomszedys 
pusztab(an) vadnak, eztis hadtuk az relicta kezenel, miel-
tesse megh s I(ste)n aldasat mutatvan raita tarczia az sze-
gény arvakat s magat belőlle [Kv; RDL I. 152]. 1748: A 
háború idö és sok nyomorúság miat majd az egész Falu 
elpusztulván azon ház helyen lévő épület is mind el pusz-
tult volt és az oltátol fogva mind tavalyig pusztájában és 
bitongjáb(an) lévén egy ember házat Csinála réá [Mező-
királyfva K; Told. 35a]. 1752: ezen Gyümölcsös tsak tövis 
hányással lévén békeritve az is annyira el pusztult, hogy az 
egész keit pusztájában vagyon [Pókafva AF; JHb XXV/73. 
15]. 1756: Ezen ... egy régi Házhely ... Vágjon az Falunak 
alsó, vagj is Nap Nyugut felől valo végiben Pusztájában 
házzal Pojátával [Dumest H; JHb LXX/2. 85]. 1781: Ezen 
utrált helynek Felit vagy egészszen, békével, vagy há-
boruán az Expon(en)s ur bírt volna nem tudom, hanem 
mindétig pusztában tudom lenni [M.nagyzsombor K; 
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Somb. I]. 1806: En pusztában értem a' kérdésb(en) szom-
szédolt hellyet, s mivel a viz el rontatta volt tsak az ökrök 
déreltenek s Szekerekkel jártának azon hellyen [Erdőszt-
györgy MT; WH]. 

Szk: ~(já)ban áll üresen/parlagon/romos állapotban van. 
1583: a Bolt pwstaban alott az esztendőben [Kv; Szám. 
3/IX. 1]. 1591: az haz egj keúesse puztaiaba állott, melybe 
egj Jobbagjokot zallitotta vala Swteó Peter neüyt, kit 
Gagiba(n) Sas Matthiasnal talaltunk vala megh [Szkr; 
UszT]. 1621: Az Eóregh keo Boltok Joúedelme az kenyr 
Zer feleol ... Zigiarto Ambrusne Boltiais puztaba allot, Eó 
magais Buday Tamasne kamaraczkajaba keolteozeot [Kv; 
Szám. 15b/IV. 2]. 1648: ezt az nagi oldalt Kouaczoczi Far-
kas szamara szántották ... ennek eleotte penigh sok ezten-
deigh cziak pustaba(n) allot senki nem elte [Diós K; BálLt 
82]. 1722: Az régi faluhely egésszen pusztában áll [M.ká-
lyán K]. 1739: ezen epületek(ne)k, mint hogy pusztájában 
állott kevantatott az Kórrekcsio (!) [Mezőbánd MT; MbK 
VI. 6]. 1767: vagyon egy lisztelö malmokis, melly most 
tsák pusztájában ál. Mellynek egyéb része nem találtatik à 
tsupa fajánál és négy kövinél [O.sályi KK; Berz. 3. 7. C. 6] 
* ~(já)ban álló. 1694: Egj Veteményes kertis vágjon a' 
Pásiton, egj felőli Gilljen János Ur(am) más felőli Kósa 
Jstván kertjek vicinitassib(an)... de most az is pusztáb(an) 
álló [Borberek AF; BfR]. 1757: à Közép tizben ... pusztá-
ban állo nemes Fundus [Szentmiklós Csj. 1780: Akármelly 
Verös Kovács, a' jól elkészült, és ép verőre, vas szám 
futatást, ugy mÍvelést foghat, de senki az el romlott régi és 
pusztába állo Verők hellyeinek fel fogasa szine alatt, se 
titkon, se nyilván, azokra futatni ne mérészellyen [Torockó; 
TLev. 6]. 1805: Zàllagositto Levél, melly szerint Csicso 
Keresztúri Jfj. Torma Miklós ... M Kapusonn lévő egy örö-
kös Lukáts nevü Jobbágynak Pusztájában állo örökös Ház 
helyét... el zállagosittya redemptibiliter [Mv; LLt] * ~(já)-
ban (el)hagy üresen/parlagon/romos állapotban hagy. 1593 
k.: ha pedigh Peter Kouaczy Az eó eórekseget púztajaba 
hadna, Annak vtanna Az ffalú kertehez ne vagassa, Az eó 
eórekseget kile(n) kertellye be [UszT]. 1614: Ez az Eszki-
polis volt régen az Görögország határa Bolgárország felől, 
azki régen igen erős kolcsos város volt, de most pusztában 
hadták [BTN2 68]. 1694: Vágjon itt egj Nobilitar(ia) 
Curia, melljet az néhai üdösbik Bpataki János Ur(am) az 
első Tatárok járása utan két jobbagj sessiokbol fogott vólt 
fel: elhagyvan a' régi Udvarhaz(na)k heljet pusztáb(an); es 
itt alkalmaztatvan lakasra valo heljet maga(na)k és poste-
ritassi(na)k [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
urb.]. 1747: több izekben a malmokat pusztájában hadta 
regréssussa lévén a felső malomhoz nyilvánságosan tudom 
a mint hogj egj éczaka ha az Molnámé nem vette volna 
észre anyira meg ereszkedet volt az malom hogj ha a 
Majorbol meg nem Segitették volna az malmok meg 
alitásában őszve romladoztak volna az kövek [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1786: (A) le irt szöllőköt... minek utána 
Pungratz ur pusztájaban hagyta az erdő s bokor ismét fel 
vette, azutan mint falu földet ugy tartván az emberek ismét 
felfogtak a* bokorbol ki irtották s szöllövel bé plántálták 
[Berekeresztúr MT; BetLt 6 Biro Péter (47) ns vall.] * 
~(já)ban (fel)hagyatott. 1662: Ez csata is azért azon bagosi 
erdőnél killyebb nem ment vala, azután pedig bizonyosan 
megtudódott, hogy akik azokat a pusztában hagyatott jó 
hajdúvárosokat, több sok Berettyó-melléki jó falukat fel-
égették, nem volt több hét lovasnál [SKr 446]. 1753: Va-
gyon az Varhegyben egy pusztajaban fel hagyatott szőlő-
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hegy [Borsa K; JHb 111/84] * ~(já)ban hever üresen/parla-
gon/romos állapotban van. 1713: ada és ajandekoza ö 
Ng(na)k örökösön két darab Szŏlökőt, mellyekis most 
pusztajaban hevernek az Vj Thordai hataron az Mehes Mái 
nevü Szőlő hegyben [Torda; JHb XV/11]. 1747: (A) 
gyümölcsöst kertejje be esztendeig valo hasznáért, hogy 
pusztáb(an) ne heverjen, az melyetis az Atyám be kertelt 
[Szucsák K; JHbK XXV/4]. 1753: Házhelyeiből... a' Szo-
váta vizén túl egy darabot... pusztájában hevervén az Erdő 
fel fogott, Domokos Ferencz Ur(am) el foglalt, 's azt ki 
tisztította, ma is bírja, s Török búzával szokta vetni 
[Szováta MT; Told. 3a]. 1761: azon ... föld már jó darab 
időtől fogva mind pusztájában heveit, és Halomány Já-
nosnak annak a' végib(en) lévén más fölgye, ă jo Commo-
ditásra való nézve belé Harapodzott [Vécke U; i.h. 68]. 
1800: (A földet) Katona György eö Kegyelme ... nem colal-
hatta Sem nem curálhatta, hanem mostis pusztájában hever 
[Seprőd MT; BalLev.] * -jában heverő. 1777: haszan-
talan pusztájában heverő föld [Hosszúaszó KK; BLt 9]. 
1781: Guti Kristina Aszszony ... azon darab földet fel fog-
ta, mellyen Ö Kegyelme a' maga Pakulár Házát építtetni 
kezdette vala és egyszersmind Juh kosárnak bé kerteltette 
vala, az előtt pedig mindig, mint pusztájában heverő föld, 
falu közönséges Borjú legelő hellyének tartatott [Perecsen 
Sz; IB. J. Gergely (62) jb vall.]. 1813: a Magura n. Szőlő 
Hegyben égy pusztájában heverő volt szőlő [Ketesd K; 
KHn 63] * ~(já)ban marad üresen/parlagon/romos álla-
potban van. 1581: A Vicey Gaspar Boltya mellet egyk Bolt 
puztaba maratt. Esmeg kedúes Pal Boltya mellet otis egy 
Bolt allot pusztaba [Kv; Szám. 3/1V. 2]. 1754: (A telek) 
pusztajáb(an) maradván annak utána ugj kertelgették be 
approdonként és foglalgatták el Mlgs Groff Mikes István 
Ur ő Nsga részire [Adámos KK; JHb XIX/12]. 1761: Néhai 
Mikola László vrnak édgy Fejerdi nevü Jobbágya ... Szŏl-
lŏje pusztájában maradván Néhai Farkas Gergelly vram ez 
előtt jo darab idővel Isztinát tsináltatot reája, és az Juhait 
ottan tartatván magának fel fogta [Burjánosóbuda K; JHbK 
XLIII/9] * ~jában maradott. 1801: valami hat, vagy hét 
Szekér málé alá valo szántó földet Nemes Buzo Miháj aluj 
Györgyié foglalta el mint pusztajában maradott földet 
[F.szőcs SzD; TKI Nobilis Buzo Győrgyitza (55) vall.]. 
1835: A hajdoni háborús üdőkbe ellenséges ostromlás mián a 
Falu Alsó Sinfalva el pusztíttatván, a Falunak elpusztittatasa 
kőzzőtt meg maradott kevés Számú Alsó Sinfalvi Lakosak 
kíntelenlttettek a közzelebb valo Hellységekbe lakásokat által 
változtatni következőleg a pusztájába maradott Alsó Sin-
falvát mind idegen nemzetbeliek, mind privatus Más 
Hellységbéli Lakosakis akarván magok(na)k el foglalni, 
mint tulajdonak(na)k elfoglalását az Exponens Birtokasok 
Elei magok meg akadállyoztatták [Asz; Borb. II]. 

B. a semmibe, üresbe; în gol/aer; ins Leere. 1613: akkor 
egy mást kezdvén kijátatni, hogy ránk jüjenek mük hogy 
lássák hogy nem vagyunk üres kézel egy pistallyal egyet 
lőttünk, tsak ugy pusztájában [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

C. egyedül, magára; nesupravegheat, nepăzit; alléin. 
1745: Grossán Palkó udvaráról egy sereg juhot ki hajtottak 
eczaka elis vesztek benne... ki hajtván az akolbol a' mezőn 
pusztájában jártanak [Szásznyíres SzD; Ks Kádár András 
(70) jb vall.]. 

Szk: ~jåra hagy elhagy. 1807: A tulso Malmot... a Ko-
losvári Plébánus birta ... melly vegtére el pusztulván ... 
néhai ifiabb Rettegi Sigmond Ur.. . épitetett egészen újra 
fundamentumából, és meg hoszabitotta, hogy őt kőre 
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szaparitsa, de az ötödik kő hogy lisztelő lehessen, nem 
succedált, egyszer próbálván egy darabotskáig, az után el 
hagyta pusztájára azon ötödik követ [Apahida K; RLt O. 2 
Jos. Farkas (47) ns provisor vall.]. 

o Hn. 1580.ñ walya púztat [PókaíVa AF; JHb XXVI/8]. 
1590: a falu puztaiara [Cikmántor KK; BálLt 81]. 1602: 
Sándor hegye pusztaia [Szentháromság MT]. 1639: Puzta 
new helibennis egi szely feŏld [Nyárádsztlászló MT]. 1643 
U./1770 k.: Pappusztája (sz) [Szék SzD]. 1684: az Kis 
Lippai utczában egj puszta [Gyf]. 1693 u.: Sz. Egyház 
mezeje nevü hely Pusztája [Tarcsafva U]. 1699: Bál Mi-
hály Pusztája [Cserged KK; LLt Fasc. 106]. 1700: Komor 
Istva(n) pusztája [Kv; Szám. 40/111. 55]. 1712: Sző Telki 
pusztán [Páncélcseh SzD; WassLt]. 1725: T. Lengjel Eccla 
pusztája. Toroczkaiak pusztája [Kv; Szám. 54/1. 5]. 1730: 
pusztá nevü hejben (sz) [Vadad MT]. 1740: pusztákon 
[M.lóna K]. 1748: A Puszták megett (sz) [M.zsombor K]. 
XVIII. sz. m. /.: Megyes kerten fellyül valo Puszta (sessio) 
[Borsa K; BHn 122]. 1753: Móldvai pusztájának hivjuk 
[Szováta MT]. 1754: A' Pusztán (sz). A Szőllőbeli puszta 
(k). A Kőrtvélyes pusztákban (sz) [Erdőcsinád MT]. 1757: 
Puszta nevü hellyb(en) (sz) [Nyárádsztlászló MT]. 1758: 
A' Szathmári pusztájáb(an) [F.tők SzD]. 1761/1808: a 
Pusztán (sz) [Pata K]. 1771: A régi Falu Helyen, melly ma 
Pusztának hivattatik (sz) [Báboc K] | Miklosáj észkos 
Pusztájában [Nagyesküllő K; BHn 80]. 1773: A Puszta 
[M.kecel Sz]. 1775: A Puszta végiben (sz) [Nádasdaróc K] 
| egy kús puszta [Márkod MT]. 1780/1790: az Alsó Tőki 
puszták alatt (sz) [F.tők SzD; THn 14]. 1781: A Pusztánál 
[Inaktelke K; KHn 202] | A Pusztán a nádhát uttya mellett 
[Magyarókereke K; KHn 92] | A Kerek Pusztánál (sz) 
[MákófVa K]. 1784: A' Puszta megett (sz) [Póka MT]. 
1785: A' Pusztán [Gyerővásárhely K; KHn 152]. 1785/ 
1818: A Pusztában [Maroskisfalud MT]. 1794: A' Puszta 
nevü hellyben (sz) [Marosjára MT]. 1795: Egy Puszta a 
Tér szőlő végiben (sző) [Harasztkerék MT]. 1798: Nagy 
Pusztán (sz). Kis pusztába (sz) [Méra K]. 1814: a' Malom 
szegre Járó Uttzában az ugy neveztetni Szokott Pusztán 
[Kalotasztkirály K]. 1818: A Pusztába (szö) [Mezőveres-
egyháza SzD]. 1822: Szeredő pusztája [Szacsva Hsz; 
HSzjP]. 1826: egy darab pusztát (szö) [Ne] | A Pusztába 
(sz) [Náznánfva MT]. 1828: A' Felső Pusztában (szö) 
[Dés]. 1830: a medve fej pusztáján [Hidvég Hsz]. 1831-
1832: Kis puszta [Nagykede U]. 1835: A' Pusztába (sz) 
[Árapatak Hsz]. 1841: Aranyos pusztája [Taploca Cs; 
RSzF 126]. 1847: Czigányok pusztája [Jobbágyfva MT]. 
XIX. sz. köz.: A' Puszta nevü gyümöltsös kerítésben (k) 
[Egrespatak Sz]. 1850: A' pásztorházaknál levő puszta 
[Balavásár KK]. 1860: A Pusztánn (sz) [Sarmaság Sz]. 
1861: A szőlők alatt a Pusztában [Miriszló AF]. 1864: Fe-
keterez pusztája [Tekerőpatak Cs]. 

II. mn 1. kopár, megmüveletlenül/parlagon maradt/ha-
gyott; pustiu, necultivat, lăsat în paragină; öde, brachge-
legt. 1568: Genes (!) Varga Jmrene Margaréta georgy 
l(ite)r(a)ti ... fassi sunt, hogy Q melletek vagion szçleyc, 
bor egeteo Martonak es szemekel lattak hogy az e<? maga 
szçleyet ky asta es az puzta fçldre horta a kyt szabó 
ferenctçl wçth [Kv; TJk III/l. 242]. 1593: Komis Tamás 
vallia, mikoron az had be jwue, az Caspar deák hituan ker-
tin valo aitot le teorek az zallok, es lattam hogi mind az ket 
vczabeli barom zabadon jarta, mert semmire sem vala jo, 
hanem roz, es kertys puzta [Kv; TJk V/l. 435]. 1615/1628: 
vagio(n) Egi hold szeoleŏ ... de puszta [Kv; RDL I. 96c]-
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1696: az ide való majorság szölö igen puszta, ritkás ... az 
Jég essö is sok kárt tet benne [Marosillye H; BK. Fogarassj 
Pap Miklós lev.]. 1702: azon szölö ollyan puszta volt hogy 
Lovakis megh nyargaloczhattak volna kőzte [Dés; KGy]. 
1734: Az uram Jószágát azt nem mondom hogy valaki 
Pusztította volna, mert az nem volt, Se most nem Pusztább. 
Se nem épeb mint akkor volt, hanem egy állapotban va-
gyon [Kővárhosszúfalu Szt; TKhf]. 1740/1778: az Szöllō 
Puszta volt, és a Fiak ... magok industriájok által építették 
meg [Pókafva AF; JHb XXV/57]. 1748: mely le irt helység 
ha valamivel hoszszabatska lenneis az más rész atyafiak 
Erdejeknél, de sokkal keskenyeb, aláb való, és pusztáb 
[Kál MT; Berz. 2. 41/127]. 1766: (A fòld) nagyobb része 
az oldalossa máig is puszta, mivel hogy nem egyébnek tsak 
szőlőnek való igen jo helly, a mint hogj egj versen felis 
fogtak de esmét belé hadták [Szásznyíres SzD; Ks 33 
Szásznyíres II. 16]. 1777: azon Jószág Puszta, Semi rajta 
nintsen ... Kováts Ferencz Ur s felesége ... ha Gyümölcs 
fákkalis bé ülteti, mind azok az kiváltáskor meg betsöltes-
senek és betsü szerint való arrát ... Nánási János Uram s 
Posteritassi a ki ki akarja váltani tartozik le tenni [Mező-
bánd MT; MbK X. 49]. 

Hn. 1585: Puzta Malom Zygethy [Mv; MvHn]. 1694/ 
1764: puszta Szőlő fünn aloll való Köves Domb [Abafája 
MT]. 1699: A Puszta Csereben [Szentdemeter U]. XVII. sz. 
v.: az puszta szőlő oldal [Nagyiklód SzD]. XVIII. sz. eleje: 
az puzta azalo helyen küjel (sz) [Tekerőpatak Cs]. 1737: 
Puszta Szőlő oldalan (sz) [Damos K; KHn 44] | A' Ketskés 
Puszta hegyben (sző) [DésfVa KK]. XVIII. sz. köz.: A 
Puszta somoson (sz) [Szilágycseh]. 1750/1797: puszta He-
gyen [Vérvölgy Sz; Borb. II]. 1757: A Puszta szőlő oldal-
ban (sz) [Ádámos KK] | puszta Tanórokban [Havad MT]. 
1758: a' Puszta köves hegj alatt [Sztána K]. 1759: A 
Puszta Szőlő fűn (sz) [M.palatka K]š 1762/1779: A puszta 
Hegyen (sz) [Nagypacal Sz]. 1768: A Puszta Szőllő Tetőn 
[Gyalu K]. 1784: a' Puszta Szőllő oldalban (sz) [Galambod 
MTJ. XVIII. sz. v.: A' puszta Csegej (sz) [Kisillye MT]. 
1818: A' Puszta hegyben (szö) [Mezőveresegyháza SzD]. 
1841: Puszta Falu határán [Kisillye MT], 

Szk: A. ~vá lett/vált. 1831: egy darab Erdő ... az idō 
Változásaival pusztává és merőbe haszonvehetetlenné lett 
[Aranyosrákos TA]. 1847: a vádlott ... a királyi kincstár 
által ültettetett erdőnövényeknek elgázolására és a pusztává 
vált majorság erdőhelyeknek erdőszeti magvakkal béülteté-
se megakadályoztatására lépéseket tett [VKp 295] * ~vá 
tesz. 1664: Anno 1661 die 16 Septembris Kemény János 
fejdelem beszállítván Kolozsvárra bizonyos sok számú 
zoltat németeket és dragonokat, mely idegen népek az 
várost mind külső és belső részeiben szertelenül pusztítván 
tovább harmadfél esztendőnél, az városban sok számú há-
zakat elrontván ... külső részeit pedig, az sok szép kerteket 
és gyümölcsfákat teljességgel mindenestől fogva pusztává 
tevén, az egész város környékét puszta mezővé tevén [Kv; 
KVE 188 LJ] * ~vá változtat. 1792: az egész Brusznyiki 
Communitas ... a Nemes Dévai Vradalomnak a Bursznyiki 
(0 Határon lévö ... Vállye Lunge erdeit ... Gyakor izben 
vágni, és ámbátor annak vágásától ... igen gyakorta ... az 
Falusi és Hajós Birók által az Templom előttis meg intet-
vén el tiltatott... annyéra el pusztítani mérészelte, hogy ... 
aztat éppen pusztává változtatta [Laposnyak H; Ks 79. 
XXXVI/3]. 

B. ~ cserés. 1718/XV1I1. sz.: A Falu felett vágjon két 
Pászma puszta cserés és szakadásos Szőllő föld [Újfalu Sz; 
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Berz. 7 68/1] * - erdő. 1685/1792: Az orotvány ... puszta 
Erdő [Dálnok Hsz]. XVIII. sz. köz.: Puszta Erdeje egj 
nyilacska [UdvarfVa MT; Told. 18] * - erdőcske. 1766: a 
Brányistyán tul a Bádokba járó uton alol — indivise mara-
dott puszta Erdőtskét [Doboka; DHn 13] * - erdőhely. 
1775: Rét Fark nevű hellyb(en) egy puszta el Sülyedézétt 
Erdő helly vici(nussa) belőll a1 Falu Gyépüje kivül Szőts 
János puszta Erdő hellye [Lokod U]. 1816: egy darab Föld 
Puszta Erdő Helyből ... Szántó földnek ujantában felfogva 
[Ikland MT; UnVJk 253] * - föld. 1570: Gerath Matthe ... 
vallya ... weottek volt egy Darab pwzta feoldet kerthnek 
[Kv; TJk III/2. 43.]. 1665: Adtam ez földemet az kántor-
nak, az házsongárdi szőlőm mellett, mely puszta, puszta fél 
hold szőlöföldért, mely puszta föld estimáltatott f. 20 [Kv; 
KvE 198 LJ]. 1673: Néhai Tóth Miklosne ... tőn illjen 
választ. Aszt tsudálom hogi ne(m) szégjenli, én bizon het-
ven pénzt sem adok nem hogi hetven forintot adnék, ahol 
vagion, az tészi ez puszta fôld, ha kel néki epitse, nem 
bánom bizonj ha ide jü örömest el igazítom [Kv; KvLt 
1/182 Bátsi Péter szb kezével]. 1832: az Szamos Újvár fele 
járó Ország Ut mellett az Sojmos Too Hidgyán ismétt az 
Napkeleti részen az oldalban vagyon az Nemes városnak 
egy darab haszon vehetetlen bokros puszta földgye, a 
mellyis nem használtatott Senkitölis [Dés] * - gyep. 1725: 
a' régi Templom helyen fellyűl való puszta gyep [Gergely-
fája AF; JHb XXVII/4] * - gyepszőlő. 1677/1679: Gonos 
sophia Asz(sz)any Ada örökösön ... fel hold puszta Gyép 
szölejett ajandekon edes Leanja(na)k ... Mészáros sophia 
Asz(sz)anynak, es minden posteritossok(na)k örökösen 
mind kedves jő akaró edes Gyermekenek [Ne; DobLev. 
1/28]. 1749: à közép Máiban is vagyon egy szölö Uj Torda 
felöl egy puszta gyepszõlö a* szomszédja [Torda; i.h. 
1/236] * - gyümölcsöskert. 1759: Bajtsi Gergely Ur(am) 
és Felesége ... bizonyos és el kerülhetetlen szükségétől 
viseltetvén, kéntelenittetett ... egj darab puszta gjümöltsŏs 
kertnek hason felit... el alkunni és elis adni örök árron ... 
Halmágj Bálint Márton Uram(na)k és Feleségének Bakó 
Anna Aszszonynak [Ne; i.h. 1/292. la] * - hely. 1577: 
Melj pwztha helljek ozlattlanwl Marattak, Wgja(n) akor kj 
merjek, azokattjs megh ozak Zenth Georgj Nap wthan valló 
zombatho(n) [Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 1585: Veot-
tek eo kgmek zemek eleybe(n) az Zent Peter egy hazanak 
puztasagatis, mely miath az Egeknek haborusagy az Jsten-
nek Igyeienek halgatoyt el tauoztattiak Nagy giakorlatossa-
gal onnét a' puzta helyreól [Kv; TanJk 1/1. 6]. 1592 k.: Az 
mi teórwenykedest bezell hogy lett volna keóztink, Annak 
vtanna Az kert helyeket fel rendeltek, neki mertek Azt az 
puzta helyet az hul most az ress vagio(n), Az teórue(n)y 
vtan kertel is tartotta. 3. eztendóbe [UszT]. 1677: Kapu 
szám után való adóval, puszta helyektől, senki nem tartozik 
[AC 261]. 1798: a' ... deserta Curialis helly után tartozik 
egy puszta helly ... ezen helly most Groff Teleki Sámuel Ur 
eő Exja Lutsán Togyer nevü volt Jobbágyától bitangoltatik 
es most kaszállo helly gyanánt használtatik [Buza SzD; 
CU]. 1859: Kötelezi magát ... hogy a' gondviselése alá 
adott Szőllő helyeket minden évben a' maga idejében meg 
fogja mivelni a* puszta helyeket Szöllötőkkel, késalya-
fákkal béepiteni [Mv; DE 3] O Hn. 1645: az Templomigh 
való puszta hely [Póka MT]. 1835: a' falu parlagas puszta 
hellye (e) [Kakasd MT; MRLt]. 1846: A' nagy erdő alatti 
puszta hely [Gemyeszeg MT]. 1850 k: az Ábrahám hegyi 
puszta hely [Aranyosrákos TA] * - kert. 1740: az Falu 
alsó végén edgy puszta Kert [Sztána KJ. 1795: Azon a 



pusztafélben 1062 

napon, amelyen elkárosodott az Fejérek lova, csordában 
nem menvén, visszatérvén egy puszta kertbe, onnét kiszök-
vén az vetésmezőre, onnét a farkasok űzőbe vévén messzire 
elhajtották, — el is rontottá<k> egyiket [Ozsdola Hsz; 
RSzF 218] O Hn. 1765: a' Falu derekán a' Puszta Kertbe 
(telek) [Kalotasztkirály K; KHn 53]. 1804: azan puszta 
Kerek Kert [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1864: Puszta kert 
(ke) [M.lóna K] * ~ majorhely. 1637/1639: Vágjon 
Hideluen az Vj uczan feljül valo maiorak keozeott egj 
puzta maiorhely, meljnek szomszedgya egj felöl, Luttch 
Istuan, másfelől Kozma András vramnak maiorok [Kv; 
RDL I. 111] * ~ majorkert. 1664: az út mellet Árkosi 
Benedek Uram Majorkerti szomszédságában vagyon egy 
Darab puszta Majorkert [Ne] * - malomhely. 1591: Thu-
do(m) Kereztwrffalua alsó vegeben egj puzta Malom heljet 
Benedek Gerebnek, mellyet az nagj Miklós Gereb adott 
vala neki [UszT]. 1640: Vagion edgi puszta malom heli 
meli Serban Jspane de nincz semmi epuleti [Luca F; UF I, 
782]. 1663: ezen felyeb specificalt Arbai portiojat Kassai 
Borbara Aszony el foglalna Egy puszta Malom helys 
vagyo(n) azon Arbai hataro(n) egy Patakon [BSz; RLt O. 
5]. 1680: Vagyon a' Szajka Patakon egy Puszta malom 
helly [Dés] * ~ méheskert. 1648:A1 mellet bal kez fele egj 
io leszas sövenyes tamaszos puszta mehes kertre nyílik egj 
fa sarkon forgo fa zaru fel szer ayto [Porumbák F; UF I, 
901] * ~ oldal. 1617: bercz alat ualo, darab puzta oldalt... 
megh Beczjulúin az falú, Betsvlette három forintban 
[Szászfenes K; KCs VIII. 448]. 1792: az Ur azon szántó 
hellyét ... ki hadta hanem tsak a felette lévő puszta oldalt 
fogta fel [Nagylak AF; DobLev. IV/693]. 1794: Az régi el 
pusztult szöllők helyin is vagyon egy darab puszta kopasz 
oldal [M.bagó AF; i.h. IV/734. 7b] O Hn. 1730: az puszta 
oldalon (sz) [Nagyfalu Sz]. 1758: ă puszta oldal szomszéd-
ságában) [Egrespatak Sz]. 1795: puszta óldal (sz) [Nagy-
falu Sz] * - parlag. 1682: (A) szőlő csak Tőuisses puzta 
parlagh volt [Bh]. 1739: Gerepen nevű szőlő Máiban ... fél 
hold quartás szölöjek ... a tetejiben ... puszta darab pallag, 
bokrosz rész [Ne; DobLev. 1/176]. 1757: holmi Tovisess 
haszontalan Puszta Pallagok [Nagyernye MT; LLt Fasc. 
129]. 1836: Ezen föld haszonvehetetlen puszta parlag 
[Makfva MT] * ~ part. 1761/1803: In Grupu Csuki nevő 
helyben, vicinitatibus ab una ... egy miveletien puszta part 
[Szurdok TA; Berz. 3. 2. A. 1] * - porondos. 1773: Kűs 
puszta porongjos, Kűs Csegelj heljecske [Nyárádsztlászló 
MT; Sár.] * - szegelethely. 1765: a' Csorgora jaro ut 
mellett ... a' mely darabotska puszta Szeget hely vagyon 
[A.szovát K; JHb VI/16] * - szilvás hely. 1690: egy küs 
darab puszta szilvas hellyen [TarcsafVa U] * - szőlő. 
1592: Veres Lenart vallia ... Eo maganak penig oli puzta 
zeoleje vagion, hogi komlonal, teouisnel, gaznal egieb 
semmi ninch benne [Kv; TJk V/l. 304]. 1598: Biro vram 
penigh eo kgme ezt megh kialtassa hogy minden rendbe-
lyek gyepeojeoket, vagy puzta zeoleie(n) vagyo(n) awagy 
penigh epp zeoleje(n), ezten ez napigh megh eppitchyek, 
mert ha megh nem eppittjk, ez valaztott zemelyek megh 
oculalwan minden engedelem nekeol zaz penzel beontetik 
megh legyen erre zorgalmatos gondwiselesek mind zeore-
tigh [Kv; TanJk 1/1. 314]. 1637: Galaczy Borbara Aszonj 
... az ü reszet... ada ... szanto kaszalo reteivel Bongortjaval 
Puszta szolóievel viszivel minden nemű mas nevezendő 
öröksegevel edgiuta [Galac BN; WLt. — aVasarhelly Ist-
vanne Galaczi Christina aszonynak]. 1690: Czicz hegje 
nevű hellyben levő puszta ... Szőlő ... Ali Bassa idejétül 

fogva mind pusztán áll [Dés; Hr 3/27]. 1740: Vagyon egy 
Darabka puszta szöllö ... melly is ... egj Jobbágj(na)k ada-
tott vólt colalni... kiis osztán harmad idén valamely felé el 
vetődvén, azoltátol fogva incultĕ áll [Algyógy H; Ks 89. 
63]. 1797: az gyakort nevezett Viduának ... által botsáttatt-
nak azon már fenn circumscribáltt két darab Puszta Szőlők 
[Déva; Ks 79. XXVIII. 11]. O Hn. 1578/XVU. sz. köz.: Az 
Pu<ztha Z>eőleőbe(n) [Kide K; BHn 85]. 1627: Az Puzta 
zeoleoben (szö) [Kelementelke MT]. 1639: egy darab szan-
to feōld ... kit Puzta szőlőnek hínak [Backamadaras MT]. 
1651: az puszta szöllö allat (ke) [Kőrispatak U]. 1668: a 
Puszta szőlő alatt (sz) [Egrestő KK]. 1671: Az Puszta 
szőlőnél (sz) [Kóród KK]. 1682: A Puszta Szőlőn fellylŭl 
(e) [Galac BN]. 1699: A Puszta Szőlő alatt (sz) [Backama-
daras MT]. 1713: az puszta szőlőben (sz) [Dellőapáti SzD]. 
1733: az Virgo puszta szőlő (szö) [Szentháromság MT]. 
1740: A' Puszta Szőlőre jár véggel (sz) [SzamosfVa K]. 
1742: Puszta Szöllö alatt (sz) [Szamossztmiklós K]. 1744: 
A Puszta szőlő alatt [M.kályán K]. 1747: a Puszta szőlő 
nevezetű hellyen felljűl [Nagyida K]. 1752: Az Űveri 
puszta szőlőben [Iszló MT] | A Puszta szőlők ajja alatt (sz) 
[A.tők SzD]. 1753: A puszta szőlőb(en) (k). A' puszta 
szőlő oldalába (sz) [M.décse SzD]. 1754: A' Puszta Szőlők 
kőzött (k) [Erdőcsinád MT] | A' Puszta Szőlő padon (sz) 
[Sáromberke MT]. 1758: A Puszta Szőllőnél (sz) [Fejérd 
K] | A Puszta Szőlőben (sz) [Sztána K]. 1770: puszta sző-
lőre rug véggel (sz) [Csekelaka AF]. 1771/1817: A puszta 
szöllöben (sz) [Bözöd U]. 1773: Puszta szölőbennis egy 
föld [Etéd U]. 1776: a' Nagy Egrestŏi puszta Szöllōk [Eg-
restő KK]. / 778: A Puszta Szőlőbe (sz) [Nagykend KK]. 
1783: A' Puszta Szőlő oldalában (sz) [Adámos KK]. 1793 
k.: Puszta Szőllőbe [Gógán KK]. 1797: Puszta Szõllöbe 
(sz) [Kőrispatak U]. 1799: Puszta Szöllöben (sz) [FiátfVa 
U]. 1802: A Hideg maj vagy Puszta Szöllö alatt (sz) 
[Nagyernye MT]. 1809: A Puszta szőlőben (e) [Aranyosrá-
kos TA]. 1826: A' puszta Szöllö tetejin (sz) [Abafája MT]. 
1829: A puszta vagy motsár Szöllö alatt (sz) [Csekelaka 
AF] * - szõlõcske. 1625: hittük az ket huteos feoldmereot 
Zenfner Matiast es Cati Mihalt felseo Lombra, egy puzta 
zeoleoczke zalua(n) az Varosra, hogy meg estimalliak [Kv; 
Szám. 16/XXXIII. 23]. 1667: Az Isputalihoz tartózó egy 
fertalnj kis darab puszta szőlőcziket... töredtem es uöttem 
fel giepüből magam szamomra [Kv; RDL I. 31] * ~ sző-
lő/öld. 1641: tudok egj darab puszta szőlő földet, mélliét 
most erdeó veőtt fel [Ardó Sz; GyK X. 30/8]. 1697: 
Vágjon egy darab puszta szöllö föld [Balavásár KK; SLt 
15. B. 1]. 1744: Lévén kglmetek(ne)k az Oh hegj nevezet 
alatt lévő szöllö hegjben ... egj darab már jo darabb időktől 
fogva Pusztán hagjot, Bongorrá vált puszta szöllö földe, 
mellette lévén szŏllŏje ... azon káros Bokrokot, fakót ... 
irtsa ki [Koronka MT; Told. 14/10]. 1756: Minthogy pedig 
ezen puszta szőlő földnek nagy részit a* tövis bokor bé 
nőtte, anynyira hogy a Creditorix Aszszony majd semmi 
hasznat sem vehetné, ha azon bokrokat ki nem vagottatna s 
ki nem tisztíttatná belölle [Ne; DobLev. 1/271. la]. 1790: 
a' kinek ... miveletien Szöllö Főigye találtatik a Szöllö Biro 
admoneáltassék Tavaszszal és Öszszel egymás után ... hogy 
Puszta Szöllö Főigyét miveletien ne tartsa [Nyárádkará; 
csonfva KK; Told. 76] * ~ szőlőhegy. 1718: tudgja meg kj 
akarattjábul és parancsolattjábul nem engedi élni vagj 
penig gyümölcsét meg szedni azon Vasas Sz:Iványi 
szōlōhegjben ab antiquo az Czegei Vasoktul békességesen 
birattatott puszta Szölö hegjen lévő dio fakat, és azon Szölõ 
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helynek békeseges birodalmaban ki impedialtattja vagj 
impedialya [WassLt. — aSzD]. 1727: In A(nn)o 1703 ... az 
akkori Possessorok ... az Nyerges hegj nevű puszta szölö 
hegjet ... a Falu felett való gyümölcsös ódalt ... meg oszt-
ván es ki ki maga részit apprehendálván s meg jegyezget-
ven pacifice birták sokáig tudgjae ... a Tanú ? [Dob.; RLt 
vk]. 1790: Valakiknek a Hangos és Vén Hegy nevezetű 
Szőllő Hegyekben Szőllő Főigyek vagyon miveletlen Bon-
gorban Gyepben senkiis ne tartsa az illyetén Személly a' 
kinek illy Színű miveletlen Szőllő Főigye találtatik a Szőllő 
Biro által admoneáltassék Tavaszszal és Ősszel egy más 
után kéttzer ... hogy Puszta Szőllő Főigyét miveletlen ne 
tartsa [NyárádkarácsonfVa MT; Told. 76] O Hn. 1688: 
Puszta szölö hegy [Oroszfája K]. 1742: Puszta Szőlő Hegy 
felé való ford [Szamossztmiklós K]. 1839: a lüget felől 
lévő ugy nevezett puszta Szőllő hegy tetején (szö) [Szent-
demeter U] * - szőlőhely. 1625: az J. orotta ky az 
twuisbeól az feoldet, falu feoldetis orotta hozzaja mert az 
az puzta szeoleő hely ne(m) Jge(n) Nagy vala [UszT 49a]. 
1641: Az Fekete hegyen tudok egj darab puszta szeőleő-
helyet melliet gaz nőtt fel Lòrincz Istuan haza pusztaiahoz 
[Inó Sz; GyK X. 30/8]. 1742: egj nagj darab puszta Szōllõ 
helly ... Ezt ép korab(an) Húszon öt ember kikapalna egj 
nap [Koronka MT; Told. 26]. 1757: Puszta Szölö helly ... 
ez ha meg épitetnék hat ember egj nap ki kapálhatná, és 
meg teremhetne Ur. 5 [Vaja MT; LLt Fasc. 129]. 1791: 
Vagynak-é Allodialis ép vagy Puszta Szőlő hellyek ? ... 
hány Ember kapállok; és középszer terméskor hány Vedret 
teremhetök ? [BSz; Ks 74/56 vk] O Hn. 1638: Az puzta 
Zeöleő helj [Vadad MT]. 1674: egy darab Puzta szolohelj 
[NyárádkarácsonfVa MT]. 1727: az Cziczhegjen ... puszta 
SZŐIQ hely [Dés]. 1732: a Nagy Hegybe egy puszta szőlő 
hely [Göcs MT]. 1781: A puszta szöllö hely (sz) [Szucság 
K; KHn 255] | puszta szöllö helly [Újszékely U]. 1793: 
bokros puszta szőlő helly [Szentháromság MT]. 1797: A' 
Puszta Szöllő Helly (k) [Borsaújfalu K]. 1805: A' Szőllő 
oldal tetején a' puszta szőllő heljén (sz) [FiátfVa U] * -
veteményeskert. 1635: Ezen házhoz vagion egi puszta 
vetemenyes kertis volt egy gyümöltseös kertis, de Miko 
Vram megh adta azoknak az kike volt annak előtte [Bráza 
Fi UF I, 384]. 

2. lakatlan, elhagyott; pustiu, nelocuit; unbewohnt, ver-
lassen. 1626: Adanak mi elottónk ... Szölkereken egi haz 
heljet ... az kj az Vesedelemtol fogva puzta úolt mostis 
puzta [Dés; RLt O. 5 Somogy István kezével]. 1653: Akár 
mint gondolkodtanak s akár hogy, de oly rút dolog volt 
akkor Erdélyben, hogy puszta volt mindenütt az ország, 
úgy elfutottak volt ki imide s ki amoda. Még a székelység 
«s a havasra futott volt [ETA I, 138 NSz]. 1678: Kolos 
vármegyében egy Tiburcz nevü falut bírok pénzem után, ki 
Puszta levén, már szállítottam reá egy néhány embereket 
[BfN 63 Váradi Polyik János kolosvári lakos kérv. a fej-
ihez]. 1688: Komán Zolocsa, el bujdasot. Öröksége Pusta. 
Érdemes jobbágynak kel adni, szolgalljon rolla [F.ucsa F; 
ALt Urb. 31]. 1723: az Fejedelem idejében Puszta lévén 
abban az időben ez az Falu ugj jött volt ide ezeknek az 
eiejek, s ők szállották volt meg [Kisnyíres SzD; Ks 5. XI. 
3]- 1734: A melly antiqua sessiokon lakó Haz vágjon de 
P(rae)senti, bar puszta legjenis ... az ollyan Házakra ... 
egész nyill adattassek [Dés; Jk 446b]. 1753: Nagj Almáson 
tudom, hogy Csáki Sigmond Ur birt, es most Bethlen 
Miklosne Aszszonyom Szent Mihállyal3 edgyütt, mert most 
nem puszta, már Tiz esztendeje hogy impopulaltatott [JHb 
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XXX/9 St. Rettegi de Kis Budák jur. not. Dobocensis (39) 
vall. — aPusztasztmihály K]. 1786: eddigis puszta volt 
Bentzentz, de a mostoni kőltezödéssel még nagyobban el 
pusztult [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1810: Első 
Huruba meg van puszta [M.újfalu K; Ks 77. 20 Conscr. 
126] | Nyoltzadik egész régi Telek ... most puszta [Doboka; 
i.h. Conscr. 37]. 1817: azon házat, melly vagyon a' Latzko 
Györgye mellett a' Patak marton, aztat talám jois volna 
valakinek ki adni mert mint hogy puszta szüntelen romlik 
[Héderfája KK; IB. Veress István tt lev.]. 1857: Nyáguly 
András ... elment a' birtokbol — s birtoka allodizalodott — 
a Telek puszta [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylveszter Dávid 
lev.]. 

Szk: - belső lakatlan belsőség. 1796: Csatoszegben ezen 
vagyon a ... Melgos Urasagoknak egy puszta belsejek 
[Cssz; Berz. 7. 66. V. 1] * - bennvaló jószág. 1844: a' 
Majorban ... puszta benn való jószág [Bölön Hsz] * - bolt. 
1621: Az Tatar hir mia meg Zendwluen valami 
Eórmenjeknek akarvan az puzta boltok keozzwl adni, Mint 
hogi Gellien vram Zamara regteol fogua allot hiaba Egi 
bolt [Kv; Szám. 15b/IV. 21] * ~ faépület. 1823-1830: 3-
ik febr. hetedfél órakor elindulván Iglauból, mintegy 200 
ölnyire elértük a csehországi határt, melyet mutat egy há-
romölnyi magasságú piramidális faragott kő, lévén mellette 
egy puszta faépület [FogE 175] * -falu. 1618: éjfélkorba 
jutánk egy igen rossz puszta faluba. Ott is azt költé Kamuti 
uram s az szolgái, hogy Boldizsár deák vété el az kalauzt 
[BTN2 82]. 1675: Minapi Kegyelmed írásához képest Ves-
selyéni Pálnak írtam vala. Menti magát, sem hogy mások 
jószágára quartélt nem adott, sőt inkább Szilágyban 
egynehány puszta falut megülletett; sem praedát Hadadban 
vinni nem tud errűl az részrűl [TML VII, 23 Béldi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 1700/1720: az Szúnyog Szegh nevű 
puszta falu hatarán [Szunyogszeg SzD] O Hn. 1741: vici-
nussa a puszta falu puszta földe (sz) [Bányabükk TA]. 
1744: A Puszta faluk között való Rét [M.kályán K] * - fa-
lucska. 1663: több egy heténél éjjel-nappal rakva törökkel 
itt való puszta falucskám [Szentdemeter U; SzO VI, 282 
özv. Gyulaffi Lászlóné Balássi Erzsébet Bornemisza Anna 
fejedelemasszonyhoz]. 1669: Korod neuü puszta faluczká-
ban levő Portiomban egj emberemnel tōb nem lévén, aztis 
másunnét telepitettem oda, Ngod Fogarasi Várához tartozó 
négy vaj eot emberek ... száll ottan ak azon portiomban [Ks 
67. 46. 24a] * ~ faluhely. 1689: Mely megh irt 20. számú 
Nemes Vraink akarvan telepedni ... Nemzetes Suki Pal es 
Mihály Uraink ola suk neuu Puzta falu helyekre ... alkuua-
nak megh ... Hogy mostantol fogvan ket esztendokigh se 
adot se dezmat ne adgyanak mivel hogy puztara telepednek 
[Kv/O.zsuk K; SLt D. 19]. 1699: Pintek regen puszta falu 
hely lévén, az akkori Possessor szabadságot kiáltatot es ugy 
ültette volt meg az helyet [Teke K; LLt Fasc. 140]. 1753: 
Nemes Belső Szolnok Varmegjében Nagy Lózna, Kő Lóz-
na al(ia)s Praeluts, és Klicz nevü Faluk közőt levő puszta 
Falu helly, mellyet most Luntsennek hívnak, régen Kis 
Lozna nevezettel neveztetette vagj egjeb s micsoda nevel ? 
[JHb XXX. 9 vk]. 1772: Hány Praedium, az az puszta falu 
hely vagyon Processusában, azt minek hívják, mellyik 
faluhoz tartozik ? [Fejérvíz H; JHb 36 hív.] O Hn. 
1681/1748: A Pettendi Puszta Falu helPyen [BalázsfVa 
AF]. 1742: az Puszta Falu helljen (sz) [Bányabükk TA]. 
1770: a régi puszta falu hely torka [Nagyesküllő K; BHn 
80]. 1777: a Puszta falu hellyben [Szelecske SzD] * ~ 
fundus. 1632: Boêr Daczo Istuan egy Boersagott bir, uala-
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mi Puzta fundusokkal, Zanto feőldekkel es retekkel edjwth 
[A.szombatfva F; UC 14/38. 52]. 1668: tanalván ... Fodor 
Istuant az maga hazanal, mely haznak vicinussa edgy feleöl 
Mikola Sig(mon)d ur(am) puszta fundussa [K; Ks 65. 43. 
10]. 1712: Biro Sámuel Uramis ... cserében ada az Falü 
Nagylak teriben ... egj puszta fundust, hová mostan 
Arannyas székről reducálandó egy iugitivus Jobbágját 
akarná Boer Sámuel Ur(am) telepítteni [Nagylak AF; 
DobLev. 1/76]. 1747: mentünk memorált Kozolyi Beniá-
min Vram fenn ... declarált... puszta fundussára [Déva; Ks 
73. IV. 59a] * - fundusocska. 1717: Attam Cserében ... 
Egj Ép szőlőt ... Egj kis puszta fiindusoczkaért [Boros-
krakkó AF; BfN dobozolt anyag VI]. 1760: Brinze Dumit-
runak ... volt és vagyonis egy fel antiqua Sessioja ... egy 
fertalynyi puszta colonicai is fundusotska [Runk TA; Ks 
89]. 1768: Lévén itt(en) Gy(ergy)ó Alfaluban edgy kis 
puszta Fundusotska [LLt 1. A]. 1815: Egy darab puszta 
fundusotska [Mv; MvLev.] * - házhely lakatlan telek. 
1567: egy puszta haz hel ... wagyon ... Nap nywgat feleol 
mely engemet Eos Igassaggal Illet [Egrestő KK; BálLt 42]. 
1577: vagion ... kęt puszta ház hely ... mellyen giwmeólch 
fakis vadnak [F.jára TA; SLt S. 19]. 1621/1681: hagyom s 
parancsolomis seriö ez levelem látván ... Nán Mihálynak 
Lakatos Balas Puszta haz helyere engedgyen hazat epiteni 
[Vh; VhU 225]. 1630: Az falu között egy puzta haz hely be 
kertelue gyümŏlcz fak vadnak [Siménfva U; JHb Inv.]. 
1726: egy puszta ház hely ... egy Zagran Illés nevű Szegeny 
ember szállót volt rea az csinált volt hazat rea az pestisben 
... meg halván cseledestol Szilágyi Mihály Pestis Commis-
sarius Uram el egettette az hazatt az olta puszta [Fige SzD; 
Ks 26. XI]. 1739: az Magjar uttzaban volt egj hazok ... 
Hasonlokeppen az Szent Királyi uttzab(an) egj puszta haz 
hely [Ne; Incz. IX. 7b]. 1747: ezen Uttza szeriben ... egy-
más mellett két puszta Ház hely [Borsa K; Told. 24] * -
házhelyecske. 1653: attunk eö kglmenek az Uy keresz-
tienek felöl valo Kapu előtt, egy puszta haz helieczket, ki 
merő kőszikla volt [Alvinc AF; DLev. 3. XXXIA. 9] * -
háztelek. 1648/1723: excindaltossèk Kamuthi Miklosné 
Aszóniómnak és Kamuthi Susanna Aszonjnak, Hesdáthon, 
hasonlo két puszta haz telek [O.fenes K; JHb XIV/l3]. 
1676/1681: Tamburas Mihály puszta haz Telekje [Vh; 
VhU 367]. 1704: En ... Székely Kereszturban lakó Kovács 
István ... Adom tuttára a' kik(ne)k illik, hogy minekutánna 
... nagy fogyatkozásra jutottam volna ... Bodrog Keresztúr 
Várasáb(an) ... puszta ház Telkemet ... hozzá tartózó ... 
akarmi nével nevezendő haszna vehető appertientiaival ... 
attam Tekint(etes) Nemz: Dobozi Jstván Ur(amna)k ... 
Debreczen Városa Fő Birájának ... Négy száz id est 400 
Magyar forintokon [Incz. VIII. 9b] * - huruba. 1793: Hu-
rubások ... Mókán Szimion kinek Hurubája vagyon ... Koz-
mán Virváre mellett Puszta Huruba vagyon [Uzdisztpéter 
K; TSb 51]. 1806: Puszta Huruba a Téglavető Helynél a 
Falu nap nyugotti részében a' Ton aloll [Buzásbocsárd AF] 
* ~ jószág. 1665ţ- az mi kevés puszta jószágom van, azt is 
abalienálta s vesztegette megholt vőm Keöpeczi János és 
idétlen elmével s rosz emberek tanácsain járó tékozló fiam 
[SzO VI, 303]. 1715: Vagyon egy darab puszta Jószág 
Vicinusa alol Bakcsi Jstván senior fellyel az falu pusztája 
[ÉtfVa Hsz; Borb. II]. 1738: lévén nékünk uj Torda Varos-
sab(an) égy darab őstől maradott puszta jószágunk, melljet 
mi már egy néhány esztendeje hogy el adóvá tőttünk, és mi 
azzal a Városon sok betsűletes embert kínáltunk, hogy 
tőlünk meg vásárollyák [Torda; TJkT I. 169]. 1775: Gróff 

Miko István Uramnak az Néhai édes Attya ideib(en)... bír-
tam egy darab puszta Joszágot... és építeni akarék réa de 
azonb(an) N. Hoszszu Gergely Uram azt mondá, hogj 
többé ne kertelyük mert ö kegjelmié [Bodok Hsz; Eszt-Mk] 
* - jószágocska. 1632: kicziny puszta Jozagoczikaiat ke-
zehez kelletet volna venni [LLt 100/9]. 1786: ezen ... Pusz-
ta joszágotskát meg alkuvá ... in et pro florenis Hungarica-
libus 14 es Denaris 28 ... Katona György ö kigyelme [Sep-
rőd MT; BalLev.]. 1809: az Ajszegben egy puszta Josza-
gotskája [Vaja MT]. 1840: Lévén ... egy puszta Joszágots-
kájok, melly Joszágot Kitsinsége és közös volta miat ... 
használni nem tudhatván által adák örök Tserébe Tkts 
Kispál Károlly Urnák [Uzon Hsz; Kp V. 369] * - kastély 
1717: A Puszta Kastély ... jutott volt néhai Rátz Christina 
Aszszonj ő Ngn(a)k [H; JHb XXXI/6. 38] * ~ kúria. 
1722: Az Nemes puszta Curianak hason fele ... mely Részt 
ekével hosszára mingyărt leis borázdáltattunk ö Patak felé, 
ugy az alsó és felső végétis, és ă Béldi rész mellett hosszára 
eke barázdával le határozván [Mezőrücs MT; Ks 14. 
XXXII. 2]. 1732: Magyar Somboron a puszta N(e)m(e)s 
Curia vagyon, az alsó falu végin, az Almás Vize felett valo 
Dombon, szép kies, s világos prospectussu hellyen 
[M.zsombor K/Szentjakab SzD; TSb] * - major. 1656: az 
Fejer Gaspar Ur(am) arvaj puszta Majorjak [Dés; Hr 2/48] 
* - malom. 1640: Boer Thamasne bir ez faluban zalogh-
ban ket haz heliet ... annak felette edgy puszta malom eo 
szamara vagion pro f. 30 [Fog.; UF I, 754]. 1711: ez Rosa 
hegy alatt lévő puszta Malom(na)k restauraltatása [Dés]. 
1713: Várszai Nesztor Avram ... hüttel fáteala hogj az mely 
Puszta Malmot Hlyei Udvarbíró Ur(am) Varczán fel epitet 
vagj restauraltatot, mint hogj csak most a Telben készült el 
egy nap sem forgót, most sem foroghat, mert az idők ke-
menysege miatt az Viz egészen meg fogjot [Marosillye H; 
UtI]. 1720: Kodori patakon lévő puszta Malmán tul a Pa-
tak mellett a Szajka Domb alatt lévő egj darab föld mely-
nek nap keletrűl és Eszakrul vicinussa a Kodori patak 
[Dés] O Hn. 1625 k./1687: à puszta malom tsorgojánál 
[Havad MT; MMatr. 158]. 1663: Az Puszta malomnal 
[Egrestő KK]. 1696: Az puszta malom elöt [Bethlen SzD]. 
1739: A puszta malomnál (sz) [Dányán KK]. 1769: A 
puszta Maiamnál (k) [Vice SzD; FiscLt XII. 26. B]. 1772: 
a Sz. Lászlai puszta Malom tájat [Sár.]. 1789: a mely hej 
Puszta Malomnakis hivatik [Kőrispatak U]. 1795: Tul a 
vizén a Puszta Malmon alol (sz) [Nyárádsztlászló MT]. 
1797: Puszta Malom oldalánál (sz) [Kőrispatak U]. 1804: 
a' puszta malomnál (sz) [Bagos Sz]. 1807: a* Puszta Ma-
lomnál lévő Kaszáló Rét [Nagykend KK]. 1815: a Puszta 
Malomnál [Somkerék SzD; Ks 77. 19. 215] * - malom-
ház. 1688: Vagyon az Fisak Vize(n) egy puszta lisztelö 
Malom ház ... Ázon vizén azon Silepen egy jo ép Furesz 
malom: mely mostis forog [Szentgyörgy Cs; Eszt. Inv. 19] 
* ~ örökség. 1596: az A forgattia hogy az az eóreksegh 
púzta eŏreksegh az adot nem volt ki adia rúlla, Vdúarbiro 
akarattiabol megh kenalta a' falút velle, hogy adgiak adojat 
s byriak a' feölditis [UszT 12/117]. 1689: azon puszta 
őrőksegeket ... tartozik Barcsai Abraham Batyam Ur(am) 
... kezébül ki boczatani [Nagybarcsa H; WassLt Barcsai 
György lev.]. 1702: Vagyon ... egy puszta öröksége ... Vad-
nak ez után ... Szántó földek és kaszáló réthek, mellyeket 
most Horbora Páscul bir, mert eö adózza őket [Bokaj H; 
Bom. XXIX. 4. 61]. 1725: az falu derekaban ... egj puszta 
örökség [Mezősámsond MT]. 1765: adtam által ŏ Ngának 
Kis keréken lévő puszta ŏrökségemetis minden hozzá 
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tartazo külső belső Földeivel együtt [PókafVa AF; JHb 
XXVII/40] * - paraszíszesszió. 1681: Vagyo(n) most 
Máczo(n) Szolgalo jobbagi Pers. 23 ... Attjafiaval Lakó 
jobbagi Pers. 50 (:noha sok here:) ha patialnak mennyi 
gazda lenne ebből ? ... Puszta paraszt sessio no 4 Ettül aku 
pinz (:mivel értekes gazdák bírjak:) f 8// [Mácsó H; VhU 
109] * ~ porció. 1690/XVIII. sz. eleje: Én Sárdi Susanna 
Vallom és fatéalam, minthogy az én Uram Nemzetes 
Borbereki István uram mikor engemet el vett igen nagy 
árvaságban volt(am) etc. Ezekért és ehez hasonlo hozzám 
való jo és igaz igasságos férji hűségéért ők(ne)k kötöm és 
vallom leg elsőben a Harii Nagy laki es Sugadi puszta 
portioimat hatszáz magyari forintokig etc. [Ne; DobLev. 
1/59] - prédium. 1648: Letka penigh mind az ott való 
puzta praediummal eggywt marada ... Kamuthi Miklosne 
Aszoniom ... kezeben [O.fenes K; JHbK XLIX/32]. 1717: 
Puszta praedium Plop ... dézmájának az harmada concer-
nallya ... ö Nagjságát, az ország uttyán fellyŭl penig, a 
melly tövisses óldal vágjon, azon puszta praediumhoz való, 
mind a felette lévő erdővel együtt [H; JHb XXXI/39] O 
Hn. 1757: Tövis Hidi Puszta praediumb(an) [Kál MT] * -
prédiumocska. 1656: Az kis Bartsai Udvarhazat, es ahoz 
való portioczkatt ... es Szentgeorgi, s keresztúri puszta 
praediumoczkakot, atta volt ... Felesegemnek [Ádámos 
KK; BálLt 93] * - udvar. 1844: Sarjút csináltunk ... a' 
puszta udvarnál 1 Szekérrel ... a Horgas Nyilba le van ka-
szálva de időnk gyenge Sarjú csinálásra, a' mit meg csi-
náltunk bé is hordottuk, igen jó sarjú [Széplak KK; SLt 
évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez] O Hn. 1781: 
Puszta udvar felett (sz). Puszta udvarba egy Tanorok (k) 
[TarcsafVa U] * - udvarház. 1629: Ezeken kívül azmi 
jószágom vagyon, tudniillik az egész falut Urajt, mezőma-
darasi, bergenyei, kisfaludi, náznánfalvi az ott való puszta 
udvarházzal, malommal és minden azokhoz való jószággal 

• ezeket az portiókot hagyom Borsos István fiamnak 
[BTN2 422]. 1640: volt edgi puszta Uduarhaz ... hitvan 
forma(n) keritessel kürül be vetetve Gyümulcsős kerte 
[NagyvajdafVa F; UC 14/48. 102] * - udvarházhely. 
1570: Borsanys ... az mely pwzta wdwarhazhely wala 
Epwletywel Eghetembe Mynd fayath es feoldeth ket fele 
hattwk ozthatny [Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.]. 1687: Va-
gyon itt édgy Régi puszta Uduarház hely... ezen Udvar haz 
hely környős körül sövennyel font kertel vagyon be kerítve 
[O.gyerőmonostor K; WH]. 1716: Vagyon ... az Magyar 
Templomnak Észak felől való reszin egy puszta Udvar haz 
hely [Kecsedszilvás SzD; JHb 111/68] * ~ üléshely. 1578: 
3 2 mely pwzta wles helyett... őis minden ok vetes nelkwl 
jnegh erezty neky [Uzon Hsz; Kp I]. 1579: Kenzerittetwen 
hogy egj feó Molnos õreóksegwnket kelleteek megh vàlta-
nvvnk Zoltanban ... es ennek ez örŏksegnek valtsagabalj 
J-wksegwnkert Adunk ... Lazlo papnak ... egy pwzta wles 
helyett [uo.; i.h.]. 

Sz. 1672: Az Várad felől való dologról bőségesen érthet 
Kegyelmed az ő nagysága leveléből. En vált(ig) lök rajta, 
hogy ő nagysága az mostani szükségre bárcsak ezer tallért 
adna, de puszta malomban hegedültem [TML VI, 26 
Naláczi István Teleki Mihályhoz]. 1674: Régen beszélem, 
Uram, én, azt öröknek, mint kellene kedvét keresni, de igen 
Puszta malomban hegedöltem eddig, hanem most látom, 
kezdett valamit használni [i.h. 588 Baló László ua-hoz]. 

3. üres; gol, pustiu; leer | bútorozatlan; nemobilat; nicht 
jnobliert. 1573: Giarmaty Imre hity vtan vallia hogi ... egy 
bVel Lampassal Jeot volt eohozza egj leány ... kery ... hogj 
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az Kapa Antal hazahoz Menne ... Mykor oda Ment volna, 
hat Zok Petemeis otth vagion keryk Eotet azon hogi be 
vynne az Eskolaba Kapa Myhalnet Mert Igen keresik ... Eo 
eyel Mint három orakor vytte be Es egy pwzta kamaraba 
hatta lakatot vetet rea [Kv; TJk III/3. 55]. 1621: Orelt 
Aztalos János Myelese az schola Zwksegere ... az Gradicz 
alat ualo nagj kamara teobbire puzta uala, Czinalt azért... 4 
Eóregh pad Zeket vastag keotelekkel... tt d 56 [Kv; Szám. 
15b/IV. 24-5]. 1694: Va(gyo)n ebb(en) az puszta palota-
ban egy Tölgy fa Talpacskara Zápok kőzze fenyő Deszkák-
ból csinált fedeles nagy Kambar (!), Szuszek, ezer veka 
Gabonanal több fer el benne, az fedele parkanyozot retez 
főben szolgainak [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1723: az mikor 
Néném Aszony Ferhez ment... sokszor sirva panaszolkodot 
Néném Aszony előttem, hogy micsoda puszta alkalmatos-
ságra vitték volt ö kglmét, úgy hogy semmit sem talált az 
háznál [BK ad nro 144 Dániel Jósika (48) vall.]. 1782: 
Néhai Nagj Ersébet Aszszony háza puszta nem volt mert ... 
A többiek között volt ez Házában Ón, réz, vas, fa edények 
[Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1837: Salamon Móses' ... midőn 
... Bontzidára igyekezne a' Vármegye Gyűlésére menni, 
útját állván, a' Fodor István Úr szekeréből négy missussai-
val le hurtzoltatván, Kis Esküi lőre Udvarába vitette, ott egy 
puszta nyári konyhában két lántzokra tétette olly állásba 
helyheztetvén, hogy még a* Természeti terhét is <azo>n 
hélyen kételen volt le tenni [Dob.; Somb. II]. 

Szk: - pitvar. 1680: nyilik ez eléb meg irt Sütő ház 
puszta pitvarabol fa sarkon az Sütő házra egy paraszt bik fa 
ajtó [A.porumbák F; ÁLt Inv. 7] * - szoba. 1849: én ... 
azon puszta Szobába a Vendler házánál éjszakásztam [Kv; 
Végr. Vall. 42]. 

4. romos állapotban levő, rozoga; ruinat, dărăpănat, în 
stare de paragină; trümmerhaft. 1559: Thowaba eszetys 
mongywk hogy ne(m) keresheth merth Feyr János ydeybe 
az haz igen puszta wolth wgy annyra hogy az mészáros 
mesterek teobeth költeottenek reya neg szász forintnál [Kv; 
KvLt II/16]. 1585: Fabian Mate vallia mikor Zabo ferencz 
kele a' hazba ige(n) puszta vala ... Az hazat meg Epite, es 
Seoue(n)tis chinala [Kv; TJk IV/1. 426]. 1633/1777: à 
malom mostan puszta, Semmije nem jó, sem gáttya, Sem-
mije nintsen, sok tsináltatás kell néki, és ... Sárosi János 
Uramnak kell meg épitteni, ha mit réá kolt... annak integra 
medietasat tartozzék Ozdi Miklós Uram vagy posteritási 
éppen minden fogyatkozás nélkül a* ki váltáskor ... le tenni 
[Szentrontás MT; DobLev. III/505. 3b]. 1648: Negy sende-
lyezéssel, boronákban sasokban felróva, egy lizteleö gara-
tos kéö pad. Az másik puzta, keö nélkwl az padgya [Komá-
na F; UF I, 935]. 1675: Egy fedel alat sassal kötőt, ket keő 
hazak, az első keő ház falaival edgy rosz, puszta padlasnel-
kül való, az hatulsö keö ház jo padlásos [Dés; Borb. II]. 
1694: (A) ház mosta(n) puszta, az padlasi le szakadoz-
ta(na)k ezen Kö Garadics terminalodik, egy pitvar forma 
hazra, mellyis puszta [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1706: mind az 
Udvarház, mind a körülötte lévő epületek s kertek igen 
puszták [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1713: Az Varfalui haz 
penig meg Égvén csak Puszta uolt és mind magam kolcze-
geuel Epitem ... mely Extentalodik in summa in flo ket 
Ezer hetuen forintra [JHb XXXV/18 Jósika Gábor végr.]. 
1754: az Ház Puszta volt, padlása fedele bé sorvadva volt 
[Görgénysztimre MT; TGsz 16]. 

Hn. 1754: a puszta Czinterem mellett való Uttza [Ónok 
SzD; THn 28]. 7804: A* Puszta Fogadonál (sz) [Mezőve-
resegyháza SzD]. 1818: A' Puszta fogadonál (k) [uo.]. 
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Szk: - fal romos/csupasz fal. 1753/1781: Mikor a Jószá-
got remittalta nem egészszen remittalta, hanem ... a kas-
téllynak tsak a puszta kopacz falait [Pojána H; JHb 
LXXI/9. 216]. 1811: Meg-gyult e' ház', és a' két harmadik 
része, E' derék Falunak hammuba enyésze7 Ezen Temp-
lomba is hagyott puszta falat A' Tüz [ÁrE 170]. 1827: 
mikor az Exp(one)ns asszonyt a Férje el házasította a Férje 
házánál a puszta Falaknál egyebet nem kapott. De hogy 
miket hozott az Exp(one)ns aszszony Férje házához és 
miket szerzettek kövétkezöleg edgytltt ? meg nem tudom 
határozni [Maroskoppánd AF; DobLev. V/1109. 13 Milik 
István (62) jb vall.j * ~ istálló. 1819: egy hoszszu régi 
meg rongyollott minden felső padlás nélkült valo puszta 
Istálló [Baca SzD; TSb 6] * - kamara. 1585: Biro vram es 
a Tanach akarattiabol eo Kegk hattak vala megh hogy a 
Scolaban egy puzta Kamarat fel epitsúnk ... az kamaraba 
vonattunk egj Mester gerendát be es megh is padaltatuk az 
felet, es az le dóit fal felet walo gerendák ala egy öregh 
koszarwfat p(ro) f — d 40 [Kv; Szám. 3/XIX. 34]. 1597: 
Hogy az deákok In principio february Jgen meg gywltenek 
vala, kel letet ket puzta kamarat azoknak fel kezitenúnk 
[Kv; i.h. 7/III. 22]. 1609: Az Keomuues Mihal Inassaual 
vakoltatam megy, Az Scholabany haro(m) puszta kamara-
kat attham nekj f — d 16 [Kv; i.h. 12b/IV. 177] * - kat-
lan. 1676: Az patakan altal menven vagyon az Olt pártan 
sendellyes fedel alatt egy ser főző ház mellynekis negy 
oldálai kőteses oszlapakra deszkakai vadnak bé csinalva. 
Ezen már fel hattak az sér fözest másutt continuallyák csak 
ket hitvan puszta katlan vagyon benne [Fog.; UF II, 736] * 
- kémény. 1662: De ellenben mihelyt Báthori Zsigmond 
imide-amoda való kapdozásával ... a szegény országnak 
frigye ellen a török nemzetre kardoskodni kezde, azonnal 
mint jára az ország, nem mutathatják-e csakugyan azon 
Szászságon levő friss köépületeknek fennálló sűrű puszta 
kéményei, az égés és régen pusztában való állás miatt rom-
ladozott kőfalai, mellyek ím ötven s hatvan esztendőktől 
fogva újabban meg nem épülhettek ? [SKr 81] * - klast-
rom. 1609: hozattunk ollaios Peterrel Az puzta klastromból 
Eoreogy keouekeot Az Chintere(m)hoz az kőlab epitesse ... 
d 60 [Kv; Szám. 12b/lV. 109] * - kőház. 1618: Attunk 
egy puszta keó hazat [Alvinc AF]. 1718: az Piacz szerben 
egy puszta romladozot kő ház [Torda]. 1720: Hid utczá-
b(an)... egj puszta kő háza [Dés]. 1831: hallottam ... hogy 
Fodor Péterné ... a puszta kő-házba laktába ... a maga 
edgyik Léányát a Lábánál fogva fel-akasztva verte volna 
[Torda; TVLt Közig, ir.] O Hn. 1648: Az puszta keo haz 
mellet [Borsa K; BHn 109]. 1688: a' Puszta Kö háznál 
[Szentmárton Csj. 1772: A Puszta Kő Háznál (k) [Kozmás 
Cs] * ~ kőtemplom. 1697: Az puszta kö Templom mellett 
lévő régi puszta Udvarház hely puszta kő pinczéjével 
[Sálivá H; JHbK LI. 6] * ~ parókia. 1823-1830: Én pedig 
beköszöntettem, s a' puszta parókiában laktam. Kaptam 
volt egy hitvány ivókorsót, s ha az utcán valakit megláttam, 
pedig senkit sem esmertem, a tornácból beszólítottam, s 
adtam a korsót, hogy hozzon ivóvizet [FogE 275] * -
pince. 1716: Ngtok aszt parancsollya hogy az puszta 
pinczet s az felette valo hazat botoztassam meg de az 
kŏmivesek Aszt mongyak hogy nem lehet megboltozni 
mivel hogy szelles az pincze az botya fel vetódik az abla-
kok(na)k s ajtok(na)k majd felere [SzamosfVa K; Ks 95 
Bíró Márton lev.] * - száraz kút. 1817: Ezen kertnek 
fenekében találtunk égy puszta Száraz kutatis [ördön-
gösfîtzes SzD; örmMúz. 6] * - templom romtemplom. 

1633: Deesi varasunkban leueö Puszta Templomot Isten 
enghedelmebeol megh akaruan eppittetni ... paran-
chiollyukis ... az mely ott lakó Peter Mester neueö Acs Em-
ber Feiervarat volt dolgozni ... kwlg'e oda Desre [BesztLt 
211 a fej. a beszt-i tanácshoz]. 1677: Kolosvár városában 
az Orthodoxa Evangelica religion lévő Papoknak bé-vite-
tések, etiam publico statuto végeztetett, mely mostan-is 
confirmaltatik, és azon reformata Evangelica religion 
lévőknek inter caetera Kolosváratt az O Várban lévő puszta 
templom conferaltatik in anno 1612. ... és a Dési öreg 
puszta templomnak-is meg-épitése, azon religion lévőknek 
bírására engedtetett [AC 4]. 1700: Havasalföldében egy 
puszta templomban kotyáztatták el Ploesten a Zágonbol 
elvitt egyet másokat [Kvh; HSzjP Johannes Mihálcz de 
Nyújtod (56) ns vall.]. 1736 u.: Tövisen két régi puszta 
templomot meglátván ... mondja az asszonynak3: Kár ilyen 
szép épületeknek így pusztán állani, megépíttetem 
[MetTrCs 459. — aApor István]. 1755: Tudom bizonyo-
son: hogy a' kérdésben lévő Kis Gyeke nevezetű helly 
puszta falu helly, magamis emlékezem: hogy vólt azon a' 
hellyben egy puszta templom, mostan pedig ... Groff Kor-
nis Antal Ur birja Nagy Gyekéhez [Nagygyeke K; Ks 80 
Molduván Makaré (80) zs vall.] O Hn. 1722: a puszta 
Templom felett (sz) [M.kályán K]. 1754: A Puszta Temp-
lomnál (sz) [Nyárádtő MT] | A Puszta Templom alatt (sz) 
[Szentháromság MT]. 1775: A puszta Templom mellett 
(sz) [Buza SzD]. 1838: a' puszta Templomnál [Mezőmé-
nes MT; MRLt] * ~ vár. 1648: Letka penigh mind az ott 
valo puzta Váiral ... marada, es hagya Jósika Gábor 
Vramis, Kamuthi Miklosne Aszoniom, és Kis Aszony, Ka-
muthi Susanna Aszony kezeben ... eőreőkeősen birni [O.fe-
nes K; JHbK XLIX/32]. 1662: Inventaltatott Udvarhély 
Puszta Vára ... Miklosfalvan egy keobeol czinalt Puszta 
Udvarház ... Egy Puszta Sŭtōhaz [UtI] | Magyarországból 
az új keresztyének közül majd kétszázig való mindenféle 
mesterembereket ... mind feleségekkel, gyermekekkel be-
hozatván ... Alvincen ... nagy erős helyen egy puszta várat 
is adván nekik, azt is idővel megépítették, s alatt is az 
említett helyen olly igen nagy kiterjedt udvart [SKr 125]. 
1676: a Colosvariak az letaj puszta Varat és annak körnje-
kit ujab(an) tüllünk el akarjak tulajdonitanj [Ádámos KK; 
MvRKLev. Mikola Zsigmond lev.] O Hn. 1675: Puszta 
Vár felé menő uton [M.léta TA]. 1696: puszta Var mellet 
Ualo Fold [Szeszárma SzD]. 1714: a puszta Várnál [Ma-
gyaró MT]. 1717/XVII1. sz.: puszta Vár alatt lévő Majorság 
Szöllö mellett [Szilágycseh]. 1727: a puszta vár patakja 
[Melegszamos K]. 1736: Puszta Vár [M.léta TA]. 1864: a 
puszta vár tető [M.lóna K] * ~ zsilip. 1772: megtágasitván 
elől a nagy silipet más fél őllell a puszta Silipetis meg 
szélyesittse más fél őllell [Kük.; JHb LXVII/2. 390]. 

5. üres, ablak/ajtó/kapuszámy nélküli; fără geam/uşä/ 
poartă; ohne Fenster/Tür/Tor. 1637: Onnetis mas hazra kJ 
ieöuen egy parazt, vas pántos parazt zaru ayton, vagyon 
benne egy mazas kemencze, ablaka puszta, abból nylik az 
temlecz bastyara egy uas sarkas pántos, reteszes ayto, kin 
lakat uagyon [Fog.; UF 1,405]. 1656: Az ajtó felett vagyon 
egy faragott keö melljekes ablak, puzta ninczen semi rajta-
Ezen ajtónak faragott teölgi fa melljeke | Jnnet az hazak 
felöl forduluan az jstalok fele, az haz elleneben az malmon 
allol vágjon 2 rend boronakbol fel rot jstalo 8 rendbeliek' 
melljeknek az ajtajok fa sarkokon forgok fa szegekkel 
szegezett hasonlok edgik az másikhoz az kettej puszta ajtó 
nélkül valo mindeneknek puszta ablakaj [Fog.; UF II, 130, 
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151-2]. 1694: Az ... Pitvarból nyilik ... parkanjos felszer 
Ajtó, az első házra ... Ablaki vannak nro: 2 fa meljekesek 
keresztesek; de puszták | az Udvar felől ... kapuja tsak 
puszta, be tévő kapuja nélkül való [Borberek AF; BfR né-
hai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 1824: A' Molnári Ház 

ablakai puszták, csupán a' Kementze véginél lévö kis 
ablakon vagyon lantorna [Nyárádsztbenedek MT; Told. 
37]. 

Szk: ~ ablak. 1635: Uduarhaz. Az elseo hazban be me-
nuen annak aitaia fejer berlet, vas sarkas pántos záros for-
dittoiaual be vonoiaual edgiut mely haznak vagion ket 
puszta ablaka [Bráza F; UF I, 383]. 1648: Egyik szobanak 
három puszta ablaka, melyben mostan boriut tartnak, az 
masiknak három puszta ablaka az pásztorok szoktak twzel-
ni benne [Porumbák F; i.h. 897]. 1679: az házból nyilo 
oldal kamora ... Puszta ablakában, darab sing vas nro. 2 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 10]. 1798: Az há-
tulsó kisebb házban vagyon ... két kis paraszt padatskák, 
két puszta fa rostellyos ablak [Vályebrád H; Ks 76. IX. 27] 
* - ablakocska. 1674: Ebből nyilik az fogh házra egj vas 
sarkon, pánton forgo ajtó, retezzevel retezfejevel lakattya-
val kulczaval együtt. Ennek puszta ablakocskaja ez alat 
vágjon az tőmlőcs [A.porumbák F; UF II, 606]. 1679: 
Pincze ... Oldalai faragot, temerdek tolgi fa deszkával 
borított... Puszta ablakocskaja nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 108]. 1681: Praefectusok haza. Pitvara 
- Függő fa Talpon állo, erkelyes, puszta nagi ablaka egi; 
ez mellet ket felől két kis puszta ablakoczka Nro 3 [Vh; 
VhU 544]. 1754: két kis puszta ablakotskak [Uzdisztpéter 
K; CU] * ~ ajtó. 1694: a * belső Pinczére is njilik egj 
Puszta Ajtó njiló Ajtaja nélkül való [Borberek AF; BfR 
néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.] | Vágjon itt a' Sebes 
Vizén ... alól csapó malom ... annak Tornattzára njilik ... 
egj puszta Ajtó [Sebesel AF; BfR ua.] * - ajtómellék. 
1676: Ezen hazbol vagion egi puszta ajtó mellyék, az 4-dik 
házra [Fog.; UF II, 730] | Nyilik ebből nap nyugatt felé egy 
secesus pitvarara vas sarkon pánton vàs kelincs fős forditos 
és vàs bé vonós egy puszta ablaka. Vagyon ezen pitvarból 
be secesusra egy puszta ayto mélliek [SzombatfVa F; i.h. 
760] * ~ kamaraajtó. 1585: Die 18 Marty ... vettunk egy 
2eker Teowisset hogy a Scolaban az púzta kamara aitokat 
eŞ az kerengeot hogy bechinaltak hogy ide s túa a 
giermekek ne mehessenek pro f 0 d 14. hogy be chinaltak 
egy Embernek attunk f 0 d. 8 [Kv; Szám. 3/XIX. 30] * -
topu. 1694: Ez meg irt Udvar ház előtt altal ellenéb(en) 
vágjon az Majorház melljre njilik egj puszta kapu sovenjel 
támasz alljáig fel fonatva ... Ennek mellette, bé járó Kis-
Ajtaja is puszta levén tsak melljéki, njiló ajtójok nélkül 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.] ~ 
ráma. 1807: A másik ablak ... Deszkaval van be szegezve 
hintsen Semi rajta hanem egy harog és két Sorok. A har-
madik ... egy be hargalojaual puszta ráma [Dés; BetLt 6 
GyUj Falvi Nagy Ferenc kezével] * ~ rámás kereszt. 
1656: Jnnen ki menven nilik az mellette való süteö hazra 
egy reghi bellett vas sarkos pántos retezes retezfejes puszta 
vas plehes ajtó vas be vonojaval együtth melinek faragott 
keö ayto melljeke küszöbje pegonia. Ezen házon vagyon 
egv puszta ramas kerezt keöves ablak [Fog.; UF II, 114]. 

6. csupasz, kopasz; gol; nackt, kahl. 1694: a' Tornatz-
(na)k agassai, karfások de puszták, jobb kéz felöli való kar 
fáinak penig, tsak az heljek tettzik | a' szekér szin ... foljo 
gerendái puszták, deszka padlások nélkül valók [Kisenyed 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 

pusztulófélben 

Szk: - ágas. 1694: vágjon egj Sütő-Kemencze ... a' 
szájjában lévő darab vasatskával egjgjütt: negj puszta 
Agosokon álló szakadozott p(rae)stila sindelj fedel alatt, 
melljetis ez mostani Bpatakine Assz(onyo)m tsinaltatott 
vólt egj kőből buza kőltsegevel [uo.; BfR ua.] * - borona. 
1716: ezen lakó hazbol fordulván az mas ezen fedél alatt 
levő hazban, menvén mely Puszta berenával fel rótt Tapasz 
nélkül (így!) marhákatt s Lovakatt tartottának benne [Grid 
H; BfN 92.4 Naláczi Lajos kúriája] * - gerenda. 1694: 
Ezen haznak ... a' szilvás kert felőli való oldaláb(an), volta-
nak ... rendel három óldal kamorák; de azok, mind falastol, 
padlasostol elpusztultak: tsak puszta Gerendáit, tartván egj 
egj stőmpőlj imitt amott [Kisenyed AF; BfR néhai ifj. 
Bálpataki János urb.] * ~ kőfal. 1662: Az vár elei felől, 
napnyugotról a két Veres-toronybástyák között levő házak 
és a dél felől való Veres-toronybástya házoktól fogva a 
Királyfia-bástyája ellenében üszögében levő toronybástya 
puszta kőfaláig való sorépületek Bethlen fejedelemtül 
olaszfokokra és sürü csatornákon lévén építtetve, hogy a 
csatornák minduntalan csorgók s amiatt a házakban is sok 
károk volnának ... sendely alá vetette vala [SKr 299]. 
1671: Ha Kegyelmed, Uram, megcselekedné és írná meg 
hunyadi gondviselőnek, hogy mi volt urunknak kegyelmes-
sége, úgy hiszem, arra is megtartózkodik azon kevés búzá-
nak elvitelében, mert ha azt várjuk, míg mindezekről 
Naláczy uramtúl várunk, úgy hiszem, az puszta küfalnál ott 
egyebet nem találunk [TML V, 473 Keczer Menyhárt 
Teleki Miháyhoz]. 1676: (A vár) arka szel in egy darab 
puszta kő fal [Fog.; UF II, 737]. 1753/1781: (A tutor) tsak 
a kastélynak puszta kőfalait hagyta és adta által, a mi a 
háborúságtól meg maradott [Algyógy H; JHb LXXI/3. 193] 
* - sánc. 1778: A' Csűrös Kert... Nap Nyugot és Dél felől 
való része puszta sánczal vagyon bé kerítve ... Északról a' 
Maros vette kertbe [Csapó KK; Berz. 4. 8. C. 18]. 1797: 
Az Alsó Tonorok kürül vagyon puszta Sántz [Mezőbodon 
MT; MkG Conscr.]. 

7. önmagában álló; singuratic, izolat; alleinstehend, iso-
liert. 1662: Az városnak főképpen azt a főkapun való ré-
szét, hogy ahová gyalogpuskás, muskatélyos állhatna, sem-
mi sánca nem volna, látván, hogy meg nem maraszthatnák, 
oltalmazhatnák, kedvek ellen is odahagyni kénszerítteté-
nek, hanem a kőkapuhoz és azon keresztül való kőfalnak a 
dél felől való puszta bástya között való romlása hamarjá-
ban sok üres hordókkal sánc formában általhányatván, 
mind kaput s azon kőfalon levő réseket jó magyar és német 
muskatéros és puskás gyalogokkal megrakván, erősítvén, 
hogy a tüzet is azon megszakasztani, s az ellenséget is azon 
bellyebb nem bocsátani igyekeznének, mind magyar s 
német tisztviselőknek életekre megparancsolá [SKr 450-1]. 

8. kiszáradt; secat, uscat; ausgetrocknet. 1552: Barchay 
Gyerg' az feliwl meg mo(n)dath Thoth meg teoltesse, es 
zwgothys chynaltassan azan Thora, ky mostan telliesseggel 
pwzta volna az okaert hog' az Kelemen pap taual voltáért, 
Semmiképen Nem Byrhatna, sem oltalmazhatna [Mező-
szengyel TA; BfR]. 1701: a Kövesden az Kérdésben forgó 
... puszta Tóó helyet ... Apafi Mihály ... Donatioval adta 
nemes Aknai Kömives Gergely Deák Uram(na)k, és Sta-
tualtattais magát jele(n) lévén Körül való falukbúi is a Bi-
rák harmad, harmad magokkal, és senki ne(m) contra dicalt 
... azo(n) Tó hely puszta és száraz vólt [Désakna]. 

Hn. 1765: puszta patak [Csávás KK]. 1769: A puszta 
Szamoson (sz) [Szilágycseh]. 1825: A Puszta Patak 
Bértzinn (sz) [Nagymoha NK]. 



pusztafélben 

Szk: ~ haltartó. 1680: Haza jovöleg leszás kertel be ke-
rítve vagyon egj Puszta Hal tartó is [A.porumbák F; ÁLt 
Inv. 35] * - tó. 1682: a' Dipsei határszélbe való Puszta Tó 
Csikós Tónak nevezetetik [Galac BN]. 1771: Azon ... 
puszta To a . . . praecise tsak a' Somlyaiánusoké volt [Fejér 
m.; DobLev. 11/428. 7a. — aTi. a Forró (AF) határában 
lévő] O Hn. 1681: a Szász Sombori Puszta To Farkán 
fellyŏl [Szászzsombor SzD]. 1682: a' Puszta tó mellett (k) 
[Galac BN]. 1799: Puszta To [Ludvég K] * - tóhely. 
1546: vagyon keeth molnos thoo ... az harmadyk egy puzta 
thoo hely ky az falwn fellyl wagyon [Panota; DanielO 5-6. 
— aPanád KK]. 1575: attam ... eg pūzta to helyerth flo, 8 
... az tora kez penzth keltetem flo, 4, meg schinalasara [Ga-
lac BN; WLt]. 1587/1590: Az folthi ferencz thoua helyet... 
es az mellet más puztha thò helyet... ada Kendi ferencznek 
[Méhes TA; WassLt]. 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, 
régenten mikor jó vólt Fiscus számara birattatott de az idő-
től fogva senkisem birta s hasznáth (nem) vette [Désakna]. 
1706: vágjon egy puszta tó helly mellynek az gattyát az 
lekencze vize el nyelte [Mezősámsond MT] O Hn. 1645: 
puszta To helly [Szamossztmiklós K]. 1658: puzta Toohely 
(k) [Borsa K]. 1664: puszta to hely [Mezősámsond MT]. 
1676: egy Puszta Tho hely [Kebelesztiván MT]. 1688: Az 
Feketes helyben ... ket puszta tóhely [Szentsimon Cs] | egy 
Puszta To hely [Tusnád Cs]. 1693: az Felső puszta Tö hely 
[Abafája MT]. 1694/1764: Kis puszta Tó helly (sz) 
[Abafája MT]. 1699: Puszta toh helly [Szentdemeter U]. 
1715: A' Kis Puszta tóhely(ne)k alsó fele (sz) [Nagyercse 
MT]. 1744: regi puszta Tó hely (sz) [Ispánlaka AF; JHb 
XXVIII/45]. 

9. felhagyott, nem működtetett; părăsit; aufgelassen. 
1663: Más az, láttam az országnak és Nagyságodnak nagy 
kárával lenni, holott ha az falu az ö kegyeiméjé leszen, 
Kapnik-Bányát is bár neki adja Nagyságod. Elsőben értésé-
re akartam Nagyságtoknak adnom, tovább Nagyságod 
kegyelmessége, de bizony most is puszta az bánya, annál is 
inkább elpusztul [TML II, 562-3 Teleki Mihály a fej-hez]. 
1680: Vanyolo. Vágjon ugyan ezen vizena az ö Naga job-
bagyinak egy vanyolojak, mellytöl egy egy forintott szokta-
nak adni annuatim ... Vagyon esmét döröczkölöjökis ... 
Mind a vanyoló, s' mind a döröczkölö most puszták [A.po-
rumbák F; UF II, 985. — aAz Oltón]. 

10. díszítetlen, egyszerű; simplu, neîmpodobit, neomat; 
nicht geschmückt, einfach | festetlen; nevopsit; nicht 
gemalt. 1629: Egj ezüsteos szereczien Dio. Mas szereczien 
dio puszta [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1760: Edgj Púszta hü-
vellytí Pallas [Mv; TGsz 2]. 

Szk: - bükkfaajtó. 1680-ū az havasról le follyo patakocs-
kán vagyon egy kőtőrő malom, mellyre nyilik egy puszta 
bikfa ajtó [A.porumbák F; ÁLt Urb. 674] * ~ faágy . 1786: 
Vagyon egy puszta fa Ágy [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36] 
* -ſanyereg. 1765: Ket Puszta fa Nyereg [Kóród KK; Ks 
19/Ib]. 1810: Egy hitvány fa nyereg ... 5 xr 53 ... Egy 
puszta fa nyereg Rf 1 xr 41 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
hagy. 14] * - katonanyereg. 1673: Egy ueres bársonyos 
Katona nyereg ... Két puszta Katona nyereg [Fog.; UtI] * -
koporsó. 1679: Egy kilen volt rajta, a mint a hajóban áll 
vala, de azt is levették rúla, mikor eltemették, semmi sem 
maradott az puszta koporsónál, azt is olyan mélyen ásták 
be, hogy a verem szájárúi a koporsóra belépett az ember s 
meg kilépett [TML VIII, 562 Székely László Teleki Mi-
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hályhoz] * - nyereg. 1679: Romladozott, hitvan, puszta 
nyeregh nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 12]. 
1699: Paraszt puszta nyereg Nrö 2 [O.csesztve AF; LLt 
Gyulafi László inv.]. 1732: Egy puszta magyar nyereg, 
ezüstös Cantár, szŭgyellō és farmatringal edgyüt [Kv; Ks 
16 Komis Zsigmond lelt.]. 1753: egj puszta nyereg két 
kengyel vassal [HSzj kengyelvas al.]. 

11. - rakás egyszerű falrakás; zidire, ridicarea unui zid; 
Mauerbauen. 1589/XVII. sz. eleje: Miért hogi ez tarsasagh, 
kęt fęle kŏmiues mesterekbeol áll ... Faragókból ... Es áll 
Rakokbol ... Minden Jnas, tanuló Iffiu, legh elseob(en) az 
Cehben megh kęrdettessék, mellyk mesterseget akaria meg 
tanulni, az faragasté vagi penigh az puszta rakást [Kv; 
KőmCArt. 3]. 

12. tartozék nélküli; fără accesorii; ohne Zubehör. 1642: 
Aztis ugy tudom, hogy az mely hat nyilu stompoczjkat 
mely puszta uolt, adott Fodor Pal, az Vaczi Benedek fiai-
nak ... Jsten neuiert atta nekik [Abrudbánya; Törzs. Rapolti 
András városi rend (70) vall.]. 1724: egy Semmire kellő 
nyereg puszta [Koronka MT; Told. 27]. 

13. huzat/bevonat nélküli; fără husă; ohne Überzug. 
1697: Ezen boltb(an)... Egj tábori Sátor Kék posztobol csi-
nált párna sákb(an) Egj puszta derekaly, Kett puszta ván-
kossal edgyŭtt [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter inv. 8]. 
1768: Pili Derekaly 3 ... Puszta tollú Derekaj 1 [Mezöszt-
györgy K; Ks 23 XXIIb]. 1794: Egy puszta Borítani való 
Szék ... Egy rósz mezittelen Kanapé [Koronka MT; Told. 
12]. 

14. csendes, üresen kongó; gol, pustiu, liniştit; still, leer. 
1665: Elhagyván ez előtti dolgokat, noha bizony úgy tu-
dom, én gyakor alkalmatosságokkal ez előtt is sokakkal ve-
szekedtem Nagyságod dolgai végétt, mostani Kővárból va-
ló be jövetelem után is két-három nap hitvány igen puszta 
házamnál nem mulathatván, fiacskámat többire halálához 
közelebb lévő nyavalyást el hagytam, úgy siettem udvarhoz 
[TML III, 477 Teleki Mihály Lónyai Annához]. 1852: (Az) 
egész ház puszta ha én nem vagyak itt [Kv; Pk 6]. 

15. szegényes; sărăcăcios; ärmlich. XVIII. sz. köz.: A 
Király földi Szász tsak a' Sarját, s az övedzö sziját nem 
adná e' Libertinusnak2 egész libériájáért; Ha bémégy a* Li-
bertinus házába, puszta asztalt találsz, a* kendő szegen fej' 
szét, kenderből ostort ... Ha a' fejér népe Bútsura, vagy 
városba mégyen, vezetéken hordozza a* Sarját ... mint az 
ökör bőr ollyan vastag a' talpa bőre, mert három eszten-
deigis megéri egy pár Saruval [Ks 21. XV. 43. — aA szé-
kely libertinusnak]. 1823-1830: De hogy az anyja 
megrakta holmival, örömest jött vissza. Azután pedig* 
jóliehet teli kamarából vittem volt puszta kamarába, neki-
adta ő is magát a szegénységnek [FogE 304]. 

Szk: - kvártély. 1668: Kegyelmed nyavalyáján bizony 
nem keveset bánkódunk együtt feleségemmel; el nem jövé' 
sét is bizony bánom, az puszta quartélyban bizony jó szív-
vel láttuk volna Kegyelmedet [TML IV, 319 Bánfi Sig-
mond Teleki Mihályhoz]. 1676: Kegyelmednek mint uram-
nak erre való igyekezetihez képest megszolgálnám, ha a 

puszta quartélyt el nem kerülné. Jól nem tarthatnám, <ţe 

bizony jó szívvel látnám [TML VII, 217 Matskási Boldi-
zsár ua-hoz]. 

16. egyszerű, tanulatlan; simplu, fără pregătire; einfach 
nicht ausgebildet. 1681: Csiszár István, bányász Fizetnek 
mikor dolgozik egy héten den. 15 ut supra a szeres bá-
nyásznak, de az illyennek egy pénszt sem fizetnek. N.B-
Semmi fizetése az illyen puszta bányásznak hetenként, 
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hanem 22 szekér vas kőtül fizetnek az többivel edgyütt etc. 
[CsVh 100]. 

17. - kézzel csupasz kézzel; cu mîna goală, fără nici o 
armă asupra sa; mit leeren Händen (ohne Waffen). 1573: 
Virág leorinch, Zemliesyteo Marton Zebeny azt valliak ... 
Eok azkor Immár az vduaron voltak, Azomba be vagyak 
teoryk az vcharol valo aytot es eok azt latwan ky fwtamnak 
az vduarrol az vchara chiak pwzta kezeli, Raytok Paisos Ia-
nos es Nyreo Lazlo Mezítelen zablyawal kergetik ely eoket 
onnat [Kv; TJk III/3. 137]. 1722: Az Utmmba Specificált Bi-
kát Soha nem tudom hogy embert, marhát s egyebet meg 
Sebhetet volna, annál inkáb hogj az Sos Ianos kantzájának az 
hasát ki öklelte volna ... tsak puszta kézzel fa nélkül is ki 
hajtották mégh az gyermekek is, de Senkihez nem öklözö-
t t [Marosbogát TA; TL. Kovács Mihálly (33) zs vall.]. 

18. - állapottal szegényesen, szorult állapotban; în sără-
cie/situaţie grea; in ărmlicher Situation. 1664: Istennek 
hála mi ide is békével érkeztünk tegnap. ím az Kegyelmed 
írása szerint az puskást és az szabadost Kegyelmedhez 
küldtem. Itt elég puszta állapottal vagyunk. Zabot többet 
pem vettek 10 kis köbölnél, vékáját tizenharmadfél pénzen; 
immár nem találni külömben 15 pénznél vékáját; írjon 
Kegyelmed, ha vegyenek-e úgy [TML III, 64 Veér Judit 
férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 

19. hiábavaló, üres, tartalmatlan; fără conţinut/rost/noi-
mä; ohne Inhalt, vergeblich. 1823-1830: dolgozni nem 
szerető, azomban a' bort erőssen ivo, 's akkor hásártos, sok 
Puszta beszédű, magát böltsnek tartó, 's verekedő is volta; 
Pedig nállánál jobb Szabó Mester nem lehetett [FogEK 
464-5. — aAz emlékíró öccse]. 

20. kb. hatalom nélküli; fåră putere/autoritate; ohne 
Macht. 1653: Mert már őtet3 fejedelemnek nevezik vala a 
Fejérvár megvétele után, mert ott volt a fejedelmi szék — 
csak hogy igen puszta szék volt [ETA I, 79-80 NSz. — 
Székely Mózest]. 1662: Minden halálnak egy oka vagyon. 

Bajos vala egy féregnek oroszlán ellen támadni. Körmös-
e k való fára hágni. Rákóczi uram nélkül is nem volt Er-
dély bolond, hogy egy puszta embernek puszta székből 
való ingerkedésére (valakinek sohasem elég privátumáért 
magát az halálnak adni) áldozatol felmutassa. Nabarzares 
Şoha nem voltam. Bizony ő sem volt Dárius4 [SKr 467. — 
Barcsai Ákos felelete Rákóczi György vádjaira]. 

21 * nyomósító szóként; pentru a accentua ceva; um etw. 
2 u betonen. A. merő, csupa; numai, cu tótul; glatt. 1614: 
A2 Piacz szeerin valo haz púszta csepegő. Az nagy Boltban 
3 2 szegenyek lakhatnak Jonkab hogy nem idegenek [Kv; 
AggmLt A. 83]. 

B* csupán, egyedül/önmagában vett; numai şi numai, 
Pur şi simplu; alléin, einfach. 1619: Azt magam tudom, 
nekem azután panaszolkodotta, hogy mazulságában csak az 
egy puszta levelet sem adta vala meg Kamuti uram neki 
[BTN2 193. — aA kegyvesztett fővezér Mehmet pasa]. 
\662: Csak puszta táborozó állapotában az Izraelnek, hall-
játok, mit felel vala amaz kegyes Uriás Dávidnak, mikor 
° t et ... nyugvásra s gyönyörűségekre intené s készítetné 
m?ga házánál [SKr 700]. 1807: Székelly István Hütével 
erősítsemeg (!) fel adását, vagy a' Pásztorokot botsássa 
Hitre, de sem maga Hűtre nem mene, sem a' Pásztorokot 
nem botsátá, és igy ... a* puszta feladáson kivül semmit 
n e m bizonyíthatott volna [F.rákos U; Falujk 26 Sebe János 
PaP-not. kezével]. 1842: amikor a tulajdonos királyi fiscus 
magának ... még csak egy talpalatnyi állodiumat sem kí-
vánt meghagyni ... a panasz mivolta, mely csak puszta 

feladásból áll, legkisebb figyelemre sem légyen méltó 
[VKp 64]. 

Szk: - beszéd. 1793/1794: ezen Terminust minnyajuk-
nak hirre adatta hogy az osztály végeződjék, és most is 
annyi idő el telése után a Protestáns Urak minden Docu-
mentum nélkül tsak puszta beszédei láttatn(a)k akadályt 
tsinálni [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 16a] * -szó. 1668: 
puszta szóra én bizony senkit oda nem vihetek [TML IV, 
349 Naláczi István Teleki Mihályhoz]. XVIII. sz. v.: semis 
lehet soha állítani mégis ok nélkül réám itíltetvén a Tolva-
jok puszta szavára a' zuvatosság [Kissolymos U; Márkos 
lev.]. 1825: puszta szova(l) bajosan boldogulnak [Mv; 
Told. 7]. 

o Szn. 1585: Púzta Gaspar [Kv; Szám. 3/XVII. 12]. 
1602: Puszta György szab. [A.csemáton Hsz; SzO V, 179] 
| Puszta György darabont [Ikafva Hsz; i.h. 180] | Puzta 
Marton [Kv; TJk VI/1. 591]. 1614: Puzta András jb. Puzta 
Georgi jb [A.csemáton Hsz; BethU 298] | Puzta Jstua(n) jb 
[IkafVa Hsz; i.h. 312]. XVIII. sz.: Pusztaa Pál [EM XX, 
497. — aKözlő megjegyzése: Ma: Senki Pál]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

puszta bagói a Pusztabagó (AF) tn -/ képzős szárm.; de-
rivatul formát cu sufixul -/ al toponimului Pusztabagó/Bă-
gău; mit dem Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON 
Pusztabagó: Pusztabagóhoz tartozó; care aparţine de Pusz-
tabagó; zu Pusztabagó gehörend. 1658: Az Puszta Bagói 
hatarban leuő egy rétnek hason fele [Ne; Incz. II. 8b]. 
1725: borbereki Dániel Uram(na)k ... az Bagai Határban 
ugy az puszta Bagai Határbannis, hány darab szántó földe 
es Rettye Vágjon [Fejér m.; DobLev. 1/110]. 

Hn. 1685: Puszta Bagai határban (r) [M.csesztve AF; 
JHb XXVIII. 5]. 

pusztabeli a pusztán levő; de pe/din pustă; sich auf der 
Pußta befindend. 1835: Az ugy nevezett kis Andaházi 
Pusztabeli Juss, mely meg most... a' mi meg egyezésünk-
ből részünkre is pereltetik, noha ezen per most condescen-
dált, de ha meg nyerődik, annak is két harmad részéből 
minket illető Jusst... minden pör nélkül elereszteni kötele-
sek lésznek [Borb. II]. 

Hn. 1852: A pusztabeli és Vápabeli szőllők [Etéd U; 
EHa]. 

pusztácska 1. kis puszta telek; mică suprafaţã de teren 
pustiu; kleines nicht bewohntes Grundstück. 1722: A Hid 
elöt a* Viz mellet ... kisded pusztácska [Barátos Hsz; 
SzentkZs]. 1751: A rét szélben aloll égy kis pusztátska 
[Nagyercse MT; Told. 36]. 1763:A Grope Gávrilla pusz-
tátskája ... Vagyon ismét más pusztátska a La Podur [Gar-
bonácfva SzD; TGsz 70]. 1767: ottan mindenkor birtak az 
... eo Nga cseledi egy egy pusztácskát hol kertel hol penig 
ekivel [Hidvég Hsz; Eszt-Mk]. 1798: égy Gyűmőltsős 
helyetske és Pusztátska ... tőrőkbuzás és káposztás föl-
detske [Kv; Pk 6]. 1803: Hasongardban eddig birt egj fer-
tályni pusztátskáját őrök áron meg vásárlotta [Kv; Pk 3]. 

Hn. 1731/1802: A Nyárád partyán égy Pusztátska [Nyá-
rádgálfVa MT; EHA]. 1798: vagyon edgy kis pusztátska 
(szö) [Dés; DLt 12/1806]. 

2. kis erdei tisztás; poieniţă, mic luminiş în pädure; 
kleine Lichtung. 1761: midőn Pipei Szász István orotni 
kezdette tsak ă kŏzepin volt egy kevés pusztátska, körül 
mind Erdő vólt [M.zsákod U; Told. 69]. 



pusztafélben 

pusztafélben pusztulófélben, rozoga állapotban; care se 
află în stare de ruină/paragină; in Verfall befindlich. 1669: 
Enjedi Márto(n) Uram ... ã megnevezett puszta félb(en) 
állo házabéli részét s ahoz való jussát minden ahoz való 
leveleivel egjűtt adá örök árron megmásolhatatlanul fellyeb 
megh irt Dési Makai Mihálj Ur(a)m(na)k, negjven öt jó 
mértékű egész Imperialis Tallérokon [Ne; Borb. I Szath-
márj Gaspar táblai íródeák kezével]. 

puszta ház 1. puszta zsellérház (amelyet eredeti job-
bágylakója elhagyott, ezért kiadták zselléri szolgálat fejé-
ben); casă rămasă pustie prin dezertarea iobagului care 
locuia acolo, casă pustie (deserta); leeres Beisassenhaus, 
nach dem Weggehen des Leibeigenen leer gebliebenes 
Haus. 1560: az Magdalna lean rezebewl fewlduarat mely 
puzta haza Jutotth vala Tudny Jllik az zylwa demeter puzta 
helye ahhoz az Buryan ket fyanak eggyket haggyuk ... es ez 
keth helyre mind az Jnasokkal egyetembe Nylat vonjwnk 
es az kynek az Bwrjan Kelemen haza Jwt az felet Bewcyw 
zerynt megh fizesse az haznak az attyafianak [Kozárvár 
SzD; SLt DE. 2]. 1574: Ez elmúlt zent Balas Nap vtan 
walo zeredan, Mikor az Nehay Priny Bemardne testamen-
tomoth tenne, meg Emlekezek Zabo Palnak zolgalattyarol 
Es adossagarol, Hagya annak okaerth neky Egy Puzta hazat 
[M.gáld AF; KCs 41]. 1587: En farkas Ersebeth ... kenze-
rittettem Eórmenzekesen ... az en Wramnak egy Jobbagjat 
... teobb puzta hazakkal eozze ... az en wramnakis zanto 
feoldejwel es zena retjwel egyetembe Jegy ruhámig adnom 
kire eó kegymetúl Zalanczj Geórgj wramtúl Tizen három 
forintot weöttem fel [PókafVa AF; JHb XXVI/10]. 1632: Itt 
uagion mostan Eöt puzta ház, az negienek gazdai el 
szöktenek az edgikbeöl pedigh el holtanak [Grid F; UC 14/ 
38. 3]. 1636: Ada ... egi puzta hazat heljestul ... mostan az 
minimeo eppuletek rajta uolnanak megh bŭczúlnek [Burjá-
nosóbuda K; JHbK XXIII/20]. 1638 k: Horuat Mihali haza 
puszta haz masuua ment lakni [Km; GyU 31]. 1640: Ezeken 
kivül Kemeni János Uram reszen vadnak az faluban 57 haz 
jobbagi szam es negy puszta haz melliekben mostis valami 
jöveveni Muntanok laknak sellerül, jdest N. 61 [Récse F; UF 
I, 765]. 1652: Desert<ae> 1. Gatso Antalé. 2. Vermes Janose. 
3. Dienes Marthone. Ez utob specificalt ket puzta házhoz az 
fen specificalt Dienes Marthon es Mihalyek verek [Bács K; 
GyU 130]. 1727: A Deesi Réten lévő puszta házok után való 
nyillaknak ... ki keresésére s rectificatiojokra ... Rudasokat 
kapasokat az ki menő Tizedbeli emberek kőzzűl kell keresni 
[Dés; Jk]. 1817: most előre irom a' költsönt8 fel ne szedjük 
külön kasba töltyük majd Tavaszai újra oda adjuk Gedelges-
sük hogy Puszta Házunk ne legyen [Kv; IB gr. Korda Anna 
lev. — aTi. gabona-kölcsönt]. 

2. üres/lakatlan ház; casă pustie/părăsitä/nelocuită; un-
bewohntes Haus | rozoga/romos állapotban levő ház; casă 
dărăpănată/pärăginită/ruinată; wackeliges Haus. 1570: 
mykor Kalmar János vyzza Jeot ... azt Monta hogy senny 
(!) Nincz az pwzta haznal egieb [Kv; TJk 111/2. 144b). 
1580: Erdeo falwan3... maradott wolt egj puzta haz, melj-
ben ... egj Sipos tiwadar neweo Jobbagia lakot, de hogy az 
puztasag miatt az haz el ne wezzen Kemeny Janosne 
azzonyom Ada egj Jobbagianak ... Zeöke Antalnak, melj 
Kemeny Boldisamak Eóstwl maratt Jobbagia Eóreókeos 
[Gyerőmonostor K; KCs IV. 52. — aK]. 1594: Az Bagossia 

Maior haznal ... vágjon vgian itt egy Puzta haz, kin ket 
zoba egi pituar es egi kamora vagjo(n) pinczesteöl [UC 
78/7. 18. — aSz]. 1618: Egj pusta hazat padlottak az 
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szeller Ferenc hazanal atta(m) lecz Szeget 225 ... d. 29 [Kv; 
RDL I. 103]. 1652: â kű rakas végibe(n) van bárdolt fabol 
gerezdekbe csinált puszta ház, léczes, Porkoláb ur(am) 
csináltatta [Görgény MT; Törzs]. 1653: Az puzta hazba(n) 
való gonoz vegre mčnëtelemetis tagadom, ă mikor penigh 
onnat masuva ki mentemis, ha haza mentem, es be nem 
enettek (!) volna, mas iambor Ember hazahoz mentem s ot 
haltam [SzJk 71]. 1671: Hanem itt van egy puszta ház, 
Varró Mátyásé, most alkuszom vele; se fia, se leánya, sem-
mi maradéka; inscriptioban van nála magának, feleségé-
nek, gyermekének; de olyan egy csepp sincs, maga is bete-
ges, az ugyan fiscusra maradna [TML V, 609 Gy(ulafi) 
László Teleki Mihályhoz]. 1676: az kis szekeres uczáb(an) 
egy puszta ház [Dés; EH A]. 1710: A várakban Szorult 
urak, főrendek penig puszta házakhoz kimenének, de sem-
mit házoknál nem találának, mert a kurucok mind elprae-
dálák, kemencéjeket, ajtójokat, ablakokot egybenronták 
[CsH 365]. 1761: vágjon hasonlo Ajtó helj más puszta ház-
ban, melynek padimentuma le hullott, falai meg rŏkŏnyŏd-
tek ... és hat hat tzikelyŭ keresztes ket ablak helje [Simén-
fVa U; JHbK LXVIII/1. 45]. 

3. üres szoba; cameră goală/pustie; leeres Zimmer. 1637: 
Vagyon harmadik puszta hazis ... benne egy kemeneze 
[Fog.; UF I, 398]. 1757: padlatlan puszta kis Ház [Nagyer-
cse MT; Told. 18]. 

4. szerény/szegényes ház; casă modestă/sărăcăcioasă; ar-
mes/ărmliches Haus. 1659: Ez órában érkezvén meg én is 
Szilágyi puszta házamtól, adá meg feleségem Kegyelmed 
28 praesentis írott levelét [TML I, 452 Bánfi Dienes Teleki 
Mihályhoz]. 1666: Nagyságodnak két rendbeli méltóságos 
levelét alázatoson vettem itt levő puszta házamnál, hova is 
csak harmadnapra rugaszkodtam ki Fejérvárrúí, mivel 
mostani szomorúságában ő nagyságának continuuskodnom 
kelletik udvarnál, kiírhatatlan szomorúságokra esvén à 
nagyságoknak egyetlen egy fióknak halála [TML III, 620 
Teleki Mihály Wesselényi Ferenc nádorhoz]. 1675: Bizony 
dolog, szívesen kivánnék Kegyelmeddel beszéllenem; 
látom, szerencsétlen vagyok ennyi esztendők alatt is, hogy 
Kegyelmedet puszta házamnál láthassam, de rövid üdőn 
meglátogatom Kegyelmedet és ha addig udvarnál vagy 
egyebütt szemben nem lehetek is, akkor minden panaszo-
mat kiöntöm Kegyelmed előtt [TML VII, 52 ua. Mikola 
Zsigmondhoz]. 1685: ha I(ste)n azt engedj k ö z ö n s é g e s e n 
bekevel ernúnk Kgld(e)t Attyafiusagoson kerem az megh 
irt napon jo reggel Gernyeszeghj puszta hazamnal jelen 
lennj ne neheztellye [JHb Lakodalmi meghívó]. 1719: & 
meg irt Napon es orakor Reggel az declaralt Falub(an) IċvŐ 
ŏzvegj szegeny Puzta Hazamnál Kédvés Sogor Ászony0' 
mekkai edgyüt meg jelenni és in(n)en szegény Feléségé^ 
még hidegült Tetemit el késémi ne terheltessék [Gyergyó* 
újfalu Cs; Borb. II Solyom István lev.]. 1742: El múlhatat-
lan nagy okra nezve kelletett vala egy napra divertalnon1 

Hidvegi puszta hazamhoz ... az mi aprosaggal lehetett k>; 
vantam alazatossan inservialni [Ikafva Hsz; ApLt 2 Domb1 

János Apor Péterhez]. 

puszta házacska puszta zsellérházacska; casă de jelcſ 

pustie/nelocuită; unbewohntes Scharwerkerhaus/Beisassen-
haus. 1756: Elek István ... egy Puszta házotskában mefle 

lakni [Burjánosóbuda K; JHbK XLIII/27]. 

pusztai 1. pusztán élő; de pe pustă; auf der Pußta woh-
nend. Szn. 1650: Pusztaj János [Kv; Szám. 26/VI. 389]. 
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2. a Puszta nevű helyben található; care se află în porţiu-
nea de hotar numitä Puszta; sich am Ort „Pußta" befin-
dend. Hn. 1816: hátulsó Czitz hegyi, vagy Pusztai szőlő 
[Dés; EHA]. 

puszta jobbágy ? puszta telekre telepített jobbágy; 
iobag instalat/stabilit pe un teleac pustiu; auf leerem 
Grundstück angesiedelter Leibeigene(r). 1575/1576: En 
galazi Jstúan ... attam gyozagoth (!) pestesi Janosnak flo 71 
• attam galazi Josanak egy púzta gyobbagra (!) flo. 20 
[Galac BN; WLt]. 

pusztán 1. üresen, lakatlanul, felügyelet nélkül; pustiu, 
nelocuit; leer, unbewohnt. 1640: Az kik onnat ielen 
voltanak az biro hatod magaval ezeka... Ezeknek faszioiok 
szerint vagion itt 41 eorökös iobbagi hazais leven pusztán 
ninczen [Szevesztrény F; UF I, 754. — aKöv. a nevek 
fels.]. 1650: az az ben ualo Eöròksegi puztan uagion azo-
kot az nilakot ahoz az Eöröksegihöz bimi nem Engedgiwk 
hanem falu kezebe keuanniuk ad Judicaltatni [UszT 8/64. 
72a]. 1658: Hanem kérem Kegyelmedet, édes öcsém 
uram, töröködjék Kegyelmed urunk ő nagysága előtt, hogy 
parancsoljon ő nagysága felőle, hogy szállítsák el róloka, 
mert immár egy darabont sem leszen az várban, csak 
Pusztán leszen [TML I, 174 Bornemisza Zsuzsanna Teleki 
Mihályhoz. — aA katonákat]. 

Szk: - áll 1636: uagyon berenabol rótt szalmas suteo 
haz egy Aytaja vas reteze sarka, puztan all [SiménfVa U; 
JHb Inv.]. 1637: Alsó Komanán® ... Boer Thamas megh 
holt, pusztán ál az ház [Szád. — aF]. 1681: Valye Mihály 
• Ez megh éghet volt, most pusztán ál, maga ä feleséghe 

Örŏkeb(en) lakik [Hátszeg; VhU 135-6]. 1797 k.: En 
Vásárhelyre is bé jártam és egy Kortsomárost oda alkudtam 
hogy pusztán ne aljon az Ház [Banyica K; IB. Gombos 
István lev.] * - hagy. 1562: 1529 esztendőben Szulimán 
török császár mikor meghallotta volna, hogy János király 
országából kifutott volna, rajta könyörüle és követei által 
minden kegyelmességét ajánlotta néki, és igíré arra magát, 
hogy őtet esmét székibe ültetné; annakokáért harmadfél-
száz emberrel Buda alá feljőve — ki előtt Ferdinandus 
Németországba lépék, pusztán hagyván Buda várát sok 
várakkal és városokkal öszve — holott János királyt széki-
be ülteté, és ő maga Bécs alá méne fel [ETA I, 13 BS]. 
1597: mondottak az Nagymezeyek hogy ... ha arról az 
darab erdorul el fogyak az Alpretyek wket ammely felöl 
most az wersengés wagyon, hogy kyzek mind feyenkinth 
Pjvztan hadny falwyokat [Alparét SzD; Ks]. 1640: Zaniszla 
(?) Rado (?) Deficialvan Csak valami hitvan kalibaia leven 
ja«s pusztán hatta [A.árpás F; UC 14/48. 136]. 1744: ezen 
Sessiot Pusztán hadta ... kiis hagjatott a Falu Porgolattyan 
mezőül [Nagykend KK; LLt Fasc. 67] * ~ hagyat. 1705: 
Rájáró útjokban pedig fogtanak el két kurucot, egy 
öágyoni nevűt és egy Iglaci nevűt, ez ugyan az úr, Keresz-
tesi uram szentkirályi gondviselője volt az háborúság előtt, 

is bizonyosan referálták, hogy a harc a kurucokkal 
meglévén, Kolozsvárt egészben a kurucok pusztán hagyat-

úgyhogy minden embernek belőle ki kellett hamarság-
g.al menni [WIN I, 597-8] * ~ hagyatik. 1760: a Kuruczia 
eiött a Gabonának nem léte miatt el szélledvén innen a 
jobbágyok pusztán hagyatott a Falu [Közfalu SzD; JHbK 
t-vin/2] * ~ hagyhat. 1805: Meg esztendőm be nem tel-
vén, más Tisztett alkudott volt a Néhai L. Baronissa 
^zszony ö Nagysa (!), de ... tsak ugyan hamar az után 

meg halálozván a Néhai Baronissa aszszony ő Nagysága, 
az uj Tiszt nem fungálhatott és en sem mehettem el pusztán 
nem hagyhatván az Udvárt [SzamosfVa K; BLt 12] * - lel. 
1785: Nagylaki Házamtol el szökvén Első Feleségemtől 
valo Léányom Dobolyi Susánna, Házamat fel verték, holmi 
Selyem Gunyájit étzaka fel rakja, és Komáromi István 
uramhoz mégyen ... mig én voltam a' Nms vármegye Mar-
chalis székén: meg jővén el rémültem rajta hogy Udvara-
mat pusztán lelem, apró kitsin Gyermekeim (:kiket Leá-
nyomra biztam vala:) gondviselés nélkül, minden koltsaim 
Tseledeim kezek alatt, bitangjába, és záratlan prédájára 
mindeneknek [Nagylak AF; DobLev. 111/600. 2 Dobolyi 
József kezével] * ~ marad. 1609: Keowár vydékj valahok 
zallottak uolt megh, de azokat Christoph deák mind vizza 
vitette, es az falu puztan maradott uolt, hanem annak 
uthanna esmet Kendj Sándor es az nagy Chákj Istuan zally-
tottak megh Jobbagiokkal es birták Kabalas patakotis 
tuggia hogj birta Kendj Sándor [Kv; KvLt D. 44]. 1634: 
Azt tudom hogi mikor Betlen gabor Fejedelmwnk Jöue 
őzzel Tatarokal Báthori Gabor Fejedelmvnk ellen az 
orzagban Akkor itt az ket homorod mellett Nagj Rablast 
tőnek az Tatarok es annak az haznak melliet mosta(n) biro 
András bir Recseniedena minden familiaiat el uiuek az 
tatarok abból az hazbol, es pusztán marada az az haz [TSb 
21. — aU]. 1657: Pusztán maradván, és ott leggyengébb is 
lévén az sánchely, aziránt annak rohant az ellenség, kit 
noha két ízben is visszavágtak, de végre az sokaság 
elburította őket [Kemlr. 319]. 1739: egy néhány Falu 
egészszen pusztán maradott a V(á)r(me)gyéb(en) s a Többi 
is utánna menyén, nem álhattják a szégény emberek továb, 
haném szökten szöknek 's az erdőre állanak [H; Ks 99] * 
- talál. 1593: Az vizhordone mikoron orsaga miat az Wa-
rosrol el zeoket volna, My az waros kepeben, hazat púsz-
ta(n) talalwan, A hazot el attuk p(ro) f 16 d — Mely tizen 
hat forintnak tertiuma zallat is warosra f 5 d 33 1/3 [Kv; 
Szám. 5/XX. 167]. 1653: Ott a várat pusztán találtam, 
semmi abban nem volt: sem búza, sem zab, sem liszt, sem 
semmi; az exactoroknak is alig adhattam enniek [ETA I, 
147 NSz]. 1738: én pediglen 1703ban hàzosodvan min-
gyárt kurucz világ támoda, 8 esztendeig Szebemben lakván 
hirit sem hallottuk kevés joszáginknak, söt mikor ki szaba-
dultunk mindent pusztán találtunk marhákbul, econo-
miabul Udvarházokbul ugy ki pusztultunk, hogy házainkat 
ujjolag kellet építenünk [Ks 14. XLIIIa Komis István végr. 
fog.]. 1753/1781: mikor ... Kun Miklós ur ... az kastélyban 
bé ment, tsak pusztán találta ... költsön kért iminnen amon-
nan [Bozes H; JHb LXXI/3. 231-2]. 

2. parlagon, (meg)művcletlenül; care a rämas (temporar) 
nelucrat, care este lăsat în paragină, pustiu; brachgelegt, 
unbebaut. 1795: (A) Kender föld(ne)k ... pusztán lévő 
részit ... Nyilakra feli osztyák s minden Nyilatskanak fü-
véért esztendőnként az Ecclának egy egy veder mustot ad-
nak és mivel ezen bizonyittást a Fŏldös Uraság meg nem 
erötelenitette azért azon helly ... az osztálly alol ki vétetett 
[Gergelyfája AF; DobLev. IV/743. 6a]. 1824: (A szöllö) 
most is pusztán van, mind volt régentén [Szásznyíres SzD; 
Ks 79. 109]. 

Szk: - áll. 1688: az Külső szőlő hegyben ... egj puszta 
szőlő föld, az Lengyel országi veszedelemtől fogva pusztán 
ál az másokéval edgyütt [Szentgerice MT; EHA]. 1799: 
hogy azon már most bé fogva lévő darab helly foglalás 
volna, azt nem mondhatom, mert a* mig pusztán állott is, 
bizonyos birtokossá nem volt [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 
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1803: mikor asztot... kezekben kapták ... miveletlen pusz-
tán állót [Bábahalma KK; RLt O.l]. 1843: Azon Helynek 
egy részetskéjét szántonakis kaszálonakis használta békes-
segesen a1 Deresztés, más része pedig pusztán állott az 
idénnig [Bodola Hsz; BLt 12 Farkas Sándor István (71) 
szolgaember vall.] * - álló. 1668/XIX. sz.: az Abrugyfalvi 
határon Csernitz vize közt égy pusztán állo darab lunkát, 
avagy darab földet, Fodor György Avassa szomszédságá-
ban ... attak volna örök áron [Abrugyfva AF; HG X. 59] * 
- ér. 1719: Hallottam ... hogy sztaniláek(na)k volt szölő-
jők, de en pusztán Értem nem régen aszt a puszta hellyet 
felosz<tottak> [PókafVa AF; JHb XXVI/54] * - hagy. 
1732: Mikor ideje jár s a földet jol mivelik, gabonát jót 
terem, tsak hogy forrásos lévén határok, a Tövissnek édes 
Annya ha gyakorta pusztán hadja, bár tsak két Esztendeig 
edgj más után, irtás nélkül fel nem rontja [Szentjakab SzD; 
TSb 51] * ~ hagyatik/hagyattatik. 1761: az Curialis fun-
dusnak ... nagy része körös kōrnyűl pusztán hagyatott, 
melyből esett az, hogy az barazdais, mely distingvalta az irt 
Curialis fundust, az szomszédoktol, obliterálodot, elannyé-
ra, hogy mostan újra kelletett az egész Curia Circumferen-
tiajat ki barázdaltatni [Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 
1806: a' ... Tanorok kaszállo a' Küküllö vize miatt ugy el 
rontatott, hogy éppen haszonvehetetlenné lett, követsel s 
porondal fövényei merőben meg rakta s el borította volt; 
hogy soholt kaszálható nem volt; s a' mián pusztán hagya-
tott, sok ideig marhák Dérelö hellyévé lett [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 1824: A' tőbb szöllö Hegyek pusztán hagyattat-
tak [Dés; DLt 330] * - hever. 1774: A több része ... azon 
Mikola darabjának mostan is pusztán hever, és bé járója ... 
ō Excellentiája Udvarának [Ádámos KK; JHb XIX/17]. 
1815: (A szőlő) már régtől fogva Pusztán hever ... a Fér-
téke ... 2 férték két véka ŏsz buza vetés [Bálványosváralja 
SzD; Ks 77. 19 Conscr. 944] * - marad. 1679/1681: 
pusztán maradni az földeket ne hadgya [Vh; VhU 669]. 
1786: pusztán maradót benne cir(citer) 20. vékání férejé 
föld, az az vetetlen [Mezősámsond MT; Berz. 15. XX/18]. 
/830: a' miolta pedig a Krisenyiek az érdekelt Törŏkbuzát 
le vágták, azon hely pusztán maradván leg inkább a' Krise-
nyiek által használtatik [Vh; Bom. Vegyes 4/43 Mojne 
Györgye (84) vall.]. 

3. romokban; în stare de paraginä/ruină; verfallen, rui-
niert. 1811: Három első nyáron pusztán felejtetett, Három 
másik nyáron ujjra épitetett [ÁrÉ 171]. 1855: A Csonka 
vár, — mellyben nincs semmi lakható rész hanem csak 
pusztán fenn állo több darab kőfalak [Szu; EH A]. 

Szk: - áll. 1620: oda kj diligenter megh oculalwan, az 
Ispotalj hazat is modgjával való fel epitesereől, es minden 
modgiarol tractalianak, vgy hogj epittessek megh, towab ne 
Allio(n) puztan, hanem Enny Jdeőteől való rujnabol erigal-
tassek [Kv; TanJk H/l. 231]. 1647: volt egy Swteo haz, s 
egy konyha, de most az egesteol fogua puztan allanak 
fedelek sincz [Nagyteremi KK; BK 48/16]. 1677: Vagyon 
eő nagyságoknak jó sindelyes héjazat alat Rákoson egy kö 
udvar házok, melynek mostani alkalmatossággal sem abla-
ki, sem nyíló ajtai, sem penig kemenczék benne nincsenek, 
csak pusztán ál [Rákos Cs; CsVh 54] * ~ álló. 1628: 
Nemely heljeken es puszta(n) allo Templomok(na)k epwle-
tekre, kiknek eppitesekre az szegensegh nem erkezik, ha-
giok haro(m) szaz Magiari forintot [Bonyha KK; Eszt-Mk 
Cserei lev. Bánfi Maria végr.] * - hagy. 1706: Mi Apátiba 
megyünk, Rabutin Debrecenhez, onnat Szolnokhoz, a várat 
felvettetvén porral, pusztán hagyja [Kv; KvE 248 VBGy] 
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* ~ hagyatik. 1662: Az várbul pedig Balling János minden 
élést, lövőszerszámokat kiszállíttatván és minden haszonra 
valót Munkácsba takaríttatván, a fejedelem parancsolatjá-
bul a várnak minden bástyái, derék épületi porral felhá-
nyattatván s haszontalanná tétettetvén, pusztán hagyatott 
vala [SKr 242] * - talál. 1753/1781: azon háborúság8 le 
tsendesedvén, az békességnek <me>g nyerése utánn, Kun 
Miklós Uris más több Nemes Hazafiaival Graciára haza 
jött vólna, az kastélyt pusztán találta, mivel az ellenség is 
fel égette vólt [Algyógy H; JHb LXXI/II. 3. 194. — aA 
kuruc háború]. 

Sz. 1791: mikor meghal az özvegy a' mig él, az Ura Jó-
szágából él és hasznát vészi, 's mikor meghal az özvegy, az 
Atyafiak egy jó szeget is nem hagynak az Háznál, mindent 
elvisznek; mintha Tatár járt vólna ott, ollyan pusztán 
hagyják [Mv; Told. 18]. 

4. felhagyva, müvelés/kitermelés nélkül; lăsat în 
părăsire; ohne Bearbeitung/Bebauung. 1756 k : Fel hagyott 
avagy pusztán állo Bányát a* ki fel akarna fogni, és dol-
goztatni, azon Bányájának előbbeni Gazdáját admoneáltas-
sa legitime, kik ha félben hagyott munkájokat continuálni 
nem akarnák, 'a más ugy dolgoztathassa | A napon kűn 
lévő egész kö Bányában ha ki valami vénára talál, és abból 
próbát tévén semmi hasznot nem esmér, és oda hadgya, às 
Esztendő, s három napok(na)k el folyása ... alatt pusztán, s 
ö általa dolgozatlan áll, ez idő múlással el veszti jussát, és 
más a' kinek tettzik bátran, és szabadon bele álhat s dol-
gozhattya [Bom. XXXVIII. 8 az abrudbányai bányászok 
törv.]. 

5. kiszáradva; secat, uscat; ausgetrocknet. 1648: men-
tünk az Toohoz, láttuk aztis hogi pustan all, (:azon felliül 
penigh uadnak olj helliek az hun iobb es nagiűb toot epit-
hetnenek:) [M.nagygorbó K; JHbK L. 12]. 

6. tartozék nélkül; fără accesorii; ohne Zubehör. 1688: 
Az edgyik nyérges Ladaban volt egy régi karmány nyeregh 
véres barsonyal és az első s hatolso kapaja ezüstel boritot 
kármány vás kengyelek rajta ... zöld barsónyál boritot Ma-
gyar nyeregh ezüstös, ezüst kengyelek is rajta ... egy Törők 
nyerégh csak pusztán ... Egy kis olah nyergecske pusztán, 
nintsen semmj szerszám rajta [Beszt.; Ks 27]. 

7. felügyelet nélkül; nesupravegheat; ohne Über-
wachung. 1823-1830: Meg is irta®, hogy nem azért vitetett 
tanítót a gyermekei mellé, hogy az szerteszéjjel járjon, s a 
gyermekei pusztán maradjanak [FogE 137. — aGr. Bethlen 
Pál 1795-ben]. 1850: én az Falus Bírónak már két hete 
megmondottam, tétesse hírül az embereknek m a r h á j akra 
ügyeljenek, azokat pusztán ne hadgyák a* vetéseket ne 
pusztíttsák [Nagylak AF; DobLev. V/1300]. 

8. vagyontalanul, javak nélkül; filrä avere/bunuri; ohne 
Vermögen. 1597: Kútos Benedek ... fassus est ... Nyreo 
Gergelinek edes attia wala Kútos Benedek ... mikor Nyre° 
Simon el wewe az atyamnak második feleseget sohonna(n) 
semmit ne(m) vit az házhoz hane(m) chiak púztan zalla at 
mostoha Anyám iowaiban [Kv; TJk V/l. 109]. 1655: Meg 
parantsoltuk vala ennek elötteis, Betlen ŏsi joszagodat vgy 
szolgaltatnad, hogy az Tőrök uraknakis sokszori panasz-
szaval s Jenei Végházunk éppitéseben való hatra maradás-
sal is ne pusztulna el ... de azt elmulatád, és az alat rend 
kívül való szolgalattal és adóval addig satztzoltatád, hogy 
már tellyesseggel pusztán hagyatád [IB X. 2 II. Rákócz' 
György I. Bethlen Domokoshoz]. . 

9. egyedül, magában; singur, numai unui; alléin. ^ 
My nemes szemeliek tudny illik szalay boldisar cegoböl e 
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szekely János szomborrűl (!) Torok mate galacrül Aggiuk 
emlekezetre az my leuelunknek rendiben mindeneknek az 
kiknek illik ... vette gálaczy Jósa eg Jobagiot haz nelkul 
chak puztan galaczy Jstuannak tizen niolc forintba [WLt]. 
1585: Antonius Ferenczy ... fatetur ... Birosagaba Ment 
volt Daroczy Peterne Sara Azony eozweg koraba(n) eleybe 
a tanach hazba es haladék lewelęt le teotte eleötte es per 
niodu(m) p(ro)test(ati)o(n)is Azt monta hogy eo minde(n)t 
ide hagy es el megie(n) chak puzta(n) Tordara [Kv; TJk 
IV/1. 394]. 1710 k: Hazabocsátának, a jószágot pusztán 
visszaadák, de a res mobilist nem [Bön. 561]. 

10. csupán, csak; numai, doar; nur. 1690: Mikor öreg 
Gal György, nihai Nagylaki Mihalynak adta volt azt az 
Örökségét kib(en) most Sinka János lakik, én ugy hallot-
tam, hogy 20 forintokb(an) adta volt ... nihai öreg Gál 
György Nagylaki Mihalynak csak pusztán az benn való 
örökségét [MakfVa MT; DLev. 3. XXXIA. 25]. 

11. hiába; zadarnic, inutil; umsonst, vergeblich. 1853: 
tegye meg a* mit meg gondol ne jártassa a száját pusztán, 
ugy is közel lakik a' tisztelt Törvényszékhez akkor bé kérik 
a Contractust, 's ki halgatnak mind kettőnket 's ugy tesz-
nek Ítéletet [Nagylak AF; DobLev. V/1359 Bartók Ferenc 
Dobolyi Bálinthoz]. 

pusztás I. mn 1. kopár, parlagon/megmüveletlenül ma-
radt; läsat în paragină, neîngrijit, pustiu; brachgelegt, unbe-
baut. 1624: Vagion Egj szeöleö Keomalba(n)... Veótte volt 
tizenėott forinto(n) mys azon bechuben hadtuk mert ige(n) 
Puztas, az Arua resze f. 5 [Kv; RDL I. 123]. 1681: Kincses 
szőlő ... NB. az mint mondgiak ezen szőlőnek az faja szá-
raz üdőb(en) nem nő megh, kevessetis terem; adgiak megh 
Csak idejeb(en) való minden jó munkáját, vgi lathatni 
Jegh I(ste)n aldasa után mint terem; most penigh való-
ban) pusztás [Vh; VhU 585]. 1694: Majorság-Szőlő vá-
gjon itt egjgj ... Ennek két felől fel menő szelei ... igen 
Pusztások, homolittatni kévánok: a' közepe(n) jobbadka 
[Kisenyed AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1697: 
fagyon ... egy négy ōlös szölö, mellynek fele kész mi veit, 
fe1e pusztásabb [CsíkfVa MT; BálLt 50]. 1702: azon Fiscus 
szőlője ... igen pusztás volt [Dés; KGy]. 1777: a szölö 
fellett egy pusztás oldal [Bos MT; Berz. 15 XXXIV/16]. 
[J81: el tserélt szŏllöje nagyobbotska ugyan, de mostani 
â,'apottyában igen pusztás [Koronka MT; Told. 10]. /808: 
a fel szántót be kollátolt helynek Nap Kelet felöl való szelin 
: • ?zemleltem mindenkor, hogy ezen helynek posztás he-

it Észak felöl is az ezen helyen lévö juh Pásztorok a 
P'kkos erdő széliig még etettek szabadoson legeltettek a 
Juhokot senki nem ellenzette a mi láttunkra s tudtunkra, a 
pásztorok, s, Batsok sem panaszolkodtak, hogy ezen 
öikkos erdőig ököt valaki ellenzette volna [Zágon Hsz; 
szentkZs]. 

S z k g y ü m ö l c s ö s . 1796: lévén ... Szanto Sándor umak 
az Gerepen nevű szőlő Hegy észak felől való végiben 

eßy darab szőlőből fel hagyott pusztája ... hoszszára mérve 
50 ölnyi darab pusztás gyűmőltsőssit adja ... ongyert 

^yörgy Umak [Ne; DobLev. IV/764, la] * ~ majorság-
W 1 7 2 2 : A Feketelăki két darab pusztás majorság 

hort f G o r b ó S z D ; J H b K X L V / 5 ° ] * ~ s z õ l°• 1 7 1 1 : egy Pusztás szőlejet elsőben megh Jarvan es okulalva(n)... 
s«maltuk negyven magyari forintokra ... Jelentők ő 
glmenek ... De ... ö kglmenek nem kel akarki birja csak 

^sztat meletem ne tarcsanak [Km; JHb VI1/89]. 1732: Az 
e8 Hersán lévö puztás egj csŏtőrt szőlőt, az Atyafiak adák 
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az Nagj Enjedi Refor. Ecclesiának [Ne; DobLev. 1/149]. 
1740: kéntelenittettek ... két darab pusztás szőllőjőköt 
áruban ereszteni [Kóródsztmárton KK; Ks 13. XVII. 15]. 
1763: egj daraboczka két ől szélességű ... pusztás szolejek 
[Torda; KW]. 1777: jelenté ... Csiki Anna az irt Néhai 
idősb Brassai János Özvegye mi nékünk hogy lévén ŏ 
Kglmének ... egy Csőtőrt de igen pusztás miveletlen Quar-
tás szőlője ... mellyet... Csiki Anna ŏ Kglme maga özvegyi 
tehetetlen volta miatt annak rendi szer(ént) nem mivelhet-
vén, elkerülhetetlen szüksége miatt kéntelenittetik el adóvá 
tenni [Ne; DobLev. 11/492] szőlőföld. 1756: Libertinus 
Régeni Kis György Uram ... mind eddig sem refundálhat-
ván a r praeattingált három forintakat; már most Titt Vásár-
hellyi Kata Aszszonynak adá zalogban a' Nagy enyedi 
Határon a' Vég Hérsán házul felül pedig a ... Reformata 
Ecclesia pusztás szölö földeinek vicinitassiban levő ugyan 
puszta szölö földét rajta levő egy néhány gyümölts fatskái-
val egygyütt [Ne; i.h. 1/271. la]. 

2. tisztásos; cu poiană/luminiş; mit Lichtung | irtásos; 
defrişat; mit Rodung. 1730: (Adta) Zálogb(a) egy Darab 
most pusztás állapottyáb(an) lévő őrőkős Erdejét [Vaja 
MT; Ks 13. XXI. 1]. 1757: A Falu között egj darab közös 
Pusztás Beretzki rész erdő [Nagyernye MT; EH A]. 1767: 
itten az Hidvegi határokon az mély osztatlan erdős berkés, 
pusztás oldalos és árkos helyék találtatnak az Mlgs 
Poss(ess)or Urak közül akár méllyik: borozda vonás irtás 
vagy más mod által magának el jegyzett azt mint maga 
ŏrökségit vgy tartotta, orothatta, s mivelte [Hídvég Hsz; 
Eszt-Mk]. 1775: az Oltszemiek Marhái ezen utrizalt erdős, 
és Pusztás hellyeken Szabadoson és nyilván legelődtek ... az 
Olszemiek ezen Erdőkre erdőitek ... magamis más Olsze-
miekkel elegszer erdŏltem ezen hellyeken a Bodokiakkal 
egjütt [Oltszem Hsz; Mk II. 2/71]. 1817: Füzesi nevü Er-
dellyének ... Dél és nap nyugott között fekvő végiben lévő 
pusztás részében vetett búzája [Udvarfva MT; EHA]. 1842: 
Belső To-fenék nevezetű hellyen lévö Erdőnek ... a' Déli vé-
gén kezdvén a mérést 120 ölnyi hoszszuságu hely vagyon 
pusztás, tsak imitt amott három négy, 's még több ölnyi 
távulságra vágynák el metsevészett bokrok, ez nem Erdőnek, 
hanem inkább Szántónak való hely [Kakasd MT; DE 2]. 

Szk: - erdő. 1681: Tilalmas Erdő Nro 1 Vagyo(n) ezen 
hataro(n) à falun fellyül; ighen el vesztegettetett, pusztás 
Erdő is; mely hogi ighen jo gondviseles alat ... tartassek. 
szükseges [Szentkirály H; VhU 90]. 1700: egy darab 
puztas erdő [Csapó KK; Berz. 2. 48/13]. 1757: A Köles 
Kerten az Akasztó Fán fellyül egj darab Pusztás Erdő 
[Nagyernye MT; EHA]. 1761: Vágjon a Liget pataka mel-
lett ... egj darabotska gjertyan bokrokbol állo pusztás Erdő 
[Ülke U; JHbK LXVIII/1. 152] * - helység. 1758: ez előtt 
Cir(citer) 40 Esztendőkkel az Atyám Szabó Mihálly a' Sa-
dány pataka mellett lévö bükkös erdőt innen a' Sadány 
Patakán el arendálta vala ... Lázár Ferencz Úr eő Nágától, 
hogy ottan Sertéseket hizlaljon ... és akkor azon pusztás 
hellységen ... nagy erdő vólt [Szárhegy Cs; LLt Fr. Szabó 
(60) jb vall.] * - marhalegeltető hely. 1777: Csíkjenőfálvi 
Szekeres András primipilus tanquam inspector ratione offic 
proclamáltatá ugyan Csíkjenőfalva közül való lakosokot, 
akik a közönséges falu aszalásából lett helységeket felfog-
ták, és ugyan azokot is, akik közönséges pusztás marhale-
geltető helyeket felfogták ezelőtt circiter 10-15 eszten-
dőktől fogva [Jenőfva Cs; RSzF 135]. 

3. üres, csupasz; pustiit, gol (de vegetaţie); leer. 1574: 
Nyreo Jósa Azt vallia hogi ... ez ely Mwlt veteskor volt 
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hogi vetet Es Boronaltat volt, Azomba Rea Jeot Niolch ky-
lench dyzno az Eotthwes ferench vetesereol zabadon Eot-
tek az ely hintet Buzat, Annyera hogi egy neha(n)zor wzte 
kergette ely onnat ely ala haigatta az zeolek fele ... Eo kerte 
Rea hogi meg leoye Mert ely veztik veteseket Neh oltal-
mazhatya Teolek, oztan ott vgian az vetet feolden leott meg 
ketteot Bennek, Meg mostis meg esmerzik az Bwzaban 
hogi Rytkab puztas hwl ely Eolthe [Kv; TJk III/3. 359]. 

4. romokban álló, romos; în stare de paraginä/ruină; ver-
fallen, ruiniert. 1656: Ezen koniha boronakbol fel roth 
tapasza igen le huladozott. Az edgik falat igen ki bontottak 
pusztas [Fog.; UF II, 161]. 1693: azo(n) Kapu felett fél 
szerben levő pusztas epület [Abafája MT; Told. Huszár lev. 
17a]. 1706: Maxán ... az Udvarház le egett, az kórulötte 
lévő kevés épület is igen pusztás [Hsz; Törzs. Rákóczi 
inv.]. 1730: Néhai Praedecessorokrul eö kglmekre deve-
nialt Pusztás kőháznak [Dés; Jk]. 1773: Nemes Zemplén 
Vármegyében Bodrok Keresztúr Várossában ... Lévő pusz-
tás Curia, és parlagságra jutott Szőlőbeli Örökségnek, távol 
Lette miatt ... gondját nem Viselhetvén ... Bodrok Ke-
resztúr Várossában Lakoző Nemzetes Nyári Intzédi György 
Ura(m)mal azon ... Jószág iránt, Léptünk illyen alkalomra, 
és megégyezésre [Alvinc AF; Incz. XI. 15a]. 1782: midőn 
a* Jószág elsőben Néhai Groff Csáki Sigmondné Haller Ka-
ta Aszszonj eö Nagjságára szállatt volt kevés ideig, azon 
alkalmatossággal az Adámosi nevezett Curia ... igen pusz-
tás alkalmatosság vala [Dombó KK; JHb XIX/22. 7]. 

5. - ház elhagyott/puszta zsellérház; casă de jeler pustie/ 
părăsită; verlassenes Scharwerkerhaus. 1758: Solymosi 
Pusztás Házamhoz bé telepitvén Glogoveczi Jobbágyomat 
Juon Kretsunt Feleségestől edjŭtt [Told. 21]. 

6. szerény, szegényes; modest, sărăcăcios; ärmlich. 
1703: Gyülekeztek vólt ide az Anyám Aszszony eo kglme 
Gyulatelki Pusztás Árva házához Becsületes Törvény Tévő 
emberek® [K; SLt 43. — aKöv. a fels.]. 1720: az sogor 
Gilányi Gyŏrgj Uram feleségestől... pusztás Házunknál lé-
vén Baktán, kértek azon hogy, kigyelmeddel szollanék, s 
inducálnám kigyelmedet arra, hogy az szegény meg holt 
aszony portékáját adná ki kigyelmed [Kv; Ks 96 Haller 
Gábor lev.]. 1721: (A kézfogón) Kis Aszony Havának 
ötödik napján Sz: Miklósi Pusztás Házamnál ... megjelen-
ni méltoztassa(na)k [Kv; Ks 95 Bethlen József lev.]. 1737: 
en Nagysagodott jo szűvel lattam volna pusztás házamnál 
ha magatt meg alázná a Méltossagos Ur [Szentiván Hsz; 
ApLt 4 Henter János Apor Péterhez]. 1738: Szintén az 
estve erkezvén pusztás házamhoz faradva vékony egesseg-
gel, mint hogy magam szemelyeben nem udvarolhattam 
Nagod(na)k, kivantam alazatos levelem altal Nagod(na)k 
Udvarolni [Sszgy; ApLt 2 Daczo Ferenc Apor Péternéhez]. 
1745: Csik Taploczai Pustas Hazamnal Szállót volna [LLt 
Fasc. 70]. 1749: Kedves édes anyád róla való megemléke-
zésedet igen kedvesen vévén, köszöntet ... várja látni úri 
személyedet, már valaha egyszer a bodoki pusztás háznál 
[Bodok Hsz; DanielAd. 274 Hídvégi Mikó Ferenc Var-
gyasi ifj. Dániel Istvánhoz]. 1753: Olá Kotsárdi pusztás 
Házatskámtol vitetett el Mlgs Groff Ur(am) 4 darab tserefa 
talpat [Medgyes; Ks 101 Árva Toldalagi Erzsébet aláírásá-
val]. 1755: vagyon szerencsém gyakorta eo Ngokat pusztás 
szallosomon látni, mivel minden nap kétszer háromszor 
még látogatnak [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-ből]. 

II. fn 1. parlagon maradt föld; ogor lăsat în paragină, 
pustieşag; brachliegendes Feld. 1702: Ezen Veteményes 
kért töviben, fellyűl vagyon egy jó darab pusztás . .. Vadnak 

ittis egy néhány gyümölcs fák, de kért nincsen egy Cseppis 
körülötte [O.brettye H; Bom. XXIX. 4. 10], 

2. tisztás, irtás; Iuminiş Lichtung, Rodung. 1727/1751: 
Mert pro commoditate et emolumenti közelebb, és szŭksé-
gessebbis Kapolnás Oláh falunak ad manus lévén pro Pas-
cuatione Pusztássa, pro Lignatione ã Faja tűzre épületre 
Deszkára, ugy hogy ă mit ă természet az Oláhfalviaknak 
denegált ă földből pro Agricultura, azon hellyeknek fáiból 
suppléálta pro arte lignaria [CartTr II. XXX. 5 határmeg-
állapító ítéletlev.]. 

o Hn. XVII. sz. köz.: az Pusztassanak hatarat az szoros-
sig tudom lenni [Nyújtód Hsz; EHA]. 1690: pusztas nevú 
hegi (szö) [Kál MT; EHA]. 1693: az Pusztaso(n) belól 
[Ürmös NK; EHA]. 1772/1812: Az Pusztásban (szö). A 
Pusztas előtt (k) [Kál MT; EHA]. 1834.AC pusztásba (sz) 
[Gombás AF; EHA]. 

pusztaság 1. kopár/lakatlan terület; pustietate; unbe-
wohntes Gebiet. 1571: tudom hogy kdnel niluan vagion 
minemw pusztasagba lakom Jt baniaba Jt pedig erdönkis 
Jgen szwkön vagion kerem kteket, mint jo szomszéd 
vraimat hogy tekintene meg illie(n) Szwksegemet segítene 
meg ktek [Bánya®; BesztLt 13. Casp. Szöcs a beszt-i bíró-
hoz. — aValószínűleg Szász-, később Mezőbanyica (K)] 
1671: Ez a kutya német követ Somlyón megrezzenvén 
valami adószedő törököktül, Sibó felé csapott és csak há-
rom somlyai katona levén vele s ö 18 lóval levén, Kolozs-
várra nem vihették ... hanem az pusztaságon jütt be s én 
Kolozsvár felől lesetvén, tegnap Báldrúl jővén Szo(v)átnál 
csak előtalálám insperate [TML V, 522 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz Boncidárol (K)]. 1710: Kivált a felső-országi 
magyarok, akik közel lévén a törökhöz, különben is min-
denféle nagy tágasság és pusztaság lévén, nem oly könnyen 
keríthetik azokot kézre, hanem sokan egybenverik magokot 
és széjjel vándorolni, kóborolni kezdének [CsH 91-2]: 
1744: az Ali Csiki Ménasági Határon Váson kapunál egj 
darab pusztaság, ki is régen szántó földből állott, bükkös, 
magjaros vágjon hozzá tartózandó [Ks 65. 44. 12]. 1751: 
ezen Haller reszre jutót curialis hely ... udvara lesz à kapun 

kivül levő pusztaság, és Filegorias kert [Fiátfva U; JHbK 
XXIV/14]. 1764/1766: marad egy kis Fetske farkú Puszta-
ság méretlen, mellyet ha fel szánthatnának bélé menne Cir 
3 Met buza [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 

2. műveletlen/parlagon maradt földterület; ogor/pămînt 
lăsat în paragină; brachliegendes Grundstück. 1574: Mar-
ton p(ro)ce (?) hity vtan Azt vallia hogi Eo Myweltette 
keremes zere(n)t az Igarto gčrgy zeoleyet, Twgia hogi 
Annyera valo pwztasag volt Benne hogi zekerelis meg tér-
hetek volna keozte, Aztis Twgia hogi Minden ez tendeobe 
teoly karót eleget veot beleh Eo homlitatot Nemely ezten-
deobe 32 Mas eztendeobe 40 Emberrel is benne Annyera 
hogi mostan ep az zeoleo [Kv; TJk III/3. 337]. 1719: Ezen 
puszta szőlő mellett az sztaniláék szőlöjők volt eszt a 
pusztaságot ujjalag fel fogván az Emberek az én mostan 
kezemnél lévő puszta szőlő hellyem mellett fogott es Hpitet 
szőlőt Lupa Gindila [PókafVa AF; JHb XXVI/54]. 

3. erdei tisztás; Iuminiş, poiană; Lichtung. 1757: ezen 
hellyen is Nagy Erdő volt, Csak mint egy búgjára valo 
hellység annyi pusztasága vólt [Gyszm; DE 3]. 1842: A 
Kökőrtsén tető nevezetű hellyen lévő Erdőnek ... a közepén 
végig pántlika formálag valo pusztaság vagyon, ezen erdo 
merőben idei vágott. — mellyen tsak bokrok voltanaK 
[Kakasd MT; DE 2]. 
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4. lakatlanság, lakatlan állapot; pustietate, loc în care nu 
se (mai) află (alţi) oameni; Unbewohntheit. 1606: ez 
zegeny hazank Dees eleiteol fogua ieoueuinbeol állott mos-
tannis romlot puztasagabul jeoueuinekbeol kezd uala ep-
peolny [Dés; DLt 285]. 1645: az veszedelem uta(n) csiak 
hamar, az mi falunk is puszta leuen miuel az eleőt Szászok 
laktak az mi falunkatis, Horuath Jakabne azzonio(m) akorj 
puztasagh ideib(en) senki sem volt gondot rea viselni kj 
asata az hatar keöueket [Szentjakab SzD; Told. 27]. 1753: 
a deciaráit Csüren puszta falu hellyet... töbször pusztaság-
ban értem, mintsem lakták volna, de ertem három, negy 
embert hogj lakot rajta Ezer hétszáz tizenhatban, tizenhét-
ben, tizennyolczban, a mikor szolga Biro voltam [JHb 
XXX. 9 Senior Andreas Szénási de Pánczél Cseh com. 
Doboka Jurassessor (73) vall.] | a több Jószág pedig mind 
Csáki Sigmond Ur által biratott érésemre; Rajtoczotis 
egészszen birta Csáki István ugy Vármezöt és pusztaságá-
ban állott Szent Mihállytis egeszszen mely már most Falu 
[JHb XXX. 9 Mich. Maxai de Récze Keresztúr jurassor 
Dobocensis (55) vall.]. 1755: pusztaság ollyan van Szeben-
be, hogy majd ä sintsen kinek köszönjünk, nem lévén senki 
ben ä Magyar Urak közül [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-ből]. 

5. műveletlenség; faptul de a fi necultivat; Unbebautheit. 
1546: Banffy Magdolna azony ... Egy feleel, masfeleel ... 
Bogathy Chaspar ... my athalwnk ... thenek illyen zerzesth 

• Az mynth Eleezer az fogoth vraym kezethek el wegez-
thek wolth, hogy az ke<sz> erdeebeel, Bogathy Chaspaar 
3 2 Ew nemesi hazaath meg Eppyche kyreel valokh (!) az 
fogoth vraim Leweleyész (!) wagyon, Mostan magokath 
meg gondolwan, esz Ew Erdeyeknek esz erekhsegekhnek 
Puztassagat meg-nezwen azonyom Ew kegyelme ... Ez 
mostan yewendet (!) húshagyó kedden keez penzyl aad Bo-
gathy Chasparnak keeth forynthoth, hogy Bogathy Chas-
Paar ymmar az kezh erdeebeele (!) az Ew haza Eppylesere 
esz chenalthathassara semi faath ne wagasson esz ne hor-
dasson [Panot4; DanielO 5. — aPanád KK]. 1617: Mint-
hogj az vezedelmes Jdeobe(n) Nem kerteolhette(m) Nagy 
Püztasagba(n) valek, az haz faranal En Engedelmembeól 
kerteolt vala Gal Mihalj ot az haznal az kit most Berej 
Balint bir [Mv; MvLt 290. 25b]. 1677: A' Földes Uraknak 
hatalmokban vagyon, mint akarnak disponalni a' saját 
magok határiban; mindazonáltal, ha mely Falunak határán 
valamely Szőlőknek, Szántó földeknek, réteknek helyei 
harmincz két esztendőknek forgása alat nem colaltattanak, 
é s a' pusztaság azokban harmincz két esztendőknek el-
telése alat praescribalni láttatot, azon falunak nem csak egy 
hanem tŏb Possessori-is lévén, mivel hogy immár tellyes-
séggel a' hoszszas pusztaság által kőz nyomássá avagy 
gyeppé tétetet... comprobállya a' fellyŭl meg-irt idők alat 
valo pusztában állását [AC 109-10]. 1681: Nagi szöllö ... 
Az mint az Inventariumbol megh lathatni pusztassagat, 
valoba(n) szükséges volna epittetni [Vh; VhU 43]. 1705: 
Másnap pedig reggel elindulván menénk az úr szolgájával 
együtt Kékesre, holott is hasonló pusztaságot találván, mint 
egyebütt, ezt a siralmas óesztendőt Isten akaratjából elvé-
gezvén Kékesen [WIN I, 658]. 1726: Lévén a T. Ecclesia-
J^k Túzok máiban egy regtül fogva nagy pusztasagban 
7 Ŏ Szőleje melly ... az idök(ne)k viszontagsági miatt igen 
el Pallagosodott... Mostan pedig T. Cantor Sz. Királyi Ger-
?®n Atyánkfia kezere vévén s munkaban vette [Kv; SRE 

1734: (A) specificalt Vén hegyi kisseb szőlőt N. Fe-
Kete Mihály ur(am) első felesegével coacquiralta de azon 

sö Feleségének bonumábol lévén az acquisitionak funda-
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mentuma, és azon szőlőnek pusztasagábol valő meg epité-
sével is (:mint hogy ep volt:) magának N Fekete Mihály 
ur(am) just nem approprialt [Torda; TJkT I. 30]. 

Szk: ~ban hagyatott. 1806: (Az a hely) pusztaságban 
hagyatott, mint viz aradásával kŏvettsel s porondal meg 
hánt helly marhák dereltenek azon a hellyen [Erdöszt-
györgy MT; WH] * -ra jut. 1677: mint hogj pedigh min-
den nemű ioszagom 1661 esztendőben puztasagra iutot 
volt semmi epület rajta nem volt aztis io gonduiseles által 
tizteseges epületekkel fel allitotta, es edigh ele uelem egi 
son kenyeren leuen minden iouaink egigyütt voltak [Szent-
györgy Cs; CsÁLt F. 27.1/32] * -ra jutott. 1677: A' Pusz-
taságra nem jutót helyekről is; ha a' fel-rotatot és számlái-
tatot Jobbágy, avagy annak maradéki; akkori helyekről el-
bujdosnának, meg-bizonyosodván afféléknek mind rovás 
alat valo lételek, mind penig a' hová mentenek légyen, az 
hol lakások találtatik lenni, azon Vármegyének Perceptori, 
vagy Városoknak Birái vegyék-meg rajtok, és szolgáltassák 
bé a' Tárházban, cédulát adván onnat a' kinek földéről ki-
bontakoztanak, mely cédula számban-is vétessék az adó 
szedőktől, és az el-ment Jobbágyoknak Urai, sem a' falu-
nak tőb lakosi érette meg ne károsittassanak [AC 70]. 

6. romos/lepusztult állapot; stare de paragină; Ruiniert-
heit. 1573: Kolosy peter... vallia ... vgy vegeztek Egimas-
sal hogi az felet4 Molnár Matthe tartozzék Eomaga fely 
chinalny Es az heazatiatis fedelei ely tharca kyre Rea felelt 
az Molnár, De azért vgian Nem chinalta Mind ez Ideig, 
Mikor Az azzony oda Jeot latogatni, es az pwztasagot latta 
zolt neky erte hogy Ne hadna pwztwlny ha benne akar 
Iakny [Kv; TJk III/3. 273. — aTi. a kerítésnek]. 1583: 
lattiak az mészárosok Thornianak heazattianak puztasagat, 
mely Nem illendeo illie(n) feo es lattatos Thoronynak 
Naponkent valo veszedelme Azért meg hattak varosul az 
Mészáros vraimnak hogj meg epichek ... kith ha az Mészá-
ros vraim el halgatnanak, tehát Biro vram chinaltassa megh 
... es az engedetlensegert melto Bwntetessel Akariak megh 
bwntethny [Kv; TanJk V/3. 275a]. 1590: Megh ertettek 
varassul eo kegmeok Biro vram panazzabol mynemeó puz-
tassagba legien az wendegh fogado haz kj miat feleo hogy 
twz myat Nagy wezedelem ne keowetkezzek egez varossul 
reánk wegeztek azért hogy Istállót iot rakassanak epittesse-
nek keobeol es egieb zwkseges helieket megh epittessenek, 
Eő kegmek azért erre kóltseget igírtek [Kv; i.h. 1/1. 133]. 
1609: Lattua(n) Asz scholanak felette Nagy pusztassagat 
Romlot Allapothiat Kenszeretetunk megy restauralnia [Kv; 
Szám. 12b/IV. 118]. 1666/1681: Viseltetvén dicseretes 
Eleimnek ... peldajoktul, kik az V Hunyad Varossat pusz-
tasagbul épétgették, Jöveveny emberekkel megh szállították, 
es kőzzülők esztendőnként bizonyos Taxa pénz fizetéssel so-
kakat szarnyok ala megh telepitették [Vh; VhU 316 Nic. Zó-
lyomi ad. lev.]. 1694: Sindelyezese penig ezen Haznak es Ka-
punak jobb reszént semmi sincs, az hol vanis feletteb el 
Sorvadot, Oldalai ezen Haz heja(na)k faragot fakkal vad(na)k 
egyben rodoltatva de azokis az pusztasag miat az Szel, es 
Esső erejetői meg bontakozodtak [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
1781: masok(na)k egy Krajtzarokban nem kerülő segitse-
geken kivül tsupán a' magam költségemen s faradsá-
gomon, egyedül én Isten segedelméből Özvegységemben 
majd egész pusztaságábol és romlásából építtettem s reno-
váltattam az Erdő Sz. Györgyi Ref. Templomot [MMatr. 
294-5 özv. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi Kata nyil.]. 

7. megbomladozás; stricăciuni, deteriorări; Beschädi-
gung. 1575: Meg Ertettek eo K. varoswl Kadar Gergel altal 
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Az Malombely puztasagot, Es az Vjz foliasnakis Bantasat, 
Azért eo k. varosul hattak az eleby 12 valaztot vraimra hogi 
meg laszak Es hwl mi fogiatkozast Esmemek az vjz folias-
ban, Minden kerneleden es zemely valogatasnelkwl Meg 
Igazichak [Kv; TanJk V/3. 120b]. 1711: Vagyon egy ház 
Szentegyház Uczáb(an) ... az ki most benne lakik sok 
pusztaság lévén rajta mikor belé ment a mit réá költött ha 
el adóvá tétetödnék az ház, refundáltassék az ö Epitése 
[Kv; Pk 6]. 

8. átv leromlott/pusztított állapot; pusztulás; distrugere, 
stare de degradare; Vemichtung, Verfall. 1653: Egy ideig 
lőn Báthori Gábor ott benn, de onnét esmét kijőve és Sze-
benbe szállá ... De egykor Császár a portáról követeket bo-
csáta Báthori Gáborhoz: hogy mi okon lett az nagy pusz-
taság a császár országán? [ETA I, 104 NSz]. 

Szk: ~ra jut. 1662: Ésaiás is így jövendölt ellenek: Or-
szágtok pusztaságra jut, várositok felégettetnek tűzzel, a 
Sión leánya úgy marad, mint a megszedett szőlőben a 
kunyhó, és kicsinybe hogy úgy is nem jár, mint Sodorna, 
Gomora [SKr 708] * ország -a. 1662: Elhiszem, mivel 
látom is szememmel; úgy hiszem, nem sok nyereség volt 
odabe, talán jobb is lett volna be sem menni, csak azért, 
hogy látogassák az országnak pusztaságát, ők is pusztítsák, 
az mi még megmaradott [TML II, 324 Teleki Jánosné Te-
leki Mihályhoz]. 1666: Az budai vezér követe expeditioja 
csak ez: megírta urunk ő nagysága neki, hogy netalám 
mikor ő hozzá az a parancsolat érkezett, nem érkeztek volt 
be az adóval, azután beérkezvén, bevették s mentségünket 
is meghallották; oka pedig az késedelemnek az ország 
pusztasága, az váradi törököknek sok hódoltatása [TML III, 
559 Naláczi István ua-hoz]. 

9. pusztítás, dúlás; pustiire, devastare, distrugere; Zer-
störung. 1678: bizony semmiképpen az gyalogságot be 
nem vihetjük, mert ki sem jüttünk volna mi onnan, ha 
megtarthattuk volna odabe az gyalogságot, de az sok pusz-
taság miatt elidegenedett attúl az födtűl [TML VIII, 177 
mezei gyalog hadnagyok ua-hoz]. 1710: Ki tudná leírni 
vagy elészámlálni, mennyi károkot tőnek Erdélyben, 
mennyi pusztaságot mivelének, jó lélekkel merem írni, öt-
ven esztendeig a német császárnak megadhatta volna az 
ország a portiót abból a sok kárvallásból, mégis az ország 
amiatt úgy el nem pusztult volna [CsH 336-7]. 

10. nyomorúság; mizerie, sărăcie; Elend. Szk: ~~ra jut. 
1704: Ezen esztendő az Isten haragjának s tűzzel vassal 
való pusztittatásunkkal mostoha ideje levén ... több k. hely-
ségekkel s templomokkal edgyütt ége el 14. Április drága 
szépségű s ritka ékességű sz. templomunk s egész falunk s 
jutánk soha meg nem lábalható kietlen pusztaságra [Uzon 
Hsz; SzO VII, 126]. 

pusztaságos lakatlan, néptelen; nelocuit, nepopulat; 
unbewohnt. 1727: Régen az Néhai Rákóczi György Feje-
delem Lengyel országban való menetele és hadának oda 
való veszése alkalmatosságával, és akkor az országban fenn 
forgo sok egyéb változásokbannis ... Korod nevü falu, igen 
megh fogyott, és megh pusztult, hogy tsak három vagy 
négy Gazda emberek ha maradtak benne, és azon pusztasá-
gos állapottyakor, Korodnak Tőrtént hogy egy Salamon 
nevü Papot... valamely gyilkos, meghõlt volna [Ks 12/111 
Fületelkiek4 vall. — aKK]. 

pusztásan 1. romos állapotban; în stare de paragină; rui-
niert. 1706: Óltszemin4 ... vagyon edgy Major ház forma 
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udvarház, fából csinált, hozzája való istállók sütő házak, és 
egyéb épületek pusztáson vadnak, nem régen kezdettek 
epiteni [Törzs. Rákóczi inv. — aHsz]. 

2. vagyontalanul; fără avere/bunuri; ohne Vermögen. 
Szk: - marad. 1738: az tatár gyekét el égeté megint ujjolag 
az Isten rá Segitte sok kölcségem utan, az kurucz világ elöt 
pediglen apàmtulis pusztáson maradván, mikis árvákul, 
akkoris nékem jutván meg építettem volt, és így csak ma-
gam értemre háromszor építettem meg [Ks 14. XLIIa Kor-
nis István végr.]. 

pusztásocska eléggé kopár, elhanyagolt; neîngrijit; 
ziemlich öde. 1769: hogy ha munkát tétet eő Nagysága 
azon szőlőb(en) (:mint hogy pusztátsotska8:) verificalod-
van, menyi munka ment reá; aztis a szőlő mellé todván tar-
taz(z)am meg fordítani éő Nagyságának [Ádámos KK; 
MbK IX. 39. — aTollvétség pusztásocska h.]. 

puszta szesszió elhagyott jobbágytelek, deszerta; sesie 
părăsită; verlassenes Leibeigenengrundstück. 1671: A' 
Váradi Nemes és Vitézlő Rend Atyánkfiainak alázatos 
instantiajokra Désen, ô és Uj Tordában, Egyház-Falvában-
is az Uratlan puszta sessiok hogy connumeraltassanak, és 
számokra lakó hellyŭl adassanak és deputaltassanak, azok-
hoz ab antiquo biratott s' birattatott hasznos hellyekkel, 
Malmokkal és Vámokkal edgyütt, egész Országul annual-
tunk, Végeztŭk-is Nagyságoddal edgy consensusbol, hogy 
connumeraltatván az meg-emlitett sessiok és fundusok, 
azon specificalt hellyeken illyen declaratioval, hogy a' 
melly puszta hellyekhez valaki praetendensnek mondgya 
magát, az ollyanokhoz tudni-illik, mellyek régtūl fogván 
pusztán állottak, ne legyen elég csak szóval az ollyanokhoz 
való competentiaját állatni, hanem doceallyon rólla [CC 
46-7]. 1716: impignoralom ... Elekesen4 az Falu derekban 
vulgo la Gruj ket puszta sessiomat [Hari AF; DobLev. 1/90. 
— aAF]. 1747: Az Falu alsó vegiben ... puszta Sessio me-
lyen vagyon egy igen kicsin kunyo (!) forma regi hazacska 
le omlo felben [Kilyén Hsz; LLt B. 20]. 1756: azon utrizalt 
Puszta Sessiobol ... az emiitett Sellérek kozzül egyik 
úgymint Elek István ki hala, és akképpen Pusztán marad-
ván az meg nevezett Session lévö ház, tsak hamar el rom-
lék [Burjánosóbuda K; JHbK XLIII/27]. 1759: Ezen ... 
Szántó és kaszál Io hellyeket ä Borsovai Jobbágyok bírják 
azon kivül, mellyeket Kovács Mihálynak adtanak ã Gyepű 
vagy is határ kert csinálásért, mellyel tartoznak ă Specifi-
calt Puszta sessio után [GöröcsfVa Cs; BLt 9]. 1763: A 
Falunak leg felső vegiben egy egész puszta Sessio, mely 
hajdon volt a Bukur Kis Mosiaja ... A Falu közepe felé egy 
fél sessio Juon Gsurka Mosiája féle [Hortobágyfva Szb; 
Bom. XXIXa. 19 néhai Hortobágyi Gergély György 
conscr. 32 ]. 1777: (A) puszta Session ... két házakot épitt-
vén és azokra Embereket plántálván ... annak utánna ••• 
meg osztották [Ne; DobLev. 11/494]. 1813: Az alsó Fa^ 
végin ... puszta Sessio vicin(usa) fejjül a hidra bé jár° 
Sikátor, alol a' Lörintzi Moses Jószága, bötüül a' Tanorok-
ra bé járó Sikátor, más felöl bötüül a Lörintzi Fiak birtokok 
[Újszékely U; WassLt]. 1818: puszta vagy Deserta Sessio 
... vagyon rajta egy hitván Ház [Nagyajta Hsz; LLt]. 

Hn. 1767: Tit Páterek kapuja előtt levő puszta Sessio 
[Ilyefva Hsz; EHA]. 1781: Alsó Bentzéd végiben való 
Puszta Session (k) [Bencéd U; EHA]. 

Szk: antikva ~ puszta ős-jobbágytelek. 1734: A melly 
antiqua sessiokon lakó Haz vágjon de p(rae)senti, bar pusZ' 
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ta legjenis, hasonlóképpen amelly antiqua puszta sessiokat 
vagj fel fogni kezdettek hogy Házat Csinállyanak reaja 
vagj az Ház Csinálás iránt assecuratio lehet az ollyan Há-
zakra es Helységekreis egesz nyilla adattassek [Dés; Jk 
446b. — aÉrtsd: nyílfòld] * bennvaló 1777: Baczka 
Madarasan ... egy Darabatska ben való Puszta Sessiója ... 
háram Darabatska szántó földekkel [Hr 1/17]. 1781: Kőz-
tanorok nevű hellyben egy Benvalo Puszta Sessio [Firtos-
martonos EHA] * kolonikális 1740: Csulje Zaharia bir 
egy Puszta Col: Sessiot is, mellj az maga Telkéhez vágjon 
kertelve, mint hogy mellette vólt, mellj puszta Sessio után 
lévő földek, és kaszálló helyek a' többi között el elegjedvén 
disztingváltattni nem tudat(na)k [Nagyoklos TA; Ks 89. 
38]. 1743: Második örökség ... mind alsó, mind felső vé-
geivel határosodik vagy ütközik meg ă Meltgs Groffné 
Kollatovich Kata Aszszony ő Nga puszta Colonicalis Ses-
siojiban [Vajdasztiván MT; BálLt 86]. 

puszta szessziócska elhagyott jobbágytelkecske; sesie 
mică părăsită; kleines verlassenes Leibeigenengrundstück. 
1732: Vagyon egy puszta mocsáros Sessíocska... ezen Ses-
siotska ... minden külső appertinentia nélkül vann [Göcs 
MT; KS 17/LXXXIII]. 1767: ezen puszta Sessiotskát ... 
által adta volna hoszszas szolgálataiért [F.gezés N K ; Berz. 
3. 7. C. 6]. 1783: Czerjék Ferencz vr(am) mind két ágon s 
életb(en) Lévő edes Gyermekei meg edgyezett kőz akarat-
ból egy más között kívánván ... mint (!) két agat illető rész 
Portiojokat meg osztani ... Nyil Vonás szerént... ugy hogy 
ki menvén az irt osztozo Atyafiak mérjék el, nem kŭlőm-
ben azon puszta Sessiotskát is ... hat fele mérvén kinek 
kinek Cincus szerint való része a fenn irt Numerus szerint 
jutott [Zoltán Hsz; Borb. II]. 1817: Vagyon ... égy el 
süllyett puszta Sessiotskaja [Buza SzD; LLt Csáky-per 28. 
L.2]. 

Szk: nova 1775: Nova Puszta Sessiotska [LLt Csáky-
Per 107 L. 14]. 

puszta telek elhagyott jobbágytelek, deszerta; sesie 
Părăsită; verlassenes Leibeigenengrundstück. 1642: Mely 
Sententiaban, Relatoriaban, es Regestrumban vilagosson 
megh vagyon osztva azon ... Ficz Ersebet Assonyra, ver 
szerent rea haeredalt Joszagh, ugy mint azon az Nagy 
Meregion, Ficz Jstvantol el perlet Udvarhaz ki most puszta 
hely cum omnibus suis pertinentiis ... az Puszta telekek 
utan való Feőldeket es Reteket, az ide ala megh irt Eoregh 
emberek hitek szerent mi nekünk oculata revisionkba ki 
mutogattanak [Nagymeregyó K; JHbK XVIII/20]. 1683 k.: 
fagyon Egy Puszta Telek szántó Földivel etc. mellyet 
bőcsüllőttenek vagy Törvény után (!) Foglaltanak el addegh 
[nigh Zalogiat le nem Teszik ... az esztendeőbeli hásznáért 
's tartozik ã ki Colallya le tenni Flor Nro. 1 [Szilágyszeg 
Sz; SzVJk 136]. 1716: olyan fugitivus jobbágyoknak re-
ductiójában is és jó kezesség alá való vetésében, melyek 
Kraszna vármegyében laknak szorgalmassan munkálódjék 
és az puszta telkeket itt Krasznán közlebb mind affelekkel, 
jnind más jövévényekkel megültetni hova-hamarébb mun-
kálkodjék [BfN Krasznai cs. Rhédei Pál ut. Mészáros 
Ferenc krasznai ub-nak]. 1797: Azon két Nemes Ember aki 

Puszta telket ki fogatta; az Szőllőt igen jol míveli, a 
Pfaestatiokotis rendes idejeben meg adják [Vízszilvás SzD; 

IX. 2. 158]. 1806: mi pedig tudjuk bizonyoson hogy 
?kkor is meg mondottuk hogy mi egyetlenben egy puszta 
leieknél többet itten Vérvölgyőn az utrizált Részre tartozni 
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nem tudunk 's mais abba a' szoba maradunk [Vérvölgy Sz; 
BálLt 68]. 1852: Harii Algya Nyíhaíla egy puszta telekért 
... tészen 20. napot [Nagylak AF; DobLev. V/1341]. 

Hn. 1719: Somborj Jánosné Aszszonyom puszta Teleke 
[M.zsombor K; EHA]. XVIII. sz. v.: A Majorok közt lévö 
Puszta Telek [Dés; EHA]. 1828: a Babosok puszta Telkek 
[Nagynyújtód Hsz; HSzjP]. 1840: A' Halastó uttzába égy 
puszta Telek (sz) [Krasznahorvát Sz; EHA]. 1847: sikator-
bani puszta telek [Ákos Sz; EHA]. 1856: Simény utzába 
egy küs puszta Telke [Kissolymos U; EHA]. 

Szk: belső-. 1825: egy belső puszta Telkem ... egésszen 
kerítetlen ... az Húsvét utánni csonka Héten az kerteléshez 
hozzais fogok [Mv; Told. 7]. 

puszta telkecske kis puszta jobbágytelek; sesie mică 
părăsită; kleines unbewohntes Leibeigenengrundstück. 
1830: egy benn való puszta telketskét [Etéd U; NkF]. 

pusztít 1. (ellenség/rabló) garázdálkodva fosztogat; a 
prăda/jefui/pustii; plündem. 1618: Hozták ezt is Perzsia 
felöl, hogy az fővezér bément az derekában Perzsiának, 
országot pusztít-ront szörnyön: az perzsiai hadak imide-
amoda elállottak előttök csoport hadakkal. Az hír csak 
eddig hallatik [BTN2117]. 1619: Erre ugyancsak igen ked-
vetlen ismég monda: Bátor az te ítíleted szerént légyen is, 
de ha az hatalmas császár hüvségéhez akarják magokat tar-
tani, úgyis nem kellene az hatalmas császár országát pusz-
títani [i.h. 244]. 1653: Básta a hajdúkat hozzája hivatván, 
megparancsolá, hogy az országot ne pusztítsák, hanem a 
táborban légyenek [ETA I, 61 NSz]. 1672: Most egyéb új 
hírek Istennek hála nincsenek. Lengyelország felől semmi 
bizonyost nem hallhatni egyebet, hanem hogy az tatárság 
égeti s pusztítja [TML VI, 264 Katona Mihály Teleki Mi-
hályhoz]. 1705: Ugyan ma feljüvén Acton a generál paran-
csolatjából, az úrnak bécsi levelet hozott, melyet Káinoki 
uram írt az úrnak. Kiben írja, hogy Rákóczi uramat meg-
verték volna és a dobját is egyébbel együtt elnyerték etc. 
Az nagy armada általjött a Dunán, a kurucok ellenben fel-
küldöttenek Morvába égetni, pusztítani, hogy distrahálják 
az armadát, de a császár megírta, hogy csak lássanak do-
loghoz [WIN I, 559]. 1717: bizonyoson constál a pogány-
ságnak be űtese Beszterczénél, Számát bizonyoson nem 
halhattyuk eleg az hogy igen sok, kik is az mezőssegre, 
csak nem az marosig portáz, pusztit, éget [ApLt 2 gr. Hal-
ler János Apor Péterhez Nsz-ből]. 

2. tönkretesz, kárt tesz vmiben; a distruge/strica; 
schaden. 1605: azt kerdek ... hogy ha tudo(m) ki hordotta 
az eó epületet kértét hazat mjet, kj puztitotta [UszT 19/14 
Martha Relicta quonda(m) Agilis Francisci Barrabas In 
Zombatfalwa vall.]. 1608: Az hazat penigh Eztendeonkent, 
mint iobban Lehet Berben adgia, wgy hogy ne puszticziak 
mely haaz Berreol zaamot adgion Jeowendeoben [Kv; RDL 
I. 83]. 1635: Tudom azt hogy el puztula az haz, de ki puzti-
totta, azt ne(m) tudom [Mv; MvLt 291. 43b]. 1654: Jsten 
engedelmebeōl Edes Fiam ide Fejervarra jeöuen it való 
gonduiseleödet éleŏmb(e) hiuattam vala, az mint ertem sok 
karral es fogyatkozassalis vadtok it való hazatoknal, miuel 
az mely hitua(n) Ember ot lakik csak pusztit inkab hogy 
sem hasznot tenne, de arról éz uta(n)nis beszelhetünk 
[BesztLt Kemény Jánosné Kállai Susanna aláírásával]. 
1677: Ha valakik Joszágokat a* Potentiariustol Törvénnyel 
keresvén és perben lévén véle, az alat az In Causam 
attractus itilvén azt, hogy a' Jószág Törvény szerint ki kél 
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kezéből, azt pusztulni hadná, vagy ö maga-is szánt szán-
dékkal pusztítaná, in hoc Casu az Actor a' Jószággal 
edgyŭt a' kár tételt-is kereshesse, és a' Jószággal edgyŭt 
az-is néki meg-itiltessék [AC 176]. 1724: Ha valaki hü-
velykes Gabonát lopna tarisznyával szotyorral pusztítana 
33 Pénzig megbüntessék ha kaszával kaszálná az Gabonát 
forint az büntetése az mákot hasonló képen [Kisborosnyó 
Hsz; SzékFt 32]. 1754: Ezen az helljen békességesen birtak 
a hol most állunk a Várhegy alljaiak a kerten alol Lakatos 
Tamás feljűl pedig Korpos Pál posztitották [Várhegyalja 
Cs; LLt Muska Vasilly (55) vall.]. 1795: Horsa Vaszi ... 
régen meg érdemiette volna az akasztó fát mivel mind 
másokat mind az Urakot örökké lopta a Joszágot pusztítot-
ta [Elekes AF; BK]. 

3. (erdőt) irt; a defrişa; ausroden | erdőt veszteget, kárt 
tesz benne; a pricinui pagube într-o pădure; einem Wald 
schaden. 1647: Vagion egy darab Tilalmas Erdejek, Epit-
tesre valo de ereo szakkal is az szomszédság rea megyen, 
puztittiak vesztegetik [Teremiújfalu KK; BK 48/16]. 1724: 
Az Pojánt és Falu fel fogot erdőket valaki erdőiné pusztíta-
ná szántaná három forintokig az Falu büntesse meg [Kisbo-
rosnyó Hsz; SzékFt 34]. 1747: ezen Motsi ... Okolis nevü 
Erdejét... ezen egesz Motsi Falusiok pusztítatták, s rontat-
ták, nem tagadam mert magam is gyakarta hordattam az fát 
belölle magam számamra [Mocs K; Ks 5. X. 7 Kalljan 
Mihalj (50) zs vall.]. 1754: Ezen heljségen a hol most 
állunk még egyszer fel kertelték volt ezen esztendőben az 
Muskák de Puskás Tamás Uram le vágotta most látom 
Ujolag fel kertelték a Muskák mind végig ... ezen helljet 
mind birták Vár hegy alljaiak Nagy erdős hellj vala hanem 
Koipos Pál Lakatos Tamás kezték pusztítani derekasint, 
műis Kosárokot tsináltunk réája a kerten feljül valo hellj-
ségre [Ditró Cs; LLt Dobra János (60) zs vall.]. 1766: A' 
Falunak igen szorgos gondja légyen arra, hogy a' kezünkbe 
engedtetett Erdőt, Senki ne vagja, ne pusztítsa, ne hordgya 
Szánto-fÖldnek, Rétnek ... ne fordítsa, ne irtogassa [Toroc-
kó/Gyertyános TA; Bosla]. 1771: a Dévai Dominiumhaz 
tartazatt Batrina nevü Falu határinak metai között... az Er-
dőket ki vágta, pusztítatta? ... eztet ki engedelméből vagy 
parantsalattyabol cselekedte? [H; Ks 93. XIX. 6 vk] | az 
erdőt minden tartozkodás nélkül vgy vágták, rontatták és 
pusztítatták mint az magakét [Nándra H; i.h.]. 1797: Falu 
Közönséges osztotlan hellyei vágynák Magyar Ujj Falunak, 
csiheres bokoros erdők felesen vágynák, de erössen meg 
pusztultak, mint hogy mindennek szabad élése vagyon ben-
ne, erössen le vágták 's pusztították 's most a' Falu mar-
hája legelődik rajta [M.újfalu K; CU IX. 137b]. 1814: (Az 
erdőt) mind az érdeklet Szovátai közönség mind a Tiszte-
lettel kinevezet Possessor Urak mind magok, mind mások 
hasznokra s számokra szabadosonn élik és pusztittyák 
[Szováta; Bereczki József lev.]. 

4. öl, gyilkol; a ucide/omorî; töten. 1716: az elmúlt Esz-
tendőkben az Nimet vitézek alkalmatosságával az Laboncz 
es Kurucz nevezeti alatt az magyar nemzet egymás ellen 
Rebelálván edgyik az másikot rontotta pusztította [A.cser-
náton Hsz; HSzjP]. 1774: A muszka is megbékélett a tö-
rökkel, Moldovát, Havasalföldet visszaengedte a töröknek. 
Amellett mindazokért a károkért, melyeket tett eddig a 
kereszténységen, adjon 50 milliót. Szegény magyar, min-
den nemzetek felett tégedet pusztított ottan-ottan s még is a 
te vérednek árát más veszi fel [RettE 337]. 1810: A vizek 
mellet, és vízben(n)is találtató veszedelmes kigyokat köte-
les lészen az arendat(or) pusztítani [Km; KmULev. 3]. 

5. (állat) kárt tesz vmiben; (despre animale) a produce 
stricăciuni în ceva; (Tier) schaden. 1756: Asztis tudom bi-
zonyoson hogy Balog Uram ökrei, Tehenei, Sertéssei az 
Me(ltósá)gos Uraság Csürít dúlták, prédálták, s pusztítot-
ták, kivált az Zabját s Maiéját de Senki Sémit Sem mért 
szolhani (!) [Nagysomkút Szt; TKI Pap Gábor (28) jb 
vall.]. 

6. (tüz) károkat okoz; (despre incendii) a distruge, a 
pricinui pagube; (Feuer) schaden. 1817: mikor már a tüz a 
mü uttzánkann végig futott pusztítva le jödegeltem az 
uttzánn a Szegény el pusztultak Kárait nézni [Torda; 
KvAkKt 368]. 

7. nyomorgat vkit, kegyetlenkedik vkivel; a chinui pe 
cineva; jn quälen. 1764: Etsém ... mindenből magát ki 
pusztítván, minden igasság, és Törvény ellen azon kevés 
Ditsö Sz. Mártoni Portionkra tette kezét, és annak minden 
Szöllőit Szedi Incompetenter, földeit, füveit vesztegeti, de-
lapidalja, embereit pusztittya, kergeti, zaklattya, és veri 
[Dicsősztmárton; Ks 22/XXIaj. 1782: A mi ... a Tüzelésre 
valo Erdőt illeti, azon végre bizonyos részt ki szakasztot-
tunk annak élését nem ellenzük, de hogy az is ugy légyen 
mind eddig volt, hogy tudni illik a hellységnek az eleje pro 
lubito pusztította a szegénységet nyomorgatta, húzta vonta, 
a mint Tavally is esett, hogy harmintz forintnál is többet 
húztak a szegénységen, s azt az Elől járok meg itták [To-
rockó; TLev. 4/6]. 

8. elherdál; a risipi/irosi; verprassen. 1764/1765: a' mi 
kevés Jószág kezemre jutott, es Vagyonotska edes Atyám-
ról, azokat nem pusztítottam, Sőtt imitt amott a* mint lehe-
tett Szaporítottam [Ks 14. XLIIa Komis Ferenc végr.]. 

pusztítás I . garázdálkodás, fosztogatás; prădare, jefuire; 
Plünderung. 1605: En ezre Jllyen valazt tezek nem taga-
dom en azt hogy Berze mihaly nem adoth volna en kezem-
hóz flór 100. de meg az Zekely moses meg veresenek 
elötthe mikor* az hadaknak Jöueset Erteötthe volt feluen az 
Jdegen nepnek puztittasatul, nem hogy az mas Ember 
marhaiat vöttem volna kezemheöz tartanj Illyen vezedel-
mes wdeöben de sót Jnkab az magaménak meg tartasa-
banis nagy sok busulasom gondüiselesem volt hún tartsam 
meg [UszT 19/9]. 1653: A szüret elérkezvén, Básta mind 
bévivé minden hadát Háromszék felé, és ő maga Prásmár-
hoz szállá. Valamíg itt kün szűreteztek, mind ott tartá 
hadait, hogy a hadak ne tégyenek akadályt és kárt a szőlős 
embereknek; mert immár a búzának az ára felment vala a 
nagy pusztittás miá, és nagy éhség kezdett vala lenni [ETA 
I, 74 NSz]. 1662: A tatár chám is azonban a megírt passá-
val, vajdákkal s egynéhány ezer kozáksággal (kiknek jó 
barátságokkal némellykor nagyon biztatnók magunkat) az 
országra a Boza útján beütvén, rettenetes égetést, pusz-
títást, rablást, öldöklést tesznek vala [SKr 437]. 1696: 
Felséges Fejedelmünk II. Ferentz ... a' kegyetlen Frantziak 
pusztitasai ellen ... az Istenb(en) helyhezteti bizodalmat 
[M.bikal K; RAk 22]. 1710: Azalatt a kurucok, tatárok, 
törökök kiszéledvén az egész országra, számtalan praedá-
lást, pusztítást cselekedének, a havasalyföldi vajda hada is 
számtalan ménest, marhát takaríta ki Erdélyből Havasal-
földiben [CsH 230]. 1784: Felettébb valo lelkünk fajdal-
mával hallottunk 's hallyuk fŭleinkelis naponként egész 
Városunknak kōzõnségségesen (!) minden meg választás 
nélkül némellyektöl a' Mágnások előtt tett, 's mostanis 
continuálando vádaltatását 's conseqventer a' prédálásra s 
pusztításra fel támadat Oláhokkal egyenlő c a t e g o r i á b a n 



1079 

hasonlitván akasztó fára és nyársra való condemnáltatásat 
[Torockó; TLev. 4/12]. 

2. rombolás, tönkretétel, kártétel; distrugere; Vemich-
tung. 1571: Az ferdeos feleol ... azt Mongiak hogy fo-
gadiak megh ... az ferdeo haznal Lakyek es oltalmazza 
pwztitastwl az ferdeo hazat [Kv; TanJk V/3. 33b]. 1600: 
Az sok puztittas Uthan viszontagh veotte(m) Vgian kerti-
nek Epittesere es Leszaszasara veszzeot d 52 [Kv; Szám. 
9/XIII. 4 Damakos Máté isp. m. kezével]. 1618: az éktelen 
iszonyúságról, azmi az háznál esett és az kűvül való pusz-
títításról-rontásról most Nagyságodnak nem írok [BTN2 

120]. 1664: az mi penig ezek közöt késérveseb még sok 
hamis njelvek moczkolnak bennűnköt hamisul s csalardul 
mint ha mi hivattuk volna be azokot az koborlokot ennek 
az szeghin Hazának pusztítására [UszLt IX. 75/70 fej.]. 
1677: Gyakorta a' verus Haereseknek el szenvedhetetlen 
károkat tésznek a' Dotalista Relicták, joszágoknak vagy 
szánt szándékkal való pusztitásockal, vagy természeti s' 
néha egyŭgyŭségböl való gondviseletlenségeckel [AC 
100]. 1705: Ma kimenvén az úrfiakkal a mezőre gyalog 
sétálni, azalatt amint értettem megérkezett Forgách uramtól 
a Gubemium válasza, akit a faluk pusztítása iránt írattanak 
volt az urak a generál akaratjából [WIN I, 282]. 1784: (A 
lázadás) midőn ... in hoc A(nno) 1784. Diebus 10 et 11 
9bris a' Bedelei és Gyertyánosi határakra bé hatot volna és 
az ottan lévö Uraság jószágaiban pusztításokat és prédálá-
sokat kezdettek tenni leg ottan minden késedelem nelkŭl 
tudositattuk a' Mlgs Vice Ispány Urat [Torockó; TLev. 
4/12]. 1807: szoktanaké másoknak is gyűmōltsōs, vetemé-
nyes Kelteikben gabonaikban kártekonykodni pusztításo-
kat prédálásokat űzni, ha igen mi modon és mikben állanak 
azok ? [Kakasd MT; DLev. 3. XXXV. 13]. 

3. fosztogatás/kártétel eredménye; devastare; Plünde-
rung. 1653: Azért Marosszék is hozzá állaa alkalmasint 
Aranyosszékkel együtt, de nem mind. De Háromszék lát-
ván a pogányságnak rettenetes pusztítását, rablását, nem 
állának oda, hanem magokra más gondot viselének [ETA I, 
80 NSz. — "Székely Mózes mellé]. 1702: Mi okon kelletet 
... Adám Ersebetet, és hűtős Urat Bodrogi Miklós Uramat 
in jus attrahalnom, Exhibealt R(e)latoriambul kitetczik, mi 
oktul viseltetvén eo kglmek Kis halász utczaban ... Leanyo-
mat ... jus szerint illető örökségét Vak merő keppen min-
den jus kivül... be szállótanak, be szalvan rajta talalt Gyü-
mölcseit nyilván való karara leanyomnak magamnak el 
tékazlottattak, annak felette ... Draga kőlchegemel takaro-
dót szenamat el hordot (!) ... azt kivánom hogy minden 
karomat és az haz körűi való pusztitasokat... refundalyak 
[Dés; Jk 323-4]. 

4. (erdőbeli) kártétel; pricinuire de pagubă (în pădure); 
Schaden (im Wald) | erdőirtás; defrişare; Ausrodung. 1773: 
Ők minket Gyogyiakul ... azzal vádolta(na)k hogy azon 
erdőt tellyességgel el pusztittjuk, hanem a ... Gubemium 
minket tiltsan el azon pusztítástól [Felgyógy AF; WH]. 
1 786: (A város erdejét) ha magak nem őrizték volna eleitől 
fbgvást... és az kik azaknak hatsak alattambanis az tilalam 
ellen pusztítására ménnek nem büntetnek mai napan nem 
volna erdejek olly allapatban, mint vagyan [Torockó; 
TLev. 4/13. 10]. 1801: ... a tekintetes nemes unîversitás 
által kirendeltetett deputatio tagjai ezen nemes vidék öblei-
ben levő erdőknek káros pusztításait és pusztításainak aka-
dályoztathatását tapasztaljuk a következendőkben: Pusztí-
tásait tapasztalják 1. A majd minden őszszel, tavaszszal 
gyakorolni szokott zavar-égetések által. 2. Az oly véghe-

pusztulófélben 

tetlen sok branyistyák kerítések által, melyek csak egy 
esztendőre is alig hoznak hasznot Pusztításai megakadá-
lyozhatására pedig eszközökül véljük a feljebb megirt 
punctumok következések rendje szerint4 [Kővár vid.; ErdO 
II, 770-1. — aKöv. a fels.]. 1814: Tessék ... a Circumvici-
nált Mátyus-Erdejinek akár nyilván, akár titkon lehető élé-
sétől, pusztittásátol ... legottan meg szűnni [Szováta MT; 
Bereczki József lev.]. 1816: Megjárván minden Uradalmi 
erdŏkŏt ... temérdek irtásokat, és pusztittásokat találtunk 
[Ribicsora H; Ks 118 Vegyes ir.]. 1822 k: az erdeimben 
való járást, praevaricálast, pusztítást keményen meg tiltat-
tam [K; KLev.]. 

Szk: tesz. 1681: vagyo(n) egi nagi Erdő, melyj az vá-
rassal-is kőz; (:többire bikkes, Tölgyes:) ... Ennek makk 
termő fajanak le vaghasa 12 forint tilalomb(an) tartatnék ... 
ezen Erdőben Nalaczi Vr(am) eő kglme jobbagyi nem 
keves pusztítást tesznek, indiferent(er) minden fele fát 
szabadosso(n) le vágván [Hátszeg; VhU 150]. 1774: ezen 
érdőnek Falu felöl való része ... közelebb lévén ... mind az 
Udvar, s mind az Falusiak szükségére Nagy Pusztítást, és 
Csonkítást tett [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 

5. (állat) megölése/elpusztítása; omorîre (de animale); 
Töten (eines Tieres). 1813: azon kártékony állatnak pusz-
títására ... a jol meg száraztott Farkas almát4 amint tsak 
lehet leg apróbb porrá törettessék, mert más képpen a' 
Farkasok pusztittására szolgálo ezen ezköz minden haszon 
nélkül való lészen [BesztLt 329 a gub. Beszt. városához. — 
aÉrtsd: kell készíteni]. 

6. (betegség okozta) áldozatszedés; bîntuire, ravagii 
(cauzată de epidemii); Opfer (wegen Epidemie). 1801: a' 
természetes himlőnek veszedelmes ragadó mirigye a' meg 
nőtt Emberekben-is, de kiváltképpen a' Gyermekekben ... 
nagy pusztítást, és félszegséget okozott [DLt nyomt. kl]. 

7. elherdálás; risipire, irosire; Verprassung. 1783: (A) 
tanczbol fertelmes bujasag es boromnak s palinkamnak 
feslett erkoltsŭ szemelyekre lett pusztitasa s torbezlasa kö-
vetkezett [Bözödújfalu U; Pf]. 

pusztító I. mn 1. garázdálkodó, fosztogató; jefuitor, care 
jefuieşte; plündernd. 1605: csak a tegnapi napon is, tudja 
csak Isten mely nehezen tartóztathattuk meg az hadat4, 
hogy Medgyesre a várasra reá ne menne és neki nem 
gyújtogata: most is azért újolan requiraljuk kegyelmeteket 
amice tanquam fratres ... hogy kegyelmetek êz idegen dúló, 
pusztító nemzetséget szállítsa ki országunkból [SzO VI, 11 
Az erdélyi nemesség elöljárói Nsz városához. — aA hajdú-
ságot]. 1613: Eo felsege2 az Haidusagott le cziendesiczie, 
es az orzagbol ki igaziczia, minden helliekreol az dulo 
fozto es orzagunk puztito Latrokott amoueallia, hogi min-
den rend iarhasson bekessegesen utaban, es lakhassek min-
den iambor iozagaban s hazaban [KJ. — aBáthory Gábor]. 
1662: Már azért a fővezér Mustafa passa ásiai és európai 
temérdeki nagy erővel Nándorfejérvárnál múlatván, s a 
tatár chám is túl Moldova felől minden erejével közelget-
vén, az szegény maroknyi hazának romlására majd meg-
számlálhatatlan ellenséges, rabló, pusztító, égető sokaság 
vonattatik vala [SKr 427]. 1690: Joannes Georgius de 
Begmansfelt suae Caesariae Majestatis officialis es ... az 
Méltoságos Badensis Fejedelemtől el bocsatatván az or-
szágba(n) Szelyel koborlo, es pusztitto Kuruczoknak fel 
keresésére, es meg fogására, azok közül depraehendalt eö 
Kglme ittis szekünkbe bizonyos szamu Kuruczokat [Szár-
hegy Cs; LLt]. 1710: Istennek kiváltképpen való rendelési-
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bői az akkor Erdélyt pusztító török császár hadának gene-
rálisától, Ali basától erdélyi fejedelemnek denomináltatik3 

és Ebesfalváról kedve s akaratja ellen a basa táborára kiho-
zatik, onnan penig országgyűlésiben Kisselykre jővén, ott 
homagiumát praestálja az országnak, az ország is a fejede-
lemnek [CsH 51. — aApafi Mihály]. 

2. károsító; păgubitor; schadend. 1710 k.: Tanúbizony-
ság amaz haszontalan válaszokkal elmulatott rakás 
memoriale, melyek miatt öszveháborodván amaz te házadat 
pusztító, engemet becstelenítő, károsító emberrel, ha mikor 
én az én tiszttársamtól, akivel a templomba együtt jártam 
avagy igaz törvényszolgáltatást avagy tisztességes keresz-
tyéni megbékéltetést kívánok és várok vala, szolgáltat vala-
é igazságot, avagy szerez vala-é békességet [BIm. 993-4]. 

3. kegyetlenkedő; necruţător; quälend. 1804: Győrgj el 
ment s jól tette , mert ő nem Sellér, hanem pusztitto Ur vólt 
[Ádámos KK; Pk 5]. 

4. kárt okozó; care provoacă pagubă; schadend. 1828: 
felette ártalmas, s erössen pusztito Dér — Hoharmat, 
Aszály, Rogya, és az idő folyásának ... más mostoha kárté-
kony, de ... mindenféle Uralkodo ... viszontagságai [Kv; 
SLt Vegyes perir.]. 1833: olly dühös pusztito Zivar (!) volt 
a milyent életemben meg tsak egyszer ertem [Marosludas 
TA; Kf]. 

I I . f n 1. tönkretevő/romboló/kárt tevő személy; pustiitor, 
persoană care provoacă pagubă; Schadende(r). 1814: A 
sokszer emlegetett Jószágban ... Iktári Groíf Bethlen Sá-
muel Ur ő Nagysága, minémü épittéseket, jóvittásokat, 
avagy Károkat, pusztittásokat tett akármi névvel nevezen-
dőkben? ... avagy kit? és mitsoda okoknál fogva lehetne 
ezen Jószág Jövedelmei 's termései pusztittojának, ok nél-
küli valo megemésztőjének mondani? [K; BfR 117/17 vk]. 

2. (ellenséget) ölő személy; omorîtor, persoană care 
ucide (inamicul); Mörder (des Gegners). 1811: Azt-is 
beszéltette8, hogy Máramarosba, Mikor meg-ölettek ezek a' 
szorosba, Az ide való Gróf egyik tisztartója Ki vólt a' Tatá-
rok' égyik pusztítója, Valami Fö Rangú Tatárnak Kardjá-
val Ditsekedett [ÁrÉ 98-9. — "Egy százesztendősnek tar-
tott szász paraszt]. 

3. kegyetlenkedő személy; persoană neîndurătoare/nec-
ruţătoare; Quälende(r). 1753: Mint hogy magok ez Felső 
Lapugyiak ... azon hétenis igen hibáson praestalták a Szol-
gálaton; mellyért hogy indulatoskodot Krajnik uram hiva-
tallyát követte Pedurán Jion pediglen ... Krajnik Uram ellen 
magát... opponálta, pusztítónak pronuntialván, az többinek 
a szofogodotlonságra utat nyitót, azért mint Tisztett igye-
kezet i ben meg gátló, és offendálo Nyakos 12 Lapát ütések-
kel meg Csapatassék, az után jo kezeség alá vetetessék 
iteltetet [F.lapugy H; Ks 62/11]. 

4. kán tevő állat; animal care aduce/provoacă pagubă; 
schadendes Tier. 1814: A' Jószág jövedelme pusztittojának 
egyenesen a' nagy fel hízott Egereket és a' rettentő sok 
Gergeritzéket lehet tartani, meljek Légióként vágynák az Ö 
Nagysága Csűre körüli lévő Asztagokra, ugy annyira hogy 
mikor későre hára Asztagokot kezdenek, a Gergeritzéktől 
a' Csűrös Kert fekete, a tsudálkozásig — az egerektől pe-
dig büdöss a' betegségig [Banyica K; BfR 117/1 Asztalos 
Ilia (40) col. vall.]. 

pusztított levágott; care a fost tăiat/doborît (de cineva); 
abgeschnitten. 1819: az Alperes ... a Dévai Ns Uradalom-
nak Dévai határán levő Besán nevezetű tilalmas Szálas 
erdejébe ... hatalmas vakmerőséggel erdőit, 's midőn az 
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áltála le vagdalt, és pusztított fiatalokbol egy néhány szálat 
szekerére fel rakott volna ... tilalmas tselekedetén rajta 
tanáltatván, mindenestől együtt az Udvarba bé hozatott 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

pusztítótűz tűzvész; incendiu, foc; Brand. 1591 k.: Ar 
vizek puztito Tüz es feoldi Gabonanknak Nem termise 
Zeçleo hegienknek el vezise Az Nemessignek zamok 
eoregbeolise miat el fogyatkoztwnk [Dés; DLt 233]. 

pusztíttat 1. fosztogattat, dúlat; a dispune sä fie prä-
dat/devastat; plündern lassen. 1653: a vajda ... az országot 
kedvem ellen; tanácsom nélkül pusztíttatja és égetteti [ETA 
I, 85 NSz]. 1662: Azhol az ország főrendéi közül csak igen 
kevesen lévén, magának a bánnak addig reménkedének: az 
ország mellett az vezérhez elmenvén, könyörgene az vezér 
előtt... a szegény országot ne rontatná, pusztíttatná, rabol-
tatná [SKr 436]. 1704: Ugyan ma hallottam azt is, hogy 
Olasz Mihályt azért arestálták volna meg, hogy Bécsbe 
megírta volna: a generál mint égetteti és pusztíttatja az or-
szágot [WIN I, 85]. 

2. irtat, kivágat; a puné pe cineva să taie arborii de pe un 
teren; roden lassen. 1758-1759: Azon ... helységnek ... 
nagy részit eleven erdőből es vész vonásbol maga ... fog-
lalta irtotta, cselédeivelis pusztítatta, ugy tötte haszon vevő 
helynek [Ditró Cs; MNy XXXVIII, 367]. 

pusztíttatás tönkretétetés; distrugere, pustiire; Ver-
nichten. 1662: A tárház is pedig Géczi János gondviselése 
által valóban megrakodva maradt vala, de a gyermek feje-
delemnek tizenhét esztendős korában halván el a dicséretes 
jó gubernátor mellőle, az a nagy sok kincs, ó, akkor is csak 
romlására, pusztíttatására fordíttatott vala a szegény or-
szágnak, elejétől fogva nem lehetvén a szegény hazának jól 
rendelt politiája jövedelmi dolgában [SKr 80-1]. 

pusztíttatik I . fosztogattatik, dúlatik; a fi distrus/devas-
tat; geplündert werden. 1656: Lengyelország pusztíttatik a 
svécziától, muszkától, tatártól és kozáktól [ETA I, 160 
NSz]. 1662: Ezeket szegény város8 csak nagy szívbéli 
fájdalommal szenvedvén, akiknek házok, örökségek pusz-
títtatnék, keserves könnyhullatásokkal, Istenhez buzgósá-
gos fohászkodásokkal nézvén és szenvedni kínszeríttetvén, 
ez rettenetes kár- és bosszútételekkel meg nem elégedtek 
vala, hanem hogy a városba bebocsáttatni kívánkozván . • 
már mind szénával, fával a télhez is jól hozzákészültek 
volna [SKr 682. — aNagybánya]. 1679: noha az német 
által itt is minden jószágom elégetteték, prédáltaték, de 
most is Tököli s Petróczi uram cselédgyei által mint pusz-
títtatik egy vagy két rosz még megmaradott falum s kicsiny 
becsületemben mindenképpen mint mocskoltatom [TML 
VIII, 494-5 Wesselényi Pál Teleki Mihályhoz]. 

2. irtatik, kipusztítatik; a fi pustiit/înläturat prin täiere; 
ausgerodet werden. 1802: Bátorkodtunk vala a Felséges 
Királlyi Igazgató Tanátshoz folyamodni az iránt, hogy 
Földes Uraink által; egész Communitásunk el szenvedhe-
tetlen kárára és romlására, mestersegünkhez meg kívántató 
eszközöknek alkalmatos Erdeink a régi jo szokás ellen 
pusztíttatván addig is, a mig bővebb Investigatio által igaz-
ságos praetensionk tŏkélletes világosságra tétetik erdeink 
meg kiméllése iránt hathatos rendelést tenni méltóztassék 
[Torockó; TLev. 10/8]. 1813: a Meredjoi határon lévő kö-
zős fenyves erdő ... a rendetlen és kíméletlen éles és a kö-
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rűlbé lévő parasztoknak lopogatása által erössen kezdett 
pusztíttatni [Kv; HG]. 

pusztorik gyermek születésekor/keresztelőkor adott la-
koma; ospăţi de botez; Geburtsschmaus, Taufschmaus. 
1589: Akkor megh Anna azzonj hon nem vala hanem az 
puztorikba vala, ozton azt sem tudom mikor ment hoza 
Matias deák Annais mikor Jeoth megh azt sem tudom 
[Dés; DLt 226]. 

Vö. a TESzpuzdarék címszavával. 

pusztul 1. tönkremegy, elpusztul; a se distruge; zu-
grunde gehen. 1592: Az Monostory hegien valo Zeoleink, 
raitunk ot esett bantasok, bozzusagok, dezma kyweol valo 
zedęs Wewesek miatt pusztulni kezdettenek [ Kv; 
Diósylnd. 43]. 1634'ŝ Az mely joszagokban penigh más 
fòldes Wrakkal köz malmunk vagion, es az Uduarbirak 
eggik az másik negligentiayahoz képpest az malmot pusz-
tulny hadgiak, ott az arántis az my részünkre valo kárt az 
Uduarbiro fizesse megh [UF I, 331 I. Rákóczi György 
gazd. ut.]. 1677: Ha valakik Joszágokat a' Potentiariustol 
Törvénnyel keresvén és perben lévén véle, az alat az In 
Causam attractus itilvén azt, hogy a' Jószág Törvény sze-
rint ki kél kezéből, azt pusztulni hadná, vagy ö maga-is 
szánt szándéckal pusztítaná, in hoc Casu az Actor a' 
Jószággal edgyüt a' kár tételt-is kereshesse, és a' Jószággal 
edgyŭt az-is néki meg-itiltessék [AC 176]. 1714: Annak 
utána idővel erkölcstelensége miatt gyanóba esik a na-
gyobb tanittó kalugyer, elszökik az utána való meghal, a 
sok deák eloszlik, a monasztéria kezd romlani pusztulni 
[Déda MT; MúzBethlen Gábriel Szilé (68) vall.]. 1753/ 
1781: Látván Jósika Imre ur, hogy a Jószág pusztul ... azt 
•gérte az árváknak, hogy ha bizonyos portiokot excindál-
nak, az magok jószágokban azt Bétsben végben viszi, hogy 
a kapu számban le vonat [Máda H; JHb LXXI/8. 268]. 
1761: Tudom hogy mostánában Groff Teleki Sámuel Ur ō 
Nga jószága, a felettébb valo szolgáltatás miatt pusztult s 
Pusztúl [Sárosmagyarberkesz Szt; TKI Joannes Szászári 
(39) jb vall.]. 1768: Allodialis termő Szőllőtt egyet tudunk 

• egy nap ki kapálhattya husz kapás, és mivel a' tavalyi 
esztendőben ell vervén két izben az jég, az idén pedig az 
hideg ell vévén igen ell száradott, és pusztulni kezdet 
[O.kocsárd KK; Ks 74/55]. 1780: Magokis a' tehetősek kik 
most biztattyák magokat edgyütt annyi verőt fognak hogy 
nem építhetik s még hamarébb pusztul, mert edgy Gazda 
két kézzel két három verő építésire nints mód hogy el ér-
kezzék [Torockó; TLev. 9/16]. 

Szk: -ni hanyatlott. 1779: Alkalmatosságot szolgáltat-
ó n a ... maga ál(ta)l contrahált Passivum Debitumok(na)k 
telhetetlen terhe, s kiváltképpen valo kölcségtelensége 
mely szerint nem ezen ... szerzett Patzolai Curiát, és pusz-
tulni hanyatlott Udvàrházat preparalhátná, söt még a maga 
Aviticalis ... NLaki Udvarát is nem reparálhatná; ezen 
örökös Curiának azért szükségesképpen lehető meg ujjitá-
?át jobnak és jövendöreis hasznasobnak allitotta lenni 
[Nagylak AF; DobLev. III/522. lb]. 
. 2. -ton - egyre pusztul; a se distruge văzînd cu ochii; 

siehtbar zugrunde gehen. 1600: Catharina Anthony Molnár 
r e icta (fassa est) Az en Aniam egy volt Boythos Boldisar-
ral, hogy megh bolondult vala felette sokat busult miatta ... 

Anyám sok vei le valo daykalkodasat el vna az haz 
Penigh minthogy puztulton puztul vala vgy Atta vala el Ka-
z á n o s n a k [Kv; TJk VI/1. 462-3], 

pusztulófélben 

3. (erdő) kipusztul/ritkul; (pădure) a pieri/dispărea 
treptat; (Wald) zugrunde gehen. 1754: egy jedzés kőig bé 
mindenűt a Mlgŏs Lázár familia erdeiből posztul3 a patakig 
által, a jegyes kő iránt [Gyergyóalfalu Cs; LLt Csáky-per 
537. L. 3. — aTi. az erdő]. 1756: Balog Uram idejib(en) az 
Szakaturai tilalmas erdő nagyon pusztult [Szakatúra SzD; 
TKI Bot Kirílla (72) jb vall.]. 1757: az után Odővel 
posztúlni kezde az erdő [Gyszm; DE 3]. 1771: a szüntelen 
valo Irtás által az Erdejek igen ritkul: de ugyancsak aval az 
Erdő láttzatoképpen nem pusztul [Roskány H; JHb 93. 
XIX. 6]. 1812: a Fák Esztendőnként száradnak pusztulnak 
és az áltól az irtasak Nagyabadnak [O.bölkény MT; Bom. 
XIII. 14 Trutza Gabrila Vanyi (42) vall.]. 1847: S midőn 
azt Varga Katalin megtudta, a falusi embereket arra inge-
relte, hogy menjenek ki, s az erdőkből az uradalom nap-
számosait kergessék ki, s ne engedjék, hogy azok ölfákat 
vágjanak, mert azáltal az erdők pusztulnak [VKp 286]. 

4. (ember/állat) kihal/elpusztul; a pieri/muri; (Tier/ 
Mensch) aussterben. 1668: értvén ... az Varadi Vitézek al-
kolmatlansaga miat az Országh Adajanak akadalyoztatasat, 
mindgyarast szorgalmatoskodtam abban mint tudhassak 
job móddal az aránt valo Ngod keglmes parancsolattja 
szerint cselekedni, és jo alkolmatossággal panasz tétellel 
meg előzni, hogy az melly falukat az Varadi Teőrökők bé 
hodoltattanak, azok felől Nagodat panasz méltán ne érhes-
se, es az szegenyseghis ne pusztullion [KJ. Székely Moyses 
a fej-hez Drinápolyból]. 1850: Itten Nagylakon" a Marhai 
erössen el vannak gyengülve a kost nem léte miatt a Juhok 
is szigorán néznek 's nintsen tejek, 's amiatt a Báránykák 
naponta pusztulnak [DobLev. III/1294 Kóréh György Do-
bolyi Bálinthoz. —aAF]. 

5. nyomorog, elszegényedik; a trăi în mizerie, a sărăci, a 
ajunge sărac; arm werden. 1813: Nem tapasztaltam hogy 
az Arendátorok kezek alatt pusztultanak volna a Szolgálo 
Emberek, sem a Taxások, ha pedig valami bajok adta elő 
magátt láttam hogy párttyokot is fogta [Kilyén Hsz; 
MvRKLev.]. 

6. kesereg, búslakodik; a se mîhni/întrista; traurig sein. 
1676: reménlettem ... Kegyelmed jóakaratja által szabadu-
lásomnak hamarább voltát. Azért kérem is bizodalmason 
Kegyelmedet, ha szembe nem lehet is, levele által urunkat 
engesztelje hozzám, ne szenvedjek itt ártatlan, ne pusztul-
jak hitván házaimnál, ne tétessen alkalmatlanná mind 
uram, hazám és Kegyelmetek szolgálatjára [TML VII, 222 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz]. 

pusztulás 1. romlás, tönkremenés; distrugere; Zugrunde-
gehen. 1567: En Thomory Myklos. Adom emlekezetre 
Myndeneknek kyknek Jllyk, hogy En Latwan Joszagonk-
nak felettheb walo pwztwlasat, Orozffajabelj, es septerbelj 
Rezeonknek, mellyek Halabory Palnal Zálogon Thartattha-
nak, kenzerytettem Arra hogy az meg Jrth rezeket valamynt 
es valahogy kezebeol ky veghyem, hogy thelliessegel el ne 
pwztwlna [Gyf; Ks]. 1594 k.: miuelhogy egy néhány esz-
tendeőteől fogua az Vristen kwlemb, kwlemb fele latogato 
ostorit reánk bochyatuan, mind az twz miath ualo puztu-
last, mind penigh zeoleoheginknek es feoldi uetemeniwnk-
nek nem termese miath ualo Zwksegek, ki miat telliessegel 
el fogiatkoztunk [Dés; DLt 247]. 1623: Az jozagnak con-
fuse valo zolgaltatasanall semmy egyeb nagiob pusztulást 
nem zokott zerzeny, mellyet hogy ell tauoztatthasson az 
jozagh zolgaltatasban illyen rendet tarcsjon [BGU 118]. 
1662: ím Váradot, Kővárt Pártiummal együtt kezünkből az 
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ország törekedésére kibocsátjuk, ne vádoljanak minket, ha 
pogány jővén azoknak megszállására, nagyobb pusztulás 
következne a szegény hazára [SKr 474]. 1682: A. 1671: az 
egész haza kőzőnseges pusztulásban levén, bizonyos szám 
ado Tiszt nem volt [Vh; VhU 682]. 1714/1789: hivata 
minket ... Albisban Etzken András Uram nobilis ... hogy 
valami lev<e>lei volnanak ... irno<k> Regestrumba, mivel 
látván pusztulását és romlását a* fia Etzken Miklós iran<t> 
sok bajos dolgait, mivel a1 leveleit nem méri a1 Faluban 
tartani és idegen kézbe kel adni [Albis Hsz; BLev.]. 1731: 
az kőzleb el mult bonyolgo valtozo Udőben el pusztulván 
az oltátul fogván pusztulásban Vagyan mind az To hely, 
mind penig a* Malom [Komjátszeg TA; EHA]. 1770: Ezen 
Gátnak felállásával most egy-elsőbben Nagyobb tanyát és 
víztollyulást kellett ezen patak vizinek tsinálni, ugj hellyen 
hellyen iszopot is verni mint sem volt adig mig a régi gát 
pusztulása után bellyebb vette és ásta volt maga follyását 'a 
patak De ... ezen gátnak tanyája fel állása után ... nékünk ... 
Semmi ártalmunkra s kárunkra nem szolgált söt nagj hasz-
nunkra lett [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 

Szk: -~ra fordul. 1683 k: Szőllő volt ugyan de incuriâ 
vulgi el puztult mivel az egesz hegyis pusztulasra fordult 
[lpp Sz; SzVJk 57] * ~ra hagyatik. 1694: A' Kaposzta 
kertb(en) fel hóid szőlő ... melljet eő kglme colalt is ideig; 
de annak utanna pusztulásra hagjatott [Borberek AF; BfR] 
* ~ra hanyatlik. 1771: eö Excellentiajanak ... sem Kű-
köllöváron, sem Ádámoson jo Malmai nincsenek, hanem 
egész pusztulásra hanyatlattanak a' rósz gondviselés mián 
[KirályfVa KK; JHb LV1I/170]. 1786: Kére bennünkett 
Titt. Rettegi Sigmond Vr hogy ... Apahídi Falu Végén a' 
régiség miatt deterialodott Malom Aestimáltatására ... mint 
Regiusok mennénk el és ottan ... Tekintenōk meg azt hogy 
az emlitet Malom deterioratioja az Exponens Vr gondvise-
letlensége, és Vigyázatlansága miat kezdett Volna pusztu-
lásra hanyatlani, vagy pedig ha az Exponens Vr ugyan tsak 
Curiose gondgyát nem viseltette Volna eddig régen Vég-
képpen el pusztult volna [RLt O. 2] * ~ra hanyatlott. 
1821: Találtunk ... egy Fedél alatt való, már pusztulásra 
hanyatlott épületett [Makfva MT; DLev. 6] * ~ra indul 
1753/1781.š a Joszágon és ezen nemes Hazán rajta lévén 
ama kemény és sullyos kapu szám utánn való adózás, 
melynek nehéz voltát a Jószág alig supportalhatta és már 
pusztulásra indulván, Jósika ur mint afféle igen serény 
elméjű ember quaquo modo észre vette, hogy a kapu szám 
után való adózás delealodik, és mostoha fiainak proponalta 
vólna ... hogy ha nékie adnák az utrizált falukban lévö Jus-
sokot, ö maga fogna Bétsben efficialni, hogy ... a kapu 
szám utánn való adózás diminualodnék [Máda H; JHb 
LXXI/3. 276] * ~ra jut. 1694: (A puszta fundusnak) az 
helynek Távul lete mijatt semmi hasznát nem vehetném, 
házamis éppen pusztulasra jutott [Alvinc AF; Incz. VII. 
2a]. 1756: Balog Uram Gondviselői hivatalyaban az Ura-
ság Economiaja Csökkent Udvar házai pediglen Pusztulás-
ra jutottak [Drágavilma SzD; TKI]. 1781: Sztenkulést 
Vaszily öröksége, Szilvássá, Háza, Veteményes kertye, á 
Stomp vizivel el boríttatván, pusztulásra jutott [Kisalmás 
H; JHb XXXII. 22] * ~~ra jutott. 1666: leven ... Fianak ... 
eggy pusztulasra jutott, és többire sorvadolog vesző félben 
levő őröksegetskeje Mező Bándon ... kerek ... Kováts Ist-
va(n) Uramot, hogy ne hadna eö kgylme idegen kezben 
mennj és jutni, hanem ... venné meg [Mv; MbK]. 1781: 
azon Erdő Szen Györgyi szinte pusztulásra jutott Ref. 
Templomot (így!) kivül való egészszen lett Renovatioját... 

én magam az én költségemmel ... vittem véghez [MMatr. 
488 özv. gr. Rédei Zsigmondné br. Vesselényi Kata nyil.] 
* ~-ra juttat. 1850: ha Malmunkot pusztulásra nem akar-
juk juttatni a kö árát ki mivel tartozik szolgáltassa kezembe 
... ezt pedig káros lesz el hanyagolni, mert ha ezt most meg 
nem vészük tavaszig több nem vágadig(!) kö nelkült pedig 
egy Molnár sem tud őrölni [Kadács U; Pf Pálffi Dávid lev.] 
* ~ra megy. 1786: a' sütő házunk oldala kí bomlott... ha 
meg nem ujítcsák, posztulásra mégyen [Mezősámsond MT; 
Berz. 15.XX/18]. 

2. leromlás, romos állapot; stare de paragină; Rui-
niertheit. 1662: Gyulai Ferenc az fejedelem grátiája s ke-
gyelmessége által Péntekhely utcában bizonyos summa-
pénz letétele által néhai Bonczidai János maradéki kezétül 
nyert vala egy nagy fundusú, telekű, nagy tágas lugasos 
kertű, igen nagy épületü, de a régi obsídiókori pusztulásbul 
derekasan meg nem épült kőházat [SKr 628]. 1735: 
Komjatczegen Rákos patakában levő Malom, az kőzleb el 
mult bonyolgo, és Valtozo Udőben elpusztulván mar az 
oltátul fogván pusztulásban vagyon [AbN]. 

3. kártétel, kár; pustiire, dezastru; Schaden. 1787: A 
Tolvaj hir nagyon tsendesedett, az Isten áldja meg az elöl-
járókat, kik jo móddal s jokor vették elejét, ha igy fogták 
volna a Hora világi támadáskor a dolgot, illyen pusztulás 
nem lett volna [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1793: 
Hitelessen doceállyon arról a' Ratiocinans, hogy, vagy az 
élő Malmoknak Taxáját mind feli nem vette, vagy pedig a1 

Malmokban esett pusztulás ebben az Esztendőben [Déva; 
Ks 78. XVII. 8. 37]. 1805: A Gyümölcsös és veteményes 
kertben is igen sok kár sok pusztulás van a keritésibe en-
nek is sok kár esett... valami bé dugult sántz van körülötte 
[Csekelaka AF; KCsI 16]. 1815: Tsak el tsudálkoztam mi-
tsoda nagy pusztulást láttam, és valósággal mintégy szána-
kozás vett elé, látván, hogy még a' hires Antoni Ház is el 
van pusztulva ... se fedele, se kerítése [Szamosújfalu Sz; 
Végr. Vall. Rátz Dániel lev.]. 

4. erdőirtás/ritkítás; tăierea arborilor într-o pădure; Aus-
rodung | erdő kipusztulása; pustiirea unei păduri; Zugrun-
degehen eines Waldes. 1632: Istuan király idejeben, Foga-
rasi Kapitan Horuat Kozma telepitette elseőben az Poiana-
maruliakatt, lattua(n) az Hauasok(na)k es Erdeőknek nagy 
puztulasat [Poianamarul F; UC 14/38. 16]. 1681: Vadnak 
holmi irtovanyok, kikkel az erdőnek nagy pusztulása va-
gyon [Koronka MT; Told. 26]. 1767: A' bányákon a' Tűz-
zel való hálás, mivel a* Város Erdejének nagy pusztulását 
vagyon, telyességgel tolláltatik, és ha valaki az Ejtzakaj 
hálásért 's nem étel készittésért égetné az Erdőt, akar kŭlö' 
nős, akar közönséges Cimborák; comperialtatván, irreini5' 
sibiliter külön, külön 12 // forintig büntettessenek [Toro*' 
kó; TLev. 7/1]. 1795: (Az erdő) pusztulása leg inkáig 
okoztatik az Emberek irtogatásai által [Vécke U; BálLt ÍJ-
1798: a' Könyörgök ... az erdők(ne)k pusztulására töreked' 
nek, midőn a' le vágott, és sarjazni kezdett tilalmas erdŏKj 
ben Csordájokat, az apróbb és fiatal fákból, s bokroké 
alló Cserékben pedig, az erdők(ne)k leg nagyobb elleni' 
gét, a' Ketskéket jártattni kiván(n)ák [Déva; Ks 76. VIH* 
183]. 1853: küldőttünk vala egy tudósítást U r a s á g o d h o ^ 
hogy mint meg bízottya a több kül birtokos uraknak £ 
mentől hamarabb velünk édgyet értőleg, erdeink posztul®] 
sát meg menthető modot ki gondolva égy ujj rendet Ctö 

vényt:) hozzunk [PálfVa U; Pf]. . 
Szk: - / szenved. 1802: Instáljuk azért alázatos tisztele-

tel Ngodat méltóztassék ... a tisztelt kegyes R e s o l u t i o n ^ 
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alkalmaztatott szükséges Rendelést meg tenni, ne hogy a 
szükséges Rendelés meg tétele halasztása miatt, erdeink az 
eddig valo sok pusztításon fellyül, ujjabb, és talám még 
nagyobb, és meg orvosolhatatlan pusztulást szenvedjenek, 
mi pedig innen következtető mesterségünk romlása miatt 
egésszen meg romoljunk [Torockó; TLev. 10/8]. 1830: 
Mint népes communitásunkban communitásunk tagjai épü-
letbei i bornákot, eszközfákot, kerékfalat kémek szükségek-
re a szokott tilalmas erdőből, úgy tapasztaltatott, hogy az 
erdőnkön azon tilalom alatt levő bércek nagy pusztulást 
szenvedtek ... s jobbnak ítílné lenni, ha minden héten csak 
két nap lenne szabad, s azon két napot communitásunk ne-
vezné ki [Árkos Hsz; RSzF 115] * végső ~ra jut. 1845: 
mostis nagyon meg pusztult erdejek végső pusztulásra jut 
[Usz; UszLt XI. 85/6. 234]. 

5. irtásfòld; curătură; Rodung, Rodeacker. 1754: jo da-
rab pusztulás vagyon, a mély a Bük erdőből pusztult | a 
mély pusztuláson pediglen most vagyunk ... jo Bükkös 
erdő vala [Alfalu Cs; LLt Csáky-per 537. L. 3] | a Várhegy 
alljaiaknak ezen helljség régtől fogva valo munkás helljek 
ők vágván itten le minden fákot s a mi pusztulás vagyon 
aztis ők írtőtták (!) [Ditró Cs; LLt]. 

6. végső tönkremenetel; prăpădire, nimicire; Vemich-
tung | kihalás; dispariţie, pieire; Aussterben. 1710: Mine-
mű nagy romlása és pusztulása következet légjen, sok 
hellyeknek ... a Pestis miatt; a már inficiált hellyekkel 
gjakorlott Com(m)unicatio alkalmatossággal keservesen 
megtapasztalhatták [KvLt 1/198 gub.]. 1714/1781: édes 
Ura ... hasznos Tisztséget is viselvén, fegyverével, élete 
kotzkáztatásával, éjjeli nappali nyughatatlansággal a sok 
pusztulásit építtette a minthogy eö Nagysága épitti minden 
nap is [Gerendlóna TA; JHb LXXI/3. 468]. 1776: hogj kel-
lessék már ártatlan ... gjermekeim pusztulásokkal ollj nagj 
fizetésben esven Nsgok Jstenes bölcs itiletire támasztván 
remenkedem [Sf Korondi Kedei Jánosné Lázár Klára foly.]. 
1785: mivel idő nap előtt senki meg nem halhat a mig meg 
kell lenni él a hogy lehet, ha tilalom alatt tartyákis a Mlgs 
Földes uraink a tőlünk el vett Erdőket, hogy a nép éhei s 
hideggel meg ne hallyon, kéntelen valamihez nyúlni, és ha 
az maga pusztulása ez is, mind egy akár hogy veszszen el, 
a mig pedig az Isten parantsolta, tartozik élni [Torockó; 
TLev. 5b]. 1800: a' Maradékoknak utolso pusztulásokkal 
egyben köttetett pazérlásokat a' fenn állo Törvények, és 
Királlyi Rendelések meg akadállyoztatni parantsolják [DLt 
kv-i nyomt. kl]. 1817: tsak távúiról Siratta kiki szörnyű 
pusztulását [Torda; KvAkKt 363]. 

Szk: ~ra jut. 1677: ha kik afféle helyeket magoknak 
akarnának meg-tartani, arra nézendő adóbéli részt, vagy a' 
tŏb Jobbágyokkal tartozzanak meg-fizettetni, avagy ha 
azok nincsenek, maga fizesse a' Patrónus, avagy bocsássa 
a' falu közzé, juxta Articulum Anni 1601. ide nem értvén 
azokat, a' mellyek dög halállal, vagy egyéb kiváltképpen 
valo okokbol tellyességgel, vagy egész Kapu Szám, vagy 
penig annak része pusztulásra jutott [AC 69] * utolsó 
1696: Hazámnak nagy inségett — s — Utolso Pusztulásá-
tul Valo Rettegeset s félelmét, Gyakran szemleluen, nem 
tudom kinek lehetne, illyen szorongattatásnak szantsalta-
tásnak — s — bestelenségnek Hegyes Nyilainak lövelde-
zesre, Tárgyul ki tetetet Hazában Gyönyörűséges — s — 
kedves elete [Vécs MT; TKI Kemény Simon Teleki Pál-
hoz]. 1719: mindezelőtti nyomoruságinkot, felyül haladó 
mostani utolsó pusztúlásra és éhelhalásra jutott nyomorult 
helységünk szegény lakosinak sorsa kényszerit nagyságtok, 

pusztulófélben 

kegyelmetek atyai könyörűletességihez folyamodnunk 
[SzO VII, 257 Cssz, Gysz és Ksz vicetiszteinek foly.]. 
1737: ha Hid iránt defectus leszen, mind Nms V(á)r(me)-
gjenk(ne)k nagy kára, mind Nms Várasunk(na)k utolsó 
pusztúlása is imménéálhat [Dés; Jk 472b]. 1813: Mü meg 
nyomorodott, majd utolso Pusztúlásra jutott, tsak nem 
mind az Verős kovátsi Társaság nagy örömmel vettük vala 
... Fungens Birákainkhoz irántunk meg hálálhatattlan jo-
vunkra tzélazo Commissioját Nsgtoknak [Torockó; TLev. 
9/45] * végső 1659: megh értheti kegltek, minemű fel 
gerjedet haragia legyen az feō vezérnek, ez szegeny megh 
romlot haza ellen, kit ha nem complacalhatunk feleo ez 
úttal vegseŏ pusztulasa ne legyen ez szegeny hazának 
[UszLt 15 fej.j. 1701: attanak voltt... Biro Sámuel Uram-
(na)k száz Magjar forintokért bizonyos szántó földet, széna 
füvet és Erdőt az Falu8 közönséges helyeibul; hogj az akko-
ri el kerülhetetlen súlyos Portiozásnak terhétől, és az alá s-
fel járó Német Vitézekre valo Expensájokbul ighen utb(an) 
lévén falujok, azzal a pénzel magokat subléválhatnák, és 
telly<e>sséghesenn végső pusztulásra ne jutnának 
[DobLev. 1/55. — "Nagylak AF]. 1714: Az melyet8 mélts. 
Gróf uram ha Ngod s az nemes szék meg nem tekint s nem 
könnyebbíti dolgunkot, instálunk alázatosan, hogy egészen 
végső pusztulásunk lészen; mert uram immár tovább soha 
is nem birjuk [Kozmás Cs; SzO VII, 199. — aTi a marhák-
nak fuvarozásra való elhajtását]. 1823: éhei kellenék el 
veszni házi nepemnek s magamnakis végső pusztulásra 
kellenék jutnom [Kv; ACLev.]. 

pusztuló szk-ban; în constructii; in Wortkonstruktionen: 
~ban marad pusztulni hagyatik; a fi läsat în stare de 
paragină; zugrunde gehen. 1780: A' possessorokis kárt 
vallanának, mert egy, sok Verőkben a' szerént biró Verős 
kovács, mindenik Verőjére gondot nem viselhetvén, időre 
jó részének pusztuloba kelletnék maradni a' Tized Vasnak 
nevezetes defectussaval [Torockósztgyörgy TA; TLev. 
9/16] * ujában levő pusztulófélben levő; care a ajuns în 
stare de paragină; auf dem Weg zur Vemichtung. 1816: 
most pusztulojában levő Istallokban a kár 25 Rft [Jedd 
MT; LLt] * ~(já)ban van pusztulófélben van; a fi în stare 
de paragină; am Zugrundegehen sein. 1698: ezek mind 
pusztuloban vadnak [Buza SzD; LLt B. 208]. 1768: Bere-
kereszturat ... mindenek pusztulojaban vadnak, a Kertek le 
hullattak, az Udvaris ... egészszen el pusztult ... Magjaro-
son ... az Epületekis pusztuloban vadnak [Mezősámsond 
MT; Berz. 13. V/32]. 1793: most a szőlő Pusztulojában 
van, és Karo nélkült... a rajta talalando ujjitást munkát... 
az adatt 50 forintal együtt [SzőkefVa KK; Kp II Újfalvi 
Krisztina lev.]. 1802: minden rajta lévő Épületek 's körülié 
lévő kertek pusztulojában voltanak [Backamadaras MT; 
CsS]. 1821: már az épületek egész pusztulojában vannak, 
nevezetesen egy darék csűr [Zabola Hsz; HSzjP] * utolsó 
-jára marad kiirtódik, elpusztul; a dispărea; vernichtet 
werden. 1797: Ezen Erdő Tsutkos, Bütykös, bokoros és 
tseplesz ... Ezenn Erdő ... Szüntelen vágattatott, hordatott, 
mig utolso pusztulojára maradott... tsak ez előtt 15, és 16 
esztendőkkel igen jo, derék, és épületre valo Erdő volt 
[Szentegyed SzD; WassLt Conscr. 177-8]. 

pusztulófélben pusztulóban; în stare de paragină; in 
Vemichtung. Szk: - áll. 1772: a' Molnárok ... újra viszszá 
vágjnak oda, látván hogj pusztuló félben áll, s az igazittá-
sért jo fizetést várván, de Iffiakis, és talám némellyek 
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nemis mesterek, hanem csak Molnár Legények, kik még 
nem tudgyák, hanem tsak tanulják a' Vizi Malom mester-
séget [Kük.; JHb LXVII/235] * ~ álló. 1716: vagyon egy 
pusztuló felben állo romladozott házacska, az mellet egy 
hitván pajta [Doboka; JHb 111/16] * ~ levő. 1752: (A falu-
si hitesek) szinten pusztuló félb(en) lévő Oláh Templom-
jok(na)k restauratiojokra reménkedének [Nagylak AF; 
DobLev. 1/248] * - való pusztuló. 1771: mi tagadás ben-
ne, az arra való rosz gondviselés oka pusztuló félben való 
létinek [Ádámos KK; JHb LXVII/166] * - van. 1586: 
Towabba latwan hogy mind hidak es palok az mezeon, 
smind vtak puztulo feelben vadnak, valaztottanak ket vrai-
mat tablara Jarwan ... kik minde(n) hitwan vtakat, hidakat 
palokat epichenek, ha fertalt kel valahova vetnj, Biro vram 
hirewel ereyewel legyen [Kv; TanJk 1/1. 30]. 1695: az a' 
Parochialis haza az Eccl(esiana)k pusztuló félben vagyon 
a' nagy gondviseletlenség miá, melyben Szŏnyi István 
Vr(am) most lakik [Kv; SRE 27]. 1749: pusztuló félben 
lévén az Kert ūj Kertött alittátván óda az Hidnál kezdvén 
Sinorra Kezdém veretni az Kértött egjenességnek ókáért, 
én a Sinórt ugj hórdóztam hogy az menyit bé vóttem az hói 
tekerödött éppen anyit eö Excellentiájéból ki hattam [Gagy 
U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1756: látom es tudom hogy 
az ... Uraság Udvar házai igen pusztuló félben vadnak Ba-
log Uram incuriaja miat [Sárosmagyarberkesz Szt; TK1 
Szászári János (60) jb vall.]. 1803: A' Majorság Szőllők ... 
nagyobbára pusztuló félben vágynák, kevés részét pedig 
Tit. Vass Antal Ur szorgalmatos abban dolgaztatván, ez 
jobbatska [Berekeresztúr MT; BetLt 5 Mart. Sinka (50) ns 
vall.]. 

pusztulólag pusztulófélben; în stare de paraginä; in Ver-
nichtung befindlich. 1752: vagyon Sövényből tapaszas de 
romlodozott regi Sendelyezett alatt lévő egy Sütő Haz ... a 
Sütő Kemenczes Pitvara oldal falai ki kezdettek dőlni, 's 
pusztulólag is vagyon [PókafVa AF; JHb XXV/73]. 

pusztult 1. romos, leromlott; părăginit, dărăpănat; mi-
niért. 1573: Az zamosfalwy pwztwlt Malomba ha myh Jot 
talalnak vegek meg eo k. Az varossebol [Kv; TanJk V/3. 
81b]. 

2. tönkrement; distrus, stricat; zugrunde gegangen. 
1767: Ezenn Vdvar körűi lévö kert Nagjon pusztult, de az 
Árendába adás előtt is már kezdett volt [Mezőcsán TA; Ks 
89/1. 8]. 

3. megsemmisült, elpusztult; distrus, nimicit, pustiit; 
vernichtet. 1661: Gondoljátok meg, kérlek, mennyi ezer 
keresztyének légyenek még az tatár keserves igája alatt, kik 
mezítelenség, éhség, szomjúság miatt elepedvén sóhajta-
nak: nézzétek házatoknak még jól meg sem hült hamvait, 
szemléljétek tűz miatt elégett alkatmányoknak pusztult 
helyeit [Kemlr. 340]. 1662: Kerékegyháza nevű pusztult 
falu égett malmánál költöztettek vala általa [SKr 625. — aA 
Berettyón]. 

4. ~ állapot tönkrement állapot/helyzet; stare/situaţie 
deplorabilä; zugrunde gegangene Lage. 1636: Bethlen 
Istuan Ur(am) ... hazajahoz, s nemzetehez való szeretetit 
hatra hagjua(n), es annak az eleőttj romlót, s pusztult alla-
patjat szeme eleőtt ne(m) viselŭen ... Ecziedbeol megh in-
dulüa(n) Egr£ ment, onnét ismét Budara, az honnét ... 
ellenünk igyekezik [RGyLt IX. 75. 6 Rákóczi György fej. 
ut.]. 1670: Kegyelmed édes Bátyám uram emlékezhetik, 
mind az várak pusztult állapatját emlegetjük az gyűlésben, 
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de én nem tehetek róla; az kőfal magában igen rossz, ha 
ember nincsen benne s eszköz [TML V, 356 Bornemisza 
Anna Teleki Mihályhoz]. 1772: Ugj vágjon meg láthatták, 
meg is látták az Oculator Vrakis, hogy nem a* fel nyomult 
viz, hanem régiség miatt romlott s pusztult állapotja okozta 
az alsó kerekek lassúságokat [Kük.; JHb LXVII/243]. 
1805: a kertbeli Gyümőltsős ... is sokkal pusztultabb álla-
potba van, mint mikor Hertzeg Péter Ur birtokába ment 
[Csekelaka AF; KCsl 6]. 

putina 1. fabödön, hordócska; putinä; Tönnchen, Fäß-
chen. 1788: Egy Sajtár ... Egy kis Putina ... Egy Kis Üres 
Atalag... Egy Uress Putina... öt Putina... Két Cseber [Mv; 
Told. 9a]. 1806: Percipiáltam egy putinaért húszon nigy 
pinz [ZFaz.]. 1852: rosz égy fenekű putinák Két fennyö 
[Dés; DLt 923]. 

Szk: gelétes 1804: pertzipialtam Öt Glétes putináért 1 
egy M.forintot és 40 negyven pénzt [ZFaz.]. 1834: A* mi-
kor is fel adott hogy Gáspár János a' Kontz Mihály Gelétes 
putinaját hir nélkül el vitte volna [i.h.] * mézes 1744: 
Mézes putina 4 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1745: Mé-
zes putina nro 3 [uo.; i.h.] * szilvaíz 1791: Szilva Iz 
Putina [Nagyercse MT; i.h.] * tejes 1746: Vajas és tejes 
Putina 22 [Marossztkirály AF; i.h. 19] * túrónak való 
1786: A Gabonás alatt Bal kézre való Kamarában ... Túró-
nak való Putina 4 [Nagyalmás K; JHbK XXIX/36] * vajas 

1744: Vajas putina 23 [Marossztkirály AF; Told. 18]. 
1745: Vajas putina nrö 3 [uo.; i.h.] * vízhordó 1821: 
Viz hordo 3. vas Abrantsu Putinya [Backamadaras MT; 
CsS]. 

2. vmiből vhány putinányi; de un anumit număr de 
putini din ceva; einige Tönnchen/Fäßchen von etw. 1674: 
Batizi János máramarosi kamaraispánunk administrált ••• 
Putina fenyőtúrót, 2 [AUt 272]. 1684: administrált ... Fe-
nyő, putina túrót nro. 4 [Sziget Mm; AUt 461]. 1690: Item 
kedveskedésben is küldött egy putina testebeii lepényhala-
kat és pisztrángot [uo.; AUt 511]. 1791: Három putina turo 
[Nagyercse MT; Told. 36]. 

putinás kút bodonkút; fîntînä cu budäi/buduroi/ştiubei; 
mit ausgehöhltem Baumstamm eingefaßte Quelle. Hn* 
1835: A9 Putinás kútnál (z) [Bodola Hsz; EHA]. 

putinkaforma kis putinához hasonló; de forma unei 
putinele; ähnlich einem Tönnchen/Fäßchen. 1755: Putinka 
forma otska általag No 3 [Batiz H; BK sub nro 1020 
Naláczi conscr.]. 

putri földbe vájt v. vályogból rakott kunyhó; bordei, co-
cioabă; Hütte, Bude. 1761: egj Mező Bándia putrijab(an) 
lakó Dultse Péter nevű Jobbagj [Berz. 14. XV/46. — aMT] 

puttony 1. fából/gyékényből/vesszőből készült, háton 
hordozható hosszúkás kosár/edény; pritoacă, putinä; 
Bottich, Bütte. 1638: Vágjon hat puttonban hat veder szűrt 
vaj, taualyi es ez idei um. no. 6. Egj puttonban vágjon ket 
ejtel just. no. 2 [A.porumbák; UF 1,656]. 1648: Regi megn 
veszet es tavalyi turo es orda Bőrökben es puttonokban 
idest in urnis [Fog.; RákGIr. 524]. 1680: Item vágjon egy 
puttonb(an) es egy mehkosar-küpükben hasonlo ken esős 
föld cir Cub 1 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 16]. 1684: Porum-
báki méz nr. 3 // 1 Két Puttonban [UtI]. 1685: Turo P u t t o -

nakban nrö 28 ... Nyári Turo Puttonakban nrö 30 ... Orda 
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Puttonakban nrö 8 [A.porumbák F; UtI]. 1692: Két 
putonya, s ket desa Kender mag ... Egy putonjaba(n) har-
mad fél veka borso ... Egy putonya Van szaladdal telj 
[Szárhegy Cs; LLt]. 1752: Nagy Maria Aszszanynak ... egy 
puttan, egy rosz lada, egy kis berbencze, egy tojaka, egy 
szekreny mégis az falub(an) vagyon [Göc SzD; Borb. I 
Borsai Sándor keze írása]. 1780/1821: Vagyon égj nagy 
Szőllős Kád ... egy Tsap alja ... Vagyon Liu Nro 2 Puttan 
vagyon Nro 3 [Kv; Pk 5]. 1790: Egy Puttan, fél heveder 
Kőtő rajta [Mv; MvLev. Czimbálmos Ferencné hagy. 4]. 
1820: Három Kád, Három putan [M.lapád AF; BLt]. 1824: 
Ket puttan ... Egy nyomo zsák [Fugád AF; HG Mara lev.]. 
1835: Vettem 7 darab puttánt [Betlensztmiklós KK; HG 
Bethlen lev.]. 1839: Két puttón, s égy Liju [Kv; Pk 3]. 
1849: Két puttanak [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

Szk: abroncsos 1698: egy abroncsos Puttón [MNy 
XXXVIII, 305] * degeletes 1762: egy degelettes putu-
nyom valami kevés degettel el vitte [Ilyefva Hsz; HSzjP] * 
egresnek való/680: Egres(ne)k valo üres ljukas puttón 
nõ. 1 [A.porumbák F; ÁLt Inv. 16] * kenyérhéjnak való 
1594: Kenier hynak ualo Puttón No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 24] * magyarországi ~ -> szász ~ * szász 1816: 
Három Szász, és egy Magyar országi Puttón [Varsolc Sz; 
Bom. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.] * szőlőhordó 

1696: Szōló Hordo puttón nó 2 [Bethlen SzD; BK]. 
1732: Szőllő hordo puttón [Buza SzD; LLt 244. B]. 1752: 
Edgy Szőlő hordo Puttan [Szászvessződ NK; JHb XXIII/ 
27]. 1756: Szōlö hordó puttón 2 [Piskinc H; JHb XXXV. 
35. 37]. 1787: Egy szöllö hordo puttan Dr. 48 [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy. 6]. 1837: Két szőllő hordo 
puttan [Szentbenedek SzD; Ks 73/55] * szüretező 
1813: Szüretező puttan 3 [Veresegyháza AF; Told. 18 
Toldalagi Kata lelt.] * tejnek való 1683: Vágjon ... 
Tejnek valo puttón no. 3 [A.porumbák F; UF I, 666] * 
túrónak való 1680: Túrónak valo üres puttanak nõ. 5 
[uo.; ÁLt Inv. 16] * vasabroncsú 1637: uagyon egy 
aztal labastol; egy teölgy fabol csinált negy eöregh vas ab-
ronczyu puttón [Fog.; UF 1,406]. 

2. vmiből vhány puttonnyal; de un anumit număr de 
putini din ceva; einige Bütten von etw. 1638: Vágjon hat 
puttón orda ... Vágjon tizenhat puttón turo | Eggj puttón tej 
[A.porumbák F; UF I, 658, 663]. 

o Hn. 1874 k./1906: Pŭtonyánál [Deményháza MT; 
EHA]. 

puttonyforma puttonyszerű, puttonyhoz hasonló; de 
forma unei pritoace/putini; wie eine Kiepe/Bütte. 1730: 
egy Puttón forma Pohár belől arannyas [Kv; Ks 15. LVIII. 
6]. 

puttonyka kis puttony; pritoacã/putină mică; kleine 
Kiepe/Bütte. 1638: Vagyon ... eggj palinka feözö hazis ... 
Vágjon benne ket kad, eggj puttón, es eggj altalagoczka. 
Meghint eggj puttonka [A.porumbák F; UF I, 665]. 1758: 
Egy putonka káposztának valo valóra den. 36[HSzj puttony 
al.]. 

puturapénz 1. poltúrapénz 

puturoszbeli a Puturosz nevü helybeli; care se află în 
porţiunea de hotar numită Puturosz; sich am Ort „Putu-
rosz" befindend. Hn. 1842: a puturoszbeli helynek szom-
szédjai [Dés; DLt 1844]. 

pünkösd 

puzdra tegez; tolbă; Pfeilköcher. 1594: Az Thoroni alat 
valo Thar hazban ... Ket puzdra eggikben uagjon Nyil No 
14 [Somlyó Sz; UC 78/7. 30-32]. 

puzdur lobbanékony, indulatos; irascibil, iute la mînie/ 
fíre; aufbrausend. 1797: a Férfi káromkodásra, szitkozo-
dásra puzdor indulatait szelid, jámbor és keresztyén indula-
tokkal váltsa fel Feleségével tsendesen bánnyon, Serény 
gazdaságát bizonyítsa [Szilágycseh; IB. Dombi János pré-
dikátor keze irása]. 

puzdurin indulatosan; irascibil; aufbrausenderweise. 
1813: Baratosi ... az Exponenst mint Feö Czéh Mestert te-
remtettével szidta, ä mint a' Czéh Házából szokása szerint 
puszdurin, vagyis Mérgesen ment ki [Dés; DLt 56. 32]. 

puzka bányászszerszám; unealtă de miner; Bergmanns-
werkzeug. 1796: A Bányához tartózó eszközök ... Puzka 5. 
Furu 20 ... Csákány 14 | A Stompnál valo Szerszámok Puz-
ka 1 Furu I Véső 1 ... Lapát 1 [Tresztia H; Ks 115 Vegyes 
ir.]. 

pünkösd rusalii; Pfingsten. 1539: Kewolth (!) Somboron 
pewnkewsth elleott walo wasarnaph Ezer ewth zaz har-
mynch kylench Ezthendeoben [MNy XL, 137]. 1554: En 
Herczek (!) antal wetem ado penztt kezemhoz az pinkest 
vtann valo vasarnapon tezen. f. 11 [Kv; Szám. 1/IV. 197]. 
1573: Myhal chisar András Inassa azt vallia hogi eo tavaly 
chisar agoston Approdia volt, Es az eget Bort twgia kes 
volt pinkeost eleot, kenalta vele agoston mynd az felesege 
hogi el vige Mihal deák de nem vitte [Kv; TJk III/3. 163]. 
1587: Az pajtaknak beribe Nagodnak jgirunk az ki nég eöl 
fl. 4 három eoltol fl. 3 ket eoltol ket forintot az ki menj eol 
annj forintot vag kez pénzül kiuanja N<agyságod> vag 
sojul punkostbe minden eztendoben egzer meg adgiuk 
buntetes alat [GyK A dési cellérek végezése Gyulafi Lász-
lóval az őrmezei portus dolgában]. 1596: Pwnkest útan 
úalo vasarnap mentem uala Thibold Antalnenj, mierth en 
egj úagiok úelle, tahagh az A Leòrinchi Peteris teóbbeken 
zinte akkor iutottak oda [UszT 11/53]. 1679: Mivel 
Pűnkősdigh apro peczenyet nem szednek* az Bárányról 
azon napigh az jovat czimerenek adgyak denar(orum) 12 
az alyassat denar(orum) 9 Pünkösd utan nem engedtetik 
tizen ket penzen adni az Czimert [Dés; Jk 40b — aA mé-
szárosok]. 1730: az háram hordo bor iránt aszt tudom 
mondani edgyikböl karácsonbais Pŭnkestbeis az o borakat 
töltettük meg, az másadikat ... ö Nagysága bontatta fel és 
vétetet belolle [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 24]. 1774: 
Közönségesen vgy tudjuk, hogy itt Járában a Fársángon, és 
az Bárány nyuzáson Húsvét után, pŭnkŏst után égy vagy 
két hétig vagyon a Kortsmának legg jobb kellete [A.jára 
TA; BLt 12]. 1822: Kretsune Nuczuj égtelen káromkodo 
az embernek Istenit, Szentyit, Pűskőstyit káromolja, része-
ges és ollyan feslett erköltsü ember hogy ritkán mégyen a 
Kortsomába ís hogy ott ne garáználkodjék és verekedjék 
[KLev.]. 1839: Pünkőstre jo szívvel látunk, mert Én nem 
mehetek, de Ti könnyebben mozdulhattak [Veresegyháza 
AF; DobLev. V/1225. 2a]. 

Hn. 1451: in capite vallis Pynkesthpathaka nuncupate 
[Szásztörpény (BN) körny.; TelO II, 46]. 

Szk: ~ csirkéje szolgáltatásként pünkösdkor adott csirke. 
1783: Az egész Jószágban® Karacson Tyúkját, és Pünköst 
Tsirkéjét édgjet édgjet, Item tíz tíz Tojásokat, minden örök-



pünkösd 

ségröl szoktak adni [JHb XXXI/28. — aTi. br. Jósika Dá-
niel H. megyei jószágában] * - csonka hete. 1759/1845: 
Pünkösd csónka hetében ... Balásfalván gyűlést tartván az 
Oláh Esperestek, a' Tűri Proto Popa Fegyvereseket külde 
Karácsonfalvára [Hermányi, EDem. 760]. 1763: A T. Páter 
Regens ã Dominale Forum celebrálását terminálta a jövö 
Pünköst csonka hetiben esendő Csütörtekre Budára2 [Kv; 
SLt ZJ. 18a. — aElőtte kihúzva az Uj szó] * ~ elődedén 
pünkösd előestéjén. 1632/XVUI. sz.: tudom hogy 632. 
esztendőben pünköst elődedin hozzám jöve Kupán 
Boldisár [Zabola Hsz; HSzjP St. Máthé (50) pp vall.] * -
első napja. 1710: Éppen pünkösd első napján a szebeni 
mezőre szállíták az erdélyi hadakot, oda jöve ki nagy ke-
vélyen s pompáson Teleki Mihály, s eljárván mind a sere-
geket, elválogata a hadakban, és egy részit Káinoki Sámuel 
commendója alá adván, elküldik Hunyad vármegyében, 
hogy Thökölyt kikergesse az országból [CsH 186-7]. 
1782: Sepsiszéki árkosi Szabó András gyalog katona vásá-
rolván Eszterháziánus dimissus katonától, Kala György 
őkegyelmitől egy hámos lovat pünkösd első napján cum 
flor. Hung. 4, den 24 [Árkos Hsz; RSzF 280] * - estéje. 
1595: 13 May ... Waczorara paranczola D. Alphonsus hogy 
az Wr zámara hozossok fügét, Tengeri szelőt, es Mondola 
magot, mert böitelnek, mint hogy pünköst Estj vala [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 78 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * - har-
madnapja. 1629: Pünköst harmadnapján vöttünk ki a czéh 
dutkájából másfél gira nyomót [Mv; EM XVIII, 56]. 1636: 
Anno 1636 piünköst harmad napjan [Keresed TA; Borb.]. 
1770: Pünkösd harmad napján ki eresztettünk a Felső Cso-
bánkai Határon ... s tudom hogy azon ejezaka tiz ökröt bé 
hajtattak az ottan ki eresztett ökrök közül [Nagykristolc 
SzD; JHbK LIV/10. 14] * ~ hava május. 1573: Kynek By-
zonsagara es Eoreokes Ereossegere es Allandosagara attwk 
ez my Lewelewnket eo neky* kezewnk Jrasawal es Pecze-
thewnkel megh ereosythetteth: Keolth ez Lewel Fogarasba 
Pewnkesth Hawanak Tyzedyk napyan; Ezer eoth zaz heth-
wen három Eztendeoben [Fog.; Törzs. Bekes Gáspár aláírá-
sával. — aKamuthi Balásnak]. 1584: hoza my nekünk az 
Nag para(n)chiolattiath Tomory Jstua(n) Emberre Garda 
Peter Tomory Istua(n) kepeben ... pinkest houanak Niol-
chadik napia(n) 1584 Eztendoben [DobLev. 1/2]. 1592: 
Akarok nagodnak Jelenteny hogy hoza my nekwnk mykola 
János szamosfalvj az naghod Bekótótt lewelet pynkest ha-
wanak 12 napia(n) ez mostany 1.5.92. eztendöben [Sza-
mosfva K; JHbK XVIII/16]. 1634: melletűnk leueő Tanacs 
Ur hiueinknek edgyezeő tetczesekbeől Jnuocauit Vosar-
napra, mely az ieőuendeő Pűnkeősd hauanak 13 napian 
leszen, rendeltünk Országul hűseghteknek generális gyűlést 
Feiervari varasunkban celebrálni [Thor. XI1 fej.]. 1776: 
ezen Mostan fojdogalo 1776dik esztendőben Pünkösd 
havának 28dik napján [M.köblös SzD; RLt]. 1828: A folyó 
1828-dik esztendő Pünköst hava 27-dik napján egész falu-
gyűlése tartatván [JenőfVa Cs; RSzF 185] * ~ hete. 1645: 
Pünköst hetiben miveltem 4 nap ... akor adott ... egy heti 
bért [Kv; ACJk 64a] * - másodnapja. 1727: Pűnkest 
másod napján it Ns Feyervármegyei Sz: Benedeki határan 
egj Theritza Mihaila nevü jobbagját ... Detsey Istwan 
uram(na)k ... meg oli Pünköst másod napján ... Detsey 
István uramis az Gyilkasnak meg engede illyen Conditio-
vala [Fejér m.; DobLev. I/129a. — aKöv. a részi.] * ~ 
napja. 1557/1585: Most penig az keoltsegben es Jegy 
ruhaba fizetesbe Tartozzék Adni Mikola Pal Vrsolya Az-
zonnak Negyven forinthot Pwnkeost napiara [Gyf; JHbK 
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XXVIII/29]. 1560: farkas Wram my Eleottunk fel Weue 
ezt, hog Ez Jeowendeo Pűnkest napiara, kezebe Bochiattia 
az Jozagot, Minden ok Wetetlen [EbesfVa; Ks 101]. 1601: 
Az Erdeonek le vagatatasa minthogy az sok niawaliaknak 
myatta enny ideygh haladót ... teczet hogy peonkeost 
napiaigh mindenek indifferenter le vagassak mert annak 
vthanna senkinek le vagatattny nem engedik [Kv; TanJk 
1/1. 385]. 1629: Pwnkeost napjara is vőttwnk egy ejtel bort 
giontatasra d. 8 [Aldoboly Hsz; HSzjP] * ~ negyednapja. 
1862: Hivatalomból kifollyolag, bövebbennis tudatom a 
Tekint(etes) asszonnyal hogy itten a* mater Ecclesiában 
Pünköst negyed napján Partialis Synodus fog tartatni ... 
szívesen meg hívom a' Tekintetes Asszonytis házi Csalad-
javal együt Jun 1 lén 10 orakorra egy Templomi Czérémo-
niankra [SiménfVa U; Pf Baka János past. lev.] * ~ soka-
dalma. 1789: Taplocán commoralo Kotsis, alias Miklós 
György szeredai pünköst sokadalmakor szereda napon 
vévén Györgypál Jánostól 66, id est hatvanhat nagyar 
forintokon két ökröt, melyek hogy hibáson mentenek volna 
által Miklós Györgynek állítván, kívánja, hogy azoknak 
egyike nála meg is dögölvén, kárát fizesse meg [Taploca 
Cs; RSzF 282] * - szombatja. 1823-1830: Ezen 1798-ik 
esztendőben március háromról írott levelét Göttingából 
éppen pümköst szombatján vettem Bethlen Eleknek, mely-
ben írja, hogy Plátó Wilhelmina kisasszonyt veszi feleségül 
[FogE 285] * ~ tájban. 1570: Margith, Az Nehay Gereb 
Balasne, Az Annanak mwstoha Annia hity zerent vallya, 
hogy twgia azt Mykor Gereb Galas az ew vrah megh holt, 
Annyeh haz keoz marhaia volt, hogi egy Low Zekereh 
Raktak fely, Es wgy vittek Az hoz Bartos hazahoz, Senny 
(!) elety hazaba nem volt sem buzaia sem Bora Nem volt, 
Eotet Regelew hetfeon veotte volt, Es pinkeost tayba holt 
megh, addeglanis azzal eltek az Myth Eo odah vyt volt 
[Kv; TJk III/2. 155]. 1600: Horwath János varos lowas le-
genje ... vallya, Eo menth volt el ez nyarban vgiminth 
talam peonkeost tayban biro vram pechetewel ... chybak 
Georginehez ... ott tiltotta megh ... hogy Gabor deaknak 
valaminemeo rez marhaya eo nallok vagion azt ky ne vi-
gyek es ky ne Adgyak teorwenygh [Kv; TJk VI/1. 397]. 
1791: Batrinai Bogya Janosnak, és Jákob Györgynek va-
lami Lo marhájokot három darabból állokot Pünköst tájban 
hogy ellopták hallottam, de ki, vagy kik, azt nem tudom 
[F.lapugy H; Ks 80. XLVIII/5] * - utáni csonka hét 
1848: Az antal-napi részletes sinat Pünkösd utánni C s o n k a 
héten Csütörtökön 15ik Jun. fog tartatni [Nagykapus K; 
RAk 24] * ~ utáni periódus. 1758: Ezen Pünkösd utánni 
Perioduson tsak apellátás Causák tractáltattak 's mind 
végig a' féle Causák fognak tractáltatni [Mv; Ks 8. XXII 
Medve Mihály lev.] * - ünnepe. 1561: mynden ezthendö-
ben pynkesth Jnnepiben egimassal egybe gywlwin ky 
mennyenek, a wagi Embereketh Boczassanak az Zenafi* 
weknek szinekre, es az wölgieketh Jgazan egibe Jnthizwin, 
mindeneketh nygy Rizre Jntizzenek es azokra Nilat 
Hannyanak Es ki ki mind azon maragyon megh Wala-
melyet az nil Ky mwtath awagj hoz nekiek [Fráta K; SLt U. 
28]. 1732: Molnár peter pünköst innepiben oda jőve 
[Márkosfva Hsz; HSzjP Bodoni Sikmond (40) ns vall ] * 
magyarok ~je. 1827: Itten Czegébe ... Esztendőnként 
kettzer szokot Vásár esni ugy mint az Olahak fejér hetibe 
Szomboton; és a Magyarok pünköstyök harmad napján 
[Cege SzD; WassLt Conscr. 85] * oláhok ~je görögkeleti 
pünkösd. 1759: Popa Nikulának most à Nyáron az oláhok 
Pünkesdjekor gonoszul el veszett két Lovait ki lopta el • 
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[H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1806: Az oláhok Pünkőstyire 
fizettem két rendbéli musikusok(na)k 5 Rf 30 x [Tresztia 
H; Ks 109 Vegyes ir.]. 1853: én jónak látom hogy várd 
meg az Oláhok Pűnkŏstyit [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez Ádámosra] * ó szerint esett ~ a régi kalendárium 
szerinti pünkösd. 1759: Pop Nyikulának az lova ó szerint 
eset Pünkőst első Napján estve weszett el, amelly napis a 
régi ritus serint falunkban Sztrungár nevü heljben Njégyéja 
Celebráltatván ... Sztrancz Péteris vellem ... alkanyotig ott 
mulatott [BulzestH; Ks 101]. 

pünkösdi 1. ~ ünnep (nap) pünkösd ünnepe; sărbătoarea 
rusaliilor; Pfingst feiertag. 1731: a Pünkösdi Innep napok 
osztán el telvén ... Fogarasi ... Feleségével Fekete Ersebet 
Asszanyal egyb(e) háborodat vala [SövényfVa KK; Bom. 
XXXIX. 16 Geor. Simon (52) jb vall.]. 1763: egy Termi-
nust tenni kívántam, ugy mint: a Pünkősti szent Innepek 
Csonka heti után való Ked napot [Kendilóna SzD; LLt 
Fasc. 160]. 1834: Pünkösdi Innepekre a Szilágyban jövet 
menet töltöttem egy hetet 3 cseléddel [Somb. II]. 

2. pünkösddel kapcsolatos népszokások; obiceiuri de ru-
salii; mit Pfingsten zusammenhängende Volksbräuche. 
Szk: - királyt tesz. 1762/1845: Gyöngyvirág nyíláskor 
pünkösd előtt pünkösdi királyt tesznek az enyedi kollégi-
umban és azt a felső Holt Marosban kikísérik. Minthogy a 
királyságot valami gazdag úrfi vállalja, az ott nagy konyhát 
vettet kivonat oda vagy két negyvenest s többet is, és a 
kollégiumot jól tartja, söt sokukat meg is bolondít [Hermá-
nyi,EDem. II, 157] * ~ rekordáló pünkösdi köszöntő. 
1678: az Pünkösdi Recordálok(na)k ez szerint adtam Az 
Pataki Deakok(na)k f 50 // — A Neutralistak(na)k f 16 // 
- [ U t I ] . 

3. pünkösdkor történő/tartandó; care se ţine la rusalii; zu 
Pfingsten gehalten. Szk: ~ sokadalom. 1668: Kortsomát 
szabad volt a városnak eleintén három heteken tartani, úgy-
mint a Pünkösdi, Kis Aszőny napi, és Szent Miklós napi 
sokadalmak hetiben mely annak utánna Bethlen Gábor ide-
jében el fogattván a várostol, Karátsontol fogva Szent Mi-
hály napig, eö Nagyságok számára kortsomárlanak, Sz. Mi-
hály napjától fogva penig, Karátsónig a városiak szoktanak 
kortsomárolni [Fog.; UF II, 442] * - vásár. 1814: Minden 
gazdaember, akinek kanca lova találtatik a csordába, a 
közelebbi pünkösti vásárig adja mega; melyet a falusbíró 
hűtőseivel együtt felhajtani magát kötelezé is [F.rákos U; 
R S Z F 1 7 9 . — aTi. a hat sustákot a magló tartásáért]. 

4. - adó pünkösdkor fizetendő adó; dare (anuală) faţä de 
moşier, adunată la rusalii; zu Pfingsten zu bezahlende 
Steuer. 1632: Adaiokat ez ide ele megh irt mód szerent 
keczer administralliak per annum, egiszer Karaczionban, 
egiczer Pwnkestben. Az Pwnkeösdi ado mellett faluiul 
tartoznak adni f. 1. melliet hinak ezwst pinznek. Az kara-
czoni ado mellett penigh adnak Eötue(n) pénzt ... kit eök 
szoktak hini hal penznek [Grid F; UC 14/38. 3]. 1640: 
Anno 1638 die 14 septembris administralt az Zeuestreni 
Zindia Raduli Petrucz ez idej Pünkösti adot f. 24/50 az 
ezüst penzel edgiüt in Fogaras [Szevesztrény F; UF I, 753]. 
1680: ezeka az Pünkösti ado melli szoktak adni ezüst pénzt 
fl 1 // Az Karacsoni ado melli penig Hal pénzt denar 50 //. 
szoktak adni [Korb F; ÁLt Urb. 73. — aTi. a korbiak]. 

5. ~ csirke szolgáltatásként pünkösdkor adott csirke; 
obligaţie în pui faţä de moşier, adunată la rusalii; als 
Öezüge zu Pfingsten gegebenes Hühnchen. 1761: azon 
Jobbágyok Sellerek, és Hetesek szolgálnake, vagy taxát ad-

pünkösdnap 

nak mit és menyi summát tartoznak adni, s miformálag va-
gyon a' szokásban Karátson Tyúkját, Zabját, Pünkősti 
Csirkét adnake ha igen hogy mi formában, s hányat adnak 
? [JHb LXVIII/2. 10 vk] | Karacsony Zabját Tyúk (!) s 
Pünkősti Csirkét ugy attuk s adgyuk ma is, mind a fellyebb 
leirt Possessionaria Portioban lakó ... Emberek [Barest H; 
JHb LXX/3. 240]. 

6. pünkösdkor vetendő; care trebuie semănat în preajma 
rusaliilor; zu Pfingsten zu säen. Szk: - len. 1722: 29. Maji 
vettetett udvar Biro ur(am) pünkösdi lent egy vekat a mely 
is a szarazsag mia ne(m) termett [Katona K; UtI]. 

7. pünkösdkor nyíló; care infloreşte la rusalii; zu Pfing-
sten blühend. Szk: - rózsa. 1678: Irta azt is, hogy Kapi 
uram maga bolondsága miatt vesztette magát és hogy csak 
legyen parancsolatja az német residensnek az portán, hogy 
Béldi s Csáki uramékat segítse pénzzel, minden bizonnyal 
pünkösd napján az kinyílt pünkösdi rózsákat szagolhatják 
[TML VIII, 113 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 

8. - királyság rövid ideig tartó dicsőség; domnie de joi 
pînă mai apói; kurz dauernde Herrschaft. 1710: Be is jöve 
Rákóczi3 ... és Marusvásárhelyre gyűlést hirdetvén, ott 
nagy pompával a pünkösti királyságra, erdélyi fejedelem-
ségre instellálta magát [CsH 382. — aII. Rákóczi Ferenc 
1707-ben]. 1742: Thoroczkai János még semmit sem pa-
rancsol, én inkáb hiszem Pünkösti kirallyság leszén, mind 
addig semmit sem parancsol, az mig az Instructioja el nem 
jő Udvarból [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 

o Szn. 1614: Pwnkeosti Pal pp. Pwnkeosti Mihály pp 
[Uzon Hsz; BethU 241]. 1636: Nagiob pwnkeosti Mihali 
[uo.; BLt]. 1641: pvnkosti Georgj uram [uo.; HSzjP]. 
1643: Pwnkeősti Marthon [Hsz; BLt 7]. 1746: Pünkösti 
György [Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 1759: Pünkösdi György 
[Vaja MT; Ks 17/LXXX1. 16]. 1766: Uzoni Pűnkosti Moj-
ses [Kp I. 233]. 1797: Pünkősti Ádám [T; JHb Hesdáti 
cs.]. 

pUnkösdkori pünkösdkor történö; care a avut loc la ru-
salii; zu Pfingsten passierend. 1730: az Pŭnkestkori bor 
töltéskor... Géczi hozot vagy két Kanna bort [AbosfVa KK; 
Ks 8. XXIX. 24]. 1803: Nem kétlem hogy a' Kedves Hu-
gam a Pűnkősdkori látogatásával látott és tapasztalt már 
régtől fogva sulyason rajtam Uralkodo Nyavalyámról So-
gor Uramot voltaképpen Haza menetelével ne tudositotta 
volna [M.dellő TA; DobLev. IV/868]. 

pünkösdnap pünkösdvasárnap; duminica rusaliilor; 
Pfingstsonntag. 1545: Mi az punkest nap Elöth való zere-
dan El menthwnk vala az nagisagodh poronchiolathia ze-
rinth mi meg keroka az annazzonjnak egj fia kinél leania 
vagion az zemelj zerinth oth vala az annazzonj kepeben az 
kinek neue gergelj gereb kelementhelken lakozando az 
vitai ius gerebh az Jozagh kereseben semmj Ellenth Nem 
tartha [FiátfVa U; MNy XXIV, 216 „ozdy gergely" és 
„gaspar gerebh" Fráter Györgyhöz. — aA nagylaki részjó-
szágot]. 1563: Pvnkeöst nap utan való czeöteörteökeön 
[Gysz; LLt Fasc. 133]. 1568: Towaba emlekeshetyk rolla 
keg: io szomszéd wraym ez ely Mwlt Napokba(n) az my 
nemŏ dologbol En kg:teket Mind eges tanachol meg leltem 
wala az dypsey dolog felwl, kit keg: eges tanachol halastót 
wala az holnapy Napra tudny (!) pwnkost nap wta(n) walo 
kedre [Erked K; BesztLt 38]. 1592: 1592 Eztendeoben 
Pinkest nap eleott való vasarnap [Imecsfva Hsz; HSzjP]. 
1598: telliesseggel ugj vegeztek hogy az vegezett nap pin-
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kest nap vta(n) való kedden keze(n) legienek mindenekkel 
az teórúenyre [UszT 13/25]. 1672: En Panczel Csehi Vajda 
János Assecuralo(m) ezen oláh Tivadar nevű Szükereki 
Jobbagjo(m) által az kik mű földünkre Szûkerekre és Pin-
tekben szállanak idégén emberek, hogy énekem esztendő 
által semmit ne szolgálljanak, ha(n)em őt őt forintot 
adgjo(n) egy, egy ember, s az felét annakis Pünkösd napra 
szolgáltassa bé, az felét penigh karátson napra, az melyrül 
ado(m) ez lévelemet [Páncélcseh SzD; RLt 0.5]. 

Szk: - tájait. 1589: ezen Jelen walo 1589 eztendeöben 
vgy mint pwnkest nap tauatth [UszT]. 1593: Azért Euocal-
tuk Az It teoruenhez, hogi ... pinkeost nap taúat ... zolt 
ennekem nagj gjalazatomra való zokot, hogj ... az en ha-
za(m)nal buzaia vezett volna el, mely buza el vezesnek 
neuet orssagnak neuet en rajtam tartottam volna kjt en nem 
tudok hogy az en hazamtol senkinek búzaia el vezet volna, 
en orssagnak neuet visseltem volna [Szentegyházasoláhfalu 
U; UszT]. 1600: Az eónne(n) tilalma alatt rah menth es ki 
foghlalta kezúnkbeól a' megh neúezett feóldúnket 1592 ez-
tendeóben pűnkest nap taúatt per pote(n)tiam, az eó magha 
tilalmara [i.h. 15/77]. 1693: Czitaltatta(m) az It az ielen 
való 1693 észtendőb(en) pűnkőst nap taiat oka czitatiom-
naka [Szentegyházasoláhfalu U; Törzs. — aKöv. a részi.] * 
- tájban. 1651: En ez Pukosd (!) nap tayba kereket falazok 
uala Jmreh Jstuannit s ioue oda kos Peter monda Jm 
miczóda nagy dolgot hallottam mostansagy s kerdem mit 
hallót, s monda hogy Ambrus Ferencz uolt nala s mondotta 
hogy az Bors Thamas leanianak giermeke lot s abba bete-
geskedik [Cssz; CsÁLt F. 27. 1/16 Hoszuaszay András 
Peter pix vall.]. 

püspök 1. episcop; Bischof. 1562: 1526 esztendőben 
Lajos király megveretik Szulimántól a Mohácsnak meze-
jén, holott elesék a Lajos király, mind az urakkal és püspö-
kökkel őszve; mert csak huszonötezer mene szembe a 
harmadfélszázezer törökkel [ETA I, 12 BS]. 1572/1650: Ez 
az Pispek megh osztózek az töb attiafiaival [Alpárét SzD; 
Ks I. 27]. 1592: computalni akarwa(n) Huníadi Demeter 
plebanosnak es Pwspeoknek az tiztbe allasanak ideyet. 
Bizonioson c(om)perialtak. Hogj Huniadi Demeter az 
tiztben 1579 die 13. July valaztatot Halala penigh leott 
1592 die 4 July [Kv; TanJk 1/1. 200]. 1596: 3. Mazas faza-
kat attam az püspek kochnyájara, szép öregeket... d 8 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 7 ifj. Heltai Gáspár sp kezéval]. 1610: 
Ertem az Pwspeok Vram parantsolattiat es az kegyelmedet 
is Esperest Vram, hogy kgtek ennekem azt parantsollya, 
hogy tizen ötöd napra haza mennyek, Chiki Simonnakis 
hogy haza fogadgyon, azért ... ezt mondom, hogy en az 
teorwenynek mindenkoron engedelmes woltam s wagyokis, 
de ... mostan ... ne(m) engedhetek [UszT 20/223]. 1614: 
Az Ecclesiasticus ordo miért hogi iob példa adassal, nem 
cziak tanitasaual oktattia Jozagos czelekedetekre az 
halgatokat giakor visitatiokkal az Pwspekek es Seniorok, ki 
ki mind az eo zokot vallaszat recepta religioian vallókat 
mindennwt ez orzagban zabadon visitalhassak, fogiatkoza-
sokat reformálhassak, es az Jokatis Jobitani, Es az vetkes 
Embereket erdemek zerint ualo bwntetessel, minden 
ereiekkel haznos Jozagos es dicziretes Cselekedetekre indi-
czak [Ks 87 ogy-i végzés]. 1677: A Néhai nagy emlékezetű 
Bethlen Gábor Fejedelemtől a' Fejérvári Collegium számá-
ra, avagy annak építésére legaltatott husz ezer forint sum-
mának állapottya-is, töb dolgok közöt controvertáltatván az 
1636. esztendöbéli disturbium alat való tractatusban, annak 

1088 

el-igazitása ugyan akkor relegaltatot a' Püspökre, az 
Ecclesiával edgyüt, mostan-is azon szerént helyben hagya-
tot az Országnak azon summáról való assecuratioja-is [AC 
16]. 1792: Ami a kortsomárlás dolgát nézi Vintzen senki 
más kortosmát nem tarthat a Püspök eö Excellentiaján 
kivül, tsak Intzedi urak, B. Bánfi Ferentz ur és a fekete né-
metek: hanem ha jo okkal móddal a Püspök engedelmével 
nyerhet szabadságot [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1866: (A) Köz synat Fö Tárgya ... lévén a* Mlgs Fö 
Tiszteletű Püspök Jubileuma ... az emlék egy díszesen 
ezüst csattokkal ellátott Biblia legyen [Gyalu K; RAk 111 
esp. kl]. 

Szk: ~ fö lde . 1550: Iartak az Cylla mezőn barmotys őriz-
tek rayta ... myndenkor walkyak byrtak es ... megh kerget-
tek az monostoryakat rola es az pyspek földere estek altal 
barmokkal [MNy XXIV, 292 G. hwnyadj de borsaa jb vall. 
— aK] * ~ háza. 1588: 1. 7bris. Keomies Mate vakolta 
meg az Pwspeok hazanal walo Kapw keozit es az eonneon 
hazatis attam eozzesegel neky f. 1 d. 40 [Kv; Szám. 4/1. 37] 
* ~ké teszi magát. 1649: Az Melegh Főldvaryak az 
Pásztort potentiose az tölleők való el költözesnek idejen 
telekere be lanczoltak, seniorra es Pispeőkke tottek mago-
katt, azért az patratumert Pispeök Űrünktől kel kerdeni mit 
czielekedgiek az Ecl(es)ia vei lek, holot az pastort megh 
fogtak telekere be láncolták es mind virrattigh háza kőrul 
kivől strasaltak [SzJk 68] * ~ké választ. 1636: Menének 
az papok Dicsőszentmártonba püspök választani, és válasz-
ták püspökké Dániel Bekét, magyar natión való szép szál 
embert és jószavú prédikátort [Kv; KvE 169 SB] * ~ széke 
püspöki törvénykezés. 1591: Berekzazi Mathe ada valami 
Jegzest kezemben, melinek tenora ez vala hog' eó kózótte 
es feleseghe kózót diuortiois p(ro)núntialtatot pyspók vram 
szekin [Kv; KvLt 1/60]. 1628 u.: az Jnak az pispeok uram 
zekjn az Eccl(es)ia ellen ualo synistra informatioia eluces-
callion [SzJk 34] * - törvénye. 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 tudgiak sem lattakis, 
hanem minden keoltsegek ebedek es Vaczorayok edgyeoţ 
wagyon [UszT 20/224 Miklós Georgy vall.] * - választani 

~ké választ * erdélyi 1724: az Erdéli Pőspök 
[Altorja Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjé-
hez]. 1770: A szegény bátyámmal, Váradi Zsigmond uram-
mal coaetaneus8 s együtt is tanultak, de ez medio tempód 
pápistává lévén, elsőben Egerben canonicussá lett, azután 
erdélyi püspökké, melyben valami nyolc vagy kilenc esz-
tendeig fungált, de aztán mi gondolatjából letette a püspök-
séget [RettE 233. — aSztojka Zsigmond] * erdélyi (evan-
gélikus) ortodoxus ~ erdélyi református püspök. 1636: A* 
Jesus Christusnak haszontalan szóigája, s N a g y s á g o d n a k 

méltatlan Lelki Pásztora. Geleji Katona István Erdélyi Or-
thodoxus Püspök [öGr Aj.]. 1662: Bethlen István fejede-
lem ... az egész országbéli vármegyéket, székelységet, fízj" 
tett hadakat felülni parancsolván, utóiban Kolos vármegye' 
ben Kolosvárhoz nem messze, Szamosfalvához szállította 
... végre az erdélyi evangélicus orthodoxus püspök, keserűi 
Dajka János és Gellei István ... a két fél között közbenve£ 
vén magokat... die 23. Octobris így egyeztették meg Ökei 
[SKr 134-5. — aBethlen Istvánt és Rákóczi Györgyöt] # 
erdély (ország) i református 1732: Applicáltam magam aj 
Tisz Bonyhai Györgj ur(am) Erdély országi Rftus Püspök 
és M. Vásárhelyi fö pap bejében való káplányságra [ArJ* 
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39]. 1760: Azt is hallám, hogy Borosnyai Lukács (János) 
erdélyi református püspök megholt, ki helyett lett Szath-
mári Pap Zsigmond kolozsvári pap [RettE 104]. 1767: 12-
ma Julii temettetett zágoni Aranka György erdélyi refor-
mátus püspök Széken [i.h. 210] * gyalui 1595: Napradi 
Demeternek a' Gialai Pwspeoknek kwltem Aiandekot B V 
hagiasabol [Kv; Szám. 7/XII. 115 Filstich Lőrinc sp kezé-
vel]. 1597: vitte Haido János az Gialai pispek leuelet 
Zútchiagban f — d 12 1/2 [Kv; i.h. 7/XII. 79 ua.]. 1613: 
negi Ezer Tallért Nagragi demeter az ki gialaj pvspeokis 
vala az giermekikteöl el cziala ug hogi megh Tarczia az 
giermekik szamara mihalj vaida ellen, de ne(m) Tarta az 
giermekik samara hane(m) maga samara Tarta [Tövis AF; 
JHbK IX. 19] * jászói 1597: az Jaszoy" pwspok zekeiy 
eleyben kwldot w kegyelme B: wram Lowakat hogy elis 
Allodtak wala loway es hogy kesois wala az wdo Mikor be 
iwhetenek [Kv; Szám. 7/XIV. 74 Masass Tamás sp kezé-
vel. — aAbaúj-Toma m.] * katolikus 1779: A catholi-
cus püspöknek, Kollonits úrnak, dályai csürit a tyrofogatás 
miá felgyújtották, az holott 12 öreg asztagja, csűre, sok 
szénája s egyéb épületei porrá lettenek [RettE 395]. 1823-
1830: Ezek közül gróf Bethlen Imre lett volt itthon kir. 
tábla asszesszora, azután Küküllő vármegyei, végre Alsó-
Fejér vármegyei igen activus főispán, hanem mások eleibe 
tétetvén konziliáriusnak s más főbb hivatalokra, mert akko-
ri kat. püspök, aki a reformátusoknak sok kárt tett, meg-
buktatta, s lemondván hivataláról, most privatizál [FogE 
243-4] * kolozsvári 1592: Hogy semmi fele pwspeok 
a' Coloswary embert Secular(is) Caussaban meg Ne itillie, 
semmire se keötelezhesse a' Coloswary pwspeoknekis 
beket haggion [Kv; Diósylnd. 18]. 1622: Ez penig az 
ember" oly igazságszerető volt és bálványgyülölő, hogy az 
bálványt Kolozsvárból kitisztítá Thoroczkai Mátéval, ki 
akkor kolozsvári püspök volt; az város népével arccal az 
kalastromra menének, és elronták az klastromot és az bál-
ványt; az papokot Híd-kapun kikísćrék az ezerhatszázhá-
rom esztendőben, még meg is öltek vala egyet az kala-
stromban az páterekben [Kv; KvE 153 SB. — "Paulus 
Göcs kv-i plébános]. 1636: Holt meg nagy hertelen amaz 
bölcs, tudós, istenfélő Csanádi Pál, az kolozsvári püspök, 
az ki püspökséget viselhete csak négy esztendeig s két 
hónapig nagy szorgalmatossággal, az ki az fejedelmek 
körül is kedves volt jó medicusságáért [Kv; KvE 169 SB] 
* lengyel ~ 1665: Az mely lengyel püspök mostanában 
Nagyságodnál oda be volt, itt is vala; eleget is hazudott 
Nagyságod felől, melyről Nagyságodnak ennyihány szóval 
izentem Nagy István uramtul [TML III, 379 Teleki Mihály 
a fej-hez Szatmárról]. 1687: Az Lengel Püspök Páter 
Gardgian u(ramna)k küldött léuelet [ApLt 6]. 1736: Bákó-
ban vala egy minorita barát lengyel püspök ... bémentenek 
Bákóban, és ott felszenteltették magokat" [MetTr 423. — 
aTi. az erdélyi rk papjelöltek] * máramarosi oláh 1710 
í : Beérkezésem után csakhamar jöve a generális levele 
hozzám, hogy a máramarosi oláh püspököt béhivassam 
holmi tudakozódásra, semmi nyavalyája nem lészen [Bön. 
879] * oláh ~ görögkeleti püspök. 1672: Asszonyunk 
mondja vala, oda kell mennem az oláh püspökkel való 
alkalomra; mely nap leszen bizonyosan érteném [TML VI, 
248 Teleki Mihály Naláczi Istvánhoz]. 1677: Az Oláh 
Püspökök, Esperestek és Papok a' visitalásnak idején a' 
kŭlsö Tiszteknek hivatallyokban magokat ne elegyítsék, a1 

szegénységet ne sanczoltassák, külső dolgokat ne igazgas-
sanak, executiokat affélékről ne tegyenek, hanem visi-

püspök 

tállyák csak a' magok Papjait, és Deákjait, Beszerikájokat, 
Cinteremjeket, Temetōjōket [AC 14]. 1686: Katonai Ta-
valyi adó nestek no 48 olá Püspök administralta honorá-
rium nestek nő 32 [UtI]. 1710: A bolgárszegi oláh papok 
penig semmiképpen nem akarának az oláh püspök hatalma 
alatt lenni, és a pápista relígióval uniálni magokot [CsH 
306] * ordinárius 1664: Tisztelendő Parthenius Péter 
Püspök Uramnak lelki pásztori botja és igazgatása alá 
bocsátjuk és rendeljük minden jószágainkban levő oroszo-
kot, görögöket, ráczokot, oláhokot, papjaival, deakonival 
egyetemben, hogy azokot mint ordinárius vladikájok és 
püspökjök ... dirigálja, vezérelje, oktossa, s az szerint szo-
kott Liturgiájokban, böjtökben, inneplésekben és egyéb 
nálok eleitől fogvást bevett ceremóniákban megtartsa [Ve-
ress, Doc. XI, 46 Báthory Zsófia és fia Rákóczi Ferenc 
Parthenius Péter püspökhöz] * ország ~e. 1644: (Máté 
vajda) kívánja ettől a vajdától, hogy küldje az ország püs-
pökét s fő boerit Foxsanhoz s ő is küld s békéljenek meg s 
egymás kőzett erős kötést tegyenek [i.h. X, 163 Barcsai 
Akos Rákóczi Györgyhöz Jászvásárról] * örmény 1710 
k. : Juta eszembe in anno 1692. az örmény püspök Oxendiu 
Verzirescussal is mint jártam volt [Bön. 882] * pápista 
1710: Nemsokára azután a Diploma ellen pápista püspököt 
hozának be Erdélyben, Illés András nevűt, ki csíki fi lévén, 
gyermek korában ment vala ki Magyarországra tanúságra 
[CsH 301]. 1740: Mikle Petru, Mihaila és Dumitrú ... 
Mogos nevü falub(an) a* Pápista Püspök földén lakta(na)k 
[Ks 89 Inv. 37]. 1774: A szegény pápista püspök is, igen 
idős ember, Pius, Manzador, harmadnapi betegsége után 
megholt Károlyvárt. Ezt igen jó embernek mondották. Nem 
volt olyan vak zelusú, mint Bajtay [RettE 335] * rác ~ gö-
rögkeleti püspök. 1621: Egy Ladika (!) Racz puspeoknek 
negied mag(aual) adata B. V.... Czipot d. 4 fel sos halat d. 
8 ... /12 [Kv; Szám. 15/IX. 195]. 1736: a Rácz Püspök 
Esaiás Antonovicznak, vagyis Vladikanak egy Ignátius 
nevü botránkozással tellyes életű diaconussa a falukra ki 
jővén ... tractáltak [Hurm. XV/II, 1660] * református 
1710 k.: Váradi Miklós ... A Bethlen Gábortól az ecclesiá-
nak és kollégiumnak hagyatott 76,000 forintoknak is, Gelei 
István akkori református püspök akaratjából, kurátora volt 
sokáig [Bön. 489]. 1806: a Ref. Püspökét bé kisérték a 
Nemesek lövöldözések kőzőt azt néztük [Dés; KMN 321]. 
1816: Refor Püspek [KLev.] * unitárius 1679: Mi N. 
Solymosi Koncz Boldisar Unitárius Püspök etc. es Raz-
many Adam Peter, Colosvari Unitaria Szász Ecclesianak 
eggyik Tanittoja [SLt P. 23]. 1710: Kolosváratt létiben az 
akkori unitárius püspököt, Koncz Boldisárt hívatá, kérdvén 
tanácsot tőle, mit kellene cselekedni, holott neki nyilván-
való igazsága vagyon, és ártatlan lévén, nem tarthat a tör-
vénytől [CsH 119]. 1773: Elmentek az unitárius püspök, 
Ág István s a papok is [RettE 302] * unitus ~ görögkatoli-
kus püspök. 1774: (Őfelsége) szörnyű nagy uraságra emelé 
ezt az unitus ... püspököt, Major Gergelyt, mert nem csak 
excellentiás titulust ada néki, hanem gubernialis consilia-
riusnak tevé [RettE 333] * váci 1662: (Szapolyai János) 
királyságra választatott ... az esztergomi érsek, Várdai Pál 
és váci püspök, Brodericus István által ... meg is koronáz-
tatott vala [SKr 76] * váradi 1595: Külde az Waradi 
Püspek Wrunk zámara 6. borth [Kv; Szám. 6/XVIIa. 30 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1747/1752: a Mlgs Várodi Püs-
pök Ur eö Exclája penes Requisitorium innen az kolosvári 
káptalanból vagyis Archívumból holmi Leveleket exquiral-
tatván ... azokat kiváltottam [Kv; JHbK XXIX/34]. 
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2. vn + kn előtt az 1. alatti jel-ben; înaintea unui nume + 
prenume cu sensul dat la 1.; vor Familien- + Vornamen mit 
der Bedeutung von 1. 1718/1770 k.: T. Puspők Sós Ferentz 
Ur(am) conferalt ... egy Krakkai abroszt [Málom SzD; 
SzConscr. 203]. 1720: Tiszt Tudós boldog emlekezetü Püs-
pök Sos Ferencz Vram ö kgme ... az elök közzül ki múlván 
[Kv; SRE 135]. 1730: A' Tiszteletes Kolosvári Refor. Con-
sistoriumnak gyűlése lévén, ott representaltatott ... Tiszte-
letes Püspök Bonyhai György Uram ő kglme Gravamenye 
... hogy ő kglme visitatioját a' mult őszön a' Collegium és 
Ekklesia nem admittalta [Kv; SRE 159]. 1765: Meg halá-
lozván in A 1765 ... Nagy érdemű Tisz. T. Püspek Verestói 
György Uram Kolosvárt ... Ettől az üdötől fogva réám 
szállá a * Püspöki nagj tereh, én küldöttem convocatoriá-
katis pro Synodo G(ene)rali MVásárhelyre, holott Solemni-
ter bé eskettettém a* hivatalra sokak(na)k örömekkel [ArJk 
55-6]. 1833: az Erdéllyi Prédikátori Tár ... Fö Tisztelendő 
Püspök Bodola János ur jol talált mejj képével diszes [Vaja 
MT; HbEk]. 

3. ünnepnapok megnevezésében; în denumirea unor săr-
bători; in Benennung von Feiertagen. 1585: Zent marto(n) 
Pispeok Nap elót ualo vosarnap [KvAkKt 343]. 1600: (So-
phia asszony) elteben zabad akarattia Zere(n)th azt az edes 
attiatol maratt hazatt ennekem hatta ... iamborok előtt ... 
mely hagyomanrol az en attiamfia lewelet iratoth iambor 
birak newe alatt, melliet kez wagyok in facie sedis p(ro)du-
calnom ... Az tilalom leött ez mostani eztendeöben, Zent 
Ambrus Pispeök nap taiat [UszT 15/249]. 1605: Felperes 
Vduarhelj Városi Zabo Janosne Dorotthia ... Azt mondgia 
... hogi ez jelen valo 1605 eztendeóben Zent Miklós pws-
pek napian az Borbelj Caspar hazanal letemben engemet az 
Alperes ektelen modon zida rutola yte, vgi annyra hogy 
wtese mia vgian ki botlott az ver az orromon [i.h. II/3. D. 
34]. 

o Szn. 1568: Püspök János [Zilah; EM XLIII, 306]. 
o Hn. 1591: Az pyspok Mayraban [Kv; Szám. 5/1. 115]. 

1640: Pwspeok retiben [Gyalu K; GyU 56]. 1676: püspök 
réti Kapus felől k [uo.; EHA]. 

püspökarany egy fajta aranyforint; un fel de florin de 
aur; Art Goldflorin. 1774: Melgos Groff Szárhegyi Lázár 
Gábor Ur Betegségiben meg Számláltatván alabb meg irt 
Szemelyek előtt kész pénzit e Szerint találtatott ... Püspök 
Arany Nrō 1 f Hg. 5 Den. 8 [LLt 110/42]. 

Feltehetően a fuldai püspökfejedelmet ábrázoló 1762-ben kibocsátott S 
nagyar forintot és 8 pénzt érõ aranyforintról van szó. 

püspökfejedelem fejedelmi jogkört gyakorló püspök; 
episcop care exercită atribuţiile unui principe; fürstliche 
Rechte ausübender Bischof. 1694: Mivel vacált a leordinu-
mi püspökség, akartak az capitularis papok püspök-fejedel-
met választani, de az papokat az gallus ugy fascinalta, hogy 
fele az papoknak, úgymint 24, válasszák a coloniai elec-
tort, 24-gye pedig az magnus ordinus Teutonici magistert 
... az franczia feltett czélja ez volt, hogy az Bavátiai (!) 
házat ezen causával öszszeveszesse az Nimburgumi hazzal 
és hadat indíttassan egyikkel a másik ellen, hogy annál 
jobban férjen az dologhoz [IIAMN 333-4]. 

püspökház püspöki székház; episcopie, reşedinţa epis-
copului; bischöfliches Residenz. 1586: 5 July az pwspeok 
haznal valo Ezeó visz Emeszteo veremben veottem Biro 

Vram akarattiabol egi font ken eszeot —165 [Kv; Szám. 
3/XXIV. 55]. 

pttspőkhelytartó vikárius, püspöki helynök; vicar; 
Vikar. 1847: A helységek felkerestetik két ember által a 
méltóságos püspökhelytartó urat, kik által azt izeni a kö-
zönségnek, hogy Vízkereszt napjokon az izbitai templomba 
jő, és jelenjenek meg mindenfelől, és jelenjek meg én is. 
De a népnek egy része nem jovaslotta az én jelenésemet, de 
én éppen nem tartván az elfogatástól, sőt inkább azt gon-
doltam, hogy ha szinte a külső tisztviselők el akarnának is 
fogni, azt fogja mondani mint belső hivatalt viselő főpap, 
hogy az én ittlétem alatt ne történjen [VKp 156 Varga 
Katalin sk]. 

Szk: óhitű ~ görögkeleti püspöki helynök. 1847: Én 
ezen számokkal Búcsúmba érkezvén, hallom a szomorú 
hírt, hogy újra katonákat akarnak rájok hozni. De azonba 
az óhitű püspökhelytertó úr is azt izeni, hogy kerestesse fel 
a három helység, mert valami izenetje volna hozzájok 
[VKp 156 ua.]. 

püspöki 1. a püspök rangjával járó; de episcop; 
Bischofs-. 1662: Hogyha az olly ország törvénye rendelése 
ellen átalkodott praelátus, papi úr és clérus, egyházi rend 
leszen, ottan mind papi, püspöki hivatalját, minden 
beneficiumit, javait, jószágit, ha pedig zászlós úr, gróf úr, 
és akármi világi rendbéli fö- és nemes ember lenne, az is 
minden névvel nevezendő javait s jószágit elvesztvén ... Ő 
felsége másoknak adhassa, s tartozzék is adni [SKr 280]. 
1850: A mely egyház vidékekben Püspökki fel vigyázat 
alatti Ekklésiák volnának, azokkal is a T. Esperest Vrak 
tudossák ezen felsőbb rendeléseket [Nagykapus K; RAk 5]. 
1861: elkeli küldeni, Agentia, Zsinati uti költség, Diurnum 
Püspöki fizetés, képezde, Zsinati Jegyző könyv özvegyek 
cassájába valo bétételi ŏszveget [Gyalu K; RAk 58 esp. kl] 

2. a püspök/az egyház tulajdonában/birtokában levő; 
episcopal; zum Bischof/zur Kirche gehörend. 1802: Nemes 
N: Enyed Várossában a Miriszloi uttzában ... a Tiszteletes 
Reformáta püspöki residentia [Ne; Incz. XII. la]. 

Szk: - domínium. 1785: ide az Metallurgiáhaz privile-
giált Erdőknek egy részit az Püspöki Dominiumban lévő 
Remeteiek el foglalták [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 13a]. 
1815: Szilágyi Adám ö klme ... a' K. fejér vári Mlgs Püs-
peki D(o)m(iniumna)k ... nem többel tsak száz kilencvenöt 
Rforintakkal tartazik [Sárd AF; KmULev. 3] * - levéltár. 
1833: a' Matriculáknak másolattyai ... a' Püspöki Levél 
Tárba bé küldettessenek [Vaja MT; HbEk]. 

3. a püspök fennhatósága alá tartozó; care este subordo-
nat episcopului; dem Bischof untergeordnet. 1780: A' sem 
igaz, hogy azért hogy itt elsőségre vágyom etc nem aka-
rom, hogy ide püspöki ember jöjjön etc Tollem senki a' 
világon erre tzélozö szŏt és tselekedetet nem hallott és 
látott. A' Szivemet pedig tsak az egy élö Isten tudja [Ne; 
Borb. II Kováts József rectorprof. nyil.]. 

Szk: disunitus ~ helyettes. 1847: Bátorkodom excellen-
ciádnak folyó év Januarius 7-ről 46 E. szám alatt hozzám 
bocsátani méltóztatott rendelete következésében magam ré-
széről is hivatalosan feljelenteni, hogy a bucsumi közönsé-
get huzamos időtől fogva lázzasztó Varga Katalin, kinek 
elfogatása iránti próbatételek edigelő sikertelenek valának, 
alispán Pogány György úrnak ide fogatott hivatalos jelenté-
se szerént, disunitus püspöki helyettes Saguna András úr 



1091 

közbejöttével, el van fogva, s jelenleg a nagyenyedi bör-
tönbe tartatik [VKp 150-1] * nem egyesült görög (szer-
tartású) ~ helytartó. 1847: Nem egyesült görög szertartású 
püspöki helytartó, méltóságos Ságuna András úr ritka 
bélátású számítással intézett tervének merészséggel páros 
végrehajtása, helyettes-alispán Pogány György atyánkfia és 
szolgabíró Tövissi Gergely erélyes közremunkálásuk kö-
vetkezésében sikerült a több éveken keresztül annyi bajt 
okozó bujtogató Varga Katalint Búcsúmból nemcsak eltá-
volítani, hanem e megyei nörtönbe is juttatni | Történt 
azonban, hogy az oláhok idei Vízkereszt napján a görög 
nem egyesült püspöki helytartó úr, a tekintetes alispány, 
szolgabíró s más kamarai tisztek késéretében Bucsum-
Izbitára érkezvén, midőn ... a méltóságos püspöki helytartó 
úr az isteni tiszteletet bevégezte volna az izbitai templomba 
- engemet maga elébe hívatván, felolvasta az én befogatá-
somat tárgyazó felsőbb rendeletet [VKp 149-50,166]. 

4. - szék püspöki törvényszék; scaun de judecată episco-
Palä; bischöfliches Gericht. 1850: (A) Püspöki szék azt 
határozta vala, hogy Fő tiszteletű Püspök aa, Esperes Csi-
szár Sámuelt meg szólítván, hogy ha ismételt hibájának 
semmi okát nem adándja, Esperessi hivatalából függesze 
fel, a közelébb tartandó köz-zsinatig, és oda Generális Di-
rector aa által évocáltassa (:Az évocáltatás meg-esett:) 
[Nagykapus K; RAk 3]. 

5. püspöktől eredő; care provine de la episcop; vom Bi-
schof stammend. 1836: (A) Püspök Ur Fejedelmünk ö fel-
ségének születése és név-napjára szép Hymnusokat készít-
tetett -— mivel kotát v(agy) nótát nem küldöttek hozzá — a 
kik a Papok v(agy) Mesterek közül tudnak réá a versre 
nótát készíteni, készicsenek ... Én el is tettem — hadd he-
verjen az Ekkla ládájába, ezen sületlen püspöki ész ötlet 
szüleménye [Nagykapus K; RAk 14]. 

6. - levél püspöktől kibocsátott körlevél; pastorală; bi-
schöflicher Sendbrief. 1837: (A) Püspöki levelet ... (a) 
Szent Tanittás után, a Szollo Székből olvassa fel [Vaja MT; 
HbEk]. 

7. - voks püspökválasztáskor leadott szavazat; vot expri-
mat la alegerea episcopului; Stimme bei Bischofswahl. 
1760: öszve szedék a' Notariusi Voxokatis és találtaték, 
hogy én réám méne 27 vox, mellyeket combinálván a' ... 
Püspeki voxal®, melyis volt 19, telék 46-ra, és ... bé eskette-
tém és functióhoz kezdék. Mely hivatalnak hasznoson és 
épületesen való viselésére adgion az Ur Isten értelmes 
szivet és elegendő Segedelmet [ArJk 52-3. — aTi. az ezt 
megelőző püspökválasztáson Arankára esett 19 szavazat]. 

o Szn. 1579: Pyspeky ferenczet [Kv; Szám. 1/XVIII. 
30]. 1710: Püspöki László Uram [Nsz; DobLev. 1/68]. 
1786: Püspöki Péter [Nagylak AF; i.h. III/607. 6]. 

Kázmér, RMCsSz valamelyik Püspöki nevű helységnévből származtatja a 
Püspöki szn-et. 

püspökné 1. a püspök felesége; soţie de episcop; Frau 
des Bischofs. 1598: 18 Augusty hogy az pwspeokne, es az 
zaz p(rae)dicatorne gyermekit el temetek, fizettünk az 
harangozasert f — d 96 [Kv; Szám. 7/XVI. 41]. 1820: 
egyitek a' Pűspöknével, a' másik Nagy Mihályné Hugóm-
mal mind a' ketten eljöhettek [Kv; Pk 7]. 1842: a' Consis-
torium téged tett Inspector Curátornak a' mind a' Püspök-
né izenteti éppen itt van [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. 1844: a* Pŭspöknet erősen roszul lévén el mentem 
gyalog hogy látogasam meg [Kv; Pk 6 ua.]. 

püspökség 

Szk: református 1741: Református Püspekné Bony-
hay Győrgyne Aszszonyom [Lőrincfva MT; SLt 12. V. 4]. 

2. vn + kn előtt v. után az 1. alatti jel-ben; înaintea sau 
după un nume + prenume cu sensul dat la 1.; vor oder nach 
Familien- + Vornamen mit der Bedeutung von 1. 1614: 
Helthaj Borbara Aszszony Enyedj György püspökne [Kv; 
TJk VII/2. 237]. 1628: iouenek mi előnkbe(n) Trozkay 
Máté Pwspókne Beseniey Ersébet Azony, az fiauál Trozkai 
Szabó Istuánnal [Kv; RDL I. 136]. 1765: Ki-szolitván Isten 
e' Világból Néh. Tisz. Püspök Verestoi György vramat ... 
Tisz. Püspökné Verestoi Gyorgyné Aszszonyom, azon Ház-
ba melybe lakott maga Neh. Férjével ... meghagyatik, a 
jövő Sz. Mihály Napig [DobLev. IV/214]. 

püspöknéasszony a püspök felesége; soţia episcopului; 
Frau des Bischofs. 1593: Piroska Kadar peteme vallia: Égi-
kor ez mostani pwspeokne Azzoniommal lakom vala: jütek 
haza, hat vizhordone bezegezkedet egiedwl az hazba, az 
ablakon halgattni kezdek, halla(m) hogi valami zeorgetes 
vagion oda be, vegre be bochata, es egi niars pecheniet 
veón kezebe, es el mene onnat [Kv; TJk V/l. 327]. 1672: 
Eluntam az sok veszekedését s nagy nyelvét magam is en-
nek a görgényi asszonynak, hanem Kolosvárról szerzett 
volt püspökné asszonyom s György deák uram egyet, me-
lyet igen dicsér György deák uram és minapiban is Veres 
Péter iratá, hogy püspökné asszonyom izente, írják meg 
nekem, ha kell-e, avagy nem, mert régen tartóztatja ő ke-
gyelme [TML VI, 82 Veér Judith Teleki Mihályhoz]. 

püspökség 1. püspöki tisztség; episcopat, funcţia de 
episcop; bischöfliche Funktion. 1592: Megh ertettek varo-
sul eo kegmek biro vramtol az be giwitesnek okat az 
plébános valaztas feleol, ez mellet az egihazi tanitoknakis 
keuansagokat es Intentiokat, hogi ammint ekkedigh az 
plebanossagh eggiwtt volt az pwspeoksegel itt ez varoson, 
mostannis keűannak hogi megh ne valtoztattnek, hanem ha 
eo kegmek olliat valaztanak az plebanossagh tiszti es 
gongia viselesere ki eo nekieis teccenek az Sűperintenden-
tiat suffragiumokal nekiadnak [Kv; TanJk 1/1. 194]. 1657: 
Ezután fejérvári scholában adattattam, az holott tudós, 
böcsületes academicus mesterim voltanak, többek közt egy 
Gelei István, ki püspökségben hala meg [Kemön. 36]. 
1710 k.: Annak az uniónak eredetét és okát a deákban 
megírtam, melyhez járult az is, hogy Dindár László is 
fenyegette a havasalföldi vajda nevével, hogy kivetteti a 
püspökségből részegeskedése, néha betegségében való 
húsétele és az oláh papoknak második házasság engedése 
miatt, kinek is megmondtam, ne desperáltassék, mert bi-
zony így járnak véle [BÖn. 873]. 1823-1830: Püspök volt 
ekkor Abats János, a generális nótárius, torockószentgyör-
gyi pap Fartzádi Gábor azelőtt kevéssel meghalálozván, 
substituáltatott Csiki János, aki azután actualizálódott is, 
de ez is egynéhány esztendőre meghalván, nem érhetett 
püspökséget [FogE 289]. 

Szk: -re választatik. 1677: A' Négy recepta religion 
lévők közzül a * fellyül meg-nevezett Reformata Evangeli-
ca, Lutherana, vagy Augustana, Unitaria vagy Antitrinita-
ria religon lévőknek tulajdon Pŭspőkjök magok vallásán 
lévők legyenek, a' Catholicusoknak, vagy Pápistáknak 
penig Vicariusok, kik az ö religiojok és inspectiojok alatt 
az Egyházi rendekre vigyázzanak, mindazonáltal az eleitől 
fogván observaltatott usus szerént, a' kik a' Püspökségre, 



püspökarany 

vagy Vicariusságra választatnak, az ö közönséges Egyházi 
gyülekezeteknek tetszesekböl és végezésekbŏl, azok a' 
Fejedelmektől confirmaltassanak ... mellyek szerént mind 
a' Püspökök, Esperestek a' Visitatiok állapottyában proce-
dallyanak [AC 5] * erdélyi 1774: (Kemény Lászlónak) 
lett három igen szép fia. A nagyobbik most esztergomi 
praepositus. Sokat igyekezett, hogy az erdélyi püspökséget 
megnyerhesse, de nam adák a jó hazafiának [RettE 338] * 
karlovicai 1774: (Major Gergely) jó és becsülettudó, 
barátságos ember, úgyhogy mind Áront, mind Redniket, id 
est az előtte való püspököket, urbanitással meghaladja, 
amellett jól tanult ember, deák, francia, német, olasz és 
magyar nyelveket jól tud. Most úgy hallatik, hogy a kar-
lovicai püspökséget is neki adta őfelsége [i.h. 333-4]. 

2. egyházmegye; episcopie, dieceză; Kirchendistrikt. 
1662: ad diem 10. Junii 1646. Szatmár várasában natio-
nális synódust, nemzetséges gyűlést tétetvén, az helvétiai 

1092 

keresztyén valláson levő evangélicus tanítókat mind az 
erdélyi s Tiszán innét levő püspökségek alattvalókat, s 
mind a Tiszán túl lakó esperességek alatt lakókat egybehí-
vatván ... illyen végezésekre szállottak vala [SKr 277]. 

3. a püspöki hivatallal járó javadalmak/birtokok; pro-
prietăţile/pămînturile episcopale; bischöfliche Besitztümer. 
1790: a' Püspökség hellyén lévén ... azon Szőllő a' Dézmát 
a' Tiszt: Püspökségnek praestálja [M.boroskocsárd AF; 
DobLev. 111/675]. 

Szk: - földje. 1796: (A) szöllö ... vagyon, a Mlgs Püs-
pökség fölgyén ... ha pedig Melioratiot tenne tétetne reája, 
aztis Modo Legitimo meg fordittani kötelesztetnek, ha de-
terioratio történnék rajta, az is az akkori intézés szerént fel 
vetetödgyék [M.igen AF; i.h. IV/757. la] * károlyvári ~ 
erdeje. 1764/1786: közönségesen osztatlan Erdő ... hivatik 
Tövises vápának szomszédja egy felöli a Károlly vári Püs-
pökség Dumbráva nevű tilalmas Erdeje [Sárd AF; EHA]. 




